
17 WRZEŚNIA
1939 R.

AGRESJA
SOWIECKA NA

POLSKĘ



17 września 1939 roku
wojska Armii Czerwonej,
Frontów Białoruskiego i
Ukraińskiego w sile około 1
miliona żołnierzy
przekroczyły wschodnie
granice Polski, łamiąc tym
samym pakt o nieagresji z
1932 roku. Rozpoczęła się
sowiecka agresja na Polskę.



Na mocy tajnego protokołu do paktu
Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 roku,
ZSRR zobowiązał się do zbrojnego wystąpienia
przeciw Polsce w sytuacji, gdyby III Rzesza
znalazła się w stanie wojny z Polską, co było
eufemistycznym określeniem przewidywanego
jeszcze przed wybuchem II wojny światowej
najazdu Niemiec na Polskę

TAJNY
PROTOKÓŁ



Wojska pierwszego rzutu uformowane były
w dwa fronty, w skład których wchodziło 6

armii:

Front Białoruski (dowódca komandarm Michaił
Kowalow)

3 Armia (dow. komkor Wasilij Kuzniecow)
11 Armia (dow. komkor Nikifor Miedwiediew)

4 Armia (dow. komdiw Wasilij Czujkow)
Front Ukraiński (dowódca komandarm Siemion

Timoszenko)
5 Armia (dow. komdiw Iwan Sowietnikow)

6 Armia (dow. komkor Filipp Golikow)
12 Armia (dow. komandarm Iwan Tiuleniew)

 



JEDNOSTKI ZSRR

Łącznie siły pierwszego rzutu obejmowały 9 korpusów i 1
dywizję piechoty, 4 (lub 5) korpusów i 1 dywizję kawalerii, 2

korpusy i 12 brygad czołgów. W sumie ok. 620 tys. żołnierzy,
4,7 tys. czołgów i 3,3 tys. samolotów. Jednostki te posiadały
zatem m.in. prawie dwa razy więcej czołgów niż Wehrmacht
w dniu 1 września 1939 i dwa razy tyle samolotów bojowych

co Luftwaffe na froncie polskim.
 



Oficjalny pretekst agresji był zawarty w przekazanej o godzinie 3:00 w nocy 17
września przez zastępcę Ludowego Komisarza (ministra) Spraw Zagranicznych

Potiomkina ambasadorowi Grzybowskiemu nocie dyplomatycznej: zamieszczono
tam niezgodne z prawdą oświadczenie o rozpadzie państwa polskiego, ucieczce
rządu polskiego, konieczności ochrony mienia i życia zamieszkujących wschodnie

tereny polskie Ukraińców i Białorusinów oraz uwalnianiu ludu polskiego od wojny. W
konsekwencji ZSRR uznał wszystkie układy zawarte uprzednio z Polską (w tym traktat

ryski z 1921 roku i pakt o nieagresji z 1932 roku) za nieobowiązujące – zawarte z
nieistniejącym państwem. Dlatego też odmawiano np wziętym do niewoli polskim

żołnierzom statusu jeńców wojennych.

Nota dyplomatyczna



Rząd II
Rzeczypospolitej

 

Warto przy tym podkreślić, że legalny rząd
II Rzeczypospolitej opuścił granice Polski
dopiero późnym wieczorem 17 września,
po otrzymaniu wiadomości o wkroczeniu

Armii Czerwonej rankiem tego dnia i
potwierdzonej informacji o zbliżaniu się

sowieckiej kawalerii oddziałów pancernych
do miejsca przebywania władz RP.

Prezydent Ignacy Mościcki, w wydanym w
Kosowie orędziu do narodu, określił
jednoznacznie sowieckie działania

wojskowe jako akt agresji.
 



Przygotowania do inwazji rozpoczęto pod
koniec sierpnia 1939. Plan inwazji opracował
szef Sztabu Generalnego Armii Czerwonej
komandarm Borys Szaposznikow. 3 września
Ludowy Komisarz Obrony Klimient
Woroszyłow wydał dyrektywy oddziałom z
Leningradzkiego, Kalininskiego, Białoruskiego,
Kijowskiego, Moskiewskiego i Charkowskiego
Okręgu Wojskowego nakazujące osiągnięcie
gotowości bojowej, wstrzymujące zwolnienia
do rezerwy i przerywające urlopy dowódców.

PRZYGOTOWANIA
DO AGRESJI



Agresja radziecka na Polskę nastąpiła w
chwili, gdy toczyła się bitwa nad Bzurą,

broniły się Warszawa, Lwów, Modlin oraz
Hel, a dowództwo wojsk polskich

podejmowało próby organizacji obrony na
tzw. przedmościu rumuńskim. Wobec
szybkich postępów wojsk sowieckiego

Frontu Ukraińskiego organizacja obrony
stała się niemożliwa.

TRUDNA
SYTUACJA



W serii bitew na całym froncie,
wojska polskie podjęły próbę
opóźnienia marszu jednostek

sowieckich. Do najbardziej
znanych należała obrona Rejonu
Umocnionego Sarny oraz bitwa

pod Szackiem. Broniły się też
pojedyncze miasta, takie jak

Wilno, Grodno i Lwów. Wskutek
szybkiego marszu niebawem

doszło do spotkania armii
niemieckich i radzieckich.

OPÓŹNIENIENIE
MARSZU



Wojska radzieckie szybko zajęły większą
część Kresów, z Wilnem i Lwowem na
czele. Ich sukcesom pomagał zarówno

brak dużych sił polskich, jak i tajemniczy
rozkaz marszałka Śmigłego – Rydza,

który nakazywał nie walczyć z
Sowietami. Ostatecznie pod koniec

września 1939 roku doszło do szeregu
spotkań pomiędzy dowódcami

radzieckimi i niemieckimi, a wojska
sojuszników defilowały wspólnie w

Brześciu nad Bugiem.
 

SUKCESY
ZSRR



Oddziały wojska polskiego otrzymały rozkaz przekraczania granicy rumuńskiej i
węgierskiej w celu uniknięcia niewoli. Próby przebicia się do Rumunii lub na Węgry
większych oddziałów kończyły się niepowodzeniem. Oddziały generała Władysława

Andersa zakończyły swój marsz w kierunku granicy węgierskiej bitwą Nowogrodzkiej
Brygady Kawalerii z wojskami radzieckimi pod wsią Władypol (27 września).

Zgrupowanie wojsk Korpusu Ochrony Pogranicza Polesie generała W. Orlik-Rückemana
stoczyło ok. 40 potyczek i dwie większe bitwy (pod Szackiem i Wytycznym) i ostatecznie

1 października w okolicach Włodawy zostało rozwiązane.
 

WYCOFANIE



KATYŃ
kwalifikowana jako zbrodnia

komunistyczna, rozstrzelanie wiosną
1940 roku co najmniej 21 768 obywateli

Polski, w tym ponad 10 tys. oficerów
wojska i policji, na mocy decyzji

najwyższych władz Związku
Socjalistycznych Republik Radzieckich

zawartej w tajnej uchwale Biura
Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940
roku (tzw. decyzja katyńska). Egzekucji

ofiar, uznanych za „wrogów władzy
sowieckiej” i zabijanych strzałami w tył

głowy z broni krótkiej, dokonała
radziecka policja polityczna NKWD.
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