
Bitwa pod Komarowem 1920 

Na terenie Gminy Komarów-Osada w miejscowości Wolica 

Śniatycka miała miejsce ostatnia w historii Europy i jednocześnie 

największa w XX wieku bitwa kawalerii. W 1920 r. pod 

Komarowem ułani polskiej I Dywizji Jazdy Pułkownika Juliusza 

Rómmla pokonali kozaków I Armii Konnej generała Siemiona 

Budionnego.  



Polskie tradycje kawaleryjskie sięgają początków państwa polskiego i związane są 

nierozerwalnie z prowadzonymi przez nasz kraj wojnami o niepodległość. Koń wiązał 

się bardzo ściśle z pojęciem narodowego wojska. Do czasów najnowszych Polska 

miała dużą liczbę kawalerii, a zasady polskiej taktyki walki, przystosowanej do 

specyficznych warunków, przyniosły wiele sukcesów militarnych.(...) 



Wojna polsko - bolszewicka 
Oddziały kawalerii odegrały również decydującą rolę w wojnie polsko – bolszewickiej. 

Wojna ta rozpoczęła się 14 lutego 1919 roku starciem w pobliżu miasteczka Mosty 

na Białorusi. W kwietniu 1919 roku Polacy zdobyli Wilno, a w sierpniu Mińsk. Józef   

Piłsudski chciał stworzyć silne państwa: demokratyczną Białoruś, Ukrainę i Litwę, 

połączonych ścisłymi więzami z Polską. 

 

 

 

 

 

 

Przełom lat 1919 – 1920 przyniósł uspokojenie na froncie.  Józef Piłsudski bez 

powodzenia szukał porozumienia z Litwą. Na Białorusi znalazł poparcie nielicznych 

Polaków, natomiast rozmowy z bolszewikami zostały ostatecznie zerwane.  



21 kwietnia 1920 roku podpisano umowę polityczno – wojskową  

z Dyrektoriatem Ukraińskiej Republiki Ludowej atamana Semena Petlury. Polska 

uznawała niepodległość Ukrainy. 25 kwietnia 1920 roku rozpoczęła się ofensywa 

przeciw bolszewikom. Wojska polskie rozmieszczono wzdłuż granicy sowieckiej z 

Ukrainą. Najważniejszymi epizodami militarnymi były: wyprawa kijowska, bitwa 

warszawska, bitwa pod Komarowem i bitwa nad Niemnem. 



Najcięższe walki toczyły się pod Radzyminem, Modlinem i nad Wkrą.  

Natarcie Armii Czerwonej zostało powstrzymane, a 16 sierpnia rozpoczęło 

się przeciwuderzenie polskich wojsk znad Wieprza. Walki przeniosły się 

na wschód, obejmując okolice Tyszowiec, Łaszczowa, aż po Zamość. 

31 sierpnia 1920 roku doszło do decydującej, a zarazem największej bitwy 

kawaleryjskiej XX wieku, która jest określana jako dopełnienie Cudu nad 

Wisłą lub II Cud nad Wisłą  



W bitwie pod Komarowem po stronie polskiej wzięła udział 1 Dywizja Jazdy, która 

od 24 sierpnia 1920 r. wchodziła w skład Grupy Pościgowej gen. Stanisława 

Hallera. 29 sierpnia zaczęła właściwy marsz na Komarów - do bitwy, przez 

Waręż i Tyszowce. W jej skład wchodziła również 13 Dywizja Piechoty, która 

maszerowała przez Łaszczów, Wożuczyn, Siemierz i Wólkę Łabuńską. 



