
Zima w historii 



Oblężenie Jasnej Góry 

Na czele klasztoru jasnogórskiego stał‚ wówczas Augustyn Kordecki,        

który 7 listopada. postanowił uznać władzę Karola Gustawa, tym samym 

otrzymując od władcy szwedzkiego list żelazny z zapewnieniem nietykalności 

twierdzy. Nieufny zakonnik, postanowił jednak wywozić drogocenne zbiory    

m. in. Jasnogórski Cudowny obraz Najświętszej Maryi Panny,                    

który wywieziono do zamku w Lublińcu. Decyzja okazała się słuszna, 

ponieważ wróg nie uszanował‚ danego słowa i próbował‚ wtargnąć 

do klasztoru. Nie wpuszczenie go do środka przez zakonników rozpoczęło 

oblężenie i walkę o zatrzymanie tak ważnego miejsca. 

28 lis 1655r. - 27 gru 1655r. 

 



Kampania Napoleona do Moskwy 

Wojna I Cesarstwa Francuskiego i jego 

sojuszników z Imperium Rosyjskim trwająca  

od 24 czerwca do 25 grudnia 1812 roku. 

Napoleon i jego wojska wkroczyły do Moskwy (14.09.), która została spalona przez 

mieszkańców. Tam Napoleon czekał‚ na emisariuszy carskich z propozycją zawarcia 

pokoju. Okazało się jednak, że nie docenił woli walki Rosjan. Mimo burzliwych dyskusji     

i wahań, car postanowił kontynuować walkę z Francją. Gdy rozpoczęła się rosyjska zima, 

armia francuska zaczęła ponosić wielkie straty z powodu mrozu i słabego zaopatrzenia, 

co powodowało głód i choroby. Ostatecznie Napoleon postanowił opuścić Moskwę 

(18.10). 

 



Powstanie styczniowe 

Polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu, 

ogłoszone Manifestem 22 stycznia wydanym w Warszawie 

przez Tymczasowy Rząd Narodowy. Wybuchło 22 stycznia 

1863r. w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863r. na Litwie,     

trwało do jesieni 1864r. 



Bitwa pod Stalingradem 

Jedna z najważniejszych bitew II wojny światowej, stoczona 

na froncie wschodnim przez Niemcy i ich sojuszników 

przeciwko Związkowi Radzieckiemu o kontrolę nad miastem 

Stalingrad w południowej Rosji. 

23 sierpnia 1942r. - 2 lutego 1943r. 



Wprowadzenie stanu wojennego 

Stan nadzwyczajny wprowadzony 13 grudnia 1981 roku    

na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 

niezgodnie z Konstytucją Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

Został‚ zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go   

22 lipca 1983 roku. 
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