
	 	 	 	 	 	 itwa	Warszawska	 była	 przełomowym	 starciem	w	wojnie	 polsko-bolszewickiej.	

Rozstrzygające	 o	 losach	 kon�liktu	 zmagania	 pod	 stolicą	 Polski	 trwały	 od	 13	 do	 25	

sierpnia	1920	roku.	W	ciągu	tych	dwóch	tygodni	walki	pomiędzy	Wojskiem	Polskim	

a	Armią	Czerwoną	 toczyły	 się	w	 trzech	miejscach.	Od	13	do	16	 sierpnia	na	wschód	

od	 miasta	 trwała	 bitwa	 o	 przedmoście	 warszawskie.	 Batalia	 nad	 Wkrą,	 stoczona	

w	 dniach	 od	 14	 do	 16	 sierpnia,	 jest	 uznawana	 za	 kolejny	 element	 składowy	

sierpniowej	batalii.	16	sierpnia	rozpoczęło	się	polskie	kontruderzenie	znad	Wieprza,	

które	przypieczętowało	 losy	Bitwy	Warszawskiej.	Tydzień	przed	rozpoczęciem	walk	

o	stolicę	Wódz	Naczelny,	marszałek	Józef	Piłsudski,	i	szef	Sztabu	Generalnego,	Tadeusz	

Rozwadowski,	opracowali	plan	operacyjny	bitwy.	6	sierpnia	1920	roku	został	wydany	

rozkaz	 nr	 8358/III,	 uruchamiający	 realizację	 operacji.	 Istotą	 planu	 było	

przegrupowanie	polskiej	armii	i	wyprowadzenie	potężnego	kontrataku	znad	Wieprza	

na	 skrzydło	 i	 tyły	 sowieckiego	 Frontu	 Zachodniego.	 Pozostałe	 polskie	 oddziały	

tworzyły	 Front	 Północny	 pod	 dowództwem	 gen.	 Józefa	 Hallera.	 Zadanie	 polskiego	

generała	 polegało	 na	 powstrzymaniu	 głównych	 sił	 Tuchaczewskiego	 i	 obronie	

Warszawy	od	wschodu	i	północy.	

Mimo	posiadania	przez	oddziały	Armii	Czerwonej	ponad	dwukrotnej	przewagi	liczebnej	

nad	 5.	 Armią,	 gen.	 Sikorskiemu	 udało	 się	 odnieść	 sukces.	 Największym	 zwycięstwem	

Polaków	w	drugim	dniu	walk	było	zdobycie	Pułtuska.		

Sowiecki	 dowódca	 nie	 rozpoznał	 polskiego	 zgrupowania	 koncentrującego	 się	

w	 drugim	 tygodniu	 sierpnia	 nad	 	 Wieprzem.	 Na	 odcinku,	 na	 którym	 toczyły	 się	

działania	 ofensywne,	 Piłsudski	 uzyskał	 pięciokrotną	 przewagę	 liczebną	 nad	

nieprzyjacielem.	 Polska	 grupa	 uderzeniowa	 natra�iła	 jedynie	 na	 słaby	 opór	

bolszewickiej	 Grupy	 Mozyrskiej.	 Pierwszego	 dnia	 ofensywy	 oddziały	 Wojska	

Polskiego	 przeszły	 ponad	 czterdzieści	 kilometrów,	 zajmując	 wieczorem	 16	 sierpnia	

pozycje	 w	 rejonie	 Włodawy.	 	 Po	 rozbiciu	 Grupy	 Mozyrskiej,	 Polacy	 wyszli	 na	 tyły	

wojsk	 Tuchaczewskiego,	 zmuszając	 przeciwnika	 do	 odwrotu.	 Za	 cofającymi	 się	

bolszewikami	ruszyły	w	pościg	polskie	oddziały.	W	ciągu	dziesięciu	dni	kontrofensywy	

dywizje	 z	 grupy	 uderzeniowej	 przebyły	 trzysta	 kilometrów.	 Bitwa	 skończyła	 się	

25	 sierpnia,	 kiedy	ustał	 pościg	polskich	oddziałów.	Bolszewicy	 zostali	 zepchnięci	 do	

Prus	Wschodnich,	gdzie	duża	część	ich	oddziałów	została	zmuszona	do	przekroczenia	

W	ciągu	tych	dwóch	tygodni	bitwa	całkowicie	zmieniła	dotychczasowy	przebieg	wojny.	

