Po czterech latach działań zbrojnych pierwszej wojny światowej, 11 listopada
1918 r., w Compiègne Niemcy zawarły rozejm z państwami ententy. Niemcy
zostały zmuszone do bezwarunkowego uznania suwerenności Belgii, Polski,
Czechosłowacji i Austrii, a wojska obu stron zaczęły wycofywać się ze swoich
pozycji.
Dla Polski oznaczało to odzyskanie niepodległości, ale też początek odbudowy
państwa oraz konieczność ukształtowania w miarę bezpiecznych granic,
co nie było łatwe ze względów politycznych, gospodarczych i społecznych.
Odradzająca się Rzeczpospolita musiała wywalczyć sobie granice państwowe,
bowiem państwa sąsiednie były jej wrogie, a ponadto zgłaszały roszczenia
do jej ziem. O ile traktat wersalski z 28 czerwca 1919 r., wprowadzający po
pierwszej wojnie światowej nowy ład polityczny na świecie, uznał zachodnie
granice Polski, to nie rozstrzygnął kwestii jej granicy wschodniej. O tej
miał zdecydować wynik wojny z Rosją, którą zapoczątkował atak wojsk
bolszewickich na Wilno (4 stycznia 1919). Jednym z jej etapów stała się
bitwa warszawska, znana jako „Cud nad Wisłą”.

On November 11th, 1918, in Compiègne, after four years of military
operations of the First World War, Germany concluded a truce with the
Entente states. Germany had to recognize unconditionally the sovereignty
of Belgium, Poland, Czechoslovakia and Austria, and the troops of both
sides began to withdraw from their positions.
For Poland, this meant regaining independence, but also the beginning of
the reconstruction of the state and the necessity to create relatively safe
borders, which was not easy for political, economic and social reasons.
The reborn Republic of Poland had to fight its state borders, because the
neighbouring countries were hostile to it, moreover, they made claims to its
lands. While the Treaty of Versailles of June 28th, 1919, introducing a new
political order in the world after the First World War, recognized Poland’s
western borders, it did not settle the problem of its eastern border. The result
of the war with Russia, initiated by the attack of the Bolshevik troops on
Vilnius (January 4th, 1919), was to determine the shape of its border. One of
its stages was the Battle of Warsaw, known as the “Miracle on the Vistula”.
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WARSZAWA W LICZBACH
WARSAW IN NUMBERS
Teatr Wielki na
placu Teatralnym
w Warszawie,
1918–1920,
fot. Z. Marcinkowski
The Grand Theatre
at the Theatre
Square in Warsaw,
1918–1920, photog.
Z. Marcinkowski

Krakowskie
Przedmieście
w Warszawie — widok
od strony Kolumny
Zygmunta, 1920–1925,
fot. Z. Marcinkowski
Krakowskie
Przedmieście in Warsaw
— the view from the
Zygmunt Column,
1920–1925, photog.
Z. Marcinkowski

Plan m.st. Warszawy [z oznaczeniem okręgów policyjnych], 1919,
Plan of the capital city of Warszawy [with marking of the police districts], 1919

Kościół św. Anny w Warszawie
— widok od strony Wisły
(na drugim planie pałac
Kazanowskich), 1918–1920,
fot. Z. Marcinkowski
St. Anna Church in Warsaw
— the view from the side of
the Vistula (in the background
we can see the Kazanowski
Palace), 1918–1920,
photog. Z. Marcinkowski

Obszar miasta (bez Wisły, której powierzchnia w granicach miasta wynosiła 617 ha): 11 483 ha
Liczba mieszkańców: 945 155,
w tym:
kobiety: 523 763 (55.42 %)
mężczyźni: 421 388 (44,58 %)
Mieszkańcy Warszawy według wyznania:
rzymsko-katolickie: 596 320 (63,09 %)
mojżeszowe: 327 425 (34,64 %)
ewangelicko-augsburskie: 13 660 (1,44 %)
ewangelicko-reformowane: 2407 (0,26 %)
prawosławne: 4601 (0,48 %)
mariawici: 222 (0,03 %)

Pomnik warszawskiej Syrenki na Rynku Starego
Miasta w Warszawie, 1920, fot. Z. Marcinkowski
Monument of the Warsaw Mermaid in the Old Town
Square in Warsaw, 1920, photog. Z. Marcinkowski

Area of Warsaw: 11,483 ha (without the Vistula River, which
area within the city limits was 617 ha)
Total number of residents: 945,155, including:
women: 523,763 (55.42 %)
men: 421,388 (44,58 %)
Residents of Warsaw by religion:
Roman Catholics: 596,320 (63,09 %)
Jews: 327,425 (34,64 %)
Protestants
(Evangelical-Augsburg Church): 13,660 (1,44 %)
Protestants
(Evangelical Reformed Church): 2407 (0,26 %)
Mariavite Church: 222 (0,03 %)
Members of the Eastern Orthodox Church: 4601 (0,48 %)
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WARSZAWA WOBEC ZAGROŻENIA
WARSAW IN THE FACE OF THE THREAT

Ogłoszenie o wprowadzeniu
na terenie państwa polskiego
sądów doraźnych za dezercję,
szpiegostwo, nieuprawniony
werbunek, bunt i rokosz
wojskowy, rozbój, zabójstwa,
podpalenie cudzej własności,
podpisane przez Józefa
Leśniewskiego, ministra spraw
wojskowych, Warszawa,
23 lipca 1920 r.

