
 Dni, które uratowały Europę przed bolszewizmem  

Bitwa warszawska 1920 r. 

 

  

   

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 właści-

wie tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległo-

ści. 18 listopada 1918 r. przywódca bolszewickiej 

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

  

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. 
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Armia Konna Siemiona Budionnego, 1920. 

Bitwa Warszawska, sierpień 1920 r. Stanowisko 

karabinu maszynowego Colt-Browning zw. 1895.  

Generał Haller na stanowiskach Poznańskiej Dywizji 

w czasie Bitwy Warszawskiej, 1920. 

http://www.polskatimes.pl/artykul/3538505,cud-nad-wisla-bitwa-warszawska-1920-roku-trzy-dni-ktore-uratowaly-europe-przed-bolszewizmem,id,t.html


Str. 2 BITWA WARSZAWSKA 1920 R. 

Dobrzelin lata 30 XX w. Tomasz Kozielski z synami i wnuczkiem.  

Drugi od lewej - Leszek Kozielski bohater Bitwy Warszawskiej. 

 Urywek z życiorysu:  
„W 1912 roku wstąpił do 8 klasowej niemieckiej szkoły średniej w Inowrocławiu. Wybuch I wojny światowej 

przerwał jego dalszą naukę szkolną, przebywał bowiem w tym czasie na wakacjach u rodziców w Dobrzelinie,  

w byłym zaborze rosyjskim i do Niemiec, do szkoły, wrócić nie mógł. Uczył się w domu, przy pomocy korepetyto-

ra, przygotowując się do wstąpienia do jednej ze szkół byłego zaboru rosyjskiego. Internowanie jego ojca, po-

siadającego obywatelstwo niemieckie, przez Rosjan w 1915 roku i wywiezienie go do Rosji diametralnie zmieni-

ło warunki materialne rodziny tak, że Leszek zmuszony był zrezygnować z dalszej nauki. W 1916 roku wstąpił na 

praktykę handlową w Poznaniu”. 

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 odznaczony 

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. 
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  Wspomnienia naocznego świadka, kpt. Wacława Gadomskiego, uczest-

nika wojny polsko bolszewickiej,  dowódcy baterii III dywizjonu 14 p.a.p. 

(pisownia oryginalna): 

      Krzyż Walecznych. 

          Virtuti Militari. 

 Urywek z życiorysu. 

           1933 r.  LESZEK KOZIELSKI .  
              Centralne Archiwum Wojskowe. 

„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”. 

„15 czerwca 1918 roku powołany został do wojska niemiec-

kiego. Służbę odbywał w 5 batalionie strzelców w Hirschber-

gu (Jelenia Góra). Pod koniec 1918 roku, 20 grudnia, tak jak 

wielu Polaków, uciekł z wojska niemieckiego do rodziców do 

Dobrzelina”. 



  

  

LISTA ODZNACZONYCH SREBR-

NYM KRZYŻEM ORDERU  

WOJENNEGO  

„VIRTUTI MILITARI” 

V KLASY. 

9 LIPCA 1920 - wspomnienia. kpt. Wacła-

wa  Gadomskiego,  dowódcy 7 baterii III 

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

       Odwrót dywizji znad Berezyny. 
 

 „Wtem pada trzeci strzał z naszego działa, 

oddany celownikiem na 700 metrów na pierw-

szy zbliżający się ku szosie rosyjski automobil 

pancerny. Pocisk pada celnie i rozbija go. Wi-

dać słup dymu eksplodującego pocisku w sa-

mym 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 stwier-

dzono, został 150 metrów za pierwszym trafio-

ny i opuszczony przez obsługę.  Po kilku cel-

nych strzałach na folwark na celowniku 1200 

metrów, ogień nieprzyjaciela słabnie.   

 Cofanie bolszewików nabiera powoli charak-

teru 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 

wojennych i jego wspomnienia  

o celowniczym Kozielskim,  

kpt. Wacław Gadomski dowód-

ca 7 baterii III dywizjonu  

14 Pułku Artylerii Polowej. 

Bombardier  Leszek Kozielski 

dzieciństwo i lata  młodzieńcze 

spędził w części  Dobrzelina 

zwanej potocznie Mizerkami. 

  

Bombardier Leszek Kozielski w 1920 r. wziął udział w Bitwie 
Warszawskiej, w grupie kontruderzeniowej znad Wieprza 
dowodzonej bezpośrednio przez Wodza Naczelnego Józefa 
Piłsudskiego.   
 Z wojny polsko – bolszewickiej wrócił z baterią do  
Poznania w 18 października 1920 roku, z trzema  
chwalebnymi odznaczeniami na piersi: 
  Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari V klasy  
  i dwoma Krzyżami Walecznymi. 

              14 Pułk Artylerii Lekkiej ze 105 mm armatą dalekonośną Schneider 

wz. 13 w zaprzęgu konnym podczas defilady  

Generał Józef Haller  

na przedmieściach 

Warszawy, 1920 r. 

Bitwa Warszawska.  

Wojsko polskie, 1920 r.  



  

  

  

 

 

Bombardier  Leszek Kozielski 

dzieciństwo i lata  młodzieńcze 

spędził w części  Dobrzelina 

zwanej potocznie Mizerkami. 

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

Szlak bojowy 14 Pułku Artylerii Polowej Wielkopolskiej. 

Zwolniony do rezerwy w grudniu 1921 roku, pracował  m.in. w 
Polskich Zakładach Elektrycznych Brown Boveri  w Żychlinie, 
jako handlowiec – buchalter. 

W 1964 roku odznaczony został Wielkopolskim Krzyżem Po-

wstańczym za udział w Powstaniu Wielkopolskim, a w roku 

1976 Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za Po-

wstanie Wielkopolskie i wojnę obronną 1939 roku.  

Nigdy się nie ożenił i nie zostawił potomstwa. Zmarł w Domu 

Weterana w Poznaniu 1 października 1980 roku w stopniu ka-

pitana WP. 

Dobrzelin lata 30. Pierwszy od lewej w drugim 

rzędzie Leszek Kozielski. 

Lata 50. Mały chłopiec to  Pawełek  Przewoźny 

chrześniak Leszka Kozielskiego.  

Dzięki niemu powstało to małe opracowanie  

o bohaterze  Bitwy Warszawskiej, który dzieciń-

stwo i część dorosłego życia spędził w Dobrzeli-

nie i Żychlinie. 










