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 W książce tej pt. NAJEŹDŹCY. Wojna Polsko – bolszewicka, opisuję czasy 

wojny i pokoju, w którym wykluwała się polska niepodległość po 123 latach okresu 

rozbiorów naszego kraju, po  tak długim okresie upokarzania dumnego polskiego 

narodu. Książka ta ukazuje się właśnie w czasie świętowania przez Polaków 

Jubileuszu 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę  niepodległości  w 2018 roku, 80 

lecie wybuchu II wojny światowej w 2019 roku, oraz 100 rocznicy zwycięskiej Bitwy 

Warszawskiej i Nadniemeńskiej w 2020 roku. Wydana została w dwóch wersjach. 

Jako książka elektroniczna e-book oraz w wersji papierowej o  informacyjnych 

małych nakładach.  Ponadto w 2018 roku minęło 100 lat od utworzenie Sztabu 

Generalnego Wojska Polskiego. 

 

 Dotychczas na ten temat napisałem 10 książek elektronicznych / e-booki / o 

 następujących tytułach: 

 

 1. POLSKIE DROGI I BEZDROŻA , 

          2.  OJCZYZNA TO ZIEMIA I GROBY,                                          

 3. GDZIE SĄ CHŁOPCY Z TAMTYCH LAT, 

 4. ZDRADZENI I OSZUKANI,     

 5. ZNAD SPIENIONEJ SYR – DARII, 

 6. Wichry wojen. Polskie drogi i bezdroża, 

          7. Wichry wojen. Najeźdźcy. Bitwa Warszawska, 

          8. Wichry wojen. Chłopcy z tamtych lat, 

          9. Wichry wojen. Burza nad Niemnem, 

        10. Wichry wojen. O nich szumią nadwiślańskie knieje. 

 

 Pięć z nich, od numeru 1 do 5 zostały już wydane w 2018 roku przez 

Wydawnictwo e-bookowo, a następne 5 aktualnie są przygotowywane do wydania 

przez moje Wydawnictwo książkowe „ Virtuti Militari „. 

  Decyzja, którą książkę czytelnik zechce najpierw przeczytać należy do niego, 

ponieważ każda z nich stanowi nieco inną opowieść stanowiący jak gdyby oddzielną 

całość. Bohaterami moich książek są  żołnierze, oficerowie, generałowie i 

marszałkowie  Polscy, uczestnicy  I wojny światowej, wojny polsko - ukraińskiej, 

polsko - bolszewickiej oraz II wojny światowej, którzy wykazali się w boju 

męstwem, walczyli na śmierć i życie z naszymi wrogami o wolną i niepodległą 

Polskę, którzy są kawalerami Krzyży Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz Krzyża 

Walecznych. Natomiast celem jaki mi przyświecał podczas podejmowanej decyzji 

podjęcia się przeze mnie bardzo ciężkiej pracy na  napisanie tych elektronicznych 

książek - ebooków, było ocalenie od zapomnienia polskich bohaterów tych zmagań 

wojennych. 



 W książkach swych oprócz zdjęć generałów dołączam skrócone notki 

biograficzne jako charakterystyki polskich dowódców wojskowych z okresu wojen o 

niepodległość Polski,  jakie naród polski musiał prowadzić w XX wieku. Zdaję sobie 

w pełni sprawę z tego, że pisząc je poszedłem zbyt daleko na skróty. Jest to bardzo 

szeroki temat i nie do ogarnięcia przeze mnie w tak krótkim czasie, jaki miałem do 

zakończenia tego zadania jeszcze przed 100 rocznicą Bitwy Warszawskiej i 

Nadniemeńskiej. Kolejność opisywanych przeze mnie sylwetek polskich generałów 

jest dowolna i nie związana jest ani z posiadanym stopniem wojskowym, jak również 

z posiadanymi odznaczeniami. 

 Życzę miłej lektury. 