Rada Obrony Państwa, 1920
Council of National Defense, 1920

Wobec zagrożenia bolszewickiego władze Rzeczypospolitej utworzyły 1 lipca
1920 r. Radę Obrony Państwa, zaś episkopat polski 7 lipca ogłosił list pasterski z wezwaniem do obrony ojczyzny
i wiary katolickiej, a nawet chrześcijaństwa, przed bolszewizmem. Pod koniec
lipca powołany został rząd „ocalenia
narodowego” z Wincentym Witosem
jako premierem. Ponadto w celu wzmocnienia sił wojskowych ogłoszono dodatkowy pobór do wojska i zaczęto tworzyć
armię ochotniczą.

In the face of the Bolshevik threat, the
authorities of the Republic of Poland
created on July 1st, 1920 the Council
of National Defence and on July 7th,
the Polish Episcopate issued a pastoral
letter in which it called for the defence
of the homeland and the Catholic faith,
and even Christianity, against Bolshevism. On July 24th was formed a government of “national salvation”, with
Wincenty Witos as Prime Minister. In
order to strengthen the military additional conscription was announced and
a volunteer army began to be formed.

Naczelnik państwa Józef Piłsudski,
przewodniczący Rady Obrony Państwa

Decree of Joseph Leśniewski,
Minister of Military Affairs, on
introducing summary courts
within the territory of Poland,
trying for desertion, espionage,
unauthorized recruitment,
military mutiny and rebellion,
robbery, murder and arson with
respect to the property of third
parties, Warsaw, July 23rd, 1920

Prezes ministrów Władysław Grabski,
zastępca przewodniczącego Rady Obrony
Państwa

Stanisław Szeptycki

Roman Dmowski

Marszałek Sejmu
Wojciech Trąmpczyński

Poseł Leopold Skulski

Minister Stanisław
Śliwiński

Minister ks. Eustachy
Sapieha

Gen. T. Rozwadowski

Gen. Kazimierz
Sosnkowski

Poseł Adam Chądzyński

Poseł Artemiusz
L. Czerniewski

Poseł Maciej Rataj

Poseł Jan Kanty
Fedorowicz

„Rodacy” — odezwa Obywatelskiego Komitetu
Wykonawczego Obrony Państwa (OKWOP)
wzywająca do obrony granic, 1920
“Countryman” — manifest of the Citizens’
Executive for National Defense calling for
defense of the borders, 1920

Plakat: „Nam twierdzą
będzie każdy próg”, 1920
Poseł Aleksander Henryk
de Rosset

Poseł Norbert Barlicki

Poseł Jan Stapiński

Poseł Jan Woźnicki

A poster:
“Each threshold shall be
our fortress”, 1920
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WARSZAWA WOBEC ZAGROŻENIA
WARSAW IN THE FACE OF THE THREAT
Obrona stolicy — oddział
wartowniczy członków
Warszawskiego Towarzystwa
Wioślarskiego wyrusza do
objęcia wart na mostach,
1920, fot. NN
Defense of the capital —
a guard unit made up of
members of the Warsaw
Rowing Association leaving
to change guard on the
Bridges, 1920, photog.
unknown

Ćwiczenia Straży
Obywatelskiej
w Warszawie, 1920,
fot. NN
Excersises of the
Citizens’ Guard
in Warsaw, 1920,
photog. unknown

Zmiana warty na moście
Kierbedzia, 1920, fot. NN
The changing of the guard
on Kierbedzia Bridge, 1920,
photog. unknown

W tygodniach przed spodziewanym atakiem Armii Czerwonej władze państwowe, wojskowe, samorządowe i kościelne wszystkich wyznań oraz organizacje
społeczne i polityczne zaapelowały do
Polaków o mobilizację sił na rzecz obrony państwa przed wrogiem. Apelowano
zarówno o wstępowanie w szeregi armii
ochotniczej i straży obywatelskiej, jak
również o gromadzenie i przekazywanie darów dla żołnierzy walczących na
froncie.

Plakat: „Warszawo do broni”, rys. W. Skoczylas
A poster: “Warsaw to arms”, drawing by W. Skoczylas

Ćwiczenia Straży
Obywatelskiej na placu
wyścigów konnych
w Warszawie, 1920,
fot. M. Fuks
Excersises of the Citizens’
Guard at the equestrian
racetrack in Warsaw,
1920, photog. M. Fuks

Plakat: „Tatusiu jam już gotowy, a Ty?”,
1920
A poster: “Daddy, I’m ready, and you?”,
1920
Jednodniówka: „Brońmy Warszawy”,
18 sierpnia 1920 r.
One-day paper: “Let’s Defend Warsaw”,
August 18th, 1920

Dowództwo Straży
Obywatelskiej, 1920, fot. NN
Command of the Citizens’
Guard, 1920, photog. unknown

Before the expected attack by the Red
Army, the state, military, local government and church authorities of
all faiths, as well as social and political organizations appealed to Poles
to mobilize forces to defend the state
against the enemy. A special appeal for
enlistment into the ranks of the volunteer army and Citizens’ Guard was
made, as well as for the collecting and
conveying of gifts for soldiers fighting on
the front.
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WARSZAWA WOBEC ZAGROŻENIA
WARSAW IN THE FACE OF THE THREAT

