
Trzy dni, które uratowały Europę przed bolszewizmem   

Bitwa warszawska 1920  

i wojna polsko-bolszewicka. 

  

   

Bitwa warszawska (pot. cud nad Wisłą) – bitwa stoczona w dniach 13–25 

sierpnia 1920 w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Zadecydowała o zacho-

waniu niepodległości przez Polskę i przekreśliła plany rozprzestrzenienia 

rewolucji na Europę Zachodnią. 

Kluczową rolę odegrał manewr Wojska Pol-

skiego oskrzydlający Armię Czerwoną przepro-

wadzony przez Naczelnego Wodza Józefa Pił-

sudskiego, wyprowadzony znad Wieprza 16 

sierpnia, przy jednoczesnym związaniu głów-

nych sił bolszewickich na przedpolach Warsza-

wy. 

Konflikt polsko-bolszewicki rozpoczął się właściwie tuż po odzyskaniu 

przez Polskę niepodległości. 18 listopada 1918 r. przywódca bolszewickiej 

Rosji Włodzimierz Lenin wydał rozkaz o rozpoczęciu Operacji "Wisła". 

Dla bolszewików pokonanie Polski było celem taktycznym - głównym było 

wsparcie komunistów, którzy w tym samym okresie próbowali rozpocząć 

rewolucję w Niemczech i w krajach powstałych po rozpadzie Austro-

Węgier. 

Straty strony polskiej wyniosły: ok. 4500 

zabitych, 22 tys. rannych i 10 tys. zaginio-

nych. Szkody wyrządzone sowietom nie są 

znane. Przyjmuje się, że ok. 25 tys. bolsze-

wików poległo lub było ciężko rannych, 60 

tys. trafiło do polskiej niewoli, zaś 45 tys. 

zostało internowanych przez Niemców.  

Wspomnienie o bombardierze  - Leszku Kozielskim. 
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Dobrzelin lata 30 XX w. Rodzina Kozielskich. Ojciec i czterech synów.    

Od lewej: Janusz, Lech, Tomasz Kozielski, Marian, Henryk. Na kolanach wnuk Wojtuś. 

Janusz  w 1940 ukrywał się w Żychlinie u siostry - Heleny Vogt Kozielskiej, która w 1939 r. wyszła 

za mąż za obywatela Szwajcarii W. Vogta (przedstawiciela handlowego koncernu Brown Boveri),  

żołnierz powstania warszawskiego. 

LESZEK BOHATER BITWY WARSZAWSKIEJ i WOJNY Z BOLSZEWIKAMI. 

Tomasz - głowa  rodziny Kozielskich, nacz. inż. Cukrowni Walentynów i Dobrzelin. 

Marian - zmarł w 1936 r. Grób na cmentarzu w Żychlinie zwany „Aniołkiem”. 

Henryk - żołnierz bitwy nad Bzurą. Studiował orientalistykę i ekonomię. Pracownik Rohn-Zieliński w 

Żychlinie, biurko w biurko z Eugeniuszem Jezierskim, twórcą Politechniki Łódzkiej. 

Leszek  Kozielski - uczestnik  Powsta-

nia Wielkopolskiego, żołnierz 14 Wiel-

kopolskiego  Pułku Artylerii Lekkiej. 

Bohater Bitwy Warszawskiej i wojny 

polsko - bolszewickiej. Za męstwo i wy-

bitne czyny na polu chwały nagrodzony 

przez Naczelnika Państwa i Naczelnego 

Wodza orderem VIRTUTI MILITARI”  

i dwukrotnie „Krzyżem Walecznych”. 



Artykuł 4 ustawy orderu wojskowego „Virtuti Militari” z dnia 1 

sierpnia 1919 roku mówi: „Order wojskowy „Virtuti Militari” jest 

nagrodą czynów wybitnego męstwa i odwagi dokonanych w 

boju i połączonych z poświęceniem się dla dobra Ojczyzny. (…) 

Krzyż Srebrny – a taki otrzymał Lech Kozielski – otrzymuje 

oficer, podoficer lub żołnierz za czyn wybitnego męstwa, 

połączony z narażeniem życia.”  

 Czarno-niebieska wstążka, 

A przy niej srebrny krzyż: 

Virtuti Militari. 

 Znaczy żołnierskiej cnocie, 

Szlachetni o niej śnią, 

A zdobyć ten krzyż można 

Pogardą śmierci, krwią. 

Kto w boju mężnie staje, 

Idąc na armat spiż, 

Temu Ojczyzna daje 

Żołnierskiej cnoty krzyż. 

Chorągwie i sztandary 

Zwycięsko szumią w krąg, 

A on ów dar nad dary 

Z Ojczyzny bierze rąk. 

