
WRZESIEŃ 1939 - PAMIĘTAMY

II WOJNA ŚWIATOWA



POCZĄTKI WOJNY

1 IX 1939r. Pancernik

,,Schleswig-Holstein”

zaatakował polską

składnicę tranzytową na

Westerplatte. Pierwszy

etap wojny nazywany był

Kampanią wrześniową,

czyli wojną obronną Polski





BRAK POMOCY

Sojusznicy zachodni : Francja i Wielka

Brytania nie udzielili Polsce żadnej pomocy.

Jedynie zostały zrzucone przez brytyjskie

lotnictwo na niemieckie miasta ulotki

propagandowe.



ZWYCIĘSTWA POLAKÓW
W Bitwie pod Mławą

polska piechota przez trzy dni

powstrzymywała natarcie sił

niemieckich. 

Wołyńska Brygada Kawalerii pod

Wsią Mokra odparła atak niemieckiej

dywizji pancernej. Niemcy stracili w tej

bitwie około 150 czołgów. 

W bitwie nad Bzurą Polacy odnieśli

znaczne sukcesy. W drugiej fazie

Bitwy Niemcy ściągnęli posiłki i

otoczyły armię Polską. Mimo, że bitwa

zakończyła się klęską, dała jednak

czas na wzmocnienie obrany stolicy.



PODZIAŁ ZIEM POLSKICH

23 września 1939r. W Brześciu nad Bugiem

odbyła się defilada z okazji zwycięstwa nad

Polską. 28 IX 1939r. Niemcy i ZSRR

podpisały układ o przyjaźni i granicach, w

którym dzielą Polskę między siebie.



BITWA O ANGLIĘ

8 sierpnia 1940r. Atakiem

na Luffwaffe  na lotnisko

RAF rozpoczęła się

powietrzna Bitwa o Anglię

trwająca do 31października. Mimo

zaciekłych walk o panowanie w powietrzu

Niemcy ponieśli klęskę, straciwszy 1000

samolotów.



KOALICJA ANTYHITLEROWSKA

14 VIII 1941r. brytyjski premier Churchill i

prezydent USA Roosevelt podpisali Kartę

atlantycką. Powstała w ten sposób silna

koalicja antyhitlerowska , do której dołączyło

ZSRR.



ATAK NA ZSSR

22 VI 1941r.

Operacja ,,Barbarossa”

czyli niemiecki atak na ZSRR. Jesienią Niemcy dotarli

pod Moskwę i Leningrad.



ATAK NA MOSKWĘ

W październiku 1941r. wojska niemieckie 
przystąpiły do ataku na Moskwę. Surowa 
rosyjska zima zaskoczyła Niemców i w 
dużym stopniu powstrzymała ich ofensywę w 
ZSRR. Przygotowana w tajemnicy rosyjska 
ofensywa odrzuciła och w grudniu 1941r. O 
200 km od Moskwy.



JAPOŃSKI ATAK 
NA PEARL HARBOR

7 XII 1941r. Japończycy

bez uprzedzenia

zaatakowali bazę Pearl

Harbor na Hawajach i

zatopili trzon floty

amerykańskiej na Pacyfiku.

Było to bezpośrednim

powodem przystąpienia

USA do wojny.



BITWA O ATLANYK

Największym 
zagrożeniem dla floty 
aliantów były ataki 
niemieckich łodzi 
podwodnych na 
Atlantyku. Sytuację 
poprawiło organizowanie 
chronionych przez okręty 
wojenne konwojów. 
Ograniczyło to straty 
wśród transportowców.



OPERACJA OVERLORD

6 VI 1944r. alianci dokonali 
desantu w Normandii i 
utworzyli w Europie drugi front. 

W krótkim czasie po Bitwie pod 
Falaise alianci wyzwolili 
północną część Francji. 

Wtym samym czasie wojska 
amerykańskie zdobyły Marsylię 
i Tulon. 

W szybkim tempie wyzwolili 
Francję, Belgię i Holandię. 

Niemcy zostały otoczone ze 
wszystkich stron.



ZDOBYCIE BERLINA

II wojnę światową w Europie zakończyło

zdobycie Berlina 25 kwietnia 1945r. 8 V

Rzesza podpisała akt bezwarunkowej

kapitulacji



KONIEC WOJNY NA ŚWIECIE

Na Pacyfiku Amerykanie 
usuwali Japończyków z  
zajętych przez nich wysp. 

Opór żołnierzy japońskich 
spowodował użycie 
bomby nuklearnej przez 
USA. 

Po zbombardowaniu 
Hiroszimy i Nagasaki w 
sierpniu 1945r, 
Japończycy skapitulowali



OBOZY KONCENTRACYJNE

Obozy w III Rzeszy – obozy i podobozy przeznaczone

do przetrzymywania (także uśmiercania) ludzi

kierowane przez SA, a później SS, policję lub

Wehrmacht. Utworzone w latach 1933–1945 przez

władze państwowe Rzeszy Niemieckiej (III Rzeszy).

Obozy te, w liczbie przynajmniej 12 tysięcy,

umiejscowione były na własnym terytorium III Rzeszy

oraz na ziemiach państw okupowanych.







BOHATEROWIE

II WOJNY ŚWIATOWEJ



SYLWETKI BOHATERÓW 
II WOJNY ŚWIATOWEJ

Zapraszam do obejrzenia krótkiego filmu 
dotyczącego boheterów wojennych.

https://www.youtube.com/watch?v=c5wrqUxLs8M



Dziękuję za uwagę.