Szpital Czerwonego Krzyża w Warszawie — sala lekko
rannych, 1920, fot. NN

Szpital Ujazdowski — przewożenie rannych, 1920, fot. NN
Ujazdowski Hospital — the bringing in of the wounded, 1920,
photog. unknown

Szpital Czerwonego Krzyża w Warszawie — sala ciężko rannych,
1920, fot. NN

Red Cross Hospital in Warsaw — room for slightly injured,
1920, photog. unknown

Red Cross Hospital in Warsaw — room for severely injured, 1920,
photog. unknown

Szpital Czerwonego Krzyża w Warszawie — ambulatorium, 1920,
fot. NN
Red Cross Hospital in Warsaw — dispensary, 1920, photog.
unknown

Szpital Czerwonego Krzyża w Warszawie — szpitalna czytelnia,
1920, fot. NN
Red Cross Hospital in Warsaw — hospital reading room,
1920, photog. unknown
Warszawa — jeden z punktów żywieniowych dla
żołnierzy, 1920, fot. M. Fuks
Warsaw — one of the feeding points for soldiers,
1920, photog. M. Fuks

Szpital Ujazdowski — okulistyka, 1920, fot. NN
Ujazdowski Hospital — ophthalmology, 1920, photog. unknown
Szpital Czerwonego Krzyża w Warszawie — sala
operacyjna, 1920, fot. NN
Red Cross Hospital in Warsaw — operating room,
1920, photog. unknown

Szpital Czerwonego Krzyża w Warszawie — wejście,
1920, fot. NN
Red Cross Hospital in Warsaw — entrance, 1920,
photog. unknown

Plakat: „Pożyczka Odrodzenia Polski”, 1920
A poster: “Polish Revival Loan”, 1920
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ARMIA OCHOTNICZA
THE VOLUNTEER ARMY

Inspektor generalny
armii ochotniczej gen.
Józef Haller w otoczeniu
oficerów swego sztabu,
1920, fot. NN

Przepisy dotyczące werbunku do armii
ochotniczej, 4 lipca 1920 r.
Regulations governing recruitment into the
volunteer army, July 4th, 1920

Inspector General
of a Volunteer Army
Gen. Joseph Haller
surrounded by the
officers of his staff,
1920, photog. unknown

Plakat: „Wstąp do wojska. Broń
ojczyzny”, 1920
A poster: “Join the Army.
Defend the Homeland”, 1920

W dniu 3 lipca 1920 r. władze ogłosiły utworzenie armii ochotniczej. Na jej
czele stanął gen. Józef Haller, jako generalny inspektor. W ciągu kilku tygodni
zaciągnęło się ponad 160 tys. ochotników, mężczyzn i kobiet. W tym w samej
Warszawie zgłosiło się ponad 40 tys.
chętnych. Niestety, nie mieli oni zbyt
dużo czasu na szkolenie wojskowe.

On July 3rd, 1920, the authorities
announced the forming of a volunteer army and appointed General Józef
Haller, as the Inspector General, its
commander. Within a few weeks the
volunteer army recruited over 160,000
volunteers, men and women. In Warsaw
alone, over 40,000 volunteers applied.
Unfortunately, they did not have much
time for military training.

„Obywatele Rzeczypospolitej! Ojczyzna w potrzebie!”
— apel Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza
wzywający do wstępowania do armii i obrony ojczyzny,
3 lipca 1920 r.
“Citizens of the Republic! The Country is in need!”
— appeal of the Chief of State and Commander in
Chief calling for enlisting into the army and defense
of the homeland, July 3rd, 1920

Plakat: „Kto zdrów i silny niech idzie do wojska! Żniwa dłużej będą trwały, ale stodoły pełne zboża nie spłoną!
Rąk do pracy będzie mniej, ale dorobku zbój nie zagrabi”, 1920
A poster: “Whoever is healthy and strong should go to the army! The harvest will be longer, but the barns full of
grain will not be burned up! There will be fewer hands to work, but the robber will not take the harvest!”, 1920
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ARMIA OCHOTNICZA
THE VOLUNTEER ARMY

Główny Inspektorat Armii Ochotniczej
w Warszawie (Szucha 17), 1920, fot. NN
Chief Inspectorate of the Volunteer Army
in Warsaw (17 Szucha Street), 1920,
photog. unknown

Ochotnicy w jednym z biur werbunkowych
w Warszawie, 1920, fot. W. Saryusz-Wolski
Volunteers in one of the recruitment
offices in Warsaw, 1920,
photog. W. Saryusz-Wolski

Plakat: „Niech żyje armia ochotnicza”, 1920
A poster: “Long live the volunteer army”, 1920

Jedno z biur zaciągu ochotniczego w Warszawie, lipiec 1920, fot. NN
One of the volunteer recruitment offices in Warsaw, July 1920, photog.
unknown
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ARMIA OCHOTNICZA
THE VOLUNTEER ARMY

Grupa literatów, żołnierzy armii ochotniczej, 1920, fot. NN
A group of writers, soldiers of the volunteer army, 1920,
photog. unknown
Studenci ochotnicy na obozie przygotowawczym
w Rembertowie — piłowanie drewna na opał,
lipiec 1920, fot. NN
Volunteer students at the military training
camp in Rembertów — preparation of firewood,
July 1920, photog. unknown