Armia	Czerwona	poniosła	klęskę.	Przewodniczący	Międzysojuszniczej	Misji	

do	Polski	a	zarazem	świadek	wydarzeń	z	sierpnia	1920	roku,	

lord	Edgar	Vincent	D'Abernon,		

napisał	o	batalii	sprzed	stu	lat,	

że	to	osiemnasta	decydująca	

o	losach	świata	bitwa.	
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Największa	 bitwa	 wojny	 polsko-bolszewickiej	 rozpoczęła	 się	 atakiem	 Rosjan	 na	

przedmoście	 warszawskie.	 13	 sierpnia	 1920	 przed	 południem	 oddziały	 Armii	

Czerwonej	 podjęły	 szturm	 na	 Radzymin.	 Na	miasto	 ruszyły	 kolumny	 bolszewickiej	

piechoty.	 Po	 kilku	 godzinach	 polscy	 obrońcy	 musieli	 opuścić	 stanowiska	 obronne.	

Armia	 	Czerwona	znalazła	 się	piętnaście	kilometrów	od	Warszawy.	14	sierpnia	gen.	

Józef	Haller	postanowił	odzyskać	Radzymin.	Do	natarcia	ruszyła	11	Dywizja	Piechoty,	

która	czołowym	atakiem	odbiła	miasto.	Jednak	po	kilku	godzinach	bolszewicy	wyparli	

Polaków	 z	 miasta.	 Radzymin	 znów	 znalazł	 się	 w	 rękach	 nieprzyjaciela.	 W	 dniach	

13-14	 sierpnia	 krwawe	 walki	 na	 przedmościu	 warszawskim	 toczyły	 się	 także	 pod	

Ossowem.	 W	 czasie	 boju	 o	 tę	 miejscowość	 poległ	 kapelan,	 ks.	 Ignacy	 Skorupka.	

S�mierć	 duchownego	 pod	 Ossowem	 stała	 się	 symbolem	 batalii	 warszawskiej.	

Najcięższe	 walki	 na	 przedmościu	 warszawskim	 toczyły	 się	 15	 sierpnia	 wokół	

Radzymina.	 Miasto	 znów	 kilkukrotnie	 przechodziło	 z	 rąk	 do	 rąk.	 W	 walkach	 o	 tę	

miejscowość	brały	udział	trzy	polskie	dywizje	piechoty	–	10,	11	i	19.		W	całodniowym	

boju	polskie	 siły	 zostały	pokonane.	Generał	Haller	nie	posiadał	 już	 żadnych	 rezerw,	

	które	mógł	rzucić	do	boju.		

Zdając	 sobie	 sprawę	 z	 ciężkiego	 położenia	

po l s k i ch 	 oddz i a ł ów 	 wa l c z ą cych 	 n a	

przedmościu	 warszawskim	 i	 nad	 Wkrą,	

Piłsudski	postanowił	przyspieszyć	planowaną	

ofensywę.	 Rankiem	 16	 sierpnia	 do	 natarcia	

ruszyły	znad	Wieprza	oddziały	polskiej	grupy

	uderzeniowej,	składającej	się	z	pięciu	dywizji		

piechoty	i	jednej	brygady	kawalerii.	Do	ataku	

na	odsłonięte	skrzydło	bolszewickiego	Frontu	

Zachodniego	 ruszyło	 ponad	 dwadzieścia	

s i edem 	 t ys i ę cy 	 po l sk i ch 	 ż o ł n i e r zy.	

Kontruderzeniem	 kierował 	 osobi śc ie	

P i łsudski . 	 Atak 	 ten 	 był 	 kompletnym	

zaskoczeniem	dla	Tuchaczewskiego.	

granicy	niemieckiej.	W	walkach	pod	Warszawą		

Armia		Czerwona	poniosła		ogromne		straty:	

dwadzieścia	pięć	tysięcy	zabitych	

i			rannych			oraz			około	

sześćdziesięciu	tysięcy	jeńców.	

Szacuje	się,	że	ponad	czterdzieści	

tysięcy	zostało	internowanych	

w	Niemczech.	Straty		polskiej	

strony	wyniosły	cztery	tysiące	

pięćset	zabitych,		dwa		tysiące	

rannych	i	blisko	dziesięć	tysięcy	

zaginionych.	
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Józef Piłsudski studiujący mapę w czasie Bitwy 

Warszawskiej (Centralne Archiwum Wojskowe)

Bolszewiccy jeńcy wzięci do niewoli 

w czasie Bitwy Warszawskiej

14	sierpnia	 rozpoczęły	 się	działania	na	północ	od	Warszawy	nad	Wkrą.	Stanowiska	

obronne	zajmowała	tam	5.	Armia	gen.	Władysława	Sikorskiego.	Jego	zadaniem		było	

powstrzymanie	 prawego	 skrzydła	 nieprzyjaciela	 na	 północ	 od	 stolicy.	 Rankiem	

14	sierpnia	Sikorski	rozpoczął	działania	zaczepne	w	celu	odciążenia	frontu	na	wschód	

od	Warszawy.	Sikorski	zauważył	wśród	swoich	 żołnierzy	objawy	defetyzmu,	dlatego	

wysłał	do	walki	rezerwy	w	postaci	9	Dywizji	Piechoty	oraz	Dywizji	Ochotniczej.



