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Robert Stawicki 
Główny specjalista  
w Biurze Analiz, Dokumentacji i Korespondencji

Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 
– zarys tła historycznego

Pamiętnego 11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna1 ogłosiła, że wobec 
grożącego niebezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, dla ujedno-
licenia wszelkich zarządzeń wojskowych i utrzymania porządku w kra-
ju przekazała władzę wojskową i naczelne dowództwo wojsk polskich, 
jej podległych, brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu. Tego samego dnia 
Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące I wojnę światową. 

Odrodzenie się Polski po przeszło 120 latach niewoli i nieobecności 
na mapie politycznej Europy było przede wszystkim konsekwencją I woj-
ny światowej, w której państwa zaborcze – Niemcy i Austria poniosły 
klęskę – zaś w osłabionej, carskiej Rosji dokonywała się bratobójcza re-
wolucja zakończona zwycięstwem bolszewików. Tym samym ziszczały 
się wreszcie marzenia kilku pokoleń Polaków o pojawieniu się realnej 
możliwości odzyskania, utraconej pod koniec XVIII w., wolności. Wcze-
śniej, ani wojna polsko-rosyjska i insurekcja kościuszkowska 1794 r., ani 
bohaterskie powstania narodowe 1831 r. i 1863 roku nie doprowadziły 
do odzyskania niepodległości. Pomimo surowych represji popowstanio-
wych, tłumienia wszelkich patriotycznych odruchów wolnościowych, 

 1 Rada Regencyjna – formalnie najwyższa tymczasowa władza w Królestwie Pol-
skim, utworzona we wrześniu 1917 r. przez Niemcy i Austro-Węgry i od nich za-
leżna. W jej skład wchodzili: prymas Królestwa Polskiego, arcybiskup warszaw-
ski Aleksander Kakowski, książę Zdzisław Lubomirski i Józef hr. Ostrowski; Rada 
Regencyjna, wraz z  powołanym przez siebie rządem, sprawowała ograniczoną 
władzę administracyjną, głównie w  dziedzinie szkolnictwa i  wymiaru sprawie-
dliwości. W dniu 7 października 1918 roku ogłosiła niepodległość Polski, a pięć 
dni później pozbawiła generał-gubernatora warszawskiego Hansa Hartwiga von 
Beselera naczelnego dowództwa nad Polską Siłą Zbrojną. Na podstawie dekre-
tu Rady Regencyjnej z dnia 11 listopada 1918 r. władzę zwierzchnią w Królestwie 
Polskim przejął brygadier Józef Piłsudski. W dniach od 14 do 22 listopada 1918 r. 
Józef Piłsudski był z formalno-prawnego punktu widzenia Regentem Królestwa 
Polskiego, mimo że nigdy takiego tytułu nie użył. Dopiero 22 listopada przyjął 
urząd Tymczasowego Naczelnika Państwa i zmienił nazwę państwa z Królestwa 
Polskiego na Rzeczpospolitą Polską, przesądzając tym samym o republikańskim 
charakterze odrodzonego państwa polskiego. 



4

Polacy nie załamali się, nie zatracili ducha wiary o odzyskanie wolno-
ści i gotowali się na odpowiedni moment, by ponownie upomnieć się 
o Polskę. W latach dziewięćdziesiątych XIX w. na ziemiach polskich 
zaczęły kształtować się nowoczesne ruchy ideowe, które z czasem stały 
się fundamentem polskiego życia politycznego. Pomimo dzielących je 
różnic ideowych i programowych spoiwem był wyznawany, autentycz-
ny patriotyzm, swobodna, niepodległa myśl nadająca kierunek wielu 
działaniom organizacyjnym i programowym. Na czele ruchu socjali-
stycznego stała PPS, ruch narodowy reprezentowała Liga Narodowa, 
powstały nieco później w Galicji ruch ludowy skupiał się wokół PSL 

Mapa Rzeczypospolitej z okresu kształtowania się granic w latach 1918-1922 [domena 
publiczna]
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a ruch chrześcijańsko-demokratyczny na Ślą-
sku był reprezentowany przez późniejsze Pol-
skie Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji. 
Przewodzący tym środowiskom działacze tacy 
jak: Józef Piłsudski, Ignacy Daszyński, Roman 
Dmowski, Wincenty Witos czy Wojciech Kor-
fanty wywodzili się z  pokolenia „niepokor-
nych” – ponieważ nie godzili się na bierność 
wobec narzuconej niewoli i uległość wobec za-
borców. To właśnie oni, słusznie uznawani za 
wskrzesicieli Polski, zwani także „ojcami Nie-
podległości” podjęli w 1920 r. wspólny wysiłek 
dla ratowania młodego, kształtującego się do-
piero co państwa przed zagrożeniem nadcho-
dzącym ze Wschodu, ze strony bolszewickiej 
Rosji.

Co groziło Rzeczypospolitej, w prostych 
z pozoru lecz złowieszczych w wymowie sło-
wach, wyraził w  swoim rozkazie z  2 lipca 
1920 r. Michaił Tuchaczewski2: 

Żołnierze Armii Czerwonej!
Nadszedł czas rozrachunku. Armia Czerwonego Sztandaru oraz ar-

mia drapieżnego Białego Orła stanęły naprzeciw siebie przed bojem na 
śmierć i życie.

Przez trupa Białej Polski prowadzi droga ku ogólnoświatowej pożodze.
Na naszych bagnetach przyniesiemy szczęście i  pokój masom 

pracującym.
Na zachód!

Zanim doszło do „boju na śmierć i życie” należy się cofnąć o kilka 
lat do przełomowych wydarzeń w Rosji w końcowej fazie I wojny świa-
towej, wydarzeń które nie tylko zadecydowały o losie Rzeczypospolitej 
i kształcie jej wschodnich granic, lecz także o pojawieniu się w powojen-
nej Europie nieznanej dotąd, bolszewickiej ideologii mogącej zagrozić 

 2 Michaił Tuchaczewski (1893 – 1937) – jeden z najbardziej znanych oficerów i do-
wódców sowieckiej Armii Czerwonej. Od wiosny 1920 r. dowodził Frontem Za-
chodnim, którego armie zaatakowały Polskę. W dniach 15/16 sierpnia 1920 r. do-
wodzone przez niego wojska doznały druzgocącej klęski w Bitwie Warszawskiej, 
zaś w dniach 21-26 września oddziały sowieckie zostały pokonane w bitwie nad 
Niemnem, co ostatecznie zadecydowało o losach wojny polsko-bolszewickiej. 

Sowiecki plakat propagandowy nawołujący 
Armię Czerwoną do marszu na Warszawę, 
1920 r. [domena publiczna]
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politycznym i społecznym podstawom funkcjonowania państw Starego 
Kontynentu.

Należy zauważyć, że w przypadku polskich granic północnych i za-
chodnich o ich kształcie zadecydowały w dużej mierze państwa Ententy 
i ogromny wysiłek dyplomatyczny Jana Ignacego Paderewskiego i Ro-
mana Dmowskiego podczas  konferencji pokojowej w Wersalu; sprawa 
granicy wschodniej była bardziej skomplikowana i złożona. Miały na to 
wpływ zarówno niejasne stanowisko państw anglosaskich, zwłaszcza 
Wielkiej Brytanii w związku z nieprzewidywalnym rozwojem sytuacji 
w zrewolucjonizowanej Rosji, niepodległościowe aspiracje Litwinów, 
Białorusinów i Ukraińców oraz, co najważniejsze, stanowisko bolsze-
wickiej Rosji wobec odradzającej się Polski.

W wyniku rewolucji lutowej 1917 r. car utracił władzę, wywołało to 
efekt lawinowy w zakresie radykalnych zmian politycznych i społecz-
nych dokonujących się w carskiej Rosji. Nowe rządy zaczął sprawować 
liberalny Rząd Tymczasowy3, mocno jednak ograniczany w działaniu 
i kontrolowany przez – Piotrogrodzką Radę Delegatów Robotniczych 
i Żołnierskich4. Rządowi temu udało się doprowadzić do istotnych zmian, 
jak np.: zniesienie wszelkich ograniczeń praw obywatelskich z uwagi 
na wyznanie albo narodowość, pełne prawa otrzymali m. in. żołnierze; 
proklamowano także wolność zgromadzeń i stowarzyszeń, zaś Pola-
ków kuszono wizją zmian5 odnośnie ich przyszłej państwowości. Jed-

 3 Rząd Tymczasowy został utworzony w wyniku rewolucji lutowej 1917 r. i obalenia 
cara Rosji Mikołaja II. Został utworzony przez działaczy powstałego w marcu 1917 
r. Tymczasowego Komitetu Deputowanych Dumy Państwowej, którzy zawarli po-
rozumienie z członkami rewolucyjnego Komitetu Wykonawczego Piotrogrodzkiej 
Rady Delegatów Robotniczych. Rząd ten, skupiający w  okresie swego istnienia 
przedstawicieli prawicy, centrum i  lewicy, stanowił tymczasowy organ władzy 
państwowej o  uprawnieniach administracyjno-wykonawczych i  ustawodaw-
czych. Został obalony w wyniku wywołanego przez bolszewików w październiku 
1917 r. zbrojnego przewrotu w Piotrogrodzie.

 4 Piotrogrodzka Rada Delegatów Robotniczych i  Żołnierskich – władza rewolu-
cyjna utworzona w marcu 1917 r. w trakcie rewolucji lutowej, stanowiła istotny 
element systemu dwuwładzy w Rosji. W kwietniu 1917 r. została przekształcona 
we Wszechrosyjską Radę Delegatów Robotniczych i Żołnierskich. Rada ta, obok 
Rządu Tymczasowego, stanowiła rzeczywistą władzę w  Rosji aż do przewrotu 
bolszewickiego w październiku 1917 r.

