


Przypominamy jeszcze jedną z bitew kampanii o światowym znaczeniu 
stoczonej w maju 1920 roku pod Murawą 

Opis bitwy zaczerpnięty jest ze wspomnień Ignacego Kiljańskiego, spi-
sanych przez jego syna Józefa. 

Józef Kiljański 

Bitwa pod Murową - maj 1920 r. 

Nieprzyjaciel, uderzając na południe od Borysowa na naszą rozciągniętą 
2 dywizję piechoty Legionów generała Minkiewicza, natrafił na jej styk z 14 
dywizją piechoty wielkopolskiej gen. Konarzewskiego. Granica rozgranicze-
nia przebiegała wzdłuż rzeczki Uszy, wpadającej do Berezyny w odległości 5 
kilometrów na wschód od wsi Kałużyce. Zwykle styk dwóch jednostek -
wbrew pozorom - jest najsłabszym punktem obrony. 2 dywizja piechoty Le-
gionów w dniu 19 maja była już bez rezerw, gdyż swoje odwody już wcześ-
niej zaangażowała w walce na północnej flance. Skrzydło południowe to był 
2 pułk piechoty Legionów majora Tessaro - Zosika w składzie: 

- III batalion stanowiący obsadę przyczółka na Berezynie w Borysowie 
- II batalion zajmujący obronę wzdłuż rzeki od Borysowa do Osowej 
-1 batalion obsadzający Berezynę od Osowej do ujścia Uszy. 
Batalionem I dowodził dzielny i energiczny kapitan Emil Czaplicki. Przy-

padł mu 20 - kilometrowy odcinek obrony, którą miał utrzymać siłami 330 
bagnetów i 6 karabinów maszynowych. Po bardzo wczesnym spłynięciu lo-
dów i opadnięciu wiosennego przyboru, stan wody był niski i przeprawa 
wcale nie była trudna. Berezyna od Borysowa do ujścia rzeczki Uszy płynęła 
przez tereny leśne, oba brzegi były zadrzewione. Zachodni brzeg płaski i 
podmokły, od ujścia Uszy podnosił się i był suchy. Już tylko z odczytania 
mapy można było przypuszczać, że nieprzyjaciel uderzy gdzieś tutaj. Nie-

1. 2 dostępnych mi źródeł temat tej bitwy naświetlają: 
- praca rotmistrza Stanisława Bartitza "Działania w rejonie łhumenia w maju 1920 roku" Nakła-
dem Wojskowego Biura Historycznego, Warszawa 1933 
- "Encyklopedia Wojskowa" redagowana przez majora Ottona Laskowskiego pod hasłem "Be-
rezyna - bój nad Berezyna Dolną w dniach 19-27 maja 1920 roku". Nakładem Towarzystwa 
Wiedzy Wojskowej, Warszawa 1931. 
- Porucznika Bolesława Barszczewskiego "Zarys historii wojennej pułków polskich 1918-1920 
- 2 pułk artylerii polowej Legionów". Nakładem Głównej Księgarni Wojskowej, Warszawa 
1928. 
- Podpułkownika Józefa Sitko "Zarys historii wojennej pułków polskich 1918-1920 - 2 pułk 
piechoty Legionów". Nakładem Głównej Księgarni Wojskowej, Warszawa 1928. 
- Korespondencja wymieniona w okresie 1992 - 1996 z generałem brygady Jerzym Zawiszą. 
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przyjaciel musiał też zdradzić swe zamiary, gromadząc środki przeprawowe 
na odcinku natarcia, co musiało trwać kilka dni, jeśli nie tygodni. 

