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I. Społeczeństwo Europy w 
okresie międzywojennym

1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940

1929–1933 r.
światowy kryzys ekonomiczny

1914–1918 r.
I wojna światowa

1917 r.
przewrót bolszewicki 

w Rosji

1919 r.
Konferencja pokojowa w 
Paryżu, pokój wersalski

1922 r.
faszyści dochodzą do władzy we Włoszech

1918 r.
program czternastu 
punktów W. Wilsona

1939–1945 r.
II wojna światowa

1927–1953 r.
dyktatura Stalina w ZSRS

1933–1945 r.
dyktatura Hitlera w Niemczech

 „Początek światowego kryzysu gospo-
darczego” – strona tytułowa gazety w USA z  
24 października 1929 r. informująca o drastycz-
nym spadku kursu akcji na giełdzie Wall Street.

5

 „Niech klasy panujące drżą przed rewo-
lucją komunistyczną” – sowiecki plakat propa-
gandowy z 1922 r.  

4

 Kult jednostki dyktatorów. U góry – J. Stalin 
obok głównych ideologów komunizmu. U dołu – 
A. Hitler obok króla pruskiego Fryderyka Wielkiego, 
Otto von Bismarcka i prezydenta Niemiec Paula von 
Hindenburga. Fragmenty sowieckich i nazistow-
skich plakatów propagandowych z lat 30.
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(od 1922)

Moskwa

Berlin

Paryż

Londyn

Rzym

Belgrad

Praga

Kowno
Vilnius
(Wilno)

Leningrad

Saara

Fiume

Gdańsk

KłajpedaIRLANDIA

 WIELKA
BRYTANIA

PO
RT

UG
AL

IA

HISZPANIA

FRANCJA

ALBANIA

GRECJA

BUŁGARIA

TURCJA

Cypr

RUMUNIA

POLSKA

AUSTRIA WĘGRY

LITWA

ŁOTWA

ESTONIA

FINLANDIA
NORWEGIA

SZ
W

EC
JA

DANIA

HOLANDIA

BELGIA

CZECHOSŁOWACJA

JUGOSŁAWIA

W
ŁO

CH
Y

Z S R S

N I E M C Y
Wileńszczyzna

Nadrenia

terytoria kontrolowane
przez Ligę Narodów
strefy zdemilitaryzowane

granice państw w 1923 r.

 A – Europa w 1914 r.; B – Europa po I wojnie światowej w 1918-1923 r.
3

A

B

 „Wielkie miasto“ – symbolizujący „burzliwe 
lata dwudzieste” obraz malarza Otto Dixa z 1928 r. 
Przedstawione jest na nim nocne życie Berlina z okresu 
Republiki Weimarskiej. W mieście kwitło nocne życie, 
otwartych było wiele klubów i bardzo popularnych  
w tym czasie kabaretów.

2

Walka o dominację i sfery wpływów doprowadziła społeczeństwo Europy do konfliktu o nie-
bywałej dotychczas skali – I wojny światowej 1914-1918 r. Ludność krajów zaangażowanych 
w wojnę doznała ogromnych strat ekonomicznych, bólu utraty najbliższych. Wielka Wojna 
kosztowała osiem i pół miliona istnień ludzkich, dalszych 21 milionów zostało okaleczonych. 

Wojna zmieniła zasadniczo mapę polityczną Europy. Jedno po drugim rozpadły się ostatnie 
imperia. Nie wszędzie jednak upadek starych reżimów oznaczał wolność. W Rosji po zbrojnym 
przewrocie zapanowała okrutna dyktatura bolszewicka.

Zwycięzcy w I wojnie światowej łudzili się, że stworzą lepszy świat, 
bazujący na demokracji i wspólnym dążeniu do życia w pokoju. Lecze-
nie ran wojny nie przychodziło łatwo. Choć przeprowadzono konfe-
rencję pokojową w Paryżu i założono Ligę Narodów, układy politycz-
ne zwycięzców pozostawiły mnóstwo nierozwiązanych problemów.

Prawdziwym wyzwaniem dla nietrwałego pokoju w powojennej Eu-
ropie stał się totalitaryzm, jaki się ukształtował w rządzonym przez 
Józefa Stalina ZSRS i nazistowskich Niemczech Adolfa Hitlera. Róż-
ne na pierwszy rzut oka reżimy miały dużo wspólnych cech. Były to 
wdrażanie panującej ideologii, jedna partia, zastraszanie ludności ter-
rorem i represjami, potężna tajna policja, monopol na media, kult jed-
nostki dyktatorów, niczym nie ograniczona władza.
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3.2. Początek II wojny światowej. 
Zwycięstwa agresorów w 1939-1940 r.

Zniszczenie Polski 
II wojna światowa rozpoczęła się 1 września 1939 r. od napaści Niemiec na 

Polskę. Führer potrzebował szybkiej wojny ofensywnej, ponieważ połączone za-
soby jego potencjalnych przeciwników były znacznie większe niż jego własne. W 
przededniu nazistowskie służby bezpieczeństwa zorganizowały na granicy prowo-
kację. Esesmani zastrzelili przebranych w polskie mundury więźniów obozu kon-
centracyjnego, którzy rzekomo zajęli stację radiową w Gliwicach w Niemczech. 

