
Dzień dobry klaso IV! ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Na poprzedniej lekcji historii poznaliście postać Józefa Piłsudskiego. Dowiedzieliście się, że 
odrodzone państwo polskie nie miało określonych granic i kształtowały się one przez kilka 
lat. Na wschodzie Polski granicę ustalono w wyniku wojny z Rosją Sowiecką,  
a spektakularnym wydarzeniem tamtych czasów była Bitwa Warszawska, do jakiej doszło  
15 sierpnia 1920 r. i którą nazywa się „cudem nad Wisłą”.  Dlaczego?  

Zapraszam do lekcji. ☺ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lekcja – poniedziałek 20.04.2020 r. 

Temat: Bitwa Warszawska. 

1. Proszę przeczytać rozdział z podręcznika str.118 - 121.  

- Zwróćcie uwagę na wyjaśnienie trudnych słów: komunizm, Kresy Wschodnie.  

- Przyjrzyjcie się też obrazowi J. Kossaka pt. „Cud nad Wisłą”- Kogo dostrzegacie w lewym 
górnym rogu obrazu? 

2. Proszę zapisać do zeszytu poniższą notatkę: 

1. Śmiertelne zagrożenie ze wschodu. 

- udział Polaków w konferencji pokojowej w Paryżu i dyplomatyczna walka o granic Polski, 

- rządy komunistów (bolszewików) w Rosji, 

- chęć podporządkowania sobie Polski przez Rosję Sowiecką. 

2. Wojna polsko – bolszewicka (1919 – 1921). 

- atak wojsk polskich na tereny dzisiejszej Białorusi i Ukrainy, 

- natarcie wojsk rosyjskich, 

- wycofanie się Polaków, 

- mobilizacja rodaków (zgłaszanie się do Wojska Polskiego, oddawanie kosztowności). 

3. Bitwa Warszawska – 15 sierpnia 1920 r. 

- kluczowy manewr Wojska Polskiego pod Warszawą oskrzydlający Armię Czerwoną, 

- obawa bolszewików przed okrążeniem i odwrót, 

- zwycięstwo Polaków, 

- rola polskich kryptologów (odszyfrowali rosyjskie rozkazy) 



- „cud nad Wisłą”  – wiara w pomoc Najświętszej Maryi Panny, gdyż 15 sierpnia to święto 
Wniebowzięcia NMP, 

- pokój w 1921 r. i przyłączenie do Polski Kresów Wschodnich (wschodnie tereny ówczesnej 
Polski, które dziś należą do Litwy, Białorusi i Ukrainy). 

5. 15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Na koniec zapraszam chętnych do obejrzenia dwóch krótkich filmów: 

a) 2,5 – minuty filmu o walce Polaków o niepodległość: 

https://www.youtube.com/watch?v=13Nn_2sAnR4 

b) 3-minutowy film o wojnie polsko – bolszewickiej. To skrót działań wojennych wojny 
polsko - bolszewickiej: 

https://www.youtube.com/watch?v=mvj1KYVXQnE 

 


