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Na rok 2014 przypadła 100. 
rocznica wybuchu I wojny świato-
wej. Wojny, w której udział wzięli 
także nasi rodacy, którym udało się 
wywalczyć tak upragnioną przez 
poprzednie pokolenia niepodle-
głość i przywrócić Polskę na mapę 
polityczną świata. Tym samym rok 
2014 stał się okazją do upamięt-
nienia w sposób szczególny czynu 
polskich formacji zbrojnych, które 
swój szlak rozpoczęły z począt-
kiem sierpnia 1914 roku, wkraczając 
na rozkaz swego twórcy i organizato-
ra – komendanta Józefa Piłsudskiego − 
na ziemie zaboru rosyjskiego. 

Władze powiatu tarnowskiego 
i województwa małopolskiego po-
stanowiły z tej okazji przypomnieć 
możliwie szerokiej grupie odbior-
ców o jednej z bitew na trwale 
wpisanej w dzieje polskiego oręża, 
jeszcze przed II wojną światową za-
pisanej na tablicach warszawskie-
go Grobu Nieznanego Żołnierza, 
obok innych miejsc chwały mili-
tarnej. W ramach realizacji przez 
Starostwo Powiatowe w Tarnowie 
programu obchodów 100. rocznicy 
bitwy pod Łowczówkiem, ukaza-
ły się dwie publikacje, kierowane 
do czytelników w różnym wieku 
i o zróżnicowanym poziomie wie-
dzy historycznej. Imponująco wy-

gląda lista instytucji, zaangażowa-
nych we wzmiankowany projekt: 
jednostek samorządowych, instytu-
cji muzealnych z całej Polski, naj-
większych specjalistycznych archi-
wów i bibliotek. 

Prawdziwą gratką dla młodzie-
ży i licznych amatorów tego gatun-
ku jest komiks Wigilia w okopach. 
100. rocznica bitwy pod Łowczów-
kiem 1914−2014, autorstwa Jacka 
Przybylskiego (rysunki) i Witol-
da Tkaczyka (scenariusz), wydany 
w 2000 egzemplarzy. Na niemal 30 
stronach autorzy opowiedzieli zbe-
letryzowane dzieje bitwy, toczonej 
podczas Świąt Bożego Narodzenia 
przez świeżo sformowaną I Bryga-
dę Legionów Polskich. Obok posta-
ci stricte historycznych, jak komen-
dant Józef Piłsudski, podpułkownik 
Kazimierz Sosnkowski czy major 
Edward Rydz-Śmigły, na kartach 
owego opracowania pojawiają się 
bohaterowie symbolizujący całe 
grupy: młodzież uciekającą z do-
mów, by zasilić szeregi legionowe, 
działaczy niepodległościowych, 
wreszcie Polaków – poddanych car-
skich, zmuszonych walczyć w ob-
cych mundurach przeciw swym 
rodakom z drugiej strony frontu. 
Uzupełnieniem przedstawionej 
przy pomocy ilustracji opowieści 
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o starciu sprzed wieku, są teksty 
historyczne autorstwa Tomasza No-
waka oraz niżej podpisanego, trak-
tujące o wyposażeniu I Brygady 
oraz przybliżające tło historyczne 
i przebieg starcia. Zamieszczona 
na końcu komiksu mapa pomaga 
zrozumieć znaczenie militarne pro-
wadzonych tam walk. Nie bez zna-
czenia pozostaje także rozbudowa-
na oprawa fotografi czna, obejmu-
jąca zarówno zdjęcia archiwalne, 
pochodzące sprzed wieku, jak też 
wykonane w listopadzie ubiegłego 
roku, podczas rekonstrukcji bitwy 
pod Łowczówkiem.