Studenci ochotnicy na obozie przygotowawczym
w Rembertowie — zbiórka, lipiec 1920, fot. NN
Volunteer students at the military training camp in
Rembertów — muster, July 1920, photog. unknown
Studenci ochotnicy na obozie przygotowawczym w
Rembertowie — poranna toaleta, lipiec 1920, fot. NN
Volunteer students at the military training camp in
Rembertów — morning toilet, July 1920, photog.
unknown

Studenci ochotnicy
na obozie
przygotowawczym
w Rembertowie —
kuchnia polowa,
lipiec 1920,
fot. M. Fuks
Volunteer students
at the military
training camp in
Rembertów —
field kitchen, July
1920, photog.
M. Fuks

Studenci ochotnicy na obozie
przygotowawczym w Rembertowie —
rejestracja nowo przybyłych studentów,
lipiec 1920, fot. M. Fuks
Volunteer students at the military training
camp in Rembertów — registration of
newly arrived students, July 1920, photog.
M. Fuks

Plakat propagujący nowe pismo ilustrowane, poświęcone
sprawie obrony narodowej pt. „Ochotnik”, 1920
A poster promoting a new illustrated magazine devoted
to the matter of national defense entitled “Volunteer”, 1920
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ARMIA OCHOTNICZA
THE VOLUNTEER ARMY

„Starszyzna” oddziału legii kobiecej, 1920,
fot. NN
“Elders” of the women’s legion, 1920,
photog. unknown
Ochotniczy oddział kobiecy, 1920, fot. NN
A volunteer women’s unit, 1920, photog. unknown

Kobiety ochotniczki w trakcie ćwiczeń
wojskowych, 1920, fot. NN
Ćwiczenia strzelnicze kobiecej legii
ochotniczej, 1920, fot. NN

Women volunteers during military training,
1920, photog. unknown

Women’s volunteer legion during shooting
exercises, 1920, photog. unknown

Plakat: „Tylko Armia Ochotnicza i tylko Pożyczka Odrodzenia obroni cię przed
nożem bolszewickim!”, 1920

Oddział legionistek ze sztandarem opuszcza
Warszawę, lipiec 1920, fot. NN

A poster: “Only the Volunteer Army and only the Renaissance Loan will
protect you from the Bolshevik knife!”, 1920

A women’s detachment of the Legion
leaves Warsaw with their standard, 1920,
photog. unknown

Młody ochotnik, 1920, fot. NN
A young volunteer soldier, 1920, photog.
unknown
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ARMIA OCHOTNICZA
THE VOLUNTEER ARMY

Dzień Ochotnika w Warszawie — gen. Józef Haller
w otoczeniu swojego sztabu, lipiec 1920, fot. NN

Dzień Ochotnika w Warszawie — weterani powstania
styczniowego (1863) w pochodzie, lipiec 1920, fot. NN

Volunteer Day in Warsaw — Gen. Józef Haller surrounded
by his staff, July 1920, photog. unknown

Volunteer Day in Warsaw — the veterans of the January
uprising (1863) on the march, July 1920, photog. unknown

Plakat: „Na front!”, 1920, rys. Z. Kamiński
Poster: “To the front!”, 1920, drawing by Z. Kamiński

Grupa żołnierzy ochotników z Łowicza, 1920, fot. NN
A group of volunteer soldiers from Łowicz, July 1920,
photog. unknown

Gen. Józef Haller w otoczeniu oficerów sztabu armii
ochotniczej, 1920 , fot. NN
Gen. Józef Haller surrounded by officers of the staff
of the volunteer army, 1920, photog. unknown

Dzień Ochotnika w Warszawie
— pochód z plakatami
agitacyjnymi ulicami Warszawy,
lipiec 1920, fot. NN
Volunteer Day in Warsaw —
march with agitation posters
through the streets of Warsaw,
July 1920, photog. unknown

Dzień Ochotnika
w Warszawie — grupa
kosynierów ochotników,
lipiec 1920, fot. NN
Volunteer Day in Warsaw
— a group of volunteer with
scythes, July 1920, photog.
unknown

Dzień Ochotnika
w Warszawie —
biskup polowy
WP ks. Stanisław
Gall udziela
błogosławieństwa
ochotnikom
zebranym na
placu Saskim
w Warszawie, lipiec
1920, fot. NN
Volunteer Day in
Warsaw — the field
bishop of the Polish
Army Stanisław
Gall blesses the
volunteers gathered
at Saski Square in
Warsaw, July 1920,
photog. unknown
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ARMIA OCHOTNICZA
THE VOLUNTEER ARMY

W przededniu walk — musztra, lipiec 1920, fot. NN
Before the fight — a military drill, July 1920, photog.
unknown

Plakat: „Żołnierz polski nadzieją narodu, zbawcą ojczyzny”, 1920

W przededniu walk — ćwiczenia strzeleckie,
lipiec 1920, fot. NN
Before the fight — shooting exercises, July 1920,
photog. unknown

W przededniu walk — najmłodsi ochotnicy,
lipiec 1920, fot. NN

W przededniu walk — pierwsze ćwiczenia
z bronią, lipiec 1920, fot. NN

Before the fight — the youngest volunteers in
army, July 1920, photog. unknown

Before the fight — the first exercises with
weapons, July 1920, photog. unknown

„Na front” — oddział ochotników
maszerujących na dworzec kolejowy, lipiec
1920, fot. NN

„Na front” — ochotnicy na dworcu
Petersburskim oczekujący na wyjazd na front
lipiec 1920, fot. NN

“To the front” — a squad of volunteers
marching to the railway station, July 1920,
photog. unknown

