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Panzer II destruído e um tripulante morto, vítimas da aviação polonesa.
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A Batalha do rio Bzura foi o primeiro grande
combate da 2ª Guerra Mundial. Ocorrida durante
a invasão alemã de setembro de 1939, a massa
de dois exércitos poloneses lançou-se contra um
anteparo de infantaria que cobria o flanco da ofensiva alemã contra Varsóvia na região do rio
Bzura. Durante uma semana, todas as esperanças alemãs no rápido êxito de sua ousada Blitzkrieg (“Guerra-Relâmpago”) ficaram em suspenso. A extrema necessidade de uma vitória rápida
não dava margem a contratempos e qualquer
atraso em liquidar a Polônia poderia ser fatal para
a Alemanha nazista.
Antecedentes:
A 28/06/19, a Alemanha assinou o Tratado de
Versalhes, o documento que oficialmente punha
fim à Grande Guerra de 1914-18, mas que, na
verdade, impunha à Alemanha derrotada toda a
responsabilidade pela deflagração da guerra e
exigia dela astronômicas reparações financeiras,
além da perda de diversos territórios, incluindo
todas as suas colônias. Regiões da Alemanha
foram incorporadas à França, Dinamarca, Lituânia, Tchecoslováquia e Polônia. Partes da Prússia
Oriental, da Alta Silésia (apesar do plebiscito ter
apontado que 60% população queria permanecer
sob o controle da Alemanha) e da Prússia Ocidental foram transferidas para a Polônia. A cidade
de Dantzig (hoje Gdansk) foi transformada em
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Na Alemanha, é conhecida como Batalha de Kutno.

“Cidade Livre”, sob o controle da Liga das Nações. O porto de Gdynia passou para a Polônia,
permitindo a esta o acesso ao Mar Báltico. A região ligando o porto ao restante do território polaco passaria à História com o sugestivo apelido de
“Corredor Polonês”. Pior ainda, nos territórios
transferidos para a Polônia, iniciou-se um processo de perseguição da população alemã, visando a
sua expulsão: durante a reforma agrária, as propriedades rurais alemãs figuravam majoritariamente no programa; havia restrições à compra de
imóveis por parte de alemães, bem como da abertura de empreendimentos comerciais; pressões impostas por associações de trabalhadores
forçavam os empregadores a dar preferência à
mão-de-obra polonesa; estudantes alemães, formados em escolas alemãs autorizadas pelo governo polonês, não tinham perspectivas de emprego ou de formação superior; havia ainda boicotes contra estabelecimentos alemães e, por fim,
atos de violência mais ou menos frequentes. Em
fevereiro de 1939, manifestantes poloneses atacaram a embaixada alemã em Varsóvia e alguns
consulados, quebrando vidraças, cantando hinos
de ódio e insultando os “cães alemães”.
Na Alemanha, todos esses eventos provocaram
humilhação e revolta, favorecendo muito o desenvolvimento de movimentos radicais, particularmente o Nazismo, cujo líder, Adolf Hitler, tornou-se Chanceler a 30/01/33. Uma vez no poder,
Hitler deu início às ações para tomar de volta os
territórios perdidos desde 1919. A partir de 1936,
os acontecimentos se precipitaram, com Hitler
exigindo sempre mais e com os anglo-franceses

Clube SOMNIUM – 2011
Página 1 de 27

A BATALHA DO RIO BZURA

tratando o ditador alemão como uma criança mimada, que bastava dar mais um brinquedo para
ficar quieta.
A 07/03/36, tropas alemãs entraram na Renânia,
o que havia sido proibido pelo Tratado de Versalhes. Esta foi a primeira violação aberta do tratado, mas ainda era muito pouco para alarmar as
potências ocidentais. De fato, a força enviada
para o outro lado do Reno era meramente simbólica e se limitava a três batalhões que tinham
ordem de sair correndo se os franceses aparecessem.
O blefe dera certo e animou Hitler a prosseguir
com a sua política agressiva. A 12/03/38, o Exército alemão invadiu a Áustria e, no dia seguinte,
foi anunciado o Anschluss, a anexação do país
pela Alemanha. A Áustria tornou-se assim uma
mera província do Reich. A 10/04/38, um plebiscito foi realizado e a anexação teve 99% de aprovação. A França prontamente reconheceu o fato
consumado.
A bola da vez agora era a região dos Sudetos, na
Tchecoslováquia. Ao contrário do que se pensa,
os Sudetos não designam uma região específica,
mas é o nome de uma cadeia de montanhas na
Boêmia e na Moravia, na fronteira entre a Tchecoslováquia, a Polônia e a Alemanha. Apenas no
século XX é que se tornou comum usar o termo
“Sudetos“ para a região, devido à população local, predominantemente de origem alemã, então
conhecida como “alemães sudetos”. Havia então
cerca de 3.200.000 germânicos, os quais representavam, no início do século, cerca de 36 % da
população total da Boêmia. Hitler passou a pressionar no sentido de anexar esse território (uma
área de cerca de 30 mil quilômetros quadrados) e
o governo tcheco apelou para o acordo militar que
ele tinha com a França. Porém, mais uma vez, a
política de apaziguamento falou mais alto e, a
29/09/38, a Alemanha, a Grã-Bretanha, a França
e a Itália (que não tinha nada a ver com a estória), assinaram o infame Acordo de Munique, o
qual forçou a Tchecoslováquia (que não foi convidada para a reunião) a ceder à Alemanha a região dos Sudetos, desde que a Alemanha não fizesse mais reivindicações territoriais. Assim, apesar do acordo militar que tinha com a França e a
URSS, de ter um exército moderno e bem preparado e ter fortificações na fronteira, o governo
tcheco acabou cedendo. Os alemães entraram na
região a 01/10/38.
O que é muito pouco divulgado, porém, é que a
Alemanha não foi o único país a se beneficiar
desse ato: a 02/10/38, a própria Polônia ocupou e
anexou a região do rio Olsa. Em novembro de
1938 e março de 1939, a Hungria igualmente
ocupou regiões do dilacerado vizinho. A 15/03/39,
os alemães ocuparam as províncias remanescen-

tes da Tchecoslováquia, em franca violação ao
acordo de Munique, formando o Protetorado da
Boêmia e Moravia. A 22/03/39, a Lituânia se viu
forçada a devolver à Alemanha a região do Memel. Esta foi a última conquista territorial dos
nazistas sem derramamento de sangue.

Assinatura do Acordo de Munique (29/09/38). Da
esquerda para a direita: Benito Mussolini (Itália),
Hitler (Alemanha), Edouard Daladier (França) e
Neville Chamberlain (Inglaterra).
Com a atitude alemã – ou melhor, de Hitler – de
ignorar acordos, os aliados se deram conta de
que a política de apaziguamento não estava surtindo o efeito esperado e que, no final, o Führer
os fizera de otários. Só então se tornou evidente
que Hitler continuaria com suas pretensões territoriais até que alguém lhe barrasse o caminho à
força.
Diante disso, a 31/03/39, a França e a GrãBretanha anunciaram que assegurariam a integridade das fronteiras da Polônia. Esta era, evidentemente, uma atitude puramente simbólica. Simplesmente não havia como as forças aliadas apoiarem militarmente os poloneses, uma vez que
não havia fronteiras comuns e mesmo itinerários
aéreos que não passassem sobre território hostil
ou neutro. Contudo, esperava-se que a ameaça
de uma guerra em grande escala fosse suficiente
para dissuadir Hitler de atacar a Polônia.
Mas não foi.
Contando com a garantia britânica, a atitude do
governo polonês tornou-se arrogante e desafiadora. Os poloneses declaravam abertamente: “Queremos Dantzig, queremos Königsberg e vamos
rapidamente rechaçar os alemães até o Reno”. A
26/07/39, o jornal polonês Dziennik Poznanski
publicou um mapa onde a Polônia se estendia até
uma linha que ligava Bremen a Nuremberg, no
oeste da Alemanha. A 03/05/39, durante a grande
parada militar para comemorar o Dia Nacional da
Polônia, multidões saudavam as tropas com palavras de ordem como “Em frente para Dantzig!” e
“Em frente para Berlim!”.
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A 28/04/39, Hitler denunciou o Acordo de NãoAgressão de 1934 com a Polônia. A 23/08/39, o
mundo foi surpreendido quando a Alemanha nazista e a URSS comunista (que deveriam ser
inimigos figadais) assinaram o pacto de nãoagressão. Nele havia uma cláusula secreta em
que a Polônia era dividida entre eles. Hitler então
ordenou o ataque à Polônia para o dia 26. Porém,
a 25/08/39, ao saber da assinatura do tratado de
aliança anglo-polonesa, Hitler vacilou, pois ele
não queria a guerra com os aliados. Porém, a
Polônia declarou a mobilização geral a 30/08/39 e
Hitler então deu a ordem de ataque para o dia 1º
2
de setembro .
A Polônia:
A Polônia constitui uma gigantesca ponte de terra
entre a planície no norte da Alemanha a oeste e
os pântanos de Pripet na Bielorússia e a rica estepe da Ucrânia a leste. O país não possui boas
linhas naturais de defesa, exceto, até certo ponto,
as Montanhas dos Cárpatos, ao sul, e ao longo
do curso dos rios Narev, Vístula e San, que praticamente dividem a Polônia em uma linha geral
norte-sul. Em agosto de 1939, a Polônia se estendia por 389.715 quilômetros quadrados, o que
equivale a pouco mais que a área atual do Mato
Grosso do Sul.
Ao longo da fronteira meridional, os Cárpatos
atingem seu ponto mais alto no Alto Tatra, com
picos de mais de 2.600 metros. Existem alguns
passos através das montanhas, por onde várias
estradas e ferrovias dão acesso direto à região
industrial no sudoeste da Polônia. O principal
deles é o Passo de Jablonka, a sudoeste de Cracóvia.
Ao norte das montanhas dos Cárpatos, surge o
planalto do sul da Polônia, que se estende da
Cracóvia em direção ao nordeste para Lublin e
inclui o platô da Galícia. O planalto atinge altitudes de 600 metros em alguns lugares, embora a
altitude média seja muito menor. A área é geralmente adequada para operações militares por
forças motorizadas e blindadas.
Ao norte dessa região fica a grande planície cen2

Na manhã de 26/08/39, um destacamento sob o comando do Coronel Albrecht Herzner, que não havia
recebido a ordem de cancelamento, capturou a estação
de trens do Passo de Jablonka. Como sua missão era
secreta e atravessando terreno montanhoso, revelouse impossível contatá-lo pelo rádio. Pelo meio-dia,
como as forças alemãs não haviam chegado e seus
prisioneiros declaravam que não havia guerra nenhuma, o coronel deu ordem de retirada. O local só seria
atacado novamente a 02/09/39.

tral polonesa, que se estende de Poznan, a oeste,
aos pântanos de Pripet, a leste, e onde fica a
capital polonesa, Varsóvia. A planície central é a
maior área do país e é tida como a típica geografia da Polônia, sendo ontem, hoje e sempre o
centro da nação polonesa. O terreno e a rede de
estradas e ferrovias dessa área oferecem excelentes oportunidades para operações militares,
em particular para forças mecanizadas.
Ao norte da planície central polonesa existe outro
planalto que se estende da Pomerânia à Prússia
Oriental, Lituânia e Bielorússia. Esse planalto na
fronteira norte da Polônia atinge alturas de mais
de 200 metros, embora não chegue a formar uma
fronteira natural com a Prússia Oriental. Na região
do Corredor Polonês, existem colinas baixas a
oeste do porto de Gdynia, proporcionando um
obstáculo de pouco valor militar.
O principal rio do país é o Vístula, que nasce bem
dentro da fronteira polonesa a sudoeste de Cracóvia, seguindo seu caminho através da parte
central da Polônia, dividindo Varsóvia e desaguando no mar em Dantzig. Outros grandes rios
da Polônia central são o Bug, o San e o Narev, os
quais deságuam no Vístula. A oeste, o Warta
entra na Alemanha e torna-se um tributário do
Oder. Com suas pontes destruídas, todos esses
rios poderiam se constituir em sérios obstáculos
ao movimento de tropas. Com os rios cheios, o
obstáculo em alguns lugares pode ser realmente
intransponível.
O tempo estava quente e seco em fins de agosto
de 1939, sem perspectivas imediatas de chuvas
pesadas que pudessem provocar a cheia dos rios
e transformar o terreno num lamaçal. Ao invés
disso, as planícies polonesas ofereciam excelentes oportunidades para as operações militares
alemãs e o movimento de unidades motorizadas.
A Polônia vivia então sob um regime autoritário,
em que um Presidente era escolhido por uma
assembléia de eleitores, estes escolhidos por
voto popular. O mandato do Presidente era de
sete anos e ele indicava seus ministros. Como
chefe de Estado, o Presidente controlava os órgãos executivos do governo e, na prática, dominava o Legislativo. Em 1939, o Presidente era
Ignacy Mościcki, o qual ocupava o cargo desde
1926. O Presidente da República era, em princípio, o Comandante-em-Chefe das Forças Armadas, mas ele delegava o real exercício da função
ao Inspetor-Geral das Forças Armadas, que então
era o Marechal Edward Rydz-Smigly. Ironicamente, a forma de governo polonesa se assemelhava
mais ao nazi-fascismo do que ao sistema democrático ocidental e os alemães fizeram muito uso
disso, criticando o autoritarismo polonês em sua
propaganda.
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O Exército Polonês