Wojsko niemieckie prześcigało armię polską w wyszkoleniu bojowym, liczbie 
żołnierzy, czołgów, samolotów i artylerii. Zwycięstwa Wehrmachtowi przynosi-
ło również umiejętne zastosowanie taktyki wojny błyskawicznej, kiedy nagłym i 
zmasowanym atakiem lotnictwa, artylerii i czołgów łamano na wybranym odcin-
ku obronę i przenikano głęboko na terytorium przeciwnika. Czołgi Wehrmachtu 
na głębokim zapleczu wojsk polskich budziły panikę, uległo zakłóceniu dowodze-
nie, drogi wypełniły się tłumami uchodźców.

Potwierdziło się przypuszczenie Hitlera, że alianci zachodni nie udzielą walczą-
cej Polsce realnej pomocy. Francja i Wielka Brytania jeszcze 3 września wypowie-
działy Niemcom wojnę, ale żadnych większych działań na zachodzie nie podjęły. 
Tymczasem Hitler rzucił główne siły na Polskę. Na froncie zachodnim pozostały 
nieliczne jednostki.

 Agresja Niemiec nazistowskich i 
ZSRS na Polskę: A) żołnierze Wehrmachtu 
łamią szlaban na granicy z Polską; B) od-
dział kawalerii Armii Czerwonej na Placu 
Ratuszowym w Wilnie. Wrzesień 1939 r.

1

 Karykatura angielska z 1939 r. 
Morderca: Wszystko w porządku – jest 
już zupełnie martwa! Rabuś: Wtedy ja 
bezpiecznie ograbię ciało.

4

Pakt  
Ribbentrop
-Mołotow

Państwa  
zachodnie
(W. Brytania  

i Francja)

USA

Wojna

Państwa Osi 
(Niemcy, Włochy, 

Japonia)

ZSRS

 Mocarstwa na początku II wojny 
światowej. 1939-1941 r.

2

BA

 Motocykliści Wehrmachtu i czołgiści Armii Czerwonej na wspólnej 
defiladzie w Brześciu. 22 września 1939 r.

3
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3.2. Początek II wojny światowej. Zwycięstwa agresorów w 1939-1940 r.

17 września zdradziecki cios w plecy zadała Pol-
sce, wdzierając się na jej terytorium, Armia Czerwo-
na. Minister spraw zagranicznych ZSRS W. Mołotow 
w oficjalnej nocie do ambasadora Polski w Moskwie 
kłamliwie twierdził, że działania wojsk sowieckich 
zostały podjęte, kiedy państwo już upadło i rząd nie 
funkcjonował. Armia Czerwona przekroczyła w tych 
warunkach granicę pragnąc jakoby zapewnić interesy 
Związku Sowieckiego i ratować bratnie narody bia-
łoruski i ukraiński.

Wzięta przez agresorów w kleszcze Polska nie mia-
ła szans. Wehrmacht i Armia Czerwona spotkały się 
w Brześciu, gdzie urządziły wspólną defiladę wojsko-
wą. Prasa sowiecka bez ustanku wysławiała sowiecko-
niemieckie braterstwo broni. Czekając na próżno na 
pomoc aliantów, Polska bohatersko broniła się przez 
cały miesiąc. Walki zakończyły się kapitulacją oto-
czonej przez Wehrmacht Warszawy i ostatnich wal-
czących jednostek. Terytorium kraju stało się częścią 
III Rzeszy i ZSRS.

„Dziwna wojna” na Zachodzie
Okres od września 1939 r. do kwietnia 1940 r. bez 

aktywnych działań przeciwko Niemcom na froncie 
zachodnim wszedł do historii pod nazwą „dziwnej 
wojny”. Żołnierze francuscy czuli się bezpiecznie w 
żelbetowych fortyfikacjach Linii Maginota. Lotnic-
two wojskowe Wielkiej Brytanii zamiast zmasowa-
nych nalotów na miasta niemieckie ograniczało się 
do zrzucania propagandowych ulotek na pozycje nie-
mieckie. Ówczesne nastroje w wojskach alianckich 
ilustruje francuskie powiedzonko autorstwa zwolen-
ników polityki ustępstw: „Dlaczego mamy umierać 
za Gdańsk?”.

Z bezczynności w wojnie Wielkiej Brytanii i Fran-
cji nadal korzystał Hitler. „Dziwna wojna” pozwoliła 
mu wzmocnić wojsko po kampanii polskiej i skupić 
je na zachodzie. Żeby Hitlerowi nie zabrakło najbar-
dziej niezbędnych surowców, pociągi z sowiecką ropą 
naftową, żywnością, metalem nieprzerwanie podą-
żały do Niemiec. Dla ułatwienia działań swojej ma-
rynarki wojennej i ochrony szlaków dostaw żywot-
nie potrzebnej w przemyśle niemieckim rudy żelaza 
ze Szwecji Hitler najechał kraje skandynawskie. W 
kwietniu 1940 r. okupowane zostały Dania i Norwe-
gia. Danię Niemcy zajęły bez oporu, walki w Norwe-
gii przeciągały się. Z pomocą Norwegom pośpieszy-
li wysadzając desant morski Brytyjczycy i Francuzi. 

W maju 1940 r. Wehrmacht był już gotowy do zadania druzgocącego ciosu głów-
nemu swemu przeciwnikowi, „winowajczyni” Traktatu Wersalskiego Francji. Nie-
mieckie kolumny pancerne uderzyły przez silnie zalesione pasmo górskie Ardeny 
w Belgii, mylnie uważane za nieprzejezdne dla maszyn bojowych. Zmotoryzowa-
ne jednostki Wehrmachtu obeszły budowaną przez kilkadziesiąt lat i kosztującą 
milionowe sumy z budżetu Linię Maginota. Po kilku tygodniach Holandia, Belgia 
i mająca potężną armię Francja już nie były zdolne do stawiania poważniejszego 
oporu. Brytyjski korpus ekspedycyjny ledwie uszedł z otoczonej Dunkierki. Utra-
ciwszy prawie całe swe uzbrojenie i środki transportu, został on wyewakuowany 
na Wyspy Brytyjskie.

