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Połowa sierpnia 1920 r. Na przedpolach Warszawy toczy się wielka bitwa między 
Polską a Rosją Radziecką, chcącą uczynić z Polski swoją kolejną republikę. Określana 
mianem „cudu nad Wisłą”, decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej, uznawana 
za 18. przełomową bitwę w historii świata, zadecydowała o zachowaniu przez Polskę 
niepodległości i zatrzymaniu zalewającego Europę bolszewizmu. W powojennym 
Wrocławiu żyli ci, którzy brali udział w walkach w 1920 r., w tym w tym m.in. Edward 
Piórski,, który walczył w Bitwie Warszawskiej, co później opisał w swoim pamiętniku.

15 siERPNia 
Pilot, architekt, lekarz, ksiądz... 

  Wrocławscy bohaterowie wojny 1920 roku

WROCŁaWsKiE HisTORiE 

Odzyskaną pod koniec 1918 r. niepodległością 

Polska nie mogła się spokojnie cieszyć, gdyż 

musiała ponownie stanąć do walki, Lenin za cel 

taktyczny postawił sobie bowiem pokonanie 

Polski stojącej mu na drodze do podbicia Euro- 

py. Trwająca w latach 1919–1920 wojna polsko- 

-bolszewicka była toczona równolegle w wy- 

miarze militarnym, jak politycznym. „Przez trupa 
Białej Polski prowadzi droga ku ogólnoświatowej 
pożodze. Na naszych bagnetach przyniesiemy 
szczęście i pokój masom pracującym. Na zachód!” 

– mówił 2 lipca 1920 r. Michaił Tuchaczewski, 

dowódca bolszewickiego Frontu Zachodniego.    

Wojna polsko-bolszewicka miała przynajmniej 

kilka ważnych epizodów militarnych, ale za naj- 

ważniejszy uznaje się Bitwę Warszawską roze- 

graną w dniach od 13 do 25 sierpnia 1920 r.  

na przedpolach Warszawy. To było jak starcie  

Dawida z Goliatem. W porównaniu z polskimi 

siłami Armia Czerwona dysponowała kilkukrot-

nie większą armią i niemal niewyczerpanymi 

zasobami ludzkimi. 

Latem 1920 r. oddziały Wojska Polskiego były  

w dramatycznej sytuacji. Spodziewano się ry- 

chłej klęski, zdecydowano się jednak na prze- 

prowadzenie ryzykownego planu odepchnięcia 

Armii Czerwonej, opracowanego przez Naczel-

nego Wodza Józefa Piłsudskiego i szefa Sztabu 

Generalnego WP Tadeusza Rozwadowskiego. 

Plan opierał się nie na sile i liczebności wojska, 

ale na sprytnym manewrze wojskowym oskrzy-

dlającym siły nieprzyjacielskie. To sprawiło, że 

los wojny uległ zmianie.

Wśród ok. 780 000 żołnierzy walczących po 

polskiej stronie przeciwko liczącej ok. 4 487 000  

ludzi Armii Czerwonej było z pewnością wielu 

takich, którzy przeżywszy tę wojnę oraz II woj- 

nę światową trafili na Ziemie Zachodnie, w tym 

do Wrocławia. Dziś trudno podać ich dokładną 

liczbę, choć od pewnego czasu trwają prace 

nad ustaleniem kompletnej listy powojennych 

wrocławian biorących udział w wojnie polsko- 

-bolszewickiej. W czyich biografiach można 

odnaleźć udział w wojnie 1920 r.? 

Profesor stanisław Bac (1887–1970) agrome- 

teorolog i meliorant związany po wojnie z Uni-

wersytetem i Politechniką we Wrocławiu oraz 

Wyższą Szkołą Rolniczą, za udział w walkach 

w latach 1914–1921 został odznaczony m.in. 