Marechal Edward Rydz-Śmigly (11/03/86 02/12/41). Participou da guerra contra a Rússia
(1919-21) e assumiu o mais alto posto militar do
país a 11/11/36. Ele também atuou no cenário
polonês como político, pintor e poeta.
Não podia haver dúvida alguma da determinação
polonesa de lutar. O destino da Tchecoslováquia
estava fresquinho na memória e considerável
confiança havia sido depositada no apoio britânico e francês. Havia ainda o tradicional ressentimento eslavo contra a expansão alemã para o
leste. A efetividade da infantaria e da cavalaria
polonesa era tida como um fator determinante, o
que, definitivamente, não foi justificado pelos
eventos posteriores. Por outro lado, o histórico
antagonismo com os russos impediu a efetivação
de uma aliança anglo-soviética de apoio à Polônia, uma vez que o governo polonês recusou-se
categoricamente a permitir a entrada de tropas
soviéticas em seu território.
A base industrial polonesa estava ainda em processo de expansão e modernização em 1939,
com o principal complexo industrial e de minas
em torno de Cracóvia, no sudoeste da Polônia.
Além disso, outra região industrial havia se desenvolvido na área de Lublin-Radom no sudeste.
A produção total de ambas as áreas em munições
e outros suprimentos militares era ainda limitada
e os estoques tinham que ser ampliados em todo
o território nacional durante o tempo de paz. Isso
se revelaria uma desvantagem para os poloneses, pois os virtualmente imóveis depósitos de
munição, combustível e outros suprimentos críticos seriam muito vulneráveis à captura em caso
de guerra e poderia não ser substituída pela produção corrente.

O conceito polonês de forças militares considerava apenas dois serviços, o Exército e a Marinha.
Não havia Força Aérea independente, sendo as
unidades aéreas subordinadas àquelas forças.
Em tempo de paz, não existiam QGs de Exército
nem de Grupo-de-Exércitos, havendo apenas
QGs de Corpos, com funções meramente administrativas. Em caso de guerra, esses Corpos
seriam elevados à condição de QGs de Exército,
uma vez que não havia o nível de Corpo-deExército na organização tática polonesa.
O efetivo autorizado das forças de terra era de
trinta divisões de infantaria e várias brigadas de
montanha, de cavalaria e uma brigada de cavalaria mecanizada. Havia ainda duas divisões aéreas, ambas sediadas em Varsóvia, e diversas
unidades menores de engenharia, artilharia e
outros serviços, embora muitas delas se destinassem essencialmente ao treinamento e não ao
combate. O efetivo em tempo de paz chegava a
280.000 homens, sendo necessário manter as
divisões e brigadas com efetivo muito reduzido.
As divisões eram numeradas e eram todas igualmente organizadas, com exceção das 21ª e 22ª
Divisões, que eram de montanha. Ao todo, onze
brigadas de cavalaria montada foram ativadas.
Diferentemente das divisões de infantaria, as
brigadas de cavalaria não eram numeradas, mas
eram batizadas com os nomes de suas regiões
de origem.
O plano de conscrição universal da Polônia tinha
204.600 conscritos e voluntários em serviço no
Exército em 1939. O corpo de oficiais nãocomissionados da ativa contava 30.000 integrantes e era considerado bem qualificado a despeito
da falta de treinamento com equipamento moderno. A maioria desse grupo era composta de voluntários de longo tempo cuidadosamente educados. A situação dos 16.300 oficiais da ativa era
um pouco mais complexa. Os oficiais subalternos
eram cuidadosamente selecionados e recebiam o
mesmo treinamento, mas os oficiais superiores,
na maioria dos casos, haviam adquirido sua experiência a serviço de outros países, como Alemanha, Áustria-Hungria e Rússia e seus métodos e
habilidades variavam grandemente.
Em 1939, 1.500.000 reservistas das classes de
1898 a 1915 podiam ser chamados na mobilização. Adicionalmente, 560.000 reservistas das
classes de 1888 a 1897 podiam ser convocados
se necessário, mas sua idade (43 a 52 anos)
limitaria o uso dessas tropas às funções de segurança e em áreas de retaguarda. Na mobilização,
as divisões e tropas do Exército de tempo de paz
seriam elevadas ao efetivo nominal, umas quinze
divisões de reserva e unidades de apoio seriam
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convocadas e a aviação e a Marinha seriam expandidas.
As divisões de infantaria da ativa tinham três regimentos de infantaria, um regimento de artilharia
e um batalhão de reconhecimento. Planejou-se
que cada divisão teria seu próprio batalhão de
engenharia e uma companhia antitanque, porém,
ao tempo do início da campanha, o máximo que
foi possível fazer foi que algumas divisões recebessem um pequeno destacamento de engenharia. O transporte nas divisões de infantaria era
todo hipomóvel. O regimento de artilharia tinha
dois batalhões de canhões de 75 mm e um de
obuseiros de 100 mm. A substituição das peças
de artilharia estrangeiras com canhões de 105
mm e 155 mm de fabricação polonesa havia progredido muito em 1939, mas estava longe de
estar concluída.

Infantaria polonesa.
A mecanização no Exército polonês baseava-se
no conceito de tanquetes, pequenos e baratos
veículos blindados de lagarta armados com metralhadoras. Havia cerca de 450 veículos dos
tipos TK e TKS, distribuídos por pequenas unidades anexadas a unidades de infantaria e cavalaria. A Polônia adquiriu 38 unidades do tanque Vickers britânico de 6 toneladas e produziu um modelo baseado nele, o 7TP, que era superior à
maioria dos tanques alemães. Havia 135 unidades dele em serviço, embora apenas 95 fossem
na versão de uma torre e armado com um canhão
de 37 mm. Havia ainda alguns tanques franceses
R-35 comprados às pressas, que chegaram pouco antes da invasão. Esses tanques equiparam
batalhões blindados e a 10ª Brigada Mecanizada.
As duas divisões aéreas da Lotnictwo Wojskowe

(Aviação Militar) e seus regimentos (seis ao todo)
tinham funções administrativas somente. A unidade tática era o grupo (três a seis por regimento), com dois a quatro esquadrões, cada um com
dez a doze aviões de igual tipo. Na mobilização, a
aviação seria reorganizada para fornecer apoio
aéreo às forças de terra e operariam sob o controle tático do Exército. No total, a Polônia podia
reunir 404 aeronaves de combate, das quais só
308 tinham algum valor combativo. Dessas, 128
eram caças PZL P.11, todos com 3 a 5 anos de
uso e com desempenho marcantemente inferior
ao dos caças alemães. O ótimo bombardeiro
médio PZL P.37 Lós era o único aparelho em
igualdade de condições com seus equivalentes
na Luftwaffe, mas havia apenas 36 unidades dele
em serviço. O bombardeiro leve e de reconhecimento PZL P.23 Karas (114 unidades), por sua
vez, podia ser considerado razoavelmente adequado para a época. Era, enfim, uma força considerável, mas conceitos antiquados de guerra
aérea utilizados pelos poloneses prejudicaram
seriamente a sua efetividade.

PZL P.11 do 113º Eskadra Mysliwska (Esquadrão
de Caça). Principal caça polonês do período, o
PZL P.11 era um caça monomotor monoposto de
asa alta. Lançado em 1934, o P.11 já estava
completamente obsoleto em setembro de 1939,
mas, mesmo assim, os pilotos poloneses alegaram ter derrubado 126 aparelhos alemães, contra
a perda de apenas 26 P.11 em combates aéreos.
Planos Poloneses
O planejamento polonês para a eventualidade de
uma invasão alemã, conhecido como “Plano Oeste”, previa a defesa de toda a extensão da fronteira. Isso foi ditado mais por questões políticas e
econômicas do que pelo bom senso militar. Os
poloneses temiam que os alemães se limitassem
a invadir apenas as regiões que eles haviam perdido no Tratado de Versalhes e, uma vez tendo
conseguido isso, tentassem buscar a paz, mantendo a posse desses territórios. Essas regiões
também eram bastante populosas e continham

Clube SOMNIUM – 2011
Página 5 de 27

A BATALHA DO RIO BZURA

boa proporção de conscritos que teriam que ser
mobilizados e levados para o leste, uma ação que
teria sérias dificuldades logísticas no momento de
uma invasão alemã. A região do chamado “Corredor Polonês” e a região de Poznan continham
grande parte da agricultura polonesa e Cracóvia
era o centro da indústria pesada e da mineração
do país. Além desses aspectos econômicos e
estratégicos, o grande impacto psicológico da
entrega dessas áreas vitais sem luta não podia
ser ignorado.
Os poloneses raciocinavam que, enquanto defendessem suas fronteiras, dariam tempo aos aliados para intervir na guerra contra a Alemanha. O
problema desse conceito era que as fronteiras
ocidentais da Polônia não tinham nenhum obstáculo natural e, pior ainda, no caso da região do
Corredor, que era claramente indefensável, as
forças polonesas já começariam a campanha
cercadas, com forças alemãs a oeste e a leste,
vindas, respectivamente, da Pomerânia e da
Prússia Oriental. As forças na região de Poznan
estariam posicionadas num saliente flanqueado
ao norte e ao sul por território alemão e as unidades em Cracóvia estariam ameaçadas de cerco
por forças alemãs vindas da Eslováquia e do sul
da Silésia.
O plano de defesa polonês era baseado em um
estudo feito originalmente em 1938 e atualizado à
medida que a Alemanha obtinha ganhos em torno
do território polonês. De acordo com esse plano,
notavelmente acertado, os poloneses previram
que os alemães fariam o seu esforço principal da
Silésia em direção à Varsóvia. Um ataque do sul
da Silésia e da Eslováquia poderia ser efetuado
para assegurar o flanco direito da principal força
de ataque alemã. Enquanto isso, outros ataques
poderiam ser lançados da Pomerânia e da Prússia Oriental para cortar o Corredor Polonês e
apoiar o ataque principal contra a capital polonesa. Foi estimado que os alemães seriam capazes
de mobilizar entre 110 e 120 divisões ao todo,
das quais, 70 a 80 poderiam ser empenhadas
contra a Polônia, incluindo cinco Divisões Panzer
(a 10ª Divisão Panzer tornou-se operacional somente na véspera da invasão), quatro Ligeiras e
quatro de infantaria motorizada.
Trabalhos de defesa permanentes já existiam no
rio Narev em Torun, em Bydgoszcz e ao sul do
Warta, a oeste de Lodz, em Czestochowa e a
oeste de Katowice e Cracóvia. Algumas dessas
fortificações haviam sido construídas antes da 1ª
Guerra Mundial. Outras fortificações foram construídas ou estavam em construção em Mlawa e
ao longo dos acessos da Prússia Oriental, a oeste
de Bydgoszcz, na base do Corredor, a oeste de
Poznan e ao longo da fronteira sul com a Eslováquia. Sua construção foi atribuída aos comandos

