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PAMIĘĆ ’39 – INSTRUKCJA DO GRY

Wiek graczy: od 8 lat
Liczba graczy: 2–8 osób
Czas gry: 10–15 minut

Opis rozgrywki:
Celem gry jest znalezienie jak największej liczby par identycznych obrazków . Karty należy położyć na stole ob-
razkami do dołu i  dokładnie wymieszać . Następnie rozłożyć w  równych rzędach tak, by utworzyły prostokąt 
o wymiarach 8 na 6 kart . Najmłodszy z graczy rozpoczyna i odwraca dwie dowolne karty, odsłaniając obrazki . 
Jeśli są to dwa różne obrazki, wszyscy gracze starają się zapamiętać położenie kart . Po kilku sekundach, potrzeb-
nych na zapamiętanie położenia fotografii, ponownie zakrywa się karty i kładzie się je w te same miejsca obraz-
kami do dołu . Ruch przechodzi na kolejnego gracza . Jeśli gracz odkryje parę identycznych obrazków, zabiera 
karty ze stołu i powtarza ruch . Rozgrywka kończy się po odkryciu ostatniej pary . Zwycięzcą zostaje ten z graczy, 
który zebrał najwięcej kart .

Początkującym graczom polecamy grę z mniejszą liczbą par . 
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1. Ku wojnie… 
Krytyka traktatu wersalskiego, do podpisania którego zmuszono Niemcy 
w  1919  r ., była jednym z  elementów programu Narodowosocjalistycznej 
Niemieckiej Partii Robotników (NSDAP) . Jej przywódcą był Adolf Hitler . Par-
tia nabrała znaczenia w 1929 r . wraz z początkiem wielkiego kryzysu . Lawi-
nowo wzrastała liczba jej członków (w 1920 r . było ich zaledwie 64, w 1930 r . 
już 15 tys .) . W styczniu 1933 r . Hitler został kanclerzem, rok później przejął 
obowiązki prezydenta i skupił w swoich rękach pełnię władzy jako kanclerz 
i wódz (führer) III Rzeszy . Hitler dążył do rewizji granic i rozszerzenia tery-
torium państwa niemieckiego, posługiwał się też ideologią rasistowską . 
Łamiąc postanowienia traktatu wersalskiego, wprowadził powszechną służbę 

wojskową, a następnie zaczął wysuwać żądania terytorialne wobec innych państw . Po zajęciu Austrii i Czecho-
słowacji cały impet niemiecki zwrócił się przeciwko Polsce . W 1939 r . Niemcy zażądały przyłączenia do Rzeszy 
Wolnego Miasta Gdańska oraz wybudowania przez polskie terytorium eksterytorialnej autostrady łączącej Pru-
sy Wschodnie z niemieckim Pomorzem . Po przyjęciu przez Polskę gwarancji brytyjskich w marcu 1939 r . Hitler 
zaczął przygotowania do ataku na Polskę . Nie mając pewności, jak zareagują Francja i Wielka Brytania, na roz-
poczęcie działań wojennych zdecydował się dopiero po zawarciu porozumienia ze Stalinem (23 sierpnia 1939 r .) . 
Na zdjęciu: Adolf Hitler przy kościele w Marysinie Wawerskim, z wieży którego obserwował oblężenie Warszawy, 25 września 1939 r . (fot . IPN)
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2. Agresja niemiecka 1 września 1939 r.
Po podpisaniu układu ze Stalinem Hitler postanowił rozpocząć wojnę 
26 sierpnia 1939 r . Ponieważ jednak Wielka Brytania i Polska zawarły sojusz 
wojskowy, uznał, że lepiej odłożyć inwazję . Wkrótce zmienił decyzję i  już 
1 września 1939 r . III Rzesza bez wypowiedzenia wojny uderzyła na Polskę . 
W trakcie walk widoczna była zdecydowana przewaga strony niemieckiej 
w broni pancernej i lotnictwie oraz skuteczność strategii wojny błyskawicz-
nej (Blitzkrieg) . Po kilku godzinach od rozpoczęcia działań wojennych 
Francja i Wielka Brytania wystosowały ultimatum, żądając od Niemiec prze-
rwania wojny i  wycofania wojsk z zajętego terytorium . Gdy Hitler odrzucił 
ultimatum, 3 września Francja i Anglia wypowiedziały wojnę Niemcom, ale 
nie podjęły żadnych działań wojskowych (rozpoczęła się tzw . dziwna wojna) . 

Na zdjęciu: Niemiecki czołg użyty do walk w Polsce (fot . IPN)
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3. Obrona Westerplatte
25 sierpnia 1939 r . do Gdańska przybył z  „kurtuazyjną wizytą” niemiecki 
pancernik „Schleswig-Holstein”, który 1 września o godzinie 4 .45 otworzył 
ogień w  stronę polskiej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplat-
te . Wkrótce pancernik wspomogła ciężka artyleria oraz liczne bombowce 
nurkujące, tzw . stukasy . Do szturmu na Westerplatte Niemcy rzucili także 
ok . 3400 świetnie uzbrojonych żołnierzy . Załoga polska składała się ze 182 
ofi cerów i żołnierzy, dowodzonych przez mjr Henryka Sucharskiego i jego 
zastępcę kpt . Franciszka Dąbrowskiego . Początkowy rozkaz nakazywał 
obronę składnicy przez 12 godzin . Broniąc się w  czterech żelbetonowych 
wartowniach oraz umocnionych koszarach, po odparciu licznych ataków 

niemieckich, załoga Westerplatte skapitulowała po 7 dniach . Straty niemieckie wyniosły ok . 300–400 zabitych, 
straty polskie to 15 zabitych oraz 40 rannych lub kontuzjowanych . Bohaterska obrona Westerplatte podnosiła 
morale walczącej Polski i stała się jednym z symboli oporu we wrześniu 1939 r . 