Krzyżem Walecznych, Medalem Niepodległości 

oraz Złotym Krzyżem Zasługi. Nim walczył 

przeciwko Armii Czerwonej w 1920 r., brał 

udział w walkach polsko-ukraińskich w 1918 r.,  

początkowo pełniąc funkcję szefa sztabu Na- 

czelnej Komendy Wojsk Polskich we Lwowie, 

a następnie funkcję referenta uzbrojenia. Był 

też członkiem Związku Obrońców Lwowa z Li- 

stopada 1918 Roku. Spoczywa na Cmentarzu 

św. Rodziny we Wrocławiu.
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Profesor Henryk Beck (1896–1946) – gineko-

log i położnik, który w 1937 r. jako pierwszy 

w Polsce przeprowadził operację zmiany płci 

Smętkówny na Smętka, a po wojnie organizował 

wrocławską ginekologię na Wydziale Lekar- 

skim Uniwersytetu i Politechniki, w 1918 r. brał 

udział w obronie Lwowa, w 1920 r. uczestniczył 

w wojnie polsko-bolszewickiej w stopniu kapi-

tana jako lekarz w pociągu sanitarnym. Walczył 

także w powstaniu warszawskim. Grób jego 

oraz zmarłej tego samego dnia jego żony, też 

lekarza-ginekologa, znajduje się na Cmentarzu 

św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida we Wrocławiu.

Profesor Tadeusz Broniewski (1894–1976)  

– architekt i konserwator zabytków. Zanim ze 

Lwowa trafił do Wrocławia, gdzie przez ponad 

20 lat pracował na Politechnice Wrocławskiej, 

m.in. jako dziekan Wydziału Architektury, brał 

udział w wojnie 1920 r. w 4. Pułku Strzelców 

Konnych. We Wrocławiu kierował odbudową 

wielu zabytków, np. kościoła pw. św. Marii 

Magdaleny. Został pochowany na Cmentarzu 

św. Rodziny przy ul. Smętnej. 

Stanisław Bac, fot. za: www.muzeum.upwr.edu.pl Henryk Beck, fot. domena publiczna

Tadeusz Broniewski jako porucznik w kadrze 4. Pułku Strzelców Konnych, 
1920 r., fot. zbiory rodzinne za: www.sobieski.krakow.pl
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Zbigniew Dziewoński, fot. za: www.muzeum.upwr.edu.pl

Marcin Bukowski (1902–1987) w wojnie pol- 

sko-bolszewickiej walczył jako 18-latek zaraz  

po ukończeniu gimnazjum, brał również udział  

w III powstaniu śląskim. Od 1946 r. mieszkał 

we Wrocławiu, gdzie pracował jako architekt 

i konserwator zabytków. To on kierował odbu- 

dową najcenniejszych zabytków Wrocławia, 

m.in. ratusza, Arsenału Miejskiego, poklasztor- 

nego gmachu, który do niedawna był siedzibą  

Biblioteki Uniwersyteckiej na Piasku, a także  

katedry i kilku innych kościołów. Jest pochowa- 

ny na Cmentarzu Grabiszyńskim, a przypomina 

o nim m.in. tablica pamiątkowa umieszczona na  

jednej z kamienic w południowej pierzei Rynku,  

którą odbudowywał po wojennych zniszcze- 

niach.

Podporucznik Jan Dzierżykraj-Morawski (1900– 

–1977) – uczestnik powstań wielkopolskich oraz  

wojny polsko-bolszewickiej, w której walczył  

w 26. Pułku Ułanów na terenach dzisiejszej Bia- 

łorusi. Po wojnie zamieszkał na Dolnym Śląsku, 

a we Wrocławiu pracował jako dyrektor Biblio- 

teki Głównej Wyższej Szkoły Rolniczej. Pocho-

wany jest na Cmentarzu św. Wawrzyńca przy  

ul. Bujwida. 

