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Szanowni Państwo,  

Dziękuję za  zaproszenie do wygłoszenia przemówienia z okazji 100 letniej rocznicy Bitwy  

Warszawskiej tutaj, w kościele św. Agaty.  Dziękuję za to Zarządowi Kongresu Polonii  

Amerykańskiej w  Missouri i Księdzu Proboszczowi.  

Mam mówić o Bitwie Warszawskiej.  Właściwie wszyscy z nas widzieli filmy, czytali książki i  

artykuły na temat.  Wiemy bardzo dobrze, jak ważne dla Polski było to zwycięstwo.  Jak  

bohaterscy byli zarówno żołnierze jak i ludność cywilna.  Jak ofiarne było polskie 

społeczeństwo, by obronić to nasze, dopiero co zmartwychstałe,  polskie państwo.  Bez tego 

zwycięstwa Polska zostałaby przemieniona w sowiecką republikę, rewolucja komunistyczna  

zwyciężyłaby by pewnie w Niemczech i w innych państwach Zachodu i jeszcze więcej  

milionów ludzi skończyło by w sowieckich łagrach...  

To wiemy.    Wiemy też, że sytuacja militarna pod koniec lipca 1920 roku była właściwie  

tragiczna.   Bolszewicy stali pod Warszawą, niektóre ich dywizje przeszły Wisłę pod Płockiem,  

a zamówione transporty broni i amunicji w Anglii i Francji nie mogły dojechać do Polski, bo  

strajkowali kolejarze niemieccy w oszalałej solidarności z bolszewikami.    Co się stało, że  

jednak zwyciężyliśmy?    

Czy to był cud?   Cud nad Wisłą?  

Cud to na pewno był.    

•  Cud ciężkiej pracy przy organizacji polskiej armii, która parę tysięcy ochotników  

legionowych na początku pierwszej wojny światowej zmieniła w 600-tysięczną siłę  

zbrojną.   

•   Był to cud polskiej logistyki, który potrafiła tę armię wyposażyć i uzbroić.    

•  Był to cud polityków, którzy w obliczu zagrożenia stworzyli rząd jedności narodowej.    



•  Cud ofiarności polskiego społeczeństwa, które darowywało ostatnie pierścionki i  

obrączki, by starczyło pieniędzy na zakup broni.    

•  Cud polskiej myśli kryptograficznej,  która potrafiła regularnie łamać bolszewickie  

szyfry, żeby polskie dowództwo znało plany wroga.    

•  Cud międzynarodowych kontaktów, które spowodowało, ze zamiast przez Niemcy, czy  

Czechy, transporty broni dotarły do nas na czas z braterskich Węgier.    

•  Cud bohaterstwa żołnierzy polskich,  tych ochotniczych i tych z poboru, którzy  

oddawali życie broniąc swojej Ojczyzny.    

•  Wreszcie był to cud polskiej strategii wojskowej, która  stworzyła zwycięskie  

kontruderzenie znad Wieprza – manewr, który praktycznie zniszczył kilka  

bolszewickich armii i o którym teraz uczą we wszystkich akademiach wojskowych.      

Cudy te, możliwe dzięki Boskiej Opatrzności, złożyły się na to, co nazywamy „Cudem nad  

Wisłą”.   Możemy i powinniśmy z tych wszystkich cudów być dumni.   Pokazują nam one,  

jakim wtedy byliśmy społeczeństwem i jakim społeczeństwem możemy być teraz i w  

przyszłości.    

Jest jeszcze jeden aspekt wojny polsko-bolszewickiej, o którym warto pamiętać.  Polityczne  

plany Józefa Piłsudskiego obejmowały pomoc w tworzeniu pasa niepodległych państw  

pomiędzy Polską a Rosją.  Dlatego właśnie Piłsudski podpisał wojskowy pakt z ukraińskim  

atamanem Petlurą.  I choć wtedy z planów stworzenia niepodległej Ukrainy nic nie wyszło,  

to jednak ziściły się one 30 lat temu.  A teraz, być może, obserwujemy stanowienie  

demokracji na Białorusi.  Miejmy nadzieję, że będzie odbywało się to w sposób jak  

najbardziej pokojowy.  

Kończąc, chciałbym spróbować odpowiedzieć na  pytanie, jakie Bitwa Warszawska ma  

przesłanie dla nas tutaj, 100 lat później, w St. Louis.  Oczywiście nikt nie oczekuje od nas  

zaciągu do wojska, walki w okopach, czy ataku na bagnety.  My, tutaj  i teraz, powinniśmy  

robić dalej, to co już robimy:    

•  być czynnym członkiem polskiej społeczności,   

•  popierać polskie organizacje, polską szkołę, polską parafię,   

•  brać udział w polskich uroczystościach i imprezach.    

  

Musimy się dalej popierać, cieszyć się z wzajemnych sukcesów , wspomagać i wspierać nasze  

wspólne  inicjatywy, nie zrażać się niepowodzeniami.  Tak zresztą już od wielu, wielu lat  

robimy i wiem, że będziemy tak robić w przyszłości.    

Bitwa Warszawska uczy, że jesteśmy silni w jedności.  Niech tak będzie dalej!  

  

Dziękuję Państwu za przyjście na dzisiejszą uroczystość i za uwagę.  
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