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• 1 •

Na�dej�ście�ciem�no�ści:�pre�lu�dium II woj�ny�świa�to�wej

Pol ska pa dła ofia rą wro giej pro pa gan dy i zo sta ła po rzu co na przez Za chód wkrót -
ce po tym, jak od da no pierw sze strza ły. Dziś na Zachodzie po wszech nie są dzi się,
że atak III Rze szy za sko czył pol skie pań stwo, któ re nie miec kiej po tę dze nie by ło
w sta nie prze ciw sta wić ni cze go wię cej po za wła sną wer sją „szar ży lek kiej bry ga -
dy”, a agre so ro wi ule gło w cią gu kil ku krót kich ty go dni i już do koń ca woj ny nie
ode gra ło w niej istot niej szej ro li1. Fak ty hi sto rycz ne wy glą da ją jed nak zu peł nie ina -
czej. Po la cy spo dzie wa li się na pa ści, swe go kra ju bro ni li za żar cie, za da jąc Niem -
com po waż ne stra ty, i mi mo klę ski mi li tar nej nie pod da li się.

Po ło żo na w sa mym cen trum Eu ro py, po mię dzy dwo ma swy mi od wiecz ny mi
wro ga mi – któ rzy za li cza li się za ra zem do naj więk szych po tęg prze my sło wych
na kon ty nen cie – Pol ska nie mo gła so bie po zwo lić na igno ro wa nie tak nie bez -
piecz nych geo po li tycz nych uwa run ko wań. Przez stu le cia by ła du żym i sil nym
pań stwem w Eu ro pie Środ ko wej, z bo ga tym do rob kiem kul tu ral nym i wiel ki mi
tra dy cja mi orę ża. W na stęp stwie roz bio rów te ry to rial nych, do ko na nych mię dzy
ro kiem 1772 a 1795 przez Au strię, Pru sy i Ro sję, utra ci ła jed nak nie pod le głość
i prze sta ła ist nieć na po nad sto lat – aż do koń ca I woj ny świa to wej. Do pie ro
na mo cy trak ta tu wer sal skie go znów sta ła się su we ren nym by tem pań stwo wym.
Po woj nie pol sko -bol sze wic kiej z lat 1919–1921, by chro nić nie pod le głość od zy -
ska ną po 123 la tach nie wo li, Po la cy nie próż no wa li, i już we wcze snych la tach 20.
za czę li szu kać so jusz ni ków i przy go to wy wać pla ny obro ny na wy pa dek kon flik tu
z Niem ca mi bądź So wie ta mi. Na le ży pa mię tać, że cza sy nie na le ża ły do spo koj -
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nych, a mło dziut kie pań stwo z tru dem do ra sta ło, bo ry ka jąc się z wie lo ma pro ble -
ma mi i po trze bu jąc wspar cia.

Po mię dzy ro kiem 1918 a 1926 Pol ska mia ła aż 14 rzą dów, cze go skut kiem by ła
ogrom na de sta bi li za cja po li tycz na i sta gna cja. No wa Pol ska zna la zła się na skra ju
prze pa ści. Po la cy, ma jąc ta kich do wód ców jak Na czel nik Jó zef Pił sud ski, gen. Jó zef
Hal ler, gen. Ta de usz Roz wa dow ski czy gen. Wła dy sław Si kor ski, obro ni li kraj
przed bol sze wi ka mi w 1920 ro ku i zdo ła li ode przeć ich ar mie spod bram War sza -
wy, a na stęp nie, po wzo ro wo prze pro wa dzo nej przez Pił sud skie go ofen sy wie, pol skie
woj sko prze kro czy ło li nię Tar no pol -Dub no -Mińsk -Drys sa. To nie praw do po dob -
ne zwy cię stwo za pew ni ło Mar szał ko wi du ży sza cu nek na are nie mię dzy na ro do wej
i ugrun to wa ło je go wpły wy po li tycz ne.12 ma ja 1926 ro ku Pił sud ski, z ha słem ra to -
wa nia upa da ją ce go pań stwa, wraz z gru pą wier nych ofi ce rów ru szył z woj skiem
na War sza wę i za żą dał dy mi sji rzą du Win cen te go Wi to sa. Wy bu chły ulicz ne wal -
ki, w wy ni ku któ rych zgi nę ło 379 osób. Po kil ku dniach bez owoc nych ne go cja cji
rząd Win cen te go Wi to sa po dał się do dy mi sji, a pre zy dent Sta ni sław Woj cie chow -
ski, nie ma jąc ani woj sko we go, ani po li tycz ne go po par cia, zło żył swój urząd, wy gła -
sza jąc zna mien ne sło wa: „Wo lę, by Pol ska by ła przez dzie sięć lat pod rzą da mi Pił -
sud skie go, niż przez sto lat w nie wo li so wiec kiej”. Pił sud ski nie przy jął urzę du pre -
zy denc kie go. For mal nie ob jął Mi ni ster stwo Spraw Woj sko wych i zo stał w stop niu
mar szał ka Ge ne ral nym In spek to rem Sił Zbroj nych, przej mu jąc de fac to ro lę woj sko -
we go dyk ta to ra. 