Profesor Zbigniew Dziewoński (1901–1983), 

specjalista z zakresu m.in. gospodarki wodnej  

i budownictwa wodnego uznawany za pioniera 

tzw. małej retencji, pionier Wrocławia i pierw-

szy dyrektor Zakładów Kanalizacji miasta Wroc- 

ławia, później związany z Uniwersytetem i  Poli-

techniką we Wrocławiu oraz Wyższą Szkołą 

Rolniczą (ob. Uniwersytet Przyrodniczy), już  

w czasie studiów na Politechnice Lwowskiej 

brał udział w walkach o niepodległość, w tym 

także w wojnie polsko-bolszewickiej. Spoczywa 

na Cmentarzy św. Rodziny we Wrocławiu.

stanisław Getter (1895–1974) – kapitan pie-

choty Wojska Polskiego II RP i podpułkownik 

Polskich Sił Zbrojnych. Jako rodowity lwowia-

nin w listopadzie 1918 r. brał udział w obronie 

Lwowa podczas wojny polsko-ukraińskiej, póź-

niej uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. 

Marcin Bukowski, fot. za: www.inmemoriam.architektsarp.pl
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Jan Kruk-Śmigla, fot. domena publiczna

Po agresji ZSRR na Polskę w 1939 r. bronił Wil- 

na, po czym przedostał się na Zachód, służąc 

m.in. w Wojsku Polskim we Francji. Po wojnie 

pozostał na emigracji, ale bywał we Wrocła-

wiu, w którym zmarł w 1974 r. Wraz z bliskimi 

pochowany jest na Cmentarzu św. Rodziny przy 

ul. Smętnej.

Major alfons Jabłoński (1899–1946) brał udział  

w wojnach już od 1916 r., był działaczem pod-

ziemia antykomunistycznego zarówno w czasie 

II wojny światowej, jak i po niej. W 1946 r. 

osadzono go w więzieniu we Wrocławiu, gdzie  

zmarł na gangrenę. Jego historia została odkry- 

ta w 1988 r. Wiadomo, że w brutalnym świedz-

twie do końca pozostał nieugięty. Jego grób na 

Cmentarzu Osobowickim udekorowany jest 

insygnium „Ojczyzna Swemu Obrońcy”.

Ksiądz Zygmunt Kozubski (1886–1952), profe- 

sor teologii katolickiej na Uniwersytecie War- 

szawskim, podczas wojny polsko-bolszewickiej 

przez cały 1920 r. służył jako kapelan pomoc-

niczy przy szpitalu wojskowym i w garnizonie 

w Gródku Jagiellońskim. Później związany był 

ze Lwowem i Warszawą. Zmarł nagle podczas 

pobytu we Wrocławiu i spoczął na Cmentarzu 

św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida. 

Podpułkownik Jan Kruk-Śmigla (1895–1976), 

żołnierz Legionów Polskich, Polskiego Korpusu 

Posiłkowego oraz Wojska Polskiego, brał udział 

w obu wojnach światowych oraz walczył na 

frontach wojny polsko-bolszewickiej, podczas 

której szkolił żołnierzy jako dowódca kompanii 

w batalionie zapasowym. Po 1945 r. osiadł 

na Dolnym Śląsku, od 1965 r. mieszkając we 

Wrocławiu. Po śmierci w 1976 r. pochowano  

go na Cmentarzu św. Rodziny przy ul. Smętnej.   

adam Marszałkowicz (1896–1964) ziemianin  

i wojskowy, komisarz rządowy Tarnowa w la- 

tach 1930–1934, ojciec założyciela schroniska 

Brata Alberta. Był legionistą, a w lipcu 1920 r. 

został awansowany do stopnia podporucznika 

w składzie oddziału wydzielonego ppłk. Ro- 

mana Abrahama, z którym brał udział w wal- 

Alfons Jabłoński, fot. domena publiczna
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Bolesław Orliński, fot. domena publiczna

kach wojny polsko-bolszewickiej. Za swoją 

postawę podczas wojny został odznaczony 

Krzyżem Walecznych. Po II wojnie światowej, 

w czasie której otrzymał promocję do stopnia 

rotmistrza, zamieszkał we Wrocławiu i tu zo- 

stał pochowany na Cmentarzu św. Rodziny na 

Sępolnie.