1 Dywizją Jazdy dowodził płk. Juliusz Rómmel; Szef sztabu – rotmistrz Aleksander 

Pragłowski. Dywizja składała się z: 

•6. Brygady Jazdy (dowódca płk Konstanty Plisowski) składającej się z: 

1. Pułk Ułanów Krechowieckich - płk Sergiusz Zahorski,  

12. Pułk Ułanów Podolskich -  rtm. Tadeusz Komorowski 

14. Pułk Ułanów Jazłowieckich - kpt. art. Michał Belina – Prażmowski. 

•7. Brygady Jazdy - płk Henryk Brzezowski, która składała się z: 

2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich pod dowództwem mjr Rudolfa Ruppa, 

8. Pułku Ułanów im. Księcia Józefa Poniatowskiego -  rtm. Kornel Krzeczunowicz, 

9. Pułku Ułanów Małopolskich pod dowództwem mjr Stefana Dembińskiego; 

•Kombinowanego Dywizjonu Artylerii Konnej dowódca mjr Stefan Trzebiński składający się 

z Baterii 1. D.A.K., 3. D.A.K. i 6. D.A.K.  



Cała Dywizja Jazdy liczyła ok.1500 ułanów, 70 ciężkich karabinów 

maszynowych oraz około 12 - 16 dział. Armia Konna Siemiona 

Budionnego składała się natomiast z czterech Dywizji Kawalerii (4, 

6, 11, i 14) oraz Brygady Specjalnej. 

Siły Konarmii to ok. 7 tys. żołnierzy, 31 dział, około 270 karabinów 

maszynowych i 7 samochodów pancernych. 



Bój konny pod Komarowem trwał cały dzień. W boju wzięło udział sześć pułków po 

stronie polskiej i dwadzieścia pułków po stronie rosyjskiej. W porannych szarżach 

wzięły udział wszystkie stopniowo wprowadzane pułki polskie i co najmniej 

dziesięć pułków rosyjskich (według danych Budionnego).  

„Owego dnia Dywizja Jazdy miała iść jako boczne ubezpieczenie 13 Dywizji Piechoty, 

na Cześniki. Już o godzinie 7 natyka się swoim pierwszym rzutem na oddziały 

armii konnej u zachodniego krańca bagien komarowskich we wsi Wolica 

Śniatycka i w ten sposób dochodzi na wyżynie na północ od linii bagien do 

największego w XX wieku, całodziennego boju konnego i śmiem twierdzić - 

największego od 1813 roku. Takiego boju nie było przez następne 107 lat”  

pisał K. Krzeczumowicz. 



Główny ciężar walki spadł, po stronie polskiej, na 7 Brygadę Jazdy, którą 

wtedy dowodził płk Henryk Brzezowski. Później do walki wkracza 6 Brygada 

złożona z 1., 12. i 14. Pułku Ułanów. Przewaga konnej armii Budionnego była 

bardzo znaczna. Dla przebiegu bitwy pod Komarowem, bitwy zwycięskiej, 

najbardziej istotne były szarże pułków 7 Brygady Jazdy, wykonane rano.  



Płk Brzezowski wspominał: Była godzina 6 rano, gdy otrzymałem rozkaz generała 

Hallera na dzień 31 sierpnia. Po przeczytaniu tego rozkazu jasne mi było, że 

muszę działać samodzielnie i jak najszybciej. Nakazałem więc zebrać brygadę w 

alarmie na zachodnim wyjściu z Komarowa, zaś dowódcy dywizji, płk. Rómmlowi 

przesłałem rozkaz generała Hallera z meldunkiem, że 7 Brygada rozpoczyna 

samodzielnie akcję wyznaczoną tym rozkazem.  

 



Po zorientowaniu się w terenie i przestudiowaniu mapy wiedziałem, że muszę 

zająć jak najprędzej wzgórze 255, na północ od Wolicy Śniatyckiej. Był to punkt 

dominujący, który umożliwiał obserwację aż po Sitno. Posiadanie tego wzgórza 

zabezpieczało 6 Brygadzie podejście i dawało podstawę do rozpoczęcia właściwej 

naszej akcji, jednym słowem, wzgórze 255 było kluczem sytuacji. 

 

 

 

 

Na całym długim południowym stoku wzgórza 255, które ciągnie się w kierunku 

wschodnim na Śniatycze, nie mogłem na razie stwierdzić nieprzyjaciela; artyleria 

nieprzyjaciela strzelała z kierunku Cześniki. 2 Pułk Szwoleżerów i 8 ułanów 

zbierały się szybko. 9 pułku nie było, miałem więc tylko dwa pułki. 