                                                                                                                    Autor 

                                                                 
 

                                                             WOJNA                          

                      POLSKO - BOLSZEWICKA 

                         POLSKIE TERMOPILE                                           

 
                "  WODZU PROWADŹ NAS NA KIJÓW  " 

 
 Pierwszym  potopem  Polski był najazd szwedzki na Polskę w latach 1655 - 

1660 podczas tak zwanych Wojen Północnych.  Natomiast drugim potopem Polski 

nazywam okres wojny polsko - bolszewickiej w latach 1919 - 1921, w której to 

Armia Czerwona pod wodzą dowódcy Frontu Północnego marszałka Michaiła 

Tuchaczewskiego oraz dowódcy Frontu Południowego i 1 Armii Konnej marszałka 

Semena Budionnego najechali na nasz kraj. Natomiast trzecim Potopem sowiecko - 

niemieckim Polski, który można nazwać okres od 1939 - 1945 roku. Za każdym 

razem tylko dzięki Opaczności wyszliśmy chociaż  bardzo mocno pokiereszowani z 

tej zdawałoby się beznadziejnej sytuacji, ale istniejemy i czujemy się całkiem dobrze. 

A czy te nieszczęśliwe historyczne zdarzenia czegoś nas Polaków nauczyły? Nie 

wiem. Mam jednak duże wątpliwości. 

               Głównym celem napisania przeze mnie tej książki jest ocalenie od 

zapomnienie prawdziwych bohaterów naszej polskiej niepodległości. Polskich 

dowódców i im niegdyś podległych, dziś bezimiennych  oficerów i żołnierzy, którzy 

dowodzili polskimi wojskami w wojnie polsko ukraińskiej, polsko - bolszewickiej, 

oraz podczas  kampanii wrześniowej, jak również na innych frontach II wojny 

światowej. 
 

 

                                                                     Edward Mackiewicz 

                                                                       Wydawca i autor 

 

 

 



 

 

 ROZDZIAŁ  I 
                                                                   

               PRZYJACIÓŁ 

         ROZMOWY OTWARTY TEKSTEM 

 
 I tym razem tak jak zwykle spotkaliśmy się u Rudiego w jego eleganckim 

Ośrodku " Pod Białym Jeleniem " w leśnych ostępach Puszczy szczytnowskiej na 

werandzie jednego z pawilonów, osłoniętego kwitnącymi krzewami i 

wysokopiennymi kwiatami. Na spotkanie przybył punktualnie o umówionej godzinie  

jak zwykle punktualny Barabasz, a za nim w niedługim odstępie czasu na miejsce 

spotkania  swoim pięknym samochodem przyjechał z Olsztyna  Rudi. Muszę w tym 

miejscu wyjaśnić  dla czytelników, że imiona użyte przeze mnie " Rudi i Barabasz " 

nie są prawdziwymi imionami moich przyjaciół, lecz pseudonimami nadanymi  dla 

nich przeze mnie w latach naszej wczesnej, bujnej a durnej młodości. 

 Po godzinnej luźnej przyjacielskiej rozmowie i gdy już pani gospodyni uporała 

się z nakryciem stołu i po wypiciu po lampce dobrego, starego wina, samorzutnie 

rozmowa nasza została skierowana na tematy, o których przez wiele godzin ostatnio  

dyskutowaliśmy wiosną u Rudiego w jego puszczańskim Ośrodku. I znowu wbrew 

mojej woli w rolę prelegenta nie wiem nawet kiedy zostałem wmanewrowany ja.  

Zbytnio nie sprzeciwiałem się temu podobno mimowolnemu wyborowi. Jednak 

zastrzegłem, że co pewien czas będę podmieniany przez któregoś z nich. W tym 

czasie zwróciłem uwagę na niebo skąd nagle dobiegł potężny huk silników 

lotniczych a następnie pojawiły się dwa duże helikoptery, które wylądowały w 

pobliżu oddalonego od nas pawilonie.  Rudi zachowywał się tak jakby nic się tam nie 

działo i niemal, że natychmiast zostałem szczególnie często i gęsto bombardowany 

pytaniami na tematy naszego polskiego 3 lata trwającego Jubileuszu 100 rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości oraz, a może nawet przede wszystkim moich 

przyjaciół tym razem zainteresował temat wojny polsko - bolszewickiej,  w 

szczególności przebieg  Bitwy Warszawskiej i Nadniemeńskiej. Zanim rozpocząłem 

swój wykład  na ten temat, przez moją głowę przeleciała myśl. " Oj chyba w 

niedługim czasie będę musiał napisać jakiś ciekawy kryminał, który może 

zainteresuje nie tylko czytelników, a może i przede wszystkim służby bezpieczeństwa 