Profesor Józef Mazur (1896–1977), fizyk i spe-

cjalista w zakresie niskich temperatur, w czasie 

wojny polsko-bolszewickiej służył w stopniu 

podporucznika m.in. w Głównej Wojskowej Sta- 

cji Meteorologicznej. W czasie II wojny świato-

wej jako kapitan meteorolog służył w Polskich 

Siłach Powietrznych w Wielkiej Brytanii, gdzie 

odegrał kluczową rolę przy stworzeniu FIDO 

– systemu intensywnego rozpraszania mgły. 

Do kraju powrócił dopiero w 1959 r. i osiadł 

we Wrocławiu, gdzie spędził ostatnich 17 lat 

życia. Kierował Zakładem Niskich Temperatur 

Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk i pra-

cował na Uniwersytecie Wrocławskim. Ze- 

spół uczonych pod jego kierownictwem po raz 

pierwszy w Polsce skroplił hel oraz rozpoczął 

badania nad nadprzewodnictwem. Zmarł we 

Wrocławiu, ale został pochowany w rodzinnej 

Czeladzi. 

Major stanisław Mastalski (1898–1980) – le- 

gionista, major piechoty Wojska Polskiego, 

który przeciwko czerwonoarmistom w 1920 r. 

walczył w 3. Pułku Piechoty. W czasie II wojny 

światowej dostał się do niewoli niemieckiej, 

a gdy został zwolniony, osiadł we Wrocławiu, 

gdzie pracował jako urzędnik. Spoczywa na 

Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu.

Pułkownik pilot Bolesław Orliński (1899–1992)  

choć nie mieszkał we Wrocławiu, to tu po woj- 

nie osiedliła się jego matka wraz z rodzeństwem,  

a on po śmierci w 1992 r. został pochowany 

w rodzinnym grobowcu na Cmentarzu św. Ro- 

dziny przy ul. Smętnej. Jako pilot sportowy i woj- 

skowy uchodzi za najbardziej znanego lotnika  

II RP obok Żwirki i Wigury. Latał w sumie na 

92 typach samolotów, spędzając w powietrzu  

Józef Mazur, fot. domena publiczna
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Stanisław Pietruski, fot. domena publiczna 

ponad 7 tys. godzin. W wojnie polsko-bolszewic- 

kiej walczył najpierw jako ułan, a następnie jako 

pilot. Do historii przeszedł jego brawurowy lot 

z Warszawy do Tokio i z powrotem w 1926 r.,  

gdy wracał z obciętym skrzydłem. Był również 

pierwszym, który przeleciał samolotem z Korei 

do Japonii. Wygrywał liczne międzynarodowe 

zawody, np. te, które zorganizował w 1931 r.  

prezydent USA. Orliński pokonał wówczas naj-

lepszych pilotów Europy oraz amerykańskich 

asów lotnictwa, przy okazji demonstrując po 

raz pierwszy korkociąg przekładany, nazwany 

później polskim. W 1934 r. na samolocie pol-

skiej konstrukcji ustanowił rekord świata  pręd- 

kości na samolocie myśliwskim. Podczas II wojny  

światowej służył m.in. w polskim szkolnictwie 

wojskowym w Wielkiej Brytanii i był dowódcą 

bombowego Dywizjonu 305, biorąc udział w 49  

lotach bojowych. Po wojnie pozostał na emi-

gracji w RPA i Kanadzie. W 1992 r. prochy jego 

i jego żony z honorami zostały pochowane we 

Wrocławiu obok matki i rodzeństwa.

Roman Paulik (1897–1971) – weteran kilku  

wojen, w tym walk w 1920 r., gdzie na froncie  

łotewskim był oficerem łączności dywizjonu 

artylerii. Po 1945 r. już jako cywil mieszkał 

i pracował najpierw w Toruniu, a potem we  

Wrocławiu. Żył bardzo skromnie i w zapomnie-

niu. Pochowanego w 1971 r. na Cmentarzu  

św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida oficera, objęto 

niedawno programem „Ocalamy”.