 5 Fragment Proklamacji rosyjskiego Rządu Tymczasowego do Polaków, ogłoszonej 
w Petersburgu w dniu 30 marca 1917 r., 

  Polacy! Dawny rząd polityczny Rosji, źródło Waszej niewoli a naszej niezgody, jest 
tedy na zawsze zburzony. (…) Rząd Tymczasowy współdziała w tworzeniu niepod-
ległego państwa polskiego, złożonego z tych wszystkich obszarów, których ludność 
jest w większości polska, w zamian za rękojmię trwałego pokoju w przyszłej prze-
budowanej Europie. Związane z Rosją za pomocą wolnej unii militarnej Państwo 
Polskie tworzyć będzie mocny wał przeciw naciskowi mocarstw centralnych na na-
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nak w najważniejszej sprawie, 
jaką było powszechne w Rosji 
żądanie zakończenia wynisz-
czającej wojny, rząd nie ugiął 
się, co bezpośrednio przy-
czyniło się do postępującego 
niezadowolenia społecznego, 
chaosu i  anarchizacji mas 
chłopskich i  wojskowych, 
a  w  konsekwencji stwarza-
ło podatny grunt dla rady-
kalnej propagandy i działań 
bolszewików. 

Sytuacja taka stworzy-
ła dogodne pole do przejęcia 
politycznej inicjatywy przez 
nieliczne, lecz dobrze zorga-
nizowane, prężne i silne pro-
pagandowo środowisko bolszewików, na czele których stał Włodzimierz 
Lenin, czołowy ideolog marksistowski i strateg rewolucyjny. Należy 
przypomnieć, że przybył on potajemnie do Rosji za wiedzą i przy wy-
datnej pomocy rządu niemieckiego6, na początku kwietniu 1917 r. (jadąc 
ze Szwajcarii, przez Niemcy, Szwecję i Finlandię) w zaplombowanym 
pociągu wraz z grupą rosyjskich emigrantów. Jego przyjazd do Piotro-
grodu przyniósł pierwsze korzystne dla Niemiec efekty – Lenin wygłosił 
wtedy słynne Tezy kwietniowe, w których domagał się zaprowadzenia 
dyktatury proletariatu, wycofania Rosji z wojny, którą nazywał „im-

rody słowiańskie. Wyjarzmiony i zjednoczony naród polski sam zadecyduje o for-
mie swych rząd i  da temu wyraz w  zgromadzeniu konstytucyjnym, które zwoła-
ne zostanie do stolicy polskiej, na zasadzie powszechnego prawa wyborczego. (…) 
Udzieli ono (państwo-przyp. autora) nadto zgody na zmiany terytorialne państwa 
rosyjskiego, które będą niezbędne dla utworzenia Polski wolnej we wszystkich do-
tychczas rozdzielonych jeszcze częściach (...).

 6 Zdaniem części historyków, Lenin mógł być agentem na usługach wywiadu nie-
mieckiego, którym się posłużono w  celu destabilizacji sytuacji w  Rosji. Rząd 
Tymczasowy po abdykacji cara Mikołaja II deklarował zdecydowane poparcie dla 
zachodnich przeciwników Niemiec, co nie rokowało najlepiej dla Niemiec, jed-
nak w Rosji działali radykalni bolszewicy, których rewolucyjne hasła inspirowane 
przez Lenina i Trockiego były zbieżne z celami niemieckiej polityki zagranicznej. 
W tamtym czasie bowiem nikt nie był w stanie przewidzieć, co oznacza dyktatura 
proletariatu, ale dla Niemców nie miało to większego znaczenia. Chcieli za wszel-
ką cenę podpisać zawieszenie broni na froncie wschodnim i skupić cały wysiłek 
wojenny na zachodzie, z nadzieją na wygranie wojny. 

„Uderz białych czerwonym klinem”  – konstruktywistyczny 
sowiecki plakat propagandowy (aut. Łazar Lissitzky), 1919–
1920 r. [domena publiczna]
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perialistyczną” i zawarcia pokoju z Niemcami. Rządowi niemieckiemu 
bardzo zależało, by doprowadzić do wycofania się Rosji z wojny i za-
kończyć walki na froncie wschodnim. Zapewne nikt wtedy w Berlinie 
nie spodziewał się, że za trzy lata w 1920 roku, Armia Czerwona pod 
wodzą Lenina i Lwa Trockiego głosząc hasło „po trupie Polski na zachód 
Europy”, będzie o krok od wejścia na terytorium Niemiec. 

Niedługo po bolszewickim przewrocie październikowym7 w listo-
padzie 1917 r. stojący na czele delegacji rządu sowieckiego – Lew Trocki 
i Adolf Joffe rozpoczęli w Brześciu Litewskim tajne rokowania pokojo-
we z Niemcami. W kierownictwie partii bolszewickiej toczył się spór 
o to, czy należy przyjąć żądania niemieckie, polegające na wyrzeczeniu 
się przez Rosję w zamian za pokój znacznej części terytorium obejmu-
jącego tereny Królestwa Polskiego, Litwy i Kurlandii oraz ogranicza-
jące ją w zasadzie do terenów etnicznie rosyjskich. Przeważyło jednak 
stanowisko Lenina, który uważał, że dla ratowania kruchej wówczas 
władzy bolszewików, trzeba zgodzić się nawet na najcięższe warunki 
oraz że straty terytorialne są dopuszczalne, jeżeli zapewni to przetrwa-
nie rządu rewolucyjnego. Bolszewicy  wskazywali jednocześnie, że dal-
sza okupacja tych terenów przez Niemców stanowi naruszenie prawa 
narodów do samostanowienia8 i że przyszły pokój musi być osiągnięty 

 7 Zdaniem Walentiny Czubarowej, działaczki Stowarzyszenia „Za wolną Rosję” tego 
co się stało w Rosji w październiku 1917 r. nie można nazwać rewolucją; przejęcie 
władzy przez bolszewików było przewrotem politycznym. Bolszewicy dokonali ge-
nialnej manipulacji ideologicznej. Nazwali przewrót rewolucją. Po stu latach, mimo 
że nie jesteśmy bolszewikami wciąż używamy wymyślonego przez nich określenia 
i przyjmujemy tym samym, że mieli oni szerokie poparcie społeczne.

 8 Jedna z  fundamentalnych dla ideologii bolszewickich teorii politycznych. Jej au-
torem był Włodzimierz Lenin, który poglądy w tej kwestii zawarł w Tezach o re-
wolucji socjalistycznej i prawie narodów do samostanowienia, opublikowanych już 
w marcu 1916 r. Z pozoru sprawiedliwie i wolnościowo wybrzmiewające hasła 

Przybyły na konferencję 
pokojową przedstawiciel 
Rosji Sowieckiej – Lew 
Kamieniew witany przez 
Niemców na dworcu w 
Brześciu Litewskim, sty-
czeń 1918 r. [Narodowe 
Archiwum Cyfrowe]
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bez zdobyczy terytorialnych i reparacji wojennych. Ostatecznie stro-
na sowiecka, wobec groźby zerwania rozejmu i kontynuowania prze 
Niemców ofensywy na Wschodzie, przyjęła warunki Berlina i podpi-
sała 3 marca 1918 r. w Brześciu Litewskim separatystyczny traktat po-
kojowy9, zwany Traktatem Brzeskim. Warto w tym miejscu  wspomnieć 

o prawie wszystkich narodów do samostanowienia i życia w wolności, w praktyce 
poczynań bolszewików stały się kłamliwymi sloganami używanymi dla osiągnię-
cia doraźnych celów ideologicznych i politycznych. Jak wiadomo z historii były 
nimi chociażby działania zbrojne i czerwony terror mające na celu zniweczenie 
niepodległościowych aspiracji narodów zamieszkujących tereny byłej carskiej 
Rosji (oprócz Polski były to np. Ukraina, Armenia, narody Zakaukazia). Kolejny 
tego typu dokument to Deklaracja praw narodów Rosji – akt prawny wg. projektu 
Józefa Stalina; przyjęty 15 XI 1917 r. przez Radę Komisarzy Ludowych. Deklaracja 
była jednym z pierwszych aktów państwowych ogłoszonych przez bolszewików 
i sankcjonowała program bolszewicki jako zasadę polityki narodowościowej pań-
stwa sowieckiego. 

  „(…) W realiach 1918 r., niejako tłumacząc się w zaufanym gronie towarzyszy z ko-
nieczności manipulowania hasłem samookreślenia narodów, Lenin zarazem za-
pewniał ich, iż jest oczywiste, że „zupełnie nie chcemy oddzielenia. Chcemy jak 
największego państwa, jak najbardziej ścisłego związku, jak największej liczby 
narodów [...]. Chcemy jedności rewolucyjno-proletariackiej, łączenia, a  nie po-
działu (…)”. „(…) Z pism ideologów przewrotu 1917 r., Lenina czy Trockiego, wyni-
ka wyraźnie i jednoznacznie, iż bolszewicy posługiwali się zasadą prawa narodów 
do samookreślenia czysto instrumentalnie, fundamentalnie nie zgadzając się 
z nią jako ideą realizowaną przez zwycięską rewolucję. Widzieli jego przydatność, 
a nawet – w wypadku Rosji – konieczność we wstępnej fazie rewolucji, określanej 
przez nich jako „demokratyczno-burżuazyjna”. Na tym etapie umiejętne wyko-
rzystywanie konfliktów narodowościowych mogło okazać się i okazało skutecz-
nym orężem ułatwiającym agitację klasową. Po przejściu do kolejnej fazy stało 
się ono dysfunkcjonalne, lecz zarazem trudne do wycofania z propagandowego, 
wizerunkowego punktu widzenia. Stąd powtarzające się w  kolejnych wypowie-
dziach i  dokumentach, także tych najwyższej rangi (ustawy zasadnicze), bała-
mutne komunały, propagandowe oksymorony. Rzeczywisty, a nie deklaratywny 
stosunek bolszewików do postulatu samostanowienia narodów zrodził późniejsze 
daleko idące wynaturzenia w tym zakresie. Legł u podstaw wszystkich zbrodni-
czych akcji, wymierzonych w całe narody (narodowości), w skrajnych przypad-
kach przybierających charakter ludobójstwa – jak tzw. operacja polska NKWD. 
Jednakże z  hasła prawa narodów do samostanowienia – aż do rozpadu federa-
cji sowieckiej i bankructwa państwowości „nowego typu” – formalnie nie tylko 
nie zrezygnowano, ale wręcz eksponowano je w polityce historycznej jako jedną 
z podstawowych zdobyczy dokonanej przez bolszewików zmiany ustrojowej”. (Cyt. 
za: Wojciech Materski, Przewrót listopadowy 1917 r. w Rosji a hasło bolszewików 
prawa narodów do samostanowienia, Dzieje Najnowsze, Rocznik XLIX – 2017, 4, 
s. 17, 25-26.

