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Obrona Warszawy 1920 
 
cios uderza w pierś narodu,
co za wolność ginąć zwykł,
barbarzyńskie hordy wschodu
niosą topór, knut i stryk!

pod nogami nędznej dziczy
ziemia wolnych bluzga krwią
i od czerni najezdniczej
grzmi bluźnierstwo: „zdepczem ją!”

wstań, ofiarny orle biały,
zbawić ludy jeszcze raz!
Marsz, polaku, w pole chwały,
dzień tryumfu wzywa nas!

znamy, wrogu, szlak twój krwawy,
czyngischańskich znaki hord,
od Kijowa do warszawy
trup i żagiew, krew i mord!

lecz pod nożem, co krwią pała,
któryś w serce chciał nam wbić:
zadrżyj, wrogu! polska cała
biegnie walczyć, bić i żyć!

wstań, ofiarny orle biały...
niech grzmi w niebo pacierz twój!
nie za marny liść wawrzynu:
za ojczyznę idziem w bój!

 
nad odwieczny dach piastowy,
nad rozłogi chlebnych pól,
leć, nasz hymnie narodowy:
szczęku szabel, świście kul!

wstań, ofiarny orle biały...
polskie słońce, jak źrenica,
patrzy w tęczę polskich snów:
pieśń zwycięstwa gra stolica,
jutro zagra święty lwów!

Giń, despoto oszalały,
na biesiadę kruczych staj!...
„Kto wasz żołnierz?” - naród cały!
„Gdzie wasz obóz?” - cały kraj!
wstań, ofiarny orle biały...

w obce kraje, w śnieżne dale,
skroś tęsknotę, trud i znój,
szedł twój żołnierz, Jenerale
dziś w najświętszy idzie bój!

Kto padł w bitwie - nie umiera,
jemu w sercach wiecznie trwać.
a zwycięzcom - pieśń Hallera
wolnym życiem będziem grać!

wstań, ofiarny orle biały...

artur oppman or-ot
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p o l s k a  w  e u r o p i e
P o l a n d  i n  e u r o P e

on 28 June 1919, poland after 123 years 
of captivity returned to the map of 
europe as a sovereign state. the treaty 
of Versailles was the culmination of 
the peace conference in paris, during 
which the states of the winning coali-
tion attempted to build a new europe. 

w dniu 28 czerwca 1919 roku, po 123 la-
tach niewoli, polska powróciła na mapę 
europy jako suwerenne państwo. traktat 
wersalski był zwieńczeniem Konferencji 
pokojowej w paryżu, podczas której pań-
stwa zwycięskiej koalicji podjęły próbę bu-
dowy nowej europy. Jednym z najbardziej 
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one of the most difficult tasks faced by 
politicians from the united states, Great 
Britain, France, italy and the emerging 
new states in the eastern part of europe 
(Finland, estonia, latvia, lithuania, 
poland, czechoslovakia) was to reorgan-
ize europe’s relations with Germany and 
establish a new international order in the 
east. as it turned out, this last task was the 
most difficult due to the civil war in russia 
and the growing role of the Bolsheviks. 
unfortunately, this new order was not 
determined by negotiations, but by war.  
in 1920, poland faced the danger of los-
ing its newly regained independence. 
the war with Bolshevik russia reached the 
gates of warsaw in the summer of 1920. 

poland’s possible defeat in this war put 
the new order created at Versailles at risk 

trudnych zadań, przed jakimi stanęli po-
litycy stanów zjednoczonych, wielkiej 
Brytanii, Francji, włoch oraz rodzących 
się do życia nowych państw we wschod-
niej części europy (Finlandia, estonia, 
łotwa, litwa, polska, czechosłowacja) 
– było ułożenie na nowo relacji europy 
z niemcami oraz stworzenie nowego 
ładu międzynarodowego na wschodzie. 
Jak się okazało, to ostatnie zadanie było 
najtrudniejsze ze względu na wojnę do-
mową w rosji i rosnącą rolę bolszewików. 
niestety, o tym nowym ładzie nie decy-
dowały rokowania, tylko wojna. polska 
w roku 1920 stanęła w obliczu niebez-
pieczeństwa utraty dopiero co odzyska-
nej niepodległości. wojna z bolszewicką 
rosją dotarła latem 1920 roku do bram 
warszawy. 
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of collapse, and the danger of a new mil-
itary conflict loomed large across europe. 
in this situation, the polish army’s victory in 
what would later become known as the 
famous Battle of warsaw, removed this 
danger, at least for twenty years. in these 
difficult days for poland, none of the lead-
ing european politicians imagined the 
complete collapse of poland, which, de-
spite its brief existence, had already be-
come a relatively well-established player 
within the geopolitical order on the con-
tinent. this was amply confirmed by the 
aid that France had granted poland, in 
the person of General Maxime weygand, 
and the victorious war hero Marshal of 
France Ferdinand Foch’s commitment to 
help the newly emerged country. poles 
also gratefully remembered captain 

