
17 września 1939 roku

Agresja sowiecka czy też zjednoczenie Białorusi?



Pakt Ribbentrop - Mołotow

25 lipca 1932 roku podpisano polsko-sowiecki pakt o nieagresji, który 
początkowo został wyznaczony na 5 lat, lecz następnie zainteresowane strony 
przedłużyły go do 31 grudnia 1945 roku. Przywódcy Polski i ZSRR zobowiązali 
się wówczas do:

● niepodejmowania żadnych agresywnych działań wobec drugiego kraju, 
zarówno samodzielnie, jak i wraz z innymi państwami;

● nie brania udziału w porozumieniach wrogich drugiej stronie.

Hitler po przejęciu władzy w 1933 roku skrytykował polsko-niemiecką granicę 
jako krzywdzącą dla jego państwa. Mimo to 26 stycznia 1934 roku Polska 
zawarła pakt o nieagresji z III Rzeszą, który miał trwać 10 lat.



Wcześniej doszło także do zawarcia traktatów pomiędzy Niemcami a ZSRR.

W 1922 roku wznowiono stosunki dyplomatyczne.

16 maja 1926 roku podpisano porozumienie gwarantujące wzajemną 
neutralność w przypadku jakiegokolwiek ewentualnego konfliktu i 
nawiązana została również współpraca wojskowa. Obydwa traktaty 
zostały zawarte przez ZSRR jeszcze przed dojściem do władzy po 
przeciwnej stronie Adolfa Hitlera. Od 1933 roku stosunki między dwoma 
mocarstwami znacznie się pogorszyły – przez rozbieżność ideologii 
nazistowskiej i komunistycznej.

23 sierpnia 1939 roku do Moskwy przyjechał szef niemieckiego MSZ 
Joachim von Ribbentrop, który posiadał pełnomocnictwa od Hitlera, na 
mocy których podpisano pakt o nieagresji pomiędzy ZSRR i III Rzeszą. Miał 
obowiązywać 10 lat, a wraz z nim podpisany został tajny protokół.



Podział ziem wg. Paktu Ribbentrop - Mołotow

• Kraje bałtyckie: (Estonia, Łotwa) i Finlandia staną się strefą 
wpływów i przyszłym terytorium ZSRR, a północna granica Litwy 
(z Łotwą) stanowić ma granicę pomiędzy strefami interesów 
Niemiec i ZSRR.

• Na obszarach należących do państwa polskiego strefy interesów 
Niemiec i ZSRR będą rozgraniczone wzdłuż linii rzek Narwi, Wisły 
i Sanu.

• Strona radziecka podkreśla swoje zainteresowanie Besarabią, ze 
strony niemieckiej stwierdza się zupełne niezainteresowanie 
tym terytorium.



Tajny protokół

1. W wypadku nastąpienia terytorialnych lub politycznych zmian na terenach 
należących do państw bałtyckich (Finlandia, Estonia, Łotwa i Litwa) północna granica 
Litwy stanowić będzie granicę pomiędzy strefami interesów Niemiec i ZSSR. W związku 
z tym obie strony uznają interesy Litwy w rejonie Wilna. 

2. W razie zmian terytorialnych i politycznych na obszarach należących do państwa 
polskiego, strefy interesów Niemiec i ZSSR będą rozgraniczone mniej więcej wzdłuż linii 
rzek Narwi, Wisły i Sanu. Zagadnienie, czy interesy obu stron czynią pożądanym 
utrzymanie odrębnego państwa polskiego i jakie mają być granice tego państwa, może 
być ostatecznie rozstrzygnięte dopiero w toku wydarzeń politycznych. W każdym razie 
oba rządy rozważą tę sprawę w drodze przyjaznego porozumienia. 

3. Jeżeli idzie o Europę południowo-wschodnią to strona radziecka podkreśla swoje 
zainteresowanie Besarabią. Ze strony niemieckiej stwierdza się zupełne 
desinterressement odnośnie tego terytorium. 