Na zdjęciu: Pancernik „Schleswig-Holstein” ostrzeliwujący Westerplatte (fot . IPN) 
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4. Lotnictwo w kampanii polskiej
W niemieckiej strategii wojny błyskawicznej lotnictwo miało odegrać bar-
dzo ważną rolę . Jego celem strategicznym było jak najszybsze zniszczenie 
polskiego lotnictwa i  przejęcie całkowitego panowania w  powietrzu . Ata-
ki na centra mobilizacyjne oraz węzły kolejowe miały udaremnić Polakom 
mobilizację i koncentrację wojsk . W dalszej kolejności, zgodnie z założenia-
mi wojny błyskawicznej, Luftwaffe, czyli niemieckie lotnictwo wojskowe, 
miało wspierać natarcie sił lądowych . Przy ponad pięciokrotnej przewadze 
nad lotnictwem polskim Luftwaffe mogła z sukcesem wykonywać wszystkie 
te zadania równocześnie . Polskie lotnictwo, mimo że znacznie ustępowa-
ło niemieckiemu nie tylko liczebnie, ale też technicznie i  organizacyjnie, 
w walkach powietrznych zadało Luftwaffe dotkliwe straty . Polska Brygada Pościgowa przez kilka dni powstrzy-
mywała zmierzające w kierunku Warszawy niemieckie bombowce z Prus Wschodnich, dzięki czemu pierwsze 
niemieckie naloty nie wyrządziły wielu szkód ani też nie zdezorganizowały życia stolicy .
Brygada Bombowa przeprowadziła kilka udanych uderzeń na niemieckie kolumny pancerne, opóźniając tempo 
ich marszu .

Na zdjęciu: Niemiecki bombowiec nurkujący Junkers Ju 87 Stuka (fot . IPN)
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5. Wojna totalna
Od samego początku II wojna światowa była prowadzona jako wojna to-
talna . Niemcom nie chodziło jedynie o  zwycięstwo militarne, ale także 
o  całkowite zniszczenie przeciwników wszelkimi dostępnymi środkami . 
Od pierwszego dnia wojny w Polsce niemieckie lotnictwo zrzucało bomby 
nie tylko na cele wojskowe, ale także cywilne . Już w pierwszych minutach 
najazdu zbombardowano Wieluń, miasto, w którym nie stacjonowało woj-
sko i w którym nie było żadnych obiektów o znaczeniu strategicznym . Ataki 
Luftwaffe na obiekty cywilne i  kolumny uciekinierów powodowały duże 
straty wśród ludności i utrudniały działania Wojska Polskiego . „Ppłk Tade-
usz Rohoziński był świadkiem masakry uchodźców, kobiet i dzieci na trasie 

Mława–Ciechanów przez samoloty niemieckie […] . Szpital wojskowy w Garwolinie był ostrzeliwany przez nisko 
latające samoloty, mimo bardzo wyraźnych, z daleka widocznych odznak Czerwonego Krzyża . Ranne były sio-
stry i wielu chorych potwornie ranionych” (cytat za: Z największą brutalnością… Zbrodnie Wehrmachtu 
w Polsce, Warszawa 2004) .
Na zdjęciu: Okolice placu Grzybowskiego w Warszawie zbombardowane we wrześniu 1939 r . Podczas nalotu zniszczony został m .in . widoczny 
na zdjęciu kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych (fot . IPN)
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6. Polskie dowództwo
Szybki marsz wojsk niemieckich w  stronę Warszawy na początku wojny 
sprawił, że prezydent Ignacy Mościcki, a  także premier Sławoj Felicjan 
Składkowski, naczelny wódz Edward Śmigły-Rydz oraz ministrowie i  inni 
urzędnicy państwowi opuścili stolicę . Władze polskie kierowały się najpierw 
na wschód, a później na południe, aż do granicy z Rumunią, docierając do 
Kołomyi (naczelny wódz) oraz przygranicznych Kut (prezydent) . W założe-
niu tzw . przedmoście rumuńskie miało stać się bastionem, gdzie walczący 
mieli czekać na pomoc sojuszników z  Zachodu . W  momencie wkrocze-
nia wojsk sowieckich koncepcja ta straciła wszelki sens, a  przebywający 
w  tym rejonie znaleźli się w  bezpośrednim niebezpieczeństwie . Zapadła 
decyzja o  przekroczeniu granicy: prezydent, premier oraz naczelny wódz w  nocy z  17 na 18 września 1939 r . 
opuścili terytorium Rzeczypospolitej . Władze państwa porzuciły żołnierzy i  cywilów . Mimo to opór Polaków 
trwał, a ostatnie regularne oddziały polskie poddały się dopiero 19 dni później . 