Po usta bi li zo wa niu sy tu acji w kra ju Pił sud ski za jął się za gro że nia mi ze wnętrz -
ny mi i za bie ga niem o so jusz z bar dziej od le gły mi mo car stwa mi za chod nio eu ro pej -
ski mi, zwłasz cza Fran cją. Cze cho sło wa cja i Li twa wy su wa ły rosz cze nia do czę ści
te ry to riów przy zna nych Pol sce w trak ta cie wer sal skim i po zo sta wa ły z nią w kon flik -
cie po li tycz ny m2. Z te go wzglę du je dy nym sprzy mie rzeń cem wśród bez po śred nich
są sia dów mo gła być tylko Ru mu nia. Jed nak jej go spo dar ka by ła w jesz cze gor szym
sta nie niż Pol ski, a ar mia skła da ła się za le d wie z 25 kiep sko wy po sa żo nych dy wi zji
pie cho ty, nie sta no wi ła więc w żad nym ra zie istot nej si ły mi li tar nej.

Jak wi dać, je dy nym rozsądnym po su nię ciem dla War sza wy by ło za war cie so -
ju szu z Fran cją. Ucho dzi ła ona wów czas za czo ło wą po tę gę woj sko wą w Eu ro pie
i od cza su I woj ny świa to wej po dzie la ła pol ską nie uf ność wo bec Nie miec i Ro sji.
Fran cję i Pol skę łą czy ły rów nież kil ku set let nie tra dy cje współ pra cy mi li tar nej, a pol -
ska ka wa le ria na le ża ła w XIX wie ku do naj bar dziej eli tar nych for ma cji w ar mii 
Na po le ona Bo na par te go. Tak więc po trze ba i tra dy cja spra wi ły, że przy wód cy obu
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kra jów przy stą pi li do opra co wy wa nia roz ma itych pla nów woj ny z Niem ca mi
i Związ kiem So wiec kim. Pol ska, któ ra przez ca łe la ta 20. bo ry ka ła się ze sca le niem
ziem trzech daw nych za bo rów w je den or ga nizm i czę ścio wo z te go po wo du mo -
gła prze zna czać na wy dat ki woj sko we za le d wie uła mek kwot wy kła da nych na te
ce le przez wie lu z jej są sia dów, mu sia ła po sta wić przede wszyst kim na so ju sze
obron ne. Za sad ni czym ele men tem wszel kich pla nów obro ny w ra zie kon flik tu
zbroj ne go z Niem ca mi by ła nie zwłocz na in ter wen cja fran cu skiej ar mii.

Po I woj nie świa to wej nie miec ka go spo dar ka po grą ży ła się w cha osie. W la tach
20., przed doj ściem Hi tle ra do wła dzy, wy da wa ło się nie moż li we, by Niem cy mo -
gły rzu cić wy zwa nie po tę dze Fran cji. Jak to ujął Win ston Chur chill: „Niem cy by ły
roz bro jo ne [...]. Fran cu ska ar mia, spo czy wa ją ca na lau rach, by ła bez a pe la cyj nie naj -
więk szą si łą woj sko wą Eu ro py. Przez kil ka lat do brą opi nią cie szy ło się też fran -
cu skie lot nic two”3.Trak tat wer sal ski ogra ni czał li czeb ność nie miec kich sił zbroj -
nych do 100 ty się cy żoł nie rzy i wpro wa dzał za kaz po sia da nia lot nic twa. Dla te go
w 1926 ro ku, gdy nie miec ka go spo dar ka wciąż do cho dzi ła do sie bie po I woj nie
świa to wej, a niemieckie za gro że nie jesz cze się nie zma te ria li zo wa ło, Po la cy
pod przy wódz twem mar szał ka Pił sud skie go, zda jąc so bie spra wę, że przy ogra ni -
czo nych środ kach nie by li by w sta nie pro wa dzić woj ny na dwa fron ty, uzna li so -
wiec kie za gro że nie za bar dziej praw do po dob ne i sku pi li się na przy go to wa niu od -
po wied nich pla nów obro ny na wscho dzie. Po śmier ci Pił sud skie go w 1935 ro ku
no wym do wód cą Woj ska Pol skie go zo stał mar sza łek Edward Rydz -Śmi gły. Ob ser -
wu jąc, jak Hi tler przej mu je wła dzę w Niem czech, zwierzch nik sił zbroj nych zro zu -
miał, że Pol ska nie mo że dłu żej igno ro wać za gro że nia z tej stro ny, i za jął się przy -
go to wy wa niem pla nów obro ny na wy pa dek nie miec kiej in wa zji. W dal szym cią -
gu ich klu czo wym ele men tem by ła po moc mi li tar na Fran cji. W 1932 ro ku Pol ska
pod pi sa ła, od no wio ny sześć lat póź niej, pakt o nie agre sji ze Związ kiem So wiec -
kim. Za pew ni ło to – przy naj mniej for mal nie i w ogra ni czo nym za kre sie – bez pie -
czeń stwo na wschod niej gra ni cy i po zwo li ło prze zna czyć wię cej środ ków na obro -
nę przed Niem ca mi.