19 maja 1920 roku o godzinie 5.00 rano, kiedy cała nadrzeczna dolina 
tonęła w oparach i mgłach, poniżej wsi Osowa nieprzyjaciel na łodziach i 
po kładce szturmowej przerzuca około 200 ludzi na nasz brzeg, wspiera-
jąc to przedsięwzięcie artylerią i karabinami maszynowymi. Atakowała tu 
nieprzyjacielska 49 brygada strzelecka z 17 dywizji strzelców, a niżej z 
biegiem rzeki brygada 51. Jeszcze dalej na południe działała sowiecka 8 
dywizja strzelecka, która dwoma brygadami przeszła bez trudu Berezynę 
między miejscowościami Żukowce - Berezyna Dolna i operowała w kie-
runku na zachód. Zamiarem nieprzyjaciela było uderzenie jedną ze 
swych dywizji na Smolewicze, drugą na Ihumeń, a następnie rozwijać da-
lej to natarcie, stwarzając dla naszej IV armii kleszcze operacyjne. 

Pierwsze uderzenie nie napotkało na ogół silniejszego oporu sił pol-
skich. Tylko pod Ossową nasza piechota wspomagana ogniem 8-ej ba-
terii wyrzuciła nieprzyjaciela za rzekę, co zresztą nie zniechęciło go do 
dalszych, tym razem udanych prób. Najbardziej uporczywe walki toczyły 
się pod wsią Murowa (Murawa). Batalion kpt. Czaplickiego zagiął swe 
prawe skrzydło i wycofał na wzgórza pod wsią Czerniewice (Czerniewi-
czi). 

W ten sposób Murowa stała się tym, co sztabowcy niemieccy określają 
mianem zawias (Scharnier). Skrzydło walczącego batalionu zawinęło się na 
osi zawiasy, sama ona jednak wytrzymała. W godzinach późniejszych nie-
przyjaciel kontynuował ataki nie tylko z kierunku wschodniego, ale i od po-
łudnia a nawet i z północy. To, że przeciwnik został tu powstrzymany, że nie 
osiągnął sukcesu, że nasza zawiasa, choć się otworzyła o 90 stopni, jednak 
nie puściła, było w dużej mierze zasługą artylerii. Porucznik Zawisza powie 
po latach, że był to najbardziej zacięty bój w tej wojnie. Sukces walki artyle-
rzystów był wynikiem dobrej pracy punktu obserwacyjnego, wzorowo fun-
kcjonującej łączności i stałego dopływu amunicji. 

Wiadomość o bolszewickim uderzeniu do dowództwa frontu nadeszła w 
godzinach popołudniowych i początkowo nie zdawano tam sobie sprawy z 
zagrożenia. Tymczasem bitwa wciąż przybierała na sile i gwałtowności. Nie-
przyjaciel działał w głąb przyczółka, gdzie jego działania rozwijały się pomy-
ślnie i na prawą flankę, skąd czuł zagrożenie ewentualnym polskim kontrata-
kiem, który mógł zrolować jego pozycję wyjściową na przedmościu. 

U ujścia Uszy przeciwnik miał już na zachodnim brzegu Berezyny 600 
bagnetów i uderzył w dwóch kierunkach: wprost na wieś Murowę i ku po-
łudniowi na wieś Uszę. Zza rzeki ściągał swoje odwody, które nacierały 
ku zachodowi. Straciliśmy miejscowość Usza i Snuj. Nasze maszynki wy-
strzelały po 4.000 naboi, sprzęt jednak w całości wynieśliśmy. Major Tes-
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saro zarządza kontratak. Trzykrotnie dochodzi do starcia na bagnety, gi-
nie podporucznik Filipkowski, dowódca jednej z kompanii oraz podporu-
cznik Dąbrowski od karabinów maszynowych. 

W nocy bój nie ucichł nawet na chwilę. Wieczorem przybył do Czerniewic 
z pomocą kapitanowi Czaplickiemu oddział manewrowy w sile 240 bagne-
tów, pozbierany skąd się dało oraz dzielna kompania szturmowa. Natych-
miast rzucono ich do walki, nieprzyjaciel już się okopywał na zajętej rubieży. 
Szturmowcy wdają się w swoją ulubioną walkę na granaty ręczne. 