locais, o que significava que não havia nenhum
tipo de padronização e a qualidade dessas defesas dependia quase que exclusivamente da iniciativa dos oficiais encarregados. Muitas fortificações de campanha consistiam somente de trincheiras, arame farpado e armadilhas para tanques. Além disso, muitos dos trabalhos foram
retardados por diversas razões e, por fim, não
estavam prontas quando foram necessárias. O
uso de rios menores para bloqueios através de
inundações não foi bem-sucedido devido ao tempo seco que então predominava naquele verão.
As ordens para a disposição do Exército polonês
em caso de guerra foram emitidas a 23/03/39. O
planejamento defensivo envolvia a maioria das
divisões de infantaria da ativa e várias da reserva,
todas as brigadas de cavalaria da ativa e o grosso
do pessoal naval em terra. Divisões de reserva
foram mobilizadas e receberam missões defensivas juntamente com as divisões da ativa. Onde
era possível, tropas foram mantidas em áreas de
guarnição e as unidades receberam missões
específicas. Em alguns casos, as unidades tinham que se deslocar para áreas mais adequadas para a defesa. Várias divisões de infantaria e
unidades menores foram transferidas de suas
áreas de guarnição no leste da Polônia para o
centro e oeste do país. As unidades da Guarda
Nacional (Obrona Narodowa) no Corredor e em
Poznan foram mobilizadas para a defesa da fronteira. Pontes temporárias foram construídas ao
longo do Vístula e do Warta para facilitar a movimentação das reservas para os pontos ameaçados.
A partir do norte, havia o Grupo Narev, uma força
de duas divisões de infantaria (18ª e 33ª) e duas
brigadas de cavalaria (Podlaska e Suwalska), sob
o comando do Major-General Czeslaw MlotFijalkowski, que foi desdobrada ao longo dos rios
Biebrza e Narev e recebeu a missão de manter a
parte da fronteira polonesa ao norte da ferrovia
Grodno-Varsóvia e a fronteira com a Lituânia. À
sua esquerda, havia o Exército Modlin, uma força
de duas divisões de infantaria (8ª e 20ª) e duas
brigadas de cavalaria (Nowogródzkac e Mazowiecka), sob o comando do Brigadeiro-General Emil
Krukowicz-Przedrzymirski, que era responsável
pela defesa da área de Mlawa e da rota mais
curta para Varsóvia. À sua esquerda, estava postado o Exército Pomorze, uma força de cinco
divisões de infantaria (4ª, 9ª, 15ª, 16ª e 27ª) e
uma brigada de cavalaria (Pomorska), sob o comando do Major-General Wladyslaw Bortnowski,
que tinha por missão a defesa do Corredor. Expandindo-se do Corredor para o sudoeste estava
o Exército Poznan, do Major-General Tadeusz
Kutrzeba, que contava com quatro divisões de
infantaria (14ª, 17ª, 25ª e 26ª) e duas brigadas de
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cavalaria (Wielkopolska e Podolska) para a defesa do saliente de Poznan. Para o sudeste desdobrava-se o Exército Lodz, do Major-General Juliusz Rómmel, com quatro divisões de infantaria
(2ª, 10ª, 28ª e 30ª), uma de montanha (22ª) e
duas brigadas de cavalaria (Kresowa e Wolyńska), responsável pela defesa da área diante de
Lodz. Seguindo para o sul, estava o Exército Cracóvia, do Brigadeiro-General Antoni Szylling, com
quatro divisões de infantaria (6ª, 7ª, 23ª e 55ª),
uma divisão de montanha (21ª), uma brigada de
cavalaria mecanizada (10ª), uma brigada de cavalaria (Krakowska) e uma brigada de montanha
(1ª), com a missão de defender a vital região de
Cracóvia. A 11/07/39, foi criado o Exército dos
Cárpatos, do Major-General Kazimierz Fabrycy,
contando apenas duas brigadas de montanha (2ª
e 3ª), especificamente para defender a fronteira
com a Eslováquia.
A reserva geral era chamada de Exército Prusy
(Prússia), um nome meramente de efeito moral, já
que, ao contrário dos outros exércitos, não se
previa a sua atuação no território que o batizava.
Ele era comandado pelo General Stefan DabBiernacki e estava postado em torno de Varsóvia,
em duas concentrações principais, a nordeste e
ao sul da capital. O Grupo Norte era formado por
três divisões de infantaria (13ª, 19ª e 29ª) e uma
brigada de cavalaria (Wileńska); o Grupo Sul,
concentrado em torno de Radom, contava com
três divisões de infantaria (3ª, 12ª e 36ª). Havia
ainda em reserva outras duas divisões (1ª e 41ª).
Essa reserva geral destinava-se a realizar contraataques contra as principais penetrações alemãs
em direção a Varsóvia e servir de massa de manobra para o caso de surgir uma oportunidade de
passar para a ofensiva. A região de Gdynia também organizou uma força de defesa com efetivo
de uma fraca divisão pela aglutinação de pequenas unidades de infantaria, reservistas e marinheiros lotados nas instalações navais.
No entanto, a rapidez e potência do ataque alemão impediram que a mobilização se concretizasse como planejada.
O Plano Alemão
Hitler apresentou o plano do Exército, chamado
de Fall Weiss (Caso Branco), a 26/04/39. O Führer aprovou o conceito de ataque do OKH com
dois Grupos-de-Exércitos, destruindo as forças
polonesas na região ocidental do país e capturando Varsóvia. O Grupo-de-Exércitos Norte,
comandado pelo Generaloberst Fedor von Bock,
seria formado pelos 3º e 4º Exércitos. O 3º Exército, postado na Prússia Oriental, era comandado
pelo General der Artillerie Georg von Küchler e

contaria com cinco divisões de infantaria (1ª, 12ª,
21ª, 217ª e 228ª), uma brigada Panzer e uma de
cavalaria (1ª), com um efetivo total de 320.000
homens. Seu esforço principal seria o ataque em
direção a Varsóvia, embora ele também tivesse a
missão de atacar para sudoeste para apoiar o 4º
Exército na tarefa de assegurar travessias ao
longo do Vístula. O 4º Exército, do General der
Artillerie Günther von Kluge, tinha cinco divisões
de infantaria (3ª, 32ª, 50ª, 207ª e 218ª), duas de
infantaria motorizada (2ª e 20ª) e uma Panzer
(3ª), totalizando 230.000 homens. Sua missão era
cortar o Corredor em sua base e tomar Grudziadz, estabelecendo a junção com o 3º Exército
vindo da Prússia Oriental. O 4º Exército iria atacar
para o leste e o sul, isolando as forças polonesas
na parte norte do Corredor e assegurando as
comunicações e linhas de abastecimento entre a
Alemanha e a Prússia Oriental. Uma vez que os
3º e 4º Exércitos se unissem, eles atacariam em
direção a Varsóvia. A captura de Dantzig seria
concluída pela Brigada Eberhardt, formada por
policiais e reservistas alemães já na cidade.
O Grupo-de-Exércitos Norte tinha ainda em reserva três divisões de infantaria (73ª, 206ª e 208ª)
e, pouco antes do início da campanha, a 10ª Divisão Panzer concluiu seu aprestamento e foi incluída em sua ordem de batalha. Havia ainda unidades menores de guardas de fronteira. Sua força
totalizava então treze divisões de infantaria, duas
motorizadas, uma Panzer, uma brigada Panzer e
uma de cavalaria, num efetivo total de 630.000
homens.
O Grupo-de-Exércitos Sul, do Generaloberst Gerd
von Rundstedt, era formado pelos 8º, 10º e 14º
Exércitos. Os dois primeiros realizariam o ataque
principal de toda a ofensiva partindo do norte da
Silésia. O 14º Exército, por sua vez, avançaria do
sul da Silésia e da Eslováquia.
O 8º Exército, sob o comando do General der
Infanterie Johannes Blaskowitz, era composto por
quatro divisões de infantaria (10ª, 17ª, 24ª e 30ª),
somando 180.000 homens. Ele avançaria na direção de Lodz, assegurando o flanco esquerdo
(norte) do 10º Exército contra as fortes concentrações polonesas que se sabia existir na área de
Poznan-Kutno e capaz de interferir com o esforço
principal alemão. No centro do dispositivo do
Grupo-de-Exércitos, o 10º Exército, do General
der Artillerie Walther von Reichenau, contaria com
seis divisões de infantaria (4ª, 14ª, 18ª, 19ª, 31ª e
46ª), duas motorizadas (13ª e 29ª), duas Panzer
(1ª e 4ª) e três ligeiras (1ª, 2ª e 3ª), com um efetivo de 300.000 homens. A ele cabia a principal
missão de toda a operação, ou seja, avançar
diretamente para Varsóvia. A junção das forças
do Grupo-de-Exércitos Norte e do 10º Exército
em Varsóvia selaria o destino das unidades polo-
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nesas no oeste da Polônia e impediria sua fuga
para o leste da linha dos rios Narev-Vístula-San.
Na direita (sudeste) do Grupo-de-Exércitos, o 14º
Exército, do Generaloberst Wilhelm List, tinha
cinco divisões de infantaria (7ª, 8ª, 28ª, 44ª e
45ª), uma ligeira (4ª), três de montanha (1ª, 2ª e
3ª) e duas Panzer (2ª e 5ª), totalizando 210.000
homens. Ele teria que capturar Cracóvia e progredir para leste para proteger o flanco direito do
10º Exército contra as forças polonesas no oeste
da Galícia, reunidas em torno de Lvov. A reserva
do Grupo-de-Exércitos seria formada por seis
divisões de infantaria (27ª, 62ª, 68ª, 213ª, 221ª e
239ª). O Grupo-de-Exércitos Sul totalizava 21
divisões de infantaria, quatro Panzer, duas motorizadas, quatro ligeiras e três de montanha, com
um efetivo total de 886.000 homens.
A participação eslovaca na campanha foi efetivada pelo chamado “Grupo-de-Exércitos” Bernolak,
composto pelas 1ª, 2ª e 3ª Divisões de Infantaria
e pelo Grupo Móvel Kalinciak. Os eslovacos atuaram no flanco direito do Grupo-de-Exércitos Sul e
tiveram limitada participação, tendo poucos confrontos com tropas polonesas.
A Alemanha começou a guerra com uma típica
formação de divisão “triangular”, com três regimentos de infantaria a três batalhões cada. A
divisão contava ainda com um regimento de artilharia (com quatro grupos de 105 e 150 mm),
além de unidades de apoio de engenharia, reconhecimento, comunicações, antitanques, etc. As
divisões motorizadas tinham dois regimentos a
três batalhões e sua infantaria era transportada
em caminhões. Destinavam-se a acompanhar as
unidades blindadas para cobrir seus flancos e
reforçá-las em caso de necessidade. As divisões
de montanha (Gebirgsjäger) tinham a mesma
composição básica das divisões de infantaria,
mas eram treinadas e equipadas especificamente
para a guerra de montanha.
Protagonistas da Blitzkrieg, as divisões Panzer
eram compostas, basicamente, de uma brigada
de tanques (a dois regimentos de dois batalhões),
uma de infantaria motorizada (um regimento de
dois batalhões) e um regimento de artilharia. As
Divisões Ligeiras nada mais eram que divisões de
cavalaria parcialmente mecanizadas. Elas contavam normalmente com dois regimentos de cavalaria, um de reconhecimento motorizado e um de
artilharia, com pelo menos um batalhão blindado
(a 1ª Divisão era a exceção, pois tinha apenas um
regimento de cavalaria, mas contava com um
regimento panzer reforçado).
A Alemanha empenharia contra a Polônia praticamente toda a sua força blindada, embora cerca
de 80% dela fossem o quase inútil Panzer I
(1.445 unidades) e o ligeiramente melhor Panzer
II (1.223). Havia apenas 98 unidades do tanque

médio Panzer III e 211 do pesado Panzer IV,
enquanto os blindados tchecos, incorporados ao
arsenal alemão após a conquista da Tchecoslováquia, acrescentavam outros 196 Panzer 35 (t) e
78 Panzer 38(t).
A 31/08/39, as forças alemãs concentradas contra
a Polônia totalizavam 55 divisões.

