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Nigdy więcej!

Mija 70 lat od wybuchu II wojny światowej.
Wojna obronna Polski 1939 r.
zwana też kampanią wrześniową
była pierwszym etapem II wojny
światowej. Bez wypowiedzenia wojny wojska niemieckiej III Rzeszy
(Wehrmacht), Słowacji (Bernolak) i
ZSRR (Armia Czerwona) zaatakowały Polskę ze wszystkich stron.
Od 3. września do wojny po stronie
Polski przystąpiły Francja i Wielka
Brytania. Walkę rozpoczęła 1.09
agresja Niemiec, a zakończyła 6.10
kapitulacja pod Kockiem oddziałów
Wojska Polskiego wskutek braku
amunicji.
Niemcy skoncentrowali
przeciwko Polsce 1,8 miliona żołnierzy uzbrojonych
w 2800 czołgów, około
3000 samolotów i 10 000
dział. Słowacja wystawiła
Armie Polową „Bernolak” i
nieliczne lotnictwo, ale nie
odegrała, oprócz efektu
okrążenia Polski, większego znaczenia. Armia
Czerwona uderzyła w sile
sześciu armii liczących 650
tysięcy żołnierzy i ponad
5000 czołgów, podzielonych na dwa Fronty: Białoruski i Ukraiński. Polska
zmobilizowała około miliona żołnierzy, 880 czołgów,
400 samolotów i 4300 dział.
Przebieg działań wojennych od strony walk polskoniemieckich jest powszechnie znany i wielokrotnie
przypominany, dlatego
wspomnijmy tym razem
również o agresji radziec-

kiej na Polskę. Nie tylko dlatego, że
fakt ten jest według rosyjskich
sondaży znany tylko 16 % mieszkańców współczesnej Rosji, ale przede
wszystkim, iż bez poparcia ze strony
ZSRR, Niemcy nie zaatakowałyby w
tym czasie, ani Polski, ani w następnym roku Francji. Czyli nie doszło by
do wybuchu II wojny światowej w
1939 r. i do późniejszej wojny ojczyźnianej ZSRR.
1 września 1939 o 4:40 wojska
niemieckie zgodnie z planem „Fall
Weiss”, uderzyły na Polskę na całej

Agresje II wojny światowej 1939 -1941

długości polsko-niemieckiej granicy
oraz z terytorium Moraw i Słowacji,
co spowodowało iż łączna długość
frontu wyniosła ok. 1600 km stawiając Polskę w niekorzystnym położeniu strategicznym. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki wydał odezwę, w której wezwał
naród do obrony wolności i niepodległości kraju. Założeniem Niemców
było okrążenie i zniszczenie Wojska
Polskiego na zachód od linii Wisły
nie później niż do 14.09. Wobec oporu Wojska Polskiego założenia te nie
zostały zrealizowane. Szybkie pokonanie Polaków
wobec rozległości terytorium Polski i uniemożliwienie polskiej wojny partyzanckiej mógł zagwarantować
Niemcom tylko szybki udział Armii Czerwonej w tej
agresji. Od wybuchu wojny
Armia Czerwona, zgodnie z
układami z III Rzeszą z
23.08.1939 r., przygotowywała się do inwazji na
Polskę. Władze sowieckie
zarządziły mobilizację.
Uderzenie 17.09. Armii
Czerwonej od wschodu na
terytorium państwa polskiego okazało się rozstrzygającym czynnikiem dla
rezultatu tej fazy II wojny
światowej, upadku Polski i
jej rozbioru przez Niemcy i
ZSRR zgodnie z tajnymi
porozumieniami.
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