- wywiadu i kontrwywiadu RP. Długo musiałem im tłumaczyć, że nad Wisłą w 1920 

roku żadnego cudu nie było. Po prostu mieliśmy dobrego farta, który trwał od 

wybuchu w 1914 roku I wojny światowej, która się zakończyła w 1918 roku klęską 

wszystkich trzech mocarstw uczestniczących w tej wojnie, oraz w rozbiorach Polski 

w XVIII wieku. Po prostu wykorzystaliśmy w końcu my Polacy okazję najpierw aby 

odzyskać niepodległość a następnie poprzez zastosowanie forteli oraz bohaterstwo 

naszch żołnierzy i ich dowódców do pokonania atakujących nas nieprzyjacielskich 

wojsk w wojnie polsko-bolszewickiej w latach 1919 - 1921. A kto tu kogo 

sprowokował do tej wojny pozostawiam do rozstrzygnięcia dla swych czytelników. 



Ja  natomiast zaserwuję suche fakty, kto , gdzie, kiedy i dlaczego. 

 

       ZACZĘŁO  TO SIĘ W 1918 ROKU 

 

  Po zwycięstwie bolszewików w pałacowym przewrocie zwanym w Rosji 

Rewolucją Październikową, przywódcom tego  zwycięskiego rewolucyjnego zrywu 

zamarzyła się  światowa rewolucja komunistyczna. Rosyjscy bolszewicy najpierw 

oczywiście zaplanowali rozprawić się ze Środkową i Zachodnią Europą. Na drodze 

do realizacji ich celów stanęła Polska. Dlatego też z przyczyn obiektywnych musieli 

się zająć najpierw Polską. Natomiast naszemu polskiemu dyktatorowi Józefowi 

Piłsudskiemu zamarzyło się Międzymorze. Utworzenie federacji państw 

środkowoeuropejskich w celu stworzenie antybolszewickiego buforu bezpieczeństwa 

dla naszego kraju. Przywódcy bolszewiccy planowali dokonać bardzo znaczących 

zmian granicznych w Europie Środkowej i Zachodniej. A więc była to walka o nowy 

podział świata. Dlatego też moim zdaniem należy uznać wojnę polsko-bolszewicką 

za wojnę typowo  imperialistyczną ze strony ZSRR, natomiast dla nas Polaków była 

to wojna narodowo- wyzwoleńcza, oczywiście również ze znamionami wojny 

obronnej i imperialistycznej / Wyprawa kijowska /.  Podsumujmy więc wyniki tych 

zmagań wojennych. Główną przyczyną wybuchu tej wojny była chęć rozszerzenia 

rewolucji bolszewickiej na pozostałe kraje Europy środkowej i zachodniej,  oraz 

plany Józefa Piłsudskiego dotyczące Międzymorza - utworzenie dużego, federalnego 

organizmu politycznego w Środkowej Europie, który by stanowił przeciwwagę dla  

Wielkiego Imperialistycznego  państwa Rosji sowieckiej. Przede wszystkim chodziło 

nam Polakom  o odzyskanie starej przedrozbiorowej granicy wschodniej na naszych 

dalekich Kresach I Rzeczypospolitej, to jest Smoleńsk, Mińsk białoruski, Lwów i 

Stanisławów, aż po Kamieniec Podolski. 

 

         SIŁY JAKIE ZOSTAŁY UŻYTE W TEJ WOJNIE 

                         SIŁY  ARMII BOLSZEWICKIEJ                                                                                                                      

 * Wojsko  950.000 żołnierzy                              

 *  Rezerwa  5.000.000 żołnierzy                             

           *  1 Brygada Czerwonej  Armii Halickiej                                                                                                  

     składającej się  z ukraińskich 1000 żołnierzy.                                                        

  * Wojsko słowackie  40.000 żołnierzy                                                                                               

 * Straty wojenne poniesione przez bolszewików w zabitych - 150.000 ludzi.