Na zdjęciu: Zamek Królewski w Warszawie, siedziba prezydenta RP, płonący po niemieckim nalocie bombowym (fot . NAC)
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7. Piechota 
Trzydzieści dziewięć dywizji piechoty (każda z nich liczyła po ok . 16 tys . żoł-
nierzy) stanowiło podstawową, najliczniejszą siłę bojową Wojska Polskie-
go . Służba w piechocie nie należała do najłatwiejszych – piechur praktycz-
nie nie rozstawał się ze swoim wyposażeniem o  łącznej wadze ok . 30 kg . 
Oprócz munduru stanowił je stalowy hełm, pas główny z  ładownicami, 
saperka, bagnet, tornister, chlebak, maska przeciwgazowa, manierka i me-
nażka . Do tego ekwipunku dochodziło uzbrojenie: karabin, co najmniej 
trzy granaty i 120 sztuk amunicji . Polska piechota specjalizowała się w prze-
prowadzaniu ataków na skrzydła i  tyły wroga, które miały go zaskoczyć . 
Niestety, jak się okazało podczas wojny obronnej w 1939 r ., zastosowanie 

takiej taktyki nie wystarczyło . Podczas walk żołnierze piechoty nie byli w stanie odeprzeć lepiej uzbrojonych 
oddziałów wroga, które były wspierane przez jednostki pancerne i zmotoryzowane oraz lotnictwo i artylerię . Na 
przykład w czasie bitwy pod Mławą (1–3 września) broniący umocnionych pozycji polscy żołnierze, choć słabo 
uzbrojeni i nieliczni w porównaniu z siłami wroga zadali mu znaczne straty . Jednak po trzech zaciętych walk 
zostali zmuszeni do odwrotu .

Na zdjęciu: Polski żołnierz w okopie (fot . NAC)
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8. Kawaleria
Kawaleria to druga po piechocie najliczniejsza formacja w przedwojennym 
Wojsku Polskim . W powszechnej świadomości funkcjonował obraz polskiej 
jazdy szarżującej na niemieckie czołgi . W  rzeczywistości wizerunek ten 
stworzyła niemiecka propaganda w  celu ośmieszenia Wojska Polskiego . 
W  czasie wojny obronnej 1939 r . polska kawaleria ruszała do szarży tylko 
w  wyjątkowych okolicznościach . Według założeń miała być szybko prze-
mieszczającym się oddziałem piechoty . Podczas walk brygady kawalerii czę-
sto wykonywały zadania pomocnicze, np . ubezpieczając piechotę . Choć nie 
udało się zmechanizować tego typu jednostek, kawaleria nie była w 1939 r . 
anachronizmem . Dzięki swojej mobilności i  wyposażeniu w  działka prze-
ciwpancerne najskuteczniej hamowała postępy niemieckich czołgów . Poza tym, w późniejszym etapie kampanii, 
potrafi ła sprawniej i dłużej wymykać się Niemcom niż znużona długimi marszami piechota . Walory tej formacji 
na nowoczesnym polu walki wykazała m .in . Wołyńska Brygada Kawalerii w bitwie pod Mokrą, zadając 1 wrze-
śnia 1939 r . poważne straty niemieckiej 4 . Dywizji Pancernej . Warto wspomnieć, iż to właśnie oddziały polskich 
ułanów w pierwszych dniach września kilkakrotnie wdzierały się na terytorium III Rzeszy, zajmując niewielkie 
przygraniczne miejscowości . 

Na zdjęciu: Oddział kawalerii podczas manewrów (fot . NAC)
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9. Artyleria
W 1939 r . w Wojsku Polskim przeważała artyleria lekka, brakowało artylerii 
ciężkiej oraz dalekosiężnej . W walkach w 1939 r . zostały użyte m .in . armaty 
polowe starszej konstrukcji, ale dość skuteczne nawet przeciwko czołgom, 
armaty przeciwpancerne, które były lekkie, celne i  trudne do wykrycia 
przez wroga, różnych kalibrów haubice, czyli działa służące do niszcze-
nia celów będących w  ukryciu i  burzenia fortyfi kacji, moździerze, armaty 
przeciwlotnicze i  armaty nadbrzeżne, które na Helu skutecznie walczyły 
z niemieckimi okrętami wojennymi . Hitler, wyciągając wnioski z kampanii 
polskiej, stwierdził, iż „gdyby Polska miała broń przeciwpancerną, zwycięski 
pochód nie byłby możliwy” . Jego opinię potwierdza ppłk Heinrich Eberbach, 