ewentualna klęska polski w tej woj-
nie groziła załamaniem się dopiero co 
stworzonego ładu wersalskiego, a nawet 
nowym konfliktem zbrojnym o wymia-
rze europejskim. w tej sytuacji zwycię-
stwo wojska polskiego, pod warszawą, 
w słynnej Bitwie warszawskiej niebez-
pieczeństwo to oddaliło, przynajmniej 
na lat dwadzieścia. w tych trudnych 
dla polski dniach, okazało się jednak, 
że nikt z czołowych polityków europej-
skich nie wyobrażał sobie całkowitego 
upadku polski, która mimo krótkiej eg-
zystencji już stała się w miarę trwałym 
elementem geopolitycznego porządku 
na kontynencie. pomoc udzielona polsce 
przez Francję, w tym obecność na miejscu 
w warszawie gen. Maxime weyganda 
oraz zaangażowanie w pomoc dla polski 
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charles de Gaulle, who then fought side 
by side with polish soldiers. while the help 
of other countries failed to meet polish ex-
pectations, even they stood firm against 
attempts to again wipe poland off the 
map of europe, providing our country 
with diplomatic support. 

the war of 1920, so much remembered 
in poland, especially this year, on the 100th 
anniversary of the Battle of warsaw, is not 
sufficiently present in european conscious-
ness. Meanwhile, the experience of that 
war clearly shows that a peaceful and just 
order on our continent can be built only 
with the participation of all countries and 
nations living in europe. the ideological 
and political divide has always caused 
and can again cause renewed conflicts 
and tensions which, as history shows, lead 

osławionego zwycięstwem w wojnie mar-
szałka Ferdinanda Focha – świadczyło 
o tym dobitnie. polacy we wdzięcznej 
pamięci zachowali także kpt. charlesa 
de Gaulle`a, który właśnie wtedy wal-
czył ramię w ramię z polskimi żołnierzami. 
i choć pomoc innych państw nie była 
na miarę polskich oczekiwań – nawet 
one zajmowały stanowisko nie godzą-
ce się na ponowne wymazanie polski 
z mapy europy i udzielały nam wsparcia 
dyplomatycznego. 

wojna 1920 roku, tak pamiętana 
w polsce, zwłaszcza w tym roku, w 100. 
rocznicę Bitwy warszawskiej, nie jest obec-
na w sposób dostateczny w europejskiej 
świadomości. tymczasem jej doświadcze-
nia pokazują dobitnie, że pokojowy i spra-
wiedliwy ład na naszym kontynencie jest 



to no good. europe had to survive one 
more terrible war to find out that the only 
way to build a successful future is through 
cooperation between nations and states. 
the polish experience of 1920 offered 
a lesson that was not truly learnt at that 
time. However, it is worth remembering as 
the 100th anniversary of this war is at hand. 

możliwy do zbudowania tylko przy udzia-
le wszystkich państw i narodów zamiesz-
kujących europę. rozdarcie ideologiczne 
i polityczne prowadziło i może prowadzić 
do konfliktów i napięć, które – jak uczy hi-
storia – do niczego dobrego nie dopro-
wadziły. europa musiała przeżyć jeszcze 
jedną straszliwą wojnę, by przekonać się, 
że tylko współpraca między narodami 
i państwami jest jedyną drogą do pomyśl-
nej przyszłości. polskie doświadczenia roku 
1920 były lekcją, której w tamtych cza-
sach nie doceniono. warto jednak przy 
okazji rocznicy 100-lecia tej wojny o niej 
pamiętać. 

adam Struzik

marszałek województwa mazowieckiego
marshal of the masovian Province
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15 sierpnia 1920 r. jest dniem szcze-
gólnym dla narodu polskiego. święto  
to miało wymiar narodowy, chrześcijański 
i ludowy. wybór tej daty na patriotycz-
ne manifestacje nie był przypadkowy.  
15 sierpnia to uroczyście obchodzo-
ne przez mieszkańców wsi rel igi jne 

15 august 1920 was a special day for 
the polish nation. this holiday has a na-
tional, christian and folk dimension. the 
choice of this date for patriotic displays 
was not accidental. 15 august is a reli-
gious feast of our lady of Herbs cele-
brated by country folk. under the second 

S i e r P n i o w e  ś w i ę T a
a u G u S T  h o l i d a y S
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święto Matki Boskiej zielnej. w latach  
i i  rzeczypospol i tej  to także święto 
Żołnierza, usankcjonowane rozkazem 
nr 126 z 4 sierpnia 1923 r. Ministra spraw 
wojskowych gen. broni stanisława 
szeptyckiego dla upamiętnienia walk 
w obronie ojczyzny w rocznicę Bitwy 
warszawskiej w 1920 r. 

