
 

 

 

Wojna 1920 roku
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Wojciech Kossak "Bitwa Warszawska"

 

 

 

 

Sojusz polsko-ukraiński
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Wiosną 1920 r. Piłsudski decyduje się na sojusz z sprawującym nominalnie władzę nad Ukraińską Republiką Ludową Symonem Petlurą
(wcześniej URL uczestniczyła w wojnie z Polską po stronie ZURL). W rzeczywistości na Ukrainie panuje chaos, część terytorium znajduje
się pod władzą bolszewików, działają też oddziały białych Rosjan, anarchistów i zwykłych bandytów. Piłsudskiemu zależy na utworzeniu
nad Dnieprem sprzymierzonego państwa ukraińskiego oddzielającego Polskę od Rosji.
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Kontrofensywa bolszewicka
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Tymczasem w czerwcu bolszewicy rozpoczynają kontrofensywę na Ukrainie. Amia konna Siemiona Budionnego zmusza Polaków do odwrotu z
Kijowa. Na froncie południowym wojska bolszewickie w sierpniu dochodzą aż do Lwowa.

 

Znaczek pocztowy upamiętniający 1 Armię Konną, Wikimedia
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Lipiec 1920
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Jeszcze groźniejsza jest rozpoczęta w lipcu ofensywa bolszewicka na froncie północnym. Wojska Michaiła Tuchaczewskiego zajmują
Mińsk, Wilno, Grodno, a 28 lipca wkraczają do Białegostoku. Instalują tam Polski Komitet Rewolucyjny, który ma przejąć władzę w
zdobytym kraju.  
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Webpage https://pl.wikipedia.org/wiki/Tymczasowy_Komitet_Rewolucyjny_Polski

Sierpień 1920
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Na północy wojska bolszewickie zbliżają się do linii Wisły. Tuchaczewski planuje zaatakować Warszawę od zachodu, przekraczając rzekę pod
Płockiem i Włocławkiem.

 

 

 

Charles de Gaulle, który w 1920 roku uczestniczył w francuskiej misji wojskowej w Polsce  zapisał w swoim pamiętniku:

 



Twarz Warszawy spochmurniała. Życie stawało się z dnia na dzień coraz cięższe. Trzeba było oglądać straszny tłum na przedmieściach Pragi i Woli, aby zgłębić, do
jakiego stopnia nędza może dosięgnąć ludzi. Trzeba było iść wzdłuż niekończących się ogonków kobiet, mężczyzn i dzieci o błędnym spojrzeniu, oczekujących
godzinami przed sklepem miejskiego piekarza na kawał czarnego, raz na tydzień wydawanego chleba, odczuwać ciążące na swoim samochodzie ponure spojrzenia
tego tłumu, aby zrozumieć, że nasza cywilizacja wisi na włosku.

 

Fragmenty z książki: Witold Bereś, Krzysztof Burnetko. „MGNIENIA. Opowieści z lat 1918–1920” 

 

Charles de Gualle w Polsce w 1920 r. (fot. Ambasada Republiki Francji w Polsce).
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Armia Ochotnicza
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Klęski ponoszone na froncie wschodnim wymagają zmobilizowania wszelkich zasobów, jakimi może dysponować odrodzone państwo polskie. 1
lipca powstaje Rada Obrony Państwa z Piłsudskim na czele o szerokich uprawnieniach do podejmowania szybkich decyzji w sprawie prowadzenia
wojny. Rada wzywa Polaków do wstępowania do Armii Ochotniczej pod dowództwem popularnego gen. Józefa Hallera. Zgłasza się do niej 100
tys. ochotników.

 

 

 



Plakat Propagandowy, Wikimedia

 

W przeddzień Bitwy Warszawskiej udaje się Polakom uzyskać niewielką przewagę liczebną nad bolszewikami. Siły polskie liczą 153 tys.
żołnierzy piechoty i 16 tys. kawalerii, a rosyjskie – 126 tys. bagnetów i 30 tys. szabel.

 

 

Na fotografii gen. Józef Haller (na stopniach wagonu) w otoczeniu oficerów

Armii Ochotniczej, Narodowe Archiwum Cyfrowe.
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Webpage https://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_Obrony_Pa%C5%84stwa#:~:text=Rada%20Obrony%20Pa%C5%84stwa%20%E2%80%93%20nadzwyczajny%20i,Dz

Obrona Warszawy
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13 sierpnia wojska sowieckie dotarły na przedpola Warszawy. Zajęły Radzymin  ruszyły w kierunku Pragi, jednak w ciężkich bojach zostały
zatrzymane. Wojska Polskie rozpoczęły atak z rejonu Modlina, co odciążyło oddziały pod Radzyminem, które 15 sierpnia odbiły to miasto.

 



Opatrywanie rannego w Bitwie pod Radzyminem, Narodowe Archiwum Cyfrowe.

 

Jednocześnie sowiecka 4 Armia  próbowała sforsować Wisłę pomiędzy Modlinem, a Toruniem, aby zaatakować Warszawę od Zachodu. Przepraw
broniły nieliczne polskie oddziały. 

 



15 sierpnia w Nieszawie Sowieci rozpoczęli forsowanie Wisły.

 

 

 

Działania narracji

Ofensywa znad Wieprza
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16 sierpnia rano trzy polskie armie dowodzone przez Józefa Piłsudskiego rozpoczęły przygotowywaną od 10 dni ofensywę znad rzeki
Wieprz. Wojska polskie do wieczora posunęły kilkadziesiąt kilometrów na północ.
 

Ofensywa znad Wieprza, Polscy żołnierze w drodze na front, Wikimedia

 

18 sierpnia
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Polscy żołnierze kontynuują uderzenie w kierunku Bugu, a zagrożone oskrzydleniem wojska Tuchaczewskiego rozpoczynają odwrót.