który jako dowódca pułku pancernego został nad Bzurą skutecznie powstrzymany przez polską artylerię: „Polacy 
kładą z trzech stron niezwykle silny ogień artyleryjski na nasz pułk . Nasze czołgi stoją niczym tarcze strzelnicze, 
ale nie mogą pozostawić samym sobie przybyłych wraz z nimi żołnierzy piechoty, bo Polacy atakują fala po fali . 
[…] batalion musi się […] wycofać […]” (cytat za: Wspomnienia ppłk. Heinricha Eberbacha, dowódcy niemiec-
kiego 35. Pułku Pancernego, www .abteilung7 .org/historia-wspom1 .htm) .
Na zdjęciu: Artylerzyści podczas ćwiczeń (fot . NAC)
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10. Broń pancerna
Po I  wojnie światowej Niemcy jako pierwsi zaczęli zastanawiać się nad 
zmianą sposobu prowadzenia wojny i  uniknięciem wyniszczającej woj-
ny pozycyjnej . Nowych możliwości upatrywali w  broni pancernej . Zaczęli 
tworzyć oddziały, w których główną rolę odgrywały czołgi, a inne rodzaje 
broni miały być podporządkowane ich zadaniom . Pod wpływem niemiec-
kich zbrojeń Francuzi również zaczęli tworzyć oddziały zmechanizowane, 
ale trwali przy przestarzałej doktrynie użycia ich jako wsparcia dla piechoty . 
W Polsce przyjęto francuski model wykorzystania czołgów . Jedyną w pełni 
zmotoryzowaną polską brygadą była 10 . Brygada Kawalerii pod dowódz-
twem płk . Stanisława Maczka . Drugą zaczęto formować dopiero latem 1939 r . 
Przewaga liczebna niemieckich wojsk pancernych była miażdżąca . Siły naszych brygad zmotoryzowanych odpo-
wiadały zaledwie 2–3 proc . sił niemieckich dywizji pancernych użytych do walk w Polsce . Opóźnienia w rozwoju 
polskiej broni pancernej wynikały przede wszystkim z  braku środków fi nansowych . Nie jest jednak prawdą, 
jakoby polska broń pancerna ustępowała jakościowo niemieckiej . Niemieckie dywizje pancerne dysponowały 
w większości lekkimi czołgami PzKpfw I i II, które przegrywały w starciu z polskim 7TP (na zdjęciu) .
(fot . NAC)
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11. Polski opór
W  1939 r . Polacy stawiali bohaterski opór nieprzyjacielowi . Do legendy 
przeszła m .in . Samodzielna Grupa Operacyjna (SGO) „Narew” bronią-
ca odcinka Wizny, którym dowodził kpt . Władysław Raginis . Niemiec-
ki ofi cer tak relacjonował zdobycie jednego ze schronów: „Czołgi otworzyły 
ogień na strzelnice schronu i przygniotły obsługę polskich karabinów ma-
szynowych do ziemi . [ . . .] udało się jednemu z naszych saperów podejść do 
drzwi wejściowych schronu i umieścić tam ładunek wybuchowy . Pod wpły-
wem silnej detonacji drzwi odskoczyły . Wejście jednak zostało natychmiast 
zabezpieczone . Twardzi obrońcy polscy nie chcieli [ . . .] zaprzestać walk […] . 

Próba wtargnięcia do schronu spełzła na niczym, ponieważ kopuła nadal była nieuszkodzona, a  z  niej polski 
karabin maszynowy trzymał nas dalej pod ogniem . Jeden z saperów ukrył się za wieżyczką czołgu, który wjechał 
na ścianę schronu . Dwa karabiny maszynowe, które dotychczas prowadziły szalony ogień, zostały zniszczone . 
Ale i  teraz Polacy nie poddali się, mimo że broń ich uległa zniszczeniu . Jeden z saperów wszedł ponownie na 
schron, wrzucił przez strzelnicę kopuły kilka granatów ręcznych . [ . . .] W schronie znaleźliśmy siedmiu zabitych” 
(cytat za: Przemysław Dymek, Samodzielna Grupa Operacyjna „Narew” 1939 w polskiej historiografi i 
wojskowej, Poznań 1999) .
Na zdjęciu: Schron SGO „Narew” na odcinku „Nowogród” w pobliżu Łomży – świadek zażartej obrony 33 . pułku piechoty (fot . IPN)
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12. Bohaterowie kampanii wrześniowej
1 września 1939 r . do walki stanęło ok . miliona polskich żołnierzy . Polska 
armia ustępowała niemieckiej liczebnie i pod względem uzbrojenia . Pomi-
mo tego polscy żołnierze często wykazywali się ogromnym bohaterstwem 
i  zadawali Niemcom dotkliwie straty . Czyny niektórych przeszły do histo-
rii . Broniący odcinka Wizny (7–10 września) kpt . Władysław Raginis wraz 
z  por . Stanisławem Brykalskim złożyli przysięgę, iż żywi nie opuszczą po-
wierzonych im pozycji . Brykalski poległ w  walce, Raginis – gdy dalsze sta-
wianie oporu liczniejszym oddziałom niemieckim okazało się niemożliwe 
– rozerwał się granatem . Pilot ppłk Leopold Pamuła pierwszego dnia wojny 
pilotując myśliwiec P-11, zaatakował niemiecki bombowiec He 111 i osłaniające go myśliwce . Bombowiec musiał 
ratować się ucieczką . Pamuła, trafi ony serią z karabinu maszynowego, staranował niemiecki myśliwiec, a następ-
nie wyskoczył z  samolotu na spadochronie . Kiedy 1 września w  okręt ORP „Mazur” trafi ła niemiecka torpeda, 
kmdr . por . Jacenty Dehnel walczył dalej . Woda sięgnęła mu kolan, a potem piersi, a on nadal obsługiwał działka, 
dopóki wyloty luf nie znalazły się w wodzie . Po zatonięciu okrętu Dehnel dopłynął do brzegu . Na historię wojny 
obronnej 1939 r . w większości złożyły się jednak czyny szerzej nieznanych bohaterów . 

