
Kurpiowskie epizody w Bitwie Warszawskiej 1920 roku 

Najazd bolszewicki w 1920 roku przyniósł kolejne cierpienia ludności 

polskiej.  Kurpie jak mogli rewanżowali się bolszewikom za doznane krzywdy: 

rozbrajali żołnierzy, odbierali zdobycze, zabierali tabory i broń. W oddziale 

partyzanckim gajowego Chorążewicza spod Kadzidła, byli też i mieszkańcy 

gminy Nasiadki. 

Działania wojskowe na terenie Kurpiowszczyzny miały istotny wpływ na 

jej ostateczny wynik. Jak się okazuje „my” też mieliśmy w niej swój epizod.  

Dowództwo wojsk polskich uznało, iż aby móc przeciwstawić się 

nadciągającym wojskom Gaja Chana istnieje konieczność sformowania brygady 

kawalerii na lewym skrzydle wojsk polskich. Jako rejon koncentracji 

wyznaczono Ostrołękę. 

Z analizy powojennych akt dowódców rosyjskich wynika, iż działania 

zgromadzonej tu kawalerii polskiej miały katastrofalne skutki dla wojsk 

bolszewickich. Spowodowały one rozerwanie się 4-ej armii rosyjskiej, a 

dezorganizacja działań przyczyniła się do upadku armii Gaja Chana.  

Po przełamaniu obrony na Narwi pod Nowogrodem 1 sierpnia, 

bolszewicy od tyłu zaatakowali Łomże i 2 sierpnia przerwali jej łączność z 

Ostrołęką. Natomiast 3 sierpnia na północnym brzegu Narwi niektóre oddziały 

2-go pułku ułanów trzymały jeszcze przejścia przez rzekę Szkwa. Inny epizod 

mówi o stacjonującym w Nasiadkach wojsku polskim. Czyżby chodziło o 
przeprawę koło młyna w Stanisławowie/Szkwie? 

Warto przytoczyć tu słowa ks. Stanisława Tworkowskiego – uczestnika 

tych walk.  Kapłan ten, tak  mówił o tamtych wydarzeniach: 

 „Cud nad Wisłą to dzieło Bożej Opatrzności, w które swój wysiłek 

włączył mój naród, naród wierzący, naród wzywający Boga, miłujący Go… To 

była walka w imię Jezusa Chrystusa, w imię Krzyża Świętego. Symbolem tego 

jest nasz kapelan katolicki – ks. Ignacy Skorupka, który z krzyżem w ręku biegł w 

tyralierze pod Ossowem. (…) Tajemnicę Cudu nad Wisłą stanowi modlitwa ludu 

Warszawy na placu Zamkowym… Przebieg walki z przytłaczającymi siłami 

bolszewików i odparcie ich w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 

Panny”. 

 

Ksiądz Stanisław Tworkowski ostatni swój okres życia spędził w 

Dąbrówce i tu zmarł. Został pochowany w swym grobie rodzinnym na 

cmentarzu w Kadzidle. 

 



Lakoniczne wzmianki o udziale naszych rodaków w wojnie 1920 roku, po 

raz kolejny potwierdzają patriotyzm Kurpiów.  

 

Piotr Kołodziej w swej pracy pt. Husarzy śmierci, wspomina o Myszyńcu, 

Lipnikach i Dąbrówce jako miejscach działalności tego dywizjonu 23 sierpnia 

1920 roku.  O Kurpiach tak pisze: 

„W Puszczy Kurpiowskiej ukrywały się bowiem znaczne grupy sowieckich 

niedobitków. Podczas marszu oddział toczył ciągłe boje z ustępującym 

przeciwnikiem, korzystając bardzo często z pomocy i życzliwości Kurpiów, 

którzy narażając swe życie dobrowolnie informowali o ruchach przeciwników, 

służyli także za przewodników, a nawet walczyli zbrojnie u boku żołnierzy.” 

 

Opr. Krzysztof Bulak 
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