Kojarzyło s ię z  jednym z najważ-
niejszych zwycięstw oręża polskiego 
w dziejach współczesnej cywilizacji, 
które zadecydowało o niepodległym  
bycie polsk i .  zwycięstwo to zosta-
ło okupione ogromnymi  of iarami , 
daniną krwi polskiej i  innych sojusz-
n ików,  z łożoną na oł tarzu  wolne j 
ojczyzny. chcemy utrwalić pamięć hi-
storyczną o tych wydarzeniach. pamięć  
prawdziwą.

polish republic, it was also the soldier’s 
day, as decreed by order no. 126 of  
4 august 1923 of the Minister of Military 
affairs, General stanisław szeptycki, to 
commemorate the fighting in defence of 
the homeland on the anniversary of the 
Battle of warsaw in 1920. 

the holiday was associated with one 
of the polish army’s most important vic-
tories in the history of modern civilization, 
which made poland independent. this 
victory was paid for with huge sacrifices,  
a tribute of polish and allied blood, placed 
on the altar of a free homeland. we want 
to preserve the historical memory of these 
events. true memory.

the war of 1920 showed great patriot-
ism in the nation, especially from peo-
ple in the countryside. it was a testimony  
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wojna 1920 r. wykazała wielki patrio-
tyzm narodu, a szczególnie jego większo-
ści – mieszkańców wsi. Była świadectwem 
ich obywatelskiej postawy, zdolności 
do poświęceń i bohaterstwa na polach 
bitew. Miarą tego bohaterstwa były ty-
siące poległych. symbolem patriotyzmu 
i myślenia w kategoriach państwa była 
postawa wincentego witosa. to właśnie 
rząd obrony narodowej, kierowany przez 
witosa i sztab wojska polskiego podjęły 
działania, które zadecydowały o zwy-
cięstwie. przeciwnikom nie udało się roz-
sadzić młodego państwa od wewnątrz, 
doprowadzić do żywiołowych, antyob-
szarniczych wystąpień na wsi. 

s t a w i a n i e  z w y c i ę s t w a  w  B i t w i e 
warszawskiej w kategorii zwycięstwa du-
cha, albo ograniczanie go do geniuszu 

to their civic attitude and capacity for 
sacrifice and heroism on the battlefields. 
thousands of dead were the measure 
of this heroism. the attitude of wincenty 
witos was a symbol of patriotism and 
concern for the entire country. it was the 
Government of national defence, led by 
witos, and polish army staff that took de-
cisive action to secure a victory. the op-
ponents did not manage to dismantle the 
young state from within, or induce spon-
taneous riots against landowners in the 
countryside. 

the perception of the Battle of warsaw 
only as a victory of the spirit, or the sole 
achievement of a small handful of politi-
cal geniuses, is contrary to historical truth. 
the 1919/1920 war was a collective ef-
fort of the entire polish nation, all its social 
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jednego lub kilkunastu polityków i woj-
skowych mija się z prawdą historyczną. 
wojna 1919/1920 była zbiorowym wysił-
kiem całego narodu polskiego, wszyst-
kich jego warstw społecznych, ale także 
mniejszości narodowych, które postawiły 
wszystko, aby bronić odrodzonej polski. 
Każda opcja polityczna i warstwa spo-
łeczna widziała w tym zwycięstwie swój 
udział, który w pierwszych latach po woj-
nie nie był kwestionowany. 

dopiero polityka historyczna rządzą-
cych po 1926 r. spowodowała, że zarów-
no chłopi, robotnicy i inteligencja poczuli 
się pozbawieni owoców tego zwycięstwa. 
po śmierci Józefa piłsudskiego 12 maja 
1935 r. obóz sanacyjny sięgał do jego 
kultu. w świadomości historycznej pol-
skiego społeczeństwa kształtowano 

strata, but also national minorities which 
put everything aside to defend the re-
born poland. each political option and 
social class had their share in this victory, 
which in the first years after the war was 
not questioned. 

it was only the historical policy of the 
post-1926 ruling party deprived peasants, 
workers and intelligentsia of the fruits of 
this victory. after Józef piłsudski’s death on 
12 May 1935, the sanacja camp fostered 
the Marshal’s cult. in polish historical con-
sciousness, the image of poland’s past was 
distorted, exaggerating piłsudski’s role 
and achievements, while also discredit-
ing other polish statesmen, including the 
three-time prime Minister wincenty witos. 
scant note was taken of the fact that, in 
the tragic year of 1920, the country’s fate 
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obraz polskiej przeszłości przesadnie eks-
ponujący jego postać i dokonania, dys-
kredytując innych polskich mężów stanu – 
w tym trzykrotnego premiera wincentego 
witosa. zapominano, że w dramatycz-
nych chwilach w 1920 r. o losach kraju 
zadecydował głównie chłopski żołnierz, 
że w regularnej milionowej armii pol-
skiej około 70% żołnierzy stanowili chło-
pi, że chłop – wincenty witos, premier 
rządu obrony narodowej poderwał 
do walki i wysiłku cały naród. na jego 
apel wieś nie pozostała obojętna, choć 
na nią właśnie spadł główny ciężar  
prowadzenia wojny. 

ludowcy, będący reprezentacją war-
stwy chłopskiej zareagowali na fałszowa-
nie historii, postanowieniem, aby 15 sierp-
nia 1936 r. obchodzić jako dzień czynu 

was mainly decided by peasant soldiers 
whose number in the regular polish army 
reached a million (70% of troops were of 
peasant origin). the eagerness to fight 
across the nation was also the doing of 
the peasant activist wincenty witos. the 
countryside did not remain indifferent to 
his appeal, but it had to bear the brunt of 
the war effort. 

community activists representing the 
peasant class responded to the falsifica-
tion of history by deciding to celebrate  
15 august 1936 as the day of peasant 
deed epitomizing the struggle for peas-
ant freedom and democracy. 