Na zdjęciu: Polska piechota podczas marszu (fot . IPN)
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13. Kobiety w kampanii wrześniowej 
Z chwilą wybuchu wojny kobiety przeszkolone w ramach organizacji Przy-
sposobienia Wojskowego Kobiet wraz ze współdziałającym z  nią Pogo-
towiem Harcerek zgłosiły się do służby . Komendantką główną kobiecych 
batalionów Pomocniczej Służby Kobiet została płk Maria Wittek . W wielu 
bombardowanych miastach kobiety organizowały punkty żywnościowe 
i szpitale (Natalia Nekraszowa zorganizowała i prowadziła szpital harcerski 
w Warszawie), pomagały w budowie umocnień, gaszeniu pożarów, ratowa-
ły zasypanych i opiekowały się dziećmi . Pracowały w łączności, pełniły służ-
bę wartowniczą (w  Wilnie przy ważnych dla miasta obiektach – gazowni, 
elektrowni i wodociągach), przygotowywały żywność dla uchodźców i żoł-

nierzy . Podczas obrony Grodna sanitariuszki wsławiły się bohaterstwem – przeczołgały się ponad 100 metrów 
w głąb terenu rozdzielającego walczące strony i zabrały stamtąd rannego podofi cera . Kobiety uczestniczyły tak-
że w bezpośrednich walkach . Elżbieta Zahorska brała udział w obronie Warszawy w obsadzie przeciwlotniczych 
karabinów maszynowych . Ppor . pilot Wanda Modlibowska, zmobilizowana 4 września 1939 r . odbyła sześć lotów 
łącznikowych samolotem RWD-13 . 
Na zdjęciu: Janina Lewandowska na tle samolotu RWD-8 . Jako jedyna kobieta została zamordowana w Katyniu (fot . Towarzystwo Pamięci 
Generała Józefa Dowbora-Muśnickiego w Lusowie)
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14. Społeczeństwo wobec wojny 
Pod koniec sierpnia 1939 r ., wobec zagrożenia wybuchem wojny, ochotnicy 
licznie zgłaszali się do kopania rowów przeciwlotniczych, przygotowywa-
nia schronów oraz do pomocy wojsku w budowaniu umocnień polowych . 
Na apel prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego w pracach brali udział 
niemal wszyscy mieszkańcy stolicy bez względu na wiek, płeć, zawód czy 
wyznanie . Społeczeństwo ze zrozumieniem i  spokojem przyjmowało za-
rządzenia przeciwlotnicze, takie jak konieczność zaciemniania mieszkań 
i niepalenia w kuchniach węglowych . Cywile aktywnie i z zaangażowaniem 
wspierali różnego rodzaju zbiórki darów, np . dla służby zdrowia, Polskiego 
Czerwonego Krzyża i  ludności ewakuowanej z terenów objętych walkami . 
Na Śląsku i w Wielkopolsce byli powstańcy, harcerze, robotnicy i działacze społeczni spontanicznie tworzyli for-
macje obrony cywilnej . Pełniły one przede wszystkim funkcje porządkowe i  ochronne, a  także militarne, np . 
na Śląsku prowadziły samodzielnie lub wspólnie z oddziałami Wojska Polskiego walki z grupami dywersantów 
niemieckich . 

Na zdjęciu: Młodzi warszawiacy podczas kopania rowów przeciwlotniczych (fot . IPN)
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15. Uchodźcy
Prowadzona przez Niemców wojna o  charakterze totalnym zmusiła wiele 
osób do nagłego opuszczenia domów i  ucieczki z  uratowanym dobytkiem 
przed zbliżającym się frontem . Chaos pogłębiały wezwania władz polskich 
do kierowania się na wschód (tak było np . w Warszawie) . Wkroczenie Armii 
Czerwonej spowodowało z kolei ucieczkę cywilów przed drugim nieprzyja-
cielem . Tysiące przerażonych uchodźców uciekających z  dobytkiem przed 
agresorami stało się jednym z symboli września 1939 r . Przemieszani z żołnie-
rzami cywile stanowili łatwy cel dla samolotów wroga . 
Ryszard Kapuściński tak wspomina wrześniowe ucieczki: „[…] ucieczka sta-
ła się nagle jakąś wyższą koniecznością, jakąś nową formą życia, ponieważ 