PRE LU DIUm WOj Ny
Wia rę w obiet ni ce po czy nio ne przez Fran cję nad wą tlił brak re ak cji Za cho du
na wkro cze nie w mar cu 1938 ro ku hi tle row skiej ar mii do Cze cho sło wa cji. Fran -
cu scy i bry tyj scy po li ty cy, w szcze gól no ści ów cze sny pre mier Wiel kiej Bry ta nii
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Ne vil le Cham ber la in, przy glą da li się bez czyn nie, jak Hi tler zaj mu je część Cze -
cho sło wa cji zwa ną Kra jem Su dec kim, wie rzy li bo wiem, że to za spo koi am bi cje
Führe ra i za koń czy je go eks pan sję. Kie dy Niem com po zwo lo no za jąć resz tę Cze -
cho sło wa cji, przy wód cy Pol ski wzię li spra wy w swo je rę ce. Opra co wa li dwa pla ny
mo bi li za cji ar mii: po wszech nej, ogła sza nej pu blicz nie, oraz taj nej, któ ra w nie spo -
koj nym kli ma cie po li tycz nym nie przy cią ga ła by nie po żą da nej uwa gi. Na po cząt -
ku 1939 ro ku pol ski wy wiad oce niał, że do ata ku na Pol skę Niem cy mo gą skie ro -
wać po nad 70 dy wi zji4, pod czas gdy Pol ska mo gła im prze ciw sta wić tyl ko 37. Każ -
da w peł ni wy po sa żo na nie miec ka dy wi zja prze wyż sza ła przy tym pol skie:
li czeb no ścią żoł nie rzy, ka ra bi nów ma szy no wych, bro ni cięż kiej i po jaz dów zme cha -
ni zo wa nych. Pol scy przy wód cy by li świa do mi ko niecz no ści za bie gów dy plo ma -
tycz nych i choć nie mo gli so bie po zwo lić na ura że nie Fran cji i Wiel kiej Bry ta nii,
mu sie li przy go to wać się na atak, któ ry, przy naj mniej z pol skie go punk tu wi dze -
nia, wy da wał się nie unik nio ny.

Wszel kie bra ki w przy go to wa niu pol skiej obro ny by ły w du żej mie rze skut -
kiem po li ty ki za gra nicz nej Fran cji i Wiel kiej Bry ta nii. Przy wód cy obu tych państw
bez u stan nie na ci ska li na Pol skę, by po wstrzy ma ła się przed ja ki mi kol wiek po su -
nię cia mi, któ re mo gły by zwięk szyć na pię cie z Ber li nem w tej już i tak bar dzo de -
li kat nej dy plo ma tycz nie sy tu acji. Fran cu zi i Bry tyj czy cy w szcze gól no ści oba wia li
się, że mo bi li za cja pol skich sił zbroj nych zo sta nie ode bra na ja ko prowokacja. Pol -
ska mu sia ła jed nak za bez pie czyć ja koś ca łą swą za chod nią gra ni cę i nie mo gła
cze kać bez czyn nie w ob li czu nie uchron nej na pa ści. Fran cja i Wiel ka Bry ta nia,
któ re chcia ły za wszel ką ce nę unik nąć woj ny, po świę ci ły już w tym ce lu Cze cho -
sło wa cję; Pol ska nie za mie rza ła stać się na stęp ną mil czą cą ofia rą nie miec kiej eks -
pan sji w Eu ro pie.

Wio sną 1939 ro ku pol ski wy wiad zlo ka li zo wał i zi den ty fi ko wał 36 nie miec kich
dy wi zji, któ re prze miesz czo no w po bli że za chod nich gra nic Pol ski5. Z jed nej stro ny
Pol ska na ci ska na by ła przez Fran cję i Wiel ką Bry ta nię, by nie ogła szać po wszech nej
mo bi li za cji i nie pro wo ko wać Hi tle ra, z dru giej do strze ga ła oczy wi ste za gro że nie.
Sy tu acja wy ma ga ła prze my śla nych dzia łań. W mar cu 1939 ro ku przy stą pio no do re -
ali za cji pla nu tajnej mo bi li za cji opra co wa ne go rok wcze śniej. Za po mo cą ko lo ro wych
kart roz sy ła nych pocz tą ścią gnię to re zer wi stów – ofi cjal nie na let nie ma new ry. Po -
wo li, przez ca łe la to, część pol skich dy wi zji za czę ła osią gać go to wość bo jo wą.

Pol ska myśl in te lek tu al na mia ła dłu gie i bo ga te tra dy cje, zwłasz cza w dzie -
dzi nie ma te ma ty ki. Dla te go przy wód cy woj sko wi i po li tycz ni, świa do mi sła bo ści
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go spo dar czej i prze my sło wej kra ju, sku pi li się na mak sy mal nym wy ko rzy sta niu
tych szcze gól nych za so bów. Na po cząt ku lat 30. pol ski wy wiad woj sko wy za trud -
nił ca łe gro no ma te ma ty ków. W 1932 ro ku trzech z nich, Ma rian Re jew ski, Hen -
ryk Zy gal ski i Je rzy Ró życ ki, do ko na ło prze ło mu, któ ry miał du ży wpływ na prze -
bieg dzia łań wo jen nych: by ło nim zła ma nie ko du nie miec kiej „Enig my”.

„Enig ma”, su per taj na ma szy na szy fru ją ca, mia ła za pew nić bez piecz ne prze sy ła -
nie za ko do wa nych wia do mo ści. Urzą dze nia te by ły mniej wię cej wiel ko ści ma szy -
ny do pi sa nia i dzia ła ły na po dob nej za sa dzie, skła da ły się bo wiem z kla wia tu ry po -
łą czo nej prze wo da mi elek trycz ny mi z kil ko ma we wnętrz ny mi wal ca mi. Elek trycz -
ne im pul sy wy sy ła ne z kla wia tu ry prze cho dzi ły przez wi ru ją ce wal ce i ge ne ro wa ły
po zor nie przy pad ko wy ciąg li ter i cyfr. Tak za szy fro wa ne wia do mo ści roz sy ła no
do woj ska i pla có wek dy plo ma tycz nych na ca łym świe cie, a od czy tać je moż na by -
ło tyl ko za po mo cą ana lo gicz ne go urzą dze nia znaj du ją ce go się na dru gim koń cu.
Ko dy cią gle zmie nia no, zaś licz ba moż li wych kom bi na cji by ła nie mal nie skoń czo -
na. „Enig ma” i ca ły sys tem szy fro wa nia by ły tak za awan so wa ne tech nicz nie i tak
skom pli ko wa ne, że zda niem hi tle row ców nie moż li we do zła ma nia. 