  

 

 



                                                                                                                   

                                SIŁY ARMII POLSKIEJ                                                                                           

  *  Wojsko polskie - 360.000 żołnierzy,                                                                                               

 *  Rezerwa  -  740.000 żołnierzy, 

 * Wojska Ukraińskie - 15.500 żołnierzy atamana Petlury, 

 * Białą Armia rosyjska w Polsce - 8.500 żołnierzy. 

 *  Straty wojenne polskie to 60.000 zabitych. 

   POCZĄTEK WOJNY POLSKO-BOLSZEWICKIEJ 

     Dnia 5 stycznia 1919 roku  Armia Czerwona zajęła Wilno. W zasadzie 

 jest to fizyczny początek wojny polsko - bolszewickiej. Rozpoczęły się starcia 

oddziałów Wojska Polskiego i Armii Czerwonej na Białorusi i Polesiu. W pierwszej 

fazie walk Wojsko Polskie zajęło Pińsk, oraz odbiło od bolszewików wszystkie 

niemal większe miasta  w okresie przedrozbiorowym stanowiące Polskie  Kresy 

Wschodnie I Rzeczypospolitej. 

 

    POCZĄTEK POLSKIEJ OFENSYWY NA WILEŃSZCZYŹNIE 

 
 Dnia 18 kwietnia 1919 roku to  początek ofensywy polskiej na Wileńszczyźnie. 

Po zaciętych 3 dniowych walk z Armią Czerwoną wojsko polskie zajęło Wilno, 

Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał odezwę do mieszkańców  byłego 

Wielkiego Księstwa Litewskiego, a polski Sejm Ustawodawczy wydał decyzję o 

włączenie Ziemi Wileńskiej do Polski. Natomiast 18 maja 1919 roku to początek 

polskiej ofensywy w Galicji Wschodniej. W tym samym czasie zawarto Umowę 

między Polską a Dyrektoriatem Ukraińskiej Republiki Ludowej o dwustronnej 

współpracy. Natomiast 25 czerwca 1919 roku Rada Najwyższa Konferencji 

Pokojowej w Paryżu upoważniła Polskę do zorganizowania tymczasowej 

administracji w Galicji Wschodniej po rzekę Zbrucz. 

  W lipcu 1919 roku rozpoczęły się 3 dniowe tajne rokowania z sowietami w 

Białowieży. Ale już 8 sierpnia 1919 roku wojsko polskie zajęło Mińsk, oraz linię 

kolejową relacji Wilno- Baranowicze - Sarny - Równe. 1 września 1919 roku 

podpisano Układ o rozejmie i ustalonej linii demarkacyjnej między Polską a 

Ukraińską Republiką Ludową. 10 września Wojsko Polskie zajęło Borysew, a  21 

listopada Rada Najwyższa Konferencji Pokojowej w Paryżu przyznało Polsce 25 

letni mandat nad Galicją Wschodnią pod nadzorem Ligi Narodów. Również 30 

grudnia 1919 roku podpisane zostało polsko - łotewskie porozumienie wojskowe 

dotyczące wspólnej akcji zaczepnej przeciwko Armii Czerwonej  w Łatgali  - 

dawnych Inflantach Polskich. 

  

 



            NACZELNY DOWÓDCA ARMII CZERWONWJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Foto Nr 3  NAC  +  https://pl.wikipedia.org/wiki/ Siergiej Kamieniew 

                                               SIERGIEJ KAMIENIEW 

                                                            1882 - 1936 

 
 

 

 

 

 

 



 Dnia 4 lipca 1920 roku rozpoczęła się generalna ofensywa wojsk 

bolszewickich na Białorusi w wyniku przerwania polskich linii obronnych nad Autą i 

Berezyną, nastąpił odwrót wojsk polskich na całym froncie. W związku z zaistniałą 

sytuacją Rada Obrony Państwa wystąpiła z apelem do obradujących w Spale Rady 

Najwyższej Ententy w sprawie udzielenia Polsce pomocy. Już 10 lipca 1920 roku w 

Spale został podpisany Układ pomiędzy państwami Ententy a Polską, która 

zobowiązała się do podjęcia rokowań i podpisania rozejmu z Rosją sowiecką. Wojska 

polskie miały się wycofać na tak zwaną Linię Curzona, biegnąca  wzdłuż rzeki Bug

    Dnia 20 lipca 1920 roku Głównodowodzący Armii Czerwonej Komisarz 

Siergiej Kamieniew wydał dowódcom  Frontu Zachodniego i Południowo - 

Zachodniego rozkaz zdecydowanego uderzenia na Warszawę. Zaraz potem wydał 

nowy rozkaz:  Front Zachodni uderzyć ma  natychmiast na Warszawę, natomiast 

Front Południowo-Zachodni ma atakować Lwów.                                                         