today, in the fields of radzymin, we re-
mind you of the truth that a united nation, 
led by a government enjoying universal 
public trust, can do a lot to overcome 
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chłopskiego, symbolizującego walkę 
o wolność i demokrację chłopów. 

dzisiaj na polach radzymina przypomi-
namy o prawdzie, iż naród zjednoczony, 
kierowany przez rząd cieszący się po-
wszechnym zaufaniem społecznym, może 
uczynić bardzo wiele, ażeby wyjść wspól-
nie z najtrudniejszej sytuacji dziejowej. 
przypomnijmy święto 15 sierpnia sprzed 
laty, które dało początek szczególnego 
uczczenia Bitwy warszawskiej 

15 sierpnia 1995 roku, święto czynu 
chłopskiego, miało szczególny charakter. 
religijno-patriotyczne uroczystości z okazji 
75. rocznicy Bitwy warszawskiej odbyły się 
w radzyminie na cmentarzu żołnierzy po-
ległych w 1920 roku. obok pocztów sztan-
darowych, ludowców, strażaków, uczest-
niczyli w niej mieszkańcy radzymina. 

even the most difficult historical situa-
tion together. let us recall the holiday  
of 15 august from years ago, which gave 
rise to a special celebration of the Battle 
of warsaw 

on 15 august 1995, the day of peasant 
deed had a special character. religious 
and patriotic ceremonies occasioned by 
the 75th anniversary of the Battle of warsaw 
were held in radzymin at the cemetery of 
the soldiers fallen in 1920. the celebration 
was attended by colour guards, commu-
nity activists, fire fighters and inhabitants 
of radzymin. the state authorities were 
represented by: president of the republic 
of poland - lech wałęsa, Marshal of the 
sejm Józef zych, Marshal of the senate 
adam struzik, prime Minister Józef oleksy. 
also present were representatives of 
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władze państwowe reprezentowali: 
prezydent rp – lech wałęsa, marsza-
łek sejmu Józef zych, marszałek senatu 
adam struzik, premier Józef oleksy, obec-
ni byli także przedstawiciele partii poli-
tycznych z prezesem psl waldemarem 
pawlakiem na czele. w uroczystościach 
wziął udział komendant Bch, honorowy 
prezes psl, gen. dyw. Franciszek Kamiński.

Mszę św. przy ołtarzu polowym cele-
brował ks. prymas Józef Kardynał Glemp. 
w krótkiej homilii prymas położył nacisk 
na potrzebę kultywowania pamięci i tra-
dycji patriotycznych oraz rolę Kościoła 
w tej dziedzinie. okolicznościowe kazania 
wygłosił biskup Józef zawitkowski.

po mszy przemówienie do zgromadzo-
nych wygłosił marszałek J. zych. w imieniu 
władz radzymina za udział w podniosłej 

political parties headed by the president 
of psl. the commander of the peasant 
Battalions honorary president of psl, 
General Major Franciszek Kamiński.

Holy Mass at the field altar was held by 
primate Józef Glemp. in a short homily, 
the primate emphasized the need to cul-
tivate patriotic memories and traditions 
and the role of the church in this area. 
topical sermons were delivered by Bishop 
Józef zawitkowski.

after the mass, Marshal J. zych made  
a speech to those present on the site. on 
behalf of radzymin’s authorities, Mayor 
paweł solis thanked for his participation 
in the solemn ceremony. at the end, the 
roll call for the fallen was held followed by 
the laying of wreaths and flowers on sol-
diers’ graves. 



18

uroczystości podziękował burmistrz paweł 
solis. na zakończenie odbył się apel pole-
głych, po czym na żołnierskich mogiłach 
złożono wieńce i wiązanki. 

ludowcy z emigracji podjęli rezolucję 
w sprawie upamiętnienia stosowną tabli-
cą zasług wincentego witosa i żołnierzy 
– chłopów dla zwycięstwa w 1920 roku. 

w 1920 r., na przedpolach warszawy, 
zabito wirusa bolszewickiej potęgi i na bli-
sko dwadzieścia lat polska stała się wol-
nym krajem. wolność, która była darem 
odzyskanej niepodległości, nie została 
wykorzystana w pełni przez elity rządzące 
polską. 

tradycję obchodów 100. rocznicy Bitwy 
warszawskiej i święta czynu chłopskiego 
kontynuuje marszałek województwa 
mazowieckiego i prezes psl na Mazowszu 

the émigré community activists adopted 
a resolution to commemorate wincenty 
witos and the peasant soldiers for the vic-
tory in 1920 with an appropriate plaque. 

in 1920, on the outskirts of warsaw, the 
Bolshevik virus was killed and poland be-
came a free country for nearly twenty 
years. the freedom, which was a gift of 
regained independence, was not fully 
enjoyed by poland’s ruling elite. 

the tradition of celebrating the 100th 
anniversary of the Battle of warsaw and 
the day of peasant deed is upheld by 
the Marshal of the Masovian province 
and the president of psl in Mazovia, 
adam struzik. it is thanks to his efforts and 
cooperation with the Museum of the 
History of the polish people’s Movement 
that the headstone with a plaque for 



wincenty witos and its surroundings in 
radzymin were renovated. it is under  
our care.

adam struzik.  to dzięki  jego stara-
niom i współpracy z Muzeum Historii 
polskiego ruchu ludowego głaz z tabli-
cą wincentego witosa i jego otoczenie 
w radzyminie został odnowiony. Jest on 
pod naszą opieką.