Odbili miejscowość Niwki, wzięli 70 jeńców i jedną „maszynkę". Także 
i inne oddziały miały sukces, pod Murową i Snujem nieprzyjaciela czę-
ściowo wyrzucono za rzekę. 

Następnego dnia, 20 maja 1920, bitwa wciąż przybierała na sile. Nieprzy-
jaciel wprowadził nowe siły na przyczółek. Rano nasze lotnictwo stwierdziło 
istnienie pięciu mostów na rzece. Wzięty do niewoli dowódca bolszewickie-
go batalionu zeznał, że należał do 17 dywizji strzeleckiej. Dywizja ta jeszcze 
przed paru dniami była awizowana przez nasz wywiad na Polesiu. 

Przerzucenie tej jednostki odbyło się ze sprawnością u przeciwnika 
dotychczas nie obserwowaną. Podobno Rosjanie swoją 49 brygadę na-
cierającą poprzedniego dnia na Murowę musieli wycofać z walki ze 
względu na poniesione straty i niskie morale. Na jej miejsce sprowadzono 
brygadę 50. Bolszewicka dywizja 17 była posiłkowana przez dwupułkową 
brygadę kawalerii. Drugi dzień bitwy mógł być dniem wielkiej szansy dla 
nieprzyjaciela. Gdyby jego kawaleria wkroczyła na przyczółek, (miał już 
50 kilometrów szerokości u nasady i był odpowiednio głęboki), a potem 
odważnie ruszyła rajdem na Smolewicze, mogłaby nam bardzo skompli-
kować położenie. Obie strony wciąż wprowadzały do akcji nowe siły. Ma-
jor Tessaro otrzymał dwie nowe kompanie piechoty z 4 pułku piechoty 
Legionów i dwie kompanie karabinów maszynowych. Na odcinku 14 dy-
wizji wielkopolskiej gen. Konarzewski rzuca w rejon Bohuczowic swe re-
zerwy: 57 pułk piechoty i 15 pułk ułanów (grupa pułkownika Andersa). 
Zarysowuje się działanie mogące nieprzyjaciela odciąć u podstawy przy-
czółka natarciem z dwóch stron. Ale by operacja taka mogła mieć powo-
dzenie, nasze siły są zbyt słabe. 

Pod Murową bój nie zacichł ani na chwilę. 8 bateria w dalszym ciągu 
wspierała te walki swym ogniem. Walki były bardzo zażarte. Kiedy prze-
ciwnik zdobył Murowę, major Tessaro natychmiast od godziny 13.00 po-
dejmuje kontratak. Niewielka miejscowość, właściwie rozległa wieś, prze-
chodzi z rąk do rąk. 

21 maja bolszewicy wprowadzają nową dywizję - 21 strzelecką oraz 
części dywizji 10. Ich 8 pułk kawalerii przeprawia się na przyczółek pod 
m. Pieriewoz, ale działa opieszale i niezdecydowanie. Nasze dowództwo 
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frontu też zadyrygowało swe rezerwy w ten rejon, dla pośpiechu rzucono 
je transportem samochodowym. Niestety, ciężarówki jeżdżące na gład-
kich obręczach utknęły beznadziejnie w białoruskich piachach. Dowódz-
two naszego frontu kieruje sukcesywnie przybywające w rejon Smolewicz 
transportem kolejowym z Ukrainy oddziały 4 dywizji piechoty gen. Skier-
skiego do akcji, jemu samemu powierzając kierownictwo operacji likwida-
cji przyczółka. 