 9 Interesujący i zarazem znamienny fakt, obrazujący sposób „prowadzenia” przez 
Rosję sowiecką dyplomacji, to przyjęcie w  dniach 6–8 marca 1918 r. przez VII 
zjazd Rosyjskiej Komunistycznej Partii bolszewików (RKP(b) tajnej rezolucji upo-
ważniającej Komitet Centralny do zerwania w każdej chwili wszystkich traktatów 
zawartych z państwami imperialistycznymi i burżuazyjnymi, jak również do wy-
powiedzenia im wojny. Tajna rezolucja, choć związana bezpośrednio z Traktatem 
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o polskim wątku podjętym podczas tych rokowań. Wojskowe delegacje 
obu stron odbyły tajne narady, podczas których zgodziły się przeciwsta-
wiać wszelkim polskim aspiracjom niepodległościowym i koncepcjom 
terytorialnym. Np. zobowiązały się bezwzględnie zwalczać10, z rozstrze-
laniem włącznie, tzw. „wrogie elementy”, które uległy „przeciwrewolu-
cyjnej i imperialistycznej propagandzie” – zwłaszcza niepodległościową 
Polską Organizację Wojskową, prężnie działającą na obszarach litewsko-

-białoruskich. Sowietom udało się również zagwarantować sobie swobodę 
kontaktu ze środowiskami rewolucyjnymi, działającymi na ziemiach 
polskich w celu prowadzenia agitacji rewolucyjnej. 

Od samego początku po zdobyciu władzy bolszewicy podejmowali 
różnego rodzaju wysiłki propagandowe i działania wywrotowe w celu 
wywołania zamętu rewolucyjnego w całej Europie, a w dalszej perspek-
tywie – na całym świecie. Jeszcze w trakcie działań wojennych podjęli 
próby wywołania komunistycznego przewrotu w Finlandii oraz na ob-
szarach przyszłych krajów nadbałtyckich – Litwy, Łotwy i Estonii. Jed-
nak głównym celem bolszewików były pokonane Niemcy, które Lenin 
uważał za najważniejszy kraj dla rozwoju ogólnoeuropejskiej rewolucji. 
Osiągnięciu tego celu sprzyjał upadek monarchii Hohenzollernów, klę-
ska militarna państwa i powiązany z nią głęboki kryzys gospodarczy 
nasilający strajki robotnicze i niezadowolenie społeczne. Zaczątkiem 
przewrotu było powstanie marynarzy w Kilonii w listopadzie 1918 r., po 
czym podobne rozruchy wybuchły m. in. w Berlinie, Lubece, w Bremie 
i Hamburgu, zainicjowane przez marksistowskich radykałów – komu-
nistów, członków Związku Spartakusa. Sytuacja ta wymusiła abdykację 
cesarza Wilhelma II, po czym doszło do ustanowienia przez  socjaldemo-
kratów nowych form rządu – republik (Republika Bawarii i Republika 
Niemiecka). Niemalże rok po zdobyciu władzy przez bolszewików w Ro-
sji, Lenin napisał do współtowarzyszy niemieckich, że rosyjski proleta-
riat śledzi ostatnie wydarzenia z największą uwagą i entuzjazmem. Teraz 
nawet najbardziej ślepi robotnicy w wielu krajach zauważą, że bolszewicy 

Brzeskim, nigdy nie została formalnie unieważniona i upoważniała KC partii ko-
munistycznej do zrywania wedle uznania wszelkich porozumień międzynarodo-
wych zawartych przez rząd sowiecki i wypowiadania wojny wszystkim krajom.

 10 Tradycja „owocnej” współpracy niemiecko-sowieckiej miała swój dalszy ciąg. 
Dwie dekady później na przełomie 1939/1940 r. w Krakowie i Zakopanem odbyła 
się tajna konferencja, w której wzięli udział funkcjonariusze sowieckiego NKWD 
i niemieckiego Gestapo. Jej celem były wymiana „doświadczeń” oraz uzgodnienie 
wspólnych działań, których podstawowym celem było rozpracowywanie i likwi-
dacja polskiego podziemia niepodległościowego działającego na terenach II Rze-
czypospolitej, które w wyniku zbrojnych agresji hitlerowskiej III Rzeszy i ZSRR 
na początku II wojny światowej, znalazły się pod okupacją tych krajów. 
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mieli rację, opierając swą strategię na wspieraniu światowej rewolucji 
robotniczej. Ostatecznie, pomimo iż w wielu niemieckich miastach (np. 
w Berlinie) władzę próbowały przejąć rewolucyjne Rady Robotników 
i Żołnierzy wzorowane na sowieckich odpowiednikach, rewolucja li-
stopadowa upadła. Lenin pomylił się w ocenie „gotowości rewolucyjnej” 
ogółu niemieckiego społeczeństwa, które pomimo doświadczanych na 
co dzień trudności, bezrobocia i nędzy spowodowanych wojną, nie dało 
się zwieść i nie przyjęło „dobrodziejstw” płynących z ideologii marksi-
stowskiej propagowanej przez Różę Luksemburg i Karla Liebknechta. 
Większość starych działaczy socjaldemokratycznych, w obawie przed 
radykalnym bolszewizmem i chaosem odrzuciła metody rewolucyjne 
i opowiedziała się za pokojowymi rozwiązaniami charakterystycznymi 
dla zachodnich socjaldemokracji, takimi jak: przeprowadzenie demo-
kratycznych wyborów, wypracowanie i uchwalenie konstytucji wpro-
wadzającej w sposób legalny ustrój demokratyczny. Dało to początek 
ukonstytuowania się Republiki Weimarskiej.

Kolejnym państwem, które padło ofiarą inspirowanego przez 
bolszewików zamętu rewolucyjnego, była młoda Węgierska Republi-
ka Ludowa, powstała w  listopadzie 1918 r. po rozpadzie monarchii 
Habsburgów. Pomimo realizacji przez republikański rząd ważnych 
postulatów, takich jak: powszechne prawo wyborcze (także dla kobiet), 
zapewnienie wolności słowa, prasy i zgromadzeń, rozbudowanie opieki 
społecznej oraz przeprowadzenia reformy rolnej, społeczeństwo węgier-
skie było niezadowolone i podzielone w ocenie sytuacji. Sprzyjały temu 
także okoliczności wewnętrzne: tragiczna sytuacja gospodarcza kraju, 
rosnące bezrobocie i problemy aprowizacyjne oraz skomplikowane pro-
blemy zewnętrzne, których źródłem były spory terytorialne z sąsiadami 
(Rumunia, Czechosłowacja) i związane z tym kwestie narodowościowe. 

Tę niezwykle trudną sytuację w jakiej znalazło się młode państwo 
węgierskie wykorzystali komuniści. Na Węgrzech było ich stosunkowo 
niewielu, lecz zostali wzmocnieni przez przybyłych z Rosji Sowieckiej, 
kilkuset agitatorów, w tym osiemdziesięciu członków węgierskiej Rosyj-
skiej Komunistycznej Partii (bolszewików) na czele z Béla Kunem, twórcą 
Komunistycznej Partii Węgier. Za sprawą intensywnej propagandy ko-
muniści zyskali poparcie części wojska i rzesz robotniczych, co umożli-
wiło im sformowanie własnych oddziałów paramilitarnych – Czerwonej 
Gwardii, która przyczyniła się do obalenia rządu i powstania w marcu 
1919 r. Węgierskiej Republiki Rad. Po kilku miesiącach krwawego terroru 
stosowanego przez Trybunały ludowe wobec ziemian, szlachty, bogatych 
chłopów i duchowieństwa oraz wszystkich nieaprobujących bolszewic-
kiej ideologii i metod rządzenia, doszło do upadku reżimu w następstwie 
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interwencji wojsk rumuńskich 
przeprowadzonej w  uzgodnie-
niu z  państwami Ententy. Od 
sierpnia 1919 r. władzę przejęła 
ponownie demokratyczna Wę-
gierska Republika, zaś pod ko-
niec lutego 1920 r. Węgry znów 
stały się królestwem (jednak bez 
króla, państwem rządził jako re-
gent admirał Miklós Horthy).

Po nieudanych próbach 
zaszczepienia ustroju komuni-
stycznego i  ustanowienia „ro-
botniczo-chłopskich republik” 
w  Niemczech i  na Węgrzech, 
dla sowieckiej koncepcji roz-
przestrzeniania się rewolucji 
proletariackiej szczególnego 
znaczenia nabrała sprawa Polski, 
odbudowującej swój niepodległy 
byt w oparciu o wypróbowane 
tradycje demokratycznego rzą-
dzenia. Przyjęta przez Polaków 
droga politycznego, społecznego 
i kulturalnego rozwoju w żadnej 

mierze nie pozwalała na pogodzenie jej z zasadami ustroju sowieckiego 
i otwarcie głoszoną przez bolszewików antychrześcijańską ideologią. 
Z innych powodów nie do zaakceptowania była również „mocarstwowa” 
propozycja zawarcia przez Polaków federacyjnej unii z Rosją, składana 
przez tzw. białych, zwolenników niepodzielnej Świętej Rusi, którym 
przewodzili walczący z bolszewikami podczas wojny domowej, rosyjscy 
dowódcy: gen. Piotr Wrangel, gen. Anton Denikin i adm. Aleksander 
Kołczak.

