Witamy w nowym roku szkolnym!!!!
Wakacje zawsze kończą się wcześniej, niż byśmy chcieli i niestety pora do
szkoły.
A ten rok szkolny jest wyjątkowo długi, bo będzie trwał aż do 29. czerwca
2012r.
Do następnych wakacji musimy zatem trochę poczekać!!!
Redakcja

Ciekawostki godne uwagi!!!!
•

„Pierwszaki” na start!
W bieżącym roku szkolnym naukę w naszej rozpoczęło 213 uczniów, w
8 oddziałach. Młodzież uczyć się będzie w czterech klasach technikum o
specjalnościach: architektura krajobrazu, geodezja, budownictwo ogólne oraz w
czterech klasach zasadniczej szkoły zawodowej o specjalnościach: malarz,
murarz, monter urządzeń sanitarnych, stolarz, tapicer, technolog robót
wykończeniowych w budownictwie.
Serdecznie witamy wszystkich pierwszaków i życzymy wielu sukcesów.
Mamy nadzieję, że w naszej szkole Wam się spodoba!!!!!
Co w nadchodzącym roku czeka uczniów naszej szkoły???
• Ministerstwo Edukacji ogłosiło ten rok, rokiem „Szkoły z pasją” –
poszukujemy
zatem
uczniów,
którzy
posiadają
niezwykłe
zainteresowania i pasje!!! Zgłoście się do naszej redakcji, a napiszemy o
WAS.
• Będziemy uczestniczyć w licznych zawodach sportowych, konkursach i
olimpiadach!!! Tylko od WAS będzie zależeć, na którym miejscu w
rankingach szkół uplasuje się nasz zespół szkół.
• Wkrótce oficjalnie przywitamy i przyjmiemy do grona społeczności
uczniowskiej „pierwszaków”. Jest ich spora liczba, bo aż osiem klas
(cztery technikum i cztery zawodowe).
• Z uczniami klas maturalnych będziemy przeżywać egzamin dojrzałości i
egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
• Szkoła uczestniczy w projekcie unijnym „Kapitał ludzki”. Każdy
zainteresowany uczeń może zatem rozwijać swe zainteresowania i
pogłębiać wiedzę z różnych dziedzin: języka polskiego, matematyki,
fizyki, przedsiębiorczości oraz przedmiotów zawodowych.
• Uroczyście będziemy obchodzić ważne święta. Apele i akademie
przygotują dla nas uczniowie z „Koła artystycznego” oraz młodzież klas
drugich.

•

•

•

Dawny uczeń pewnego liceum w Phoenix zwrócił do szkolnej biblioteki
dwie książki wypożyczone 51 lat temu – wraz z 1000 dolarów
dobrowolnej kary. Pieniądze oraz książki zostały przysłane do biblioteki
szkoły w Camelback przez anonimowego nadawcę z wyjaśnieniem, że oba
tomy przez pomyłkę opuściły stan Arizona, kiedy ich użytkownik
przeprowadził się razem z rodziną. Na dołączoną do książek kwotę złożyła
się kara w wysokości 2 centów za każdy dzień przetrzymania oraz
dodatkowa nadwyżka na wypadek, gdyby w ciągu ostatniego półwiecza
zmieniły się zasady naliczania kar.
Często i z łatwością uśmiechający się ludzie przedłużają swoje życie o ok.
siedem lat. Ten nieoczekiwany fakt - informuje londyński dziennik "Daily
Mail" - stwierdziła grupa naukowców z amerykańskiego Uniwersytetu
Wayne w stanie Michigan. W trakcie badań naukowcy odkryli, że "weseli i
uśmiechający się ludzie żyją dłużej". Obliczenia wykazały, że "średnio
uśmiech zwiększa długość życia o siedem lat". Na razie naukowcy nie
potrafią dokładnie odpowiedzieć na pytanie, jaka jest przyczyna tego
zjawiska. Uważają jednak, że "uśmiech jest w pierwszej kolejności
odbiciem wewnętrznej harmonii człowieka, optymizmu i pozytywnego
stosunku do życia".
Jedno z najinteligentniejszych dzieci świata. Rodzice małej Beatrix
Townsend szybko zauważyli, że ich córka rozwija się dużo szybciej, niż
inne dzieci. Zaczęła składać zdania, gdy jej rówieśnicy uczyli się dopiero
pierwszych słów. Jeszcze przed swoimi drugimi urodzinami nauczyła się
alfabetu. Psycholog zbadał poziom jej inteligencji, gdy miała dokładnie 2
lata i 6 miesięcy. Wynik? Imponujący. Mała Beatrix z IQ równym 136
należy do jednego procenta najinteligentniejszych osób w całej populacji.
Korzysta z komputera wprawnie jak nastolatek. Jej słownictwo jest bardzo
bogate. - Gdy pytam ją, czy chce coś do picia, częściej odpowiada
''oczywiście'' niż po prostu ''tak'' - opowiada mama dziewczynki, 38-letnia
Zoe Townsend. Uwielbia gry edukacyjne i czytanie.
Zarząd szkół w Toronto postanowił pomóc części uczniów w edukacji i w
ramach eksperymentalnego programu płaci tygodniówki za chodzenie do
szkoły. Czy uważacie, że w Polsce też powinni wprowadzić takie zasady ?