22 maja. Bój nie ustawał. O ile w głębi przyczółka nieprzyjaciel odnosił 
sukcesy i choć wolno - posuwał się naprzód, pod Murową i w najbliższej 
okolicy, a więc pod Osową, Czerniewicami, wsiami Szabinka i Niwki każ-
dy jego atak spotykał się z kontrnatarciem oddziałów mjr. Tessaro. Najza-
ciętsza walka toczyła się o Czerniewice. Nasze kompanie przez szereg 
godzin broniły każdej chałupy, walczyły o każde drzewo. Sierżant Zyg-
munt, który znalazł się w toku tych walk poza linią frontu, nie tracąc głowy 
wziął do niewoli bolszewickiego komandira i 7 krasnoarmiejców z karabi-
nem maszynowym. Całą tę zdobycz doprowadził potem do swoich. 

Kiedy montowaliśmy swe kolejne przeciwnatarcie, nieprzyjaciel uprze-
dza nasze działania i rozpoczyna kolejne natarcie. Atak jest silny, wypro-
wadza przeciwnika pod samą wieś. Artylerzyści 8 baterii porucznika Zawi-
szy dali koncert ognia, spalili Czerniewice i nieprzyjaciel musiał wrócić na 
pozycje wyjściowe. 

23 maja jest dniem kulminacyjnym bitwy. Nieprzyjaciel w rejon Murowy 
wprowadza do walki dwie nowe brygady strzeleckie. Na przyczółku ma 
już dwie brygady jazdy, czołowe oddziały są w Ihumeniu i Wołoducie. Ale 
opór polski też tężał. Gen. Skierski zarządził koncentryczne natarcie na 
podstawę przyczółka. Pod Murową, jak podaje kronikarz, „jeden żołnierz 
polski stawał przeciwko kilkunastu bolszewickim". 

24 maja. Na północy w ramach skracania frontu opuszczamy sami, 
bez walki przyczółek na Berezynie w Borysowie. Obsadzaliśmy go przez 
osiem miesięcy. Pod Murową nieustanne natarcia nieprzyjaciela na Oso-
wę i Czerniewice. Rzucamy w bój wszystkie odwody, artyleria koncertowo 
tłucze po nieprzyjacielskich tyralierach i wszystkie natarcia załamują się. 

Przejmujemy inicjatywę. Grupa operacyjna generała Leonarda Skier-
skiego (4 dywizja piechoty, III brygada piechoty, elementy 14 dywizji wiel-
kopolskiej i elementy 2 dywizji piechoty Legionów) zastopowały ostatecz-
nie dalsze posuwanie się nieprzyjaciela w głąb przyczółka. Jednak nie-
przyjacielska brygada jazdy przeniknęła pod m. Domowickie na nasze ty-
ły, zagrażając przede wszystkim oddziałom majora Tessaro jak i podpuł-
kownika Jaroszewicza (4 d.p.). Na szczęście ta kawaleria jak poprzednio 
poczynała sobie niemrawo i nieporadnie. 
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Rozpoczynamy teraz serię kontrataków, koncentrycznie z dwóch stron 
podstawy przyczółka. Major Tessaro energicznie uderza na Murowę, ale Ro-
sjanie skupili tu trzy pułki strzeleckie i przewaga jest zbyt duża, musimy więc 
cofnąć się na pozycje wyjściowe. Straty w naszych szeregach sięgają 25% 
stanów! W tyralierach piechoty szli oficerowie artylerii, kierując ogniem 
swych baterii. Rozkaz dowództwa wymienia podporuczników: Kubickiego, 
Ratajskiego i Centnerowskiego. Z zeznań jeńców dowiadujemy się, że nasze 
natarcie uprzedziło wielki atak przygotowywany już przez przeciwnika. 

O godzinie 18.00 major Tessaro nie bacząc na poniesione straty uderza 
jeszcze raz. Przy bardzo skutecznym wsparciu artylerii tyraliery nasze nacie-
rają brawurowo. Zdobywamy pierwszą linię okopów, potem drugą. Już dwie 
kompanie wchodzą w zabudowania Murowy, gdy z tamtej strony czerwoni 
idą do kontrnatarcia, wyrzucają naszych ze wsi. Znów skrwawione kompanie 
spływają na pozycje wyjściowe, znosząc trzech rannych oficerów. Straty nie-
przyjaciela w tym dniu obliczamy na 300 zabitych i rannych. 