Dla przywódców bolszewickich „imperialistyczna”, „pańska” Polska 
stanowiła podstawową przeszkodę w pochodzie ideologii komunistycz-
nej na zachód Europy. Dla zrozumienia początku relacji polsko-sowiec-
kich niezmiernie ważne jest, by wspomnieć o pierwszym bolszewickim 
dokumencie polityczno-dyplomatycznym, Dekrecie o pokoju11, którego 

 11 Dekret o pokoju – sformułowany przez Włodzimierza Lenina w formie odezwy 
został jednogłośnie przyjęty i  uchwalony na posiedzeniu II Zjazdu Wszechro-

Polski antybolszewicki plakat propagandowy, 1920 r. [do-
mena publiczna]
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treść w zasadniczym stopniu miała agitacyjny charakter. Rządowi so-
wieckiemu, który dopiero co powstał i miał wówczas przeciwko sobie 
większość rosyjskich środowisk opiniotwórczych, a swą siłę opierał 
na zrewoltowanym wojsku, chodziło o zjednanie sobie popularności12, 
także na arenie międzynarodowej i jednocześnie zdobycie możności 
dalszego utrwalania władzy. Pod pozorem kuszących i nośnych haseł 
wolnościowych o potrzebie dokonywania zmian „celem ulżenia doli 
wyzyskiwanym masom” dążył do zainicjowania zmian rewolucyjnych 
w innych państwach. Celem potwierdzenia tej tezy wystarczy przy-
toczyć fragment Dekretu, skierowanego bezpośrednio do robotników 
państw „burżuazyjnych” i nawołującego wręcz do rewolucji:

(…) Zwracając się z tą propozycją pokoju do rządów i narodów wszyst-
kich krajów wojujących, tymczasowy rząd robotniczy i żołnierski Rząd 
Rosji zwraca się szczególnie do świadomych robotników. Trzech najbar-
dziej przodowniczych narodów ludzkości i największych, biorących udział 
w wojnie państw – Anglii, Francji i Niemiec. Robotnicy tych krajów oddali 
największe zasługi w sprawie postępu socjalizmu…(…) Wszelkie te wzory 
heroizmu proletariackiego dają nam gwarancję, że robotnicy tych kra-
jów zrozumieją ciążące na nich zadanie wyzwolenia ludzkości od okrop-
ności wojny i energiczną działalnością swoją pomogą nam skutecznie 
doprowadzić do końca dzieło pokoju i zarazem sprawę wyzwolenia mas 
pracujących i wyzyskiwanych z wszelkiej niewoli i wszelkiego wyzysku”13.

Nie ulega wątpliwości, że polityka sowiecka oparta o niezachwia-
ną wiarę w rewolucję światową, mogła sobie formalnie pozwolić na 
wznoszenie hasła samookreślania narodów (patrz: pkt 2 Deklaracji praw 
narodów Rosji)14, miedzy innymi i Polski, spodziewając się następnie 

syjskiego Rad Delegatów Robotniczych, Żołnierskich i Włościańskich w dniu 26 
października 1917 r. w Moskwie. Wzywał narody i rządy walczących państw do 
podjęcia natychmiastowych rokowań pokojowych na zasadzie wyrzeczenia się 
aneksji (także zaborów dokonanych kiedykolwiek) i  kontrybucji; zawierał zapo-
wiedź zniesienia tajnej dyplomacji, jawności rokowań i opublikowania oraz unie-
ważnienia tajnych umów rządu carskiego i tymczasowego. Dekret ten służył de-
zawuowaniu obcej dyplomacji, którą określał w całości jako „imperialistyczną”.

 12 Ogół społeczeństwa rosyjskiego po czterech latach wyniszczającej wojny domagał 
się jej zakończenia i ustanowienia pokoju. 

 13 T. Teslar, Polityka Rosji sowieckiej podczas wojny z Polską, Warszawa 1937, str. 25-26.
 14 Dekret Rady Komisarzy Ludowych z dnia 2 grudnia (15 listopada) 1917 r. pod nazwą 

Deklaracja praw narodów Rosji. Dokument ten obejmował, oprócz rozbudowanego 
ideologicznie propagandowego wstępu, charakteryzującego linię polityczną władzy, 
dążącej do utworzenia związku narodów pod egidą Rosji sowieckiej, cztery główne 
zasady, na których bolszewicy postanowili oprzeć swoją politykę narodowościową. 
Brzmiały one następująco:1.Równość i suwerenność narodów Rosji. 2. Prawo na-
rodów Rosji do swobodnego samookreślenia aż do oderwania się i utworzenia sa-
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zjednoczenia wszystkich państw ogarniętych rewolucją. Dopiero gdy 
rzeczywistość rewolucyjna nie nadchodziła a prawo wyzwalających się 
narodów stawało się dla bolszewickiej Rosji dotkliwe, wówczas „rząd 
sowiecki bagnetem czerwonej armii uciszał prądy narodowe i narzucał 
na okupowanych obszarach formy ustrojowe sowieckie, ustanawiając 
pozory niezawisłości państwowej w federacji z Rosją”15. W tym właśnie 
tkwi, jak pisał znakomity przedwojenny publicysta historyczny, sowie-
tolog Tadeusz Teslar, konieczność dziejowa wojny polsko-rosyjskiej.

Prawdziwe intencje, obnażające szumnie głoszone przez bolszewi-
ków hasła „pokojowego” współistnienia miedzy państwami i narodami, 
przedstawił Włodzimierz Lenin, który na VIII Zjeździe RKP (b) w 1919 r. 
dowodził: Istnienie Republiki Radzieckiej obok państw imperialistycznych 
jest niemożliwe, w końcu jedno albo drugie zwycięży. A zanim to nastą-
pi szereg strasznych bojów pomiędzy Republika Radziecką a państwami 

modzielnego państwa. 3. Zniesienie wszelkiego rodzaju przywilejów i ograniczeń 
narodowościowych i narodowo-religijnych. 4. Swobodny rozwój mniejszości naro-
dowych i grup etnograficznych zamieszkujących terytorium Rosji.

 15 Tę metodę „okiełznywania” niepokornych państw i narodów, państwo radzieckie 
stosowało praktycznie przez cały okres swego istnienia. Najmocniej jednak impe-
rializm sowiecki ujawnił swoje „janusowe oblicze”, kiedy po rozpoczęciu II wojny, 
w  następstwie sowiecko niemieckiego paktu o  nieagresji Ribbentrop-Mołotow 
z  23  sierpnia 1939 r. oraz tajnego traktatu radziecko-niemieckiego o  granicach 
i przyjaźni z 28 września 1939 r., bolszewicy pod pozorem „udzielenia pomocy 
bratniej” zbrojnie zajęli wschodnie tereny II Rzeczypospolitej, ustanawiając tam 
podporządkowane Sowietom, ukonstytuowane w sfałszowanych wyborach Ukra-
ińską Socjalistyczną Republikę Radziecką i Białoruską Socjalistyczną Republikę 
Radzieckiej. 

Polscy oficerowie w zajętym Mińsku, 1920 r. [Narodowe Archiwum Cyfrowe]



15

burżuazyjnymi jest nieunikniony. Uzasadniając zaś potrzebę tworzenia 
„czerwonych armii dla ochrony zdobyczy rewolucji” mówił bez ogró-
dek: Żadna klasa rewolucyjna nie może wyrzekać się rewolucyjnej wojny, 
w przeciwnym razie skazuje siebie na śmieszny pacyfizm. Jeżeli klasa 
rewolucyjna weźmie w  swe ręce władzę, to klasa rewolucyjna będzie 
prowadzić wojnę rewolucyjną nie w słowach, ale w czynach. Zrzekać się 
tej wojny nie można16.

Także Lenin, a zwłaszcza organizator Armii Czerwonej – Lew Troc-
ki, zdawali sobie sprawę, że rewolucja może się powieść jedynie wtedy, 
gdy podobnie jak w Rosji, jej siłą napędową, obok regularnej armii bę-
dzie także miejski proletariat, zaś na wsi – zrewoltowane masy chłop-
skie. Okazało się, że konserwatywna i patriotyczna postawa polskich 
chłopów była bardzo istotnym hamulcem w niesieniu ogółowi Polaków 
rewolucyjnej świadomości. Doskonale wiedział o tym Trocki, podkreśla-
jąc w referacie17 wygłoszonym w Moskwie w maju 1920 r. – (…) Po długich 
latach ucisku Polska stała się niezależną republiką całkiem niedawno. 
Wrażliwość narodowa jest zbyt świeża, miodowe miesiące suwerenno-
ści państwowej jeszcze nie minęły. Na tych właśnie nastrojach próbuje 
budować swoją politykę „naczelnik Państwa Polskiego”, Piłsudski. Nie 
wykorzeniono jeszcze braku zaufania i nienawiści wśród najbardziej zaco-
fanych mas chłopskich do Rosji i do wszystkiego, co rosyjskie, a w ich świa-
domości i pamięci Rosja i to, co rosyjskie, są tożsame z caratem i carem.

