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Zdradziecka napaść Niemiec na Polskę
Barbarzyńskie bombardowanie ludności cywilnej
Odpieramy nieustraszenie najazd wroga

w świętej wojnie o granice i Honor Polski
Orędzie

Kamunikal sztabu głównego Naczelnego Wodza
Nr. 1

Dnia 1 września 1939 r. w godzinach rannych niespodziewanym
natarciem lotnictwa i oddziałów wojska Niemcy wtargnęli na nasze
terytorium, nie wypowiadając uprzednio wojny.
Działania lotnicze niemieckie we wczesnych godzinach rannych
dnia 1 września:
Lotnictwo niemieckie wykonało szereg nalotów na poszczególne
punkty całego terytorium Polski. Niemieccy lotnicy bombardowali
Nocy dzisiejszej odwieczny wróg nasz rozpoczął Augustów, Nowy Dwór, Ostrów Maz., Tczew, Puck, Zambrów, Ra
działania zaczepne wobec Państwa Polskiego, c o domsko, Toruń, Kutno, Tunel, Kraków, Grodno, Trzebinię, Odynię,
Jasio, Tomaszów Maz., Katowice. W miastach zbombardowanych
stwierdzam wobec Boga i h i s t o r i i .
przez lotników zostali zabici i ranni spośród ludności cywilnej.
W tej chwili dziejowej zwracam się do wszystkich
Pod Kutnem ostrzelano z karabinów maszynowych i obrzucono
obywateli Państwa w głębokim przeświadczeniu, że ca bombami z lotu nurkowego pociąg ewakuacyjny. W Grodnie uszko
ły Naród w obronie swojej wolności, niepodległości 1dzono kościół katolicki, a w Białej Podlaskiej cerkiew. Meldunki
honoru skupi się dokoła Wodza Naczelnego i Sił Zbroj o dalszym bombardowaniu nadchodzą.
W rejonie gdańskim rozwija się silne natarcie lotnicze na Gdynię,
nych, oraz da godną odpowiedź napastnikowi, jak się
która w ciągu dnia dzisiejszego znajdowała się pod ogniem bomb.
to już nieraz działo w historii stosunków polsko - nie
Straty nieprzyjaciela:
mieckich.
W ciągu dnia dzisiejszego zostało. ogółem strąconych 16 samo
Cały Naród Polski, pobłogosławiony przez Boga, lotów niemieckich. Straty własne — 2 samoloty.
Działania lądowe:
w walce o swoją świętą i słuszną sprawę, zjednoczony
Równocześnie z nalotami rozpoczęły się działania wojsk niemiec
z Armią pójdzie ramię przy ramieniu do boju i pełnego kich,
które w różnych punktach naszego pogranicza wtargnęły na
zwycięstwa.
polskie terytorium. Walki na pograniczu trwają. Największe natężenie
(-) IGNACY MOŚCICKI walk — na Śląsku. W dotychczasowych działaniach rozbiliśmy ogniem
artylerii pociąg pancerny przeciwnika, biorąc do niewoli drezynę i jej
Prezydent Rzeczypospolite]. obsadę. Unieszkodliwiono kilka czołgów. W różnych punktach walk
wzięliśmy jeńców. W Gdańsku trzykrotne natarcie na Westerplatte
Warszawa, dnia 1 września 1939 roku.
zostało odparte.

Pana Prezydenta Rzeczypospolitej
Obywatele Rzeczypospolitej!

Rozkaz Wodza Naczelnego
do

wojska

Żołnierze!
Niemiec, odwieczny nasz wróg napadł dnia 1 wrze
śnia 1939 r. na Rzeczpospolitą naruszając całą naszą
granicę.
Nadszedł czas wypełnienia naszego żołnierskiego
obowiązku.
Żołnierze! Walczycie o istnienie i przyszłość Polski.
Za każdy krok zrobiony w Polsce musi wróg drogo
zapłacić swą krwią.
Każdy z was, ufny w słuszność naszej sprawy
1 sprawiedliwość Bożą musi zdobyć się na najwyższy
wysiłek, by jak najtwardziej wypełnić nakaz obowiązku
1 honoru.
Bez względu na długotrwałość wojny 1 poniesione
ofiary — ostateczne zwycięstwo będzie należało do nas
1 do naszych sprzymierzeńców.
Naczelny Wódz
( - ) ŚMIGŁY • RYDZ
Marszałek Polski
Kwatera Główna, dnia 1 września 1939 r•

Marszałek Śmigły-Rydz

Naczelnym Wodzem i następcą
Prezydenta Rzplitej
Pan Prezydent Rzplitej, prof. Ign. Mościcki, wydał wczoraj, 1 wrze
śnia 1939 r„ dwa doniosłe zarządzenia:
Pierwszym z tych zarządzeń P. Prezydent mianował Marszał¬
ka Polski, Edwarda Śmigłego-Rydza, Generalnego Inspektora Sił
Zbrojnych — Naczelnym Wodzem. Drugie zarządzenie brzmi:
Na podstawie art. 24 ust 1 ustawy konstytucyjnej wyznaczam Pa
na Marszałka Polski, Edwarda Śmigłego-Rydza, na następcę Prezyden¬
ta Rzeczypospolitej na wypadek opróżnienia się urzędu Prezydenta
Rzeczypospolitej przed zawarciem pokoju.