•

Pewnie wielu z was zastanawia się jaka była minimalna temperatura w
Polsce i na świecie. Gdzie faktycznie znajdują się przysłowiowe bieguny
zimna. W Polsce biegunem zimna są faktycznie Suwałki, gdzie średnie
temperatury w zimie są najniższe. Najniższą minimalną temperaturę
dobową powietrza (-41 °C) zanotowano jednak w Siedlcach 11 stycznia
1940 Na świecie najzimniej jest na półkuli południowej, gdzie znajduje
się globalny biegun zimna. Jest on niedaleko stacji antarktycznej Sojuz
(dawniej Wostok). W 21 lipca 1983 odnotowano temperaturę -89,6 °C i
jest to dotychczasowy odnotowany rekord. Na półkuli północnej
najzimniejszy punkt położony jest na Syberii we wiosce Tomtor,
niedaleko miasta Jakuck i Magadan gdzie najniższą temperaturę -72,2 °C
odnotowano 14 stycznia 2004.

Rozwijaj swe pasje w szkole, czyli koła zainteresowań w nasze szkole.
- koło geograficzne
- koło chemiczne
- koło fizyczne
- koło rysunku odręcznego
niemieckiego
- koło języka angielskiego
- koło artystyczno-teatralne
-koło ekologiczno-przyrodnicze

- koło budowlane
- koło języka polskiego
- koło medialne
- koło języka
- koło matematyczne
- koło geodezyjne
- SKS i siłownia

Rok 2011 Rokiem Czesława Miłosza

Wycieczka integracyjna klas pierwszych
We wtorek 4. października odbyła się integracja klas pierwszych.
Wszyscy uczniowie, wraz ze swymi wychowami, świetnie bawili się na
Piaskach. Nie wiadomo, czy lepiej się poznali, ale czas niewątpliwie upłynął im
miło, bo z dala od murów szkoły.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu dorobku
twórczego Czesława Miłosza dla dziedzictwa narodowego i światowego, ogłosił
rok 2011 Rokiem Czesława Miłosza.
100. rocznica urodzin poety została wpisana do kalendarium rocznic
obchodzonych przez UNESCO. Rok Miłosza świętowany będzie nie tylko w
Polsce, ale też na Litwie, w USA, we Francji, w Chinach, Indiach, Izraelu, Rosji i
w innych krajach.
Na program Roku Miłosza złożą się nowe wydania książkowe, konferencje,
dyskusje, poświęcone mu wystawy, organizowane w Polsce i za granicą - od
Krasnojarska przez Wilno, Krasnogrudę, Kraków, Paryż po Nowy Jork i San
Francisco. Jego najważniejszym punktem będzie druga edycja Festiwalu
Literatury im. Czesława Miłosza, odbywającego się w Krakowie, od 9 do 15 maja
2011.