W czerwcu, chcąc skorzystać z resztek przyszłych łupów, do wojny po stronie 
Niemiec przystąpiły Włochy. Wojsko francuskie, pozostawione bez wsparcia bry-
tyjskiego, zdemoralizowane cofało się. Nie napotykając oporu Wehrmacht wkro-
czył do Paryża. Kapitulacja Francji była upokarzająca. Została podpisana w tym 
samym wagonie, w którym w 1918 r. delegacje Ententy i Niemiec podpisały zawie-
szenie broni w Compiègne. Około połowy terytorium kraju ze stolicą Paryżem za-
brał Hitler. Rozgromienie Francji uważane było za szczytowe osiągnięcie Hitlera. W 
oczach Niemców udało mu się zlikwidować poniżający Traktat Wersalski, przywró-
cić byłą chwałę państwu niemieckiemu i zemścić się na Francji za doznane krzywdy.
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 II wojna światowa w Europie. 1939-1940 r.
6

 Dzień powszedni „dziwnej wojny” na zachodzie: A) francuskie działa na „Linii Maginota” 
ostrzeliwują pozycje niemieckie. 1939 r. B) żołnierze brytyjskiego korpusu ekspedycyjnego w 
Belgii beztrosko spędzają czas.

7

 A. Hitler w Paryżu. Czerwiec 1940 r.
8

Siły aliantów
Siły Niemiec 
(Wehrmacht)

Dywizje piechoty:
89 francuskich
10 brytyjskich
22 belgijskie
9 holenderskich
2 polskie

130

Czołgi  2600 2400
Samoloty bojowe

3800
3400

 Stosunek sił na froncie zachodnim 
wiosną 1940 r.

9

Z dossier przygotowanego 
przez NKWD dla Stalina
17 czerwca 1940 r. A. Hitler wy-

łuszczył takie myśli: Anglia będzie 
próbować namawiać rząd francuski, by 
nie rezygnował z walki. Na sformuło-
wanie takiego wniosku pozwala propo-
zycja W. Churchilla sojuszu Londynu 
i Paryża. Dlatego polityka niemiecka 
powinna się starać wbić klin między 
Francję a Anglię. Osiągnięcie tego celu 
jest niemożliwe, jeśli będzie się żądać 
od Paryża bezwarunkowej kapitulacji 
i jeśli okupuje się całe terytorium pań-
stwa. Istnieje niebezpieczeństwo, że 
rząd francuski może nie zgodzić się na 
rozejm i uda się do Afryki Północnej, 
skąd wraz z Londynem będzie konty-
nuować wojnę. Dlatego trzeba mu na 
wszelkie sposoby pomagać, aby Fran-
cuzi przyjęli proponowane warunki. 
Prawdziwym celem jest wykreślenie 
Francji z listy wojujących państw i izo-
lacja Wielkiej Brytanii.

H. Eberle, M. Uhl, Knyga apie Hitlerį: NKVD slaptoji 
dosjė, skirta Josifui Stalinui,  Vilnius,  

LRS leidykla, 2007, s. 93.

10

Z noty ministra spraw zagranicznych ZSRS W. Mołotowa 
wręczonej stronie polskiej 17 września 1939 r.
Wojna niemiecko-polska ujawniła wewnętrzne bankructwo państwa 

polskiego. Po dziesięciu dniach wojny Polska utraciła wszystkie swoje re-
giony przemysłowe i ośrodki kultury. Warszawa, jako stolica Polski, już 
nie istnieje. Rząd polski uległ rozkładowi i nie okazuje przejawów życia. 
To oznacza, że państwo polskie i jego rząd faktycznie przestały istnieć. 
Umowy sowiecko-polskie utraciły więc moc. Pozostawiona swemu lo-
sowi i pozbawiona kierownictwa Polska stała się miejscem, na którym 
możliwe są wszelkie incydenty i niebezpieczne niespodzianki. Dlatego 
też rząd radziecki, pozostając do tej chwili neutralny, nie może pozo-
stawać obojętny na fakt, że zamieszkująca terytorium Polski pokrewna 
ludność ukraińskiego i białoruskiego pochodzenia jest bezbronna i zo-
stała pozostawiona własnemu losowi. W tej sytuacji rząd sowiecki po-
lecił naczelnemu dowództwu Armii Czerwonej, aby nakazało wojskom 
przekroczyć granicę i wziąć pod swoją opiekę życie i mienie ludności 
Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi. Jednocześnie rząd sowiec-
ki pragnie użyć wszelkich środków, które mogłyby uwolnić nieszczę-
sny naród polski od tej nieszczęśliwej wojny, do której pchnęło go jego 
niemądre kierownictwo.

Wg:  A. Kasperavičiaus, E. Manelio, A. Sindaravičiaus kn. Dokumentų rinkinys.  
XX amžius, Vilnius, Kronta, 2002, s. 140.

5

 Ewakuacja wojsk brytyjskich i francuskich z Dunkierki. Maj 1940 r.
11
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3.2. Początek II wojny światowej. Zwycięstwa agresorów w 1939-1940 r.