“To the front” — volunteers at the St. Petersburg
railway station waiting for a train to go to the
front, July 1920, photog. unknown

A poster: “Polish soldier as hope of the nation, savior of the homeland”, 1920
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PROPAGANDA POLSKA
POLISH PROPAGANDA

„Powrót taty, czyli
wojska rosyjskie zajmują
Warszawę. Ulotne
pismo satyryczne pod
redakcją Stanisława
Dzikowskiego”, 1920
“Dad’s return, that
is Russian troops are
occupying Warsaw.
An ephemeral satirical
magazine edited by
Stanisław Dzikowski”,
1920

Ogromną rolę w mobilizowaniu sił obu stron do
walki zbrojnej w całym okresie wojny polsko-rosyjskiej (1919–1920) odegrała propaganda
wizualna, a w szczególności plakaty, które często bywały — zwłaszcza przygotowywane przez
Polaków — dziełami artystycznymi. Ich autorzy, wykorzystując stereotypy, niezwykle czytelnie przekazywali treści ideowe. Wskazywali na
konieczność obrony ojczyzny przed zagrożeniem bolszewickim.

In the years of the Polish-Russian war of 1919–
1920 visual propaganda played a huge role in
mobilizing the troops of both sides to fight. In particular, posters, which were often works of art,
especially those prepared by Poles. They pointed to the need to defend the homeland against
the Bolshevik threat. Their authors, using stereotypes, conveyed ideological content in an
extremely legible way. They pointed to the need to
defend the homeland against the Bolshevik threat.

Plakat:
„Dobroczyńca!”,
1920
A poster:
“Benefactor”, 1920
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PROPAGANDA POLSKA
POLISH PROPAGANDA

Plakat: „Patrz, co cię czeka, jeśli nie chwycisz za broń”, 1920
A poster: “See, what awaits you, if you don’t take up arms”, 1920

Plakat: „Broń
przed wrogiem twą
rodzinę!”, 1920
A poster: “Protect
your family against
the enemy!”, 1920
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PROPAGANDA POLSKA
POLISH PROPAGANDA

Plakat: „Na pomoc!
Wszystko dla
frontu! Wszyscy na
front!”, 1920
A poster: “Help!
Everything for the
front! Everyone to
the front!”, 1920
Plakat: „Z jakich
swobód obywatelskich
korzystają robotnicy
w Bolszewii? U nas
w Rosji jest swaboda.
Trockij marsz na
Sybir!!”, 1920
A poster: “What civil
liberties do workers in
Russia have? We have
freedom in Russia.
Trotskyi march to
Siberia”, 1920

Plakat: „Wróg
nadchodzi — patrz,
co niesie!”, 1920
A poster:
“The enemy is
approaching —
look, what he’s
bringing!”, 1920
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PROPAGANDA BOLSZEWICKA
ANTI-POLISH PROPAGANDA

Plakat: „Każde uderzenie młotem to uderzenie wroga.
Proletariusze wszystkich krajów łączcie się”, 1920
A poster: “Each blow with a hammer is a blow to the enemy.
Proletarians of all countries, unite”, 1920

Plakat: „Jaśnie Wielmożna Polska
— ostatni pies ententy”, 1920
A poster: “Her Highness Poland —
the last dog of the Entente”, 1920

Plakat: „Na front
zachodni!”, 1920
A poster: “To the Western
Front”, 1920

Z kolei plakaty i afisze kolportowane przez
Rosjan pokazywały nienawistne bolszewikom
oblicze „pańskiej” (burżuazyjnej) Polski, którą
należało zdobyć i wprowadzić na jej terytorium
komunistyczny „ład”.

Meanwhile, the posters and placards distributed
by the Russians depicted the “aristocratic” face
of Poland (bourgeoisie), which was to be conquered and the communist “order” was to be
brought into its territory.

Plakat: „Chłopie! Polski obszarnik chce zrobić z ciebie niewolnika. Tak nie będzie!”, 1920
A poster: “Peasant! The Polish landowner wants to make a slave out of you. That cannot be!”, 1920
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BITWA O WSZYSTKO

BATTLE FOR EVERYTHING
Radzymin zniszczony w trakcie
ataku oddziałów bolszewickich,
sierpień 1920, fot. NN
Radzymin destroyed during the
atack by Bolshevik units, August
1920, photog. unknown

Położenie obu stron, 13 sierpnia 1920 r. / The location of both sides, August 13th, 1920

Po serii zwycięstw odniesionych przez Armię
Czerwoną nad siłami polskimi w czerwcu i lipcu
1920 r. wydawało się, że droga na Warszawę stoi
przed nią otworem oraz nic i nikt nie jest w stanie jej zatrzymać. Rosjanie byli pewni sukcesu.
Planowali zdobyć Warszawę 12 sierpnia 1920 r.
i powołać tu nowy, komunistyczny rząd.
Sytuacja w szeregach polskich nie była najlepsza — żołnierze tracili ducha walki, słabło morale wojska. Na szczęście próby bolszewików zmierzające do pozyskania robotników warszawskich
w celu przejęcia władzy przez komunistów nie
powiodły się. Warszawa wspierała walczących na
froncie, wysyłając oddziały wzmacniające żołnierzy. A w ramach przygotowań obronnych na przełomie lipca i sierpnia wytyczono i umocniono trzy
linie obrony. Pierwszą z nich Rosjanie przełamali
13 sierpnia. Walki w rejonie Modlina, Radzymina i Wołomina zakończyły się zwycięstwem Armii
Czerwonej.