Re jew ski opra co wał teo re tycz ny mo del urzą dze nia i wraz z ze spo łem współ pra -
cow ni ków za brał się do ła ma nia ko du. Póź niej, na pod sta wie wła snych ob li czeń,
pol scy ma te ma ty cy skon stru owa li dzia ła ją ce ko pie nie miec kich ma szyn. W lip -
cu 1939 ro ku, w przeded niu woj ny, Po la cy do star czy li eg zem pla rze „Enig my” fran -
cu skie mu i bry tyj skie mu rzą do wi. Do nie daw na ten nie zwy kły wy czyn przy pi sy -
wa no bry tyj skim spe cja li stom ze sław ne go ośrod ka kryp to lo gicz ne go w Blet chley
Park. Właśnie tam, w su per taj nym kom plek sie, zna leź li też za trud nie nie pol scy ma -
te ma ty cy i na ukow cy pra cu ją cy dla wy wia du, któ rzy po wy bu chu woj ny prze do sta li
się do Wiel kiej Bry ta nii. W mia rę jak Niem cy mo der ni zo wa li „Enig mę”, Po la cy
i Bry tyj czy cy wpro wa dza li tak że sto sow ne zmia ny u sie bie. Ca łe la ta przed po wsta -
niem ośrod ka w Blet chley Park Po la cy za pew nia li alian tom moż li wość ła ma nia nie -
miec kich szy frów wo jen nych.

Tym cza sem w 1939 ro ku Pol ska mia ła sta nąć oko w oko z groź nym prze ciw ni -
kiem, w za sa dzie po zba wio na ja kiej kol wiek praw dzi wej po mo cy. Od czy ta ne szy fry
nie mo gły ni ko go ochro nić przed ku la mi. Póź ną wio sną Wiel ka Bry ta nia i Fran cja
za czę ły so bie w koń cu uświa da miać, że agre syw ne po su nię cia Hi tle ra sta no wią re -
al ne za gro że nie dla sta bil no ści Eu ro py, obie ca ły więc Pol sce po moc militarną. Fran -
cja 19 ma ja 1939 ro ku od no wi ła z Pol ską kon wen cję woj sko wą z 1921 ro ku, jed nak
pro to kół wpro wa dza ją cy ją w ży cie zo stał pod pi sa ny do pie ro 4 wrze śnia 1939 ro ku
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pod na ci skiem Bry tyj czy ków. Wiel ka Bry ta nia 25 sierp nia 1939 ro ku pod pi sa ła
z Pol ską układ o wza jem nej po mo cy (po moc mi li tar na w przy pad ku agre sji na jed -
ną ze stron). Uzna no to za wiel kie osią gnię cie dy plo ma cji, któ re mia ło po wstrzy -
mać Hi tle ra przed agre sją.

Z trzech sy gna ta riu szy te go trak ta tu Pol ska by ła wów czas naj bar dziej za gro żo -
na przez Niem cy. W przy pad ku jej za ata ko wa nia Fran cja zgo dzi ła się ogło sić peł -
ną mo bi li za cję swych sił zbroj nych i w cią gu 15 dni do ko nać zma so wa ne go na tar -
cia wzdłuż za chod niej gra ni cy Nie miec, Wiel ka Bry ta nia zaś obie ca ła wy słać bom -
bow ce RAF -u na hi tle row skie obiek ty woj sko we. In ter wen cja ta ka mia ła na stą pić
tyl ko w sy tu acji fak tycz nie to czą cych się walk. Pol ska oba wia ła się, że Niem cy mo -
gą bły ska wicz nie za jąć jej roz le głe, sła bo bro nio ne te ry to rium, tak jak uczy ni li to
w Cze cho sło wa cji, i nie doj dzie do re gu lar nej woj ny, co da Bry tyj czy kom i Fran -
cu zom pre tekst do wy co fa nia się ze zo bo wią zań. Dla te go sła be li czeb nie i kiep sko
wy po sa żo ne jed nost ki roz rzu co no na jak naj więk szym ob sza rze, by zwie lo krot nić
szan se pod ję cia przez nie wal ki, a tym sa mym za pew nić udzie le nie Pol sce fran cu -
skiej i bry tyj skiej po mo cy woj sko wej. Choć Niem cy kon cen tro wa li woj ska wzdłuż
cze cho sło wac kiej gra ni cy i szy ko wa li się do woj ny, jesz cze 30 sierp nia Wiel ka Bry -
ta nia i Fran cja for mal nie pro si ły Pol skę, by nie ogła sza ła po wszech nej mo bi li za cji. 
Co cie ka we, na wieść o pod pi sa niu w sierp niu 1939 ro ku pak tu Rib ben trop -Mo ło -
tow mo bi li za cję roz po czę li sa mi Bry tyj czy cy, rów no cze śnie na ci ska jąc na Po la ków,
by kon ty nu owa li per trak ta cje.