Bitwy o Anglię i Atlantyk
Jedynym przeciwnikiem Hitlera w Europie pozostała Wielka Bryta-

nia. Pod kierunkiem nowego premiera Winstona Churchilla gotowa ona 
była bronić się przeciwko nazistowskim Niemcom do ostatka. W Lon-
dynie zaczęły się zbierać siły przyszłej koalicji antyhitlerowskiej. Mia-
ły tu swe siedziby emigracyjne rządy Polski i Czechosłowacji, organiza-
cja „Francji Walczącej” na czele z generałem Charlesem de Gaullem, 
który nie pogodził się z kapitulacją Francji.

Hitler zamierzał złamać Brytyjczyków atakami marynarki wojennej – 
zniszczyć ich lotnictwo i przejąć niezbędną do wysadzenia na wyspach 
desantu kontrolę nad kanałem La Manche. W Bitwie o Brytanię lotnic-
two niemieckie zaatakowało najpierw bazy morskie i lotniska, doznało 
jednak dotkliwych strat. Trzeba było zmienić taktykę, zacząć masowe 
naloty bombowe na Londyn, zwłaszcza nocne. Nazistom nie udało się 
jednak ani rozbić brytyjskiej floty powietrznej, ani osłabić bojowego du-
cha ludności. Hitler rozumiał, że jeżeli nie zdobędzie panowania w po-
wietrzu, planowany desant na Wyspy Brytyjskie nie ma szans. Opera-
cję desantu morskiego odłożono na czas nieokreślony. 

Aktywne działania wojenne toczyły się na morzu. Żadna bitwa na lą-
dzie pod względem liczby zaangażowanych żołnierzy, zasobów mate-
riałowych i intelektualnych nie dorównywała dotąd trwającej przez całą 
II wojnę światową wielkiej Bitwie o Atlantyk. Bazujące w Norwegii i 
Francji niemieckie łodzie podwodne mogły operować na całym oceanie. 
Ich ataki miały odciąć Wielką Brytanię od dostarczanych z kolonii su-
rowców. Najczęściej atakowane były statki towarowe; spotkań z okręta-
mi jednej z najpotężniejszych marynarek wojennych na świecie unikano.

W okresie początkowym taktyka niemiecka sprawdzała się, straty bry-
tyjskiej floty towarowej były olbrzymie. Pewien zwycięstwa, Hitler rzu-

Z przemówienia W. Churchilla w Izbie Gmin 
Parlamentu Brytyjskiego 13 maja 1940 r.

Nie mam więcej nic do zaproponowania prócz 
krwi, ciężkiej pracy, łez i potu. Pytacie, jaka będzie 
nasza polityka. Będzie nią prowadzenie wojny na 
morzu, lądzie i w powietrzu przy pomocy wszyst-
kiego, czym dysponujemy. Pytacie, jaki jest nasz 
cel. Mogę odpowiedzieć jednym słowem: zwycię-
stwo – zwycięstwo za wszelką cenę, choćby dro-
ga doń była długa i trudna.

Wg: S. Waught, Essential Modern World History, London, Nelson 
Thornes, 2001, s. 167.

12

 Czternastoletnia księżniczka brytyjska, przy-
szła królowa Elżbieta II, uczy się, jak wymienić koło w 
samochodzie wojskowym. 1940 r. Rodzina królewska 
również przyczyniła się do zespolenia narodu w obro-
nie przed agresją nazistowską.

14

 Członek brytyjskiej obrony cywilnej obserwuje niebo nad Londynem. 1940 r.
13

 W bitwie o Brytanię szczególnie pomocny 
Brytyjczykom okazał się stworzony tuż przed wojną 
system obrony przeciwlotniczej. Radary rejestrowały 
nadlatujące grupy bombowców niemieckich z dużej 
odległości, co pozwalało w czas przygotować się do 
obrony. Poza tym, udało się złamać kod maszyny 
szyfrującej Enigma, dzięki czemu rozszyfrowywano 
niemieckie wojskowe depesze radiowe i znano plany 
hitlerowców.

15

cił na Atlantyk swoje największe okręty. Jednak Wielka Brytania znów do-
wiodła swej przewagi na morzu. Storpedowany z samolotu okręt „Bismarck” 
– duma Niemców – zatonął.

Przewagi wojenne Hitlera na lądzie otwarły drogę do ściślejszej współpracy 
Niemiec nazistowskich z Włochami i Japonią. We wrześniu 1940 r. w Berlinie 
podpisany został pakt trójstronny, w którym deklarowano, że państwa wspie-
rać się będą wzajemnie środkami politycznymi, wojskowymi i ekonomiczny-
mi w walce przeciwko kapitalistycznemu Zachodowi i komunizmowi. Później 
do tych trzech państw dołączyły też Węgry, Rumunia, Słowacja i Bułgaria.

W rzeczywistości sojusz ten nie był silny i jednolity. Jego członkowie częs- 
to działali bez uzgodnienia z innymi, a nawet czasem wbrew ich interesom. 
Na przykład, Japonia w 1941 r. zawarła pakt o nieagresji z ZSRS i nie wzię-
ła udziału w wojnie z Sowietami. Hitler do ostatniej chwili nie zamierzał in-
formować sojuszników o napaści na ZSRS. Inny sojusznik, faszystowskie 
Włochy, był dla Niemiec raczej ciężarem niż pomocą. Wojsko niemieckie 
zmuszone było do ratowania armii Mussoliniego po jego porażkach w Grecji 
i Libii w Afryce Północnej. Rozciągnięcia wojny na Bałkany i Afrykę Hit- 
ler nie planował. 

