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WOJNA POLSKO-ROSYJSKA W PAMIĘCI 
POLAKÓW /1919 -1921/  

Na kilka dni - przed Świętem Wojska Polskiego - działacze niektórych kół woj.-
skowych umawiają się na wspólne obchody naszego święta w dniu 15.08 o 
godz. 11.45 (aby wziąć udział w tradycyjnych obchodach tego święta na Rynku 
Gołębim we Wrocławiu). Zaskoczeniem było, że obchody będą w dniu 14.08 – 
kiedy większość z pośród nas była w pracy! Mimo to termin nie został zmienio-
ny – i po mszy św. w Bazylice Mniejszej pod wezwaniem św. Elżbiety– doszło 
do spotkania w Rynku.  
Tematem wiodącym były obchody naszego święta we Wrocławiu /na bazie 
myśli przedstawionej w artykule:  CZY ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO, TO 
ŚWIĘTO DLA „MALUCZKICH”, obchody święta w Warszawie w dniu 15. 
sierpnia oraz wspomnienia. 

 
Aleksander FREDRO nie miał szczęścia być WOLNYM … urodził się i odszedł, 

kiedy Polski nie było na mapach świata. My jesteśmy dziś i teraz. Kol. kol.: 
Wacław Malej (Prezes Koła „SAPER” ZŻWP), Grzegorz Drogowski 

(Stowarzyszenie Saperów Polskich) i Aleksander Mituta (Prezes Koła 17TW 
SIMP, koło „SAPER”) 

 
W dniu 15.08 dużo więcej jest Wrocławian w Rynku, niż w dniu obchodów 
święta Wojska Polskiego – 14.08.2014 r. Wystarczyło tylko obejść Rynek… 
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Czyż nie byłby piękny widok, gdyby wszystkie rodzaje wojsk tak się 

prezentowały na ulicach Wrocławia w dniu swojego święta 
 

 
Polonez M.K. OGIŃSKIEGO „Pożegnanie OJCZYZNY”  
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To też ozdoba naszego Rynku 

 
Kiedy w dniu WOJSKA POLSKIEGO we Wrocławiu cywile zabawiali cywilów, to 
w Warszawie wojsko prezentowało swoją moc i wyposażenie – CYWILOM. 
 

 
Przemawia Prezydent RP – p. Bronisław KOMOROWSKI 
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UŁANI – Oni m.in. odrzucili Bolszewików spod Warszawy w 1920 r. 

 

 
Transportery opancerzone na ulicach stolicy 
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Czołgi … ładnie to wygląda 

 
Czterdzieści luf… to nie żarty 
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„BIAŁO-CZERWONA” nie tylko szachownica 

 
Pojazdy Armii Czerwonej przemalowane na biało stoją u „wrót Ukrainy” 

Nie wiadomo co jest w środku, a jeżeli pokazują to tylko np. 7/20 ton 
ładowności. Przyjaźń musi być otwarta…, bez względu na kraj 

 
Piękne hasło jednego z Polaków idącego w tłumie Warszawiaków. O tym 

musimy pamiętać, bez względu na fakt, czy to był tylko pokaz sprzętu USA, 
NIEMIEC, czy nawet jeszcze ZSRR; czy też pokaz siły /Polski i NATO/ 

 
W trakcie dyskusji w dniu 14 i 15.08 z Kolegami nasunęły się niektóre spostrze-
żenia wybrane z „Przeszłości” i ważne nawet dzisiaj, aby zrozumieć naszą 
historię i nasze święto, naszych polityków i dowódców, aby „Przyszłość” była 
pewniejsza i bezpieczniejsza! 

 
O TO ONE:  
„Polska po 123 niewoli ledwo podnosi się i „staje na nogi” musi stanąć twarzą 
w twarz nowym państwem, które obaliło carat i marzy o podboju nie tylko 
Europy, mimo że same jest jak poprzednio kolosem na glinianych nogach. Ale 
duma i pewność siebie była przyczynkiem obok biedy i „słabego dowodzenia” 
do klęski w dniu 15 sierpnia 1920 r.”. 
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„Wojna przez cały okres trwania toczyła się równolegle w wymiarze militarnym 
i bardzo silnie zaakcentowanym wymiarze politycznym. Trwała w latach 1919-
1920, a jej najważniejszymi epizodami militarnymi były: wyprawa kijowska, 
bitwa warszawska, kontruderzenie znad Wieprza, bitwa pod Komarowem i 
wreszcie bitwa nad Niemnem”. 
 