Coluna alemã em ação na Polônia. Na frente, um
Panzer I, seguindo de dois Panzer II e, ao lado,
um SdKfz. 251. A cruz branca de identificação de
nacionalidade vista na foto foi abandonada após
a campanha da Polônia por propiciar aos artilheiros antitanques inimigos um bom ponto de mira.
A Luftwaffe
As 1ª e 4ª Luftflotten (Frotas Aéreas) foram designadas para dirigir o esforço aéreo e eram comandadas, respectivamente, pelo General der
Flieger Albert Kesselring e pelo General der Flieger Alexander Löhr. A 1ª Luftflotte operaria na
área do Grupo-de-Exércitos Norte e a 4ª, na do
Grupo-de-Exércitos Sul.
O plano de operações da Luftwaffe dava prioridade à destruição da aviação polonesa no ar e no
solo. As 12 maiores bases aéreas e 75 campos
menores haviam sido identificados pela Luftwaffe
e os primeiros dias deveriam ser suficientes para
eliminar qualquer ameaça polonesa vinda do céu.
A aviação alemã deveria então ser capaz de mudar o seu foco para o bombardeio e metralhamento das colunas polonesas movendo-se para o
front e dos pontos de concentração das reservas
polonesas.
A 1ª Luftflotte tinha em seu efetivo 1.123 aviões,
incluindo 312 caças monomotores Messerschmitt
Bf 109, 67 caças bimotores Bf 110, 160 bombardeiros de mergulho Junkers Ju 87, 246 bombardeiros Heinkel He 111 e 170 Dornier Do 17. A 4ª
Luftflotte controlava 897 aviões, incluindo 147 Bf
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109, 35 Bf 110, 155 Ju 87, 39 aviões de ataque
ao solo Henschel Hs 123, 99 He 111 e 207 Do 17.
Seriam empenhados nas operações toda a força
de bombardeiros de mergulho, 70% dos bombardeiros médios e 50% dos caças da Luftwaffe.
Os caças alemães eram, na grande maioria, o Bf
109E, cuja velocidade máxima de 550 km/h superava enormemente a do seu principal oponente, o
PZL P.11 (390 km/h).

Messerschmitt Bf 109E. Principal caça alemão de
toda a 2ª Guerra Mundial, teve mais de 33.000
unidades produzidas, sendo uma das aeronaves
mais numerosas da História.
Um dos protagonistas da guerra aérea na Polônia
seria o famoso e temido Junkers Ju 87. Não menos importantes foram os modelos He 111 e Do
17, que formavam o esteio da força de bombardeiros médios da Luftwaffe.

3

Junkers Ju 87B Stuka . Sem ter oposição efetiva
de caças, ele teve um impacto devastador na
campanha da Polônia, atacando linhas de comunicação, posições defensivas, concentrações de
tropas, etc.
Começa a Invasão
Por volta das 4:00 h da madrugada de 01/09/39, o
velho encouraçado Schleswig-Holstein abriu fogo
contra a fortaleza polonesa de Westerplatte em
Dantzig. Começava a 2ª Guerra Mundial.
O ataque alemão foi uma surpresa tática para os
poloneses, a despeito de terem conhecimento da
concentração de tropas alemãs nas fronteiras e
da piora da situação diplomática. O governo polonês havia ordenado a mobilização geral a
3

Abreviatura de Sturzkampfflugzeug, literalmente,
avião de combate de mergulho ou bombardeiro de
mergulho.

31/08/39 e muitos reservistas estavam ainda a
caminho de suas unidades e muitas delas estavam em processo de concentração e movimentação para suas posições na fronteira quando ocorreu a invasão. As tropas de terra alemãs avançaram rapidamente, eventualmente trocando tiros
com esparsos elementos poloneses.
A Luftwaffe iniciou suas operações às 4:40 h,
bombardeando pesadamente as principais bases
polonesas em Varsóvia, Grudziadz, Torun, Lodz,
Czestochowa, Radom, Katowice e Cracóvia. Além
dessas missões de longo alcance, a Luftwaffe
bombardeou também todas as pistas de pouso
conhecidas, além de outros estabelecimentos
militares na região da fronteira. Os maciços ataques aéreos nas primeiras horas da guerra causaram devastação nas instalações polonesas,
embora a destruição de aviões no solo não tenha
sido tão significativa quanto se pensava a princípio. Ela também propiciou ao Exército algum apoio aéreo aproximado, bombardeando fortificações diante do 10º Exército. Algumas unidades
aéreas, tendo cumprido suas missões originais,
voaram em missões de interdição, prejudicando a
movimentação dos reforços poloneses para o
front e a retirada das unidades já empenhadas.
As ferrovias polonesas no sentido leste-oeste e
as que correm para o sul de Gdynia foram pesadamente bombardeadas. Um Stuka do I/StG 1,
pilotado pelo Unteroffizier Frank Neubert, foi creditado com a primeira vitória aérea da 2ª Guerra
Mundial ao abater um caça polonês P.11 nessa
manhã.
A mobilização do Exército polonês foi assim desarticulada pelos ataques aéreos às concentrações de tropas e às linhas de comunicação e
transporte. Os danos causados no primeiro dia às
ferrovias polonesas foram rapidamente reparados, mas a liberação de mais aviões alemães da
tarefa de destruir a aviação polonesa durante os
próximos dias tornou possível montar uma série
de ataques de crescente intensidade contra o
sistema ferroviário polonês. Essa interdição foi
logo aplicada igualmente às rodovias. Os aparelhos alemães, após lançar suas cargas de bombas e munição, mantinham as colunas polonesas
sob observação até que outros aviões chegassem
para prosseguir com o ataque.
Apesar de ser numericamente e tecnicamente
inferior à Luftwaffe, a aviação polonesa conseguiu
realizar uma valente defesa. Os aviões poloneses
conseguiram realizar alguns ataques, embora a
maior parte deles tenha atuado mesmo na defesa
de Varsóvia e em apoio às unidades de terra
engajadas com o 10º Exército. No entanto, em
três dias, a Luftwaffe varreu a aviação polonesa
dos céus, destruído a maioria de suas bases no
solo e desmantelado as instalações de reparo e
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produção de aviões. As 1ª e 4ª Luftflotten, a partir
de então, puderam se concentrar na tarefa de
apoiar as forças de terra.

e inútil da cavalaria polonesa atacando os blinda4
dos alemães com lanças . Daí surgiu o famoso
mito da carga da cavalaria polonesa contra tanques, que persiste até hoje.

O Avanço do Grupo-de-Exércitos Norte
Às 10:00 h de 01/09/39, Hitler informou a abertura
das hostilidades ao Reichstag, reunido na Opera
Kroll em Berlim. De acordo com Hitler, a Wehrmacht estava defendendo o território alemão e
realizando um necessário ataque preventivo contra um ataque polonês. O Führer declarou que
não tinha desavenças com a Grã Bretanha ou a
França e que desejava entrar num acordo com
ambas as potências ocidentais.
O 3º Exército desembocou da Prússia Oriental
num avanço para o sul, na direção de Varsóvia,
com o 1º Corpo e uma força conhecida como
“Corpo Wodrig” alinhados, tendo o 21º Corpo a
sudoeste, marchando para Grudziadz. O 4º Exército atacou para o leste através do Corredor Polonês a partir da Pomerânia e Dantzig foi tomada
após feroz combate entre a Brigada Eberhardt e
forças paramilitares polonesas.
Rápido progresso foi feito durante a manhã na
frente do 3º Exército. Durante a tarde, ele moveuse na direção de Varsóvia e encontrou forte resistência das 8ª e 20ª Divisões de Infantaria polonesas e da Brigada de Cavalaria Novogrodsha na
área de Mlawa. Os ataques alemães foram detidos com pesadas baixas em tanques, causadas
pelas defesas antitanques das fortificações de
concreto de Mlawa.
O 4º Exército engajou elementos da Brigada de
Cavalaria Pomorska no início das operações no
Corredor, mas os cavalarianos poloneses realizaram uma série de ações de retaguarda. Pelo meio-dia, ficou evidente para o comando do 4º Exército que o Exército Pomorze estava tentando
retirar-se para o sul e sudeste.
Nessa mesma tarde, elementos do 18º Regimento de Lanceiros, do Coronel Kazimierz Mastelarz,
realizou uma clássica carga de sabres contra uma
força de infantaria da 20ª Divisão Motorizada em
campo aberto. Pegos de surpresa, os infantes
sofreram sérias baixas e se dispersaram, sendo
perseguidos pelos cavalarianos poloneses. Então,
uma unidade blindada alemã surgiu e os poloneses não tiveram escolha senão tentar escapar
galopando entre os tanques alemães, impedindo
assim que eles disparassem suas armas, devido
ao risco de atingirem uns aos outros. O estratagema deu certo, mas 20 poloneses foram mortos,
incluindo o Coronel Mastelarz. No dia seguinte,
correspondentes de guerra italianos foram levados ao local, viram os cavalarianos poloneses
mortos e foram informados da tentativa antiquada

Cavalariano polonês. A cavalaria polonesa era
considerada a melhor do mundo e demonstrou
extraordinária coragem e habilidade na campanha
de 1939. Este cavalariano está armado com um
Karabin Przeciwpancerny (Fuzil Antitanque)
Wz.35 de 7,92 mm.
No front do 3º Exército, Tczew foi capturada ao
amanhecer do dia 02/09/39, mas a vital ponte
sobre o Vístula foi destruída pelos poloneses.
Com isso, os alemães tiveram que efetuar travessias em Gniew e perto de Marienwerder. A ponte
sobre o Vístula em Grudziadz foi mantida sob
pesado fogo de artilharia para impedir que os
poloneses a atravessassem e o Corpo preparouse para um ataque coordenado contra a cidade
do norte e do leste no dia seguinte.
Na frente de Mlawa, o 1º Corpo falhou em fazer
novos progressos, mas o Corpo Wodrig conseguiu romper através das fortificações de campanha a leste da cidade fortificada e prosseguiu
para o sul. A Brigada Panzer Kempf foi rapidamente destacada do 1º Corpo e seguiu para o
leste para reforçar o êxito do Corpo Wodrig. O
plano do 3º Exército teve então que ser modificado. O Corpo Wodrig executaria um movimento
envolvente para atingir as defesas polonesas em
Mlawa pela retaguarda, enquanto a 1ª Brigada de
4

Ao contrário do que foi preconizado pelo mito, a cavalaria polonesa já havia descartado as lanças como
arma de guerra em meados dos anos 30, embora mantivesse o sabre.
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Cavalaria protegeria o exposto flanco esquerdo
do Corpo quando ele girasse para o oeste. Os
dois Corpos e a Brigada de Cavalaria iriam retomar o avanço para o sul após destruir as forças
polonesas em Mlawa ou forçá-las a se retirar.
O 4º Exército forçou a passagem através da floresta de Tuchola e a 3ª Divisão Panzer atravessou o Brahe durante o segundo dia de hostilidades, chegando a poucos quilômetros do Vístula. A
preocupação de uma forte resistência polonesa
ao longo do rio revelou-se infundada. Ao fim do
dia, o 4º Exército havia conseguido cercar a maior
parte das 9ª e 27ª Divisões de Infantaria e a Brigada de Cavalaria Pomorska, que, no entanto,
continuaram tentando escapar através do cinturão
formado pelas forças alemãs que haviam atravessado a base do Corredor.
Nesse mesmo dia, um PZL P.23 do 21º Eskadra
Bombowa (Esquadrão de Bombardeiros) atacou
uma fábrica em Ohlau, realizando assim o primeiro bombardeio aéreo ao solo alemão na 2ª Guerra Mundial.
Na noite de 2 para 3, a Brigada de Cavalaria Podlaska realizou uma incursão na Prússia Oriental,
a única ação de combate ocorrida em território
alemão em toda a campanha. A cavalaria polonesa teve alguns entreveros com unidades de
Landwehr (milícia territorial) e depois se retirou.
Essas ações receberam muita publicidade na
imprensa estrangeira, mas não tiveram qualquer
efeito sobre a campanha.
A 03/09/39, pesados ataques aéreos caíram sobre a 4ª Divisão de Infantaria polonesa “Torun” a
leste de Grudziadz, eliminando a ameaça que
pairava sobre o flanco esquerdo do 21º Corpo,
que continuou seu avanço para sudoeste para
derrotar a 16ª Divisão polonesa e entrar em
Grudziadz. A despeito das pesadas baixas, as
duas divisões polonesas conseguiram se retirar
em boa ordem para o sul e leste, enquanto grupos de cobertura combatiam em intensas ações
de retardamento dentro da própria cidade. Enquanto isso, a 27ª Divisão polonesa conseguiu
escapar do cerco no corredor e retirou-se para
Bydgoszcz, mas as demais unidades cercadas
acabaram destruídas.
No front de Mlawa, o 1º Corpo, auxiliado pelo
ataque do Corpo Wodrig a leste, rompeu as defesas de Mlawa e forçou os irredutíveis defensores
a se retirarem. O Exército Modlin recebeu então
ordens de se retirar para o Vístula.
O 4º Exército enviou a 10ª Divisão Panzer, saída
da reserva do Grupo-de-Exércitos Norte, através
do Corredor rumo à Prússia Oriental. A 207ª Divisão de Infantaria alemã girou para o norte após
as unidades blindadas passarem e selou o cerco
sobre Gdynia. Outras unidades do 4º Exército
limparam a área meridional do Corredor, estabe-

lecendo contato com unidades do 3º Exército em
Nowe Swiecie e lançando uma série de pesados
ataques contra a 15ª Divisão de Infantaria polonesa ao norte de Bydgoszcz.
A primeira fase da campanha no norte foi encerrada a 03/09/39 com a junção entre os 3º e 4º
Exércitos. As forças polonesas no Corredor haviam sido destruídas, com a captura de 15.000
homens, 90 peças de artilharia e grande quantidade de equipamento. O Exército Modlin, que
havia perdido cerca de 10.000 homens capturados, havia sido forçado a se retirar da área de
Mlawa. O Corredor foi cortado na base e no centro, enquanto a parte setentrional e a fortaleza de
Westerplatte, em Dantzig, permaneciam sob controle polonês, mas sob constante ataque por forças terrestres, aéreas e navais.

