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wywodzàcych si´ z mniejszoÊci niemieckiej. Chocia˝ wojska polskie,
wspomagane przez ludnoÊç cywilnà, stawia∏y zaci´ty opór, Niemcy,
wykorzystujàc olbrzymià przewag´ technicznà, ju˝ w ciàgu pierw-
szych trzech dni prze∏amali graniczne linie obronne. W wielu miej-
scach okrà˝eni Polacy podejmowali walk´ z wielokrotnie liczniej-
szymi si∏ami wroga, wierzàc, i˝ wkrótce sojusznicy zachodni zmuszà
hitlerowców do odwrotu. Do historii przesz∏a obrona Poczty Polskiej
w Gdaƒsku, której pracownicy poddali si´ dopiero po 12 godzinach,
gdy gmach sta∏ ju˝ w p∏omieniach. Za∏oga Westerplatte przez tydzieƒ
broni∏a swej placówki, blisko dwa tygodnie stawiali opór obroƒcy
Gdyni, kilka dni d∏u˝ej walczy∏y oddzia∏y na Oksywiu. Pod Wiznà kil-
kuset ˝o∏nierzy przez trzy dni powstrzymywa∏o natarcie 30 tys.
Niemców. Niektórzy dowódcy, nie chcàc si´ oddaç w r´ce wroga,
ostatnià kul´ lub granat zachowywali dla siebie.

Pomimo aktów heroizmu ze strony obroƒców armie hitlerowskie
szybko wdziera∏y si´ w g∏àb Polski. Ust´pujàcy Polacy, atakowani
nieustannie z powietrza, próbowali si´ przegrupowaç, ale opanowa-
nie ogólnego chaosu okaza∏o si´ niemo˝liwe. Drogi zablokowane by∏y
przez t∏umy uciekajàcych cywilów, a mi´dzy poszczególnymi jednost-
kami zawodzi∏a ∏àcznoÊç. W dodatku zmechanizowane wojska nie-
mieckie porusza∏y si´ znacznie szybciej ni˝ ˝o∏nierze polscy. W efekcie
ju˝ 6 wrzeÊnia Niemcy utorowali sobie drog´ na Warszaw´. Z zagro-

Polskie oddzia∏y konne w czasie
kampanii wrzeÊniowej. Propaganda
najeêdêców rozg∏asza∏a, jakoby
polscy kawalerzyÊci rzucali si´
z szablami na niemieckie czo∏gi.
Wersja ta, s∏u˝àca pierwotnie uka-
zaniu Polaków jako zacofanych
i bezmyÊlnych, upowszechni∏a si´
póêniej w ró˝nych dzie∏ach arty-
stycznych i opracowaniach popu-
larnonaukowych. W rzeczywistoÊci 
do konfrontacji polskiej jazdy z woj-
skami pancernymi wroga docho-
dzi∏o jedynie w nieuniknionych sy-
tuacjach, a kawalerzyÊci bynajmniej
nie próbowali ciàç szablami czo∏-
gów, lecz niszczyli je za pomocà
dzia∏ek przeciwpancernych.

Inwazja niemiecka i radziecka na
Polsk´ we wrzeÊniu 1939 r.
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