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      „ALTERNATYWA” była pismem Solidarności Walczącej Oddział Warszawa- ukazywała się do 1990 r. 
 

 
Podpisanie paktu            Pancernik ,,Schleswig-Holstein’’ ostrzeli- Plany ataku na Polskę przez  Spotkanie sojuszników: radzieccy i  
Ribbentrop-Mołotow      wuje Westerplatte. Zaczęła się II wojna    sojuszników: Niemcy i ZSRS     niemieccy Ŝołnierze w Brześciu 
23 VIII 1939 r.              światowa.                                                

W obliczu dwóch totalitaryzmów  
 

23 sierpnia 1939 r. zawarty został pakt sojuszniczy, zwany paktem Ribbentrop-Mołotow, po-

między hitlerowskimi Niemcami i komunistyczną Rosją Sowiecką, przewidujący wspólną agresję na 

Polskę oraz jej podział pomiędzy agresorów na linii rzek Narew, Wisła i San. 1 września 1939 r. III 

Rzesza atakuje Polskę na lądzie, morzu i w powietrzu. Ostrzał Westerplatte przez pancernik 

,,Schleswig-Holstein’’ rozpoczyna II wojnę światową.  
3 września Francja i Wielka Brytania, realizując układy sojusznicze z Polską, wypowiedziały 

wojnę Niemcom, nie podejmując jednakŜe działań wojennych, na skutek czego wojna, która mogła 

trwać kilka tygodni, trwała długie 6 lat niosąc śmierć kilkudziesięciu milionom ludzi na całym świe-

cie.  

17 września 1939 r. do Niemiec dołącza sojusznik – Związek Sowiecki, łamiąc istniejące do 

tej pory umowy zawarte z Polską. Wojna z oboma agresorami jest nie do wygrania. Ostatni regularny 

oddział Wojska Polskiego gen. Franciszka Kleeberga skapitulował 5 października pod Kockiem.  

Rozpoczęła się okupacja przekraczająca swym okrucieństwem wszystko, czego Polacy do-

świadczyli w minionych wiekach. Obaj okupanci realizowali politykę eksterminacji polskich obywate-

li. Od pierwszych dni mnoŜą się precyzyjnie zaplanowane deportacje, wysiedlenia, prześladowania 

administracyjne oraz egzekucje. Powstały hitlerowskie obozy koncentracyjne, obozy śmierci: Stutthof 

(1939), Auschwitz-Birkenau (1940), Majdanek (1941) i inne. 10 lutego 1940 r. Sowieci rozpoczęli 
pierwszą falę deportacji Polaków do łagrów. W latach 1940-1941 , w czterech wielkich wywózkach, 

władze radzieckie deportowały (wg szacunków) do ok. 1,3 mln Polaków. Symbolem zbrodni nazistów 

stał się Oświęcim, zbrodni Sowietów – Katyń i wymordowanie polskich Ŝołnierzy i policjantów wzię-
tych do niewoli po agresji 17 IX 1939 r. z obozów w Ostaszkowie, Kozielsku i Starobielsku.  

Zbrodniarze hitlerowscy zostali osądzeni podczas procesu w Norymberdze w 1945/1946 r. 

Zbrodnie komunistyczne wobec narodu Polskiego i innych narodów Europy do dziś nie zostały 

potępione przez społeczność międzynarodową. Tego nie moŜemy zapomnieć i o tym będziemy 

przypominać. 
 

K A L E N D A R I U M    

 
1 IX  - Od świtu wojska niemieckie na całej granicy zaatakowały państwo polskie. Jako pierwszy padł ofiarą 
Wieluń. O 4:47 niemiecki pancernik „Schleswig-Holstein” rozpoczął ostrzał Westerplatte.  



2 – 16 IX – Trwa walka obronna. Pomimo olbrzymiej dysproporcji sił i środków technicznych Wojsko Polskie 

stawia zacięty opór agresorowi. Westerplatte, bitwa pod Wizną , bitwa nad Bzurą, Kępa Oksywska i inne miej-

sca bitew stają się znane kaŜdemu Polakowi. 

17 IX - O godzinie 2:00 w nocy ambasador niemiecki w Moskwie Schulenburg został poinformowany, Ŝe o 

świcie  Armia Czerwona wkroczy do Polski. Tak teŜ się stało. Od rana na całej polsko-radzieckiej granicy doko-

nując zdradzieckiego ciosu w plecy czerwonoarmiści wkroczyli do Polski. Pierwsze walki podjęły z nimi pla-

cówki KOP nad graniczną rzeką Zbrucz.  

18 IX - Po południu rozpoczęła się obrona Wilna. CięŜkie straty poniosły oddziały KOP „Troki” broniące cmen-

tarza na Rossie. Czołgi sowieckie zostały obrzucone przez młodzieŜ butelkami z mieszanką zapalającą. 
19 IX - O godzinie 2:30 w nocy sowiecki batalion pancerno-zmotoryzowany zaatakował barykady na lwowskim 

Łyczakowie. Natarcie zostało odparte. Rankiem rozpoczęło się decydujące natarcie niemieckie na Oksywie. 

Nadal toczyły się walki o Wilno. Oddziały Frontu Białoruskiego nie potrafiły skutecznie walczyć w mieście.  