Okupacja krajów bałtyckich. Wojna zimowa
W czasie, gdy Hitler odnosił sukcesy na zachodzie, na terytoriach strefy 

wpływów przewidzianej w pakcie Ribbentrop-Mołotow panoszył się Stalin. 
Od krajów bałtyckich zażądał wpuszczenia garnizonów Armii Czerwonej. 
Wspólnego oporu nie było. Litwa, Łotwa i Estonia wpuściły jednostki Ar-
mii Czerwonej, mniej więcej dorównujące stanem osobowym siłom zbroj-
nym tych krajów.

Demokratyczna Finlandia nie zgodziła się na żądania Sowietów i ZSRS za-
atakował kraj. Agresję usprawiedliwiano kłamstwem, jakoby Sowieci chcą 
tylko w celach obronnych przed „zagranicznymi imperialistami” poszerzyć 
terytoria wokół Leningradu. W rzeczywistości planowano zająć cały należący 
przed I wojną światową do Imperium Rosyjskiego kraj i uczynić zeń jedną z 
bezprawnych republik sowieckich. W wojnie zimowej, która się zaczęła w 
końcu listopada 1939 r., Stalin spodziewał się szybkiego i łatwego zwycięs-
twa. Fińskie siły zbrojne nie miały żadnego porównania do milionowej Armii 
Czerwonej i niewyczerpanych zasobów ZSRS. Armii Czerwonej nie udało się 
jednak rozbić słabo wyszkolonej i uzbrojonej armii fińskiej, długi czas nie po-
trafiła też przełamać umocnień obronnych linii Mannerheima.

Wspierani przez cały naród żołnierze fińscy bili się do ostatniego o wol-
ność ojczyzny. Doprowadzeni przez reżim stalinowski do nędzy, źle wyszko-
leni żołnierze sowieccy nie mieli motywacji do walki. Część dowodzących 
nimi oficerów była niewykwalifikowana, zaniedbywała obowiązki służbowe. 
Powodowało to często wielkie i niepotrzebne straty, upadek ducha bojowe-
go. Mróz, lasy, teren pełen jezior, rzek i bagien, głęboki śnieg zatrzymywały 
ruch kolumn zmotoryzowanych Armii Czerwonej. Mobilne oddziały fińskich 
narciarzy otaczały i niszczyły o wiele większe jednostki wroga, mogące się 
poruszać tylko po drogach.

Ze wspomnień marszałka  
G. Mannerheima

Przyczyny, dla których Związek Sowiec-
ki przynajmniej czasowo postanowił zrezy-
gnować ze swych pierwotnych planów, miały 
charakter wojenny. Błyskawiczne zwycię-
stwo nie wyszło. Co więcej, pojawił się cały 
szereg problemów politycznych. Najważniej-
szy z nich to ingerencja krajów zachodnich, 
a to mogło zepsuć stosunki ZSRS z Anglią i 
Francją. Niekorzystne dla Kremla było i to, 
że jego ręce na północy związane były aku-
rat w czasie, kiedy stanęły przed nim nowe 
zadania wynikające z paktu sowiecko-nie-
mieckiego: okupacja Besarabii i bolszewi-
zacja krajów bałtyckich. 

Wg: M. Solonino kn. Birželio 25-oji: kvailystė ar agresija prieš 
Suomiją? Vilnius, Briedis, 2011, s. 150.
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 „Danie nie do ugryzienia”. 
Karykatura francuska 1940 r.
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1. Skorzystaj z  6  i opisz przebieg 
II wojny światowej w 1939-
1940 r. Sformułuj wnioski na 
określenie tego etapu wojny.

2. Wyjaśnij taktykę „wojny błyska-
wicznej”. Dlaczego Niemcom 
potrzebne było szybkie 
zwycięstwo? 

3. Oceń 5 . Jakim kłamstwem 
ZSRS usprawiedliwiał swoją 
agresję przeciwko Polsce?

4. Dlaczego wojnę 1939-1940 r. na 
zachodzie nazywano dziwną? 
Dla której strony – aliantów czy 
Niemiec nazistowskich – była 
ona korzystna?

5. Jakie zamiary Hitlera ukazuje  
10 ? Jak Hitler je realizował?

6. Porównajcie zachowanie Litwy, 
Łotwy, Estonii i Finlandii wobec 
zagrożenia ze strony ZSRS. Czyje 
stanowisko miało sens?

7. Podzielcie się na grupy i ułóż-
cie listę zwycięstw i niepowo-
dzeń agresorów w 1939-1940 r. 
Omówcie ich skutki dla uczestni-
czących w wojnie krajów.

?

Sowiecka agresja przeciwko małemu krajowi wywołała wielkie oburzenie na 
świecie. W 1940 r. ZSRS został usunięty z Ligi Narodów. W obawie przed zbyt 
wczesnym zaangażowaniem się do konfliktu europejskiego z Francją i Wielką Bry-
tanią, które obiecały były Finom pomoc, ZSRS musiał na pewien czas odłożyć pla-
ny okupacji kraju. Wiedząc, że w nierównej walce długo nie wytrwają, Finowie  
przyjęli bezlitosne warunki pokoju ZSRS. Finlandia utraciła 10% terytorium, 400 tys. 
osób musiało opuścić rodzinne strony, naród fiński obronił jednak niepodległość. 
Inny los spotkał Łotwę, Estonię i Litwę, które nie sprzeciwiały się Związkowi So-
wieckiemu. W czerwcu 1940 r. okupowała je Armia Czerwona i po aneksji kraje te 
stały się całkowicie zależnymi od Moskwy republikami sowieckimi.