„Wg W.I. Lenina opanowanie Polski stworzyłoby „wejście” do Niemiec i Anglii i 
tam stworzenie kolejnej „walki proletariackiej” – dzięki której byłaby podstawa 
podporządkowania sobie Europy. Czyli „Jeden Bolszewik i jedna Europo-
Azja”?”. 
 
„Co za zbieżność dat. 12.10.1943 była bitwa pod Lenino (gdzie było: 510 zabi-
tych, 1776 rannych, a 776 żołnierzy dostało się do niewoli niemieckiej lub 
zostało uznanych za zaginionych bez wieści) – szli do Polski po WOLNOŚĆ, 
Polaków z Niemcami w drodze do „wolnej Polski” i 12 10.1920 r. był podpisany 
traktat pokojowy pomiędzy Polską a RFSRR. W 1921 ostatecznie została 
ustalona granica, która była istotna do września 1939 r. Tutaj wywalczono 
WOLNOŚĆ!” 
 
„Stronie rosyjskiej nie pomogły takie sławy z wojny wewnętrznej (Biali kontra 
Czerwoni) M. Tuchaczewski (Front Północny), czy też A. Jegorow ( u którego J. 
Stalin był komisarzem politycznym Frontu Południowego), jak i Budionny – 
dowódca 1 Armii Konnej. Polska myśl wojskowa…zwyciężyła!” 
 
„Wojna rozpoczęła się 14 lutego 1919 starciem koło miasteczka Mosty … 
oddziały wojska polskiego powstrzymały dalszy marsz na zachód … oddziały 
Frontu Zachodniego Armii Czerwonej. Szczupłe siły polskie, składające się z 12 
batalionów piechoty, 12 szwadronów kawalerii i 3 baterii artylerii, działały tam 
na dwóch, dość równomiernie obsadzonych odcinkach frontu.  
Na początku marca formacje zgrupowań polskich przeszły do akcji zaczepnej, 
opanowały na wschodzie Słonim (2 marca) i Pińsk (5 marca), a na północy 
dotarły pod Lidę, gdzie zatrzymały się na kilka tygodni…  
16 kwietnia 1919 wojska polskie rozpoczęły ofensywę. Główne zadanie, jakim 
było zajęcie Wilna, realizowała grupa jazdy pułkownika Władysława Beliny-
Prażmowskiego (9 szwadronów kawalerii i pluton artylerii konnej) oraz grupa 
piechoty generała Rydza-Śmigłego (3 bataliony piechoty). 
Po zajęciu Wilna Józef Piłsudski wydał 22 kwietnia 1919 odezwę do 
mieszkańców byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, deklarując 
samostanowienie wszystkich narodowości… 
„Żołnierze! W niespełna dwa tygodnie męstwem swym i dzielnością 
zmieniliście stosunki na wschodzie Polski. W niespełna dwa tygodnie 
przerzuciliśmy zagrażający nam front o dobrych kilkadziesiąt kilometrów, 
zdobywając przy tym niezwykle ważne punkty wojskowe, jak Lida, Baranowicze 
i mickiewiczowski Nowogródek, a przede wszystkim oswobadzając stolicę 
kraju – Wilno…”. 
 
 
 
 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wyprawa_kijowska_%281920%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_warszawska_1920
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kontruderzenie_znad_Wieprza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Komarowem
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_nad_Niemnem
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mosty_%28miasto%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Batalion
http://pl.wikipedia.org/wiki/Piechota
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szwadron
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jazda
http://pl.wikipedia.org/wiki/Artyleria
http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82onim
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pi%C5%84sk
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lida
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zaj%C4%99cie_Wilna
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Belina-Pra%C5%BCmowski
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Belina-Pra%C5%BCmowski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Odezwa_do_mieszka%C5%84c%C3%B3w_by%C5%82ego_Wielkiego_Ksi%C4%99stwa_Litewskiego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkie_Ksi%C4%99stwo_Litewskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Samostanowienie_narod%C3%B3w
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„We wrześniu 1919 kody szyfrowe zarówno Armii Ochotniczej gen. Antona 
Denikina, jak i przede wszystkim kody szyfrowe Armii Czerwonej zostały 
złamane przez polski radiowywiad pod kierownictwem por. Jana 
Kowalewskiego… „ 
 