 



Bitwę rozpoczął (około godziny 7) 2 Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich liczący 

wówczas około 200 szabel. Dowódca pułku mjr Rudolf Rupp relacjonuje, że około 

godziny szóstej otrzymał od płk. Brzezowskiego, dowódcy VII Brygady, rozkaz 

ruszenia w szarży przedniej, z Komarowa na północ, przez Wolicę Śniatycką, z 

zadaniem opanowania wzgórza nr 255 i poruszania się na Cześniki. 

 

 



„Była godzina 8, gdy szwoleżerowie zajęli Wolicę Śniatycką, szybko 

doprowadzono im konie, by jak najszybciej zajęli grzbiet 255. Szwadrony 

8 Pułku Ułanów oczyszczały wieś Antoniówkę, Tymczasem Pułk Szwoleżerów - 

dosiadłszy koni - wysłał patrole bojowe, sam zaś zaczynał podchodzić pod górę. 

Szedł on wzdłuż drogi Wolica - Cześniki: na wschód wzgórza 255 wysłałem z 

odwodu 2 szwadron 8 Pułku Ułanów. Patrole szwoleżerów nie doszły jeszcze do 

szczytu góry, kiedy nagle ukazały się na horyzoncie duże masy kawalerii: pędziły 

one w kierunku południowo - zachodnim. Dopiero po chwili masa ta rozdzieliła 

się na duże kolumny, z których jedna skierowała się wprost na południe na 2 

Pułk Szwoleżerów. Druga pędziła na Bródek. Cała moja uwaga skierowana była 

na masę, która z góry waliła na szwoleżerów. Widziałem, że pułk ten tak 

potężnego uderzenia wytrzymać nie jest w stanie i że będzie w krótkim czasie z 

dużymi stratami zepchnięty na Wolicę Śniatycką, a może nawet zawahać się i 

nawróci przed szarżą.  



A jednak ta szczupła garstka szwoleżerów ani na moment się nie zawahała: słyszę ich 

zdecydowany okrzyk "hurra" i już tworzy się jedna skłębiona masa - walka wręcz się 

rozpoczęła. Pozostały mi jeszcze dwa szwadrony liniowe i szwadron k.m. 8 Pułku Ułanów. 

W tym tak krytycznym momencie podjeżdża do mnie galopem major Dembiński, d-ca 9 

Pułku Ułanów, melduje swoje przybycie z pułkiem. Nocował w Tyszowcach, od godz. 5 jest 

w marszu i przebył już 20 km. Pokazuję mu, co się dzieje na wzgórzu i daję rozkaz 

do szarży. Major Dembiński galopem podjeżdża do swojego pułku, 

widać jak w galopie wyjeżdżają taczanki, a za nimi szykuje się pułk do 

natarcia. Obawiam się, że szwoleżerowie nie wytrzymają aż do przybycia 

 

 

 

 9 Pułku Ułanów i śledzę wciąż marsz tego pułku. 2 Pułk Szwoleżerów wytrzymał. 

Szarżował raz po raz i podtrzymywał walkę konną z niezwykłym męstwem nie ustępując 

terenu. Walka się wzmogła” – pisze płk. Rupp. 



Około godziny 10-ej uderzył 9 Pułk Ułanów. Jego dowódca major Stefan 

Dembiński we wspomnieniach pisał, że otrzymał zadanie przejścia do 

natarcia przy wsparciu artylerii osłanianej przez ułanów 8 Pułku im. 

Księcia Józefa Poniatowskiego. Na jego rozkaz ruszył 1 i 2 szwadron. 