Janusz Gmitruk





21

radzymin, Symbol biTwy warSzawSkieJ
r a d z y m i n ,  T h e  S y m b o l  o f  T h e  b a T T l e  o f  w a r S a w

the Museum of independence has 
been commemorating the most impor-
tant facts of polish history for 30 years. 
the mission and programme assump-
tions are related not only to remem-
brance, education and dissemination 
of knowledge. the self-government of 

Muzeum niepodległości od 30 lat zaj-
muje się upamiętnianiem najważniej-
szych faktów polskiej historii. Misja i zało-
żenia programowe związane są nie tylko 
z pamięcią, edukacją i upowszechnia-
niem wiedzy. samorząd województwa 
Mazowieckiego, organizator tej instytucji, 
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the Masovian province, the organizer of 
this institution, makes efforts to ensure 
the proper environment for programme 
activities by taking care to create ad-
equate material, organizational and  
financial conditions. 

on the eve of the important anniver-
sary of the Battle of warsaw 1920, which 
ranks among the most important ones  
in world history, it was decided to open  
a branch of the Museum of independence 
in radzymin. this new institution, co-led 
by the Marshal of the Masovian province 
and the Mayor of the town of radzymin, is 
set in the near future to bridge the gap in 
preserving the memory of that significant 
place in the history of our homeland. 

the first signs of museum activity in the 
form of the Battle of warsaw Memorial 

dbając o tworzenie warunków do działal-
ności programowej, dba również o two-
rzenie warunków materialnych, organiza-
cyjnych i finansowych. 

w  p r ze d e d n i u  wa ż n e j  ro cz n i cy 
stulecia Bitwy warszawskiej 1920, jed-
nej z najważniejszych w historii świata, 
zdecydowano o utworzeniu oddziału 
Muzeum niepodległości w radzyminie. 
ta nowa instytucja, współprowadzo-
na pr zez Marszałka wojewódz t wa 
Mazowieckiego oraz Burmistrza Miasta 
radzymina, ma w niedalekiej przyszło-
ści wypełnić lukę w utrwalaniu pamięci 
o miejscu znaczącym dla historii naszej  
ojczyzny. 

pierwsze znamiona działalności muzeal-
nej w postaci izby pamięci Bitwy warszaw-
skiej funkcjonują już w radzyminie. 
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chamber are already present in 
radzymin. 

the sanctuary of st. John paul ii, hon-
orary citizen of radzymin (the parish was 
established on 27 april 2011). the pope 
prayed there on 13 June 1999. the local 
memorial chamber features memen-
toes of this pilgrimage: the kneeler de-
signed by professor wiktor zin, the Holy 
Father’s bust made by us artist tadeusz 
łukiańczyk, and many other memorabil-
ia donated by the John paul ii pontificate 
documentation centre in the Vatican.  
a special attraction of that museum is the 
catholic action banner from 1928, which 
has recently undergone a thorough 
renovation.

the present writer can remem-
ber vividly the Holy Father’s words 

powstaje tu również sanktuarium św. 
Jana pawła ii, honorowego obywatela 
radzymina (parafia erygowana 27 kwiet-
nia 2011). papież modlił się tu 13 czerwca 
1999 roku. w tutejszej izbie pamięci znaj-
dują się pamiątki z tej pielgrzymki: klęcznik 
zaprojektowany przez prof. wiktora zina, 
popiersie ojca świętego wykonane przez 
tadeusza łukiańczyka, artystę z usa, 
oraz wiele pamiątek przekazanych przez 
ośrodek dokumentacji pontyfikatu Jana 
pawła ii z watykanu. Muzealnym raryta-
sem jest tu sztandar akcji Katolickiej z 1928 
roku poddany niedawno szczegółowej 
renowacji.

w pamięci niżej podpisanego pozo-
stają słowa ojca świętego wygłoszo-
ne spontanicznie podczas nawiedze-
nia cmentarza ofiar wojny w 1920 roku 
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spoken spontaneously during a visit to 
the cemetery of war Victims in 1920 in 
radzymin. the visit was supposed to in-
clude only a prayer over the graves. 
However, the crowd began to cheer, 
shouting to John paul ii: we ask for a word, 
we ask for a word. 

the pope did not take long to respond.
please give us a word. right, he said. 

there was silence. after a while he 
continued: 

“while silence is most telling here, some-
times a word is also needed. and i want to 
leave this word here. you know that i was 
born in May 1920 at the time when the 
Bolsheviks were advancing on warsaw. 
and that is why from my birth i have owed 
a great debt to those who then took up 
the fight against the invader. and they 

w radzyminie. w planie wizyty była tyl-
ko modlitwa nad grobami. Jednak zgro-
madzeni zaczęli zachęcać Jana pawła 
ii okrzykami: prosimy o słowo, prosimy  
o słowo. 

papież nie dał się długo prosić.
prosimy o słowo. słusznie – powiedział. 