After a series of victories of the Red Army over the
Polish forces in June and July 1920, it seemed that
the road to Warsaw was open to it and nothing
and no one could stop it. The Russians were sure
of success. They planned to capture Warsaw on
August 12th, 1920 and appoint a new communist
government there.
The situation in the Polish ranks was not very good
— the soldiers were losing their fighting spirit, and
the morale of the army was weakening. Fortunately,
attempts taken by the Bolsheviks to have the workers
of Warsaw revolt, so communist could take power
prior to entry by the Red Army failed. Warsaw supported the fighters on the front by sending troops to
strengthen the soldiers. At the turn of July and August,
three lines of defence were marked out and strengthened, as part of the defence preparations. The Russians broke the first of them on August 13th. The
fights in the area of Modlin, Radzymin and Wołomin
ended with the victory of the Red Army.

21. Pułk Ułanów majora Dąbrowskiego przed wymarszem
na front, lipiec 1920, fot. M. Fuks

21. Pułk Ułanów majora Dąbrowskiego przed wymarszem na
front, po zarządzeniu ostrego pogotowia, lipiec 1920, fot. M. Fuks

Major Dąbrowski’s 21st Uhlan Regiment prior to leaving
for the front, July 1920, photog. M. Fuks

Major Dąbrowski’s 21st Uhlan Regiment prior to leaving for the
front after the announcement of the highest state of readiness,
July 1920, photog. M. Fuks

Gen. Józef Haller na pozycjach obronnych
frontu, lipiec/sierpień 1920,
fot. W. Saryusz-Wolski
Gen. Joseph Haller on the front’s defensive
position, July/August 1920,
photog. W. Saryusz-Wolski

Ulotka z 1920 r. namawiająca
żołnierzy rosyjskich do
kapitulacji
Gen. Józef Haller bada pozycje
nieprzyjacielskie, lipiec/sierpień 1920,
fot. W. Saryusz-Wolski

Leaflet from 1920 encouraging
Russian soldiers to surrender

Gen. Joseph Haller investigates enemy
positions, July/August 1920,
photog. W. Saryusz-Wolski

Transport rannego żołnierza, 1920, fot. NN

Stanowisko karabinu maszynowego, 1920, fot. NN

Transporting a wounded soldier, 1920, photog. unknown

Machine gun nest, 1920, photog. unknown
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Stanowisko artylerii ciężkiej Armii
Czerwonej, 1920, fot. NN
A heavy artillery position of the Red Army,
1920, photog. unknown
Z frontu — obrona szosy, sierpień 1920, fot. W. Saryusz-Wolski
From the front — fighting for the road, August 1920, photog. W. Saryusz-Wolski
Bitwa pod Ossowem, 14 sierpnia 1920 r.
The Battle of Ossów, August 14th, 1920

Z frontu — kreślenie
linii obrony
polskich oddziałów,
sierpień 1920,
fot. W. Saryusz-Wolski
From the front —
drawing the line of
defense of Polish troops,
August 1920, photog.
W. Saryusz-Wolski

Kapelan Wojska Polskiego
ks. Ignacy Skorupka, zginął
bohatersko w boju pod Ossowem
14 sierpnia 1920 r., fot. NN
Bohaterska śmierć kapelana Wojska Polskiego ks. Ignacego Skorupki,
Ossów, 14 sierpnia 1920 r. (rys. L. Wintorowski)
The heroic death of Father Ignacy Skorupka, chaplain of the Polish
Army, Ossów, August 14th, 1920 (drawing by L. Wintorowski)

Ignacy Skorupka, chaplain of
the Polish Army, died a hero’s
death on August 14th, 1920, near
Ossów, photog. unknown

Z frontu — gen. Józef Haller rozmawia z wartownikami,
sierpień 1920, fot. W. Saryusz-Wolski
Kompania szturmowa na postoju, 1920, fot. NN
Assault company at a standstill, 1920, photog. unknown

From the front — Gen. Joseph Haller is talking to the
sentries, August 1920, photog. W. Saryusz-Wolski

Z frontu — oficerowie sztabowi analizują ruchy
nieprzyjaciela, sierpień 1920, fot. W. Saryusz-Wolski
From the front — staff officers analyze enemy
movements, August 1920, photog. W. Saryusz-Wolski

Bolszewicy zostali zatrzymani na drugiej linii polskiej obrony 14 sierpnia 1920 r. Tego dnia oddziały
Armii Czerwonej skierowały się na Ossów, natrafiając na kontratak polskiej piechoty (armii ochotniczej oraz 13. Pułku Piechoty). W wyniku walk
stoczonych pod Ossowem zginął m.in. kapelan
Wojska Polskiego ks. Ignacy Skorupka, ale Rosjanie zostali zmuszeni do wycofania się na pozycje
wyjściowe.

On August 14th, 1920 the Bolsheviks stopped on
the second line of Polish defence. That day the
Red Army units moved towards Ossów, encountering a counterattack performed by the Polish
infantry (the volunteer army and the 13th Infantry Regiment). In the fights near Ossów died i.a.
Fr. Ignacy Skorupka, Polish Army chaplain, but
the Russians were forced to retreat to their starting positions.