Lord Skarb nik Pie czę ci zo stał upo waż nio ny do po sta wie nia Or ga ni za cji Re gio nal nej
w stan woj ny.23 sierp nia Ad mi ra li cja otrzy ma ła od rzą du zgo dę na prze ję cie 25 stat ków
han dlo wych i prze kształ ce nie ich w krą żow ni ki po moc ni cze oraz za re kwi ro wa nie
35 traw le rów, któ re mia ły zo stać wy po sa żo ne w hy dro lo ka to ry aku stycz ne. Do za gra -
nicz nych gar ni zo nów ścią gnię to 6 ty się cy re zer wi stów. Za ak cep to wa no pro jekt ochro -
ny sta cji ra da ro wych przed na lo ta mi i po sta wie nie w peł nej go to wo ści sił obro ny prze -
ciw lot ni czej. Po wo ła no pod broń 24 ty sią ce re zer wi stów -lot ni ków i wszyst kie lot ni cze
służ by po moc ni cze, w tym eska drę ba lo no wą. Od wo ła no wszel kie urlo py w od dzia łach
bo jo wych. Ad mi ra li cja za le ci ła wstrzy ma nie rej sów han dlo wych. Pod ję to też wie le in -
nych dzia łań przy go to wu ją cych do zbroj nej kon fron ta cji z Niem ca mi6.

Pol skę tym cza sem pro szo no, by za cho wa ła zim ną krew i uni ka ła na zbyt wi -
docz nych przy go to wań do woj ny z wro giem sto ją cym już u jej gra nic.
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W koń cu jed nak 31 sierp nia Rzecz po spo li ta ogło si ła for mal ną mo bi li za cję po -
wszech ną mi mo obaw Wiel kiej Bry ta nii i Fran cji, że ta kie po su nię cie spro wo ku je
Hi tle ra do woj ny. Pre tek stem do wtar gnię cia Niem ców na pol skie te ry to rium sta ła
się pro wo ka cyj na ak cja rze ko me go za ję cia gli wic kiej ra dio sta cji przez Po la ków.
31 sierp nia 1939 roku gru pa es es ma nów pod do wódz twem Al fre da Na ujock sa prze -
bra na w cy wil ne ubra nia za ję ła ra dio sta cję w Gli wi cach, znaj du ją cych się wów czas
na te ry to rium Nie miec. Pro wo ka to rzy nada li stam tąd czte ro mi nu to wą ode zwę do Po -
la ków. Jed nak z przy czyn tech nicz nych do słu cha czy do tar ło jed no zda nie: „Uwa ga
tu Gli wi ce, roz gło śnia znaj du je się w rę kach pol skich”. Na miej scu po zo sta wio no
cia ło za mor do wa ne go przez Ge sta po by łe go po wstań ca ślą skie go, Fran cisz ka Ho -
nio ka, ja ko do wód na pol ską in spi ra cję na pa du. Nie któ re źró dła mó wią rów nież o in -
nych pod rzu co nych cia łach rze ko mych spraw ców ata ku, któ rzy mie li zo stać za bi ci
przez nie miec ką po li cję. Ta szy ta gru by mi nić mi pro wo ka cja mia ła być na gło śnio -
na ja ko przy kład wro gich dzia łań Po la ków wo bec Nie miec. Mi mo to bry tyj scy i fran -
cu scy dy plo ma ci usil nie na le ga li na pol skie na czel ne do wódz two, by po wstrzy ma ło
się przed wro gi mi dzia ła nia mi wo bec Niem ców. Na stęp ne go ran ka nie miec kie od -
dzia ły prze kro czy ły gra ni cę Polski i w Eu ro pie roz po czę ła się II woj na świa to wa.

Nie w peł ni zmo bi li zo wa ne dy wi zje by ły tyl ko jed ną z przy czyn klę ski Pol ski.
O ta kim, a nie in nym prze bie gu kam pa nii wrze śnio wej w du żej mie rze za de cy do wa -
ła dys pro por cja sił po obu stro nach. Rzecz po spo li ta co praw da pod ję ła am bit ne dzia -
ła nia, by roz wi nąć swój po ten cjał prze my sło wy, ale zbu do wa nie go spo dar ki pań -
stwa wy ma ga cza su i pie nię dzy, a tych aku rat Pol sce bar dzo bra ko wa ło. Ca ły jej bu -
dżet woj sko wy w la tach 1935–1939 sta no wił za le d wie uła mek wy dat ków Nie miec
na sa mą Luft waf fe w jed nym tyl ko ro ku 19397. Pol skie do wódz two wie dzia ło, że
bez po mo cy z ze wnątrz nie ma szans na wy gra nie woj ny z Niem ca mi. Li czo no wy -
łącz nie na to, że uda się na ty le dłu go bro nić kra ju i po wstrzy my wać agre so ra, by
Fran cja i Wiel ka Bry ta nia zdą ży ły za ata ko wać sła bo bro nio ną za chod nią gra ni cę
Nie miec. Wów czas, jak są dzi li Po la cy, moż li we bę dzie po wstrzy ma nie osła bio nych
sił nie miec kich.

Prze wa gę za pew nia ło też Niem com ich uzbro je nie, stwo rzo ne po mi mo ogra ni -
czeń na rzu co nych przez trak tat wer sal ski, oraz no wa tor ska tak ty ka wal ki. Atak
na Pol skę po raz pierw szy po ka zał świa tu tak zwa ny Blitz krieg, czy li „woj nę bły ska -
wicz ną”: szyb ki, skon cen tro wa ny atak lot nic twa i wojsk pan cer nych, któ re go ce lem
by ło wdar cie się jak naj da lej w głąb bro nio nych ziem, by oto czyć i od ciąć ca łe zgru -
po wa nia nie przy ja cie la. Więk szość ów cze snych ar mii świa ta, w tym Fran cji, Sta nów
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Zjed no czo nych, Nie miec i Związ ku So wiec kie go, na dal skła da ła się w du żej czę ści
z ka wa le rii, a do za opa try wa nia i trans por tu od dzia łów uży wa no głów nie wo zów
kon nych. Znacz na część eu ro pej skich do wód ców woj sko wych, pa mię ta ją cych jesz -
cze I woj nę świa to wą, wciąż po strze ga ła wal kę w ka te go riach oko py wa nia się i utrzy -
my wa nia po zy cji. Do pie ro po klę sce Pol ski świat do strzegł praw dzi we zna cze nie mi -
li tar ne szyb ko po ru sza ją cej się zme cha ni zo wa nej pie cho ty i wojsk pan cer nych.