Jest już noc, gdy na stanowisko majora Tesaaro przychodzi depesza 
generała Skierskiego: „Dzielnej grupie z majorem Tessaro cześć za boha-
terskie wysiłki i piękną pracę bojową". 

Po wczorajszych walkach nieprzyjacielski przyczółek jest rozczłonko-
wany. Teraz przystępujemy do likwidacji poszczególnych ugrupowań nie-
przyjacielskich. W wyniku natarcia przeciwnik jest zepchnięty z południo-
wego elementu podstawy, ale wciąż próbuje się utrzymać na zachodnim 
brzegu, wprowadza lotnictwo do akcji (4 samoloty) i wciąż jest niebezpie-
czny. Wprowadzony do walki nasz 10 pułk piechoty natychmiast zostaje 
rozproszony. W powstałą lukę wnikają kozacy, co powoduje panikę 
wśród piechoty. W 7 baterii 2 pułku artylerii polowej kozacy biorą do nie-
woli obsadę punktu obserwacyjnego z porucznikiem Stanisławem Rataj-
skim na czele. Ulokowawszy obserwatorów na drzewie na skraju lasu, do 
ostatniej chwili kierował ogniem i przekazywał koordynaty. 

Również w rej. Murowy działania bolszewickie nie słabną. Czterokrot-
nie nacierali na Osowę i w końcu wzięli tę wieś. Natychmiast pchnięto tam 
kompanię szturmową i jedną kompanię 2 pp Leg. W walce wręcz wyrzuci-
ły one wroga i odzyskały utracony teren. 

27 maja. Ostatnie osiągnięcia nieprzyjaciela. Trzy jego pułki piechoty na-
tarty na Osowę i Czerniewice. Naszych wyparto z Osowy. Mimo wsparcia 10 
dział nieprzyjaciel nie utrzymał zdobytej miejscowości. Znów pchnięto do 
walki trzy nasze kompanie i szturmowców. W walce na bagnety odwojowali 
Osową i Niwki. Ale piechota sama nie zdołałaby tego zrobić bez wsparcia 
ogniowego 1 baterii porucznika Nowickiego, 7 kapitana Gutmana, 8 porucz-
nika Zawiszy i plutonu dział 4 baterii porucznika Centnerowskiego. Tym ra-
zem przepędziliśmy bolszewików za Berezynę, już nie wrócili. 
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28 maja. Ugrupowanie majora Tessaro uzyskuje pełne powodzenie i 
spycha przeciwnika do rzeki. Natarcie poprzedza 45 - minutowe przygo-
towanie artyleryjskie, potem rusza piechota. Ale przeciwnik ma tu liczną 
artylerię i w jej ogniu tyraliery zaległy. Po raz drugi więc przygotowujemy 
szturm, przegrupowujemy siły i znów nacieramy. Tym razem już z sukce-
sem. Ranny jednakże tego ostatniego dnia walk zostaje major Tessaro. 
Bilans strat jego pułku po dziesięciu dniach walk: 64 zabitych, w tym 5 ofi-
cerów i 283 rannych (13 oficerów). Danych o stratach nieprzyjaciela po-
dawać nie warto, bo jak to ktoś powiedział - jest to istna poezja nie mają-
ca wiele wspólnego z prozą rzeczywistości. 

Później jeszcze, w następnych dniach prowadziliśmy akcję oczyszcza-
nia terenu z resztek sił przeciwnika. Przez czas jakiś do przepraw scho-
dzili się krasnoarmiejcy, pojedynczo i grupkami, usiłując przedostać się 
do swoich, zwłaszcza, że ich głód przycisnął. Przejęliśmy całą brygadę 
kawalerii, która - być może - dobrowolnie przeszła na naszą stronę. I taki 
był koniec tej wielkiej bitwy, dzisiaj zupełnie już zapomnianej. 
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