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KAMPANIA WRZEŚNIOWA

• Kampania wrześniowa (inne stosowane nazwy: kampania 
polska 1939, wojna polska 1939, wojna obronna Polski 
1939[22]) – obrona terytorium Polski przed agresją militarną 
(bez określonego w prawie międzynarodowym Wikiźródła 
wypowiedzenia wojny) wojsk III Rzeszy (Wehrmacht)[23] i 
ZSRR (Armia Czerwona); pierwszy etap II wojny światowej. Od 
3 września 1939 wojna koalicyjna[22][24] Polski, Francji i 
Wielkiej Brytanii przeciw Rzeszy Niemieckiej



• Była to pierwsza kampania II wojny światowej, trwająca od 1 
września (zbrojna agresja Niemiec) do 6 października 1939, 
kiedy z chwilą kapitulacji[25] SGO Polesie pod Kockiem 
zakończyły się walki regularnych oddziałów Wojska Polskiego 
z agresorami. Naczelnym Wodzem Wojska Polskiego w 
kampanii był marszałek Edward Rydz-Śmigły, a szefem 
sztabu gen. Bryg. Wacław Stachiewicz. 2 września 1939 roku 
prezydent mianował płk. Wacława Kostek-Biernackiego 
Głównym Komisarzem Cywilnym w randze ministra, który na 
obszarze operacyjnym miał uprawnienia premiera[26].



• W wyniku agresji III Rzeszy i ZSRR na Polskę terytorium 
państwowe Rzeczypospolitej zostało całkowicie okupowane i 
traktatem z 28 września 1939 wbrew prawu 
międzynarodowemu podzielone. W obliczu tych faktów Rząd 
Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie 30 września 1939 
roku zaprotestował oficjalnie przeciwko pogwałceniu praw 
państwa i narodu polskiego i rozporządzaniu terytorium 
Rzeczypospolitej, oświadczając, że nigdy nie uzna tego aktu 
przemocy i nie zaprzestanie walki o całkowite uwolnienie kraju 
od najeźdźców. 30 listopada 1939 roku prezydent Władysław 
Raczkiewicz wydał dekret o nieważności aktów prawnych 
władz okupacyjnych, stanowiący, że wszelkie akty prawne i 
zarządzenia władz, okupujących terytorium Państwa Polskiego, 
jeżeli wykraczają poza granice tymczasowej administracji 
okupowanym terytorium, są, zgodnie z postanowieniami IV 
Konwencji Haskiej z 1907 roku o prawach i zwyczajach wojny 
lądowej, nieważne i niebyłe[27].



SYTUACJA POLITYCZNA 
• Powstały po I wojnie światowej na mocy postanowień traktatu wersalskiego nowy układ granic w Europie 

Środkowo-Wschodniej był stałym przedmiotem pretensji terytorialnych Niemiec wobec krajów z nimi 
sąsiadujących. Niemcy niezadowolone z postanowień traktatu (który pozostawiał poza granicami Republiki 
Weimarskiej terytoria zamieszkane zwarcie w większości przez ludność niemieckojęzyczną – Kraj Sudetów, 
Kłajpeda, Wolne Miasto Gdańsk), oraz powołując się na zasadę samostanowienia narodów (przyjętą w 
trakcie konferencji paryskiej (1919) jako zasadę prawa międzynarodowego), dążyły do rewizji postanowień 
traktatu wersalskiego, żądając zastosowania równouprawnienia w stosowaniu klauzul traktatowych wobec 
Niemiec. Dotyczyło to zarówno klauzul rozbrojeniowych, jak i zniesienia traktatowego zakazu połączenia 
(Anschluss) Austrii z Niemcami i żądania rewizji granic z Czechosłowacją i Polską z powołaniem się na 
zasadę samostanowienia wobec ludności tych państw deklarującej narodowość niemiecką[32]. Celem 
strategicznym Niemiec weimarskich niezależnie od ich kierownictwa politycznego było obalenie „ładu 
wersalskiego”[32]. Po mianowaniu Adolfa Hitlera kanclerzem Rzeszy przez prezydenta Hindenburga i w 
konsekwencji przejęciu władzy w Niemczech przez NSDAP przy poparciu niemieckich konserwatystów, 
rewizja postanowień wersalskich uległa przyśpieszeniu wobec otwarcie deklarowanego przez Hitlera 
programu politycznego rewizji całości postanowień wersalskich. Konsekwencją tego było jednostronne 
otwarte złamanie w następnych latach postanowień traktatu wersalskiego przez Niemcy, dotyczących 
ograniczeń zbrojeniowych nałożonych na Niemcy przez rozpoczęcie masowych zbrojeń – w tym lotniczych, 
wprowadzenie wojsk do rejonów zdemilitaryzowanych traktatowo na zachodzie Niemiec, tj. Remilitaryzacja 
Nadrenii w marcu 1936 i Anschluss w marcu 1938. Remilitaryzacja Nadrenii w 1936, będąca złamaniem 
postanowień traktatu wersalskiego i lokarneńskiego, nie spotkały się z żadną reakcją Wielkiej Brytanii i 
Francji – mocarstw–sygnatariuszy obu traków 



