
Wojna polsko-bolszewicka 
Wojna polsko-bolszewicka rozpoczęła się na początku 1919 roku, ale główne 
działania wojenne rozegrały się w 1920 roku. Polskie dowództwo z Naczelnikiem 
Państwa Józefem Piłsudskim na czele postanowiło nie czekać na rosyjskie uderzenie. 
Na pisze wojska zaatakowały Rosję i zajęły znaczne obszary, należące obecnie do 
Białorusi i Ukrainy. W kwietniu 1920 roku polskie oddziały wkroczyły do Kijowa na 
Ukrainie.Jednak wkrótce wojska Rosji Sowieckiej przeszły do natarcia. Pod ich 
naporem Polacy zostali zmuszeni do wycofania się i utracili wszystkie zdobyte 
terytoria. Latem 1920 roku bolszewicy zagrozili Warszawie. Byli pewni, że stolica 
Polski zostanie wkrótce zdobyta i nasze państwo upadnie. Ich dowódca już nawet 
triumfalnie ogłosił: Po trupie Polski, przez Warszawę, przejedziemy do Europy!. 
Wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, bez względu na różnice  poglądów 
politycznych, zmobilizowali się do walki w obronie zagrożonej wolności. Do wojska 
zgłaszały się tysiące ochotników. Na potrzeby armii ludzie oddawali pieniądze  
kosztowności, za które kupowano broń, amunicje i sprzęt wojskowy. 

Gorące informacje  

Sukces Polaków w Bitwie Warszawskiej został osiągnięty między innymi dzięki pracy kryptologów, 
czyli specjalistów, którzy zajmowali się odszyfrowaniem rosyjskich rozkazów, meldunków i 
raportów przekazywanych droga radiową. 
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