uciekają wszyscy; wszystkie szosy, drogi, nawet ścieżki polne są pełne wozów, wózków i rowerów, pełne tobołów, 
walizek, toreb, wiader, pełne przerażonych i błąkających się bezradnie ludzi . Jedni uciekają na wschód, inni na 
zachód, na północ, na południe, […] padają z  wyczerpania, przysypiają byle gdzie, ale po chwili wytchnienia 
zbierają resztki sił i zaczynają od nowa swoją bezładną i niekończącą się wędrówkę” (cytat za: Beata Nowacka, 
Zygmunt Ziątek, Ryszard Kapuściński. Biografi a pisarza, Kraków 2008) .
Na zdjęciu: Polska rodzina w czasie ucieczki (fot . IPN)
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16. Represje niemieckie 
W sierpniu 1939 r . Hitler zobowiązał wyższych dowódców Wehrmachtu do 
prowadzenia działań wojennych „z największą brutalnością” – bez względu 
na międzynarodowe konwencje . Polecenie to było przez armię niemiecką 
bezwzględnie realizowane . Jego ofi arami stali się między innymi polscy 
jeńcy . W nocy z 13 na 14 września na ok . 4 tys . polskich żołnierzy zgroma-
dzonych na placu koszarowym w  Zambrowie wypuszczono tabun koni . 
Jednocześnie Niemcy otworzyli ogień z broni maszynowej . Od kul i w wy-
niku stratowania zginęło ok . 200 Polaków, a 100 zostało rannych . Dopiero 
rano wydano zgodę, by miejscowy lekarz udzielił im pomocy . Pod Ciepie-
lowem żołnierze Wehrmachtu zamordowali ponad 200 polskich jeńców . 
Niemieccy żołnierze rozstrzeliwali także cywilów, Luftwaffe atakowało wsie, miasta oraz kolumny uchodźców . 
W Bydgoszczy w ramach odwetu za próbę obrony miasta zamordowano kilkuset Polaków, a ok . 500 wzięto jako 
zakładników . Cywile ginęli także w egzekucjach . Ofi arami niemieckich żołnierzy często padali także Żydzi, któ-
rych poniżano i mordowano . W Końskich w Górach Świętokrzyskich żołnierze bez powodu otworzyli ogień do 
Żydów, którzy wcześniej kopali groby dla poległych niemieckich żołnierzy (19 Żydów zabito, 8 ciężko raniono) . 

Na zdjęciu: Grupa polskich mieszkańców Gdańska aresztowanych przez Niemców (fot . IPN) 
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17. Sojusz niemiecko-sowiecki
Po zakończeniu I wojny światowej zarówno Niemcy, jak i Związek Sowiecki 
uznały istnienie niepodległego państwa polskiego . Dawni zaborcy dążyli 
jednak do przywrócenia swojej władzy nad terenami podległymi im przed 
1914 r . Dojście Hitlera do władzy doprowadziło do zerwania współpracy 
między III Rzeszą a ZSRS, jednak dążenie przywódców obu państw do oba-
lenia europejskiego porządku zbliżyło je ponownie do siebie w  sierpniu 
1939 r . Ministrowie spraw zagranicznych III Rzeszy i Związku Sowieckiego, 
Joachim von Ribbentrop i Wiaczesław Mołotow, 23 sierpnia 1939 r . zawar-
li układ o nieagresji i podpisali tajny protokół dzielący Europę Wschodnią 
na strefy wpływów . Na mocy tego dokumentu Polska została podzielona 

pomiędzy III Rzeszę a ZSRS wzdłuż linii Narwi, Wisły i Sanu . 28 września 1939 r . niemiecko-sowiecki traktat o grani-
cach i przyjaźni, zwany drugim paktem Ribbentrop–Mołotow, przesunął niemieckie zdobycze w Polsce do linii 
Pisy, Narwi, Bugu i Sanu . Czwarty rozbiór Polski stał się faktem .
Na zdjęciu: Żołnierze niemieccy i sowieccy 22 września 1939 r . w Brześciu nad Bugiem podczas defi lady, która była symbolem niemiecko-
-sowieckiego braterstwa broni (fot . IPN)

Memory instrukcja wz19 BEN.indd   20 20.05.2019   15:18



21

18. Agresja 17 września 1939 r.
Na mocy układu o nieagresji z 23 sierpnia 1939 r . ZSRS stał się sojusznikiem 
III Rzeszy . 17 września 1939 r . o 2 .00 polskiemu ambasadorowi w Moskwie 
Wacławowi Grzybowskiemu usiłowano wręczyć notę dyplomatyczną, 
w której stwierdzano, że ponieważ struktury państwa polskiego przestały 
funkcjonować, Armia Czerwona wkracza na terytorium Polski . Grzybow-
ski noty nie przyjął . O świcie Armia Czerwona, wspierając działania Wehr-
machtu, zaatakowała Polskę od wschodu . Naczelny wódz marsz . Edward 
Śmigły-Rydz początkowo chciał, by pozostałości polskich oddziałów prze-
ciwstawiły się napaści sowieckiej, jednak niebawem, przekonany o bezce-
lowości dalszej obrony, wydał rozkaz: „Sowiety wkroczyły . Nakazuję ogólne 
wycofanie na Rumunię i Węgry najkrótszymi drogami . Z bolszewikami nie walczyć, chyba że w razie natarcia 
z  ich strony albo próby rozbrojenia oddziałów” . Mimo to żołnierze polscy podjęli walkę: oddziały Korpusu 
Ochrony Pogranicza starły się z żołnierzami Armii Czerwonej w bitwie pod Szackiem, natomiast regularne jed-
nostki Wojska Polskiego broniły Grodna . 