Szanuj tę pierś, na której 

Błyszczy ten święty znak 

I proś w pacierzu Boga 

Byś się zasłużył tak. 

By wódz na polu chwały 

Na pierś ci przypiął go 

Virtuti krzyż, zdobyty 

Pogardą śmierci, krwią. 

Str. 3 

„Bateria cofając się dnia 16 lipca 1920 r  traktem z Słucka, 

napadnięta została znienacka przez dwa pancerne automobile  

i silnie ostrzeliwana z 9 ciu kulomiotów. Jako celowniczy 

zdołał nie tylko wyciągnąć swe działo z trzęsawiska, w jakie 

konie spłoszone nagłem i bliskiem ogniem karabinowym je 

wciągnęły, lecz trzecim pociskiem trafił wyznaczone mu auto 

pancerne na odległość 800 m. tak, że zostało zupełnie znisz-

czone, obsługa cała zaś zabita. 

Dnia 30 września 1919 r. była bateria pod Babinem zupełnie 

odcięta od II baonu. Bolszewicy podchodzili już pod baterię. 

O godz. 4:00 po poł. gdy batr. rozpoczęła odwrót zostało jed-

no działo w Babinie i zasłaniało nasze ustępujące oddziały 

celnemi strzałami przed następującym wrogiem. Celowni-

czem i działonowem równocześnie był kanonier Kozielski. 

Najmniejszy celownik na który działo strzelało był 600 m. Po 

wyjściu oddziałów z Babina cofnęło się działo bez strat do 

baterji.”  

Wspomnienia naocznego świadka, kpt. Wacława Gadomskie-

go, uczestnika wojny polsko bolszewickiej,  dowódcy baterii 

III dywizjonu 14 p.a.p. (pisownia oryginalna): 

      Krzyż Walecznych. 

          Virtuti Militari. 

Wspomnienia dowódcy kpt. Gadomskiego. 

   1933 r. LESZEK KOZIELSKI . CAW. 



  

  

LISTA ODZNACZONYCH SREBR-

NYM KRZYŻEM ORDERU  

WOJENNEGO  

„VIRTUTI MILITARI” 

V KLASY. 

9 LIPIECA 1920 - wspomnienia. kpt. Wa-

cława  Gadomskiego,  dowódcy 7 baterii 

III dywizjonu 14 p.a.p. (pisownia orygi-

nalna): 

       Odwrót dywizji znad Berezyny. 
 

Jest to punkt kulminacyjny nadzwyczajnie dla 

nas krytycznego położenia. Wtem pada trzeci 

strzał z naszego działa, oddany celownikiem 

na 700 metrów na pierwszy zbliżający się ku 

szosie automobil pancerny. Pocisk pada celnie 

i rozbija go. Widać słup dymu eksplodującego 

pocisku w samym środku woza. Wóz zapala 

się i płonie. 

  Drugi wóz pancerny tyłem się cofa i wnet 

znika za zaroślami. Działo przyspiesza ognia 

za znikającym wozem, który jak później 

stwierdzono, został 150 metrów za pierwszym 

trafiony i opuszczony przez obsługę.  Po kilku 

celnych strzałach na folwark na celowniku 

1200 metrów, ogień nieprzyjaciela słabnie.   

   W ostatnich chwilach zdążyła piechota nasza 

rozwinąć się z wąwozu i uderzyć na nieprzyja-

ciela. Działanie piechoty wsparte kilkoma 

serjami całej 4-tej baterji odrzuca nieprzyja-

cielską piechotę w tył. Cofanie bolszewików 

nabiera powoli charakteru ucieczki. 

 W nagrodę za dzielny czyn obsługi 4-go dzia-

ła, spowodował ppor. Nawrocki podanie 

wniosku na odznaczenie dla celowniczego  

Kozielskiego. 

ppor. Ludwik Nawrocki w środku  

w pierwszym rzędzie. Wnioskodawca  

Odznaczeń dla Leszka Kozielskiego. 

Bitwa pancerna na przedpolach Warszawy 1920 r. 

Naoczny świadek wydarzeń wo-

jennych i jego wspomnienia  

o celowniczym Kozielskim,  

kpt. Wacław Gadomski dowódca 

7 baterii III dywizjonu 14 Pułku 

Artylerii Polowej. 

Bombardier  Leszek Kozielski 

dzieciństwo i lata  młodzieńcze 

spędził w części  Dobrzelina 

zwanej potocznie Mizerkami. 

Opracowanie napisałem dzięki pomocy Pana Pawła Przewoźnego,  chrześniaka Leszka Kozielskiego. 