Po dob nie jak Niem cy, pol scy do wód cy ro zu mie li zna cze nie szyb ko ści i zwrot no -
ści na no wo cze snym po lu bi twy. Sła bość go spo dar cza, krót ko wzrocz ność po li ty ków
i upar te trzy ma nie się tra dy cji spo wo do wa ły jed nak, że Pol ska zbyt du żą wa gę przy -
wią zy wa ła do ro li ka wa le rii – z cze go wziął się wspo mnia ny już wcze śniej nie szczę -
sny mit o pol skich ka wa le rzy stach szar żu ją cych ja ko by na nie miec kie czoł gi8. Po czę -
ści ze wzglę du na dłu gie i chlub ne tra dy cje się ga ją ce hu sa rii i od dzia łów li sow czy ków,
do wódz two pol skiej ar mii wol niej niż w więk szo ści in nych państw prze sta wia ło się
na roz wój sił pan cer nych i pro wa dze nie wal ki za ich po mo cą. War to nad mie nić, że
czę ścio wo już zmo to ry zo wa na ka wa le ria w 1939 ro ku wal czy ła czę sto w szy ku spie -
szo nym. Uła ni by li w sta nie zwal czać czoł gi przy uży ciu do sko na łe go ka ra bi nu prze -
ciw pan cer ne go „Ur”, bę dą ce go cał ko wi cie pol ską kon struk cją.

Mi mo wszyst ko Pol ska zda wa ła so bie spra wę, że po trze bu je wojsk pan cer nych.
Jej sła ba go spo dar ka by ła jed nak w sta nie wy pro du ko wać w 1938 ro ku tyl ko 50 czoł -
gów. W Niem czech w tym sa mym ro ku z taśm pro duk cyj nych zje cha ło ich po -
nad 11009. Do obro ny przed si ła mi pan cer ny mi nie przy ja cie la Po la cy przy go to wa li
no wo cze sne ar ma ty prze ciw pan cer ne 37 mm, pro du ko wa ne na li cen cji fir my Bo fors,
oraz no wo opra co wa ne ka ra bi ny prze ciw pan cer ne. Czoł gi z 1939 ro ku by ły bar dzo
sła bo opan ce rzo ne w po rów na niu z ty mi, któ re po ja wi ły się w póź niej szym okre sie
woj ny, dla te go do wal ki z ni mi ka ra bin prze ciw pan cer ny nada wał się zna ko mi cie. 

Pol skie si ły pan cer ne w 1939 ro ku skła da ły się przede wszyst kim z dwu oso bo -
wych tan kie tek, lek ko opan ce rzo nych i słu żą cych głów nie do ce lów roz po zna nia.
Naj czę ściej by ły uzbro jo ne we fran cu skie ka ra bi ny ma szy no we hotch kiss i tyl ko
nie licz ne mia ły 20-mi li me tro we dzia ło. Pol ska roz po czę ła jed nak mo der ni za cję
swej ar mii. Do koń ca 1938 ro ku zdo ła no w peł ni zme cha ni zo wać dwie bry ga dy
pie cho ty i stwo rzyć dwa ba ta lio ny lek kich czoł gów 7TP. Te ostat nie pod wzglę dem
osią gów i si ły ognia nie ustę po wa ły w ni czym czoł gom w nie miec kim ar se na le, ale
i w tym wy pad ku by ło ich po pro stu zbyt ma ło 10. W po ło wie 1939 ro ku Pol ska za mó -
wi ła czoł gi w Wiel kiej Bry ta nii i we Fran cji. Nie ste ty, do chwi li wy bu chu woj ny
na miej sce do tarł tyl ko ba ta lion pięć dzie się ciu re naul tów R -35, kil ka hotch kis sów
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H38 i jed na bry tyj ska Ma til da. Po nie waż za bra kło cza su na od po wied nie prze -
szko le nie za łóg, a prze bieg fron tu bez u stan nie się zmie niał, uzna no, że ten no wy
sprzęt i tak nie zdo ła ode grać istot niej szej ro li, dla te go więk szość w ogó le nie wzię ła
udzia łu w wal ce i zo sta ła wy co fa na do Ru mu nii 11.

W ob li czu nie miec kie go za gro że nia żad na część pol skiej ar mii nie cze ka ła bier -
nie na roz wój wy pad ków. Jesz cze przed wy bu chem woj ny więk szość ma ry nar ki wo -
jen nej, wie lo krot nie słab szej li czeb nie od hi tle row skiej, ewa ku owa no do Wiel kiej
Bry ta nii. Jed nost ki te nie mia ły naj mniej szych szans w kon fron ta cji z pan cer ni kiem
„Schle swig -Hol ste in” i to wa rzy szą cy mi mu okrę ta mi wspar cia, po sta no wio no więc,
że wkro czą do wal ki póź niej. Do obro ny pol skie go wy brze ża Bał ty ku i szla ków śród -
lą do wych po zo sta ło kil ka okrę tów pod wod nych, sta wia czy min, je den nisz czy ciel
i roz ma ite po mniej sze jed nost ki. 