Wojna polsko-bolszewicka rozpoczęła się na początku 1919 r. na 
terenie dzisiejszej Białorusi. Należy pamiętać, że pomiędzy odradza-
jącą się niepodległą Polską a Rosją sowiecką nie istniała wówczas żad-
na uznawana przez obie strony granica państwowa. Jak tylko wojska 
niemieckie zaczęły opuszczać strefę okupacyjną na wschodzie Europy, 
tuż za nimi, na zachód, zaczęły się posuwać wojska bolszewickie. Aby 
wkroczyć na dawne ziemie Rzeczypospolitej bolszewicy musieli opano-
wać terytoria litewsko-białoruskie. Na przełomie 1918/1919 roku został 
w tym celu utworzony Front Zachodni18, którego armie wkroczyły na 

 16 Ibidem, str. 35-36.
 17 L. Trocki, O wojnie z Polską. W uzupełnieniu do tego referatu Trocki bez ogródek 

określił cel, jaki przyświecał bolszewikom w wypadku pokonania Polski: Nasze 
zadanie polega teraz na odcięciu głowy temu drapieżnemu polskiemu orłu, by w ten 
sposób pomóc robotnikom i chłopom – pomóc im wznieść nad republiką sztandar, 
na którym podobnie jak na naszym będą widniały symbole pracy (…). Oto dlaczego, 
towarzysze, musimy dać odpór polskiej szlachcie. I my ten odpór damy! Rzuciła 
nam wyzwanie, więc będziemy walczyć do końca. 

 18 Rosja sowiecka licząc na powodzenie rewolucji w państwach Europy, przygotowy-
wała organizację swojej armii dla celów ofensywnych. Przewidziane działania za-
czepne przeciwko Polsce powierzone zostały utworzonemu już w grudniu 1918 r. 
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ten ważny strategicznie obszar19 i zajęły tamtejsze miasta: Mińsk, Wilno, 
Baranowicze, Lidę oraz Pińsk. 

Polskie władze szybko zareagowały na ten niebezpieczny rozwój 
sytuacji stanowczo wyrażając swoje stanowisko: Fakty rzucają jaskra-
we światło na agresywną i imperialistyczną politykę rosyjskiego rządu 
sowieckiego, którego wojsko zalewa Litwę i Białoruś, wprowadzając przez 
to administrację sowiecką na obcych im terenach i podbijając ludy obce 
ich ustrojowi politycznemu, odmawiając im prawa do samostanowienia 

– Frontowi Zachodniemu, przeznaczonemu do zajęcia terenów Litwy, Białorusi 
oraz Polski. Kierunek przyszłych operacji sowieckich przeciwko Polsce dowódz-
two bolszewickie nazwało „ofensywą w kierunku nadwiślańskim”. A więc jeszcze 
przed pierwszymi starciami zbrojnymi Czerwonej Armii z oddziałami polskimi, 
Sowieci przygotowywali kampanię prowadzącą ku Wiśle.

 19 Na zajętych terenach bolszewicy proklamowali sowieckie republiki rad. W Nowy 
Rok 1919 proklamowana została Białoruska Socjalistyczna Republika Sowiecka, 
którą następnie (27 lutego) przekształcono w  Litewsko–Białoruską Socjalistycz-
ną Republikę Sowiecką (tzw. Litbieł), z  siedzibą w  Mińsku. Dla Lenina, zajęcie  
północno-wschodnich ziem wyznaczało najkrótszą drogę by uzyskać styczność 
z Prusami Wschodnimi, a  to z kolei pozwoliłoby mu bezpośrednio wpływać na 
rozwój rewolucji w Niemczech.

Mapa teatru wojny polsko-bolszewickiej, 1919 r. Czerwoną ciągłą linią zaznaczono linię 
frontu, czerwonymi strzałkami zaś ruchy wojsk sowieckich. Granatowa ciągła linia to gra-
nica niemiecko-rosyjska po zawarciu traktatu w Brześciu Litewskim. [domena publiczna]
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o swym losie. Ponieważ część tych terytoriów jest niezbicie polską, me-
tody te naruszają żywotne interesy narodu polskiego. Obawiamy się, że 
w niedalekiej przyszłości rząd może być zmuszony do obrony przy pomocy 
siły zbrojnej integralności terytoriów, zamieszkałych przez naród polski, 
przed najściem wojska rządu sowieckiego20.

W tym miejscu należy wspomnieć o ważnym fakcie. Regularne od-
działy Wojska Polskiego idące na odsiecz zagrożonemu Wilnu, niestety 
nie zdążyły dotrzeć tam w porę, bo uniemożliwiali to Niemcy nadal 
stacjonujący na terytorium oddzielającym je od Polski. Ciężar pierw-
szych walk z bolszewikami spadł więc na barki spontanicznie powsta-
jących polskich zbrojnych oddziałów i grup samoobrony21 składających 
się z miejscowej ludności: ziemian (którzy często własnym sumptem 

 20 Pieńkowski Maciej, Kto i kiedy zaczął wojnę polsko-bolszewicką?, https://tytus.
edu.pl

 21 Do obrony Wilna na wypadek wkroczenia do miasta wojsk bolszewickich sta-
nęła Samoobrona Wileńska (następnie przemianowana na „Samoobronę Litwy 
i Białorusi”). Została utworzona w październiku 1918 r. i już 29 grudnia tego roku 
została formalnie włączona w skład Wojska Polskiego. Dowodził nią generał Wła-
dysław Wejtko, zaś na czele kawalerii stał rotmistrz Władysław Dąbrowski. Poza 
miastem i okolicami zasięgiem działania obejmowała także teren powiatu lidzkie-
go i miejscowe, lokalne samoobrony.

Polski antybolszewicki plakat propagandowy, 1920 r. [domena publiczna]
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organizowali i uzbrajali oddziały), szlach-
ty zagrodowej, mieszczan i patriotycznie 
nastawionych włościan. Początkowo sta-
nowiły one obronę przed bandami ra-
bunkowymi i niemieckimi maruderami, 
by następnie stanąć do nierównej walki 
z oddziałami bolszewickimi i przy okazji 
likwidować  komunistycznych agitatorów 
buntujących miejscowy proletariat. Sa-
moobrony kresowe przeciwstawiały się 
także nacjonalizmowi litewskiemu rosz-
czącemu pretensje do szerokiego pasa ziem 
Wileńszczyzny, a nawet Nowogródczyzny, 
co zagrażało odbudowaniu Polski w jej hi-
storycznym i etnicznym kształcie. 

Los Wilna i okolic był przesądzony; 
mimo bohaterskiej i zaciętej obrony pol-
skie oddziały ochotnicze zostały wyparte 
z Wilna 5 stycznia 1919 r. po trzech dniach 
walki. Najazd sowiecki na Wilno i obszary 

Wilno, Plac Łukiski, 19 kwietnia 1919 r. Przegląd oddziałów Wojska Polskiego po zajęciu 
miasta. Za Józefem Piłsudskim generałowie: Edward Śmigły-Rydz, Stanisław Szeptycki, 
Kazimierz Sosnkowski. [Narodowe Archiwum Cyfrowe]

Polski antybolszewicki plakat propagandowy, 
1920 r. [domena publiczna]
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litewsko-białoruskie oraz utworzenie tam marionetkowej sowieckiej 
republiki nosiły charakter zamierzonych polityczno-wojskowych dzia-
łań taktyczno-operacyjnych. Korespondowały one ze wspomnianym 
już, planowanym wcześniej przez dowództwo bolszewickie, rozwojem 

„nadwiślańskiego” frontu przyszłej wojny. Pomimo iż nie doszło do for-
malnego wypowiedzenia wojny Polsce przez Rosję sowiecką, wspomnia-
ne działania w wyraźny sposób wskazywały jednak na jej rozpoczęcie 
przez bolszewików, którzy konsekwentnie realizowali swoje wojenne 
plany22. W zaistniałej sytuacji Naczelny Wódz Józef Piłsudski przejął 
inicjatywę wobec bezpośredniego zagrożenia dla niepodległości kraju, 
mobilizując polskie oddziały do kontrataku. Zwycięska wyprawa wileń-
ska zakończona zdobyciem miasta 19 kwietnia 1919 r. otworzyła drogę 
dla dalszych zdarzeń historycznych, jakich Polska miała doświadczyć 
w kolejnym 1920 roku, roku szczególnym, bowiem decydującym zarów-
no o jej losie, jak i całej Europy, o prawie do życia wolnych narodów. 

Zanim doszło do starcia w sierpniu 1920 r. pod Warszawą, dwóch 
odmiennych światów, odmiennych wartości cywilizacyjnych kształtu-
jących zarówno jednostki, jak i społeczeństwa i narody, wojna polsko-

-sowiecka miała zmienny dla obu walczących stron przebieg. W wyniku 
podjętej ofensywy, wiosną 1919 r. oddziały polskie posuwały się na 
wschód, jesienią dotarły do linii Dźwiny i Berezyny, na południu Po-
lacy przekroczyli Zbrucz. Wyczuwając poważne zagrożenie przed ja-
kim stanęła Rosja sowiecka, na wiosnę 1920 r. bolszewicy przystąpili do 
wielkiej koncentracji sił na głównym Froncie Zachodnim. Lew Trocki, 
jako komisarz obrony dokładał wszelkich starań, by do walki przeciwko 

„burżuazyjnej, pańskiej Polsce” i odparcia „zagrożenia polską kontrre-
wolucją” propagandowo przygotować nie tylko społeczeństwo rosyjskie 
lecz także wykorzystać do tego polskich komunistów, zarówno bezpo-
średnio na froncie, jak i na jego zapleczu. Ważne jest by podkreślić, że 
ten czołowy, obok Włodzimierza Lenina i Grigorija Zinowjewa, strateg 