W komunistycznej Polsce Czesław Miłosz został skazany na zapomnienie.
Polacy usłyszeli, że ktoś taki istnieje i jest doceniany na świecie dopiero, gdy
otrzymał Nagrodę Nobla w 1980 roku.
Redakcja

Czytelnictwo w naszej szkole!!!
Czy młodzież chętnie sięga po książkę??? Odpowiedź powinna być jednoznaczna i
brzmieć „Oczywiście tak”, ale niestety jest inaczej!!! Zamiast dobrej lektury młodzi ludzie wolą:
Internet, gry komputerowe, film lub cokolwiek w telewizji. Jaka jest zatem recepta na
„nieczytanie”?? Jak przekonać młode pokolenie, że książki to dobro, że książki poszerzają
horyzonty, uczą myśleć, pomagają w życiu!!! Jeśli znacie odpowiedź napiszcie do nas.
CZYTELNICTWO W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH – WRZESIEŃ 2011

Czesław Miłosz „Droga”
Tam, gdzie zielona ściele się dolina
I droga, trawą zarosła na poły,
Przez gaj dębowy, co kwitnąć zaczyna,
Dzieci wracają do domu ze szkoły.
W piórniku, który na wskos się otwiera,
Chrobocą kredki wśród okruchów bułki
I grosz miedziany, który każde zbiera
Na powitanie wiosennej kukułki.
Berecik siostry i czapeczka brata
Migają między puszystą krzewiną.
Sójka skrzekocząc po gałęziach lata
I długie chmury nad drzewami płyną.
Już dach czerwony widać za zakrętem.
Przed domem ojciec, wsparty na motyce,
Schyla się, trąca listki rozwinięte
I z grządki całą widzi okolicę

klasa

Ilość wypożyczonych książek

średnia wypożyczeń

BS2
A1
G4
A4
G3
BS4
B1a
B2a
G1
A3
B3a
G2
AS3
B1b
B4a
A2
B3b
ST1
B2b
B4b
M1
T1
M2
I3
TS2
ST3
MTD3
MTI1
MTI2

31
37
33
30
28
22
21
16
16
15
15
11
11
10
8
9
5
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.2
1.1
1.0
1.0
1.0
0.8
0.8
0.6
0.6
0.6
0.6
0.4
0.4
0.4
0.4
0.3
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

miejsce
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Uczniowie, którzy wypożyczyli najwięcej książek
wrzesień 2011
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Imię i nazwisko

Klasa

Liczba wypożyczeń

Weronika Handke
A4
10
Tomasz Sikora
G4
7
Mariusz Durski
G3
4
Bartłomiej Wojtczak
G3
4
Dominika Chmielewska
A4
4
Katarzyna Wojtak
B3a
4
Patrycja Kaczmarek
AS3
4
Klaudia Matuzelska
A1
3
Klaudia Rorat
A1
3
Natalia Bąk
A3
3
Uczniowie klas czwartych, którzy wypożyczyli najwięcej książek (a
przecież przygotowują się do egzaminu maturalnego)!!!!
wrzesień 2011
L.p.
1.
2.
3.

Imię i nazwisko

Weronika Handke
Tomasz Sikora
Dominika
Chmielewska
4. Paulina Bartczak
5. Szymon Domin
6. Krzysztof Krupka
7. Piotr Kryszczak
8. Fatima Niedziela
9. Angelika Olejnik
10. Krzysztof Pryczak

Klasa
A4
G4
A4
A4
G4
G4
G4
G4
G4
G4

Obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej
14. października w auli naszej szkoły odbył się uroczysty apel z okazji DEN. W
uroczystości wzięli udział wszyscy pracownicy szkoły oraz delegacje z
poszczególnych klas. Występ młodzieży, która popisała się nie tylko kunsztem
aktorskim, zrobił ogromne wrażenie i był okazją do refleksji. Splendoru
uroczystości dodała oprawa muzyczna, w wykonaniu niezwykle utalentowanej
młodzieży naszej szkoły.
Gratulujemy ogromnego sukcesu!!!!

Liczba
wypożyczeń
10
7
4
2
2
2
2
2
2
2

Przygotowała Alina Frąszczak

XI Dzień Papieski
Z tej okazji, 18. października – poniedziałek, w naszej szkole przybliżono postać
Jana Pawła II. i jego nauki. Za pośrednictwem szkolnego radiowęzła młodzież
wysłuchała 20-minutowej audycji o charakterze słowno-muzycznym. Za jej
przygotowanie odpowiadał diakon Dominik Wieczorek.