Druga z omawianych przy tej 
okazji pozycji to książka Łowczó-
wek 1914. Bitwa Legionów Polskich 
na drodze do niepodległości. Histo-
ria, tradycja, pamięć. Publikacja 
pod redakcją doktora habilitowane-
go Edmunda Juśko, profesora KUL 
i magistra Macieja Małozięcia obej-
muje dwie grupy tekstów, poświę-
conych aspektom historycznym 
oraz upamiętnieniu tytułowego 
starcia. Obok nich znalazły się ma-
teriały źródłowe dotyczące bitwy 
oraz aneksy z nazwiskami jej bo-
haterów. Całość okraszono dobrze 
dobranymi i wykonanymi z dużą 
znajomością rzeczy akwarelami au-
torstwa Beaty Olszewskiej. Doktor 
Jacek Magdoń ze Związku Strze-
leckiego „Strzelec” Józefa Piłsud-
skiego w Rzeszowie napisał o ge-

nezie, strukturze i funkcjonowa-
niu I Brygady Legionów Polskich, 
od utworzenia Związku Walki 
Czynnej, aż po działania jej żołnie-
rzy w ramach Polskiej Organizacji 
Wojskowej w listopadzie 1918 roku. 
Zamieszczony tam mój tekst przy-
bliża – podobnie jak w omówionym 
wyżej komiksie – sprawy barwy 
i broni I Brygady, zarówno z okre-
su pierwszych walk, jak i z czasu 
prac nad ujednoliceniem umun-
durowania legionowego. Magister 
Wacław Szczepanik z Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego w Krakowie 
napisał o bitwie pod Łowczówkiem 
w opracowaniach austriackich, ko-
rzystając z archiwaliów dotyczą-
cych armii cesarsko-królewskiej. 
Omówił przy tym dokładnie zespół 
materiałów ze zbiorów austriac-
kiego Archiwum Państwowego, 
traktujących o polskim wkładzie 
w walki toczone nad Dunajcem 
i Białą w drugiej połowie grudnia 
1914 roku. Pracownice Centralnego 
Archiwum Wojskowego − magi-
ster Wioletta Anna Mioduszewska 
i magister Agnieszka Orzechowska 
w niezwykle interesujący i kompe-
tentny sposób opisały zagadnienie 
bitwy pod Łowczówkiem w świetle 
archiwaliów zgromadzonych w re-
prezentowanej przez nie placówce. 
Magister Krystyna Koza i magi-
ster Jerzy Kunikowski z Ośrodka 
Informacji Naukowej Centralnej 
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Biblioteki Wojskowej im. Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego opublikowali 
w omawianej pracy artykuł, traktu-
jący o żołnierskiej Wigilii pod Łow-
czówkiem. Przytoczyli w nim nader 
ciekawe fragmenty pamiętników 
legionistów – świadków i uczest-
ników owych pierwszych, wojen-
nych Świąt, spędzanych w okopach, 
na niemal nieustannej walce z wy-
trwale atakującym nieprzyjacielem. 
Pierwszy rozdział, poświęcony za-
gadnieniom historycznym, zamyka 
obszerny artykuł pułkownika Zbi-
gniewa Radonia, doskonale przy-
bliżający czytelnikom rozmaite za-
gadnienia dotyczące jednostek ka-
walerii Legionów Polskich w latach 
1914−1918. 

Kolejny z rozdziałów, zatytu-
łowany Pamięć o Łowczówku, za-
wiera trzy artykuły poświęcone 
tej tematyce. Magister Agnieszka 
Partridge w tekście Miejsce pamięci 
przybliża historię Cmentarza Le-
gionistów, położonego na wzgórzu 
Kopaliny nad wsią, pisze o obcho-
dach, organizowanych tam w latach 
międzywojennych oraz powojen-
nych losach legionowej nekropolii. 
Doktor Paweł Juśko, w artykule 
poświęconym cmentarzom Wiel-
kiej Wojny jako dziedzictwu histo-
rycznemu powiatu tarnowskiego, 
omawia działania przeprowadzona 
na rzecz ich odnawiania i ochrony. 
Magister Józef Kozioł, w krótkim 

podrozdziale Łowczówek – ocale-
nie pamięci, nadmienia o istotnej 
roli turystyki w utrwalaniu tradycji 
jednej z najważniejszych bitew le-
gionowych na ziemiach Rzeczpo-
spolitej.

