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Rok 2020 ma olbrzymie znaczenie dla naszej historii,

obchodzimy bowiem 1 00-1ecie Bitwy Warszawskiej, nazywanej
powszechnie .,Cudem nad Wisłą". Niewątpliwie była to jedna z

najważniejszych bitew w historii naszego kraju, choć do

dziśwokół bitwy prowadzone są spory historyczne, co do

sprawowania faktycznego dowództwa w czasie bitwy (Piłsudski

czy Rozwadowski), czy też słuszności określenia bitwy,,cudem".

Także zespół redakcyjny kwartalnika chciałby włączyć się w dys-

kusję, choć na innej płaszczyźnie. W tym szczególnym dla nas

roku chcielibyśmy zaakcentować włodawski wątek bitwy, o któ-

rym się dziś praktycznie nie mówi ijest niemalźe nieznanywśród
społeczności lokalnej. Troszkę z zazdrością patrzymy na pobliski

Cyców, który jest doskonale znany nawet dla początkujących

fascynatów Bitwy Warszawskiej, a przede wszystkim dla

ta mtejszej społeczności loka l nej.
\N nr. 27 naszego kwartalnika, w związku z przebudową

mogiły żołnierskiej na cmentarzu w Wereszczynie. przybliżyłem

wydarzenia potyczki andrzejowskiej, w której zginęło 10 pol-

skich zołnierzy. Dzisiaj chciałbym wydobyć na światło dzienne
bój o Włodawę, zwaną tez bojem pod Osową, która była

niezwykle istotnym elementem strategii naszego dowództwa

w Bitwie Warszawskiej. Aby przyblizyć obraz boju przejdę do

monografii 3. pułku artylerii polowej legionów, opublikowanej
przez dowódcę pułku kpt. Karola |/yrka w 1 928 roku.

- Skończył się odwrót armji polskiej, a stosownie do planu Na-

czelnego Wodza rozpoczęła się kontrofenswa, rozstrzygajqca losy

wojny w walnej bitwie Warszawskiej. j-a dywizja piechoty legonów
otrzymała zqdqnie, w myśl planu Naczelnego Wodzq, ubezpieczyć

uderzeniem w dół Bugu, prawe skrzydło natqrciq rozstrzygajqcego

w bitwie warszawskiej, które pod bezpośredniem dowództvvem

Naczelnego Wodza, zostqło z nad Wieprza rzucone na skrzydło ityĘ
głównych sił nieprzyjaciela, oblegajqcego Warszawę, IJdział 3-ej

dyvvizji piechoty legonów w temwielkiem zwycięstwie, Marszałek

Józef Piłsudski, w pracy swej:,,Rok 1920" określa w ten sposób:

chlubniejszych kart, jokie armja polsko posiada". Z Chełma

marszem ubezpieczonym dnia 16 sierpnia 3-a dywizja posunęła się
szosq chełmskq i uderzyła na Włodawę, majqc na czele 7-y pułk
piechoty legjonów z 1-q, 2-q, 3-q i 7-q baterjomi.

Zdobycie Włodawy. NieprĄaciel stawiqł słaby opór, a 3-a

dywizja piechoty legjonów wśród utarczek zbliżyło się do Włodawy,

wyznaczonej, jako cel pierwszego dnia działania. Piechota była

pełna zapału, lecz przemęczona morszami nie mogła nadqżyć,

wobec czego dowódca 5-go pułku aĘlerji polowej legjonów, major

Stąnisław Miller, rozkqzał podwieść jq na wozach kolumny amu-

nicyjnej. W ten sposób uruchomionq kolumna l-go pułku piechoty

legjonów natarła na cieśninę między BiaĘm i Czarnym Stqwem,

przyczembaterja 1-a swym celnym ogniem wydatnie utorowqła

drogę 7-u pułkowi piechoty legjonów.Jednocześnie ll batoljon 8-go

pułku piechoty legjonów wraz z 2-q baterjq przebiĘ się między
Białym Stawem a jeziorkiem bez nozwy, W ten sposób droga do

Włodawy stanęła dla 3-ej dywizji legjonów otworem.

Jak się okazało z zeznań okolicznej ludności, Włodawa była

zajęta przez nieprĘociela, a w dawnym klasztorze mieściło się
jakieś dowódzfuv o sowieckie, Na miqsto, a włościwie nq klasztor 2-a

baterja otworzyła silny ogień. Piechotą natąrła na Włodawę,

zdobyła jq i doszła do zniszczonego mostu kolejowego.

Bój pod Osowq. Przez dzień 17 sierpnia j-a dywizja piechoĘ
legjonów pozostawała w okolicy Włodawy. O świcie dowództwo

dywizji zostało niespodziewanie ząatokowqne przez 17-q brygadę

strzelców sowieckich, chcqcq przebić się za Bug. Rozpaczliwe no-

tarcie nieprzyjacielq zqłamało się w ogniu 1-ej i 5-ej bateryj, konni
zaś telefoniści i zwiady aĘleryjskie wraz z l bataljonem 8-go pułku
piechoĘ rzuciĘ się do przeciw notqrcia, zqgąrniajqc kilkusetjeńców

oraz wi ele wozów i m aterjału woj en nego.

