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Dyskusja online: Od Samhorodka do Komarowa.
Wojsko Polskie w walce z Armią Konną
Budionnego latem 1920 r. – Szczecin, 3 grudnia
2020
Zadwórze - polskie Termopile. Bohaterska obrona Lwowa i
Zamościa. Komarów - ostatnia wielka bitwa kawalerii. O
zaciętych i toczonych ze zmiennym szczęściem walkach Wojska
Polskiego z armią siemiona Budionnego rozmawiać będziemy
już w czwartek 3 grudnia o godz. 18.00. Zapraszamy

Na fanpage'u @IPN.Szczecin na Facebooku oraz YouTube IPNtvPL polecamy dyskusję
online: „Od Samhorodka do Komarowa. Wojsko Polskie w walce z Armią Konną Budionnego
latem 1920 r.” O bitwie pod Zadwórzem zwanej polskimi Termopilami, bohaterskiej obronie
Lwowa i Zamościa oraz o ostatniej wielkiej bitwie kawalerii pod Komorowem rozmawiali:

dr Marek Kozubel z Biura Edukacji Narodowej IPN

dr Przemysław Benken z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w
Szczecinie

Choć Bitwa Warszawska 1920 roku jest najlepiej znanym starciem wojny polsko-sowieckiej i
jej punktem zwrotnym, to wielkie znaczenie dla pokonania bolszewików miały również
walki toczone przez Wojsko Polskie z 1. Armią Konną Siemiona Budionnego na
południowym odcinku frontu. Od czasu, gdy dokonała ona 5 czerwca 1920 r. przełamania
polskich pozycji pod Samhorodkiem na Ukrainie, srożyła się na tyłach Wojska Polskiego,
udaremniając próby stabilizacji frontu. Próba zniszczenia Konarmii podjęta pod koniec lipca
pod Brodami, pomimo początkowych sukcesów, nie zakończyła się pełnym zwycięstwem.
Latem 1920 r., w najintensywniejszym okresie wojny, konnica Budionnego uderzyła na
Lwów. Doszło wówczas (17 sierpnia) do legendarnego starcia elementów 6. Dywizji
Kawalerii z kombinowanym oddziałem polskich ochotników pod Zadwórzem. Rozwścieczeni

1200x6281200x628

https://szczecin.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/87/87-537919.jpg


oporem czerwonoarmiści dokonali po walce jednej z wielu masakr rannych i wziętych do
niewoli polskich żołnierzy. Po nieudanych szturmach na Lwów, Armia Konna próbowała pod
koniec sierpnia zdobyć Zamość, skutecznie broniony przez Polaków i ich ukraińskich
sojuszników. Zagrożona okrążeniem i zniszczeniem, w wyniku klęski Michaiła
Tuchaczewskiego pod Warszawą, Konarmia z wielkim trudem i przy znacznym stratach
przebiła się wschód, staczając 31 sierpnia wielką bitwę kawaleryjską z jazdą polską pod
Komarowem. 
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