„W lipcu 1919 Józef Piłsudski wysłał do kwatery gen. Antona Denikina w 
Taganrogu misję z gen. Aleksandrem Karnickim na czele, która potwierdziła 
negatywny stosunek białych do kwestii wschodnich granic Polski. Biali gotowi 
byli jedynie uznać niepodległość Polski w granicach Królestwa 
Kongresowego… Gen. Anton Denikin był jednak przeciwny zarówno istnieniu 
państwa ukraińskiego, jak i suwerenności Polski na wschód od linii Bugu…” 
 
„ Warto podkreślić, że ten moment w wojnie polsko-bolszewickiej jest 
uznawany za jeden z najbardziej kontrowersyjnych. Józef Mackiewicz uważa go 
za „najkrytyczniejszą chwilę w historii Polski”… Piłsudski uznał, iż Polska nie 
ma interesu państwowego w sukcesie Białych Rosjan i w konsekwencji uchylił 
się od wsparcia Denikina (pomimo nacisków Francji i Wielkiej Brytanii w tej 
sprawie)”. 
 

 Świnia ćwiczona w Paryżu, antypolski plakat 
propagandowy Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej z 
1920 roku 

„Plany S. Petlury i J. Piłsudskiego zakończyły się porażką. Zawiodły bowiem 
dwa czynniki: armia polska nie spełniła zadań operacyjno-okupacyjnych, a 
Dyrektoriat UNR nie zbudował trwałych fundamentów republiki”. 
 

 Sowiecki plakat propagandowy z 1920 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Si%C5%82y_Zbrojne_Po%C5%82udnia_Rosji
http://pl.wikipedia.org/wiki/Anton_Denikin
http://pl.wikipedia.org/wiki/Anton_Denikin
http://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Czerwona
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Kowalewski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Kowalewski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Anton_Denikin
http://pl.wikipedia.org/wiki/Taganrog
http://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Karnicki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Biali_%28Rosja%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3lestwo_Polskie_%28kongresowe%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3lestwo_Polskie_%28kongresowe%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Anton_Denikin
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bug
http://pl.wikipedia.org/wiki/Biali_%28Rosja%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Francja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Polish_Pig_trained_in_Paris,_Russian_propaganda_poster_1920.PNG
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Polish-soviet_propaganda_poster_1920.jpg
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  Plakat Polski 
 
„Armia Czerwona planowała generalną ofensywę przeciw Polsce już na wiosnę 
1920 na kierunku białoruskim, gdzie od marca odbywała się zmasowana 
koncentracja wojsk sowieckich w Bramie Smoleńskiej”. 
 
Przemówienie Lenina z 5 maja 1920 r. do czerwonoarmistów: 
„Towarzysze! Wiecie, że polscy obszarnicy i kapitaliści, podżegani przez 
Ententę, narzucili nam nową wojnę. Pamiętajcie, towarzysze, że z polskimi 
chłopami i robotnikami nie jesteśmy poróżnieni, że niepodległość Polski i 
polską republikę ludową uznawaliśmy i uznajemy. Proponowaliśmy Polsce 
pokój na warunkach nietykalności jej granic, mimo że granice te sięgały o wiele 
dalej, niż tereny zamieszkałe przez ludność rdzennie polską. Godziliśmy się na 
wszystkie ustępstwa i niech każdy z was pamięta o tym na froncie. Niech 
wasze postępowanie w stosunku do Polaków udowodni tam, że jesteście 
żołnierzami republiki robotniczo-chłopskiej, że idziecie do nich nie jako 
ciemiężcy, lecz jako wyzwoliciele. Teraz, kiedy panowie polscy, wbrew naszym 
dążeniom, zawarli sojusz z Petlurą, kiedy przeszli do ofensywy, kiedy zbliżają 
się do Kijowa, a prasa zagraniczna rozpowszechnia pogłoski, że zdobyli już 
Kijów, co jest wierutnym kłamstwem, gdyż wczoraj jeszcze rozmawiałem przez 
bezpośrednią linię z przebywającym w Kijowie F. Konem. Teraz mówimy: 
towarzysze, potrafiliśmy dać odprawę straszniejszemu wrogowi, potrafiliśmy 
pokonać własnych obszarników i kapitalistów – pokonamy również obszar-
ników i kapitalistów polskich! Powinniśmy wszyscy złożyć tu dzisiaj przysięgę, 
złożyć uroczyste przyrzeczenie, że wszyscy, jak jeden mąż, staniemy murem, 
żeby nie dopuścić do zwycięstwa polskich jaśnie panów i kapitalistów. Niech 
żyją chłopi i robotnicy wolnej, niepodległej republiki polskiej! Precz z polskimi 
jaśnie panami, obszarnikami i kapitalistami! Niech żyje nasza robotniczo-
chłopska Armia Czerwona!” 
 