PRZYCZYNY 
• Rozszczenia 

terytorialne Niemiec 
i ZSRR wobec Polski, 
dążenie obu państw 
do hegemonii w 
Europie i zmiany w 
tym celu układu 
geopolitycznego, 
wynikającego z 
traktatu 
wersalskiego 
Szczegóły



SKUTKI

• Skutki były takie, że 
zwycięstwo odniosły 
ZSRR I III RZESZA

• 2 SKUTEK BYL 
SMUTNY DLA NAS BO 
DOSZŁO DO 
PODZIAŁU 
TERYTORIALNEGO 
POLSKI 



,, DZIWNA WOJNA”
•Francja i Wielka Brytania  wypowiedziały wojnę III Rzeszy 3 września, w konsekwencji agresji Niemiec na Polskę w dniu 1 września i odrzucenia przez rząd niemiecki przedstawionego mu 
ultimatum brytyjskiego i francuskiego z żądaniem natychmiastowego wycofania Wehrmachtu z terytorium Polski i Wolnego Miasta Gdańska. W konsekwencji w wykonaniu zobowiązań 
sojuszniczych wobec Polski oba mocarstwa zachodnie znalazły się w stanie wojny z Niemcami [s]. Belgia, Holandia i Luksemburg pozostawały neutralne. Francja ogłosiła mobilizację powszechną 
2 września i rozpoczęła koncentrację oddziałów.

•W chwili wybuchu wojny na terenie Francji kontynentalnej stacjonowały 34 dywizje (na granicy z Niemcami 12), a w lotnictwie – liczącym według stanu ok. 3300 samolotów – znajdowało się 
minimum 700 myśliwców (Morane, Dewoitine i Bloch MB.151C1), co najmniej 175 bombowców Bloch i ok. 400 samolotów rozpoznawczych (Potez). W sumie na froncie zachodnim w pierwszej 
połowie września 1939 znajdowało się minimum 1275 samolotów bojowych, co oznaczało samodzielną przewagę lotnictwa francuskiego nad 1186 samolotów Luftwaffe[t]. Do francuskiej 
Armée de l’Air dochodziło ok. 1500 samolotów sojuszniczych brytyjskich Królewskich Sił Powietrznych (RAF) (myśliwskich – Spitfire, Hurricane i bombowych – Fairey Battle, Bristol Blenheim i 
Whitley). Maszyny te znajdowały się wprawdzie w bazach w Wielkiej Brytanii, a przerzucenie ich do Francji i włączenie w osłonę ofensywy armii francuskiej na Niemcy wymagało czasu, 
dotyczyło to jednak wyłącznie rzutu naziemnego – samoloty RAF po przelocie na lotniska francuskie mogły korzystać bezzwłocznie z logistyki Armee de l’Air. W sumie 3 września 
Sprzymierzeni dysponowali minimum 2775 samolotami francuskimi i brytyjskimi, co dawało im ponad dwukrotną przewagę w powietrzu nad siłami Luftwaffe na froncie zachodnim. W roku 
1939 Francja dysponowała trzecią (po Armii Czerwonej i Wehrmachcie) armią lądową świata i czwartą na świecie [66] (po Royal Navy, US Navy i Japońskiej Cesarskiej Marynarce Wojennej) flotą 
wojenną (następne w kolejności były włoska Regia Marina i niemiecka Kriegsmarine).

