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P odpisany 23 sierp-
nia 1939 r. nie-
miecko-sowiecki 
pakt, znany 
pod nazwą paktu 

Ribbentrop-Mołotow, a szcze-
gólnie towarzyszący mu tajny 
protokół, otworzył Hitlerowi 
drogę do ataku na Polskę.  

Jego konsekwencją stało 
się też wkroczenie 17 września 
wojsk sowieckich na teryto-
rium II Rzeczypospolitej, które 
zostało podzielone wzdłuż 
rzek Pisy, Narwi, Wisły i Sanu, 
w efekcie czego 38 proc. ob-
szaru Polski miało przypaść III 
Rzeszy, a 62 proc. Związkowi 
Sowieckiemu. Można stwier-
dzić, że dopiero uzyskanie 
gwarancji sowieckich umożli-
wiło III Rzeszy kontynuację 
podjętej w 1938 r. w Europie 
ekspansji. Dla obu tych państw 
II Rzeczpospolita była „za-
wadą” na drodze do rozbu-
dowy własnej potęgi, przypo-
minała im też klęski ponie-
sione na początku XX wieku. 

Do rozpoczęcia realizacji 
zawartej między Hitlerem i Sta-
linem umowy doszło 1 wrze-
śnia 1939 r., z chwilą agresji nie-
mieckiej na Polskę. Jednocze-
śnie był to początek, trwającej 
do1945 r., II wojny światowej. 
Mimo niewywiązania się ze zo-
bowiązań sojuszniczych przez 
Wielką Brytanię i Francję, woj-
ska polskie prowadziły walkę 
z lepiej uzbrojonym przeciwni-
kiem. Do historii przeszły m.in. 
takie wydarzenia jak obrona 
Poczty Polskiej w Gdańsku, 
trwające tydzień walki o We-
sterplatte czy też bitwy 
nad Bzurą, pod Mokrą i Koc-
kiem. Do dziś wspominamy 
bohaterską obronę Warszawy 
i półwyspu helskiego, jak też 
zbrodnie, których dopuściły się 
wojska niemieckie na bezbron-
nej ludności cywilnej i jeńcach 
wojennych. W naszym regionie 
oprócz mających miejsce bom-
bardowań zacięte walki toczyły 
się w rejonie Grajewa, Nowo-
grodu, Łomży, Wizny, Zam-
browa, Wysokiego Mazowiec-
kiego i Białegostoku. Jednym 
z ważniejszych, a zarazem jed-
nym z ostatnich, wydarzeń 
kampanii wrześniowej w regio-
nie była nieudana próba wy-
rwania się 12 września 1939 r. 

z okrążenia pod Andrzejewem 
piechoty dowodzonej przez 
płk. Stefana Kosseckiego.  

Kolejnym etapem tych 
tragicznych wydarzeń stał się 
17 września 1939 r., kiedy to Ar-
mia Czerwona przekroczyła 
granice II Rzeczypospolitej, 
biorąc odwet za poniesioną 
w1920 r. klęskę. W ten sposób 
ZSRS jednostronnie złamał 
wszystkie zawarte wcześniej 
z rządem RP umowy, które de 
facto uznał za nieistniejące. 
Pod pretekstem rozpadu pań-
stwa polskiego tego dnia o go-
dzinie 3.00 w nocy wezwano 
ambasadora RP w Moskwie, 
któremu przedstawiono notę, 

mówiącą m.in. o ucieczce 
rządu polskiego oraz koniecz-
ności ochrony zamieszkują-
cych ziemie polskie Ukraiń-
ców i Białorusinów. Oświad-
czenie sowieckie nie było 
zgodne z prawdą, gdyż w tym 
czasie rząd polski nadal pozo-
stawał w granicach państwa. 
Dezorientację władz polskich 
i walczących żołnierzy zwięk-
szała okoliczność, że wkrocze-
nie wojsk sowieckich odbyło 
się bez wypowiedzenia wojny, 
jak też pojawiające się stwier-
dzenie o pomocy w walce 
z Niemcami.  

Już wtedy jednak zdarzały 
się zbrodnie ze strony Rosjan. 

Mordowano wziętych do nie-
woli żołnierzy polskich, głów-
nie oficerów, policjantów oraz 
ziemian. Także w tym wypadku 
Polacy stawili zbrojny opór no-
wemu agresorowi walcząc bo-
hatersko i płacąc za to najwyż-
szą cenę. Przykładem mogą być 
żołnierze Korpusu Ochrony Po-
granicza zamordowani w rejo-
nie Sarn, w okolicach Pińska 
rozstrzelano polskich oficerów 
z flotylli pińskiej, zaś w Grodnie 
w odwecie za bohaterską walkę 
w obronie tego miasta zamor-
dowano grupę polskich harce-
rzy. 22 września Białystok zna-
lazł się pod okupacją sowiecką, 
a tydzień później oddziały so-

wieckie wyszły na linię Szczu-
czyn – Kolno – Łomża – Małki-
nia – Kossów i otrzymały zakaz 
przekraczania wschodniego 
brzegu rzeki Pisy i Narwi. W taki 
oto sposób tereny te znalazły się 
pod okupacją sowiecką, a ich 
mieszkańcy zostali skazani 
na prześladowania, deportacje 
i jakże często śmierć z ręki 
wroga. Sytuacji nie zmieniła po-
nowna okupacja niemiecka, 
rozpoczęta wybuchem wojny 
pomiędzy dotychczasowymi 
sojusznikami - Związkiem So-
wieckim i III Rzeszą - 22 czerwca 
1941 r. Łapanki, egzekucje 
i obozy stały się czymś towarzy-
szącym Polakom do końca II 
wojny światowej. Pamiętajmy 
o ofiarach Bacieczek, Giełczyna, 
Grabówki, Kosówki, zamordo-
wanych mieszkańcach spacyfi-
kowanych wsi. Dziś, gdy jest co-
raz mniej świadków tamtych 
tragicznych wydarzeń, pozo-
staje już tylko pamięć, dzięki 
której będziemy wspominać 
bohaterów, tych „naszych” lo-
kalnych, jak też tych z podręcz-
ników szkolnych. Podziękujmy 
i doceńmy poświęcenie, dzięki 
któremu mamy własny kraj, 
w którym możemy cieszyć się, 
bawić i kłócić – zawsze jednak 
będąc u siebie.

OD NIEMIECKIEGO  
DO SOWIECKIEGO TOTALITARYZMU 

Pakt Ribbentrop-Mołotow oficjalnie dotyczył umowy o nieagresji pomiędzy zawierającymi go stronami.  
Istotnym elementem był jednak towarzyszący mu tajny protokół, w którym dokonano podziału terytorium  
niepodległych państw, m.in.: Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Rumunii. Podobny los spotkał też terytorium  

II Rzeczypospolitej, w efekcie czego 38 proc. jej obszaru miało przypaść III Rzeszy, a 62 proc. Związkowi Sowieckiemu.  
Tak naprawdę pakt otwierał Hitlerowi drogę do agresji na Polskę.

Żołnierze niemieccy w okolicach Zambrowa 11 IX 1939 r.
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