 



Jednocześnie Wojsko Polskie uderza z Radzymina na wschód i z Modlina na północ. W konsekwencji 18. sierpnia Polacy docierają do Bugu, a na
północy zbliżają się do Prus.

20 sierpnia
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W ciągu kolejnych dwóch dni oddziały polskie przechodzą Bug, zdobywają Brześć i dochodzą do granicy z Prusami.

 

 

 

 

22 sierpnia
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Sowieci cofają się na wschód i do Prus. 22. sierpnia Polacy zdobywają Białystok oraz Łomżę i kontynuują pościg na żołnierzami
Tuchaczewskiego.

 

 

 

 

Zwycięstwo
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O polskim zwycięstwie ostatecznie przesądza bitwa nad Niemnem stoczona w końcu września w rejonie Grodna i Lidy.

W połowie października walczące strony podpisały zawieszenie broni.
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Przyłączenie Wileńszczyzny do Polski
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W lipcu 1920 r. bolszewicy przekazują zajętą przez siebie Wileńszczyznę Litwie.  Polska nie może sobie pozwolić na zajęcie tego terytorium z
uwagi na zobowiązania wobec wielkich mocarstw. W ostatnich dniach wojny polsko-bolszewickiej Piłsudski nakazuje więc gen. Lucjanowi
Żeligowskiemu dowodzącemu dywizją litewsko-białoruską fikcyjny bunt i zajęcie Wilna. 12 października 1920 r. Żeligowski ogłasza powstanie
państwa pod nazwą Litwa Środkowa. W lutym 1922 r. nowo wybrany sejm Litwy Środkowej żąda przyłączenia tego marionetkowego państwa do
Polski. 

Granica Wschodnia
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18 marca 1921 r. w Rydze został podpisany traktat pokojowy z Rosją. Ustalona w nim wschodnia granica Polski przebiegała od Dźwiny na
północy, przez ziemie białoruskie i błota poleskie (pozostawiając Mińsk po stronie rosyjskiej)...
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...a następnie wzdłuż dawnej granicy austriacko-rosyjskiej na Zbruczu do Dniestru.

 

 

 

 

 

 

 

Traktat Ryski
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Rosja miała zwrócić Polsce dobra kultury wywiezione jako łupy wojenne od czasu pierwszego rozbioru w 1772 r. oraz wypłacić rekompensatę za
eksploatację gospodarczą Królestwa Polskiego (to ostatnie nigdy nie nastąpiło). Traktat przewidywał też obustronną repatriację ludności, z czego
najbardziej skorzystali Polacy, którzy w toku I wojny światowej trafili w głąb Rosji.

Traktat ryski oznaczał zarazem fiasko polskich planów dotyczących budowy niepodległych Ukrainy i Białorusi przyjaznych Polsce. Podpisując
pokój również z Ukraińską Socjalistyczną Republiką Rad, Polska uznała jej suwerenność nad wschodnią Ukrainą. Traktat zobowiązywał też



Polskę do rozbrojenia sojuszniczej armii Ukraińskiej Republiki Ludowej i internowania jej żołnierzy. 

 

 

 

Podpisanie Traktatu Ryskiego w Pałacu Czarnogłowców

w Rydze, fot. WikiCommons

 

Dowódcy
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Siemion Michajłowicz Budionny (1883-1973)
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Rosyjski i sowiecki dowódca wojskowy, kawalerzysta, dowódca 1 Armii Konnej, I zastępca komisarza obrony ZSRR, Główny Inspektor Ministerstwa Obrony
ZSRR, marszałek Związku Radzieckiego (1935), trzykrotnie odznaczony orderem Bohatera Związku Radzieckiego.

 

 

 

 

 

 

 



Józef Haller 

(1873-1960)
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Generał broni Wojska Polskiego, Naczelny Dowódca wszystkich Wojsk Polskich walczących po stronie Ententy (od 4 października 1918 roku), ,
przewodniczący Obywatelskiego Komitetu Wykonawczego Obrony Państwa w 1920 roku, dowódca Frontu Północnego w czasie wojny polsko-bolszewickiej,
Generalny Inspektor Armii Ochotniczej w 1920 roku.

 

 

 

 

 

 

Symon Wasylowicz Petlura

(1879-1926)
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Ukraiński polityk socjaldemokratyczny i narodowy, pisarz, dziennikarz oraz publicysta. Przewodniczący Dyrektoriatu Ukraińskiej Republiki Ludowej w latach
1919–1926 (od 1921 na uchodźstwie).

 

 

 

 

 

 

 

Józef Piłsudski (1867-1935)
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Smigly__1617952295611__w797.jpeg
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Działacz społeczny i niepodległościowy, żołnierz, polityk.  Od1892 członek Polskiej Partii Socjalistycznej i jej przywódca w kraju. Twórca Organizacji Bojowej
PPS i Polskiej Organizacji Wojskowej (1914). Dowódca 1 Brygady Legionów Polskich (1914-1916), a od 11 listopada 1918 naczelny wódz Armii Polskiej. W latach
1918–1922 naczelnik państwa, pierwszy marszałek Polski (1920). Przywódca obozu sanacji po przewrocie majowym (1926), dwukrotny premier Polski (1926–1928
i 1930).

 

 

 

Na zdjęciu (z lewej strony) rozmawia z gen. Edwardem Rydzem-Śmigłym, Wikimedia.

Michaił Tuchaczewski

(1893-1937)
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Rosyjski i sowiecki oficer, dowódca dużych związków operacyjnych Armii Czerwonej w wojnie domowej w Rosji i wojnie polsko-bolszewickiej. Teoretyk
wojskowości, Marszałek Związku Radzieckiego.

 

 

 

 

 

 