  Gdy zmarł w 1953 roku ten krwawy sowiecki dyktator narodowości 

gruzińskiej miałem wówczas już 13 lat. Doskonale pamiętam tamte groźne czasy. 

Wtenczas panowała w Polsce bardzo grona atmosfera państwowego terroru, 

podsłuchów i donosicieli. Dziś po 65 latach od jego śmierci nie mogę zrozumieć 

tego, jak to się stało, że my Polacy znani na  świecie ze swoich dążeń wolnościowych 

oraz walki za wolność naszą i waszą ulegli tej bolszewickiej polityce  w PRL u i tak 

chętnie poszliśmy na współpracę tym przeklętym dzisiaj reżimem. Gdy zmarł Stalin, 

pamiętam tą dziwną atmosferę jaka zapanowała w naszym kraju. Bardzo wielu ludzi 

płakało z żalu po tym kacie narodu polskiego. Dziś już nikt do tego się nie przyznaje 

ze wstydu. 

 Józef Stalin właściwe jego nazwisko to Józef Dżugaszwili urodził się w 18 

grudnia 1878 roku w gruzińskiej miejscowości Gori. Zmarł 5 marca 1953 roku. Był 

dyktatorem Rosji  sowieckiej - ZSRR  z nieograniczoną władzą. W swej władzy 

stosował terror państwowy wewnętrzny i zewnętrzny. Z jego rozkazów zginęło w  

ZSRR około 50 milionów ludzi. Na pewną śmierć na Syberię i Daleką Północ 

deportował  miliony niewinnych obywateli Rosji, jak również i innych podbitych 

krajów, w tym Polaków. Mordował również swoich przeciwników politycznych w 

partii, rządzie i w wojsku. Od dnia 3 kwietnia 1922 roku kiedy zdobył wadzę poprzez 

zdobycie stanowiska I Sekretarza RKP/b/ Rosyjskiej Komunistycznej Partii 

bolszewików. Funkcje te sprawował do swojej śmierci. Od 6 maja 1941 do 19 marca 

1946 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych ZSRR.  A  

od 19 marca aż do swojej śmierci 5 marca 1953 roku również pełnił funkcję 

Przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR. Był on też Ludowym Komisarzem 

Obrony ZSRR. Funkcję tą pełnił od  19 lipca 1941 roku do dnia 25 lutego 1946 roku. 

 Od 1929 roku z jego rozkazu w ZSRR prowadzono walkę z religią. Również 

rozpoczęto  rusyfikację ZSRR. Rozpoczął politykę kolektywizacji rolnictwa co 

doprowadziło w latach międzywojennych do katastrofalnego głodu na Ukrainie. Ten 

wielki głód kosztował naród ukraiński około 10 milionów istnień ludzkich. Podczas 

tego głodu na Ukrainie i w innych częściach Rosji często dochodziło do przypadków 

ludożerstwa. 

 



                         KRWAWY DYKTATOR 

       SEKRETARZ GENERALNY  KPZR              

 
  JÓZEF STALIN                                          

    1878 - 1953 

     GENERALISIMUS 

                             CZŁONEK RADY WOJENNEJ 
    Foto Nr 4.  NAC + https://pl.wikipedia.org/wiki/ Józef_ Stalin   

 

 

 
  

 



 Za nasze zwycięstwo w wojnie polsko-sowieckiej  latach 1919 - 1921 

płaciliśmy do 1989 roku. Dla Stalina, który uważał się za półboga przegrać wojnę z 

Polakami to dla niego był nie wybaczalny policzek. Dlatego też podczas II wojny 

światowej oraz po jej zakończeniu mordowanie Polaków to było fragmentem zemsty 

Stalina  na Polakach za przegraną wojnę polsko - sowiecką w 1921 roku. Inaczej tych 

strasznych zbrodni  i nienawiści do naszego narodu nie da się wytłumaczyć. 

