BITWA WARSZAWSKA
1920 R.
SETNA ROCZNICA WYDARZENIA

książki do wypożyczenia

Znaczenie bitwy warszawskiej jest wciąż obiektem badań
historycznych. Ambasador brytyjski w przedwojennej Polsce –
lord Edgar Vincent D’Abernon nazwał ją już w tytule swej
książki „Osiemnastą decydującą bitwą w dziejach świata”.
W jednym z artykułów opublikowanych w sierpniu 1930 r.
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”.

"Odzyskana niepodległość – 10 opowiadań
z XX wieku to piąta książka z serii „Zdarzyło
się w Polsce”. Ostatni tom z tego cyklu
ukazuje się w setną rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości i poświęcony
jest niezwykle burzliwemu okresowi
w historii naszej ojczyzny. Współcześni
autorzy książek dla dzieci i młodzieży,
pasjonaci historii, przedstawili w nim II
Rzeczpospolitą, okupację hitlerowską i PRL
widziane oczami naszych przodków:
powstańców śląskich, uczestników bitwy
warszawskiej, żołnierzy Armii Krajowej,
cywilów deportowanych na nieludzką ziemię
i repatriantów zza Buga. Za ich sprawą
czytelnik stanie się świadkiem zamachu na
prezydenta Gabriela Narutowicza
i przewrotu majowego, przeniesie się do
bombardowanego przez Niemców Wielunia
i płonącego warszawskiego getta. Będzie
towarzyszyć tym, którzy do wolnej Polski
szli u boku generała Andersa, i tym, którzy
podążali do niej razem z generałem
Berlingiem, a także tym, którzy walczyli
o nią podczas strajków robotniczych
w Poznaniu, Radomiu i Gdańsku.

Zwycięstwo z sierpnia 1920 r.
było momentem
przełomowym dla losów
odrodzonej Polski. Klęska
bolszewików zapewniła
przetrwanie jej
niepodległości i zdaniem
większości historyków
uchroniła całą Europę przed
panowaniem komunizmu.

Pierwsza pełna monografia
bitwy stoczonej w sierpniu
1920 r. na przedpolach
Warszawy. Napisana została
w oparciu o aktualnie
dostępny materiał źródłowy,
w tym znajdujący się
w archiwach moskiewskich
oraz opracowania. Jednym
z celów pracy jest próba
odmitologizowania
obiegowych opinii o tej
bitwie.