Niemcy rozpoczęły wojnętak,jak na bezbrornne osiedla, tam gdzie nie
przystało na potomków krzyżackich: SPodziewali się oporu.
Niemcy postąpili tak samo. W kil
podstępnie, znienacka, po bandycku.
Krzyżackie metody walki zostały a¬ kudziesięciu zbombardowanych wczo
nowocześnione przez hitleryzm, który raj miastach, w których nie było żad
zerwał ostatecznie z etyką chrześcijań nych obiektów wojskowych, ofiarami
ską, z moralnością, z człowieczeń padły przeważnie kobiety i dzieci.
Zbombardowanie pod Kutnem pociągu,
stwem.
którym jechały ewakuowane rodziny
Niemcy rozpoczęły wojnę bez wy rezerwistów — na zawsze okryje hań
powiedzenia, zrywając z tradycjami bą lotnictwo niemieckie.
Jak Polska długa i szeroka, podnosi się jeden
cywilizowanego świata, z prymitywny
Krzyżacy
idąc
od
sukcesu
do
sukce
wielki,
potężny głos Narodu:
mi zasadami honorowego postępowa su, zostali ostatecznie zniszczeni polską
—
Wodzu,
prowadź! Do zwycięstwa!
nia.
szablą. Dziś historia sie powtarza —
Wszystkie polskie serca trzyma w żołnierskiej
Krzyżacy wojnę rozpoczynali odbuta i pycha Trzeciej Rzeszy zostanie
mordowania dzieci i kobiet, napadającrozbita polskim karabinem.
dłoni Wódz Naczelny.

Polska przyjmuje
narzuconą wojnę

Polska Agencja
Telegraficzna
ogłasza
następujący komunikat
urzędowy:
Wczoraj wojska lądowe 1 lotni
cze niemieckie dokonały agresji
na Polskę na całej długości granic
cy polsko-niemieckiej.
W
swej mowie
wczorajszej
kanclerz Hitler zapowiada dalszą i
walkę.
Naród polski tę wojnę przyjmu¬
*
je w sposób zgodny ze swą wie
butą germańskiego
najeźdźcy, kową tradycją.
powstrzymując w pochodzie no Ambasador Lipski otrzymał rozwoczesnego Hunna, który dla
grabieży, a może nawet dla sa
mego zapachu krwi, sięgnął po
hegemonię w współczesnej Eu
ropie.

Boga i historię wziął Pan Pre
zydent
Rzeczypospolitej
na
świadlków grabieżczej napaści
niemieckiej na Polskę. A z
Nim cały naród polski, porywa
jąc za broń, aby odeprzeć zbrod
niczy zamach na Ojczyznę, wo
la w tej przełomowej godzinie
Godzina czynu wybiła! Wy
do Najwyższego:
szydziwszy naszą wolę pokoju,
— Wejrzyj Panie na niepra odtrąciwszy wyciągniętą do po
wość nikczemnika, co święto- rozumienia rękę, rzuciwszy nam
kradzką rękę podniósł na dzieło w twarz 16 haniebnych warun
Twoje i największą miłość naków
kapitulacji,
bezwstydny
szego żywota: Polskę. Ty wiwróg ruszył nocą na świętą zie
dzisz przecież, że to nie mymię polską i nie wahał się rzu
weszliśmy na drogę gwałtu, lecz cać bomb na skupiska ludności
że to on, niesyty grabieży, na cywilnej, miejscowości kuracyj
padł nas w naszym domostwie, ne,
nawet na najszacowniejsze
gdzie czciliśmy Ciebie i budo miasto nasze,
przechowujące
wali dzieło cywilizacji!
Spuść pomniki chwały Rzeczypospoli
na niego swe plagi, aby raz na tej i stojąc na straży trumny
zawsze wyniszczyć w nim bar Józefa Piłsudskiego.
barzyński instynkt rabunku, aby
Ten straszliwy gwałt, zadany
nie mógł już Twego świata za
mieniać w ruinę i rozlewisko moralności świata, zrozumiany
będzie z pewnością przez wszy
krwi!
stkie narody kulturalne. Jak w
Zwracamy się do całego świa
ta, do tych wszystkich naro roku 1914 zuchwały najeźdźca
dów, które cenią niepodległość pogwałcił neutralność małego
i honor, by wiedziały, dając państwa sąsiedzkiego a potem
świadectwo prawdzie, że oto zo nie cofnął przed bombardowa
staliśmy napadnięci zdradziecko niem świątyń,- taik wojnę z Pol
i chwytamy za broń, stając o- ską rozpoczął bez uprzedzenia,
fiarnie na szańcu wolności, za dając już w pierwszym dniu do
słaniając swoimi piersiami nie wody zwierzęcej dzikości i nie
tvlko własną ziemię, ale i te in wiarygodnej pogardy dla wszelne narody, zagrożone brutalną