W źródłach, opracowanych 
przez wzmiankowaną już parę 
pracownic CAW, zaprezentowano 
wybór dziesięciu dokumentów, po-
chodzących z zasobu Centralnego 
Archiwum Wojskowego, starannie 
wyselekcjonowanych z kilku po-
krewnych tematycznie zespołów akt 
z lat 1914−1938. Dotychczas niepu-
blikowane materiały wnoszą wiele 
interesujących i niezwykle dokład-
nych informacji o przebiegu samej 
batalii oraz poczynionych do niej 
przygotowaniach.

Publikację Łowczówek 1914 za-
mykają trzy aneksy: spis legionistów 
odznaczonych Orderem Wojennym 
Virtuti Militari za bitwę pod Łow-
czówkiem, obejmujący 13 nazwisk; 
lista nazwisk 90 Polaków – kawa-
lerów Krzyża Niepodległości, pole-
głych, zmarłych z ran i zaginionych 
w tym boju; fragment dziennika 
działań bojowych 132. Benderskiego 
pułku piechoty, walczącego w rejo-
nie Łowczówka przez niemal dwa 
miesiące.

Wszystkich miłośników histo-
rii I wojny światowej i pasjonatów 
dziejów oręża polskiego zdecy-
dowanie zachęcam do sięgnięcia 
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po obie, pokrótce omówione wyżej 
pozycje. Sądzę też, że pozostałe 
bitwy, toczone przez Legiony Pol-
skie, jak też szeroko pojmowane 
dzieje tej formacji – zwłaszcza te-
raz, w stulecie prowadzonych przez 
nią działań – powinny doczekać 
się podobnych opracowań, kiero-
wanych do możliwie najszerszego 
grona odbiorców.    
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Przybylski Jacek, Tkaczyk 
Witold, Wigilia w okopach. 100. 
rocznica bitwy pod Łowczówkiem 
1914-2014. Wydanie I. Poznań: Zin 
Zin Press, 2014, ss. 48.

Łowczówek 1914. Bitwa Legio-
nów Polskich na drodze do niepod-
ległości. Historia – tradycja – pa-
mięć. Pod red. Edmunda Juśko 
i Macieja Małozięcia, Warszawa–
Tarnów: Historyczna –Starostwo Po-
wiatowe w Tarnowie, 2014, ss. 248.  

2050 haseł o walczącej Warszawie
Warszawa lat okupacji doczeka-

ła się już ogromnej literatury przed-
miotu. Sama bibliografi a dotycząca 
Powstania Warszawskiego liczy ty-
siące pozycji i tak naprawdę nikt nie 
sporządził do tej pory całościowego 
jej wykazu. Jak pisze redaktor na-
ukowy omawianego tutaj leksyko-
nu Warszawa walczy 1939−1945, 
prof. dr hab. Krzysztof Komorow-
ski, Warszawa przyciągała i przy-
ciąga uwagę badaczy ze względu 
na wyjątkową rolę, jaką miasto 
to odegrało w czasie wojny. Było 
ono największym centrum kon-
spiracji w Europie, siedzibą władz 
Polskiego Państwa Podziemnego, 
miejscem walk, zarówno w czasie 
oblężenia w 1939 roku, jak i pod-
czas krwawej hekatomby Powstania 
Warszawskiego. Tragedia miasta 
i jego mieszkańców stała się także 

tematem licznych dzieł literackich 
i fi lmowych. Pamięć o walczącej 
Warszawie nie ginie nawet po 70 la-
tach od zakończenia wojny, o czym 
świadczą coroczne obchody roczni-
cy wybuchu powstania. 

Można więc spytać – czy opra-
cowanie jeszcze jednej publikacji 
o Warszawie lat wojny ma sens, sko-
ro mamy na ten temat tak obfi tą lite-
raturę, by wymienić choćby Wielką 
Ilustrowaną Encyklopedię Powsta-
nia Warszawskiego? Prof. Krzysztof 
Komorowski przekonuje nas, że tak, 
gdyż nie było do tej pory całościo-
wego, encyklopedycznego ujęcia 
problemu, nie mamy nawet solid-
nej, całościowej monografi i przed-
stawiającej dzieje miasta w latach 
1939−1945. 

W opracowaniu haseł do oma-
wianego leksykonu brało udział 