O General Heinz Guderian, comandante do 19º
Corpo Panzer, em seu veículo de comando. A
grande vantagem do Exército alemão sobre todos
os outros em 1939 era a sua capacidade de reagir rapidamente às situações, graças à proximidade do comando ao front e a excelência de suas
comunicações via rádio. Em primeiro plano, vê-se
uma máquina criptográfica Enigma.
A 04/09/39, o 21º Corpo estava firmemente estabelecido em Grudziadz e os engenheiros alemães
imediatamente se puseram a reparar as pontes
do Vístula para estabelecer outras ligações com o
4º Exército. O Exército Poznan se viu assim forçado a se retirar e abandonou a cidade de Poznan ao inimigo, apesar de não haver nenhuma
força alemã significativa em contato com ele.
Com o colapso dos fronts de seus vizinhos (o
Exército Pomorze ao norte e o Exército Lodz ao
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sul, ambos então em franca retirada), o Exército
Poznan corria sério risco de se ver isolado.
À esquerda do front do 3º Exército, o 1º Corpo e o
Corpo Wodrig se reagruparam e retomaram seu
avanço para o sul. A Brigada Panzer Kempf atravessou o rio Narev perto de Rozan no dia 5, a
despeito da oposição da 41ª Divisão polaca. No
dia seguinte, a brecha foi alargada com outra
travessia em Pultusk. Com o fracasso dos seus
contra-ataques, o Exército Modlin teve que se
retirar novamente, agora para a linha do rio San.
A guarnição de Modlin foi assim entregue à própria sorte.

A invasão da Polônia.
O 4º Exército abriu a segunda fase de operações
com seu 19º Corpo limpando a área a oeste do
Vístula perto de Grudziadz. Ao atingir o rio, o 19º
Corpo moveu-se para o norte. Outras unidades
do 4º Exército ao sul de Grudziadz atravessaram
o Vístula no mesmo dia, enquanto combatiam
uma série de ações com os remanescentes de
unidades polonesas que haviam se infiltrado através das linhas do 19º Corpo. Na base do Corredor, o 4º Exército forçou a 15ª Divisão de Infantaria polonesa a se retirar de suas posições ao
norte de Bydgoszcz.

Uma nova ligação foi estabelecida entre os 3º e
4º Exércitos a sudeste de Grudziadz a 06/09/39 e
a linha alemã a sudeste do corredor foi encurtada.
O QG do 19º Corpo e a 20ª Divisão de Infantaria
Motorizada foram imediatamente retirados e
transferidos para o flanco esquerdo do 3º Exército, onde o Corpo seria reorganizado visando à
marcha para Lomza.
O Avanço do Grupo-de-Exércitos Sul
Os elementos avançados do Grupo-de-Exércitos
Sul haviam penetrado cerca de 6 quilômetros no
interior da Polônia por volta das 6:00 h do primeiro dia da guerra. Um progresso constante foi
mantido até por volta das 14:00 h, quando Rundstedt foi informado que os poloneses em retirada
haviam demolido diversas pontes e até explodiram trechos das estradas para retardar o avanço
alemão.
À tarde, algumas unidades do Grupo-de-Exércitos
Sul haviam progredido até 24 quilômetros. A maioria dos combates do primeiro dia da campanha
para os 8º e 10º Exércitos havia sido entre unidades de reconhecimento alemãs contra forças de
cobertura polonesas. Diante do 8º Exército, a 10ª
Divisão de Infantaria polonesa retirou-se na direção de Kalisz, enquanto as 14ª e 25ª Divisões de
Infantaria e a Brigada de Cavalaria Wielkopolska
retiraram-se para o norte e o leste. No front do
10º Exército, a 7ª Divisão de Infantaria polonesa
foi desbordada pela 1ª Divisão Panzer enquanto
era atacada frontalmente pela 46ª Divisão de
Infantaria. Próximo à aldeia de Mokra, a Brigada
de Cavalaria Wolynska, com o auxílio do trem
blindado “Smialy”, deteve a 4ª Divisão Panzer,
infligindo-lhe sérias baixas, embora sofresse baixas igualmente pesadas no processo (o “Smialy”
foi avariado pela Luftwaffe nesse mesmo dia). Ao
fim do dia, as 7ª, 28ª e 30ª Divisões de Infantaria
e as Brigadas de Cavalaria Krakowska e Wolynska retiraram-se para o leste. A retirada da 7ª Divisão deixou em mãos alemãs uma ponte sobre o
rio Warta, o que foi prontamente explorado pela
1ª Divisão Panzer.
As forças de reconhecimento do 14º Exército e
unidades eslovacas no seu flanco direito capturaram algumas aldeias na área imediatamente ao
norte da fronteira eslovaca. As 8ª e 239ª Divisões
alemãs tiveram pouco progresso diante das defesas em torno de Katowice, enquanto a 28ª Divisão de Infantaria e a 5ª Panzer golpearam as 6ª e
55ª Divisões polonesas. A 2ª Divisão Panzer avançou na direção de Novy Targ, sendo afinal
detida por elementos da 6ª Divisão de Infantaria e
pela 10ª Brigada de Cavalaria Blindada (também
conhecida como Brigada Rzeszow), do Coronel
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5

Stanislaw Maczek . O passo de Jablonka foi conquistado, bem como vários quilômetros ao norte
dele, a despeito da obstinada defesa da 21ª Divisão de Montanha polonesa. A 5ª Divisão de Infantaria (da reserva geral polonesa) e a 6ª Divisão de
Infantaria foram forçadas a se retirar na direção
de Cracóvia e a 23ª Divisão de Infantaria recuou
para o nordeste da cidade.

Trem blindado Nº 53 “Smialy” (“Corajoso”). Os
trens blindados foram muito utilizados durante o
Século XIX e início do Século XX, sendo então
uma forma inovadora de mover rapidamente
grandes peças de artilharia. Porém, o desenvolvimento de veículos motorizados, que deram mais
mobilidade à artilharia, e a sua vulnerabilidade
aos ataques aéreos condenaram o trem blindado
à obsolescência.
O ataque do Grupo-de-Exércitos Sul foi retomado
às 6:00 h de 02/09/39. Os poloneses resistiram
obstinadamente em Mikolow, nas fortificações
diante de Katowice e em torno de Czestochowa.
O 8º Exército atravessou o Alto Prosna, o 10º
Exército atingiu o Warta acima de Czestochowa e
o 14º Exército abriu caminho à força, convergindo
para o norte de Novy Targ.
Um número de reservistas suficiente para formar
duas divisões provisórias foi enviado para reforçar
as unidades polonesas diante do 8º Exército.
Elementos de várias divisões de Infantaria da
reserva geral polonesa também se deslocaram
para a região além do Warta na zona de operações do 10º Exército.
Os movimentos do inimigo levaram Rundstedt a
5

Maczek (31/03/1892 – 11/12/1994) refugiou-se na
França após a campanha polonesa. Participou da
campanha da França em 1940 e, em 1944, comandou
a 1ª Divisão Blindada polonesa durante a libertação da
Europa. Após a guerra, o governo comunista da Polônia retirou-lhe a cidadania polonesa e ele permaneceu
no Reino Unido, onde teve que viver como barman. Em
1989, o governo polonês retratou-se e em 1994 ele
recebeu a maior condecoração polonesa, a Ordem da
Águia Branca. Ele faleceu aos 102 anos e foi sepultado
no cemitério militar polonês de Breda, na Holanda.

concluir que os poloneses pretendiam estabelecer
uma linha defensiva ao longo do rio Warta e manter-se em suas áreas fortificadas de Katowice e
Czestochowa, que foi conquistada na manhã de
03/09/39. Apesar da determinada resistência
polonesa, o 10º Exército conseguiu uma série de
cabeças-de-ponte sobre o Warta. O 14º Exército
combateu seu caminho através das fortificações
em torno de Katowice e Mikolow e progrediu para
o leste. Os exércitos meridionais poloneses, ultrapassados em diversos lugares pelas velozes
colunas alemãs, iniciaram uma precipitada retirada. As tropas alemãs notaram um evidente enfraquecimento da resistência polonesa e obtiveram
ganhos expressivos.
Na região de Novy Targ, uma coluna alemã foi
atingida por um exemplar ataque aéreo realizado
pelos P.23 do 31º Esquadrão. Um caminhãotanque incendiou-se e dois tanques atingidos por
impactos diretos bloquearam a estrada, enquanto
os metralhadores dos aviões regavam de balas
os desesperados alemães que corriam em busca
de abrigo. O efeito disso na campanha foi nulo.
Um mosquito picando um elefante.

Lançado em 1936, o PZL P.23 Karas era o principal bombardeiro leve polonês em 1939. Apesar
da falta de blindagem, ele foi bastante utilizado no
ataque ao solo, o que o tornava muito vulnerável
à artilharia AA leve.
Pela manhã de 04/09/39, o Grupo-de-Exércitos
Sul estimou que o Exército Poznan, em franca
retirada, seria incapaz de lançar um forte ataque
sobre o exposto flanco esquerdo do 8º Exército,
então progredindo para o nordeste. O 10º Exército havia virtualmente destruído a 7ª Divisão de
Infantaria polonesa e capturado 1.000 prisioneiros, incluindo o seu comandante. Baixas pesadas
haviam sido infligidas também à Brigada de Cavalaria Krakowska. As 1ª e 4ª Divisões Panzer continuaram em seu avanço para o leste, seguindo
para além de Radomsko, enquanto as 2ª e 3ª
Divisões Ligeiras protegiam o flanco direito do
Exército e avançavam em direção ao rio Pilica. O
14º Exército reportou a destruição da 6ª Divisão
de Infantaria polonesa e a retirada geral dos poloneses na direção de Cracóvia e para o leste.
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O 22º Corpo avançou para o norte no setor de
Novy Targ, com a 2ª Divisão Panzer, a 3ª de
Montanha e a 4ª Ligeira.
Ganhos adicionais foram informados por todos os
Exércitos a 05/09/39. O 8º Exército estava avançando rapidamente para o nordeste, enquanto
seu 10º Corpo girava para o norte. Vários batalhões do 4º Comando de Fronteira, um regimento
da 62ª Divisão de Infantaria e elementos da 252ª
Divisão atravessaram a fronteira para preencher a
brecha criada pelo avanço do 8º Exército. As
unidades de fronteira e de infantaria foram logo
organizadas numa força-tarefa conhecida como
Grupo Gienanth, o qual recebeu a missão de
proteger o flanco esquerdo do Grupo-de-Exércitos
Sul. Como o 8º Exército continuasse a se mover
para o leste, o front do 10º Corpo tornou-se cada
vez maior, a despeito do pequeno alívio proporcionado pelo Grupo Gienanth.
As unidades do 10º Exército atravessaram o rio
Pilica pelo dia 5 e seu caminho então ficou livre
através da planície polonesa até a capital. Nesse
dia, a 19ª Divisão polonesa contra-atacou a vanguarda alemã em Piotrkow, quando ocorreu um
dos raros combates tanque versus tanque da
campanha. Tanques 7TP do 2º Batalhão de Tanques conseguiram destruir 17 tanques, 2 canhões
autopropulsados e 14 carros blindados, perdendo
apenas 2 veículos na ação. Apesar do notável
êxito, os alemães não se deixaram deter e acabaram repelindo a ala norte do Exército Cracóvia.
No front do 14º Exército, os alemães prosseguiam
no seu avanço para Cracóvia contra crescente
resistência. O 22º Corpo, ao sul do Vístula, marchou em direção ao rio San e o 18º Corpo combateu através dos passos nos Cárpatos em seu
avanço para o leste.
Ao anoitecer de 05/09/39, a junção entre os Exércitos Lodz e Cracóvia havia sido totalmente rompida. As reservas polonesas já haviam sido empenhadas e havia poucas unidades que pudessem ser enviadas para reforçar as vacilantes
defesas diante de Varsóvia. Rydz-Smigly deu
ordens para que os Exércitos Pomorze, Lodz,
Poznan e Prusy recuassem para a margem leste
do Vístula, enquanto os Exércitos Cracóvia e
Cárpatos deveriam recuar para trás do rio San.
O QG de Rundstedt revisou suas estimativas
sobre a capacidade do Exército Poznan no flanco
do 8º Exército a 06/09/39 e preparou-se para
esperar um ataque polonês vindo do norte.
Rundstedt requisitou cavalaria adicional para
realizar ações de reconhecimento, mas o OKH
não tinha nenhuma disponível. Para restringir os
movimentos do Exército Poznan, duas divisões
de Infantaria da reserva do Grupo-de-Exércitos
foram designadas para entrar em linha entre o
10º Corpo e o Grupo Gienanth, reforçando a parte