•Front zachodni Wehrmachtu tworzyła Grupa Armii „C” generała von Leeba. Siły niemieckie dysponowały ostatecznie w drugiej połowie września (po zakończeniu mobilizacji) 42 dywizji 
piechoty[u]. W tej liczbie 23 pierwszoliniowe[67], 8 drugorzutowych[68] i 11 rezerwowych[69]. Siły niemieckie były rozciągnięte wzdłuż granic Niemiec z Holandią, Belgią i Francją, z uwzględnieniem 
Francji jako głównego przeciwnika. Luftwaffe na froncie zachodnim posiadała 1186 samolotów (w tym m.in. 568 myśliwców, 343 bombowce, 152 rozpoznawcze), zgrupowane w dwóch Flotach 
Powietrznych, co stanowiło połowę sil Luftwaffe w 1939 roku. Wehrmacht dysponował też budowanym w latach 1936–1939 systemem umocnień Linii Zygfryda.

•Strona francuska 3 września 1939 na głównym odcinku działań pomiędzy granicą Luksemburga a Renem, posiadała 2 Grupę Armii (cztery armie)[v] w sile jedenastu dywizji (ośmiu dywizji 
piechoty[w], dwóch dywizji zmotoryzowanych[x] i jednej dywizji kawalerii[y]). Do 12 września siły francuskie w tym rejonie zostały zwiększone do 36 dywizji (w tym cztery zmotoryzowane) i 18 
samodzielnych batalionów czołgów. 12 września po stronie niemieckiej na tym samym odcinku znajdowało się 12 dywizji piechoty (z czego 7 pełnowartościowych, reszta rezerwy). Niemcy nie 
posiadali w tym momencie dywizji pancernej ani zmotoryzowanej oraz ani jednego batalionu czołgów – wszystkie zaangażowane były w Polsce. W konsekwencji oznaczało to w dniu 12 
września co najmniej trzykrotną przewagę armii francuskiej nad Wehrmachtem na kierunku potencjalnej ofensywy, przy silnym nasyceniu wojsk francuskich artylerią ciężką i najcięższą [z] – 
niezbędną dla przełamywania rejonów umocnionych[70].

•7 września siły francuskich 3 i 4 Armii po przekroczeniu granicy francusko-niemieckiej w Saarze przystąpiły do oczyszczania przedpola i zdobywania dojść do niemieckiej głównej pozycji 
obrony, przy faktycznym braku oporu niemieckiego i ewakuacji przez Niemców ludności cywilnej z Saary [71]. Termin głównego uderzenia został określony – zgodnie z polsko-francuską 
konwencją wojskową – na piętnasty dzień od rozpoczęcia mobilizacji francuskiej, tzn. 16, najpóźniej 17 września (Francja ogłosiła mobilizację powszechną 2 września 1939). Do tej chwili 
Francja zmobilizowała na kontynencie 70 dywizji, z których część przerzucono nad granicę.

https://pl.wikisource.org/wiki/konwencja_haska_III_(1907)
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Ultimatum
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kampania_wrze%C5%9Bniowa#cite_note-84
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Belgia
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Holandia
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Luksemburg
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Morane-Saulnier_MS.406
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Dewoitine_D.510
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Bloch_MB.152
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Bloch_MB.131
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Potez_63
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Luftwaffe
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kampania_wrze%C5%9Bniowa#cite_note-85
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Francuskie_Si%C5%82y_Powietrzne
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Royal_Air_Force
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Supermarine_Spitfire
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Hawker_Hurricane
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Fairey_Battle
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Bristol_Blenheim
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Armstrong_Whitworth_Whitley
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kampania_wrze%C5%9Bniowa#cite_note-86
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Royal_Navy
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/United_States_Navy
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Nippon_Kaigun
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Regia_Marina
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kriegsmarine
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_von_Leeb
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kampania_wrze%C5%9Bniowa#cite_note-87
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kampania_wrze%C5%9Bniowa#cite_note-88
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kampania_wrze%C5%9Bniowa#cite_note-89
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kampania_wrze%C5%9Bniowa#cite_note-90
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Linia_Zygfryda
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Ren
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kampania_wrze%C5%9Bniowa#cite_note-91
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kampania_wrze%C5%9Bniowa#cite_note-92
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kampania_wrze%C5%9Bniowa#cite_note-93
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kampania_wrze%C5%9Bniowa#cite_note-94
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kampania_wrze%C5%9Bniowa#cite_note-95
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kampania_wrze%C5%9Bniowa#cite_note-96
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Saara
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kampania_wrze%C5%9Bniowa#cite_note-97


