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KĄCIK HISTORYCZNY
Cud nadWisłą ‐ co to właściwie było
i jakiemiało znaczenie?

14 lutego 1919 roku - właśnie tę datę uważa się za rozpoczęcie wojny Polsko-
Bolszewickiej. Jakie były strony konfliktu? Jak się rozpoczęła i zakończyła? Jaki był jej
przebieg i konsekwencje?

Jedną z głównych przyczyn wybuchu wojny pomiędzy Polską, a Rosją Sowiecką było
zagrożenie dla niepodległości II Rzeczypospolitej oraz zatrzymanie idei Sowietów o
rewolucji komunistycznej na terenie całej Europy. Powszechnie uważa się, że do
pierwszych starć doszło na terenie Białorusi w 1919 r. Dużą rolę w wojnie odegrał polski
radiowywiad. Dzięki niemu już we wrześniu rozszyfrowano pierwsze szyfry bolszewickie.
14 maja 1920 r. wojska sowieckie ruszyły do kontrofensywy na północy i południu. Wojska
Polskie były w odwrocie, broniły się już na linii Bugu i Narwi. Polska była w bardzo groźnej
sytuacji, Wielka Brytania prosiła II Rzeczpospolitą o zawarcie pokoju za wszelką cenę.
Czechosłowacja odmówiła Brytyjczykom dostarczenia przez ich granicę broni i amunicji dla
Polski, a gdańscy i brytyjscy dokerzy pod wpływem bolszewików spowalniali dostawę broni
drogą morską. Jedyne wsparcie Polska dostawała odWęgrów i Francuzów.

Do decydującej bitwy doszło pod Warszawą. Rozgrywała się ona od wschodniej linii Wisły,
aż do linii Działdowo-Włodawy na północy. Trwała ona 10 dni i zakończyła się zwycięstwem
Polaków, mimo dużej przewagi liczebnej Rosjan. Bitwa ta otrzymała tytuł "Osiemnastej
decydującej bitwy w dziejach świata" i nazwano ją "Cudem nad Wisłą".
Negocjacje pokojowe odbywały się w Rydze i zakończyły się 18 marca 1921 roku. Granica
wschodnia pokrywała się mniej więcej z terenami sprzed II rozbioru Polski. Ponadto strona
sowiecka zmuszona była do oddania zagrabionych przez nich podczas wojny zabytków
oraz zapłaty 30 mln rubli w złocie, jako odszkodowanie za rozbiory.

KALENDARZ ŚWIĄT 
NIETYPOWYCH
• 03.06 Dzień Dobrej Oceny 

(szkolnej)
• 06.03 Dzień Jo-jo
• 09.06 Dzień Kaczora 

Donalda
• 13.06 Dzień Dobrych Rad

OBCZAJ JĘZYK OBCY
Co oznacza to słowo?
Paperino

(włos.)
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AKTUALNOŚCI
Wakacje tuż-tuż😀
Marzycie już o 25 czerwca, czyli dniu, w
którym kończymy rok szkolny 2020/2021?
Ten wymarzony przez uczniów dzień zbliża się
wielkimi krokami.
Ale zanim to nastąpi mamy przed sobą jeszcze
Dzień Dziecka. Kto z nas nie lubi tego dnia? W
Polsce święto wszystkich dzieci obchodzone
jest od 1950 roku. Zostało ono ustanowione w
celu upowszechnienia ideałów i celów
związanych z prawami dziecka.
Napiszcie mi co ciekawego robiliście w tym
dniu.

Mój adres to 
jakub.szymankiewicz@podstawowa6.pl

Chętnie zbiorę Wasze doświadczenia i
opublikuję w następnym wydaniu naszej
gazetki.
Przed nami jeszcze kolejny ważny dzień
związany z naszą wiarą. 3 czerwca obchodzimy
Święto Bożego Ciała. W Polsce obchody tego
święta są związane z procesją ulicami miast i
wsi do czterech ołtarzy. Jest to kolejny dzień
wolny od szkoły!
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