
Agresja sowiecka 
na Polskę  

17 września 1939 r.
Podczas gdy Polska od ponad dwóch tygodni zmagała się z najazdem nie-
mieckim, Armia Czerwona niespodziewanie zaatakowała ze wschodu pod 
pretekstem „obrony” mniejszości ukraińskiej i białoruskiej przed wojenną 
pożogą. Sowiecka propaganda przedstawiała czerwonoarmistów jako wy-
zwolicieli uciśnionych narodów. W rzeczywistości inwazja była następstwem 
zawarcia niemiecko-sowieckiego paktu z 23 sierpnia 1939 r., zwanego (od 
nazwisk sygnatariuszy) paktem Ribbentrop-Mołotow, na mocy którego oba 
mocarstwa potajemnie dokonały podziału stref wpływów w Europie (był to 
tzw. IV rozbiór Polski). Polacy ścierali się z czerwonoarmistami, broniąc m.in. 
Wilna i Grodna, a także Lwowa (po zakończeniu walk z Niemcami o to mia-
sto). Wielu polskich żołnierzy trafiło do sowieckich obozów jenieckich. Wio-
sną 1940 r. Sowieci rozstrzelali ponad 21 tys. Polaków (w tym ponad 10 tys. 
oficerów WP i policji państwowej).
Wschodnia część Rzeczypospolitej Polskiej pozostawała pod sowiecką kon-
trolą do lata 1941 r., kiedy Niemcy uderzyli na ZSRR. Na początku 1944 r. So-
wieci ponownie wkroczyli na te ziemie. Polskie Kresy, czyli tereny na wschód 
od Bugu, zostały włączone do ZSRR.



Kolumna żołnierzy Armii Czerwonej wkracza do Polski 
(Wikimedia Commons)

Polscy jeńcy konwojowani przez czerwonoarmistów 
(Wikimedia Commons)



1. 17 września – napaść ZSRR na Polskę – scenariusz lekcji:                           
https://wceo.wp.mil.pl/y/pliki/rozne/2019/11/17_wrzesnia_-_scena-
riusz_5wJOqrN.pdf

2. 81. rocznica sowieckiej agresji na Polskę – spot: 
https://www.youtube.com/watch?v=sjSIeGKsgtw

3. Agresja sowiecka na Polskę i okupacja wschodnich terenów Rzeczypospolitej  
(1939–1941) – materiały do lekcji:                                                                      
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/teki-edukacyjne/76711,Agresja-sowiecka-na-Pol-
ske-i-okupacja-wschodnich-terenow-Rzeczypospolitej-193919.html

4. Wojsko jest super – publikacja:
https://wceo.wp.mil.pl/y/pliki/rozne/2021/07/Wojsko_jest_super_www.
pdf?fbclid=IwAR0Qsx8yG8aEQ-BQ2YBnQLLS6NpW6SwP527rcAIoPWlU-
WQoY6WkUyXSWNAQ

5. „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej” – spot:  
https://www.youtube.com/watch?v=_XLN7DW-uhc 

6. „Rosyjski walec” na polskich Kresach – artykuł:
http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/32172?t=-Rosyjski-walec-na-
-polskich-Kresach- 

7. „Polska Zbrojna” – numer okazyjny z 17 września 2017 r.: 
https://zbrojni.blob.core.windows.net/pzdata2/TinyMceFiles/W%20%C5%9B-
miertelnym%20u%C5%9Bcisku.pdf 

8. „Polska Zbrojna” – numer okazyjny z 17 września 2018 r.: 
https://zbrojni.blob.core.windows.net/pzdata2/TinyMceFiles/jednodniow-
ka_17_09_2018.pdf 

9. „Polska Zbrojna” – numer okazyjny z 17 września 2019 r.: 
https://zbrojni.blob.core.windows.net/pzdata2/TinyMceFiles/jedno-
dn_17_09_2019_pol.pdf
 
10. „Polska Zbrojna” – numer okazyjny z 17 września 2020 r.: 
https://zbrojni.blob.core.windows.net/pzdata2/TinyMceFiles/jedno-
dn_17_09_2020.pdf 
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