XII Olimpiada Sportowo-Zdrowotna PCK
Drużyna z naszej szkoły uplasowała się na drugim miejscu w XII Olimpiadzie
Sportowo-Zdrowotnej PCK Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego.
Tegoroczna edycja olimpiady przebiegała pod hasłem „Życie bez nałogów”.
Turniej odbył się w poniedziałek, 10 października 2011 r. na hali sportowej KS
Stal w Ostrowie Wlkp. Szkołę reprezentowali: Patryk Michalak, Marcin
Frąszczak, Dariusz Jen - klasa G2, Mateusz Majchrzak, Kamil Fórmański,
Tomasz Stasiak, Anna Kamzol, Karolina Kasprzycka – klasa B2a, Daniel Telega
z klasy BS2 oraz Bartosz Szyszka, Przemysław Łęcki - klasa B2b. Nad całością
czuwał mgr Krzysztof Kokot. Gratulujemy!!!!!
Stypendium Prezesa Rady Ministrów po raz drugi dla Damiana Tondasia z
klasy G4
Jesteśmy dumni z osiągnięć naszego kolegi, który drugi zdobył indeks na studia i
jak sam twierdzi, jeszcze nie powiedział ostatniego słowa.
Na sukces w postaci stypendium złożyło się kilka czynników: wysoka średnia
ocen, wyróżnienie w postaci indeksu na Olimpiadzie Wiedzy Geodezyjnej i
Kartograficznej, godne reprezentowanie szkoły w licznych konkursach,
nienaganna postawa ucznia. Niewątpliwie należy stwierdzić, że Damian jest
osobą nietuzinkową i zapisuje piękną kartę w historii Zespołu Szkół
Budowlanych – Energetycznych.

Wszystkich Świętych
- czas refleksji i zadumy!
„Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
zostaną po nich buty i telefon głuchy
(……..)
Nie bądź pewny że czas masz bo pewność niepewna
(……..)
kochamy wciąż za mało i stale za późno”
Ks. J. Twardowski
Uroczystość Wszystkich Świętych wywodzi się głównie z czci oddawanej męczennikom,
którzy złożyli swoje życie dla wiary w Chrystusa, a których nie wspomniano ani w
martyrologiach miejscowych, ani w kanonie Mszy Świętej. Pierwotnie święto to
obchodzono 13. maja.W III wieku rozpowszechniła się tradycja przenoszenia całych
relikwii świętych, lub ich części, na inne miejsca. W ten sposób chciano podkreślić, że
święci są własnością całego Kościoła. Kiedy w 610 papież Bonifacy IV otrzymał od
cesarza starożytną świątynię pogańską Panteon, kazał złożyć tam liczne relikwie i
poświęcił tę budowlę na kościół pod wezwaniem Matki Bożej Męczenników. Od tego
czasu oddawano cześć wszystkim zmarłym męczennikom w dniu 1 maja.Papież Grzegorz
III w 731 przeniósł tę uroczystość z 13. maja na dzień 1.listopada. Powodem były
prawdopodobnie trudności z wyżywieniem rzesz pielgrzymów przybywających do
Rzymu na wiosnę. W 837 Grzegorz IV rozporządził, aby odtąd 1. listopada był dniem
poświęconym pamięci nie tylko męczenników, ale wszystkich świętych Kościoła
katolickiego. Jednocześnie na prośbę cesarza Ludwika Pobożnego rozszerzono to święto
na cały Kościół.Następnego dnia po Wszystkich Świętych, w Dzień Zaduszny (2.
listopada) obchodzony jest dzień wspominania zmarłych (w Polsce zwany Zaduszkami).
Dla katolików łacińskich i wielu innych chrześcijan zachodnich jest to dzień modlitw za
wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata. Pamięć o zmarłych
znajduje również bardziej świecki wyraz. Organizuje się zaduszkowe koncerty, wystawy i
spektakle, poświęcone zmarłym artystom, wydaje okolicznościowe czasopisma i książki.

J. Kulmowa „W Zaduszki” (fragmenty)
„Tu jest pamięć i tutaj świeczka.
Tutaj napis i kwiat pozostanie.
Ale zmarły gdzie indziej mieszka
na wieczne odpoczywanie.
(...)
Zapal świeczkę.
Westchnij.
Pacierz zmów.
Odejdź pełen jasności skrzydlatej.”

Poeci są wśród nas
Najbardziej brakuje tych których nie ma!
Pieniędzy samochodu willi nie weźmie się do grobu
Tylko to co się uczyniło drugiemu człowiekowi
Dobrego – On będzie pamiętał!
Człowieka dorosłego trudno zmienić
Tylko szok śmierci bliskiej osoby ciężka choroba
Może go radykalnie zmienić!
Roman B.