OBRONA WESTERPLATTE 
• Obrona Westerplatte – obrona Wojskowej Składnicy 

Tranzytowej przez garnizon Wojska Polskiego na półwyspie 
Westerplatte, w czasie kampanii wrześniowej w dniach 1–7 
września 1939 roku. Była to pierwsza bitwa II wojny 
światowej, jednak za pierwszy akt zbrojnej agresji Niemiec 
przeciwko ludności cywilnej uważa się wcześniejsze o 
kilkanaście minut bombardowanie Wielunia 

Przyczynq =Atak Niemców na Na Polske

Skutek=zwycięstwo Niemców 

DOWODCY 
Polska =Henryk Sucharski, Franciszek Dąbrowski
Niemcy=Friedrich Eberhardt, Gustav KleIkamp



BITWA NAD BZURA
• Bitwa nad Bzurą (także bitwa pod Kutnem) – starcie zbrojne, trwające od 9 do 22 

września[2] 1939 roku. Największa bitwa kampanii polskiej 1939. Została ona 
stoczona przez dwie polskie armie „Poznań” (gen. Tadeusz Kutrzeba) i „Pomorze” 
(gen. Władysław Bortnowski) z niemieckimi 8 Armią (gen. Johannes Blaskowitz) i 
10 Armią (gen. Walter von Reichenau) z Grupy Armii Południe „Süd” (gen. Gerd 
von Rundstedt). Bitwa miała wyjątkowe znaczenie, ponieważ Polacy wykazali 
inicjatywę i byli stroną atakującą. 

• Przyczyny próba = zaatakowania od skrzydła wojsk niemieckich idących na 
Warszawę 

• Skutek=zwycięstwo Niemiec 

• Dowódcy =Tadeusz Kutrzeba

• Władysław Bortnowski

• Gerd von Rundstedt 

*Johannes Blaskowitz 



EGZEKUCJA W PALMIARACH 
• Zbrodnia w Palmirach – szereg zbiorowych egzekucji przeprowadzonych przez 

okupantów niemieckich, w pobliżu wsi Palmiry na obrzeżach Puszczy Kampinoskiej.

• Między grudniem 1939 a lipcem 1941 funkcjonariusze SS i policji niemieckiej rozstrzelali w 
Palmirach około 1700 obywateli polskich, głównie narodowości polskiej oraz narodowości 
żydowskiej, zazwyczaj przywiezionych z warszawskich więzień i aresztów. Wśród 
zamordowanych znalazło się wielu przedstawicieli polskiej ￼￼￼￼elity politycznej, intelektualnej i 
kulturalnej, których aresztowano w ramach tzw. Armia AB. Palmiry stanowią najbardziej 
znany – obok Katynia – symbol martyrologiI inteligencji polskiej w okresie wojny .
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OBRONA POCZTY POLSKIEJ W GDAŃSKU 

• Obrona Poczty Polskiej w Gdańsku – jedno z pierwszych starć 
zbrojnych II wojny światowej, obrona gmachu Poczty Polskiej 
w Wolnym Mieście Gdańsku przez zorganizowaną grupę 
polskich pocztowców, trwała od rana do wieczora 1 września 
1939.

• Przyczyna = kampania wrześniowa 

• Skutek = zwycięstwo Niemców 



BITWA O HEL
• Obrona Helu, bitwa o Hel – działania zbrojne prowadzone 

podczas wojny obronnej przez polskie oddziały w dniach od 
1 września do 2 października 1939 roku, mające na celu 
obronę Rejonu Umocnionego Hel przed nacierającymi 
wojskami niemieckimi. Załoga Helu była ostatnią placówką, 
która bez żadnych nadziei wsparcia skapitulowała podczas 
obrony Wybrzeża w kampanii wrześniowej 1939 

Przyczyny = agresja. III RZESZY NA POLSKE 
SKUTEK = zwycięstwo Niemców 
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