Kapitan pilot stanisław Pietruski (1893–1971) 

w listopadzie 1918 r. we Lwowie wstąpił do 

6. Eskadry Lotniczej, w której w lutym 1919 r. 

stoczył walkę powietrzną z ukraińskim pilo-

tem zakończoną wymuszeniem na przeciwniku 

lądowania uszkodzoną w walce maszyną. Fakt  

ten uznaje się za pierwszy przypadek zwycię- 

skiej walki powietrznej w historii polskiego 

lotnictwa wojskowego. W 1920 r. wraz z całą  

eskadrą uczestniczył w walkach na froncie  

polsko-bolszewickim. Podczas II wojny świa-

towej służył w Polskich Siłach Powietrznych  

w 306. Dywizjonie Myśliwskim, ale ze względu 

na wiek nie brał udziału w akcjach bojowych. 

Roman Paulik, fot. domena publiczna
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Do Polski powrócił w 1947 r. i osiadł na Dol-

nym Śląsku, mieszkając w Jeleniej Górze i we 

Wrocławiu. Po śmierci w 1971 r. pochowano go 

na cmentarzu parafialnym przy ul. Opolskiej we 

Wrocławiu, a w 2014 r. na prośbę rodziny jego 

szczątki przeniesiono na Cmentarz Rakowicki 

w Krakowie.

Inżynier stefan Pragłowski (1895–1957) – inży- 

nier konstruktor od najmłodszych lat zafascyno- 

wany motoryzacją. Już w latach 30. pracował 

nad prototypami tanich i dostępnych dla ma- 

sowego odbiorcy samochodów. Po II wojnie  

światowej kontynuował te prace we Wrocła-

wiu, ale jego pomysły nie doczekały się reali-

zacji w powojennej rzeczywistości PRL, być  

może z uwagi na jego przeszłość. Był uczest-

nikiem obu wojen światowych i wojny polsko- 

-bolszewickiej, angażował się także w działal-

ność konspiracyjną. Jego grób na Cmentarzu 

św. Wawrzyńca we Wrocławiu jest odznaczony 

insygnium „Ojczyzna Swemu Obrońcy”.    

Podpułkownik Mieczysław Rożałowski (1883– 

–1950) w czasie wojny polsko-bolszewickiej był  

zastępcą dowódcy 14. Pułku Ułanów Jazowiec-

kiech, który brał udział niemal we wszystkich 

najważniejszych walkach. Za „zdobycie Kozia-

tyna przez dywizję jazdy” otrzymał osobiste 

podziękowania od Naczelnika Państwa Mar-

szałka Józefa Piłsudskiego, następnie został 

odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V klasy 

i wyznaczony dowódcą szwadronu 4. Pułku 

Strzelców Konnych. Po II wojnie światowej 

zamieszkał we Wrocławiu, gdzie po śmierci 

w 1950 r. spoczął na cmentarzu parafialnym 

przy ul. Krzyckiej. W 2018 r. został objęty akcją 

„Ocalamy”, a jego grób odznaczono insygnium 

„Ojczyzna Swemu Obrońcy”.  

Profesor Zbigniew stuchly (1907–2005) jako 

harcerz-ochotnik był uczestnikiem obrony Lwo- 

wa w trakcie wojny polsko-ukraińskiej oraz 

wojny polsko-bolszewickiej. W latach 1940– 

–1944 był szefem działu produkcji szczepionki 

przeciw tyfusowi plamistemu w Instytucie prof. 

Rudolfa Weigla we Lwowie. To właśnie jemu 

Stefan Pragłowski, fot. za: www.ocalamy.pl 

Mieczysław Rożałowski, fot. domena publiczna
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Jerzy Syrokomla-Syrokomski, fot. domena publiczna

4 lipca 1941 r. Stuchly zdał się relację z tego, 

co ze swojego mieszkania nieopodal Wzgórz 

Wuleckich we Lwowie widział w nocy – był 

jednym ze świadków mordu dokonanego przez 

Niemców na polskich uczonych i ich bliskich. 