4. Protokół niniejszy traktowany będzie przez obie strony jako ściśle tajny.

Za rząd Rzeszy Niemieckiej J.J. Ribbentrop
Za rząd ZSSR W. Mołotow





1 września II wojna światowa została rozpoczęta atakiem III Rzeszy na 
Polskę. Dwa dni później wojnę Niemcom wypowiedziały Francja i Wielka 
Brytania, choć tylko na papierze. W związku z tym Hitler zaczął naciskać 
na Kreml by Armia Czerwona podjęła działania wojenne względem 
Polski, lecz Stalin zwlekał tłumacząc się niewystarczającym 
przygotowaniem wojska. Dopiero parę dni później ogłoszono częściową 
mobilizację Armii Czerwonej i koncentrację sił nad granicą Polski a 12 
września Polskę opuścił ambasador ZSRR. Władze RP ewakuowały się 14 
września w dwa dni później cała Europa przygotowywała się na atak 
Armii Czerwonej na Polskę.



17 września – wkroczenie wojsk 
sowieckich do Polski



17 września rosyjskie MSZ wezwało polskiego ambasadora w Moskwie Wacława Grzybowskiego i 
oświadczyło, że wszystkie umowy pomiędzy nieistniejącą Polską i ZSRR wygasły, a ZSRR podjęło 
kroki zmierzające do ochrony mieszkańców zachodniej Białorusi i Ukrainy.

Wojna polsko-niemiecka ujawniła wewnętrzne bankructwo państwa polskiego. W ciągu dziesięciu 
dni operacji wojennych Polska utraciła wszystkie swoje regiony przemysłowe i ośrodki kulturalne. 
Warszawa przestała istnieć jako stolica Polski. Rząd polski rozpadł się i nie przejawia żadnych oznak 
życia. Oznacza to, iż państwo polskie i jego rząd faktycznie przestały istnieć. Wskutek tego traktaty 
zawarte między ZSRR a Polską utraciły swą moc. Pozostawiona sobie samej i pozbawiona 
kierownictwa, Polska stała się wygodnym polem działania dla wszelkich poczynań i prób zaskoczenia, 
mogących zagrozić ZSRR. Dlatego też rząd sowiecki, który zachowywał dotąd neutralność, nie może 
pozostać dłużej neutralnym w obliczu tych faktów.
Rząd sowiecki nie może również pozostać obojętnym w chwili, gdy bracia tej samej krwi, Ukraińcy i 
Białorusini, zamieszkujący na terytorium Polski i pozostawieni swemu losowi, znajdują się bez żadnej 
obrony.

Biorąc pod uwagę tę sytuację, rząd sowiecki wydał rozkazy naczelnemu dowództwu Armii 
Czerwonej, aby jej oddziały przekroczyły granicę i wzięły pod obronę życie i mienie ludności 
zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi.
Rząd sowiecki zamierza jednocześnie podjąć wszelkie wysiłki, aby uwolnić lud polski od nieszczęsnej 
wojny, w którą wpędzili go nierozsądni przywódcy, i dać mu możliwość egzystencji w warunkach 
pokojowych.

Podpisano: komisarz ludowy spraw zagranicznych

Wiaczesław Mołotow





Żołnierze sowieccy niszczą polski słup graniczny



● Wojska radzieckie w dniu 17 września liczyły ok 467 tys. żołnierzy a z 
każdym dniem ich liczba rosła;

● Wojska polskie liczyły ok. 650 tys. żołnierzy, lecz większość toczyła 
walki z Niemcami, pozostali znajdowali się w szpitalach bądź 
ośrodkach zapasowych, większość była nieuzbrojona;

● początkowo Naczelny Wódź, Marszałek Rydz-Śmigły wydał rozkaz 
stawania oporu najeźdźcom;

● później postanowiono wycofywać się w kierunku Rumunii oraz 
Węgier i walczyć tylko w przypadku natarcia strony radzieckiej bądź 
próby rozbrojenia polskich oddziałów;

● Armia Czerwona uderzyła z dwóch stron, utworzyli dwa fronty: 
białoruski i ukraiński;



Przed wojną stacjonowały w Grodnie trzy polskie pułki



• Początkowo Sowieci zniszczyli polskie strażnice Korpusu 
Ochrony Pogranicza;

• występowały przykłady ochrony polskich granic, lecz były 

szybko tłumione, 
• siły radzieckie przewyższały możliwości obrońców;

• 20-22 września broniło się Grodno;

• Armia Czerwona napotkała silny opór wojsk polskich i 
mieszkańców;

• po przełamaniu linii obrony rozstrzelano ok. 300 
mieszkańców i obrońców Grodna;

• Czerwonoarmistów przybywało a walki trwały tylko w 
rejonie Puszczy Augustowskiej, pomiędzy Białymstokiem i 
Włodawą oraz na południowo-zachodnim Polesiu, 
Lubelszczyźnie i w okolicach Lwowa;

• po 27 września tylko nieliczne oddziały stawały jeszcze opór 
Armii Czerwonej.



