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UWAGI DO WOJNY POLSKO-ROSYJSKIEJ 1920 R.

W nawiązaniu do analizy wydarzeń związanych z wojną polskobolszewicką dodać należy, że w lipcu 1920 r. w belgijskiej miejscowo
ści Spa trwała konferencja państw Entcnty Państwa tej koalicji zgodziły
się 10 lipca pośredniczyć w rozmowach pokojowych Polski z Rosją, pod
warunkiem zaakceptowania przez polskiego premiera Grabskiego wy co
fania wojsk polskich za proponowaną linię angielskiego m inistra spraw
zagranicznych lorda Curzona, oraz zastosowanie się Polski do decyzji
wr sprawie Galicji Wschodniej, Litwy, Gdańska i Cieszyna. Premier
Grabski podpisał umowę na warunkach Ententy. lecz gdyby Rosja od
mówiła uznania rozejmu i nie wstrzy mała działań wojennych, to pań
stwa sprzy mierzone miały udzielić Polsce pomocy' w obronie jej nie
podległości. Umow a nie weszła w ży cie z powodu odrzucenie jej przez
bolszewików, którzy chcieli przenieść spór z Polską na płaszczyznę
dwustronną, mamiąc obietnicami oddania Polsce większy ch terenów niż
koalicja1.
Drugim ważnym faktem była sprawa działania wywiadu rosyjskiego,
który nie odkry ł przygotowań polskich do kontrofensywy znad Wieprza
oraz całego przegrupowania wojsk polskich. Trzeba tutaj dodać, iż 13
sierpnia żołnierze rosyjscy' znaleźli przy zabity m pod Dubienką mjr
Drojowskim rozkaz Naczelnego Wodza o działaniach polskich. Jednak
Tuchaczewski jak i jego sztab zlekceważył ten rozkaz, uważając go za
podstęp2.
Godne uwagi było jedno z działań Frontu Południowo-Zachodniego
wojsk rosyjskich. Dowódcy tego frontu liczyli na duże zdobycze we
Lwowie, dlatego nic wy konywali rozkazów Tuchaczewskiego, wskutek
czego odsłonięte zostało południowe skrzy dło Rosjan atakujących W ar

szawę. To Stalin, jako członek Rady Wojennej Frontu PołudniowoZachodniego, zdołał nakłonić dowódcę tego Frontu do zignorowania
rozkazów o dalszym marszu na W arszawę0.
Warto też nadmienić o uformowaniu atakujących wojsk Tuchaczewskiego. Były one ułożone w tzw . schody, co znacznie ułatwiło kontak
towanie się oddziałom polskim w odpowiednim kierunku, podczas zwy 
cięskiej bitwy warszawskiej. Wojska rosyjskie miały bardzo słabe cen
trum. to samo doty czy ło Frontu Południow o-Zachodniej) z silnie od
słoniętymi lewy m skrzydłem.
Trzeba również, wspomnieć, iż w czasie walk o Warszawę trwał boj
kot pomocy z Europy Zachodniej dla Polski prze? robotników, którzy
wierzy li rosyjskiej propagandzie. Przykładem takiej postawy były straj
ki dokerów w Anglii, blokada kolejową w Czechosłowacji i w Niem
czech.
Ostatnią sy gnalizowaną tu sprawą były błędy polskich dowódców.
Przy kładem są - operacja kijowska i nieudana próba rozbicia 12. Armii
rosy jskiej; podjęcie w alk o Kijów przez Rydza-Smigłego w czasie, gdy
Rosjanie prowadzili już dość zmasowaną ofensywę, a wojska polskie
wycofywały' się na zachód: spóźnione próby obrony' na Niemnie
i w Grodnie oraz Wilnie, co pozwoliło zdobyć te pozycje wcześniej
przez Armię Czerwoną4
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