Pierwszy etap konfliktu II wojny światowej rozgrywał się w 1939-1940 r. prze-
ważnie w Europie. Wojna na lądzie przynosiła sukcesy agresorom. Europa Zachod- 
nia znalazła się pod nazistowskimi Niemcami. Stalin kontrolował Wschód. Z drugiej 
strony, wynik wojny jeszcze nie był jasny. Sowiecko-niemiecki pakt o nieagres-
ji nie był trwały, do wojny zaś, przychodząc z pomocą nie poddającej się Wielkiej 
Brytanii, w każdej chwili mogło przystąpić największe mocarstwo świata – USA.

 Sowiecki plakat propagandowy z okresu wojny zimowej. 
Napis: „Dobijemy fińskiego szakala w jego legowisku!”. 1940 r.

20

„Wojna błyskawiczna“
•  Wojska Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii i Ho-
landii były zaskoczone szybkością i siłą ofen-
sywy Wehrmachtu.

Przewaga Niemiec
•  Wehrmacht miał jedno dowództwo  

i plan ofensywy.
•  Po rozgromieniu Polski, nie obawia-
jąc się Stalina, Hitler mógł skoncentro-
wać wojska na zachodzie.

•  Surowce z ZSRS były potrzebne  
Hitlerowi do zwycięskiej wojny na  

zachodzie.
•  Wehrmachtowi udało się obejść linię  
Maginota i uniknąć wojny pozycyjnej.

 Przyczyny zwycięstw 
Niemiec na froncie zachodnim.

21

 Zniszczona w czasie wojny zimowej kolumna 
Armii Czerwonej. 1940 r.

19

Słabość aliantów
• Brak wspólnego dowództwa.
• Zimą 1939-1940 r. wojska zajęły pozy-
cje obronne. W tym czasie dowództwo nie 
przygotowało go do odparcia natarcia w 
„wojnie błyskawicznej”.
• Przywódcy alianccy mylnie sądzili, 
że wojna będzie pozycyjna, długo-
trwała i krwawa, jak w latach I woj-
ny światowej.
• Jednostki pancerne aliantów były 
rozproszone po całym froncie, a 
nie skupione do odparcia ofensywy 
Wehrmachtu.

3.2. Początek II wojny światowej. Zwycięstwa agresorów w 1939-1940 r.
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C  

 1. W ostatnich miesiącach instytucje litewskie porwały kil-
ku żołnierzy należących do jednostek wojska ZSRS stacjonują-
cych na terytorium Litwy na mocy sowiecko-litewskiego ukła-
du o pomocy wzajemnej i torturowały te osoby chcąc wydobyć 
tajemnice wojskowe Państwa Sowieckiego. Poza tym, zostało 
ustalone, że żołnierz Butajew nie tylko został porwany, ale i za-
mordowany przez policję litewską po tym, jak rząd ZSRS popro-
sił o zwrócenie go. Dwóm porwanym żołnierzom sowieckim, 
Pisarewowi i Szmawgoniecowi, udało się wyrwać z rąk policji 
litewskiej, która ich była porwała i torturowała. Żołnierz Szu-
tow, który był na Litwie porwany, dotychczas nie został odna-
leziony. Poprzez takie działania wobec żołnierzy stacjonujących 
na Litwie sowieckich jednostek wojskowych litewskie instytu-
cje władzy chcą uczynić niemożliwym pobyt jednostek woj-
skowych ZSRS na Litwie. Wszystkie fakty dowodzą, że Rząd 
Litewski brutalnie narusza zawarty przezeń układ z ZSRS o 
pomocy wzajemnej i szykuje napad na garnizony sowieckie, 
rozlokowane na Litwie zgodnie z tym układem.

2. Wkrótce po podpisaniu między Litwą a ZSRS układu o 
pomocy wzajemnej Rząd Litewski zawiązał sojusz wojskowy 
z Łotwą i Estonią i uczynił trójstronnym sojuszem wojskowym 
to, co wcześniej zwane było Ententą Bałtycką, w której tylko 
Łotwa i Estonia związane były sojuszem wojskowym. Rząd 
ZSRS uważa za stwierdzone, że ten sojusz zwrócony jest prze-
ciwko ZSRS. Rząd Litewski brutalnie złamał sowiecko-litew-
ski układ o pomocy wzajemnej, który zabrania obu stronom 
„zawierania jakichkolwiek sojuszy bądź przystępowania do ko-
alicji wymierzonych w jedną z układających się stron” (art. 6 
układu). Wszystkie te naruszenia układu sowiecko-litewskiego 
i nieprzyjazne działania Rządu Litewskiego wobec ZSRS mia-
ły miejsce nie zważając na wyjątkowo przychylną i wyraźnie 
prolitewską politykę ZSRS względem Litwy, której, jak wiado-
mo, ZSRS z własnej inicjatywy przekazał miasto Wilno i okręg 
wileński. Rząd ZSRS uważa, że podobna sytuacja nie może 
trwać nadal. Rząd ZSRS uważa za koniecznie niezbędne i pil-
ne: 1) postawienie przed sądem ministra spraw wewnętrznych 
Skučasa i naczelnika Departamentu Bezpieczeństwa Povilaiti-
sa jako osobiście winnych prowokacyjnych działań przeciwko 
garnizonom ZSRS na Litwie; 2) natychmiastowe sformowanie 
na Litwie rządu, który chciałby i potrafił zapewnić właściwą 
realizację sowiecko-litewskiego układu o pomocy wzajemnej i 
zdecydowanie uciszyć wrogów układu; 3) natychmiastowe za-
pewnienie swobodnego wejścia na terytorium Litwy jednostek 
wojskowych ZSRS, które zostaną rozlokowane w głównych 
ośrodkach Litwy i będą dostatecznie liczne, by mogły zapew-
nić właściwą realizację sowiecko-litewskiego układu o pomo-
cy wzajemnej i zapobiec prowokacjom przeciwko garnizonom 
wojsk ZSRS na Litwie. Rząd ZSRS czeka na odpowiedź Rzą-
du Litewskiego do godz. 10 rano 15 czerwca. Nieotrzymanie 
do tego czasu odpowiedzi od Rządu Litewskiego będzie uwa-
żane za odmowę spełnienia wyżej wymienionych żądań ZSRS.