 22 Plany te przedstawiał w przygotowanym dla Lenina raporcie, komentując dalszy 
rozwój sytuacji wojennej, Joakim Waciekis, dowódca oraz jeden z głównych stra-
tegów sowieckich: „Po zajęciu Wilna kolejnym etapem będzie zajęcie linii rzeki 
Niemen, twierdz Kowna i Grodna, na południe – Brześcia Litewskiego. Realizu-
jąc te zadania z pewnością spotkamy się z pretensjami rządu państwa polskiego, 
którego niektóre terytoria już opanowaliśmy. Stoimy w tej sytuacji przed faktem, 
że granice zajętych przez nas obszarów okażą się sporne i mogą posłużyć jako 
casus belli z Polską. W żadnym wypadku jednak ostatnie wydarzenia nie powinny 
powstrzymać naszego ruchu w  kierunku zachodnim (…)”. (Patrz: A. Zechenter, 
Czerwony marsz na zachód 1918-1919, Instytut Pamięci Narodowej, Kraków 2018, 
str. 26).  
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rewolucji23 zwracał szczególną uwagę na przekonanie wszystkich o tym, 
że do tej wojny doprowadziła „polska inwazja”, że „ojczyzna światowe-
go proletariatu” padła ofiarą „polskiego imperializmu” wspomagane-
go przez wrogie państwa, zwłaszcza Francję i Anglię. Przykładem jest 
propagandowy plakat ukazujący Polskę jako „francuskiego psa łańcu-
chowego i ostatniego psa Ententy”. Ten oraz setki innych podobnych 
przykładów stanowiły wyraźne sygnały wysyłane przez bolszewików, 
mające za zadanie mobilizować do walki przeciwko „burżujom” oraz do 
obrony zdobyczy rewolucji, nie tyle samych Rosjan, czy polskich zwolen-
ników bolszewizmu, lecz przede wszystkim społeczeństwa w zachod-
nich krajach Europy. Przywódca bolszewików Włodzimierz Lenin chcąc 
nie chcąc „szczerze” określił podstawową przyczynę wojny z Polakami: 
Gdzieś pod Warszawą znajduje się nie centrum polskiego rządu burżu-
azyjnego i republiki kapitału, ale centrum całego współczesnego systemu 
imperialistycznego oraz, że okoliczności pozwalają nam wstrząsnąć tym 
systemem i prowadzić politykę nie w Polsce, ale w Niemczech i w Anglii. 
Tym samym stworzyliśmy w Niemczech i Anglii zupełnie nowy odcinek 
rewolucji proletariackiej, walczącej z ogólnoświatowym imperializmem.

 23 Wśród wielu propagandowych rozkazów, przygotowanych tez czy wygłoszonych 
wystąpień zwraca uwagę dokument przygotowany przez Lwa Trockiego O Fron-
cie Polskim i  naszych zadaniach, zatwierdzony 30 kwietnia 1920 r. przez Radę 
Wojenną Republiki Sowieckiej. Autor zawarł w nim 16 tez wyrażających pogląd 
na temat przebiegu wojny z Polską i m.in. jej konsekwencji dla Rosji Sowieckiej.

Naczelny Wódz Józef Piłsudski wraz ze swoimi sztabowcami, sierpień 1920 r. [Narodowe 
Archiwum Cyfrowe]
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W ramach wspominanej już ofensywy kwietniowej, wojska polskie 
przeszły do ataku wyprzedzającego, co spowodowało cofanie się armii 
sowieckich na terenach południowo - wschodnich Ukrainy i w efekcie 
zajęcie przez Polaków Kijowa 25 kwietnia 1920 r. Sukcesy wojsk pol-
skich przerwała wielka kontrofensywa sowiecka, która rozpoczęła się 
10 czerwca 1920 r. atakiem słynnej Armii Konnej pod wodzą Siemiona 
Budionnego, która wyparła Polaków z Kijowa, zaś na północy polskie 
oddziały nie sprostały nawale armii Frontu Zachodniego dowodzonego 
przez Michaiła Tuchaczewskiego. 

7 lipca Armia Czerwona przekroczyła Berezynę, po czym 14 lipca zdo-
była Wilno, zaś po przekroczeniu Niemna i Szczary 23 lipca Sowieci zdoby-
li Grodno. Dzień wcześniej, 22 lipca, wojska sowieckie otrzymały rozkaz 
Michaiła Tuchaczewskiego nakazujący zajęcie do 12 sierpnia Warszawy. 
Warto w tym miejscu przytoczyć fragment pisma polskich komunistów 
przebywających w Moskwie, skierowanego ponad miesiąc wcześniej 
do Komitetu Centralnego RKP (b), w którym dokonano oceny bieżą-
cej sytuacji i zawierającego bardzo trafne, wręcz prorocze ostrzeżenie 

Bolszewicki plakat propagandowy, 1920 r. [domena 
publiczna]

Antypolski plakat bolszewicki „Jaśniewielmożna Polska. 
Ostatni pies Ententy”, aut. Wiktor Deni (włas. Denisow), 
1920 r. [domena publiczna]
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skierowane do kroczą-
cych na zachód bol-
szewików: Zbliżenie 
się Armii Czerwonej do 
granic etnograficznych 
niewątpliwie spowodu-
je nową burzę nacjona-
lizmu w  Polsce, który 
obejmie nie tylko bur-
żuazję i chłopstwo, lecz 
także znaczną część 
klasy robotniczej. Wy-
wołanie wojny w obro-
nie ojczyzny przed 

„Moskalami” przynio-
słoby ciężką klęskę ko-
munizmu na wiele lat. 

Doprowadzi do zjednoczenia wszystkich sił narodowych w Polsce, która 
doznała ponad stuletniego ucisku. To może przynieść szkodę także rosyj-
skiemu proletariatowi24. 

Mimo to, pewni przyszłego zwycięstwa bolszewicy na zajętych 
przez siebie terenach, np. na terenach Ukrainy tworzyli przy pomo-
cy instruktorów z Moskwy oraz  przy wydatnym udziale miejscowych 
komunistów miejscowe zalążki władzy sowieckiej. Były to Komitety 
Rewolucyjne (Rewkomy), zaś po wejściu sowieckich wojsk na polskie 
tereny powołano Polski Komitet Rewolucyjny (Polrewkom), który miał 
przejąć władzę administracyjną i prowadzić akcję propagandową wśród 
ludności. 

Niechlubną „sławą” okryło się powołanie, niedługo po zajęciu przez 
Armię Czerwoną Białegostoku w dniu 2 sierpnia 1920 r., Polrewkomu, 
występującego pod nazwą Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Pol-
ski. Na jego czele w uzgodnieniu z centralą w Moskwie stanęli wypró-
bowani komuniści, znani działacze rewolucyjni: Julian Marchlewski, 
Feliks Dzierżyński, Edward Próchniak, Feliks Kon i Józef Unszlicht. 
Komitet rozpoczął swoją dość krótką, jak się okazało, działalność od 
zorganizowania wiecu na terenie pałacu hr. Branickich i ogłoszenia re-
wolucyjnego Manifestu do ludu roboczego miast i wsi. Czytamy w nim 
m. in.: Na terenach Polski, wyzwolonych z pod jarzma kapitału, powstał 

 24 Patrz: G. Baziur, Obrona niepodległości Polski a bolszewicki projekt „permanentnej 
rewolucji”, Przegląd Geopolityczny, nr 30/2019, str. 58. 

Naczelny Wódz Józef Piłsudski dogląda wymarszu polskich oddziałów 
udających się na front, 1920 r. [Narodowe Archiwum Cyfrowe]
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Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski 
(…). Komitet Tymczasowy, ujmując rządy 
w swe ręce stawia sobie za zadanie – aż do 
czasu utworzenia stałego rządu robotni-
czo-włościańskiego w Polsce kłaść podwa-
liny pod przyszły ustrój Sowieckiej Polskiej 
Socjalistycznej Republiki Rad. W tym celu 
Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski: 
pozbawia władzy dotychczasowy rząd 
szlachecko-burżuazyjny, odbudowuje 
i na nowo organizuje komitety fabryczne 
w miastach i folwarczne na wsi, powołuje 
do życia miejscowe komitety rewolucyjne, 
ogłasza za własność narodu fabryki, ma-
jątki ziemskie oraz lasy i oddaje je pod za-
rząd Komitetów robotniczych miejskich 
i wiejskich, gwarantuje nietykalność ziemi 
włościan, powołuje do życia organy bez-
pieczeństwa, gospodarcze i aprowizacyjne, 
gwarantuje obywatelom, lojalnie wykony-
wającym rozkazy i polecenia władz rewo-
lucyjnych, zupełne bezpieczeństwo.

W tym czasie wydano również odezwy do żołnierzy Wojska Polskie-
go, zachęcając ich do buntu. Apelowano by „usuwali oficerów”, „areszto-
wali generałów i pułkowników” i „spieszyli w ramach Armii Czerwonej 
do Warszawy”. Miała miejsce również próba rekrutacji do formowanej 
Polskiej Armii Czerwonej. Efekt tych wysiłków okazał się jednak mizer-
ny, bowiem do powstającego 2 Białostockiego Pułku Strzelców zgłosiło 

Manifest Polrewkomu, Białystok 1920 r. [domena 
publiczna]

Naczelny Wódz Jó-
zef Piłsudski z gen. 
Edwardem  Rydzem-
-Śmigłym na froncie, 
sierpień 1920  r. [Na-
rodowe Archiwum 
Cyfrowe]
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się zaledwie 70 ochotników, zaś liczebność całej Polskiej Armii Czerwo-
nej wynosiła 176 żołnierzy. 