Delegacja polska na rokowania o zawieszeniu broni i zawarciu pokoju z Rosją Sowiecką 
1920. Od lewej siedzą: Władysław Kiernik, gen. Mieczysław Kuliński, Jan Dąbski, 

Stanisław Grabski, Leon Wasilewski. Stoją: Michał Wichliński, Witold Kamieniecki, 
Norbert Barlicki, Adam Mieczkowski, Ludwik Waszkiewicz.

	 	 	 	 	 	 październiku	 1920	 roku	 ustały	 działania	 zbrojne	 na	 froncie	 wojny	

polsko-bolszewickiej.		Trwający	niemal	dwa	lata	kon�likt	został	ostatecznie	zakończony	

18	marca	1921.	Tego	dnia	Rzeczpospolita	 i	Rosja	bolszewicka	zawarły	Traktat	Ryski.	

Pakt	podpisali	w	Pałacu	Czarnogłowców	w	Rydze	ze	 strony	polskiej	 –	 Jan	Dąbski,	 ze	

strony	bolszewickiej	–	Adolf	Joffe.			

Traktat	 zawarty	 w	 stolicy	 Łotwy	

przywracał	 	 stan	 granic	 zbliżony	

do	 tego,	 jaki	 panował	 w	 czasach	

R z e c z p o s p o l i t e j 	 p r z e d 	 j e j	

II	 rozbiorem.	 Granicę	 pomiędzy	

obydwoma	 państwami	 ustalono	

na	 linii	 Dzisna	 –	 Słucz	 –	 Ostróg	

– 	 Zbrucz . 	 Na	 mocy	 traktatu	

pokojowego	 w	 skład	 państwa	

polskiego	 weszły: 	 zachodnia	

Białoruś	 (bez	 Mińska)	 i	 tereny	

zachodniej	 Ukrainy.	 Bolszewicy	

zrzekli	 się	 roszczeń	 do	 Galicji	

Wschodniej.	 Z	 kolei	 polska	 strona	

zrzekła	się	pretensji	do	wschodniej	

części	 Ukrainy	 i	 Białorusi.	 Polacy	

Marszałka	uznaje	się	za	wielkiego	przegranego	traktatu	pokojowego	z	1921	roku.	

W	Rydze	polskim	dyplomatom	nie	udało	się	zrealizować	federalistycznych	planów	

Piłsudskiego	względem	Ukrainy,	Białorusi	i	Litwy.	Postanowienia	Traktatu	Ryskiego	

przetrwały	 osiemnaście	 lat.	 17	września	 1939	 roku	wojska	 sowieckie	wkroczyły	

na	 tereny	 zachodniej	 Ukrainy	 i	 zachodniej	 Białorusi.	 Po	 blisko	 dwóch	 dekadach	

od	wojny	polsko-bolszewickiej	Armii	Czerwonej,	we	współpracy	z	Wehrmachtem,	

udało	się	doprowadzić	do	upadku	Rzeczpospolitą.		
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Republika	Sowiecka.	Było	to	równoznaczne	z	wycofaniem	poparcia	dla	dotychczasowego	

sojusznika	 –	 Ukraińskiej	 Republiki	 Ludowej.	 Reprezentanci	 Rosji	 bolszewickiej	

zobowiązali	 się	 w	 Rydze	 również	 do	 zwrotu	 polskiej	 stronie	 zagrabionych	 w	 czasie	

rozbiorów	 dóbr	 kultury.	 Sowieci	 mieli	 również	 wypłacić	 Polsce	 odszkodowanie	

w	 wysokości	 trzydziestu	 milionów	 rubli	 w	 złocie.	 W	 praktyce	 jednak	 nigdy	 nie	

zrealizowali	 tego	zapisu.	15	kwietnia	1921	roku	Sejm	RP	zatwierdził	specjalną	ustawą	

ustalenia	 traktatowe.	 Następnego	 dnia	 Naczelnik	 Państwa,	 Józef	 Piłsudski,	 za	

kontrasygnatą	ministra	spraw	zagranicznych	raty�ikował	Traktat	Ryski.	

zgodzili	się	uznać	marionetkowe	państwo,	jakim	była	Ukraińska	Socjalistyczna	

Jan Dąbski przewodniczący 
polskiej  delegacji 

na rokowania pokojowe w Rydze 

Adolf Joffe, przewodniczący sowieckiej 
delegacji w Rydze  

Podpisanie traktatu po lewej stronie delegacja sowiecka, po prawej polska

Ostania strona Traktatu Ryskiego 
z podpisami i pieczęciami 
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