 

 



Zawahały się szeregi bolszewickie, zamarł krzyk przeraźliwy, który 

przechodził już w nutę zwycięstwa. A kiedy oba szwadrony, nie 

zważając na przewagę liczebną rozsypanych na polu nieprzyjaciół, 

wbijają się między nich klinem - zawracają bolszewicy w pośpiesznej 

ucieczce ku Cześnikom. Mimo zmęczenia poprzednich dni pędzą za 

nimi nasi ułani. Już dopadają pojedynczych grupek nieprzyjaciół, 

sieką, biją, rąbią. Konie choć upadają na mokrej zaoranej ziemi, 

dobywają wszystkich sił, aby jeźdźcom swoim dać możność 

doścignięcia wroga. Zda się pościg zmieni się w klęskę zupełną 

bolszewików. Coraz bezładniejsze wielkie ich kupy uchodzą przed 

rozhukanym, choć słabszym liczebnie przeciwnikiem.  



W momencie kiedy szala zwycięstwa zaczęła przechylać się na stronę 

polską bolszewicy postanowili zaangażować swoje znaczne siły, gdyż 

zauważyli, że za 9 Pułkiem nie podążają inne pułki. Ruszyli więc 

naprzód, spychając przed sobą 9 pułk, który odrywając się od 

nieprzyjaciela zbierał się na nowo i podrywał się do nowej szarży. Co 

chwilę jakiś szwadron, zepchnięty do tyłu, zatrzymywał się i natychmiast 

zawracał by uderzyć na nowo z jeszcze większą siłą. Linie falowały 

nieustannie w jedną lub drugą stronę. Nikogo nie wzruszał już potworny 

jęk rannych i tratowanie towarzyszy broni. Bolszewicy atakowali z coraz 

większą zaciekłością. Szeregi polskie zwierały się coraz bardziej, zaczęło 

brakować przestrzeni, konie nie dawały się już poderwać do galopu.  



Do pomocy wkroczyła 6 Brygada Jazdy, którą najpierw dostrzegli 

bolszewicy. Widząc ją i wiedząc , że nie są w stanie wytrzymać dłuższej walki 

zaczęli wycofywać się z placu boju na północ.  

 

 

 

 

W czasie ostatniej, najcięższej szarży 9 Pułku Ułanów, przybywa na plac boju 

pomoc od wschodu. Rotmistrz Tadeusz Komorowski, sam ranny z przestrzeloną 

ręką, podprowadza co tchu w końskich piersiach swój 12 Pułk Ułanów 

Podolskich. To najpierwszy oddział 6 Brygady Jazdy, który wkracza do bitwy i 

odciąża prawe skrzydło 7 Brygady.  



Pułk wydostał się na grzbiet wzgórza, z którego widać było zbliżającą się w 

zwartej kolumnie brygadę Kozaków kierującą się na prawe skrzydło 7 Brygady 

pod Wolicą Śniatycką. Wtedy cały 12 Pułk runął z góry na maszerującego 

spokojnie w dole przeciwnika, który nie przeczuwając żadnego 

niebezpieczeństwa i niespodziewanego natarcia wycofywał się nie stawiając 

oporu. Znakomicie przeprowadzona szarża 12 Pułku, z każdej strony widoczna, 

zrobiła wielkie wrażenie. Dzięki temu natarcie bolszewików na 7 Brygadę 

osłabło. Było to około godziny 11-ej.  



 W tym samym czasie od strony Komarowa przybył galopem płk Konstanty 

Plisowski, a za nim 1 i 14 Pułk Ułanów. Jak huragan ruszył do walki zmiatając przed 

sobą wszystko co napotkał. W słońcu błysnęły szable ułańskie. Jak łan maków 

zakwitły czerwone otoki Krechowiaków (1 pułk), którzy rozwinięci w ławę zbliżali się 

szybko wraz z Jazłowiakami (14 pułk). Jak nawałnica wpadli na pole bitwy i w ciągu 

kwadransa oczyścili cały plac z wojsk bolszewickich.  



Niezwykłym zjawiskiem tej niezwykłej bitwy było to, że mieliśmy przerwę na 

obiad. Rzadko coś podobnego zdarza się w bitwie pieszej, a nigdy konnej. A 

jednak w tym wypadku była to zupełnie naturalna przerwa dla odpoczynku, bo 

nasze konie były już wykończone. (...) Podciągnęliśmy z pobliskiego Komarowa 

kuchnię i wozy furażowe i karmiliśmy ludzi i konie, ale śpieszyliśmy się aby być 

gotowymi na oczekiwany pościg. Wszyscy byli bardzo zmęczeni i wyczerpani.  