Twórca WCzeka25 Feliks Dzierżyński sprawowanie władzy rozpo-
czął od tępienia „wrogów ludu” z pomocą swoich funkcjonariuszy, którzy 
rozstrzelali w Białymstoku 16 osób, w tym prezydenta miasta Szymań-
skiego, prezesa zarządu Filipowicza oraz endeckich radnych Siemaszkę 
i Glińskiego. Nastąpiły dalsze aresztowania osób podejrzanych o działal-
ność antyrewolucyjną. Pewny zwycięstwa i zajęcia stolicy Polski przez 

 25 WCzK – Wszechrosyjska Komisja Nadzwyczajna do Walki z Kontrrewolucją i Sa-
botażem. Była to utworzona w listopadzie 1917 r. tajna policja polityczna, poprzed-
niczka późniejszych sowieckich organów bezpieczeństwa. Na jej czele stał Feliks 
Dzierżyński, zaufany Lenina, który z powodu wypełnianych funkcji zyskał sobie 
przydomek Żelazny Feliks. Do podstawowych zadań WCzeka należało: ściganie 
i  likwidowanie jakiejkolwiek działalności kontrrewolucyjnej i  sabotażowej na 
obszarze całej Rosji, bez względu na to kto ją organizował, oddawanie pod sąd 
Trybunału Rewolucyjnego i  przeprowadzanie egzekucji ujętych sabotażystów 
i kontrrewolucjonistów oraz posądzonych o  taką działalność. W rzeczywistości 
kompetencje i zadania WCzK były nieograniczone. Czekiści przeprowadzali wy-
siedlenia i konfiskaty mienia wszystkich osób, grup społecznych i narodowościo-
wych uznanych za „wrogów ludu”, ścigali przestępstwa pospolite, walczyli ze spe-
kulacją. Ponadto Komisja pełniła funkcję cenzora prasy i wydawnictw, zajmowała 
się bezpośrednią ochroną rządu i partii.

Antypolski plakat bolszewicki, 1920 r. [domena publiczna]
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armie sowieckie w kolejnej odezwie z 5 sierpnia 1920 r. TKRP apelował, 
tym razem Do proletariatu Warszawy!: 

Bierzcie w swe ręce władzę i czuwajcie nad tym, aby bandy burżu-
azyjne nie ogołociły miasta z żywności, surowca i odzienia. Czuwajcie 
nad warsztatami pracy i nie pozwalajcie ich zniszczyć. Dawajcie bacze-
nie, by uciekająca w popłochu burżuazja i szlachta, mętów społecznych 
przeciwko wam nie rzuciła i wielki ruch wyzwoleńczy zbrodnią gwałtów, 
grabieży i pogromów nie splamiła.

Na przełomie lipca i sierpnia sytuacja wojsk polskich zmuszanych 
stale do odwrotu była katastrofalna. Armia Czerwona dysponowała 
wówczas prawie dwukrotną przewagą w sile ognia i wojska, w forma-
cjach piechoty, kawalerii i sprzętu kołowego. Strona polska wyczerpała 
kredyty na dostawy wojskowe, zaś dodatkowym, poważnym problemem 
stał się transport sprzętu zakupionego wcześniej za granicą. Spowodo-
wała to prosowiecka postawa angielskich i niemieckich dokerów i koleja-
rzy, którzy rozpoczęli strajki wstrzymując tym samym dostawy broni do 
Polski. Wówczas Węgrzy, którzy wcześniej u siebie doświadczyli terroru 

„raju bolszewickiego”, bez wahania przyszli Polakom z pomocą. Wojsko 
polskie otrzymało od rządu węgierskiego kilkadziesiąt ton amunicji, 
zwłaszcza karabinowej, która pozwoliła Polakom dalej prowadzić walkę.

Bezpośrednie zagrożenie dla państwa i jego niepodległości zmobi-
lizowało wszystkie patriotyczne środowiska w kraju. Przede wszyst-
kim rozpoczęto werbunek do formowanej Armii Ochotniczej, na której 
czele stanął gen. Józef Haller, znany ze swych talentów organizacyj-
nych. Generał pięknie zaapelował do społeczeństwa „Kto ma u siebie 
broń, kto ma konia i siodło, niechaj stanie z tem, co ma. Niech szlachetne 

Polscy żołnierze na pozycji bojo-
wej pod Miłosną podczas Bitwy 
Warszawskiej, sierpień 1920 r. 
[Narodowe Archiwum Cyfrowe]
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współubieganie się o pierwszeństwo 
będzie miarą spełnionego obowiązku, 
miarą gorącej miłości ojczyzny”. Na 
ten apel oraz na apel duchowieństwa, 
kiedy na nabożeństwach odczytywa-
no słowa metropolity warszawskiego 
księdza kardynała Aleksandra Ka-
kowskiego, odpowiedziało ogółem 
ok. 100 tys. ochotników (w tym kil-
kaset kobiet). Rekrutowano mężczyzn 
w wieku 17–42 lat oraz oficerów do lat 
50, po czym po przeszkoleniu ich kie-
rowano bezpośrednio na front lub do 
służb pomocniczych. W oddziałach 
Armii Ochotniczej znalazły się zastę-
py kobiet, które pełniły służbę jako 
sanitariuszki, łączniczki czy pracow-
nice sztabowe.

Do formacji tej zaciągali się na-
uczyciele, robotnicy, urzędnicy, stu-
denci, młodzież szkolna i niezawodni 

Oddział polskich kobiet i dziewcząt w Armii Ochotniczej, Warszawa 1920 r. [Narodowe 
Archiwum Cyfrowe]

Polski plakat rekrutacyjny, 1920 r. [domena publiczna]
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harcerze. Wyróżniali się biało-czerwonymi rozetami przypiętymi do 
czapek i do bluz mundurowych. Uzbrojenie ochotników, którego szczę-
śliwie starczało, było jednak bardzo różnorodne, karabiny pochodzi-
ły z magazynów odziedziczonych po zaborcach, z dostaw węgierskich 
i francuskich, nierzadko w użyciu były także myśliwskie strzelby, zdjęte 
ze ścian rodzinnych domów. 

W dniu 1 lipca 1920 Sejm powołał Radę Obrony Państwa z Na-
czelnym Wodzem Józefem Piłsudskim na czele, w której znaleźli się 
przedstawiciele wszystkich partii i stronnictw od prawicy aż po lewicę. 
Powstał też rząd koalicyjny Obrony Narodowej, któremu przewodził 
charyzmatyczny działacz i polityk ludowy Wincenty Witos oraz repre-
zentujący Polską Partię Socjalistyczną wicepremier Ignacy Daszyński. 
Po uzgodnieniu z rządem strategii działania i zaakceptowaniu ostatecz-
nej wersji polskiej kontrofensywy Józef Piłsudski opuścił stolicę, aby 
objąć dowództwo grupy uderzeniowej koncentrowanej nad Wieprzem.

Wojna polsko-bolszewicka została ostatecznie rozstrzygnięta pod-
czas zwycięskiej dla Polaków bitwy na przedpolach Warszawy, zwanej 

„Bitwą Warszawską”. Na trwałe w historii polskiej wojskowości zapisały 
się śmiałe pomysły, które zaowocowały strategicznymi decyzjami ojców 
tego zwycięstwa: Józefa Piłsudskiego, gen. Tadeusza Rozwadowskiego, 
gen. Władysława Sikorskiego.

Istniało jednak bardzo duże prawdopodobieństwo, że jej wynik 
mógł być zgoła odmienny, gdyby nie ogromne zasługi polskiego wy-
wiadu wojskowego. Nie sposób przecenić roli kryptologów. Dzięki nim 
dowódcy, planując obronę stolicy, znali niemal każdy ruch nieprzyja-
ciela. Pracami kryptologów w Wydziale II Sekcji Szyfrów Oddziału II 

Żołnierze polskiej piechoty w okopach 
pod Radzyminem, sierpień 1920 r. [Na-
rodowe Archiwum Cyfrowe]
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Sztabu Głównego kierował zapomniany już por. Jan Kowalewski, pra-
cujący w polskim wywiadzie od 1919 r. Był obdarzony wielkim talentem 
lingwistycznym i matematycznym. Znał język francuski, niemiecki, 
rosyjski i ukraiński. Miał niewiarygodną fotograficzną pamięć. Gdy 
w końcu lat 20. został attaché w Związku Radzieckim, z pamięci rysował 
sprzęt wojskowy widziany na defiladach na placu Czerwonym.

Wszelkie materiały wywiadowcze przesyłano do centrali. Dzięki 
temu możliwe było nie tylko dogłębne rozpracowanie sił i środków prze-
ciwnika, ale i poznanie jego zamiarów. Przechwytywano szyfrogramy 
dotyczące najróżniejszych spraw: strat własnych, nastrojów panujących 
w poszczególnych oddziałach, stanów liczebnych i uzbrojenia oddziałów, 
rejonów przegrupowań wojsk. Poniższy fragment wspomnień por. Jana 
Kowalewskiego pokazuje, jakie emocje wtedy odczuwano: 

Możecie sobie wyobrazić, z jakim napięciem zabraliśmy się do roboty. 
Szczęśliwie w niespełna godzinę szyfr zaczął się rozwiązywać. Jeszcze de-
pesza ta nie była w pełni odczytana, gdy już wiedzieliśmy z fragmentów, 
że jest to wielki rozkaz o decydującym natarciu na samą Warszawę. (...) 
Bolszewicy byli tak pewni powodzenia, że punkt czwarty tego dramatycz-
nego rozkazu polecał: 27 Dywizja Strzelców ma wykonać główne uderze-
nie, przeprawić się w rejonie przedmieścia Pragi na drugi brzeg Wisły 
i zająć Warszawę. Wiedzieliśmy już przedtem, że ta dywizja otrzymała 
świeże uzupełnienia z Rosji, była specjalnie wzmocniona i liczyła ponad 
13 tysięcy strzelców26.

Nie byłoby tego wspaniałego Cudu nad Wisłą27, gdyby nie bohater-
ska postawa zwykłych żołnierzy tej „chłopskiej” armii oraz poświęce-

 26 Patrz: W. Kowalski Zapomniany bohater wojny polsko-bolszewickiej. Gdyby nie jego 
geniusz, Bitwa Warszawska mogła potoczyć się inaczej... https://natemat.pl/187159

 27 Twórcą określenia „Cud nad Wisłą” jest Stanisław Stroński, publicysta i polityk 
związany z ruchem narodowym, który 14 sierpnia 1920 przypomniał podobnie 
dramatyczne położenie Francji w czasie I wojny światowej we wrześniu 1914, kie-

Porucznik Jan Kowalewski – za-
pomniany bohater wojny polsko-
-bolszewickiej [domena publiczna]
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nie rzeszy ochotników walczących ramię 
w  ramię z  żołnierzami 14 i  15 sierpnia 
na przedpolach stolicy – pod Ossowem 
i  Radzyminem. W  bitwie pod Ossowem, 
w ochotniczym batalionie walczyło wielu 
studentów Legii Akademickiej, gimnazja-
listów i harcerzy, których do boju prowa-
dził kapelan–ochotnik ks. Ignacy Skorupka. 
W krwawym boju, trwającym kilka godzin 
zginęli m. in.: bohaterski kapelan, szesna-
stoletni Zygmunt Płoszka i Jan Szczygiel-
ski oraz sanitariuszka batalionu Jadwiga 
Szczygielska-Szybowska. 

