
Wywiad z panem Jackiem Gradusem 

Tytuł wykładu: „Bitwa Warszawska w uzbrojeniu i umundurowaniu – fakty i mity”. 

Pytanie pierwsze do Pana: dlaczego zdecydował się Pan przedstawić się umundurowanie 

i broń w takiej formie ? 

JG: Dlaczego? Bo mało kto się zajmuje takimi rzeczami typu jak umundurowanie. Po prostu ludzie 

przyjmują, że jeśli mieli broń, to ją mieli i nikt w to głębiej nie wnika, jaka to broń była, jakie było 

to umundurowanie, czy były braki. To samo, co mówiłem wcześniej, że trzy miesiące po 

odzyskaniu niepodległości przyjęliśmy na siebie ciężar walki o Europę, o świat w zasadzie, 

z bolszewizmem, żeby ich nie przepuścić dalej do Niemiec, gdzie miała miejsce rewolucja.  

Niemieccy komuniści tylko na to czekali, żeby rozprzestrzenić komunizm na pozostałe części 

Europy, a nawet świata. Więc tu był wielki wysiłek narodu polskiego, który sprostał temu zadaniu 

i mimo braków w wyposażeniu, dali radę i powstrzymali Bolszewików, którzy doszli aż pod 

Warszawę.  

Mało kto wspomina, że jedynymi którzy nam pomagali byli Węgrzy. Przesyłali całe zapasy 

amunicji, jakie posiadali i produkowali amunicję na użytek Polaków. Także jeżeli ktoś by 

zaatakował Węgry, to zająłby je bez jednego wystrzału, opanowałby Węgry, a oni mimo że połowa 

Europy się od nas odwróciła i nie chciała inwestować w nas ani centa, jak to Czesi powiedzieli: 

„my już jesteśmy trupem, to szkoda w nas inwestować”. Czesi nie przepuścili transportu 

wojskowego z Węgier, więc Węgrowie musieli dogadywać się z Rumunami. Amunicja dotarła 12 

- 13 sierpnia, więc w przeddzień bitwy Bolszewickiej, bo jeśli by nie było amunicji, to 

musielibyśmy walczyć na bagnety. Dlatego wielki szacunek dla tych wszystkich ludzi. 



Zajmuje się pan rekonstrukcjami bitew? 

JG: Też, mimo tego jesteśmy działalnością, która w działalności statutowej ma również organizacje 

inscenizacji, bo często się myli te pojęcia. Można zrekonstruować mundur, a na polu nie można 

tego dokonać, bo często w bitwach żołnierze strzelali do siebie z 300 lub nawet 500 metrów, a na 

polu inscenizacyjnym nie mamy możliwości tego odwzorować ze względu na ograniczony teren. 

Jedyne, co można zrekonstruować to „Akcja pod Arsenałem”. To zostało wszystko dokładnie 

rozpisane, gdzie, co, gdzie, kto stał oraz jaką broń posiadał, więc tutaj można by było spróbować, 

ale trzeba by było chociażby odbudować Pasaż Simona, żeby zachować tamtejszą scenografię. 

Pasaż Simona został zburzony w Powstaniu Warszawskim. Dlatego trzeba było budować wszystkie 

budynki, które już nie istnieją, żeby móc powiedzieć, że coś zostało zrekonstruowane, tak jak było 

podczas tej akcji. Byłoby łatwiej niż np. bitwę o Radzymin. Można by było tylko odwzorować 

mały epizod, gdzie ściągają czołgi FT-17 z powrotem za pozycje Polaków, zostało to trochę 

udokumentowane na zdjęciach. Łatwiej zrekonstruować jakiś krótki epizod na podstawie zdjęć, 

niż całą bitwę. Pisząc scenariusz trzeba brać po uwagę również, żeby to było ciekawe, bo 

oczywiście można wykopać dwa okopy i będzie wojsko strzelać do siebie. Jaka to ciekawostka dla 

tych ludzi. Trzeba zrobić, żeby było ciekawie, żeby przykuć uwagę tych wszystkich ludzi. 

Na czym polegają te inscenizacje, czemu to służy ? 

JG: My to nazywamy: „żywą lekcją historii”, bo przeważnie takie scenariusze pisze się na 

podstawie jakiegoś epizodu z danego terenu. Kiedyś zajmowaliśmy się inscenizacją bitwy na 

Bzurą, robiłem tam pirotechnikę i wypożyczaliśmy broń. Przyszedł to nas pewien pan i dziękował 

mi, że jego syn w końcu zainteresował się historią, stopniowo poszerzał swoją wiedzę na podstawie 

tego, co zobaczył, aż w końcu zainteresował się całą historią i poprawił oceny z jedynek na piątki, 

natchnęło go to. Przypomina to ludziom historię ich terenu oraz zainteresowanie się tym, co się 

kiedyś działo na danym terenie. 

Jak się panu podoba pomysł kształcenia w postaci Dni Nauki i przedstawianie takich 

historycznych tematów w taki sposób? 

JG: Pomysł bardzo mi się podoba i jak najbardziej go popieram, ponieważ  teraz trudno przekonać 

młodzież do czytania. Przy takich okazjach mają możliwość przybliżyć sobie te tematy, zawsze w 

głowie coś zostanie.  

Chciałbym tylko wspomnieć, korzystając z okazji, że zapraszam do Ossowa, gdzie można obejrzeć 

film ,,Zwycięstwo 1920''. Można przyjechać i za darmo obejrzeć. Niestety film dostępny jest tylko 

tam ze względu na dofinansowanie unijne i jest przypisany do ośrodku kultury w Ossowie. 

Serdecznie polecam, ponieważ jest to wojna polsko-bolszewicka w pigułce i zawsze można się 

wiele nauczyć. 

Dziękujemy bardzo za pana czas, naszej strony to tyle. Zapraszamy na wspólne zdjęcia. 

Rozmawiali: Filip Dąbkowski i Adam Łoś (klasa 2 IN) 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