Pol skie lot nic two, wbrew dość po wszech nej na Zachodzie opi nii, nie zo sta ło
znisz czo ne na zie mi w pierw szej go dzi nie woj ny. Je go do wódz two przewidywało
star cie z du żo sil niej szym prze ciw ni kiem, dla te go 30 sierp nia więk szość tak tycz -
nych eskadr bo jo wych wy co fa no z wy su nię tych baz lot ni czych na ma łe taj ne lot ni -
ska roz rzu co ne po ca łym kra ju. Stam tąd pro wa dzi ły wal kę, od no sząc zna czą ce zwy -
cię stwa, do pó ki nie zo sta ły ewa ku owa ne do Ru mu nii i na Wę gry. W póź niej szym
okre sie woj ny polscy piloci odegrali waż ną ro lę i zapisali chlub ną kar tę w po wietrz -
nych wal kach nad Eu ro pą.

Po mi mo wy sił ków Pol ski fa tal na po li ty ka za gra nicz na Fran cji i Wiel kiej Bry -
ta nii, nie for tun ne uwa run ko wa nia go spo dar cze i krót ko wzrocz ność woj sko wych
spra wi ły, że kraj ten dys po no wał ar mią bar dzo sła bą za rów no li czeb nie, jak
i pod wzglę dem wy po sa że nia. W przeded niu woj ny zdo ła no zmo bi li zo wać oko -
ło 50 pro cent sił, z cze go tyl ko mniej wię cej po ło wa by ła rze czy wi ście go to wa do wal -
ki i do 1 wrze śnia zdą ży ła za jąć wyznaczone po zy cje. Nie ba cząc na wszel kie nie -
do stat ki, mło dzi żoł nie rze przy by wa li po cią ga mi, peł ni opty mi zmu, du my i pew -
no ści sie bie; wie lu za pew ne szcze rze wie rzy ło, że przed Bo żym Na ro dze niem znaj dą
się w Ber li nie. Ni ko mu się nie śni ło, jak dłu ga i de spe rac ka wal ka ich cze ka.

Dla miesz kań ców Pol ski, od wie ków przy zwy cza jo nych do groź by woj ny, ży -
cie 31 sierp nia 1939 ro ku wy glą da ło – mi mo ogło szo nej mo bi li za cji – sto sun ko wo
zwy czaj nie. Żoł nie rze Edward Buć ko i Je rzy Za grodz ki mie li wkrót ce za koń czyć
obo wiąz ko wą służ bę woj sko wą. Boh dan Grodz ki zgło sił się na ochot ni ka, ale nie
otrzy mał jesz cze po wo ła nia. Iden tycz nie po stą pił Cze sław Ko rzyc ki, któ ry nie wie -
rzył, by Niem cy od wa ży li się za ata ko wać. W woj sku słu żył rów nież in ny bo ha ter
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tej opo wie ści, Edward Alt. An to ni Szmen ko wicz był sy nem chło pa. Zyg munt Kor -
naś i Ju liusz Prze smyc ki by li har ce rza mi, Ka zi mierz Ole jar czyk i Edward Ku czyń -
ski – stu den ta mi, a An na Da dlez i Ha li na Kon wiak – uczen ni ca mi. Kie dy obu dzi li
się na stęp ne go dnia, ich ży cie, po dob nie jak wszyst kich in nych Po la ków, mia ło zmie -
nić się na za wsze. Wrze śnio wym świ tem roz po czę ła się he ro icz na po dróż przez nie -
wy obra żal ne cier pie nia, tra ge die i okru cień stwa. Ja kimś cu dem mie li prze trwać, jak
prze trwa ła ca ła Pol ska, i dzię ki bez in te re sow nej od wa dze by ło im da ne do ko nać
czy nów po zor nie nie wy ko nal nych.

1 WRZE ŚNIA – NA PAŚĆ NIE mIEC
Nie miec ki pan cer nik „Schle swig -Hol ste in” wpły nął do por tu w Gdań sku pod ko niec
sierp nia 1939 ro ku. Ofi cjal nym po wo dem tej wi zy ty by ła mi sja dy plo ma tycz na, rze -
czy wi stym – du żo bar dziej po nu re za mia ry. Po I woj nie świa to wej na mo cy po sta no -
wień trak ta tu wer sal skie go Gdańsk stał się Wol nym Mia stem. Dla Niem ców był to
wciąż jed nak Dan zig i przez ca ły okres mię dzy wo jen ny nie ukry wa li oni swych pre -
ten sji do utra co ne go por tu. O świ cie 1 wrze śnia za grzmia ły okrę to we dzia ła ka li -
bru 280 mm. Na pol ski po ste ru nek na We ster plat te spa dły pierw sze po ci ski. Za czę ła
się woj na.

W pierw szych go dzi nach walk Po la cy wy ka za li się że la zną de ter mi na cją. We -
ster plat te, ostrze li wa ne bez u stan nie przez cięż ką ar ty le rię okrę to wą i nur ku ją ce
bom bow ce, sta ło się dla nich sym bo lem za żar te go opo ru. Przez sie dem dni obroń -
cy We ster plat te, raptem kom pa nia woj ska, od pie ra li raz po raz ata ki lą do we róż -
nych for ma cji nie miec kich o łącz nej li czeb no ści równej nie mal dy wi zji. Pod da li się
do pie ro po ty go dniu bom bar do wań, kie dy skoń czy ła się amu ni cja, a ich be to no we
bun kry za mie ni ły się w dy mią ce gru zy. Gdy opadł bi tew ny kurz, moż na by ło za -
cząć sza co wać stra ty (do dziś zresz tą do kład nie nie usta lo ne): po stro nie nie miec kiej
by ło około 300 za bi tych i po nad 100 ran nych żoł nie rzy. Po la cy mie li 15 za bi tych
i 20 ran ny ch12.