Porównanie sił walczących stron na przedmościu
warszawskim
POLACY
ARMIA CZERWONA
39 tys. żołnierzy w linii
45 tys.–47 tys.
żołnierzy w linii
259 dział
ok. 200 dział
39 czołgów
kilka samochodów panc.
450 kaemów
ok. 700 kaemów
kilkanaście samolotów
—
(dwie eskadry myśliwskie)

Comparison of the forces fighting on the bridgeheads of
Warsaw
POLES
THE RED ARMY
39,000 line soldiers
45,000–47,000
line soldiers
259 cannons
approx. 200 cannons
39 tanks
a few armored vehicles
450 machine guns
approx. 700 machine guns
several aeroplanes
—
(two fighter squadrons)
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Na linii frontu — w oczekiwaniu
na wroga, sierpień 1920, fot. NN
On the front line — waiting for
the enemy, August 1920,
photog. unknown
Lotnicy 13. Eskadry
Myśliwskiej, 1920, fot. NN
The airmen of the 13th
Fighter Squadron, 1920,
photog. unknown
Walki o Radzymin, 15 sierpnia 1920 / Fight for Radzymin, August 15th, 1920

Na linii ognia — badanie pozycji nieprzyjaciela, sierpień
1920, fot. W. Saryusz-Wolski

W okopach, sierpień 1920, fot. W. Saryusz-Wolski
In the trenches, August 1920, photog. W. Saryusz-Wolski

In the line of fire — examining the enemy’s position,
August 1920, photog. W. Saryusz-Wolski

W nocy z 14 na 15 sierpnia siły polskie stoczyły
z nieprzyjacielem boje pod Nieporętem i Wólką
Radzymińską. W dniu 15 sierpnia kontynuowano
walki o Radzymin. W ich trakcie strona polska
użyła samolotów, skutecznie rozpraszając oddziały Armii Czerwonej i zadając jej coraz bardziej
dotkliwe straty. Radzymin został odzyskany przez
Polaków. Nazajutrz, 16 sierpnia, oddziały polskie
broniące Warszawy całkowicie odzyskały pierwszą
linię obrony.

On the night of August 14th and into August 15th
the Polish forces fought battles with the enemy
at Nieporęt and Wólka Radzymińska. The next
day, August 15th, military actions were fought
over Radzymin. During them, the Polish side
used planes, effectively dispersing the Red Army
troops and inflicting more and more severe
losses. Radzymin was recovered by the Poles. On
August 16th, the Polish forces defending Warsaw
completely regained their first line of defense.

Po bitwie pod Radzyminem — kapelan udzielający
ostatniego namaszczenia rannemu żołnierzowi,
15 sierpnia 1920 r., fot. NN
Jerzy Kossak, Cud nad Wisłą, 1930 (wieloplanowy obraz
batalistyczny, przedstawiający bitwę warszawską 1920 r.)
Jerzy Kossak, The Miracle on the Vistula, 1930 (a multi-plan
battle picture depicting the Battle of Warsaw, 1920)

After the Battle of Radzymin — a chaplain
performing the Last Rites for a wounded soldier,
August 15th, 1920, photog. unknown
18

BITWA O WSZYSTKO

BATTLE FOR EVERYTHING
Józef Piłsudski i gen. Leonard
Skierski podczas przeglądu dywizji
grupy uderzeniowej, Dęblin,
13–15 sierpnia 1920 r., fot. NN
Joseph Piłsudski and
Gen. Leonard Skierski during
a review of the divisions of the
assault group, Dęblin, August
13th–15th, 1920,
photog. unknown

Mińsk Mazowiecki, 17 sierpnia 1920 r., fot. NN
Minsk Mazowiecki, August 17th, 1920,
photog. unknown

Wkroczenie wojsk polskich do Mińska Mazowieckiego, 17 sierpnia 1920 r.,
fot. W. Saryusz-Wolski
The entry of Polish troops into Mińsk Mazowiecki, August 17th, 1920,
photog. W. Saryusz-Wolski

Sytuacja na froncie
wojny polsko-rosyjskiej,
16–22 sierpnia 1920 r.
The situation on the front of
the Polish-Russian war, August
16th–22nd, 1920

Oddziały piechoty polskiej przeprawiają się przez most drewniany
pod Małkinią, 20 sierpnia 1920 r., fot. NN

Transport żołnierzy ranionych na polu bitwy, sierpień 1920,
fot. NN

Polish infantry units cross the wooden bridge near Małkinia,
August 20th, 1920, photog. unknown

Transport of soldiers wounded on the battlefield,
August 1920, photog. unknown

Miasteczko pod
Warszawą po przejściu
frontu, 1920, fot. NN
A town near Warsaw
just after the front
passed, 1920,
photog. unknown

Po zwycięskich walkach oddziały polskie rozpoczęły kontratak na Mińsk Mazowiecki, który zdobyły 17 sierpnia. Następnego dnia Armia Czerwona
rozpoczęła odwrót, porzucając myśl o ponownym
ataku na stolicę Polski. Bitwa o Warszawę zakończyła się polskim zwycięstwem. Duży udział miały
w nim również działania 5. Armii gen. Władysława Sikorskiego, która związała znaczną część sił
sowieckich nad Wkrą (17–18 sierpnia), jak też
podjęty przez siły polskie manewr znad Wieprza,
który całkowicie zaskoczył wroga. Do 25 sierpnia
Polacy odzyskali Białą Podlaską, Siedlce, Białystok
i Grajewo, a grupa uderzeniowa zajęła linię frontu
między Grodnem i Brześciem.

