


    W nocy z 23 na 24 sierpnia 1939 r. w Moskwie podpisano pakt o 
nieagresji pomiędzy Związkiem Sowieckim a III Rzeszą. Porozumienie 
zostało zawarte przez ministrów spraw zagranicznych: Wiaczesława 
Mołotowa i Joachima von Ribbentropa. Jego integralną częścią był 
„najściślej tajny” protokół dodatkowy określający podział „sfer wpływów” 
obu mocarstw w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej. 
Niemcy i ZSRS pomimo zawartych wcześniej z Polską układów o nieagresji, 
zaplanowały w nim rozbiór terytorium Rzeczpospolitej. Miał on nastąpić „w 
drodze przyjacielskiej zgody” mniej więcej „wzdłuż linii rzek Narwi, Wisły i 
Sanu”. Finlandia, Estonia, Łotwa i rumuńska Besarabia miały przypaść 
ZSRS. Niemcy przyłączali natomiast do swojego państwa Wolne Miasto 
Gdańsk oraz Litwę. 



            Drugi punkt tajnego protokołu, dotyczący    
bezpośrednio Polski, brzmiał następująco: 
 "W wypadku terytorialnych i politycznych 
przekształceń na terenach należących do Państwa 
Polskiego granica stref interesów Niemiec i ZSRS 
przebiegać będzie w przybliżeniu po linii rzek Narwi, 
Wisły i Sanu. Kwestia, czy w obopólnym interesie 
będzie pożądane utrzymanie niezależnego Państwa 
Polskiego i jakie będą granice sły tego państwa, będzie 
mogła być ostatecznie wyjaśniona tylko w toku 
dalszych wydarzeń politycznych. W każdym razie oba 
rządy rozstrzygną tę kwestię na drodze przyjaznego 
porozumienia". 
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   Niemcy od trzeciego dnia wojny ponaglali 
Moskwę, ażeby zajęła obszary uznane w pakcie 
Ribbentrop-Mołotow za jej strefę interesów.  
Stalin zwlekał z podjęciem decyzji, czekając na to, jak 
zachowają się wobec niemieckiej agresji na Polskę 
Wielka Brytania i Francja, a także przyglądając się 
temu, jak silny opór Niemcom stawia polskie wojsko. 



    Na krótko przed rozpoczęciem agresji, o godz. 3 
nad ranem zastępca komisarza spraw 
zagranicznych ZSRR Władimir Potiomkin wezwał 
ambasadora RP w Moskwie Wacława 
Grzybowskiego i usiłował wręczyć mu notę 
uzasadniającą wkroczenie Armii Czerwonej do Polski. 
Ambasador odrzucił zawarty w niej argument o zaniku 
państwa polskiego i odmówił przyjęcia dokumentu. 



 



   Celem operacji Armii Czerwonej było błyskawiczne 
uderzenie zmierzające do rozbicia Wojska 
Polskiego i zajęcia terenów na wschód od linii rzek: 
Pisy, Narwi, Wisły i Sanu.  



Armia Czerwona 

 Wojska radzieckie w 
dniu 17 września liczyły 
ok. 467 tys. żołnierzy i 
ok. 5,5 tys. pancernych 
wozów bojowych. A z 
każdym następnym 
dniem siły ZSRR 
zmobilizowane do walki 
z Polską wzrastały. 

 Całość wojsk polskich 
liczyła tego dnia jeszcze ok. 
650 tys. żołnierzy, ale 
większość z nich toczyła 
wówczas walki z Niemcami 
(prawdopodobnie ok. 450 
tys.). Pozostali znajdowali 
się w ośrodkach 
zapasowych lub szpitalach, 
a dla większości z nich 
brakowało broni i 
ogólnego wyposażenia. 