1. Ustal, żądania jakich państw zawierają źródła.
2. Kiedy zostały przedłożone? Czego żądano od Litwy?
3. Wyjaśnij, jakie stanowiska piastowali wspomniani w 

źródłach K. Škirpa, J. Urbšys, J. Ribbentrop, A. Merkys,  
W. Mołotow, K. Skučas i A. Povilaitis.

4. Jakie skutki dla Litwy miały te żądania?
5. Oceń reakcję władz litewskich na żądania.
6. Podaj warianty innej reakcji władz litewskich na żądania. 

Opinię uzasadnij.
7. Jakie wnioski o ówczesnej sytuacji międzynarodowej Litwy 

można sformułować?

A  I. Propozycja Rządu Litewskiego z dnia 14 bieżącego 
miesiąca nie może być przyjęta, gdyż nie daje dostatecznej 
gwarancji bezpieczeństwa na granicy, zwłaszcza po ujemnym 
wyniku wszelkich dotychczasowych prób negocjacji polsko-
litewskich. 

II. Wobec tego Rząd Polski oświadcza, że za jedyne zała-
twienie, odpowiadające powadze sytuacji uważa natychmias- 
towe nawiązanie normalnych stosunków dyplomatycznych, 
bez żadnych conditions préalables. Jest to jedyna droga do 
uregulowania spraw sąsiedzkich dla każdego Rządu, ożywio-
nego rzeczywiście dobrą wolą uniknięcia wydarzeń niebez-
piecznych dla pokoju. 

III. Rząd Polski pozostawia Rządowi Litewskiemu 48 go-
dzin, licząc od chwili wręczenia niniejszej noty, dla przyjęcia 
powyższej propozycji z tym, że akredytowanie przedstawicieli 
dyplomatycznych w Kownie i w Warszawie nie mogłoby na-
stąpić później niż do dnia 31 marca bieżącego roku. 

IV. Powyższa propozycja nie może być przedmiotem dys-
kusji ani co do treści, ani co do form – jest propozycją ne va-
rietur. Brak odpowiedzi lub jakiekolwiek dodatki czy zastrze-
żenia będą przez Rząd Polski uważane za odmowę. W tym 
negatywnym wypadku Rząd Polski własnymi środkami za-
bezpieczy słuszne interesy swego Państwa.

I. Zbadaj źródła pisane

B  Ze wspomnień ministra spraw zagranicznych Litwy 
J. Urbšysa 

20 marca, wracając z Rzymu, przybyłem do Berlina. Tego 
samego dnia przyjął mnie Ribbentrop. Pojechaliśmy do minis- 
terstwa z posłem K. Škirpą, ale Ribbentrop przyjął tylko mnie.

Ledwie tylko zacząłem wyłuszczać swoją myśl, Ribbentrop 
przerwał mi mówiąc, że to wszystko już überholt – nieaktual-
ne, niezgodne z duchem czasu. Sytuacja w Kraju Kłajpedzkim 
jest taka, że w każdej chwili może być tam przelana deutsches 
Blut, niemiecka krew i jeżeli tak się stanie, to wojsko niemiec-
kie natychmiast wkroczy na Litwę. A gdzie wkroczywszy się 
zatrzyma, nikt zawczasu powiedzieć nie może. Jedyne wyjście 
dla Litwy – oddać bezzwłocznie Kraj Kłajpedzki Niemcom. 

Niemcy przedłożyli Litwie ultimatum: albo Kraj Kłajpedz-
ki, albo wojsko niemieckie wchodzi na Litwę.

1. Ustal, jakim wydarzeniom z historii Litwy poświęcone 
są karykatury I – VII .

2. Wskaż, co symbolizują przedstawione na nich obiekty  
A – V .

3. Wyjaśnij, co chcieli przekazać autorzy karykatur.

?

II. Zbadaj ilustracje

I

VII

II III

IV

K

I

L

N

P

B

C

M

O

T U

V

S

R

J

A

DE

H

G

F

V

Karykatura „Po 15 czerwca”. Pismo 
„Šluota” z 12 lipca 1940 r.

Sowiecka karykatura propagandowa. 1941 r.

Karykatura „Kwestia wileńska”. Kwiecień 1938 r.

– Stawiam dwóch neutralnych. 
Karykatura angielska, styczeń 1940 r.

„Huśtawka losu”. 1934 r.