„W bitwie pod Zadwórzem (stacją kolejową na przedpolu Lwowa), w której 17 
sierpnia 1920 batalion lwowskich ochotników stawił czoło bezpośredniemu 
natarciu 6 Dywizji Konnej Budionnego na Lwów, zginęło 318 z 330 walczących, 
powstrzymując skutecznie przez cały dzień atak wojsk bolszewickich. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Bij_Bolszewika.jpg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Brama_Smole%C5%84ska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Zadw%C3%B3rzem
http://pl.wikipedia.org/wiki/1_Armia_Konna
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Jedenastogodzinna bitwa garstki obrońców z oddziałami bolszewickimi 
nazwana została później Polskimi Termopilami”.  
 
 „Armia spod Czerwonego Sztandaru i armia łupieżczego Białego Orła stają 
twarzą w twarz w śmiertelnym pojedynku. (...) Ponad martwym ciałem Białej 
Polski jaśnieje droga ku ogólnoświatowej pożodze. Na naszych bagnetach 
poniesiemy szczęście i pokój ludzkości pełnej mozołu. Na zachód! Wybiła 
godzina ataku. Do Wilna, Mińska, Warszawy!” – 2 lipca 1920 Michaił 
Tuchaczewski” 

 Polski plakat rekrutacyjny z lipca 1920 

 Polski plakat propagandowy, przedstawiający 
Lwa Trockiego – lipiec 1920 
  
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Termopile
http://pl.wikipedia.org/wiki/Michai%C5%82_Tuchaczewski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Michai%C5%82_Tuchaczewski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Polish-soviet_propaganda_poster_1920_Polish.jpg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Leon_Trotsky.JPG
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lew_Trocki
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„Czechosłowacja, wykorzystując trudną sytuację polityczną Polski w latach 
1919-1920, zajęła zbrojnie zamieszkałe przez polską większość Zaolzie. 
Odpowiadając na apel Kominternu, czescy kolejarze 12 maja 1920 roku 
zatrzymali w Brzecławiu francuskie transporty broni, a 6 lipca ogłosili strajk 
generalny na linii kolejowej Bogumin–Koszyce. Akcje strajkowe poparł rząd 
Czechosłowacji, ogłaszając 9 sierpnia 1920 roku ścisłą neutralność w wojnie 
polsko-sowieckiej. Licząc na upadek Polski, korzystne stosunki z Rosją 
sowiecką oraz utrzymanie zaanektowanego Zaolzia, 11 sierpnia władze 
czechosłowackie zablokowały jakikolwiek tranzyt materiałów wojennych z 
Zachodu (przede wszystkim z Francji) do Polski”.  
 

 
Zdobyte pod Warszawą sztandary bolszewików – sierpień 1920. 