1 wrze śnia wal kę pod ję li tak że pra cow ni cy Pocz ty Pol skiej w Gdań sku 13. Po krót -
kiej, ale bo ha ter skiej obro nie, ata ko wa ni przez od dzia ły po li cji i SS, obroń cy zo sta li
zmu sze ni do ka pi tu la cji. Część pocz tow ców zo sta ła roz strze la na na miej scu, po zo -
sta łych aresz to wa no i po krót kim pro ce sie ska za no na śmierć. Dzia ła nia te sta no -
wi ły po nu rą za po wiedź nie wy obra żal nych okru cieństw, ja kie wkrót ce mia ły
na stą pić.
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Za ję cie bał tyc kie go por tu by ło dla Niem ców waż nym ce lem, otwie ra ło bo wiem
dro gę za opa trze nia na pół no cy Pol ski, ale to nie tam to czy ły się głów ne wal ki. Nie -
miec ka ofen sy wa na stą pi ła w dwóch za sad ni czych kie run kach. Po pro wa dzi ła ją
przede wszyst kim Gru pa Ar mii Pół noc, zło żo na z 4 Ar mii, któ ra ru szy ła na wschód,
ope ru jąc po mię dzy Brdą a No te cią i od ci na jąc jed no cze śnie obroń ców Wy brze ża.
3 Ar mia ata ko wa ła z Prus Wschod nich na po łu dnie. Dru gie go ude rze nia do ko -
na ła Gru pa Ar mii Po łu dnie, czy li 8 i 10 Ar mia, któ re za ata ko wa ły w kie run ku
wschod nim na fron cie od Ra wi cza po Ka to wi ce, oraz 14 Ar mia, któ ra z te re nów by -
łej Cze cho sło wa cji skie ro wa ła się na pół noc, w stro nę Kra ko wa. 

W su mie Niem cy rzu ci li do wal ki oko ło 56 peł nych dy wi zji i licz ne od dzia ły po -
moc ni cze, po zo sta wia jąc do obro ny swe go kra ju przed ewen tu al nym ata kiem Fran -
cji za le d wie 30 dy wi zji pie cho ty 14. Szyb ka fran cu ska ofen sy wa ozna cza ła by dla Hi -
tle ra ka ta stro fę. Ten jed nak, opie ra jąc się na do świad cze niach cze cho sło wac kich,
uznał, że Fran cu zi nie po dej mą bły ska wicz nych dzia łań. Pod bój Pol ski za jął wię cej
cza su, niż się spo dzie wa no, ale ry zy ko chwi lo we go po zo sta wie nia za chod nich gra -
nic III Rze szy bez sil nej obro ny opła ci ło się. Fran cu zi do ko na li je dy nie tzw. ofen sy -
wy w Sa arze 7 wrze śnia 1939 ro ku, kie dy to wkro czy li na te ren Nie miec, w cią gu
pię ciu dni po ko na li rap tem 8 ki lo me trów, a po tem sta nę li, ni gdy w isto cie nie za -
gro ziw szy po waż nie prze ciw ni ko wi.

Ran kiem 1 wrze śnia hi tle row skie woj ska na pół no cy nie po su nę ły się zbyt da -
le ko do przo du. Głów ne ude rze nie 4 Ar mii na stą pi ło przez sła bo bro nio ne re jo ny
Bo rów Tu chol skich. Pla ny pol skie go do wódz twa za kła da ły tyl ko ogra ni czo ne wal ki
na tych te re nach, pro wa dzo ne tak, by utrud nić nie przy ja cie lo wi za ję cie bro nio ne go
ob sza ru i nie dać so jusz ni kom pre tek stu do nie wy wią zy wa nia się z obiet ni cy in ter -
wen cji. W ob li czu trzech dy wi zji pie cho ty, jed nej dy wi zji pan cer nej i dwóch dy wi -
zji pie cho ty zmo to ry zo wa nej Po la cy wy co fa li więk szość ze swej 27 Dy wi zji Pie -
cho ty i część Po mor skiej Bry ga dy Ka wa le rii na po łu dnie, gdzie od dzia ły te mo gły
sta wić bar dziej sku tecz ny opór. Na miej scu po zo sta ła tyl ko 9 Dy wi zja Pie cho ty i kil -
ka jed no stek ka wa le rii z za da niem opóź nie nia nie miec kie go na tar cia. Za żar te wal ki
po chło nę ły wie le ofiar po obu stro nach, a sła be pol skie li nie obron ne roz cią gnę ły się
nie mal na ca łą dłu gość fron tu. 3 Dy wi zja Pan cer na (3. Pan zer -Di vi sion) zna la zła
most na Brdzie bro nio ny tyl ko przez jed ną kom panię; taka sy tu acja nie na le ża ła
w pierw szych dniach kam pa nii do rzad ko ści – pol skie bry ga dy, puł ki czy wręcz
kom pa nie mu sia ły sta wiać czo ła ca łym dy wi zjom wro ga, a na czel ne do wódz two
pró bo wa ło zmo bi li zo wać re zer wi stów i skie ro wać ich na front, któ ry zda wał się
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Niemiecki atak na Polskę, 1 września 1939 roku.
Legenda do mapy na ostatniej ze stron z fotografiami.
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