 Głównodowodzącym armią bolszewicką w wojnie polsko - bolszewickiej był 

sowiecki marszałek Michaił Tuchaczewski. Pochodził on z rosyjskiej szlacheckiej 

rodziny. 

 Dnia 12 sierpnia 1920 roku Armia Czerwona  rozpoczęła ofensywę na 

przedmieścia Warszawy. Natomiast Wojsko Polskie 14 sierpnia rozpoczęło działania 

zaczepne spod rzeki Wkry. Manewr ten został wykonany przez 5 Armię pod 

dowództwem generała Władysława Sikorskiego, a 15 sierpnia 1920 roku 

kontruderzenie oddziałów generała Lucjana Żeligowskiego odbiło z rąk bolszewików 

Radzymin. 16 sierpnia 1920 roku to początek polskiej ofensywy znad Wieprza. 

 

                                         16 SIERPNIA 1920 ROK 

      PANICZNY ODWRÓT BOLSZEWIKÓW ZPOD WARSZAWY                                 

 
 Tego samego dnia rozpoczął się wielki odwrót Armii Czerwonej na Froncie 

Południowo - Zachodnim, W tym samym czasie wojska litewskie zajęły Wilno po 

wycofaniu się z niego Armii Czerwonej, a w bitwie pod Komorowem polska 

kawaleria rozbiła 1 Armię Konną marszałka Siemiona Budionnego. Trwały również 

walki polsko - litewskie w rejonie Suwałk, Sejn i Augustowa. Za ten litewski wrogi 

gest w stosunku do Polaków 9 października 1920 roku polska dywizja pod 

dowództwem generała Lucjana Żeligowskiego siłą zajęła Wilno. 

 Z wielką ulgą Polacy przyjęli wiadomość, że od dnia 18 października 1920 

roku zostaną  wstrzymanie działań wojennych na całym froncie polsko - sowieckim. 

Zostało zawarte zawieszenie broni. A 18 marca 1921 roku w Rydze podpisano traktat 

pokojowy między Polską a sowieckimi republikami Rosji i Ukrainy. Polskie wojsko 

już goniło bolszewików resztkami sił. Dlatego też jako młode państwo  zaraz po 

uzyskaniu niepodległości po 123 latach niewoli nie stać było na dalszą wojnę z 

bolszewikami. Jedynym dla nas wyjściem z tej sytuacji był właśnie zawarty Pokój  z 

bolszewikami w stolicy Łotwy Rydze odtąd zwany Pokojem Ryskim. 

 

 

 

 

 

 

     

 

 
  



  DOWÓDCA FRONTU ZACHODNIEGO 

                               ARMII CZERWONEJ          

    W  WOJNIE POLSKO – BOLSZEWICKIEJ 

 

 
     Foto  Nr 5.  NAC + https:// pl.wikipedia.org/wiki/ Michaił_ Tuchaczewski      
   

          MARSZAŁEK MICHAIŁ TUCHACZEWSKI     
                               1893 - 1937                           
     ZAMORDOWANY NA ROZKAZ STALINA 

 
                                



   DOWÓDCA 1 SOWIECKIEJ ARMII KONNEJ 

 
                         MARSZAŁEK  SEMEN BUDIONNY 

                                         1883 - 1973 

         Foto Nr 6. NAC  + https://pl.wikipedia.org/wiki/Semen_Budionny 

                  Dowódca 1 Konnej Armii Czerwonej Marszałek  ZSRR              

             Semen Budionny 

 

 

 

 

                              



           " Hej wy pala zielonyje pala, 

                                        Krasna kawaleria sadiś na kania ". 