kaz opuszczenia Berlina. Również
charge d'affaires niemiecki w War
szawie w imieniu swego rządu za
żądał paszportów.
Sytuację należy uważać za cał
kowicie jasną.

Józefa Piłsudskiego uczeń najbliższy i współ¬
pracownik. Pracy i chwały — dziedzic.
Dowodzi Marszałek ŚmigłyRydz nie tylko mi
lionami żołnierzy, dowodzi dziś całym narodem.
Bo nie może być wśród Polaków nikogo, kto by
dziś nie był żołnierzem.
Przeciw zdradzie, przeciw nikczemności, prze*
ciw grabieży do najświętszej
walki
prowadź nas Wodzu!

Nadszedł czas

Chamberlain na historycznym posiedzeniu Izby Gmin
W. Brytania wypełni swe zobowiązania wobec Polski

wane Polsce. Ambasador W. Brytanii
LONDYN, 2.9.
Ribbentropowi, aby
Przed szczelnie wypełnioną Izbą i zaproponował
galeriami dla publiczności Chamber przekazał te ambasadorowi Rzeczy
lain, owacyjnie oklaskiwany, wygło pospolitej Polskiej. Ribbentrop w for
sił waźwie przemówienie, stwierdza mie jak najbardziej gwałtowne] ojące, że W. Brytania wypełni swe zo śwladczył, iż nigdy nie zwróci się do
ambasadora polskiego z zaproszeniem
Dowiązania wobec Polski.
LONDYN, 2.9.
Nadszedł czas czynu raczej, niżby go odwiedził.
Ambasador Rzeczypospolitej Ra¬ przemówień — powiedział premier.
Premier zaznaczył, ii Ribbentrop
czyński odwiedził dziś rano lorda
Odpowiedzialność za wojną obcią
Halifaxa i poinformował go o naj ża Jednego człowieka, kanclerza nie
ściu zbrojnym Niemiec na froncie mieckiego, który pogrążył świat w
nieszczęście dla zadowolenia swej
polskim.
bezsensownej ambicji".
Ambasador powołał się na układ
Propozycje, które Niemcy uważają
angielsko-polski, przewidujący fakt za odrzucone — dodał premier — ni
taki jako bezpośrednią agresję.
gdy przez nie nie były zakomuniikO'
PARYŻ, 2.9.
Na wiadomość o agresji wojsk
nam w dusze szczytny obowią niemieckich wobec Polski, we
kich zasad honoru.
To też dla Narodu Polskiego, zek walki aż do ostatniej kropli Francji zarządzono mobilizację po
wielkiego, dumnego i mocarnego krwi w jego obronie.
wszechną i ogłoszono stan wyjąt
Narodu polskiego,
narzucona
Ody dziś wróg podpalił nasz kowy.
przez Niemca wojna, jakkolwiek dom, idziemy W bój tak ofiar Po posiedzeniu gabinetu premier
bądź długo by miała trwać, ja nie i ochotnie, jak szły wszyst Daladier konferował z naczelnym
kiekolwiek bądź kraje i lądy mia kie pokolenia polskie, ilekroć
łaby ogarnąć, będzie wojną świę Rzeczpospolita znalazła się w
Z dniem dzisiejszym w Z
tą o najwyższy nasz skarb, cen niebezpieczeństwie.
związku z wymaganiami, Z
niejszy, niż my wszyscy razem:
jakie naszej placówce pra- ;
Pozna zdradziecki wróg, co
o Ojczyznę, o wiarę ojców na znaczy polska dłoń.
sowej stawia chwila obec- ;
Pożałuje
szych, o matkę wielkich Wo swego niecnego czynu, kiedy za
na — format gazety „Dzień ;
dzów i myślicieli, matkę chłopa wali się jego potęga, na krzyw Dobry" ulega zmianie, a u - ;
od pługu i robotnika od warszta dzie, gwałcie i grabieży oparte
kład jest ściśle dostosowany Z
tu, symbol najświętszy i rzeczy
Narodzie polski! W imię Bo
do dziennika „Express Po- ;
wistość najrealniejszą.
ga — w bój!
ranny".
Przekazali nam nasi ojcowie
Najjaśniejsza
Rzeczpospolita
Dom Prasy
ten skarb największy i wpoili