do front do 8º Exército voltada para o norte.
O 10º Exército continuou a se mover para o nordeste em uma larga frente no dia 6, realizando
uma profunda penetração com seus tanques. Os
poloneses enfrentaram ferozmente o avanço alemão à medida que eles se aproximavam de Varsóvia e ameaçavam a retirada dos Exércitos Lodz
e Poznan. As unidades blindadas alemãs no flanco norte repeliram pesados contra-ataques, infligindo sérias baixas aos poloneses e capturando o
comandante da 29ª Divisão de Infantaria. O 14º
Exército capturou Cracóvia nesse mesmo dia.
O 8º Exército foi dirigido a fazer um ataque frontal
contra a força polonesa se reunindo em Lodz,
enquanto o 10º Exército cercaria Radom pelo
norte e pelo sul e continuaria a sua marcha para o
Vístula. Enquanto isso, o OKH determinou que o
14º Exército destruísse as forças polonesas escapando para o leste. Potentes forças blindadas e
motorizadas se dirigiram para o nordeste na direção de Lublin. Unidades polonesas que haviam
conseguido escapar à destruição a oeste do Vístula deveriam ser apanhadas neste segundo envolvimento no leste da Polônia.
A primeira fase das operações do Grupo-deExércitos Sul estava concluída pelo dia 6. O Exército Poznan havia sido forçado a se retirar
para o leste; o Exército Lodz estava sob pesado
ataque; Cracóvia havia sido capturada e os remanescentes do Exército Cracóvia em Radom
estavam prestes a ser cercados pelo 10º Exército.
O Exército dos Cárpatos havia sido forçado a se
retirar na direção de Lublin e Lvov. Os poloneses
haviam empenhado a maior parte de sua reserva
geral na tentativa de deter o rápido avanço do
Grupo-de-Exércitos Sul em direção à capital e
manter o controle do centro do país.
A segunda fase das operações alemãs consistia
em destruir os grupos principais dos remanescentes das forças polonesas. Todos os três Exércitos
do Grupo-de-Exércitos Sul reportaram progressos
no início da segunda fase das operações e o
OKH cancelou seu planejado lançamento de paraquedistas sobre as travessias do Vístula em
Pulawy.
A Situação do Exército Polonês
A velocidade do avanço alemão fez com que a
ação de comando do Exército polonês se tornasse impraticável e, em consequencia disso, o esforço da defesa se tornou progressivamente mais
caótico. A declaração de guerra da Grã-Bretanha
e da França, a 03/09/39, ao contrário do que Alto
Comando polonês esperava, não trouxe qualquer
alívio. A diretiva de Hitler imediatamente após a
declaração de guerra determinava ações ofensi-
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vas pelo ar e por terra contra os britânicos e franceses, já que era só uma questão de tempo até
que o Exército alemão varresse a Polônia.
Uma tentativa foi feita no sentido de reorganizar
as batidas forças polonesas em três Exércitos,
um ao norte do Vístula, outro mantendo o front
diante de Varsóvia e o terceiro ao sul. Nesse
sentido, o Exército Lublin foi criado a 04/09/39,
ficando responsável pelas unidades postadas em
torno de Lublin, Sandomierz e no Alto Vístula.
Seu comandante era o Major-General Tadeusz
Piskor. Dois dias depois, os remanescentes dos
Exércitos Cracóvia e Cárpatos foram fundidos e a
força resultante foi rebatizada Exército Malopolska, inicialmente posto sob o comando do General
Fabrycy (ex-comandante do Exército dos Cárpatos), mas, a partir do dia 11, ficou sob as ordens
do General Kazimierz Sosnkowski. Por fim, o
Exército Warszawa (Varsóvia) foi criado a
08/09/39 e ficou sob o comando do General Juliusz Rómmel, até então comandante do destroçado Exército Lodz, que chegara a Varsóvia com
seu Estado-Maior. Ficaram então sob suas ordens a defesa da capital, a Fortaleza de Modlin e
as unidades ao sul e nordeste de Varsóvia.
Porém, os alemães avançavam mais rápido do
que os poloneses conseguiam recuar, impedindo
a implementação desse plano. Para piorar as
coisas, as estradas estavam obliteradas por multidões de refugiados que tentavam escapar levando o que podiam, inclusive seu gado.
A 07/09/39, os aviões poloneses restantes foram
transferidos para a área de Lublin, deixando Varsóvia praticamente indefesa contra os pesados
ataques da Luftwaffe.
Os dois Grupos-de-Exércitos alemães exerciam
forte pressão sobre o Exército Poznan ao norte e
sul e o forçou a continuar em sua retirada para o
leste. Remanescentes do Exército Pomorze também recuaram diante dos 3º e 4º Exércitos pela
rota trilhada pelo Exército Poznan. Algumas unidades do Exército Lodz, sob pesado ataque do 8º
Exército, também foram forçados a se retirar na
direção de Varsóvia. A rede de estradas e as
ferrovias na planície polonesa a oeste de Varsóvia determinaram a convergência dessas forças
na região de Kutno. O 10º Exército empurrou os
remanescentes do Exército Cracóvia para a região de Radom, enquanto outras unidades dos
Exércitos Cracóvia e dos Cárpatos foram forçadas a se retirar na direção de Lublin e Lvov pelo
14º Exército. No extremo norte, algumas unidades do Grupo Narev se retiraram em direção a
Brest-Litovsk para evitar serem flanqueadas.
A Luftwaffe havia obtido a total supremacia no ar
e manteve as colunas polonesas em retirada sob
constante observação e ataque. Os Do 17 do
I/KG 2 lançavam bombas incendiárias em áreas

de florestas ocupadas por tropas polonesas e os
soldados que tentavam fugir pelo campo aberto
eram metralhados pelos aviões.
O governo polonês em Varsóvia preparou-se para
se deslocar para sul e leste, de onde poderiam
continuar a guerra ou escapar para a Romênia.
Na noite de 07/09/39, Rydz-Smigly decidiu transferir seu QG de Varsóvia para Brest-Litovsk. Isso
foi um grande erro, pois Brest-Litovsk não estava
adequadamente preparada para servir como AltoComando de Exércitos em campanha. Além disso, a transferência se deu no momento crítico da
tentativa de reorganização de uma linha no Vístula, acarretando em que muitas unidades acabaram recebendo ordens contraditórias, ordens
ultrapassadas ou mesmo ordem alguma, tendo
perdido o contato com escalões superiores, piorando a já catastrófica situação dos poloneses.
A Ofensiva Francesa
Enquanto a Wehrmacht estava empenhada na
Polônia, o Generalíssimo francês Maurice Gamelin, comandante supremo aliado, deu ordem para
se iniciar a "Operação Sarre": os 3º, 4º e 5º Exércitos franceses, totalizando 35 divisões, penetrariam no Sarre.
No Sarre, o 1º Exército alemão, sob o comando
do General Erwin von Witzleben, contava somente 13 divisões. Ao longo de toda a fronteira, 85
divisões francesas enfrentavam 33 alemãs, 25
das quais de 2ª classe.
De início, forças ligeiras de reconhecimento atravessaram a fronteira a 07/09/39 e, dois dias depois, grandes forças mecanizadas as seguiram.
Surpreendentemente, não houve qualquer reação
alemã e as forças francesas atravessaram as
posições defensivas desocupadas. A despeito
desse começo agressivo, a ofensiva francesa não
causou qualquer impacto. Dizia-se que os alemães haviam recuado para levar os franceses a
uma armadilha. Os soldados e oficiais de ambas
as nações fora da área invadida continuavam
vivendo como se nada estivesse acontecendo.
Cidades francesas na fronteira continuavam recebendo energia elétrica de usinas alemãs. Nas
vilas alemãs, os soldados franceses encontravam
curiosas mensagens conciliatórias e veículos com
alto-falantes lançando propagandas de paz.
A 09/09/39, somente duas divisões motorizadas,
cinco batalhões de tanques e artilharia tinham
ocupado uma faixa do território alemão. Durante
toda a operação, não mais que nove divisões
foram empenhadas e o 3º Exército acabou nem
entrando em território inimigo. Ainda assim, essas
forças evitavam sair do alcance do território francês. Seus tanques, quando muito, faziam incur-
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sões do tipo ida-e-volta, com efetivos de companhia, contra pontos-fortes e casamatas, às vezes
observados por personalidades importantes, a
uma distância segura. A aviação aliada não realizou nenhum ataque.
Gamelin estava cada vez mais desconfiado da
contínua inatividade alemã. Começou então a
planejar a retirada, já que não se arriscaria a avançar mais, afastando-se da caríssima Linha
Maginot, nem correr o risco de cair numa armadilha.
Por 12/09/39, a vacilante ofensiva francesa atingiu seu ponto máximo, numa penetração de 8
quilômetros de profundidade por 25 de largura.
Quanto mais avançavam, porém, mais cautelosos
os franceses ficavam. Em uma vila, uma única
metralhadora deteve uma coluna francesa por
mais de um dia.
A 21/09/39, Gamelin renunciou definitivamente a
qualquer prosseguimento da "Operação Sarre" e
ordenou que suas forças recuassem para a Linha
Maginot em caso de contra-ataque alemão.
A 30/09/39, as forças francesas no Sarre receberam ordem de retornar ao solo pátrio. A 17/10/39,
as últimas forças de cobertura retornaram à França. Já então a campanha da Polônia havia terminado e as forças alemãs começavam a se concentrar no oeste.
Foi então a vez do 1º Exército alemão, reforçado,
atacar as retaguardas francesas. O contra-ataque
começou a 16/10/39 e pelo dia 24 havia cruzado
a fronteira francesa, o primeiro exército alemão a
fazer isso desde 1914! A partir daí, começava a
"Guerra Falsa".
Prepara-se o Palco da Batalha do Bzura
Antes mesmo da invasão alemã, o comandante
do Exército Poznan, General Kutrzeba, e seus
oficiais de Estado-Maior haviam estimado, corretamente, que os ataques principais dos alemães
se dariam sobre os exércitos nos seus flancos e,
em conformidade com isso, haviam desenvolvido
planos para uma ofensiva para o sul para auxiliar
o Exército Lodz. Na primeira semana da campanha, porém, esses planos haviam sido rejeitados
pelo Marechal Rydz-Śmigly.
Por 06/09/39, em plena retirada, os Exércitos
Pomorze e Poznan haviam se aglutinado, formando a mais poderosa unidade operacional
polonesa de toda a campanha. A situação de
comando foi prontamente resolvida, uma vez que
o General Bortnowski, do Exército Pomorze, aceitou submeter-se ao comando de Kutrzeba.
As forças germânicas haviam perdido o contato
com o Exército Poznan e o comando alemão
admitiu a hipótese de que as forças polonesas

tivessem sido levadas por trem para Varsóvia (na
verdade, o Exército Poznan, como já foi dito, havia se reunido ao Exército Pomorze). Os alemães
estavam certos de que haviam derrotado todos os
principais efetivos poloneses a oeste do Vístula e
se prepararam para atravessar o rio em força.