Spotkanie dowódcy armii niemieckiej z wyższymi oficerami radzieckimi w 
gmachu dawnego urzędu wojewódzkiego w Białymstoku



Oficerowie radzieccy w towarzystwie niemieckiego oficera opuszczają 
gmach, w którym odbywały się rozmowy w Białymstoku



Wkroczenie Armii Czerwonej do Polski 17 września 1939r. było postrzegane 
w dwojaki sposób przez ludność. Przed oficjalnym włączeniem wschodnich 
terenów do Związku Radzieckiego, z prasy dowiadujemy się o odczuciach 
redakcji wobec tego wydarzenia.

Gazeta Robotnik, wydana 20.09.1939r.: Przedstawiciele sowieccy 
zapewniają ,że to wkroczenie nie jest bynajmniej „aktem agresji’’. Co do mnie, 
nie mam cienia wątpliwości, że to jest typowy akt agresji, oznaczający jakiś 
rodzaj ukrytego sojuszu sowiecko-hitlerowskiego, sojuszu, który wywraca do 
góry nogami zarówno całą dotychczasową ideologię hitlerowską, jak i 
komunistyczną.

Gazeta Prawda, wydana 2.10.1939r. przez placówkę Organu Tymczasowego 
Zarządu, mieszczącego się w Białej Podlaskiej, stwierdza, że wejście Czerwonej 
Armii do nas otworzyło nam oczy na całą prawdę o wielkiej Sowieckiej 
Republice i jej Armii. Dotychczasowi nasi panowie wmawiali nam, że w Rosji 
panuje bezprawie, głód, dzikość i ciemnota. Ku naszej jednak wielkiej radości 
spotkaliśmy wojsko, które się składa z ludzi uprzejmych , rozumnych i 
światłych. Taka sytuacja panowała również w miastach. Niekiedy ludzie bronili 
swoich miast, jak również witali swoich wyzwolicieli.





Polska narracja historyczna



Polscy historycy publikujący 

przed 1989r

System w powojennej Polsce oraz cenzura uniemożliwiały polskim 
historykom wyrażenie racjonalnej opinii wobec tamtych wydarzeń. Z 
powodu tych barier historycy pisali książki zgodnie z regułami 
narzuconymi przez władze PRL-u.

Jednak, aby nie zapomnieć o prawdziwym wydźwięku wydarzenia,
polscy historycy wydawali książki, które nie były zgodne z kanonem 
sowieckim. Niestety, autorzy stojący w opozycji do oficjalnej 
propagandy zmuszeni byli do publikowania na emigracji bądź w 
wydawnictwach II obiegu.



Polska Emigracja i II obieg

Michał Gnatowski - „Białostocczyzna w latach wojny i 
okupacji hitlerowskiej ‘’ :
• konieczność obrony ludności przed hitlerowcami;
• ucieczka polskiego rządu, którego miejsce zajął 

sowiecki organ władzy;
• obrona Grodna jako "drobna potyczka".

Kazimierz Skrzywan - „Napaść sowiecka i okupacja 
polskich ziem wschodnich – wrzesień 1939r." :
• ostatecza klęska i cios w plecy zadanym Polsce przez 

Sowietów.

Antoni Czubiński - „Dzieje Polski‘’ (pod redakcją Jerzego 
Topolskiego):
• wyzwoleńcza misja czerwonoarmistów;
• obrona zagrożonego życia i mienia mieszkańców 

Zachodniej Ukrainy i Białorusi.

Wojciech Roszkowski - "Najnowsza historia Polski" :
• gwałtu radzieckiego na Polsce nie da sie 

usprawiedliwić żadnymi względami 
politycznymi,społecznymi, gospodarczymi czy 
ustrojowymi, gdyż wykluczała je właśnie konwencja 
londyńska, którą Kreml podpisał.

