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Polscy żołnierze podczas walk z Armią Czerwoną w rejonie Radzymina w 1920 r. Fot. PAP/CAF 

Ojczyzna w potrzebie!  

Wzywa się wszystkich zdolnych do noszenia broni,                              

by dobrowolnie zaciągali się w szeregi armii; jak jednolity, 

niewzruszony mur stanąć musimy do oporu, o pierś całego 

narodu rozbić się ma nawała bolszewizmu! (…) Jedność, 

zgoda, wytężona praca niech skupi nas wszystkich                            

dla wspólnej sprawy! (…) Wszystko dla zwycięstwa (…).  

Do broni! 
 

 



Źródło: apel Rady Obrony Państwa, 3 lipca 1920, cyt. za: Norman Davies, Orzeł biały. Czerwona 

gwiazda. Wojna polsko-bolszewicka 1919–1920, przeł. A. Pawelec, wyd. Znak, Kraków 2000. 

W dniach 13-15 sierpnia 1920 r. na przedpolach Warszawy rozegrała się decydująca bitwa wojny 

polsko -bolszewickiej, uznawana za 18. przełomową bitwę w historii świata zadecydowała                             

o zachowaniu przez Polskę niepodległości i uratowaniu Europy przed bolszewizmem. 

Trudno sobie wyobrazić, jak teraz wyglądałaby Polska, gdyby nie zwycięstwo w bitwie rozegranej głównie 

na przedmieściach Warszawy, ale nie można pominąć walk o Płock, Włocławek, Przasnysz, Ciechanów                                                                       

czy Wyszków oraz w wielu innych miejscach. Wszystkie miasta, mimo że nieco bardziej oddalone od 

Warszawy, przyczyniły się do zwycięstwa - nie tylko siłą wojskową, ale też dużym zaangażowaniem całego 

społeczeństwa polskiego. Batalię z 1920 r. określa się mianem "Cudu nad Wisłą" - autorem tej nazwy jest 

Stanisław Stroński. Odwołanie do cudu było nawiązaniem do „Cudu nad Marną", kiedy to sześć lat 

wcześniej tak właśnie nazwano słynne, strategiczne odrzucenie wojsk niemieckich spod Paryża. 

Obiektem badań historycznych jest również znaczenie bitwy warszawskiej dla Europy. Ambasador brytyjski 

w przedwojennej Polsce lord Edgar Vincent D'Abernon nazwał ją już w tytule swojej książki "osiemnastą 

decydującą bitwą w dziejach świata". W jednym z artykułów pisał: Współczesna historia cywilizacji zna 

mało wydarzeń posiadających znaczenie większe od bitwy pod Warszawą w roku 1920. Nie zna zaś ani 

jednego, które by było mniej docenione... Gdyby bitwa pod Warszawą zakończyła się zwycięstwem 

bolszewików, nastąpiłby punkt zwrotny w dziejach Europy, nie ulega bowiem wątpliwości, iż z upadkiem 

Warszawy środkowa Europa stanęłaby otworem dla propagandy komunistycznej i dla sowieckiej inwazji 

(...). Zadaniem pisarzy politycznych jest wytłumaczenie europejskiej opinii publicznej, że w roku 1920 

Europę zbawiła Polska. 



 

https://polskatimes.pl/bitwa-warszawska-1920-cud-nad-wisla-trzy-dni-ktore-uratowaly-europe-przed-bolszewizmem/ar/c15-

3538505 

 

https://polskatimes.pl/bitwa-warszawska-1920-cud-nad-wisla-trzy-dni-ktore-uratowaly-europe-przed-bolszewizmem/ar/c15-3538505
https://polskatimes.pl/bitwa-warszawska-1920-cud-nad-wisla-trzy-dni-ktore-uratowaly-europe-przed-bolszewizmem/ar/c15-3538505