17 września 1939 roku - agresja sowiecka na Polskę
O świcie w dniu 17 września, kiedy oddziały Wojska Polskiego stawiały jeszcze opór
armiom niemieckim, Polska została zaatakowana przez Związek Sowiecki, związany
tajnym sojuszem z III Rzeszą. W tych warunkach najwyższe władze Rzeczypospolitej i
Naczelny Wódz w nocy z 17 na 18 września opuścili terytorium państwa, przechodząc na
teren Rumunii.
W dniu agresji sowieckiej w rękach polskich znajdowała się niemal połowa terytorium
Rzeczypospolitej. Broniła się Warszawa i Twierdza Modlin. Trwała bitwa nad Bzurą i
obrona wybrzeża morskiego. Toczyły się krwawe boje na Lubelszczyźnie, bronił się
Lwów.
Siły sowieckie liczyły ponad 450 tysięcy żołnierzy. Liczba ta z każdym dniem wzrastała,
dochodząc pod koniec września do około półtora miliona. W szeregach Wojska Polskiego
znajdowało się jeszcze około 600 tys. żołnierzy, z czego związanych walką z Niemcami
było około 250 tys. Na wschodnich obszarach Polski w różnego rodzaju jednostkach było
ponad 200 tys. żołnierzy. Granica wschodnia dozorowana była przez niespełna 20 tys.
żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza.
Wojsko Polskie nie było w stanie skutecznie przeciwstawić się nowemu agresorowi,
zwłaszcza, że ataku z tej strony nie przewidywano. Jednakże pomimo całkowitego
zaskoczenia i przewagi wschodniego agresora wiele jednostek KOP-u stawiło opór. Długo
utrzymywały swoje pozycje pułki KOP-u „Wilejka”, „Podole” i „Sarny”. Granicy Broniły
bataliony: „Ludwikowo”, „Sienkiewicze”, „Dawidgródek”. Do historii przeszły obrona
Wilna oraz walki polskiej kawalerii pod Skidlem i Kodziowcami. Bohaterski opór stawiła
grupa KOP-u gen. Wilhelma Orlik-Rückemana, która pod Szackiem i Wytycznem zadała
najeźdźcy ciężkie straty. Szczególnie zacięty charakter miała dwudniowa obrona Grodna.
W oporze stawianym do końca września Armii Czerwonej uczestniczyło w zwartych
jednostkach co najmniej kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy polskich. Największą zwartą
jednostką była Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie”, licząca ponad 20 tys. żołnierzy
broniła się najpierw przed Armią Czerwoną, a następnie walczyła z Niemcami. Atak na
Polskę od wschodu poważnie osłabił jej możliwości obronne i skrócił w konsekwencji
opór.
W dniu 28 września Niemcy i Sowieci podpisali układ „O granicach i przyjaźni”
modyfikujący pakt Ribbentrop-Mołotow. Zgodnie z nowymi postanowieniami, granica
niemiecko-sowiecka przebiegała na linii Narwi, Bugu i Sanu. Pod okupacją sowiecką
znalazło się ok. 201 tys. km2, w tym co najmniej 5 mln Polaków. Jeden z dodatkowych
tajnych protokołów przewidywał współpracę obu państw w zwalczaniu polskich dążeń
niepodległościowych

1 września w 1939 roku hitlerowskie Niemcy bez wypowiedzenia wojny
zaatakowały Polskę z lądu, morza i powietrza. Niemiecki plan ataku zakładał wojnę
błyskawiczną, której efektem miało być szybkie zniszczenie polskich sił zbrojnych poprzez
uderzenie z czterech kierunków: północnego, północno-wschodniego, zachodniego i
południowo-zachodniego. Dla osiągnięcia tych celów Niemcy skierowali do walki 2/3 swoich sił
zbrojnych, tj. ok. 1 min 850 tys. żołnierzy, w tym wszystkie dywizje pancerne i zmechanizowane
(7 dywizji pancernych, 4 dywizje lekkie i 4 dywizje zmotoryzowane), które łącznie liczyły 3200
czołgów. Działania wojsk niemieckich wspierało 10 800 dział i moździerzy oraz silne lotnictwo
w składzie dwóch flot powietrznych (1 i 4 flota) – łącznie ok. 2000 maszyn bojowych. Ponadto
polskie wybrzeże zaatakowały wydzielone z niemieckiej Kriegsmarine siły Floty „Wschód”
liczące: 2 pancerniki, 9 niszczycieli, 14 okrętów podwodnych oraz zespoły jednostek
pomocniczych.