Upłynęło kilka godzin. Rozłożeni obozem, na gołem polu, pod palącymi promieniami 

słońca, doprowadziliśmy do porządku szwadrony, daliśmy wytchnienie koniom, choć 

siodeł zdejmować nie było wolno. Zbliżał się wieczór. Rozkaz odmarszu na wioskę 

Dub, ku wschodowi. Pułk 9 jako najwięcej wyczerpany i przerzedzony idzie na końcu, 

w straży tylnej. Rozwija się długa, długa kolumna. Już przeszły pułki i artyleria. 

Ściąga i nasz 9 Pułk za innemi na swoje miejsce.  



Ledwie kolumna ruszyła w stronę Niewirkowa, wchodząc powoli na wzgórze na 

północ od Kadłubisk, gdy z lasu położonego na południe od Cześnik poczęły 

dochodzić najpierw pojedyncze strzały.  

Wtem z tyłu słychać strzał, potem drugi. Żartem ktoś woła, że znowu będzie 

"wojna". Inni śmieją się. Ale powoli twarze poważnieją, bo strzały gęstsze, a za 

chwilę słychać grzechot maszynki, niezawodny znak prawdziwej walki. Idzie hasło 

poprzez szeregi do czoła kolumny. Stajemy. Na ukos od lasku z tyłu mkną jacyś 

jeźdźcy. To nasi wywiadowcy. Armaty odprzodkowują. My odwracamy front. 



W purpurowych blaskach zachodzącego słońca zaczęły wyłaniać się jeden po 

drugim szwadrony i pułki kozackie. Słońce już było nisko, a z lasów wysypywały 

się bez przerwy coraz to nowe oddziały. Ogromne tumany kurzu przesłoniły 

wszystko. Tylko głuchy pomruk, przemieniający się w przeraźliwy wrzask, 

świadczył o wielkości mas, przygotowujących się do decydującego uderzenia. W 

ostatnich blaskach zachodzącego słońca migotały krzywe szable, łopotały 

czerwone chorągwie, a groźne krzyki i dzikie wycia rozdzierały powietrze. Nie 

było innego wyjścia, jak tylko zawrócić całą Brygadąi szarżować. Wszyscy czuli 

to instynktownie, nikt nie czekał na rozkazy. Wszystkie karabiny maszynowe 

wytrysnęły na grzbiet wzgórza i otworzyły ogień. Artyleria odprzodkowała i już 

widać było w zapadającym zmroku błyski jej wystrzałów. 9 Pułk Ułanów, który 

maszerując na ogonie kolumny był najbardziej narażony, dosiadł natychmiast 

koni.  



Dowódca Dywizji płk. Henryk Brzezowski relacjonuje: Mjr Dembiński przeszedł z 

linii kolumn w szyk luźny. Idzie szerokim frontem, spokojnym kłusem. Widzę jak pędzą 

taczanki przed linią, rozpoznaję na jednej por. Czarnotę, on pierwszy obsługuje sam 

km, ostrzeliwuje celnym ogniem zbliżającą się ławę nieprzyjacielską. 9 Pułk Ułanów 

rusza do szarży. Wszyscy wiemy, że pułk, który rano stracił sześciu oficerów i około stu 

ułanów to garstka zmęczonych ludzi i nie może powstrzymać takiej nawały. 

 Poszli do tej szarży, bo honor żołnierski tak im nakazywał. Tam gdzie pułk natrafił na 

ławę nieprzyjaciela, rozpoczęła się przed zetknięciem strzelanina z koni pułk jeszcze się 

utrzymał. Na północne skrzydło zwaliły się jednak duże, zwarte oddziały. Tam musiał 

pułk nawrócić i znów wisiało wszystko na jednym włosku. Ostatnią naszą nadzieję 

pokładaliśmy w 8 Pułku Ułanów, który już podchodził. 8 Pułk Ułanów szedł kłusem w 

linii kolumn, uporządkowany i wyrównany jak na placu ćwiczeń.  