Anglia zawiadomiona
o agresji bezpośredniej

czynu

odczytał propozycje niemieckie amba
sadorowi brytyjskiemu sir Neville
Hendersonowi bardzo szybko i w ję
zyku niemieckim, odmawiając mu dan:a odpisu tych propozycvj pod pre"
tekstem, iż jest już za późno, zważyw
szy, iż żaden pełnomocnik nie został
wysiany.
(Dalszy ciąg na str. 2-ej).

Powszechna mobilizacja
we Francji

wodzem gen. Gamelin i min. lot
nictwa Gay la Chambre, a następ
nie z min. Bonnet.
Izba Deputowanych została zwo
lana na dziś na godzinę 15-tą. W
kuluarach parlamentu gromadzą
się liczni posłowie, którzy wyra
żają oburzenie z powodu agresji
niemieckiej oraz aprobatę zarzą
dzeń wojskowych, podjętych przez
rząd.
Wiadomość o powszechnej mo
bilizacji została podana do wiado
mości miblicznej wkrótce po po
łudniu przez rozgłośnie francuskie.
Wiadomość tę przyjęto z nadzwy
czajnym spokojem.
Około godz. 14-ej ukazały się
pisma popołudniowe, które zawie
rały pełny tekst zarządzeń mobi
lizacyjnych.
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Nie bombardować kobiet i dzieci!
Daremny apel Roosevelta
do niemieckich barbarzyńców

Prezydent Roosevelt zwrócił się do jemnych przeciwników.
W.Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch i
Proszę usilnie o natychmiastową od
Polski z następującym apelem:
powiedź.
Waszyngton, dnia 1 września.
(—) Franklin Roosevelt.
Brutalne bombardowanie z powie
Na telegram prezydenta Roosevelta
trza cywilnej ludności w niefortyfiko¬ Rząd polski odpowiedział, co nastę
wanych skupiskach podczas akcji wo puje:
jennych, które szalaty w najrozmait
Rząd polski potwierdza z podzięko
szych częściach świata w ciągu ostat waniem telegram, dotyczący bombar
nich lat, powodując kalectwo 1 śmierć dowania powietrznego ludności cywil
tysięcy bezbronnych mężczyzn, kobiet nej i nieumocnlonych ośrodków ludno
I dzieci, wstrząsnęło sercem wszyst ści podczas wojny. Wyraża on całko
kich cywilnych mężczyzn I niewiast
zgodę na wyłuszczone w nie]
•raz głęboko wzruszyły sumienie ludz¬witą
zasady 1 uczucia, które są ich natchnie
kości.
niem.
Jeżeli ta nieludzka, barbarzyńska
Pamiętne tych zasad najwyższe
forma ma mleć zastosowanie podczas
okresu tragicznych zmagań, których czynniki wojskowe w Polsce wydały
świat lest obecnie świadkiem, postra rozkazy, aby wstrzymano się na wy
dają życie setki tysięcy niewinnych padek wojny od bombardowania miast
istot ludzkich, które w niczym nie po otwartych 1 podobnych dzlaład, któ
noszą odpowiedzialności i które w na] re by były bezpośrednim niebezpie
mniejszym nawet stopniu nie biorą czeństwem dla ludności cywilnej.
Niestety, Polska, które] terytoria
udziału w zmaganiach wojennych, któ
poczynając od dzisiejszego wczesnego
re obecnie wybuchły.
Dlatego także zwracam się publicz¬ ranka stały się celem niesprowokowa
nie do wszystkich rządów, które mo ne] agresji ze strony niemieckich sił
gą wziąć udział w akcji wojenne!, z zbrojnych, doświadczyły Już kilkuna
tym, nleclerplącym zwłoki wezwa stu ataków powietrznych. Poniesione
niem, aby wszystkie stwierdziły swe straty w ludności cywilne] czynią wąt
mocne postanowienie, że ich siły zbroj pllwym, czy strona przeciwna będzie
ne w żadnym wypadku i w żadnych szanowała zasady, o których Pan
okolicznościach nie przedslęwezma wspomina.
bombardowania z powietrza ludności
Zasady te, które są wynikiem natucywilnej lub nieumocnionych miast, z turalnych uczuć ludzkich, pozostają w
tym zastrzeżeniem, że te same meto sile w tym wypadku i w tym zrozu
dy prowadzenia wojny sumiennie prze
strzegane będą przez wszystkich wza

2 września 1939 r.
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