Na zdjęciu: Armia Czerwona podczas marszu (fot . IPN)
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19. Represje sowieckie 
Po 17 września 1939 r . doszło do walk oddziałów Korpusu Ochrony Pogra-
nicza i Wojska Polskiego z Armią Czerwoną . Po zdobyciu Grodna w dniach 
20–22 września Sowieci zamordowali ok . 300 polskich obrońców miasta, 
pod Szackiem (na Wołyniu) po bitwie zabitych zostało 18 polskich ofi cerów 
– jeńców wojennych . Dokładnej liczby żołnierzy Wojska Polskiego wziętych 
do niewoli i  zamordowanych przez czerwonoarmistów i  członków komu-
nistycznej milicji nie udało się ustalić . W sowieckich więzieniach i obozach 
jenieckich znalazło się ponad 20 tys . ofi cerów i policjantów – późniejszych 
ofi ar zbrodni katyńskiej . We wrześniu 1939 r . za Armią Czerwoną posuwały 
się specjalne oddziały NKWD, które miały zwalczać „elementy wrogie 

klasowo” wśród ludności cywilnej . Mordowano właścicieli ziemskich, urzędników i  działaczy politycznych . Pod 
okupacją sowiecką znalazło się ponad 50 proc . obszaru Polski i 13 mln jej obywateli różnych narodowości . Władze 
sowieckie prześladowały głównie Polaków . Wielu przedstawicieli elity zostało uwięzionych . Ze szkół i urzędów 
usunięto język polski . Zlikwidowano instytucje samorządowe, kulturalne, oświatowe i gospodarcze .
Na zdjęciu: Komisarz NKWD na granicy niemiecko-sowieckiej (fot . IPN)
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20. Bitwa nad Bzurą
Bitwa nad Bzurą to największa bitwa kampanii polskiej trwająca od 9 do
22 września 1939 r . Brały w  niej udział dwie polskie armie: „Poznań” pod 
dowództwem gen . Tadeusza Kutrzeby oraz „Pomorze” pod dowództwem 
gen . Władysława Bortnowskiego . Początkowo Polacy zyskali przewagę, 
jednak Niemcy ściągnęli posiłki, m .in . oddziały, które miały nacierać na 
Warszawę . Po kilku dniach zaciętych walk wojska polskie okrążane na linii 
Bzury podjęły próbę przebicia się do Warszawy . Jak opisuje dowodzący całą 
bitwą gen . Kutrzeba, „odwrót znad Bzury, w warunkach prawie zupełnego 
otoczenia, stał się katastrofą . […] Cała masa lotnictwa rzuciła się na nas niby 
jastrząb na gromadę bezbronnych kurcząt . Loty obniżono do maksimum, 
nurkowce pikowały jak na doświadczalnym polu ćwiczeń . Powstało piekło na ziemi” (cytat za: Paweł Wieczorkiewicz, 
Kampania 1939 roku, Warszawa 2001) . Tylko nielicznym jednostkom udało się przedrzeć do Warszawy, gdzie 
wzięły udział w obronie miasta . Bitwa nad Bzurą zakończyła się klęską Polaków, ale odciągnęła siły niemieckie od 
ataku na stolicę i zmusiła dowództwo niemieckie do zmiany planów . W bitwie poległo 15 tys . żołnierzy polskich, 
w tym trzech generałów (w całej kampanii polskiej zginęło ich pięciu), a 100 tys . żołnierzy dostało się do niewoli . 
Straty niemieckie wynosiły ok . 8 tys . poległych .

Na zdjęciu: Oddział Wehrmachtu w Sochaczewie podczas największej bitwy Września ’39 – bitwy nad Bzurą (fot . IPN) 
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21. Obrona Warszawy
Zła sytuacja na froncie i postępy wojsk nieprzyjaciela zmusiły polskie do-
wództwo do zorganizowania obrony Warszawy . Ponieważ stolica nie miała 
pierścienia umocnień, postanowiono wykorzystać zwartą zabudowę, two-
rząc system barykad zamykających wejście do miasta . Niemiecki szturm na 
Warszawę rozpoczął się 8 września, załamał się jednak dzięki bohaterskiej 
postawie polskich żołnierzy . Niemcy byli tak pewni zwycięstwa, że udeko-
rowali czołgi zielonymi gałązkami oraz fl agami ze swastyką . Wkroczenie do 
Warszawy miało być łatwym zwieńczeniem wojny błyskawicznej, jednak 
okazało się, że oddziały niemieckie przez trzy tygodnie bezskutecznie ata-
kowały polskie pozycje . Nie mogąc pokonać polskich żołnierzy w  bezpo-