Szosa między Osowq a Okoniuszkami była zatłoczona
n i e p rzyj a ci e l s ki e m i ta b o ra m i p i e ch oty, kawa l e rj i i a rtyl e rj i. P o dj ęte
przez 3-q dywizję piechoĘ legjonów natarcie, w którem patrole

arytlerji posuwały się wspólnie z piechotq, doprowadziło do

ostatecznego rozbicia oddziałów 58-ej dywizji sowieckiej. Tu ognio-

mistrz Misiewicz poprowadził jezd nych i ordynansów, znajdujqcych

się przy przodkach, do przeciwnqtorcio i, pomagajqc sobie ogniem

karabinu ma;zynowego, odrzucił nieprzyjaciela i wziqł 19 jeńców,

zaś ogniomistrz Kasprzykowski swoim śmiałym wrywiadem

dopomógł do zdobycio 4 karabinów maszynowych i zabrania 40
jeńców. Podporucznik Antoni Śpiewak z 3-ej baterji w raz ze swym

zwiądem zdobył karabiny mq;zynowe oraz jeńców , a zwiad 1-ej

boterji - 3 karabiny maszynowe. Ogółem zqbrano do niewoli 700
jeńców.

W boju tym została zniszczona rosyjska grupa bojowa Dotolq.

CaĘ dzień zszedł nq oczyszczaniu okolio1 z rozbitków i zbierqniu

zdobyczy, udało się uciec tylko baterji nieprzyjacielskiej, która póź-
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niej itak dostała się w ręce oddziałów 7-ej dywizji piechoty. Dnio 18

i 19 sierpnia 3-a dywizja legjonów mąszerowąła wzdłuż Bugu,

zwalczajqc po drodze oddziały cofajqcych się z pod Worszawy no

wschód wojsk sowieckich. Wieczorem dnia 19 sierpnia 8-y pułk

piechoty legjonów i lbataljon 7-go pułku piechoty legjonów zajęły

Brześć nqd Bugiem. Dniq 20 sierpnia przybyło do Terespola

dowództvvo 3-ej dywiz| piechoty legjonów i nakązqło obsadzenie

fortów i cytadeli oraz przygotowanie do obrony Brześcia nad

Bugiem.

Powyższa relacja obrazuje tylko pewien odcinek, na którym

prowadzony był bój. Walki toczyły się w pasie od Włodawę po

Hańsk. Sukces polskich żołnierzy pod Włodawą odbił się

szerokim echem na cały kraj, a notowały go niemalże wszystkie

tytuły codziennie wydawanej ówcześnie prasy, Na zakończenie

pozwolę sobie zacytować chociażby ,,Ziemię Lubelską" (nr 364

z 1 92O r.).- N a p ołu d n i e o d d zi aĘ wojsk ge n. Ryd za,Ś m i głego z a d aĘ

zupełnq ktęskę 58 dywizji nieprzyjacielskiej. Dzięki szybkiemu

dotqrciu naszych wojsk do linji Bugu i mocnemu obsadzeniu

Włodawy i Hańska dywizja tq zostqło pozbawiona odwrotu.

IJchodzqc w panicznym popłochu oddziały bolszewickie wpadały

na poszczegótne oddziaĘ 3-je dywizji legionów, natrafiajqc

wszędzie, nie wyłqczajqc oddziąłów taborovrych, na zdecydowany

opór. Po dłuższej walce nieprzyjaciel został zupełnie rozgromiony.

Zdobycz wynosi 26 karabinów maszynowych, przeszło 700 jeńców,

w tej ticzbie dowódcę brygady i wielu oficerów, wiele wozów, koni

i amunicji. Wśród paruset trupów pozostqwionych na pobojowisku

znqleziono zwłoki dowódcy ll brygady i komisarza dywizji..

Mam nadzieję, że moja prasówka stanie się zaczynem do

pogłębionych badań włodawskiego wątku Bitwy Warszawskiej,

jak również do materialnego upamiętnienia wydarzeń sprzed
,l00lat.

2 lutego br. odszedł święty człowiek o wspaniałym sercu

i wielkiej empatii - proboszcz parafiiw Woli Uhruskiej - ks.

kanonik Józef Kuzawiński. Zmarły kapłan zaledwie miesiąc

wcześniej otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gminy Wola

Uhruska,

Ks. kanonik Józef Kuzawiński urodził się w '1 963 roku

w Warszawie w rodzinie o głębokich tradycjach religijnych

i patriotycznych. W 1981 wstąpił do Wyźszego Seminarium

Duchownego w Siedlcach. Święcenia kapłańskie otrzymał

1] czerwca 1988 roku. Po 1O-|etniej posłudze kapłańskiej ks.

Józef wyjechał na Ukrainę. Po pięcioletnim pobycie w Gródku

Podolskim w 2002 r wrócił do Polski i objął parafię

w Wereszczynie, a w 2012 roku trafił do parafii pw, Zesłania

Ducha Świętego wWoli Uhruskiej.
, Po odejściu z parafli w Wereszczynie w dowód podzięki za

jego wspaniałą posługę ówczesny dyrektor tamtejszej szkoły -
Henryk Wierzejski napisał piękny wiersz, który publikujemy

poniżej. N iestety dyrektor kilka lat później równ ież zmarł.
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