Józef Buszko - „ Historia Polski 1864-1948 ‘’:
• wejście Armii Czerwonej jako wzięcie pod ochronę 

ludności białoruskiej i ukraińskiej;
• rozszerzenie terenów ZSRR w celu „zwiększenia 

odległości, dzielącej gospodarcze, polityczne i 
militarne środki ZSRR od punktów wyjściowych 
spodziewanej wcześniej czy później agresji 
niemieckiej”.  

Jerzy Łojek – „Agresja 17 września. Studium aspektów 
politycznych”:
• tajona, przemilczana i usilnie usuwana z pamięci 

narodu;
• obalenie siłą i podstępem niezależnego polskiego 

systemu politycznego.

Władysław Pobóg – Malinowski w „Najnowsza historia
polityczna Polski. Okres 1939 – 1945”:
• wkroczenie Sowietów do Polski było zbrojnym 

atakiem i ciosem w plecy;
• nierespektowanie polskich polityków.



Polscy historycy publikujący po 1989 r.

Andrzej Paczkowski w swojej książce pt.: „Pół wieku dziejów Polski. 1939 
– 1989” w rozdziale 1. - „Niewola i walka” napisał, że wkroczenie wojsk 
sowieckich na terytorium Polski 17 września 1939 roku było agresją, 
unifikacją i rusyfikacją, lecz autor nie umieścił informacji na temat postawy 
ludności wobec wydarzenia.

Stanisław Mackiewicz w „Historii Polski od 11 listopada 1918 do 5 lipca 
1945r.” wysunął stwierdzenie o wprowadzeniu w błąd polskich i 
zagranicznych władz oraz napisał, że zajęcie Polski było długo 
wyczekiwanym aktem ze strony sowieckich władz.



W książce „Świat. Polska w XX w.” Witold Pronobis mówi o pogwałceniu 
traktatu ryskiego i paktu o nieagresji z 1932 r. Zwraca uwagę na 
propagandowe hasła o wyzwoleniu i rozstrzeliwanie żołnierzy WP.

Michał Gnatowski w  książce: „Radziecka agresja. 17 września 1939 i jej 
skutki dla mieszkańców ziem północno – wschodnich II RP” z 2000 roku w 
artykule pt.: „17 września 1939r. - agresja czy wyzwolenie? Refleksja 
historyka w świetle nowych źródeł” wytłumaczył zmianę w swoich 
poglądach dotarciem do nowych źródeł historycznych i teraz wydarzenia te 
opisuje jako likwidację państwa polskiego i jego zabór.



Mariusz Filipowicz, Edyta Sawicka - „Zbrodnie sowieckie na obrońcach Grodna 
1939”

Żołnierze polscy zapłacili wysoką cenę za obronę Grodna – Armia Czerwona zyskała 
nie tylko broń ale także jeńców, ok. 600-700 żołnierzy oraz zabito około 200 ludzi, w 
tym 29 oficerów. Sowieci po wkroczeniu do miasta zaczęli zabijać obrońców, młodzież 
i żołnierzy, odbywały się samosądy. W artykule autorzy przytaczają wiele wspomnień z 
tym związanych. Wymieniają także miejsca najczęstszych egzekucji, czyli „Sekret” i 
„Psią Górkę”, które znajdowały się za ogrodem zoologicznym. Egzekucje odbywały się 
tez w innych miejscach, jak np. 4 km od Grodna, gdzie zabita została młodzież szkolna 
obojga płci. Autorzy podkreślają, że tzw. przez Armię Czerwoną „misja wyzwoleńcza” 
była napaścią, przez którą niesłusznie zginęły setki obywateli.



Armia sowiecka w zdobytym Grodnie



Marek Wierzbicki — Stosunki polsko–białoruskie pod okupacją sowiecką

Autor opisuje reakcję ludności polskiej i białoruskiej na agresję sowiecką 
w 1939 roku. Zwraca uwagę na to, że po obu stronach byli przeciwnicy i 
sympatycy Sowietów, co wynikało ze struktury społecznej i poziomu 
edukacji. Najczęściej radosne powitania Armii Czerwonej na Białorusi były 
organizowane przez mniejszości, tj. komunistów lub propagandystów, a 
reszta ludności biernie przypatrywała się. Natomiast ludność polska w 
większości podchodziła do Sowietów z rezerwą lub wrogością, oprócz 
komunistów z Komunistycznej Partii Polski, marginesu społecznego i osób 
marzących o zrobieniu kariery.



