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Manewry dyplomatyczne

Gdy po zajęciu ziem czechosłowackich, w roku 
1938r., oczy III Rzeszy zwróciły się w stronę 
Polski, niemiecki Führer początkowo szukał 
podległego sobie sojusznika w Polsce.

Józef Beck spotyka się z Joachimem 

von Ribbentropem w Berchtesgaden

W wielu rozmowach z ambasadorem polskim w 

Niemczech, jak i późniejszymi z ministrem spraw 

zagranicznych - Józefem Beckiem, Hitler, poprzez 

Ribbentropa, składał propozycje wzajemnej współpracy, 

pod warunkami które uzależniłyby Polskę od Niemiec. 

Lecz...

Rozmowa Adolfa Hitlera z 

Józefem Beckiem w styczniu 

1939r.

...za każdym razem, propozycje te spotykały się 

z odmową.



Gdy ostatnie pismo Adolfa Hitlera, z 21 marca 
1939r., do rządu polskiego o przyjęcie warunków 
spotkało się z odmową polskiej strony, pomimo prób 
negocjacji, dyktator Niemiec zakończył jakiekolwiek 
próby dyplomacji. Zwrócił się on do Stalina, z 
którym później zawiąże Pakt Ribbentrop-Mołotow. 
Stanie się to 23 sierpnia 1939 roku.

Tuż po odmowie, siły polskie 

zaczęły wzmożoną mobilizację 

w kierunkach granicy 

niemieckiej jak i Prus 

Wschodnich

W tym czasie, dyplomacja Polska 

zaczęła natychmiastowo szukać 

wsparcia w pobliskich krajach 

demokratycznych. Wiele rozmów 

zostało przeprowadzonych między 

rządem II RP, a Francją i Wielką 

Brytanią. Rozmowy te ostatecznie 

przyniosły:

• Gwarancje niepodległości dla 

Polski ze strony brytyjskiej (31 

marca)

• Rewitalizację sojuszu polsko-

francuskiego (19 maja)



Warto tutaj wspomnieć znane przemówienie 

Józefa Becka z 5 maja 1939r. wygłoszone w 

Sejmie, które było odpowiedzią na wymagania 

stawiane przez Adolfa Hitlera. 

Beck na mównicy sejmowej

Szczególnie warto wspomnieć cytat z tej 

wypowiedzi:

"Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza 

generacja, skrwawiona w wojnach, na pewno na 

pokój zasługuje. Ale pokój, jak prawie wszystkie 

sprawy tego świata ma swoją cenę, wysoką, ale 

wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za 

wszelką cenę. Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, 

narodów i państw, która jest bezcenną. Tą rzeczą 

jest honor."
Jedno z zachowanych 

nagrań z przemówienia 

ministra



Wybuch Wojny
Wrześniowej



Choć dla III Rzeszy wojna z Polską była już całkowitą pewnością, Hitler 
i jego sztab wiedzieli, że potrzebują dobrego i wiarygodnego powodu do 
wypowiedzenia wojny. Powodem tym, miała się stać napaść "polskich 
żołnierzy" na radiostację w Gliwicach, które wtedy były położone w 
niemieckiej części Śląska.

Prowokacja gliwicka

Pokój z 

nadajnikiem 

skąd wysłano 

sygnał

Operacja ta miała miejsce w dzień przed 

wybuchem wojny, o godzinie 20:00. Grupa 

esesmanów przebrana za powstańczych cywili 

wtargnęła do radiostacji, więżąc personel w 

piwnicy. Lecz jak się okazało, w całym budynku 

nie było żadnego odpowiedniego mikrofonu..

Budynek zajętej radiostacji

Niestety, Hitler wraz z dowódcą operacji, 

Reinhardem Heydrichem, przewidzieli 

możliwość niekompetencji ich podwładnych i 

machina propagandowa szybko nadrobiła 

straty, rozsyłając wiadomość do Wielkiej 

Brytanii i Francji.



Agresja niemiecka
Gdy rząd III Rzeszy czuł się już komfortowo z nadchodzącym atakiem, o 
godzinie 4:45 rano 1 września 1939r., pancernik niemiecki Schleswig-
Holstein zacumowany w Gdańsku, jako pierwszy otworzył ogień, 
atakując pozycje obronną na Westerplatte. W obronie uczestniczyło 205 
polskich żołnierzy, z majorem Henrykiem Sucharskim i kapitanem 
Franciszkiem Dąbrowskim na czele. Broniąc się zawzięcie przez 7 dni, 
ostatecznie placówka została poddana by nie marnować więcej polskich 
żyć.