VI
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E

A  Ze wspomnień uczestnika Powstania Czerwcowego 
1941 r. M. Bloznelisa

Kiedy nastali Niemcy, rozwieszono ogłoszenia, że Żydzi 
mają nosić żółtą gwiazdę, nie mogą chodzić po chodnikach. 
To było już w lipcu. Pierwszy eksces zdarzył się 27 czerwca 
w garażu „Lietūkisu”. Niemcy już trzeci dzień byli w Kownie. 
Samego zdarzenia nie widziałem, tylko o nim słyszałem. To 
było zupełnie nieoczekiwane. Większość to potępiała. Przez 
cały czas, jaki byłem w powstaniu, a ludzi spotykałem niema-
ło, nastrojów antyżydowskich nie było. Nie było czasu o tym 
myśleć. Mieliśmy swoich spraw pod dostatkiem. Nastroje an-
tybolszewickie – tak, były. Bo to byli okupanci. Żydów jed-
nak, jako grupę narodową, nie utożsamiano z reżimem okupa-
cyjnym, bo bolszewikom służyli i Litwini, i Rosjanie, i Polacy. 
Takie były nastroje w społeczeństwie.

B  Z dziennika więźnia getta kowieńskiego w latach 
1941-1943 Abrahama Torysa

22 czerwca 1941 r.
Pod wieczór w nerwowym tłumie na ulicy pojawili się po-

dejrzani Litwini potrącający przechodzących Żydów. Grozi-
li: „Wkrótce przyjdzie tu Hitler i zrobi z wami porządek”. Te 
przepychanki nie były przypadkowe. Potwierdza to fakt, że 
działy się w jednym czasie w różnych punktach miasta. Rze-
czywiście później się okazało, że napastnicy byli członkami 
band litewskich „partyzantów”. Działali według instrukcji 
wydawanych przez „piątą kolumnę” – miejscowych nazistów.

7 lipca 1941 r.
Tymi samymi ulicami i alejami, na których kilka dni temu 

toczyły się krwawe walki, ciągnie teraz żałosna procesja: męż-
czyźni, kobiety i dzieci zgięci pod ciężarem worków i tobo-
łów. Spieszą ratować swoje życie. Uzbrojeni po zęby butnie 
maszerują tymi samymi ulicami partyzanci litewscy. Ataku-
jąc Żydów zaspokajają swoją żądzę władzy i wylewają zgro-
madzoną za czasów sowieckich złość. Władzy sowieckiej już 
nie ma. Pozostali za to Żydzi jako łatwy łup, bo domy i po-
dwórza wielu z nich pełne są różnego mienia. Mordować Ży-
dów i rabować ich mienie – takie było pierwsze hasło przy-
wróconej władzy litewskiej.

C  Ze sprawozdania gestapowca W. Schtaleckera 
szefowi bezpieczeństwa Rzeszy H. Himmlerowi o wyda- 
rzeniach czerwcowych w Kownie 25 października 1941 r.

Po zajęciu miasta już w pierwszych godzinach staraliśmy 
się spowodować pogromy żydowskie, choć miejscowe siły an-
tysemickie z trudem dawało się rozruszać. Policja bezpieczeń-
stwa, mając odpowiednie rozkazy, gotowa była do rozwiązania 
kwestii żydowskiej wszelkimi możliwymi środkami i w naj-
krótszym czasie. Wskazane jednak było, by przynajmniej na 
początku działała za kulisami. A. Klimaitisowi udało się tak 
przygotować i rozpocząć pogrom, że nasze wskazówki i na-
sza inicjatywa pozostały nieujawnione.

1. Jakie ważne dla historyka informacje o holokauście za-
wiera źródło A (początek i okoliczności rzezi, stanowisko 
powstańców)?

2. Które tezy źródła B  zgadzają się, a które przeczą tezom w 
źródłach A  i C ?

3. Wyjaśnij pojęcie wspomnianej w źródle B  „piątej kolumny”. 
Do kogo autor dziennika je stosuje?

4. W czym informacja ze źródła C  uzupełnia dane źródeł A  i 
B ?

5. Jakie wnioski o pracy historyka można sformułować porów-
nując informację w źródłach  A , B  i C ?

6. Które ze źródeł A – C  można uznać za najbardziej obiek-
tywne? Podaj własną uargumentowaną ocenę wydarzeń w 
Kownie w 1941 r. 

7. Jakie wnioski o dalszych losach Żydów i skali holokaustu w 
Europie można wyciągnąć z danych D ? 

8. Komu poświęcona jest tablica pamiątkowa E ? Podaj ocenę 
moralną poglądu większości ówczesnego społeczeństwa  
litewskiego na tragedię Żydów.

?

IV. Zadania kompleksowe
III. Zbadaj mapy

1. Jakie wydarzenia z historii Litwy przed-
stawione są na mapach I – IV ?

2. Wymień przyczyny i skutki procesów.
3. Wskaż ramy czasowe map  

(z dokładnością do roku).
4. Wyjaśnij, co oznaczają na mapach  

znaki umowne A – T .

?

P

S

R

D
Kraj

Liczba Żydów 
przed II wojną 

światową

Wymordo-
wano

%

Polska 3 300 000 2 800 000 89 
ZSRS 2 100 000 1 500 000 71,5 

Rumunia 850 000 425 000 50 
Węgry 400 000 200 000 50 

Czechosłowacja 350 000 260 000 82,5 
Francja 300 000 90 000 30 
Niemcy 210 000 170 000 81 

Litwa 200 000 192 000 96 
Holandia 150 000 90 000 60 

Łotwa 100 000 95 000 95 
Belgia 90 000 40 000 44 
Grecja 75 000 60 000 80 
Austria 200 000 70 000 35 
Włochy 57 000 15 000 26 
Bułgaria 50 000 7 000 14 
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