
Słowo wygłoszone na cmentarzu poległych w Bitwie Warszawskiej w Radzyminie

(...) urodziłem się w roku 1920, w maju, (...)  
kiedy bolszewicy szli na Warszawę. I dlatego noszę  
w sobie od  urodzenia wielki dług w stosunku do tych,  
którzy wówczas podjęli walkę z najeźdźcą  
i zwyciężyli, płacąc za to swoim życiem.

1920
WOJNA POLSKO–BOLSZEWICKA

Stefan Pogonowski 
z towarzyszami broni, 
Radzymin, 1920, autor 
nieznany, fot. ze zbiorów 
Z. Pachulskiego

Karol Józef Wojtyła, ok. 1921, autor nieznany, 
fot. Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana 
Pawła II w Wadowicach

Gdy 18 maja 1920 roku, przy dźwiękach Litanii Loretań-

skiej urodził się Karol Wojtyła, w nowo odrodzonej Pol-

sce trwała wojna. Pod Warszawę podchodziły właśnie 

oddziały Armii Czerwonej. Główną przyczyną wybuchu 

wojny polsko-bolszewickiej był sprzeciw wobec pol-

skiej niepodległości ze strony Rosji bolszewickiej oraz 

próba wcielenia w życie idei permanentnej rewolucji  

i eksportu komunizmu na teren całej Europy.

Dowiedz się więcej:  wystawajp2.pl

Jeńcy bolszewiccy wzięci do niewoli pod Radzyminem, autor nieznany, 
fot. ze zbiorów Z. Pachulskiego

Wojna polsko-bolszewicka 1919–1921. Bitwa nad Niemnem, wrzesień 1921,  
autor nieznany,  fot. ze zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej

Obraz J. Kossaka, „Cud nad Wisłą”, 1930, ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w WarszawiePlakat propagandowy „Nam twierdzą  
będzie każdy próg”, Warszawa, 1920,  
autor: K. Mackiewicz, fot. ze zbiorów Mu-
zeum Historii Polski w Warszawie

Śmierć ks. I. Skorupki, karta pocztowa  
ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego  
w Warszawie. Ks. Ignacy Skorupka zginął 
14 sierpnia 1920 pod Ossowem jako kape-
lan Wojska Polskiego. Jego śmierć stała się 
jednym z symboli Bitwy Warszawskiej

Ochotnicy, 18 lipca 1920, autor nieznany, fot. ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego  
w Warszawie

Generał Józef Haller pod Radzyminem, 
1920, autor nieznany, fot. ze zbiorów Mu-
zeum Wojska Polskiego w Warszawie

Polskie zwycięstwo w wojnie położyło kres planom  

sowietyzacji Europy Środkowej i Zachodniej. Bitwa  

Warszawska, zwana też Cudem nad Wisłą, uznawana 

jest za jedną z najbardziej decydujących bitew świata.  

Karol Wojtyła już jako papież często wspominał to  

wydarzenie. Przypominał mu o nim obraz Jana Rosena  

„Cud nad Wisłą” zawieszony w pałacu papieskim  

w Castel Gandolfo.
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