Following victories in the fighting, the Polish troops
launched a counterattack in the direction of Mińsk
Mazowiecki, which they captured on August 17th.
The next day, the Red Army began its retreat,
abandoning the thought of another attack on the
Polish capital. The Battle of Warsaw ended with
a Polish victory. The actions of the 5th Army of General Władysław Sikorski, which tied up a large part
of the Soviet forces on the Wkra River (August
17th–18th), as well as the Polish manoeuvre from
the Wieprz River, which completely surprised the
enemy, also played a large part in it. By August
25th, the Poles recaptured Biała Podlaska, Siedlce,
Białystok and Grajewo, and the assault group occupied the front line between Grodno and Brześć.
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Plutonowy Stanisław Coran, zbiegły
z niewoli bolszewickiej, opowiada
o swoich przeżyciach, sierpień 1920,
fot. W. Saryusz-Wolski
Master corporal Stanisław Coran,
who escaped from Bolshevik
captivity, tells about his
experiences, August 1920,
photog. W. Saryusz-Wolski

Dziękczynne Te Deum za ocalenie ojczyzny w katedrze warszawskiej, 1920, fot. M. Fuks
The thanksgiving Te Deum for the saving of the homeland in the Warsaw St. John’s Cathedral, 1920, photog. M. Fuks

Jeńcy bolszewiccy wzięci
do niewoli pod Mińskiem
Mazowieckim, sierpień 1920,
fot. W. Saryusz-Wolski

Uroczystość rozwiązania Straży
Obywatelskiej w Warszawie,
3 października 1920 r., fot. M. Fuks

Bolshevik prisoners of war
taken captive at Mińsk
Mazowiecki, August 1920,
photog. W. Saryusz-Wolski

The ceremony of dissolution of the
Citizens’ Guard in Warsaw, October
3rd, 1920, photog. M. Fuks

Jeńcy bolszewiccy (Chińczycy)
wzięci do niewoli pod Mińskiem
Mazowieckim, sierpień 1920,
fot. W. Saryusz-Wolski
Bolshevik prisoners (Chinese)
of war taken captive at Mińsk
Mazowiecki, August 1920,
photog. W. Saryusz-Wolski

Bitwa o Warszawę została przez Sowietów przegrana.
W konsekwencji tego wydarzenia (i bitwy niemeńskiej, 20–28 września 1920) strony walczące zawarły
rozejm (18 października 1920), a następnie 17 marca 1921 r., w Rydze, traktat pokojowy.
W Warszawie uznano, iż przełom w bitwie o stolicę,
dokonany 15 sierpnia (tj. w dniu Wniebowstąpienia
Najświętszej Marii Panny), oznaczał cudowne ocalenie miasta i jego mieszkańców od nawały bolszewickiej. Powszechnie zaczęto mówić o „cudzie nad
Wisłą”.

The Soviets lost the Battle of Warsaw. In consequence
(and after the Battle on the Nemunas River, September 20th–28th, 1920), the fighting countries concluded a truce (October 18th, 1920), and on March 17th,
1921, they signed a peace agreement in Riga.
It was found that the breakthrough in the battle for the
capital city on August 15th (i.e. on the day celebrated as
the Assumption of the Blessed Virgin Mary) meant the
miraculous saving of the city and its inhabitants from
the Bolshevik invasion. From that moment people
started to talk about “the Miracle on the Vistula”.
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Nad grobem
przydrożnym
bohatera obrony
Warszawy, 1920,
fot. M. Fuks
At the roadside
grave of the hero
of Warsaw defense,
1920, photog.
M. Fuks
Poświęcenie krzyża na mogile obrońców Warszawy w Ossowie, 1920, fot. W. Saryusz-Wolski
The consecration of the cross at the grave of the defenders of Warsaw in Ossów, 1920, photog. W. Saryusz-Wolski

W hołdzie bohaterom czynu wojennego dzień
15 sierpnia ustanowiono Świętem Żołnierza Polskiego. Wielu oficerów i żołnierzy otrzymało za
czyny bojowe odznaczenia wojskowe, zaś mieszkańcom Warszawy zaangażowanym w różnorodne działania i prace na rzecz obrony przed
agresją sowiecką wręczano dyplomy dziękczynne
i zaświadczenia.

On August 15th the Polish Soldier’s Day was
established in honour of the heroes active in war.
Many officers and enlisted men were awarded
military decorations for their action in the battle.
The inhabitants of Warsaw, who were engaged in
various activities and works to defend themselves
against the Soviet aggression, were given diplomas and certificates expressing thanks for their
involvement during war.

Z obozu jeńców — czas wolny od pracy jeńcy bolszewiccy spędzają na
ćwiczeniach gimnastycznych, 1920, fot. NN
From the POW camp — Bolshevik prisoners of war spend their free
time on gymnastic exercises, 1920, photog. unknown

Ten, co nie zdobył
Warszawy —
jeden z jeńców
bolszewickich,
4 września 1920 r.,
(rys. Z. Kamiński)
One of those who
did not conquer
Warsaw — one of the
Bolshevik prisoners
of war, September
4th, 1920 (drawing by
Z. Kamiński)

Jeńcy bolszewiccy sprzątający
warszawskie ulice, 1920, fot. NN
Bolshevik prisoners of war clean
the streets of Warsaw, 1920,
photog. unknown
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