 
„Armia ukraińska – jedyny faktyczny sojusznik Rzeczypospolitej w wojnie, pod 
dowództwem generała Mychajło Omelianowicza-Pawlenki brała udział w tych 
operacjach, broniąc linii Dniestru, a następnie uderzając na tyły 14 Armii 
bolszewickiej. 6 Siczowa Dywizja Strzelców armii URL w składzie 3 Armii 
Wojska Polskiego broniła Zamościa i uczestniczyła w operacji okrążającej w 
czasie bitwy pod Komarowem”. 
Z rozkazu „Na zakończenie wojny” wydanego 18 października 1920 przez 
Józefa Piłsudskiego: 
„Żołnierze! Dwa długie lata, pierwsze istnienia wolnej Polski, spędziliście w 
ciężkiej pracy i krwawym znoju. Kończycie wojnę wspaniałymi zwycięstwami, i 
nieprzyjaciel złamany przez was, zgodził się wreszcie na podpisanie 
pierwszych i głównych zasad upragnionego pokoju”… 
 
„Żołnierze! Nie na próżno i nie na marne poszedł wasz trud. Polska nowoczes-
na zawdzięcza swe istnienie wspaniałym zwycięstwom mocarstw zachodnich 
nad państwami rozbiorczymi. Na barki moje, jako Naczelnego Wodza, w ręce 
wasze, jako obrońców Ojczyzny, złożył naród ciężkie zadania zabezpieczenia 
bytu Polski, zdobycia dla niej szacunku i znaczenia na świecie i dania jej pełni 
niezależnego rozporządzania się swoim losem”… 
 
„Zadanie nasze dobiega końca. Nie było ono łatwym. Polska, zniszczona przez 
wojnę, nie z jej woli na ziemiach polskich prowadzoną, była biedna”...  
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Czechos%C5%82owacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zaolzie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czechos%C5%82owacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tranzyt_%28transport%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Francja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Polish-soviet_war_1920_Aftermath_of_Battle_of_Warsaw.jpg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Czynna_Ukrai%C5%84skiej_Republiki_Ludowej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mychaj%C5%82o_Omelianowicz-Pawlenko
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dniestr
http://pl.wikipedia.org/wiki/6_Siczowa_Dywizja_Strzelc%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ukrai%C5%84ska_Republika_Ludowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/3_Armia_%28II_RP%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zamo%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Komarowem
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„Nieraz, żołnierze, łzy cisnęły mi się do oczu, gdym widział wśród szeregów 
wojsk, prowadzonych przeze mnie, wasze bose, pokaleczone stopy, które już 
przemierzyły niezmierne przestrzenie, gdym widział brudne łachmany, 
pokrywające wasze ciało, gdym musiał obrywać wasze skromne racje 
żołnierskie i żądać często, byście o głodzie i chłodzie szli do krwawego boju”...  
 
 
„Praca była ciężka, a że była rzetelna, zaświadczą o tym tysiące mogił i 
krzyżów żołnierskich, rozsianych po ziemiach dawnej Rzeczypospolitej od 
dalekiego Dniepru do rodzimej Wisły”… 
 
„Za pracę i wytrwałość, za ofiarę i krew, za odwagę i śmiałość dziękuję wam, 
żołnierze, w imieniu całego narodu i Ojczyzny naszej. [...] Żołnierz, który tyle 
zrobił dla Polski, nie zostanie bez nagrody. Wdzięczna Ojczyzna nie zapomni o 
nim. [...] Zaproponowałem już rządowi, by część zdobytej ziemi została 
własnością tych, co ją polską zrobili, uznoiwszy ją polską krwią i trudem 
niezmiernym. Żołnierze! Zrobiliście Polskę mocną, pewną siebie i swobodną. 
Możecie być dumni i zadowoleni ze spełnienia swego obowiązku. Kraj, co w 
dwa lata potrafi wytworzyć takiego żołnierza, jakim wy jesteście, może 
spokojnie patrzeć w przyszłość”.  
 
 

 
Flaga na maszt…oby tak było po wsze czasy!!! …a BIAŁA-CZERWONA łopotała 

pod polskim niebem 
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A Koledzy i znajomi mogli się spotykać w Rynku przy lampce wina /a ze 
względu na wiek…przy kawie lub herbatce/ i pogwarzyć – nie tylko o 

Przeszłości, ale i o Przyszłości 

Z poważaniem i pozdrowieniami dla wszystkich co się czują ŻOLNIERZAMI 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ i OBCHODZĄ ŚWIĘTA. 

 
Kol. Antoni Tunkiewicz  

                                                                                                 (Koło „Saper”) 
 
 
P.S. Podstawą „złotych”, ale prawdziwych myśli i wypowiedzi znanych osób 
pochodzą głownie z informacji emailowych i internetu oraz książek opisujących 
te okresy. 