Generał niemiecki 

salutujący z szacunku 

majorowi Sucharskiemu 

podczas negocjacji

Ostrzał Gdyni przez 

pancernik Schleswig-

Holstein

Jednym z ważniejszych starć pierwszego dnia wojny, był opór 

Poczty Polskiej w Gdańsku, przeprowadzony przez cywili. 56 

cywilów zaopatrzonych w lekkie uzbrojenie i granaty, odpierało 

przez 15 godzin podwójnie liczne siły niemieckie, zaopatrzone w 

artylerie, wozy bojowe i miotacze ognia.

Jeńcy złapani podczas 

kapitulacji, których 

później rozstrzelano, a 

zwłoki niektórych z nich 

spalono w akcie zemsty



Podczas gdy na Pomorzu toczyły się walki na 

mniejszą skalę, na głównej linii frontu 

przebiegającej wzdłuż granicy polsko-niemieckiej, 

armie III Rzeszy z impetem przedostały się przez 

zewnętrzną część kraju. Pomimo prób walk, armia 

polska musiała się wycofać 9 września nad Wisłę, 

której linia stała się centralnym punktem oporu.

Żołnierze Wehrmachtu pozują do 

zdjęcia, łamiąc szlaban graniczny

Przemarsz żołnierzy polskich

Wzdłuż Wisły toczyła 

się lwia część walk, jako 

iż rząd niemiecki chciał 

dostać się do Warszawy 

jak najszybciej to 

możliwe, by pozbyć się 

rządu polskiego i 

złamać wolę walki 

armii polskiej. Jednak 

cały gabinet z 

prezydentem na czele 

ewakuowali się już 6 

września.

Bitwa nad Bzurą była jedyną 

podczas wojny, gdzie polskie siły 

były w ofensywie



Najważniejsze bitwy stoczone z armią niemiecką:

▪ Obrona gór borowskich 05.09.1939

▪ Bitwa pod Mławą 01-03.09.1939

▪ Obrona Modlina 14-29.09.1939

▪ Bitwa nad Bzurą 09-22.09.1939

▪ Obrona Wizny 08-10.09.1939

▪ Obrona Warszawy 08-24.09.1939

▪ Bitwa pod Kockiem 02-05.10.1939

▪ Obrona Helu 01.09-02.10.1939





Ostatnie
gorzko-słodkie
zwycięstwo
kampanii 
wrześniowej



Pod dowództwem generała brygady Franciszka Kleeberga, jednostka złożona 

z rozbitków innych oddziałów, okrzyknięta mianem Samodzielnej Grupy 

Operacyjnej "Polesie", rozpoczęła rozpaczliwą walkę na terenach 

Lubelszczyzny.

Znajdując się w sytuacji, w której droga do ewakuacji przez 

zaprzyjaźnione tereny była zbyt trudna, aby się udać, gen. 

Kleeberg postanowił zostać na okupowanych terenach Polski, 

aby wyrządzić jak najwięcej obrażeń obu okupantom. 

Razem ze swoimi ludźmi, zdołał on pobić kilka kolumn radzieckich 

dywizji pod Jabłoniem i Milanowem. A kiedy starli się, 2 

października, ze zmechanizowaną jednostką niemiecką pod Kockiem, 

pomimo przeważających sił wroga, prawie dwa razy większych, 

odnieśli zwycięstwo 4 dni później. Jednak nikłe zapasy amunicji i 

prowiantu, zmusiły generała Kleeberga do kapitulacji.

"Nic sobie nie mamy do zarzucenia. Zachowaliśmy 

honor żołnierski do końca. Kiedyś, gdy Ojczyzna 

zażąda od nas rachunku, będziemy mogli 

odpowiedzieć na każde pytanie..."

Żołnierze w 

trakcie bitwy pod 

Kockiem



Dziękuje Państwu za 

uwagę!



Źródła użyte w prezentacji:

• Informacje zawarte na stronie Wikipedia

• Zdjęcia pochodzące z Google Images oraz 

artykułów redakcji Vox

• Książka ''Poznać przeszłość. Wiek XX" 

Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow. Nowa Era.

• Filmy z kanału "Historia bez cenzury"

• Nagranie głosowe wypowiedzi Józefa Becka 

udostępnione na serwisie Wikipedia

Prezentacje przygotował i opracował: 

Maciej Mitura z 3ct TCh