średniej walce, Niemcy postanowili złamać morale ludności cywilnej poprzez nasilenie ostrzału artyleryjskiego 
oraz ataków lotniczych . Spowodowało to duże zniszczenia oraz doprowadziło do śmierci wielu osób . W  tych 
trudnych chwilach warszawiaków nie opuścił prezydent miasta Stefan Starzyński, który pozostał w stolicy i mo-
bilizował ludność do walki . Wprawdzie Warszawa 28 września skapitulowała, ale nie udało się Niemcom złamać 
ducha oporu . 27 września 1939 r . gen . Michał Tokarzewski-Karaszewicz powołał tajną organizację wojskową pod 
nazwą Służba Zwycięstwu Polski . 
Na zdjęciu: Żołnierze na warszawskiej barykadzie (fot . WBBH)
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22. Stanisław Maczek
Generał Stanisław Maczek był jednym z najwybitniejszych polskich dowód-
ców wojsk pancernych . W 1938 r ., jeszcze jako pułkownik, objął dowództwo 
nad pierwszą całkowicie zmotoryzowaną polską jednostką – 10 . Bryga-
dą Kawalerii . W  wojnie obronnej walczyła ona w  ramach armii „Kraków” 
i „Małopolska” . Już w pierwszych dniach walk brygada płk . Maczka zadała 
poważne straty przeważającym siłom nieprzyjaciela . Sam Maczek pisał: 
„Stosowaliśmy wszystkie formy aktywnego działania: wypady i  przeciw-
uderzenia, dwoiliśmy się i  troili, »sprzedawaliśmy« po kilka razy tę samą 
kompanię czołgów i skromne dwie baterie artylerii, udając wielką jednostkę 
pancerną i myląc przeciwnika co do naszych sił i zamiarów . […] Ten egzamin 
zapowiedziany na »manewry« 1939 r . zdaliśmy dobrze w obliczu rzeczywistej wojny” (cytat za: Stanisław Maczek, 
Od podwody do czołga, Lublin–Londyn 1990) . Po kilku dniach brygada zaczęła wycofywać się na wschód, 
gdzie m .in . brała udział w  obronie Lwowa . Po agresji sowieckiej 17 września 1939 r . płk Maczek otrzymał 
rozkaz przedostania się do Rumunii lub na Węgry, równocześnie pozostając w dyspozycji naczelnego wodza . 
19 września brygada „w kolumnie uporządkowanej jak do defi lady” przekroczyła granicę z Węgrami, gdzie zo-
stała internowana . 

Na zdjęciu: Stanisław Maczek w stopniu pułkownika (fot . Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Targu)
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23. Zniszczenia wojenne
Zmagania kampanii polskiej objęły tereny prawie całego kraju, a zdecydo-
wany i prowadzony do końca, mimo ogromnej przewagi wroga, opór zwięk-
szał intensywność walk, potęgując jednocześnie straty w  ludziach i  ruinę 
materialną . Wiele niemieckich ataków nie miało uzasadnienia militarnego . 
Zniszczenia dotknęły miast będących ośrodkami administracyjnymi i  go-
spodarczymi . Warszawa we wrześniu 1939 r . została zniszczona w  ponad 
10 proc . Wojna dotknęła także mniejsze miejscowości . Wieluń, zbombardo-
wany 1 września 1939 r ., zniszczono w 75 proc . Po dwudniowym (4–6 wrze-
śnia) ataku na Sulejów w mieście zachowała się mniej niż trzecia część zabu-
dowy . Także Janów Lubelski zniszczono w ok . 75 proc . Niewielki Frampol na 

Lubelszczyźnie wykorzystano 13 września jako miejsce testowania nowego rodzaju broni, niszcząc ok . 90 proc . 
zabudowań . Podobnych przykładów było wiele .
Na zdjęciu: Zbombardowany budynek w Błoniu pod Warszawą (fot . IPN)
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24. Kontynuacja walki
Ostatnie regularne jednostki Wojska Polskiego zostały pokonane w bitwie 
pod Kockiem (2–5 października 1939 r .) . Walkę kontynuowano bądź w pod-
ziemiu, bądź w polskich siłach zbrojnych poza granicami kraju . Symbolem 
zbrojnego oporu w  kraju stał się oddział partyzancki dowodzony przez 
mjr . Henryka Dobrzańskiego „Hubala” . Walkę prowadziła Służba Zwycię-
stwu Polski, przekształcona następnie w Związek Walki Zbrojnej (w listopa-
dzie 1939 r .) i  Armię Krajową (w  lutym 1942 r .) . Części żołnierzy udało się 
przedostać na Węgry i stamtąd dalej, na Zachód . Jedyną jednostką, która 
w zwartym szyku przekroczyła granicę, była 10 . Brygada Kawalerii dowo-
dzona przez płk . Stanisława Maczka . Po internowaniu na Węgrzech została 
odtworzona we Francji i walczyła na froncie w Szampanii . Po upadku Francji żołnierze gen . Maczka przedosta-
li się do Wielkiej Brytanii, gdzie utworzyli 1 . Dywizję Pancerną i po lądowaniu w Normandii walczyli dalej na 
froncie zachodnim . Walki we wrześniu nie zakończyła również załoga najnowocześniejszego polskiego okrętu 
podwodnego ORP „Orzeł” (na zdjęciu, fot . NAC) . Po spektakularnej ucieczce z internowania w Estonii jednostka 
walczyła u boku aliantów i patrolowała wody Morza Północnego . Okręt został zatopiony w tajemniczych oko-
licznościach pod koniec maja 1940 r .
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