R I Lekcja 1.
Temat: Napaśd na Polskę
1. Okoliczności ataku Niemiec na Polskę
a. Niemieckie przygotowania i plany
 Próby rozerwania polsko – brytyjskiego sojuszu wojskowego
 Informowanie opinii publicznej o rzekomych prześladowaniach mniejszości
niemieckiej w Polsce
 Prowokacje graniczne (np. gliwicka)
 Atak z trzech stron i plan zniszczenia wojsk polskich na lewym brzegu Wisły oraz
zajęcie Warszawy
 Taktyka wojny błyskawicznej (blitzkrieg)
b. Polskie plany obrony
 Przyjęcie ataku i oczekiwanie na pomoc sojuszników (Anglia, Francja)
 Obrona całej granicy zachodniej, następnie linii Wisły i wycofanie się w kierunku
granic z Rumunią
 Brak dostatecznej osłony granicy z ZSRS
2. Atak Niemiec na Polskę i wybuch II wojny światowej
a. 1 -7 września – obrona Westerplatte (mjr H. Sucharski, kpt. F Dąbrowski)
b. 1 września – obrona Poczty Polskiej w Wolnym Mieście Gdaosku
c. 1 – 3 września – niepowodzenie Polaków w bitwie granicznej:
 Porażki w bitwach pod Mławą, w Borach Tucholskich i pod Mokrą
d. 3 września – wypowiedzenia wojny Niemcom przez Francję i Wielką Brytanię (dziwna
wojna)
3. Przebieg walk w kampanii polskiej (wrześniowej)
a. Bohaterska obrona Wizny (kpt. Władysław Raginis)
b. 9 – 22 września – bitwa na Bzurą (gen. Tadeusz Kutrzeba)
c. 17 września – atak ZSRS na Polskę i nieliczne próby walk z Sowietami
d. 17/18 września – opuszczenia Polski przez najwyższe władze cywilne i wojskowe
e. 28 września – kapitulacja Warszawy
f. 2 października – kapitulacja Helu (kontradmirał Józef Urung)
g. 2 – 6 października – bitwa pod Kockiem (gen. Franciszek Kleeberg)
4. Przyczyny porażki Polaków w kampanii wrześniowej
a. Spóźniona mobilizacja i błędne założenia obrony
b. Przewaga Niemiec w liczbie żołnierzy i wyposażeniu
c. Atak Niemców z trzech stron i taktyka wojny błyskawicznej
d. Atak ZSRS od wschodu
e. Brak realnej pomocy ze strony Francji i Wielkiej Brytanii
5. Skutki porażki Polski w kampanii wrześniowej
a. Śmierd żołnierzy i ludności cywilnej, zniszczenia materialne
b. Likwidacja paostwa polskiego i podział Polski między III Rzeszę i ZSRS