Do zakończenia zmagań nad Wisłą 
i  odrzucenia bolszewików od stolicy do-
prowadziła śmiała kontrofensywa polskiej 
armii rozpoczęta 16 sierpnia przez Józefa 
Piłsudskiego, która przełamała front, roz-
biła i rozczłonkowała wojska sowieckie, któ-
re w panice, bezwładnie wycofywały się na 
wschód.

dy to nieoczekiwane odrzucenie wojsk niemieckich z przedpola Paryża nazwano 
we Francji cudem nad Marną.

Wojskowy szkic 
sytuacyjny, sier-
pień 1920 r. [do-
mena publiczna]

Polski antybolszewicki plakat propagando-
wyaut. Edmunda Bartłomiejczyka, 1920 r. 
[domena publiczna]
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Edgar Vincent wiceh-
rabia D’Abernon - bry-
tyjski polityk ,ówczesny 
ambasador brytyjski 
w Berlinie, szef alianckiej 
misji międzysojuszniczej 
w Polsce28 i naoczny świa-
dek tamtych historycz-
nych wydarzeń – nazwał 
polską wiktorię osiem-
nastą decydującą, o prze-
łomowym znaczeniu, 
bitwą w  dziejach świata. 
W  tych słowach podsu-
mował znaczenie Bitwy 
Warszawskiej:

Gdyby Karol Młot nie powstrzymał inwazji Saracenów zwyciężając 
w bitwie pod Tours, w szkołach Oxfordu uczono by dziś interpretacji Ko-
ranu.(…). Gdyby Piłsudskiemu i Weygandowi nie udało się powstrzymać 

 28 Brytyjsko-francuska dyplomatyczna Misja Międzysojusznicza przybyła do War-
szawy 25 lipca 1920 r., dzień po powołaniu nowego koalicyjnego rządu Wincen-
tego Witosa. Na czele Misji stał brytyjski dyplomata wicehrabia Edgar Vincent 
D’Abernon. Wraz z nim Wielką Brytanię reprezentowali Maurice Hankey, sekre-
tarz gabinetu premiera Davida Lloyda George’a i gen. Percy Radcliffe. Francję re-
prezentowali Jean Jules Jusserand, ambasador Republiki w  Waszyngtonie oraz 
gen. Maxime Weygand, szef Sztabu Generalnego Francuskich Sił Zbrojnych. Ce-
lem misji alianckiej było doprowadzenie do rozejmu polsko-sowieckiego, jednak 
okazało się to bezowocne, gdyż pod koniec lipca 1920 r., żadna ze stron nie była 
zainteresowana przerwaniem walk. Sukcesem misji było obsadzenie generała 
Weyganda w roli doradcy szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Tade-
usza Rozwadowskiego. Jednak w Bitwie Warszawskiej gen. Weygand nie odegrał 
znaczącej roli, jaką mu przypisali jego rodacy po powrocie do Francji – ogłasza-
jąc go głównym zwycięzcą Bitwy Warszawskiej oraz wyróżniając go za tę zasługę 
Krzyżem Wielkim Legii Honorowej. 

  Kontynuując wątek francuski warto również wspomnieć o  czynnym udziale 
w polskich zmaganiach o niepodległość w latach 1919-1921, późniejszego generała 
i Prezydenta Republiki Francuskiej – Charlesa de Gaulle’a. Po powrocie z niewoli 
niemieckiej młody kapitan zaciągnął się do 5 Pułku Strzelców Polskich w Sille-

-le-Puillaume i wraz z pułkiem wchodzącym w skład Błękitnej Armii gen. Józefa 
Hallera w 1919 r przybył do Polski. Od kwietnia 1919 r. pełnił funkcję instruktora 
wojskowego w składzie francuskiej misji wojskowej przebywającej na Ukrainie 
oraz wykładał teorię taktyki w  Rembertowie. W  okresie Bitwy Warszawskiej 
w lipcu i sierpniu 1920 roku został wcielony do polskiej jednostki i awansowany 
do stopnia majora walczył na południowym odcinku frontu. Za wyjątkową odwa-
gę i umiejętności wykorzystane w działaniach wywiadowczych został odznaczony 
Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari.

Kolumna jeńców bolszewickich wziętych do niewoli po bitwie pod 
Radzyminem, sierpień 1920 r. [Narodowe Archiwum Cyfrowe]



31

triumfalnego pochodu Armii Czerwonej w wyniku bitwy pod Warszawą, 
nastąpiłby nie tylko niebezpieczny zwrot w dziejach chrześcijaństwa, ale 
zostałoby zagrożone samo istnienie zachodniej cywilizacji. Bitwa pod 
Tours uratowała naszych przodków przed jarzmem Koranu; jest rzeczą 
prawdopodobną, że bitwa pod Warszawą uratowała Europę Środkową, 
a także część Europy Zachodniej przed o wiele groźniejszym niebezpie-
czeństwem, fanatyczną tyranią sowiecką.

*

Powrót Polski na mapę Europy, po ponad wiekowej nieobecności, był 
zadaniem szalenie trudnym, wymagającym od polskich elit podjęcia 
różnorakich, wielostopniowych i odpowiedzialnych działań. Ich efek-
tem miało być własne, suwerenne, demokratyczne państwo. Państwo, 
którego odbudowujące się terytorium, od samego początku otaczało 
nieprzyjazne, czy wręcz wrogie sąsiedztwo. 

W jednej z anegdot mówiono, że Polska na początku Niepodległości 
była najpotężniejszym państwem świata, ponieważ... nie miała granic. 
Był to podstawowy problem dla odrodzonego i kształtującego się pań-
stwa, odbudowującego na nowo struktury administracyjne, czy uni-
fikującego różne systemy prawne. Dla realizacji tych elementarnych 
zadań potrzebne było terytorium o określonych granicach, o które, jak 
się okazało, trzeba było walczyć – zarówno zbrojnie jak i w gabinetach 
dyplomatycznych. 

Bitwa Warszawska stworzyła Polakom szansę doprowadzenia 
wojny do zwycięskiego końca, ocaliła niepodległy byt Rzeczypospoli-
tej i przyczyniła się do ostatecznego ustalenia najdłuższej, wschodniej 
granicy państwa. O kształt pozostałych granic trwała walka. Na po-
łudniu w poł. 1919 r. rozgrywała się wojna polsko-ukraińska o Gali-
cję Wschodnią. Do powrotu spod zaboru pruskiego ziem zachodniej 
Wielkopolski do macierzy przyczyniło się zwycięskie antyniemieckie 

Zdobyczne sztandary 
Armii Czerwonej, 1920 r. 
[Narodowe Archiwum 
Cyfrowe]
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Powstanie Wielkopolskie 1919 r. Północna grani-
ca państwa oraz odzyskanie większości Pomorza 
Gdańskiego to z kolei efekt wysiłku zbrojnego 
Błękitnej Armii Gen. Józefa Hallera i postano-
wień pokojowego Traktatu wersalskiego. O przy-
należności ziem Śląska do Polski zadecydował 
wynik trzech antyniemieckich powstań, które 
rozegrały się w latach 1919-1921. Z kolei o przy-
szłości polskiej ludności zamieszkującej Warmię, 
Mazury i tereny Powiśla, nie zadecydowała tym 
razem walka orężna czy dyplomacja, lecz prze-
grany przez Polskę plebiscyt przeprowadzony 
w lipcu 1920 r. który miał zdecydować o przyłą-
czeniu tych ziem do nowo powstającego państwa 
polskiego lub o pozostawieniu ich w granicach 
Prus Wschodnich.

Zwycięstwo nad Rosją Sowiecką, niezależ-
nie od korzyści politycznych i  terytorialnych, 
miało dla Polski ogromne znaczenie moralne. 
Było to pierwsze od wiktorii wiedeńskiej wielkie 
zwycięstwo odniesione samodzielnie przez Woj-

sko Polskie, tym razem nad wojskami potężnego do niedawna zaborcy, 
który krwawo stłumił polskie zrywy narodowe XIX wieku. Zwycię-
stwo to, obok bohaterskich czynów Legionów okresu I wojny światowej 
stało się jednym z filarów polskiej tożsamości narodowej, umacnianej 
i pielęgnowanej przez pierwsze pokolenie urodzone w wolnej Polsce. 
Efekty prowadzonej edukacji patriotycznej, pokazującej społeczeństwu 
wzorce określonych działań i zachowań, dały o sobie znać pod koniec 

Alegoria polskiego zwycięstwa pod 
Warszawą 1920 r. [domena publiczna]

Marszałek Polski Józef 
Piłsudski, gen Tadeusz 
Rozwadowski, oraz gen. 
Kazimierz Sosnkowski – 
twórcy zwycięstwa pod 
Warszawą w sierpniu 
1920 r. [Narodowe Ar-
chiwum Cyfrowe]



istnienia II Rzeczypospolitej. Wtedy to, w obliczu zbrojnego najazdu we 
wrześniu 1939 r., hitlerowskich Niemiec a następnie sprzymierzonej 
z nimi Rosji Sowieckiej, Polacy zostali poddani kolejnej próbie i zmu-
szeni do obrony niepodległości i walki o Polskę.
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