Polska 



 



   Pierwszą decyzją Naczelnego 
Wodza, Marszałka Edwarda 
Rydza-Śmigłego był rozkaz 
stawiania oporu najeźdźcom, 
lecz w miarę upływu godzin z 
uwagi na nadchodzące 
niekorzystne meldunki z frontu 
postanowiono o wycofywaniu 
się w kierunku Rumunii oraz 
Węgier. Walczyć mieli tylko w 
przypadku natarcia strony 
radzieckiej lub próby 
rozbrojenia polskich oddziałów. 



   Wschodnia część Polski znalazła się pod okupacją 
radziecką. Do niewoli Armii Czerwonej dostało się 
około 250 tysięcy żołnierzy i oficerów Wojska 
Polskiego. Związkowi Radzieckiemu jako łup przypadły 
przedwojenne polskie województwa: wileńskie, 
nowogródzkie, białostockie, poleskie, wołyńskie, 
tarnopolskie, stanisławowskie oraz lwowskie. Obiecaną 
wcześniej Lubelszczyznę Stalin postanowił wymienić na 
Litwę. 



    Już we wrześniu dochodziło do mordowania oficerów oraz 
policjantów. Wkrótce osadzono ich w obozach specjalnych, w 
Kozielsku, Starobielsku i w Ostaszkowie. Więziono tam około 
15tysięcy Polaków. Prawie połowę jeńców Kozielska stanowili 
powołani do obrony ojczyzny naukowcy, lekarze, prawnicy, 
inżynierowie, pisarze, poeci i dziennikarze. Podobnie było w 
Starobielsku i w Ostaszkowie więziono ponad tysięcy osób, 
wśród których przeważali policjanci, żandarmi i żołnierze 
Korpusu Ochrony Pogranicza. Wszyscy oni zostali 
zamordowani przez Rosjan strzałem w tył głowy. 



   Aresztowaniom w strefie okupacji radzieckiej od roku 
towarzyszyły wysiedlenia ludności w głąb ZSRR. W 
środku nocy do domów wchodzili radzieccy żołnierze, 
dając pół godziny na spakowanie się. Podróż w bydlęcych 
wagonach trwała wiele tygodni bez żywności i wody. 
Często kończyła się śmiercią, przede wszystkim 
starców i dzieci. Zimą zamarzały całe wagony ludzi. 
Oblicza się, że ogółem podczas deportacji wywieziono na 
Sybir i do Kazachstanu około 1 milion 200 tys. Polaków z 
terenów należących przed wojną do Rzeczpospolitej. 



 



 Konsekwencją sojuszu dwóch zbrodniczych 
totalitaryzmów był rozbiór osamotnionej w walce 
Polski. 

 Skutkiem tej napaści był podział granic między 
ZSRR a III Rzeszą. Przebiegała ona odtąd wzdłuż linii 
rzek San, Bug, Narew, Pisa. 
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     My niżej podpisane oświadczam, że jesteśmy autorkami prezentacji pt:  
„17 września 1939r. wkroczenie Armii Czerwonej do Polski” 
i zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach  
pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 roku nr 90, poz. 631 z późn. zm.) dysponujemy 
prawami autorskimi osobistymi do tejże publikacji.  
Jednocześnie oświadczamy, że nieodpłatnie przenoszę na I Liceum 
Ogólnokształcące im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej prawa 
autorskie  
na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności na polach obejmujących:  
- wydruk utworu (w tym dodruk, przedruk),  
- umieszczenie utworu w bibliotece cyfrowej,  
- zwielokrotnienie techniką cyfrową,  
- wprowadzanie do pamięci ogólnie dostępnego komputera,  
- wprowadzanie do pamięci komputera dostępnego w bibliotece (na terenie  
campusu),  
- zezwolenie na przeglądanie treści,  
- udostępnianie w sieciach komputerowych (Internecie),  
- rozpowszechnianie on-line dla wszystkich,  
- przekazywanie w moim imieniu utworu do repozytoriów tradycyjnych i  
elektronicznych 
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