O godzinie 17:30 obrońcy Oksywia poddali się. Dowódca obrony - płk Stanisław Dąbek popełnił samobójstwo. 

20 IX - Od strony Białegostoku rankiem na przedpolach Grodna pojawiły się czołgi sowieckiej 27BPanc. Gdy 

wjechały na most drogowy zostały silnie ostrzelane i obrzucone butelkami z benzyną, w akcji tej brali równieŜ 
udział uczniowie gimnazjum i harcerze. 

21 IX - Na mocy umowy, niemiecki XVIII Korpus Armijny oraz 1 DGór wycofały się ze swych stanowisk pod 

Lwowem aŜ za San. Ich miejsce zajęły oddziały radzieckie. Wieczorem wojska sowieckie zajęły Grodno. Po 

dramatycznych dwudniowych walkach, w których wojska sowieckie straciły kilkadziesiąt czołgów i kilkuset 

Ŝołnierzy, kończy się obrona Grodna. 

22 IX –W Grodnie Sowieci rozpoczęli krwawe represje w odwecie za zaciekłe dwudniowe walki. Rozstrzela-

nych zostaje ok. 300 obrońców i mieszkańców.  

W Brześciu nad Bugiem odbywa się wspólna defilada wojsk niemieckich i radzieckich. 

Kapitulacja Lwowa przed Armią Czerwoną. Sowieci gwarantowali oficerom WP „osobistą swobodę i nietykal-

ność ich osobistej własności”, a takŜe moŜliwość wyjazdu za granicę. Warunki te nie zostały dotrzymane. Więk-

szość oficerów, obrońców Lwowa, znalazła się w obozie w Starobielsku, a następnie została zamordowana w 

Charkowie. 

W czasie walk w Puszczy Augustowskiej wycofujący się spod Grodna 101. rezerwowy pułk ułanów w zwycię-
skiej bitwie niszczy około 20 czołgów sowieckich. Starcie to znane teŜ jest jako bitwa pod Kodziowcami. 

Pod Sopoćkiniami (na skraju puszczy Augustowskiej) Ŝołnierze sowieccy mordują gen. Józefa Olszynę-
Wilczyńskiego, dowódcę Grupy Operacyjnej „Grodno”. 

26 IX - Niemcy przystępują do szturmu na Warszawę i zdobywają m.in. Fort Czerniakowski i Fort Dąbrowskie-

go. Zapada decyzja o kapitulacji miasta. 

27 IX - Gen. Rómmel na podstawie uprawnień od Naczelnego Wodza przekazał gen. Michałowi Karaszewiczo-

wi-Tokarzewskiemu rozkaz organizowania podziemnej organizacji do walki z wrogiem. Powstaje SłuŜba Zwy-

cięstwu Polsce ( SZP). 

28 IX - O godzinie 13:00 w fabryce Skody na Rakowcu został podpisany akt kapitulacji Warszawy.  

Podpisanie w Moskwie traktatu o granicach i przyjaźni pomiędzy III Rzeszą a ZSRS wraz z tajnym protokołem 

ustanawiającym granice między obu państwami – do układu dołączono trzy protokoły dodatkowe, w trzecim 

znalazło się sformułowanie: „Obie strony nie dopuszczą na swoich terytoriach polskiej agitacji wymierzonej 

przeciwko terytorium drugiej strony. Będą one tłumiły na swoich terytoriach wszelkie początki takiej agitacji 
oraz udzielały sobie wzajemnie informacji o przedsiębranych w tym celu zarządzeniach” 

29 IX - O godzinie 8:00 twierdza Modlin skapitulowała 

Początek dwudniowej zwycięskiej bitwy pod Szackiem, stoczonej przez oddziały Korpusu Ochrony Pogranicza 

pod dowództwem gen. Wilhelma Orlik-Rückemanna z wojskami sowieckimi. Wojska polskie, zadając spore 

straty nieprzyjacielowi, wycofały się w kierunku Bugu starając się dołączyć do Grupy Operacyjnej „Polesie” 

gen. Kleeberga. 

30 IX - Zwycięskie walki Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” gen. Franciszka Kleeberga z wojskami 

sowieckim pod Jabłonią i Milanowem. 
1 X - O 17:00 w Grand Hotelu w Sopocie została podpisana bezwarunkowa kapitulacja Helu.  

2 X - Pod Kockiem rozpoczęła się ostatnia bitwa kampanii wrześniowej.  

5 X - Wskutek wiadomości o zbliŜaniu się silnych zgrupowań sowieckich do pomocy Niemcom gen. Kleeberg 

wydał około godziny 19:30 rozkaz kapitulacji przed wojskami niemieckimi. 

6 X - Kapitulacja Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie”. 

10 II 1940 – rozpoczyna się I etap wywózek ludności polskiej na Syberię, do Kazachstanu i innych miejsc kaźni 

i pracy katorŜniczej. W latach 1940-1941 obejmą one ( wg szacunków) ok. 1,3 mln Polaków.   

5 III 1940 – członkowie sowieckiego Politbiura Komitetu Centralnego WKP(b) skazali na zagładę prawie 25 

700 Polaków, jeńców wojennych wziętych do niewoli po agresji 17 września 1939 r. 

3 IV 1940 – wyruszył pierwszy transport polskich Ŝołnierzy do miejsca kaźni – do Katynia          
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