
Kilka słów na temat 17 września 1939 roku... 

17 września Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę. (...) Związek 

Radziecki złamał pakt o nieagresji, który miał obowiązywać do 1945 roku. Rosjanie 

zaatakowali niespodziewanie, zaskoczeni Polacy nie byli w stanie stawić czoła 

przeważającym siłom radzieckim. Propaganda sowiecka określała agresję na nasz kraj jako 

,,wyprawę wyzwoleńczą” w obronie ,, ludności zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi”. 

W wyniku tych działań do niewoli trafiło ponad pół miliona polskich żołnierzy. (...) Armia 

Czerwona dopuściła się licznych zabójstw i mordów, zarówno na jeńcach wojennych, jak i na 

polskiej ludności cywilnej. (...) nie oszczędzając kobiet i dzieci... Sowieci zadali Polakom 

wiele bólu i cierpienia. Dzięki naszym przodkom i przelanej polskiej krwi, dziś jesteśmy 

wolnym narodem. To przykre, że wielu Polaków nie wie nawet, co wydarzyło się 17 września 

1939 roku. 

Kinga Kaczmarczyk kl. VII 

(...) Rosjanie zaatakowali o 6.00 rano. Polska była całkowicie zaskoczona agresją Armii 

Czerwonej, która załamała kompletnie polską obronę w walce z III Rzeszą. (...) Oddziały 

Armii Czerwonej maszerowały przez nasz kraj dopuszczając się licznych zbrodni wojennych 

(...) mordując jeńców i ludność cywilną. Sowieci deportowali mieszkańców podbijanych ziem 

na Syberię i inne odległe rejony ZSRR. Odbywała się również systematyczna grabież 

polskiego majątku narodowego i dóbr prywatnych – w tym dzieł sztuki. (...) pozamykano 

polskie  szkoły i uniwersytety, ciemiężenie było tak wielkie, że wkraczających za dwa lata 

Niemców witano jak wyzwolicieli. Niestety (...) zaledwie co drugi Polak wie, co wydarzyło 

się 17 września 79 lat temu. 

Mateusz Szablak kl. VII 

(...) Wprowadzili do Polski ponad 4 tysiące czołgów, 1800 samolotów i prawie dwa miliony 

żołnierzy. Polacy mogli przeciwstawić agresorom jedynie 300 tysięcy żołnierzy (...). 

Małgorzata Szoka kl. VII 

(...) Związek Radziecki złamał pakt o nieagresji (...) Rosjanie zaatakowali znienacka (...). Za 

stawianie zbrojnego oporu Armii Czerwonej dokonywano zbiorowych egzekucji polskich 

żołnierzy, natomiast jeńców wojennych maltretowano. (...) Dziś jednak możemy cieszyć się 

wolnością. Myślę, że każdy Polak powinien znać i zapamiętać datę 17 września 1939r. 

Wiktor Sławiński kl. VII 

69 lat temu, 17 września 1939 r. Związek Radziecki bez wypowiedzenia wojny zaatakował od 

wschodu Polskę., która broniła się w tym czasie przed agresją III Rzeszy. (...) Wydarzenia te 

ukształtowały obecną granicę naszego kraju. (...) 

Gabriel Dajnowski kl. VII  

 

 

 

 



Armia Czerwona wkroczyła na tern II Rzeczypospolitej bez wcześniejszego wypowiedzenia 

wojny. (...) aresztowano ponad 200 tysięcy polskich oficerów, policjantów, ziemian i 

prawników. Polaków zmuszono do przyjęcia obywatelstwa radzieckiego. (...) ponad 22 

tysiące   oficerów i policjantów zostało uśmierconych w Katyniu, Charkowie i Twerze.  (...) 

Jak zaznacza historyk Uniwersytetu Warszawskiego profesor Paweł Wieczorkiewicz , na 

arenie międzynarodowej głos Polski o agresji sowieckiej został zlekceważony. 

Nikola Apalewicz kl. VII 

(...) Zaatakowali Polaków z zaskoczenia (...). Armia Czerwona dopuściła się wielu zabójstw i 

morderstw, nie oszczędzając kobiet ani dzieci. Zadano Polakom wiele bólu i cierpienia. (...) 

dzięki naszym bohaterskim obrońcom ojczyzny,  możemy  dziś cieszyć się wolnością.  

Amelia Wiśniewska kl. VII  

(...) 17 września 1939 r. nad ranem wojska sowieckie Frontów Białoruskiego  i Ukraińskiego 

w sile około miliona żołnierzy przekroczyły wschodnie granice Polski, łamiąc postanowienia 

paktu o nieagresji z 1932 r. oraz realizując ustalenia tajnego protokołu paktu Ribbentrop – 

Mołotow – czwartego rozbioru Polski. Za stawianie zbrojnego oporu Armia Czerwona 

dokonywała zbiorowych egzekucji żołnierzy polskich w okolicach Wilna, w Rohatynie i 

Wólce Wytyckiej. Jeńców wojennych maltretowano w Grodnie, Wołkowysku, Oszmianie, 

Mołodecznie, Nowogródku, sarnach, Kosowie Poleskim i Tarnopolu. (...). Straty polskie 

wyniosły około 242 tyś. wziętych do niewoli sowieckiej, ilość zabitych do dziś nie jest 

znana... 

Radosław Aduła kl. VII  

 

 