General Tadeusz Kutrzeba (15/04/1885 08/01/1947). Natural de Cracóvia, Kutrzeba iniciou sua carreira no Exército Austro-Húngaro em
1906 como 2º Tenente. Após a queda de Varsóvia, ele foi capturado pelos alemães e permaneceu como prisioneiro até o fim da guerra. No pósguerra, ele se tornou Presidente do Comitê Histórico da Campanha de Setembro em Londres.
A profunda penetração do 8º Exército alemão
para o nordeste criou dificuldades no seu flanco
esquerdo, onde a linha do 10º Corpo se esticava
cada vez mais. Embora os 11º e 16º Corpos (destacados do 10º Exército) tivessem sido anexados
ao 8º Exército, isto não propiciou nenhum alívio a
ele, pois o 11º Corpo manteve a direita (leste) da
linha, enquanto o 16º Corpo Panzer, no centro,
marchava celeremente para a capital. A 08/09/39,
a 4ª Divisão Panzer penetrou nos subúrbios de
Varsóvia (de onde foi repelida após 5 horas de
combates de rua) e a 1ª Divisão Panzer cruzou o
Vístula. O Grupo Gienanth e a 213ª Divisão de
Infantaria estavam ainda muito distantes a oeste.
A 221ª Divisão de Infantaria (da reserva do Grupo-de-Exércitos) foi desdobrada num front muito
estendido e também estava muito a oeste para
apoiar o 10º Corpo no caso de um ataque vindo
do noroeste. O setor mais vulnerável era o da 30ª
Divisão de Infantaria, que estava numa posição
realmente desfavorável. A divisão foi espalhada
ao longo de mais de 30 quilômetros e prosseguia
avançando para nordeste em coluna, com apenas
alguns destacamentos providenciando a sua segurança. A artilharia da divisão estava espalhada
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ao longo da coluna e uma ação de fogo defensivo
coordenado era simplesmente impossível. A ideia
de que a vitória estava próxima fez com que se
negligenciassem as medidas de segurança.
A 07/09/39, os poloneses receberam a informação de que os alemães estavam se aproximando
de Leczyca, o que efetivamente cortava a rota de
fuga dos seus exércitos. Sua situação era dramática, uma vez que os alemães estavam quase
fechando o cerco sobre suas forças: o 8º Exército
alemão havia ocupado a margem sul do rio Bzura, o 4º Exército havia ocupado a margem norte
do Vístula de Wloclawek a Wyszogrod e outros
elementos dele já estavam atacando a sua retaguarda. Estava evidente a necessidade de escapar para o leste e, igualmente, era urgente aliviar
a pressão sobre o Exército Lodz. Várias opções
foram consideradas, incluindo um ataque simultâneo feito pelo Exército Lodz e aguardar a chegada de unidades do Exército Pomorze. No entanto,
revelou-se impossível coordenar as ações com o
primeiro e a urgência da situação não permitia
esperar pelo segundo. Por fim, Rydz-Smigly autorizou o ataque.
A Batalha do Bzura
Às 17:30 h do dia 09/09/39, uma pesada preparação da artilharia polonesa assinalou o início da
Batalha do Bzura. O esforço principal polonês
ficou a cargo de uma unidade conhecida como
Grupo Operacional Knoll-Kownacki (do nome de
seu comandante, o General Edmund KnollKownacki), formado pelas 14ª, 17ª e 25ª Divisões
de Infantaria. Na ala direita da ofensiva, na área
de Leczyca, estava a Brigada de Cavalaria Podolska, enquanto, no flanco esquerdo, no setor
entre Lowicz e Glowno, estava a Brigada de Cavalaria Wielkopolska. Os poloneses tiveram então
uma rara oportunidade de dispor de superioridade
numérica sobre os alemães, pois a única divisão
na área (a 30ª) estava muito distendida.
O ataque pegou os alemães de surpresa. Ao
anoitecer, a Brigada Podolska alcançou a localidade de Uniejów, onde a luta se estendeu pela
manhã seguinte. Nesse meio tempo, a 25ª Divisão libertou Leczyca, enquanto a 17ª Divisão de
Infantaria polonesa chocou-se com a sua homônima, a 17ª Divisão de Infantaria alemã, em Malachowicze. Pelo meio-dia, a 14ª Divisão de Infantaria polonesa estava lutando dentro de Piatek. A
Brigada Wielkopolska superou a oposição inimiga
e conquistou as passagens sobre o Bzura na
localidade de Sobota, embora estivesse ainda
empenhada em dura luta para atingir a área de
Walewice-Bielawas.
A cavalaria polonesa, em particular, forçou os

alemães a retroceder, avançando sobre seus
flancos vulneráveis e desorganizando a retaguarda, numa clássica ação de cavalaria. Entre as
unidades de cavalaria convencional havia alguns
tanquetes de reconhecimento TKS e TK-3, que
tiveram um desempenho surpreendentemente
notável.

Tanquete TKS e a cavalaria polonesa ao fundo.
De imediato, a ofensiva polonesa obteve grande
êxito, infligindo consideráveis baixas às tropas
das 24ª e 30ª Divisões alemãs, totalizando cerca
de 1.500 alemães mortos e feridos e 3.000 prisioneiros. A 30ª Divisão alemã foi duramente atingida, sendo desbaratada, e seu comandante, o
6
General von Briesen , foi ferido quando liderava o
seu último batalhão de reserva. A divisão só conseguiu restabelecer uma linha no dia seguinte.
De início, os alemães subestimaram a dimensão
da ofensiva polonesa. O General Blaskowitz considerou a possibilidade de um contra-ataque com
o 13º Corpo, mas descartou a ideia em favor de
ordenar ao 10º Corpo que girasse seu front para
o norte. Rundstedt concluiu que era a hora de
realizar uma batalha de cerco, eliminando de uma
vez por todas aquela força polonesa. Ele disponibilizou algumas unidades, inclusive antitanques,
para o 8º Exército, as quais foram apressadamente despachadas para enfrentar a ameaça. Ao
mesmo tempo, o 11º Corpo recebeu ordens de
atacar o ombro leste da penetração polonesa.
No dia 10/09/39, o General das Waffen-SS Wilhelm Fritz von Roettig foi morto numa emboscada realizada pelos poloneses próximo a Opoczno
(a sudeste de Lodz). Com isso, Von Roettig angariou a dúbia distinção de ter sido o primeiro general morto na 2ª Guerra Mundial.
6

O Generalmajor Kurt von Briesen foi ferido no braço
direito e tornou-se o primeiro comandante divisional a
ser condecorado na 2ª Guerra Mundial (recebeu a Cruz
de Cavaleiro). Von Briesen foi promovido e, a 25/11/40,
tornou-se o comandante do 52º Corpo-de-Exército. Ele
foi morto por um avião soviético a 20/11/41.
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LEGENDA:

A 11/09/39, as forças polonesas continuaram sua
ofensiva, avançando na direção de Modlna,
Pludwiny, Wola Bledowska, Osse e Glowno. A
luta continuava acesa em Bielawas, de onde os
poloneses conseguiram expulsar os alemães por
volta do meio-dia. Em Walewice e Rulice, a despeito da obstinada defesa alemã e das pesadas
baixas polonesas, os germânicos foram forçados

a se retirar. Em Helenow, a luta degenerou em
combates corpo-a-corpo. A 25ª Divisão conseguiu
capturar a colina 160,9 e a floresta a leste de
Celestynów após duros combates. A Brigada de
Cavalaria Wielkopolska viu-se cercada e seu
comandante, o General Roman Abraham, aproveitou-se da confusão inimiga e manteve uma
postura ofensiva. No dia seguinte, com a ajuda da
4ª Divisão de Infantaria, a Brigada conseguiu
romper o cerco. O General Abraham tem a distinção de não ter perdido nenhuma batalha durante
a invasão alemã.
Alguma preocupação foi manifestada no OKH e
nos QGs de ambos os Grupos-de-Exércitos a
respeito da capacidade dos poloneses serem
capazes de romper o cerco e escapar para o
leste. Pelos próximos dias, o bolsão, agora conhecido como “Bolsão de Kutno”, que materializou o plano original do OKH para destruir o grosso dos Exércitos poloneses a oeste do Vístula,
tornou-se o ponto focal de toda a campanha.
Ironicamente, a ofensiva polonesa teve um efeito
benéfico aos alemães, pois apressou o processo
de envolvimento do Exército Poznan e, além disso, os ataques desesperados dos poloneses ser-
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viram somente para esgotar suas tropas e seus
recursos.
O plano alemão para derrotar os poloneses previa
ataques convergentes do oeste, sul e leste, enquanto o Grupo-de-Exércitos Norte bloqueava a
rota de fuga para o norte através do Vístula. A
massa dos exércitos poloneses no oeste seria
então cercada na região de Kutno e na área entre
essa cidade e Varsóvia.
A 12/09/39, o OKH determinou que o 8º Exército
assumisse a responsabilidade pelas operações
no Bolsão de Kutno e liberasse o 4º Exército para
que ele rumasse para o leste. O 3º Corpo (4º
Exército), então ao sul do Vístula, foi temporariamente anexado ao 8º Exército, que passou a
controlar seis Corpos para a tarefa.
O OKH também ordenou ao Grupo-de-Exércitos
Norte para girar para a direita com parte de suas
forças e apresentar uma nova frente para o oeste.
O 1º Corpo do 3º Exército recebeu ordem de atingir as travessias do Vístula em Varsóvia, evitando maiores engajamentos na cidade, pois os
combates de casa em casa seriam custosos e
dificultariam o desengajamento do Corpo quando
chegasse a hora dele marchar para o sudeste.
Uma força provisória foi organizada para defender
a margem norte do Vístula contra tentativas de
travessia polonesas na região de Kutno. Os 10º e
4º Exércitos alemães e as reservas do Grupo-deExércitos Sul foram orientados para a luta no rio
Bzura (as forças enviadas incluíam as 1ª e 4ª
Divisões Panzer e o Regimento SS Leibstandarte
Adolf Hitler). A 4ª Luftflotte também deveria se
concentrar na região e logo a superioridade aérea
alemã fez-se sentir, virtualmente obliterando os
movimentos poloneses à luz do dia.
No campo de batalha, os poloneses retomaram o
ataque contra Modlna, sem sucesso. De sua parte, os alemães contra-atacaram em Malachowice
e Dybówka e, após ferozes combates, conseguiram retomar as localidades.

Prisioneiros de guerra alemães em Varsóvia.