zaległa cisza. po chwili kontynuował: 
„chociaż na tym miejscu najbardziej 

wymowne jest milczenie, to przecież cza-
sem potrzebne jest także słowo. i to słowo 
chcę tu pozostawić. wiecie, że urodziłem 
się w roku 1920, w maju, w tym czasie, 
kiedy bolszewicy szli na warszawę. i dla-
tego noszę w sobie od urodzenia wielki 
dług w stosunku do tych, którzy wówczas 
podjęli walkę z najeźdźcą. i zwyciężyli, 
płacąc za to swoim życiem. tutaj, na tym 
cmentarzu, spoczywają ich doczesne 



25

won by paying for it with their lives. Here, 
in this cemetery, rest their mortal remains. 
i come here with great gratitude, as if to 
pay off a debt for what i have received 
from them.”

after a brief pause, the pope continued:
“i would like to bless everyone gathered 

in the cemetery in the name of the Holy 
trinity. May almighty God bless you, the 
Father, and the son, and the Holy spirit.”

at the end, the distinguished guest said: 
“praised be Jesus christ.” a traditional 
old polish greeting and farewell, present  
in our culture until recently.

thanks to a fortunate coincidence, 
thanks to my work for polish tV, i was able 
to attend most of the papal pilgrimages 
to poland. and the coverage of these vis-
its and multiple stays in the Vatican city 

szczątki. przybywam tu z wielką wdzięcz-
nością, jak gdyby spłacając dług za to, 
co od nich otrzymałem.”

po chwili ciszy papież kontynuował:
„pragnę wszystkich zgromadzonych 

na cmentarzu pobłogosławić w imię 
trójcy przenajświętszej. niech was błogo-
sławi Bóg wszechmogący, ojciec i syn, 
i duch święty”.

na koniec dostojny gość wypowiedział 
staropolskie: „niech będzie pochwalo-
ny Jezus chrystus”. tradycyjne powitanie 
i pożegnanie, obecne w naszej kulturze 
do niedawna.

dzięki szczęśliwemu zbiegowi okolicz-
ności, dzięki pracy w telewizji polskiej, 
było mi dane pracować przy większości 
papieskich pielgrzymek do polski. a ob-
sługa tych wizyt oraz wielokrotne pobyty 
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have provided ideas for several books 
and albums.

that is why the move to establish  
a branch of the Museum of independence 
in radzymin comes as a great opportu-
nity to relive the unforgettable memories 
from years ago. to actively join the pro-
ject of creating a new institution.

in a letter from Marshal adam struzik and 
Mayor Krzysztof chaciński of 15 august 
2019 we read:

“radzymin - the town of the Miracle on 
the Vistula – is a symbolic place on the 
map of Masovia. in 1920, as the Battle  
of warsaw raged on, heavy fighting 
was witnessed near radzymin in the de-
fence of the capital. the re-capture of 
radzymin from Bolshevik hands (...) be-
came a symbol of victory and a reason 

w watykanie stały u źródeł pomysłów 
na kilka książek i albumów.

dlatego decyzja o powołaniu oddzia-
łu Muzeum niepodległości w radzyminie 
stanowi znakomitą okazję do powrotu 
do niezapomnianych wspomnień sprzed 
lat. do aktywnego włączenia się w pro-
jekt utworzenia nowej instytucji.

w  l i ś c i e  i n te n c y j ny m  p o d p i s a -
nym 15 sierpnia 2019, przez Marszałka 
adama struzika i burmistrza Krzysztofa 
chacińskiego czytamy:

„radzymin – miasto cudu nad wisłą 
–  j e s t  s y m b o l i c z n y m  m i e j s c e m 
na mapie Mazowsza. w 1920 r. pod-
czas Bitwy warszawskiej, na ziemi ra-
dzymińskiej toczyły się ciężkie walki 
w obronie stolicy. odbicie radzymina 
z rąk bolszewików (…) stało się symbolem 
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to celebrate the polish army day. Here, 
in the cemetery of the polish soldiers 
of 1920, rest the ashes of the heroes  
of those days.”

the museum facility will be housed  
in the so-called “pilgrim’s common 
room” in Jana pawła ii street, opposite 
the radzymin cemetery.

the Museum of independence pro-
gramme envisions projects related to the 
commemoration of the great military suc-
cess of the past. we use extensive resourc-
es for this purpose. we have released two 
albums containing reproductions of the 
collected artefacts, sculptures, paintings, 
posters and photographs. numerous ex-
hibitions presented all over poland attract 
large interest. so do competitions and 
educational projects.

zwycięstwa i przyczynkiem ustanowienie 
święta wojska polskiego. tu, na cmentarzu 
Żołnierzy polskich 1920, spoczywają pro-
chy bohaterów tamtych dni.”

placówka muzealna powstaje w tzw. 
„świetlicy pielgrzyma” przy ulicy Jana 
pawła ii, naprzeciwko radzymińskiego 
cmentarza.