Symbolem waleczności polskich żołnierzy stały się bohaterska obrona
Westerplatte, pozycji pod Mławą, Mokrą, Węgierską Górką oraz Wizną. Przewaga
Niemców w broni pancernej i lotnictwie złamała opór żołnierzy polskich na
granicznych liniach obrony. Armie polskie, ponosząc duże straty, musiały opuścić
zajmowane rubieże obronne. W ciągu pierwszych trzech dni wojny bitwa
graniczna została przegrana.

Strona polska siłom niemieckiego agresora przeciwstawiła: 39 dywizji piechoty, 11 brygad
kawalerii, 2 brygady pancerno-motorowe, 3 brygady górskie oraz jednostki Obrony Narodowej i
Korpusu Ochrony Pogranicza.
Polski plan obrony przewidywał stoczenie w pierwszej fazie wojny bitwy granicznej na
wysuniętych pozycjach, aby poprzez prowadzenie działań opóźniających zakończyć mobilizację
i przygotować się do drugiego etapu wojny polegającego na długotrwałej obronie na linii Wisły,
Bugo-Narwi i Dunajca.
Plan rozwinięcia polskich sił do pierwszej fazy wojny był następujący:
Na północy, linii Puszcza Augustowska - dorzecze Bugo - Narwi - rzeka Wisła - Modlin,
broniły Samodzielna Grupa Operacyjna „Narew" dowodzona przez gen. bryg. Czesława MłotaFijałkowskiego i Armia „Modlin” pod dowództwem gen. bryg. Emila PrzedrzymirskiegoKrukowicza;
Na północnym zachodzie, rubieży Toruń-Bydgoszcz-jeziora kujawskie broniły armie
„Pomorze” gen. dyw. Władysława Bortnowskiego i „Poznań” gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby;
Zachodniego i południowo-zachodniego obszaru przed agresją z Dolnego i Górnego Śląska, na
linii rzek Warta - Widawka, dalej Częstochowa - fortyfikacje górnośląskie - Bielsko - podnóże
Karpat, bronić miały armie „Łódź” dowodzona przez gen. dyw. Juliusza Rómmla i „Kraków”
pod dowództwem gen. bryg. Antoniego Szyllinga;
Armia „Karpaty”, którą dowodził gen. dyw. Kazimierz Fabrycy, została utworzona w dniu 11
lipca, której zadaniem była osłona granicy ze Słowacją na linii Bochnia-Sanok, a także obrona
Centralnego Okręgu Przemysłowego;
Odwodowa Armia „Prusy” pod dowództwem gen. dyw. Stefana Dęba-Biernackiego została
rozmieszczona w trójkącie Piotrków Trybunalski - Tomaszów Mazowiecki - Góry
Świętokrzyskie, miała w razie potrzeby wykonywać przeciwuderzenia na korzyść armii „Łódź”
lub „Kraków”.
Od wczesnych godzin rannych 1 września trwała tzw. bitwa graniczna, prowadzona z głównymi
zgrupowaniami uderzeniowymi Wehrmachtu na Mazowszu i Pomorzu, nad górną Wartą i
Widawką na górnym Śląsku oraz w Beskidach.

Sojusznicy Polski, pomimo wypowiedzenia Niemcom wojny w dniu 3 września,
nie wywiązywali się ze swoich zobowiązań i nie podjęli działań ofensywnych. W
rezultacie osamotnieni żołnierze polscy dalej prowadzili walkę.
Wobec przełamania pozycji obronnych, polskie Naczelne Dowództwo podjęło
decyzję o zorganizowaniu nowych pozycji obronnych w oparciu o linię Narwi,
Wisły i Sanu.
Jednak postępy wojsk niemieckich, które wyprzedziły i zacisnęły podwójny
pierścień wokół zasadniczych sił polskich, spowodowały, że koncepcja ta okazała
się niemożliwa do realizacji.
Perspektywę klęski wojsk polskich odsunęła w czasie podjęta w dniu 9 września
1939 r. kontrofensywa znad Bzury - przeprowadzona przez Armię „Poznań” i
zdziesiątkowaną Armię „Pomorze”. Bitwa w pierwszej fazie przyniosła sukcesy
stronie polskiej i wymusiła korektę niemieckich planów operacyjnych.