Po wojnie osiadł we Wrocławiu, gdzie był orga- 

nizatorem i długoletnim kierownikiem Katedry 

i Zakładu Biologii Ogólnej na Akademii Me- 

dycznej. Jest pochowany na Cmentarzu Grabi- 

szyńskim.

Podpułkownik pilot Jerzy syrokomla-syrokom-

ski (1878–1958) był uczestnikiem obu wojen 

światowych oraz wojny w 1920 r., a oprócz tego 

prowadził aktywną działalność publicystyczną 

i społeczną. Po 1945 r. osiadł we Wrocławiu, 

gdzie pracował m.in. w PCK i Przedsiębiorstwie 

Budowlano-Remontowym, był także dyrekto-

rem elektrowni miejskiej. Pisał artykuły do „Ty- 

godnika Wrocławskiego”. Po śmierci w 1958 r. 

pochowano go na Cmentarzu św. Wawrzyńca 

przy ul. Bujwida, ale w 1986 r. jego prochy 

zostały przeniesione do rodzinnego grobowca 

w Grodzisku Mazowieckim. 

Profesor Edward szczeklik (1898–1985) – lekarz  

internista, specjalista chorób wewnętrznych  

i kardiolog, pionier enzymologii, który w latach 

1946–1968 pracował na Akademii Medycznej 

we Wrocławiu (do 1950 r. Wydział Lekarski Uni-

wersytetu i Politechniki we Wrocławiu), jako  

student Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 

1918–1921 pełnił służbę wojskową, m.in. pod-

czas wojny polsko-bolszewickiej.  

Pułkownik Witold sztark (1894–1992) w woj-

nie 1920 r. uczestniczył, służąc w szeregach 

2. Pułku Artylerii Lekkiej Legionów, za co 

otrzymał Order Virtuti Militari. Walczył także 

w II wojnie światowej, ale po rozbiciu swojej 

dywizji, dostał się do niewoli. Po wojnie osiadł 

w rodzinnym Koninie, gdzie pracował jako na- 

uczyciel matematyki w tamtejszych szkołach. 

Po przejściu na emeryturę na początku lat 60.  

przeniósł się do Wrocławia. Tu mieszkała jego  

córka, Hanna Sztark-Pstrokońska (1924–2006),  

Zbigniew Stuchly, fot. zbiory rodzinne za: Medium – gazeta 
Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, www.medium.dilnet.wroc.pl 
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sanitariuszka w powstaniu warszawskim i dłu- 

goletnia dziennikarka „Głosu Wrocławia”. Oboje  

spoczywają na Cmentarzu Grabiszyńskim.

Podpułkownik ignacy Wądołkowski (1897– 

–1969) w wojnie polsko-bolszewickiej już jako  

zawodowy oficer i dowódca kompanii pełnił 

służbę w 101. Rezerwowym Pułku Piechoty, 

potem był adiutantem. 26 czerwca 1920 r.  

odznaczył się w bitwie pod Haliczem, w czasie  

której powstrzymał atak wroga i poprowadził 

kompanię do kontrataku. Służył nie tylko  

w Wojsku Polskim, ale także w Polskich Siłach 

Zbrojnych na Zachodzie. Był działaczem nie- 

podległościowym i społecznym, a jako harc-

mistrz – współtwórcą harcerstwa w Warsza- 

wie. W 1947 r. zamieszkał we Wrocławiu, gdzie 

pracował m.in. w Państwowych Zakładach 

Wydawnictw Szkolnych, w Centrali Przemysłu 

Ludowego i Artystycznego Cepelia, a także na  

Uniwersytecie Wrocławskim m.in. jako dy- 

rektor administracyjny i szef powielarni oraz 

introligatorni. Pochowano go na Cmentarzu 

Osobowickim we Wrocławiu.   