Muzeum niepodległości od wielu lat 
ma w swoim programie projekty związa-
ne z upamiętnianiem wielkiego sukcesu 
militarnego sprzed lat. wykorzystujemy 
do tego celu bogate zbiory. wydaliśmy 
dwa albumy zawierające reprodukcje 
zgromadzonych artefaktów, rzeźb, ma-
larstwa, plakatów, fotografii. liczne wy-
stawy prezentowane w całej polsce gro-
madzą wielu zainteresowanych. podobnie 
jak konkursy i projekty edukacyjne.
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the album “Battle of warsaw 1920” 
was preceded by an introduction quot-
ing the the words of professor Janusz 
odziemkowski: “the Battle of warsaw 
was a turning point in the polish-Bolshevik 
war. it broke down the red army’s offen-
sive by capturing the strategic initiative 
from its high command. Victory was born 
of a burst of patriotic sentiment within 
the nation, the bravery and persistence 
of soldiers who, after a difficult period  
of retreat, found enough strength to carry 
out a rapid counteroffensive.” this great 
victory deserves the lasting attention  
of historians, political scientists, but also 
artists. and all of us, society as a whole.

therefore, the Museum of independence 
programme for the year of the anniversa-
ry (and later) includes various exhibitions 

we  w s tę p i e  d o  a l b u m u  „ B i t wa 
warszawska 1920 roku” przytoczono sło-
wa profesora Janusza odziemkowskiego: 
„Bitwa pod warszawą była punktem 
zwrotnym w wojnie polsko-bolszewickiej. 
załamała ofensywę armii czerwonej, wy-
darła jej dowództwu inicjatywę strategicz-
ną. zwycięstwo zrodził patriotyczny zryw 
narodu, męstwo i wytrwałość żołnierzy, 
którzy po trudnym okresie odwrotu znaleź-
li w sobie dość siły do przeprowadzenia 
błyskawicznej kontrofensywy”. to wielkie 
zwycięstwo zasługuje na trwałą uwagę 
historyków, politologów, ale też artystów. 
i nas wszystkich, całego społeczeństwa.

dlatego w programie Muzeum niepod-
ległości realizowanym w roku stulecia 
(i później) znajdują się różnorodne pro-
jekty wystawiennicze, naukowe, konkursy 



and scientific projects, as well as edu-
cational competitions. this also includes 
artistic endeavours, such as the exhibi-
tion at the Historical painting Gallery en-
titled “the Battle of warsaw in the works 
of contemporary painters ”prepared by 
the Museum of independence in coop-
eration with the Museum of the polish 
people’s Movement History.

edukacyjne. również artystyczne – jak wy-
stawa w Galerii Malarstwa Historyczne-
go pt. „Bitwa warszawska w twórczości 
współczesnych malarzy” przygotowana 
przez Muzeum niepodległości, wspól-
nie z Muzeum Historii polskiego ruchu 
ludowego.

Tadeusz Skoczek
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anna BarTnicka

I, II, III
olej, płótno; 24 x 31 cm; 2020; MHprl 18774, 18775, 18776 
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zBiGniew BudzyńsKi

Ucieczka bolszewików / Bolsheviks in retreat 
akryl, płótno; 54 x 73 cm; 2020; własność prywatna 
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Przed i po bitwie 1920 / Battle of 1920: before and after
akryl, płótno; 60 x 81 cm; 2020; MHprl 18762



34

Bitwa Warszawska1920 / Battle of Warsaw 1920
akryl, płótno; 100 x 70 cm; 2020; MHprl 18773

anna cHełMicKa
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MareK czyŻewsKi

1920
olej, płótno; 40 x 50 cm; 2020; własność prywatna
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wanda FalenciK-Masznicz

Pod twoją obronę / Under thy protection
technika mieszana, płótno; 54 x 73 cm; 2020; MHprl 18778
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Stanisław Falencik 
na froncie polsko-bolszewickim /
Stanisław Falencik 
on the Polish-Bolshevik front
olej, płótno; 81 x 60 cm; 
2020; własność prywatna
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PioTr gagan

Generał Tadeusz Rozwadowski 1866–1929 /
General Tadeusz Rozwadowski 1866-1929 
akryl, deska; 39 x 29 cm; 
2020; MHprl 18777
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Bitwa Warszawska /
Battle of Warsaw 
olej, płótno; 60 x 81 cm; 
2020; MHprl 18771

MicHał JanczuK
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1920
olej, płótno, 60 x 81 cm, 
2020; własność prywatna



adaM kunikoWski

Bitwa o niepodległość / The battle for independence 
olej, płótno; 40 x 50 cm; 2020; MHprl 18770
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Żołnierze niepodległej / Soldiers of independent Poland
olej, płótno; 60 x 70 cm; 2020; własność prywatna
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JaceK Macyszyn

Na wycieczce / On a trip 
olej, płótno; 54 x 73 cm; 2020; własność prywatna
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MacieJ MilewsKi