Białoruska narracja historyczna



Białorusini również dwuznacznie odbierają wydarzenia 

związane z dniem 17 września 1939r.

Anatol Wialiki w artykule „Wrzesień 1939: zakończenie czy 

początek procesu konsolidacji narodu białoruskiego?” 

pokazuje, że polityka Sowietów była niewłaściwa, ponieważ 

pomimo głoszenia haseł o konsolidacji narodu białoruskiego, 

wyzwolenie Białorusi nie spoiło go. Białorusini z zachodu byli 

wrogo nastawieni do radzieckich władz. 17 września 1939 

roku, jak podkreśla autor tekstu, dopiero rozpoczął się proces 

konsolidacji, który trwał jeszcze wiele lat.



Wydany w 1993r. podręcznik "Historia Białorusi" został 
napisany przez U. N. Sidarcowa i W. M. Famina. W rozdziale 
„Zjednoczenie narodu białoruskiego w składzie BSRR" 
autorzy stwierdzają, że włączenie Zachodniej Białorusi do 
BSRR, biorąc pod uwagę sytuację zewnętrzną i wewnętrzną, 
przy wszystkich nadużyciach stalinowskiego reżimu, miało 
ważne znaczenie dla narodu białoruskiego.



Polscy żołnierze w niewoli sowieckiej we wrześniu 1939 r. 



Polscy historycy białoruskiego pochodzenia, Oleg Łatyszonek i 
Eugeniusz Mironowicz w "Historii Białorusi" podkreślają 
wielowymiarowość wydarzeń z 17 września 1939r. Z jednej strony 
nazywają je "zjednoczeniem pod rosyjskim berłem", z drugiej –
pokazują niejednoznaczną postawę ludności Zachodniej Białorusi. Część 
polityków, reprezentujących opcje nacjonalistyczne czy komunistyczne z 
zadowoleniem przyjęła fakt inkorporacji tych ziem. To właśnie na 
terenach, gdzie funkcjonowała Komunistyczna Partia Zachodniej 
Białorusi budowane były bramy triumfalne. Jednak ludność białoruska i 
polska miała dużo bardziej sceptyczny stosunek do Armii Czerwonej. 
Przytoczone zostały przykłady potyczek toczonych między 
czerwonoarmistami a miejscową ludnością w Dolistowie, Sopoćkinach, 
Kodziowcach i Grodnie.



Podobieństwa Różnice

Polskie i białoruskie społeczeństwo podchodzi do 
tych wydarzeń jako do zbrojnej napaści. 

W polskich podręcznikach wydarzenia 17 
września są przedstawiane jako agresja, a w 

białoruskich jako wyzwolenie.

Oficjalne polskie stanowisko do roku 1989,
pokrywa się z obecną białoruską propagandą. 

Polscy historycy uważają wkroczenie Armii 
Czerwonej za napaść, za to oficjalne białoruskie 

stanowisko głosi, że było to zjednoczenie 

Po roku 1989 w Polsce rozpoczął się proces 
„odkłamywania historii”. Na Białorusi nadal 

panują opinie narzucone przez ZSRR.

Punkty wspólne i rozbieżne w polskiej i 
białoruskiej narracji historycznej



Wydarzenia z 17 września 1939 roku budzą wiele 
kontrowersji. Według białoruskich władz było to 

zjednoczenie Zachodniej Białorusi. Tak też postrzegane było 
w Polsce do roku 1989. Jednak doskonale wiemy, że hasła o 
"wzięciu pod obronę życia i mienia mieszkańców Zachodniej 
Białorusi" były tylko pretekstem Stalina do realizacji planów 
powziętych daleko wcześniej. Obecnie w Polse można głośno 

mówić o tych wydarzeniach jako o agresji i naruszeniu 
suwerenności naszego państwa. Niestety, na Białorusi, gdzie 

panuje ustrój autorytarny, wprowadzona została oficjalna 
propagadna, ukazująca te wydarzenia jako "wyzwolenie 

narodu białoruskiego spod polskiej niewoli".

Ocena końcowa
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