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Marek Gałęzowski: Agresja Niemiec i ZSRS na Polskę we
wrześniu 1939 roku

Władze polskie za główne niebezpieczeństwo dla niepodległości państwa
uważały możliwość agresji ZSRS. Drugi z wielkich sąsiadów Polski – Niemcy – na
mocy postanowień traktatu wersalskiego dysponował przez dłuższy czas jedynie
stutysięczną armią, niemal całkowicie pozbawioną ciężkiej broni.

Grupa polskich, cywilnych uchodźców wojennych na jednej z polnych dróg, wrzesień 1939
r. Fot ze zbiorów AIPN

W wypadku konfliktu z zachodnim sąsiadem Polska mogła liczyć na pomoc wojskową, którą
gwarantował jej sojusz z Francją. Sytuacja zaczęła się zmieniać po 1935 r., kiedy Niemcy
zerwały porozumienia wersalskie, przywracając powszechną służbę wojskową oraz
rozbudowując na wielką skalę armię i przemysł zbrojeniowy. Polska przystąpiła wówczas do
opracowania planu obrony na wypadek napaści ze strony Niemiec, ale jego przygotowanie
nabrało tempa dopiero po konferencji monachijskiej i zajęciu przez III Rzeszę czeskich
Sudetów.

Polskie władze wojskowe przyjęły strategię obrony całości terytorium państwa.
Rozmieszczenie wojsk na wszystkich odcinkach granicy z Niemcami (po utworzeniu
Słowacji również na tym kierunku) utrudniało skuteczne prowadzenie walki. Wynikało to
jednak z obawy, że Niemcy po zajęciu obszarów, do których zgłaszali pretensje przed
wojną, mogą przerwać działania i odwołać się do innych państw w celu polubownego
rozstrzygnięcia konfliktu, jak to uczynili podczas konferencji monachijskiej.

Plan obrony kraju zakładał prowadzenie walki w koalicji z Francją i Wielką Brytanią, które
zobowiązały się do przyjścia Polsce z pomocą w ciągu piętnastu dni od rozpoczęcia agresji
niemieckiej. Strona polska nie zweryfikowała jednak, w jakim stopniu obietnice te były
realne. Tymczasem w razie nieudzielenia pomocy przez zachodnich sojuszników,
w konfrontacji ze zbudowaną przez nazistów potęgą Niemiec, armia polska była skazana na
przegraną.

Porównanie sił militarnych obydwu państw wypadało zdecydowanie na niekorzyść Polski.
Niemcy miały ponad dwukrotnie więcej wielkich jednostek wojskowych. Znaczną ich część
stanowiły dywizje pancerne i zmotoryzowane, którym Polska mogła przeciwstawić tylko
jedną w pełni samodzielną jednostkę tego typu. Armia niemiecka miała pięciokrotną
przewagę w czołgach i lotnictwie, ponad trzykrotną w artylerii, zdecydowanie przeważała
nad nieliczną polską marynarką wojenną. Ponadto błędem było przesunięcie terminu
mobilizacji powszechnej Wojska Polskiego z 29 na 30 sierpnia, co nastąpiło pod naciskiem
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zachodnich ambasadorów, starających się za wszelką cenę zapobiec wybuchowi wojny.
W efekcie zakończenie mobilizacji części jednostek WP odbywało się już pod bombami
niemieckich samolotów.

W nierównym boju

We wczesnych godzinach rannych 1 września 1939 r. Niemcy zaatakowały Polskę bez
wypowiedzenia wojny, na całej długości granicy. Symbolicznym początkiem II wojny
światowej stał się ostrzał polskiej składnicy tranzytowej Westerplatte w Gdańsku przez
pancernik „Schleswig-Holstein”.

Żołnierze polscy, mimo ogromnej przewagi agresora, od początku wojny stawiali bohaterski
opór. Na północy uderzenie niemieckich wojsk pancernych doprowadziło do rozbicia części
Armii „Pomorze” w Borach Tucholskich oraz – mimo początkowego sukcesu pod Mławą
– Armii „Modlin”. Znaczący sukces lokalny zanotowała natomiast na zachodnim odcinku
frontu Wołyńska Brygada Kawalerii, która 1 września w bitwie pod Mokrą zadała duże
straty niemieckiej 4. Dywizji Pancernej. Na południowym zachodzie w pierwszych dniach
wojny Niemcy zmusili do odwrotu Armię „Kraków”, zajmując Śląsk, i przekroczyli Karpaty,
przełamując słabą na tym odcinku obronę polską. Po wycofaniu się ze Śląska regularnych
oddziałów WP do walki z Niemcami przystąpiła miejscowa samoobrona. Stanowiąca
prawdziwą „sól ziemi czarnej”, złożona z dawnych powstańców śląskich i harcerzy, broniła
m.in. Katowic i Chorzowa.