14 sierpień 1920 r., Ossów / 14 August 1920, Ossów
olej, płótno; 50 x 40 cm; 2020; własność prywatna
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Józef Panaś – kapelan II brygady Legionów / 
Józef Panaś – chaplain of the 2nd Legions brigade 
olej, płótno; 50 x 50 cm; 2020; MHprl 18782 
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Witos na froncie, rok 1920 / Witos at the front, 1920
olej, płótno, 54 x 73; 2020; MHprl 18732, 
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tryptyk I. Paderewski 
z cyklu Twórcy Niepodległości /
I. Paderewski triptych from 
the Creators of Independence series 
olej, płótno; 50 x 40 cm; 
2020; własność prywatna
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tryptyk W. Witos 
z cyklu Twórcy Niepodległości /
W. Witos triptych from 
the Creators of Independence series 
olej, płótno; 50 x 40 cm;
2020; własność prywatna
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tryptyk J. Piłsudski 
z cyklu Twórcy Niepodległości / 
J. Piłsudski triptych from 
the Creators of Independence series
olej, płótno; 50 x 40 cm;
2020; własność prywatna
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Mirosław MirońsKi

Generał Tadeusz Rozwadowski /
General Tadeusz Rozwadowski
olej, płótno; 50 x 40 cm
2020; MHprl 18760



Matka Boska Bolesna /
Our Lady of Sorrows
reprodukcja fotografii; 80 x 60 cm; 
2020; MHprl V-1561, 

woJciecH noworyta
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Twierdza Modlin 1 / Modlin Fortress 1
 reprodukcja fotografii; 60 x 80 cm; 2020; MHprl V-1565 
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Twierdza Modlin 2 / Modlin Fortress 2
reprodukcja fotografii; 60 x 80 cm; 2020; MHprl V-1564 



54

Brama Straceń / The Gate of Beheadings
reprodukcja fotografii; 60 x 80 cm; 2020; MHprl V-1563



55

Brama Bielańska / Bielańska Gate
reprodukcja fotografii; 60 x 80 cm; 2020; MHprl V-1562
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Pomnik i kaplica 
poświęcona bitwie Warszawskiej / 
Monument and chapel 
dedicated to the Battle of Warsaw
akryl, płótno; 50 x 60 cm; 
2020; MHprl 18779

ewa piasecKa-KudłaciK
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Ochotnicza Liga Kobiet w służbie 
wartowniczej na Grochowie 1920 /
Women’s Volunteer League 
on guard duty in Grochów 1920 
akryl, płótno; 50 x 60 cm; 
2020; własność prywatna
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Katarzyna popińsKa

Ksiądz Ignacy Jan Skorupka, Bitwa Warszawska / Father Ignacy Jan Skorupka, Battle of Warsaw
olej, dykta, 80 x 100 cm; 2018; własność prywatna



59

W ogniu walki / 
In the heat of battle 
olej, dykta; 80 x 61 cm; 
2020; MHprl 18772



60

Marszałek Józef Piłsudski z córkami / 
Marshal Józef Piłsudski with his daughters
olej, dykta; 62 x 51 cm; 
2020; własność prywatna



61

Jerzy sadłocHa

I pogoniliśmy bolszewika, Bitwa 
na przedpolach Warszawy, sierpień 1920 /
And so the Bolshevik was beaten, The Battle 
on the Outskirts of Warsaw, August 1920
olej, płótno, 54 x 73; 
2020; MHprl 18761
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Szarża CKM-ów w roku 1920 / Charge with heavy machine guns in 1920
olej, płótno; 60 x 81 cm; 2019; MHprl 18763

władysław sadłocHa
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Atak CKM-u w roku 1920 / Attack with heavy machine guns in 1920
olej, płótno; 40 x 50 cm; 2019; MHprl 18764
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Jędrzej Moraczewski 
pastel, tektura; 40 x 30 cm; 
2019; MHprl 18765
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Władysław Belina-Prażmowski 
pastel, tektura; 40 x 30 cm; 
2019; MHprl 18767
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Władysław Belina-Prażmowski
pastel, tektura; 40 x 30 cm;
2019; MHprl 18767
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Patrol z pocztem sztandarowym / Patrol with a colour guard
olej, płótno; 60 x 81 cm; 2019; MHprl 18768

GraŻyna szlęK
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Przenoszenie zmarłego legionisty 
przez żołnierzy Armii Czerwonej / 
A fallen legionnaire being 
carried by Red Army soldiers
olej, płótno; 40 x 40 cm; 
2019; MHprl 18769



Przenoszenie zmarłego legionisty 
przez żołnierzy Armii Czerwonej / 
A fallen legionnaire being 
carried by Red Army soldiers
olej, płótno; 40 x 40 cm; 
2019; MHprl 18769

dotychczasowe wystawy w ramach
Galerii malarstwa historycznego

1. 19. 12. 2018 r. – otwarcie Galerii Malarstwa Historycznego, 
          wernisaż wystawy „nowe obrazy w Galerii Malarstwa Historycznego 2018”
2. 09. 05. 2019 r. – wernisaż wystawy pt. „święto 1. maja”
3. 02. 09. 2019 r. – wernisaż wystawy pt. „wojenna warszawa”
4. 19. 12. 2019 r. – wernisaż wystawy „nowe obrazy w Galerii Malarstwa Historycznego 2019”
5. 19. 05. 2020 r. - wernisaż online wystawy pt. „niech się mury pną do góry”
6. 01. 10. 2020 r. – wernisaż wystawy pt. „ostatnie dni walki”
7. 04. 11. 2020 r. – wernisaż wystawy pt. „twarze niepodległości”
8. 09. 11. 2020 r. – wernisaż wystawy pt. „Kobiety dla niepodległej”
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