Major Lesław Węgrzynowski (1885–1956) był 

lekarzem farmakologiem i ftyzjatrą biorącym 

udział w walkach na wielu fontach w latach 

1918–1921 i podczas II wojny światowej. Po 

wojnie osiedlił się we Wrocławiu, gdzie m.in. 

wykładał na Akademii Medycznej. Uchodzi 

za pioniera walki z gruźlicą i przeciwdziałania 

tej chorobie w Polsce. Choć był wielokrotnie 

nagradzany i odznaczany za udział w walkach, 

to w powojennej rzeczywistości PWL został 

uznany za osobę „politycznie bez wartości”. Po- 

chowanego w głównej alei Cmentarza św. Waw- 

rzyńca we Wrocławiu majora-lekarza objęto 

programem „Ocalamy”, przywracając tym sa- 

mym pamięć o nim i jego dokonaniach opinii 

publicznej. 

Zygmunt august Wrześniowski (1891–1964) 

był majorem kawalerii Wojska Polskiego, oraz  

prawnikiem malarzem i muzealnikiem. W wal- 

kach w 1920 r. uczestniczył w stopniu rotmi-

strza kawalerii. Po wojnie pracował w Muze- 

Witold Sztark, fot. domena publiczna

Lesław Węgrzynowski, fot. domena publiczna
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Ostatecznie trafił na front. „Kiedyśmy maszero- 
wali na front ulicami Warszawy, to sypały się  
z balkonów kwiaty, czekolady i papierosy. Miałem 
wypchany plecak słodyczami… Starsze panie, war- 
szawianki, błogosławiły nas na walkę w obronie 
ziemi ojców. Szliśmy wiernie wypełniać nauki, da- 
ne przez wodza dusz narodu polskiego, Henryka 
Sienkiewicza. Armia sowiecka parła na zachód 
na stolicę naszą” – pisał w swoim pamiętniku. 

Brał udział w decydującym starciu pod War-

szawą. Widział sceny, które dziś znamy jedynie  

z filmów. „W dniu 15 sierpnia o świcie przygoto-
wano generalne przeciwnatarcie. Było to święto 
Matki Boskiej oraz Święto Plonów. Przed pierwszą 
linią szedł z krzyżem w ręku ks. Ignacy Skorupka, 
prefekt szkół warszawskich. On szedł na pewną 
śmierć, ale miłość do Ojczyzny zwyciężyła w nim 
bojaźń i strach” – wspominał. Spisane przez 

niego ręcznie w grubym zeszycie „Pamiętniki 

robotnika łódzkiego” za pośrednictwem Mar-

cina Bradke trafiły do Zakładu Narodowego  

im. Ossolińskich.

Tych kilkanaście postaci to tylko część spośród 

tych wrocławian, którzy walczyli na frontach 

wojny polsko-bolszewickiej. O nich oraz o in- 

nych wrocławianach i Dolnoślązakach, mają-

cych w biografii ten epizod wojenny, można 

poczytać m.in. na stronie internetowej projektu 

„Ocalamy” realizowanego przez wojewodę dol- 

nośląskiego przy współpracy z Biurem Upamięt- 

niania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci 

Narodowej www.ocalamy.pl.

um Archidiecezjalnym we Wrocławiu, którego 

był wicedyrektorem i dyrektorem. W 1952 r. 

napisał przewodnik po zbiorach muzealnych. 

Pochowany jest w rodzinnym grobowcu na 

Cmentarzu św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida. 

Na koniec opowieść o jednym z najdłużej ży- 

jących a mieszkających we Wrocławiu uczest-

ników wojny polsko-bolszewickiej i żołnierzy 

biorących udział w Bitwie Warszawskiej – pod-

poruczniku Edwardzie Piórskim (1903–1995). 

Był robotnikiem w jednej z łódzkich fabryk 

włókienniczych, który z pamięci cytował całe  

fragmenty „Pana Tadeusza” Mickiewicza, „Try-

logii” Sienkiewicza i „Popiołów” Żeromskiego. 

Słuchał Radia Wolna Europa i interesował się  

polityką, a przede wszystkim – pisał pamiętniki. 

Umiłowanie do ojczyzny sprawiło, że mając 

niespełna 17 lat, na ochotnika zgłosił się do  

wojska w roku 1920 r. Nie chcieli go przyjąć, 

bo był zbyt młody, ale bardzo chciał walczyć. 
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