Przełamanie przez Niemców obrony granic doprowadziło do odwrotu wojsk polskich na
całym froncie. Klęska Armii „Prusy” na Kielecczyźnie, za którą w dużym stopniu odpowiadał
lekceważący przeciwnika jej dowódca gen. Stefan Dąb-Biernacki, przyspieszyła wycofanie
się na linię obronną na Narwi, Wiśle i Sanie. W tym czasie Warszawę opuściły władze
cywilne, które udały się najpierw na wschód, a następnie południe kraju. Za nimi wyjechał
ze swoim sztabem naczelny wódz Edward Śmigły-Rydz, który z powodu źle funkcjonującej
łączności stopniowo tracił realne możliwości dowodzenia wojskiem. 8 września niemieckie
oddziały pancerne dotarły do Warszawy, jednak ich atak od strony Ochoty został odparty
dzięki wielkiemu poświęceniu żołnierzy i wspierającej ich ludności cywilnej.

Sukcesy niemieckie umożliwiła zdecydowana przewaga we wszystkich rodzajach broni oraz
zastosowanie taktyki „blitzkriegu”, czyli wojny błyskawicznej. Polegała ona na uderzeniach
licznych jednostek pancernych w wybrane punkty, zwykle na styku armii polskich. Oddziały
polskie wobec groźby okrążenia zmuszane były do odwrotu, paraliżowanego często przez
dominujące w powietrzu lotnictwo niemieckie. Gdy wojska polskie, tocząc nieustanne walki,
odchodziły za Wisłę, Armia „Poznań” gen. Tadeusza Kutrzeby, wsparta przez część Armii
„Pomorze”, skoncentrowała swoje siły nad Bzurą. 9 września Polacy rozpoczęli tam
największą bitwę kampanii, atakując z powodzeniem skrzydło wojsk niemieckich, które
nacierały na Warszawę. Zdobyto Łęczycę i Łowicz, zadając Niemcom duże straty.
Przeciwnik przerzucił jednak wojska z innych odcinków frontu i w drugiej dekadzie
września, w zaciętych bojach, w których poległo trzech polskich generałów – Mikołaj Bołtuć,



Stanisław Grzmot-Skotnicki i Franciszek Wład – rozbił armię gen. Kutrzeby. Tylko nieliczne
oddziały przebiły się do Warszawy.

W izolacji od reszty kraju walczyli obrońcy polskiego wybrzeża. Pierwszego dnia wojny
Niemcy zaatakowali Pocztę Polską i polską składnicę tranzytową na Westerplatte
w Gdańsku. Zmobilizowani wcześniej pocztowcy bronili się cały dzień, poddali się dopiero
po podpaleniu budynku przez napastników.

Załoga Westerplatte dowodzona przez mjr. Henryka Sucharskiego odparła pierwsze
natarcia. Po stawieniu oporu Sucharski, zgodnie z otrzymanymi wcześniej rozkazami,
zamierzał kapitulować. Wobec sprzeciwu oficerów, z kpt. Franciszkiem Dąbrowskim na
czele, zdecydował się kontynuować walkę. Żołnierze polscy w heroicznym oporze wytrwali
na Westerplatte do 7 września – atakowani z lądu, ostrzeliwani z morza przez pancernik
„Schleswig- Holstein” i bombardowani przez lotnictwo.

W ciągu pierwszych dni wojny praktycznie wyeliminowano z walki polską marynarkę
wojenną, m.in. Luftwaffe zatopiło w porcie na Helu kontrtorpedowiec „Wicher” i największy
polski okręt wojenny – stawiacz min „Gryf ”. Niemcy uderzyli również na jednostki WP
broniące pod dowództwem płk. Stanisława Dąbka rejonu Gdyni. Po utracie największego
polskiego portu Polacy bronili się na Oksywiu, spychani w zaciętych walkach w kierunku
morza. 19 września Niemcy złamali opór, a płk Dąbek, nie chcąc się poddać, popełnił
samobójstwo. Odtąd ostatnim punktem obrony na Wybrzeżu pozostał półwysep Hel.

Wojna totalna

Zgodnie z rozkazem Adolfa Hitlera wojska niemieckie prowadziły wojnę bezwzględną,
totalną, skierowaną również przeciw ludności cywilnej. Lotnictwo niemieckie bombardowało
nie tylko cele wojskowe i szlaki komunikacyjne, ale dokonywało też terrorystycznych
ataków na miasta, w których nie było obiektów militarnych czy przemysłowych. Ofiarami
niemieckich lotników padali uchodźcy z terenów objętych działaniami wojennymi.
W Wielkopolsce i na Śląsku zamordowano wielu wziętych do niewoli członków samoobrony,
a w październiku 1939 r. stracono obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku.

W Bydgoszczy dokonano egzekucji ludności cywilnej, którą Niemcy tłumaczyli rzekomym
mordem (nazywanym przez ich propagandę „krwawą niedzielą”), dokonanym przez
Polaków na mieszkających w mieście przedstawicielach mniejszości niemieckiej.
W rzeczywistości 3 września część Niemców z Bydgoszczy wystąpiła zbrojnie przeciwko
oddziałom WP wycofującym się z miasta. W rezultacie około trzystu osób – niektórzy
schwytani z bronią w ręku, a inni jedynie posądzani o udział w walce – zostało
rozstrzelanych. Po zajęciu Bydgoszczy Niemcy zamordowali w odwecie nie mniej niż 1500
Polaków, w większości przypadkowo wybranych mężczyzn, zwykle wskazanych przez
niemieckich sąsiadów. Zbrodni na ludności cywilnej dokonano również m.in.
w Częstochowie.
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