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Wybuch II wojny
światowej
1 września o godzinie 4.45 wojska niemieckie,
bez wypowiedzenia wojny, przekroczyły granice
Polski, przeciw której Hitler skierował około 1,8
mln żołnierzy, ok. 3 tys. czołgów i ok. 2 tys.
samolotów. Polska dysponowała ok. 1 mln
żołnierzy, 700 samolotami i 400 czołgami.
Wedle planu "Zachód" armie polskie miały
związać siły niemieckie na zachód od Wisły,
chroniąc w ten sposób ważne dla prowadzenia
wojny obszary gospodarcze.
Mimo zaciętego oporu wojskom niemieckim już
w pierwszych dniach września udało się, na
skutek olbrzymiej przewagi uzbrojenia,
przełamać linie polskiej obrony oraz zająć
Pomorze, część Wielkopolski i Śląsk. W tej
sytuacji marszałek Edward Śmigły - Rydz wydał
6 września rozkaz wycofania się oddziałów na
linię Wisły i Sanu. W tym samym czasie
Warszawę opuścił prezydent wraz z rządem,
natomiast 8 września podeszły pod miasto
pierwsze oddziały niemieckie.

W czasie kampanii wrześniowej zginęło ok. 70 tys.
polskich oficerów i żołnierzy, ok. 90 tys. osób
zdecydowało się na emigrację, do niewoli
niemieckiej oraz radzieckiej dostało się ponad 550
tys. żołnierzy. O klęsce zadecydowała przewaga
Niemiec, uderzenie od wschodu Armii Czerwonej
oraz nie wywiązanie się Francji i Wielkiej Brytanii
z podjętych wcześniej zobowiązań sojuszniczych
wobec Polski.

Pakt Ribbentrop-Mołotow
Nazwa odnoszona zarówno do samego
Paktu o Nieagresji pomiędzy III Rzeszą
Niemiecką i Związkiem Socjalistycznych
Republik Radzieckich z 23 sierpnia 1939 r.,
jak i w szczególności do tajnego protokołu
dodatkowego, stanowiącego załącznik do
tego Paktu.

Pakt został podpisany przez ministrów
spraw zagranicznych obu państw -

Joachima von Ribbentropa i Wiaczesława
Mołotowa, którzy w imieniu swoich
przywódców, Adolfa Hitlera i Józefa
Stalina, dokonali podziału Europy
Środkowej i Wschodniej.

80. rocznica wybuchu
II wojny światowej
II wojna światowa to największa wojna światowa w
historii, trwająca od 1 września 1939 do 2 września
1945; w Europie do 8/9 maja 1945. Walki toczone
były nie tylko na terenie Europy, zaś Azji, Afryki,
Bliskiego Wschodu.

Łamanie szlabanu granicznego przez żołnierzy niemieckiej
armii.

Już 80 lat temu można było usłyszeć pierwsze strzały ze
strony Niemców skierowane do Polaków. Było to
zaskoczenie nie tylko dla obywateli naszego kraju, lecz
także innych narodowości. Trzy dni później po
zignorowaniu przez III Rzeszę ultimatum w sprawie
wycofania wojsk z Polski, Wielka Brytania i Francja
wypowiedziały wojnę III Rzeszy. Tak zaczęła się
sześcioletnia, największa wojna światowa w historii…

Czasy były naprawdę ciężkie. O przeżycie walczył każdy,
zaś nie każdemu udało się je wygrać. Obecnie wiele
filmów jest opartych na tym trudnym okresie, lecz żaden
nie jest w stanie pokazać tego co działo się tam
naprawdę…

Datę 1 września 1939 roku powinien znać
każdy Polak. Starajmy się uczcić te obchody
jak na obywatela przystało. Pokażmy, że
jesteśmy ze wszystkimi walczącymi w obronie
o swoją wartość. Pamiętajmy, że wszyscy
Polacy to jedna rodzina…

Polacy walczący w Armii Krajowej

Z archiwum generała Palmera