  
  Tą pieśń śpiewali kawalerzyści armii konnej wówczas KomArma 

Semena Budionnego jadąc na spotkanie ze swoim przeznaczeniem pod Warszawę 

latem 1920 roku. A pod Warszawą? Ci którzy nie zdążyli zwiać z pola walki w porę, 

swój " bojowy " marsz zakończyli w zbiorowych żołnierskich mogiłach rozsianych 

po Borach Tucholskich i w innych polskich nadwiślańskich kniejach. Gdy 1 Armia 

Konna pod dowództwem marszałka Semena Budionnego pojawiła się na wojnie 

polsko-bolszewickiej to  Polacy najpierw wpadli w popłoch. To była armia zbirów, 

którzy z moralnością nie mieli nic wspólnego. Pijani mordowali i rabowali ludność 

cywilna a kobiety nagminnie były gwałcone i mordowane. Jednak polscy żołnierze 

na przedpolach Warszawy rozbili tą tak groźnie wyglądającą potężną armię. Podobno 

spod Warszawy uciekali pieszo i boso. 

                        

                        DOWÓDCA ARMII KONNEJ  
 

      



                               KOMKOR GAJA GAJ 
                                          1887 - 1937 

                  ZAMORDOWANY NA ROZKAZ STALINA 
                   Foto Nr 7.  NAC + https://pl.wikipedia.org/wiki/Gaja_Gaj 

 

 Ten natomiast bolszewicki  KomKor narodowości ormiańskiej też na 

przedpolach Warszawy otrzymał od Polaków potężne lanie. Musiał 

ratować się ucieczka przez granicę do neutralnych Prus Wschodnich, 

którzy obronili go  przed zagładą łamiąc prawo międzynarodowe. 

               
             DOWÓDCA 15 ARMII 

            W WOJNIE POSKO -  BOLSZEWICKIEJ   

                 

                        KOMARM AUGUST KORN                      



                1887 - 1937 

                    ZAMORDOWANY NA ROZKAZ STALINA 

   Foto Nr 8. NAC + https://pl.wikipedia.org/wiki/August_Korn 

 

  KomArm w Armii Czerwonej. Narodowości estońskiej. 

Przed rewolucją podpułkownik  Armii Imperium Rosyjskiego. W wojnie 

polsko-bolszewickiej dowodził 15 bolszewicką armii. 

 

 
  Ktoś mi kiedyś powiedział, że najlepszymi nadzorcami 

niewolników są  byli  niewolnicy. Przyznaję mu całkowitą rację. Są jednak 

również odstępstwa od tej reguły.  Niemal że wszyscy nasi znani dowódcy 

wojskowi oraz polityczni z lat dwudziestowiecznych wojen jakie przetoczyły 

się przez terytorium byłego i już niepodległego państwa polskiego urodzili się 

w czasach, kiedy kraj nasz Polska  znajdował się pogrążony w czasach nocy 

rozbiorowej. Ale gdy czas przyszedł do walki o Polskę niepodległą, do walki 

poszli wszyscy na ochotnika, "jak kamienie przez Boga rzucone na szaniec " - 

jak pisał poeta. Nikt ich nie pytał  z jakiego kierunku przychodzą, ze wschodu, 

z zachodu, czy z południa. W której armii  składali przysięgę wojskową, czy w 

Armii Imperium Rosyjskiego, czy w Cesarsko - Królewskiej Armii Austrio - 

węgierskiej, czy może w Cesarskiej Armii Pruskiej. Ważne było to, że stawili 

się na ochotnika aby walczyć i ginąć za wolność swojej polskiej ojczyzny. Jak 

ci bohaterowie byliby traktowani  w obecnej naszej polskiej rzeczywistości ? 

Nie odpowiem na to pytanie. Pozostawiam to dla swych czytelników. Jak w 

każdym społeczeństwie także i w naszym polskim, podzielonym skutecznie w 

okresie 123 letniej niewoli przez mocarstwa rozbiorowe, które na przykład 

podczas I wojny światowej strzelały do siebie i to nie na wiwat, są różni ludzie, 

dobrzy i źli. Nie jestem socjologiem, ale gdy oglądam przed telewizorem Sesje 

Parlamentarne naszego Polskiego Sejmu, to nieraz włosy mi staja 

przysłowiowego dęba. Dlatego w związku z Jubileuszem 100 rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości, oraz 100 rocznicy zwycięskiej bitwy 

Warszawskiej i Niemeńskiej  jak również w związku z przypadającej w 1919 

roku 8o rocznicy 
 


