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Marcin Przegiętka: Inwazja Wehrmachtu na
Polskę i zbrodnie niemieckich grup operacyjnych
jesienią 1939 roku

Druga wojna światowa kosztowała życie ok. 5,9 mln obywateli
Rzeczypospolitej. Zdecydowaną większość z nich stanowią ofiary III Rzeszy
Niemieckiej, która 1 września 1939 r. zaatakowała Polskę bez wypowiedzenia wojny.

Wyeliminować Polskę

Gdy 24 października 1938 r. Niemcy zaproponowały Polsce rozwiązanie spornych problemów
we wzajemnych stosunkach, oczekiwania Adolfa Hitlera nie wydawały się szczególnie
wygórowane. Chciał on, aby Polska zgodziła się na włączenie Wolnego Miasta Gdańska w
granice III Rzeszy (przy zachowaniu pewnych uprawnień gospodarczych i komunikacyjnych dla
Polski), zbudowanie przez polskie terytorium eksterytorialnej autostrady i linii kolejowej
(łączących Niemcy z Prusami Wschodnimi przez polskie Pomorze), a także, by przystąpiła do
paktu antykominternowskiego, wymierzonego w ZSRS. W zamian Niemcy oferowały Polsce
przedłużenie deklaracji o niestosowaniu przemocy z 26 stycznia 1934 r. i gwarancję granic.
Nietrudno zauważyć, że zgoda Warszawy groziła przekazaniem Hitlerowi steru polskiej polityki
zagranicznej. Utrata samodzielności w tej dziedzinie prowadziłaby zaś bez wątpienia do
utraty niepodległości. Nie było gwarancji, że przywódca Rzeszy dotrzyma umowy i nie będzie
stawiał kolejnych żądań. Łamanie porozumień i stosowanie metody faktów dokonanych były
stałymi elementami polityki Hitlera. Przykładem tego może być zajęcie Czech w marcu 1939 r.,
zaledwie kilka miesięcy po porozumieniu monachijskim, które przyznało Niemcom Sudety i
miało zaspokoić żądania terytorialne Berlina.

Dyplomacja RP, zaskoczona niemiecką propozycją, dała odpowiedź na początku 1939 r.
Oferta zachodniego sąsiada nie została przyjęta, ale Polacy deklarowali gotowość do rozmów.
Dla Hitlera było to jednak o wiele za mało: swoją propozycję pod adresem Warszawy uważał on
za niepodlegającą negocjacjom. W kwietniu 1939 r. postanowił, że konflikt z Polską zostanie
rozwiązany przy użyciu siły, i wydał odpowiednie dyrektywy Wehrmachtowi. Polska jako
samodzielne państwo stała na drodze niemieckiej ekspansji zarówno w kierunku zachodnim
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(ponieważ była związana sojuszem z Francją i otrzymała gwarancje Wielkiej Brytanii), jak i
wschodnim (odrzucała wielokrotnie składane propozycje wspólnego marszu na Moskwę).
Dlatego też jej wyeliminowanie stało się celem III Rzeszy. 

Podczas wystąpienia w Reichstagu 28 kwietnia 1939 r. Hitler wypowiedział wspomnianą już
polsko-niemiecką deklarację o niestosowaniu przemocy z 1934 r. Negocjacje prowadzone przez
Berlin wiosną i latem 1939 r. były jedynie grą pozorów, aby pokazać całemu światu „pokojowe”
próby rozwiązania konfliktu, podczas gdy Hitler był już zdecydowany na rozpoczęcie wojny.

Fragment artykułu opublikowanego w „Biuletynie IPN” nr 10/2019.
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