Bolszewicy rzucili się do ucieczki pędząc w dzikim popłochu z powrotem 

w to miejsce, z którego rozpoczęli bitwę, w kierunku Cześnik. Pracują 

znowu zmęczone ramiona ułańskie, a szable skrwawione zbierają nowe 

żniwo śmierci. Nieprzyjaciel pobity, ostatnie jego oddziały mkną w 

mrokach nocy. Uderzenie 6 najlepszej i najsilniejszej dywizji Budionnego 

zostało odbite z ciężkimi stratami przeciwnika.  

 

 

 

 

Na pobojowisku słychać nawoływanie, głosy komendy. Zbierają się 

szwadrony wśród chat Wolicy Śniatyckiej (...). Nie atakują już bolszewicy. 

Cisza przed nami zupełna. I znowu zbieramy się w gromadkach. Radzimy 

cicho o minionych chwilach grozy. Liczymy poległych. Znowu kilkunastu 

ubyło z naszych przerzedzonych szeregów.  



Pułkownik Juliusz Rómmel po zakończonej bitwie podziękował 

ułanom za bohaterską i zwycięską walkę. Wszyscy oszołomieni byli 

sukcesem. Pokonali tego, który wcześniej siał panikę w ich szeregach. 

Ogromny sukces polskich kawalerzystów godny był Pomnika Chwały. 

Zwycięstwo było jednym z najchlubniejszych wyczynów naszej jazdy 

w kampanii przeciw bolszewikom. Jednak straty, jakie dywizja 

poniosła dnia 31 sierpnia 1920 r. były bardzo znaczne.  



Analizując dzisiaj po kilkunastu latach bitwę pod Komarowem trzeba 

podkreślić, że była ona pięknym zakończeniem ciężkich zmagań 

szczupłej garstki kawalerii polskiej podczas długich miesięcy ciągłych 

niepowodzeń, spowodowanych w znacznej mierze właśnie przez pobitą 

tu armię konną Budionnego (...). 

Twardo, uczciwie i do końca spełnić rozkaz, z fantazją po ułańsku zażywać 

zwycięstwa, sercem dzielić dolę i niedolę z bratem - kolegą i 

towarzyszem-koniem, a przede wszystkim wierzyć i ufać w wielkie 

przeznaczenie i przyszłość Polski, oto przykazania, które nam 

pozostawiły czasy zwycięskiej wojny roku dwudziestego  



Bitwa pod Komarowem przeszła od tamtych czasów na trwałe do 

historii wojskowości jako ostatnia w XX w. wielka bitwa kawalerii. 

Jej ślady wryte były w pomnik ułanów poległych w wojnach 1918 -

1920 w Trembowli (pomnik zniszczony w 1940 r.). Do dzisiaj są 

widoczne na Pomniku Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Pole 

bitwy spod Komarowa przypominają groby na cmentarzu 

parafialnym w Komarowie, Pomnik Ułana przy Kościele Św. Trójcy 

w Komarowie, obraz na ścianie wewnątrz tego kościoła, obrazy 

Jerzego Kossaka, tablica pamiątkowa na polach Wolicy Śniatyckiej 

oraz wspomnienie pisane ręką uczestników bitwy.  



Gdzie jesteście, ułani, 

I ten konik bułany 

I ten siwy, ten kary jak noc? 

Gdzie taczanki pomknęły ... 

Szlakiem jakich kolein 

Ruszył szwadron do boju się rwąc?  

 

Zostały tylko ślady podków. 

Po szablę już nie sięgnie dłoń. 

I tylko w piersi, tylko w środku 

Jest żal, że już nie zarży koń.  

Zostały tylko ślady podków. 

Ułański patrol w lesie znikł. 

Drżą jeszcze wierzb gałęzie wiotkie. 

Lecz jeźdźców nie odnajdzie nikt. 

 



opr. Dominika Siek 