A 16ª Divisão “Grudziadz”, do Exército Pomorze,
recebeu ordem de atacar Lowicz. Os soldados da
divisão, que havia sido derrotada poucos dias
antes na fronteira, aproveitaram entusiasticamente a oportunidade de ir à forra. A luta foi excepcionalmente feroz e prosseguiu até após o anoitecer, com a resistência alemã sendo afinal quebrada. Os alemães, pertencentes ao 102º Regimento (24ª Divisão), retiraram-se em desordem e,
ao amanhecer, os poloneses iniciaram a perseguição.
No front da 25ª Divisão de Infantaria, a luta engolfou as localidades de Wróblew e Wielka Solca.
Ambas trocaram de mãos quatro vezes até que,
no início do dia seguinte, os alemães se apossaram delas definitivamente. A despeito disso, a 25ª
conseguiu romper as defesas alemãs e suas vanguardas atingiram os arredores de Ozorków, flanqueando Modlna. Isso permitiu à 17ª Divisão atacar na direção de Stryków, enquanto a 14ª Divisão polonesa batia-se com a 10ª Divisão alemã.
No entanto, os poloneses acabaram detidos pelo
superior poder de fogo alemão diante de Pludwiny. Os alemães então passaram ao contraataque, mas os poloneses da 14ª Divisão fincaram o pé, não recuaram um centímetro e ainda
limparam a floresta diante de Pludwiny.
No entanto, as pesadas baixas polonesas, o incessante combate e o recrudescimento da oposição começaram a minar o esforço polonês. Kutrzeba percebeu que a iniciativa estava começando
a passar para o lado dos alemães. Um tempo
valioso e o elemento surpresa haviam sido perdidos. Ele ordenou a Knoll-Kownacki que retomasse Glowno e a missão recaiu sobre a 4ª Divisão
de Infantaria e a Brigada Wielkopolska.
A 13/09/39, teve início a ofensiva. No entanto, a
4ª Divisão não partiu para o ataque e a Brigada
Wielkopolska avançou sozinha. O 57º Regimento
(14ª Divisão) foi enviado em reforço e ultrapassou
os cavalarianos, avançando até ser detido a 3
quilômetros do objetivo. A resistência alemã havia
sido bastante reforçada, incluindo tanques e artilharia. O 15º Regimento de Cavalaria sofreu sérias baixas e seu comandante, Tenente-Coronel
Tadeusz Mikke, foi morto enquanto tentava reagrupar suas forças para realizar um contraataque. Na luta feroz que se seguiu, os poloneses
saíram vitoriosos e mantiveram suas posições,
infligindo pesadas baixas aos alemães.
O General Abraham protestou com Kutrzeba sobre a ausência da 4ª Divisão no ataque. O General Mikolaj Boltuc, à frente do Grupo Operacional
Wschód (4ª e 16ª Divisões) recusou-se a atacar e
Kutrzeba então colocou a operação sob o comando de Bortnowski.
Ao fim do dia, os poloneses haviam atingido a
linha Strykow-Ozorkow, o que representava para
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os alemães um recuo de cerca de 20 quilômetros
para o sul de suas posições originais. Os poloneses podiam ainda se orgulhar de libertar diversas
cidades, tais como Leczyca, Piatek e Walewice.
O Alto Comando polonês ordenou a Kutrzeba que
atacasse na direção de Radom e tentasse seguir
na direção da Romênia, o que era flagrantemente
irrealizável. Ele então ficou sabendo que unidades do Exército Lodz haviam se retirado para a
fortaleza de Modlin. Ao saber disso, Kutrzeba
decidiu cancelar a ofensiva para o sudeste e tentar romper o cerco na direção nordeste, através
de Sochaczew e da floresta de Kampinos.
Nesse ponto, os alemães já haviam concentrado
doze divisões em torno do Bolsão de Kutno: do
noroeste, marchavam as 50ª e 208ª Divisões de
Infantaria; do norte, a 3ª de infantaria; do leste, a
4ª Panzer e as 18ª, 19ª, 24ª e 31ª; do sul, pressionavam as 10ª, 17ª, 30ª e 221ª.
Na manhã de 14/09/39, a força do General Bortnowski iniciou a segunda fase da batalha. As 26ª
e 16ª Divisões de Infantaria atravessaram o Bzura
perto de Lowicz e marcharam para a Floresta de
Skierniewice. O 18º Regimento (26ª Divisão) conseguiu expulsar os alemães de Sochaczew, enquanto a 4ª Divisão polonesa atingiu a estrada
Lowicz-Glowno. Em Sochaczew, o intenso fogo
de artilharia devastou a cidade.

Cavalaria polonesa em Sochaczew
Bortnowski, porém, foi informado pelo reconhecimento aéreo que uma coluna mecanizada alemã
estava rumando para o flanco esquerdo de sua
força, onde a 26ª Divisão de Infantaria avançava.
Isso pareceu confirmar a informação de que a 4ª
Divisão Panzer estava se retirando de suas posições nos arredores de Varsóvia. Temendo que
essa força blindada fosse uma ameaça séria demais para a sua infantaria, ele ordenou a retirada
da 26ª Divisão. Esta decisão, surpreendente e
incrível, condenou as forças polonesas a ficarem
presas no Bolsão de Kutno. Inconformado, o General Boltuc solicitou a Kutrzeba a remoção de
Bortnowski do comando. Nesse mesmo dia, o 11º
Corpo alemão conseguiu repelir os poloneses
para oeste do Bzura, reconquistando Lowicz. Os
poloneses contra-atacaram e o combate prolongou-se pela noite entre o 65º Regimento polonês
(16ª Divisão) e o 51º Regimento alemão (18ª

Divisão). Por fim, os poloneses deram-se por
vencidos e Boltuc ordenou a retirada de suas
tropas para trás do Bzura.
O Grupo Operacional Knoll-Kownacki moveu-se
para Sochaczew, sendo detido próximo a Sludwia. Ao anoitecer do dia 15, as tropas polonesas
haviam atingido o Bzura. Kutrzeba e Bortnowski
haviam concordado que o Grupo Operacional de
Boltuc manteria o ataque para Skierniewice, com
o apoio da 26ª Divisão. Kutrzeba também fundiu
as brigadas de cavalaria Wielkopolska e Podolska, colocando-as sob o comando do General
Abraham. A missão dessas forças seria abrir um
corredor de fuga dos exércitos poloneses para
Varsóvia.
Kutrzeba esperava que as divisões de KnollKownacki, com seus soldados enrijecidos pelo
combate e animados pelas vitórias em Leczyca,
Piatek, Modlna e Stryków, juntamente com as
tropas de Boltuc, seriam capazes de realizar a
tarefa. Porém, a retirada de Bortnowski para a
outra margem do Bzura minou as suas chances
e, com o início do contra-ataque alemão, a ofensiva para Skierniewice teve que ser cancelada.
Enquanto a situação chegava a um clímax junto
ao rio Bzura, no setor noroeste do Bolsão de Kutno a situação se deteriorava. A 3ª Divisão de
Infantaria alemã já engajara as forças polonesas
ao longo do Vístula no dia 11. Os alemães, com
forte apoio aéreo e de artilharia, forçaram a travessia do rio próximo a Plock, superando os defensores do 19º Regimento de infantaria polonês
numa luta que se estendeu por vários dias. Por
fim, a linha polonesa foi rompida e os alemães
ocuparam Dobrzyków e Ciechomice. A seguir, os
alemães atacaram Gabin, fazendo uso de bombardeios aéreos, com grandes baixas entre a
população civil.
A 14/09/39, houve violentos combates na floresta
de Lack e no povoado de Góry. O 24º Regimento
polonês (27ª Divisão) atacou o 8º Regimento
alemão (3ª Divisão) por volta das 14:00 h e a luta
estendeu-se até a noite. Alguns grupos alemães
foram cercados, mas a batalha continuou indefinida. Na noite de 14 para 15, o General Michal
Tadeusz Karaszewicz-Tokarzewski, comandante
do Grupo Operacional do Exército Pomorze, decidiu liquidar os bolsões alemães diante de Plock
e a 15ª Divisão atacou na direção de Dobrzyków.
Sem contar com adequado apoio de artilharia, o
ataque tornou-se caótico e acabou refluindo para
o ponto de partida. A 27ª Divisão atacou com dois
regimentos (19º e 24º) na região de Lack. Após
luta difícil, ao amanhecer o inimigo havia sido
expulso da floresta, mas não destruído. O ataque
continuou na direção de Radziwie e, também pela
manhã, o 24º Regimento capturou a área de Dzierzazna e Góry e o 19º foi detido em Budy Cie-
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chomickie. A 15/09/39, as tropas polonesas retomaram o ataque a Radziwie, com forte apoio de
artilharia, e o combate desenrolou-se pelas ruas
da localidade. O 8º Regimento alemão realizou
um contra-ataque pela frente e pelo flanco esquerdo, forçando os poloneses a se retirar de
volta à floresta de Lack. Ao anoitecer, os poloneses mantinham a linha Wola Lacka-ZdwórzZofiówka. Os exaustos poloneses haviam sofrido
sérias baixas em três dias de combates ininterruptos e o 19º Regimento havia sido reduzido ao
efetivo de batalhão. Embora a ofensiva polonesa
na região de Plock não tivesse obtido o êxito desejado, ela impediu a progressão da 3º Divisão
alemã e manteve a retaguarda segura das forças
empenhadas no Bzura.
Nos dias 15 e 16, o Exército Pomorze se estabeleceu defensivamente na margem norte do rio
Bzura. O grupo do General Stanislaw GrzmotSkotnicki (originalmente comandante da Brigada
Podolska) ocupou o trecho entre Kutno e Zychlin,
enquanto as tropas do General KaraszewiczTokarzewski se postavam em Gabin e, por fim,
outros elementos do Exército Poznan ocupavam
o Bzura perto de Sochaczew, onde estariam em
posição para iniciar o avanço para Varsóvia. Dentro do Bolsão de Kutno havia elementos de 12
divisões polonesas: 14ª, 17ª, 25ª e 26ª Divisões
de Infantaria, as Brigadas de Cavalaria Wielkopolska, Kresowa e Wolynska e os remanescentes
das 2ª, 4ª, 10ª, 13ª, 15ª, 16ª, 28ª e 30ª Divisões.
Isso representava mais de 1/3 de toda a força
terrestre polonesa. Porém, já então, havia escassez de suprimentos de todos os tipos.
Os 11º e 16º Corpos reverteram ao controle do
10º Exército a 15/09/39, uma vez que o 10º assumiu as operações contra Kutno do leste, tornando-se assim responsável por três frentes: uma
voltada para o norte, na direção de Varsóvia,
outra para leste, na direção de Lublin, e outra
para oeste, contra o Bolsão de Kutno. Os dois
corpos na frente de Varsóvia deveriam manter o
sítio ao sul da cidade e despachar unidades Panzer entre Varsóvia e as forças polonesas no bolsão. Eles também iriam providenciar proteção de
flanco para o 10º Exército à sua esquerda, que
era a missão original do 8º Exército, e iria assim
liberar o 8º Exército para que ele pudesse se
concentrar na tarefa de reduzir o bolsão. Para
destruir as forças polonesas, os alemães concentraram nada menos que duas divisões Panzers,
uma motorizada e três ligeiras, totalizando cerca
de 800 tanques.
Reichenau, o comandante do 10º Exército, ordenou ao 11º Corpo que estabelecesse uma cabeça-de-ponte a oeste do rio Bzura para permitir ao
16º Corpo Panzer atravessar com seus blindados
e atacar os poloneses do leste. Essa operação

seria executada em coordenação com o 8º Exército, que manteria a pressão sobre os poloneses
do noroeste, oeste e sudoeste.
A 15/09/39, os poloneses foram expulsos de Sochaczew pela 4ª Divisão Panzer, que atravessou
o Bzura entre Zukowo e Zarzecze, enquanto a
19ª Divisão de Infantaria alemã, na margem oeste
do Bzura, pressionava Lubiejów, atingia a floresta
de Emilianów e tomava Kozlów Szlachecki. A 4ª
Panzer seguiu para Brochów, colidindo com a
Brigada de Cavalaria Wielkopolska. Os alemães
foram detidos e os poloneses passaram ao contra-ataque, com dois esquadrões da cavalaria
realizando uma carga de baioneta contra elementos do Leibstandarte Adolf Hitler, conseguindo,
por fim, retomar Brochów. Ao amanhecer do dia
16, os cavalarianos retomaram a sua progressão
na direção da Floresta de Kampinos.
A 1ª Divisão Panzer e os SS da Leibstandarte
atacaram a 14ª Divisão polonesa no momento em
que ela se preparava para atacar, infligindo-lhe
perdas bastante sérias. O 57º Regimento, em
particular, foi arrasado e os alemães ameaçaram
atingir o próprio QG divisional. Alguns tanquetes
TKS foram enviados em apoio, mas, diante do
poderio dos tanques alemães, foram forçados a
se retirar. Outro regimento da divisão, o 58º, preparou uma posição defensiva de canhões antitanques na linha Krukow-Bledów, detendo o avanço dos alemães e destruindo 16 tanques no
processo. No entanto, os alemães encontraram
uma brecha nas linhas polonesas e logo havia
tanques alemães passeando na retaguarda das
14ª, 17ª e 26ª Divisões polonesas. Uma força
blindada alemã penetrou em Lipnicas e seguiu
para Rybno, onde estava o QG da 17ª Divisão. O
70º Regimento polonês repeliu o ataque alemão,
mas o combate prosseguiu até o anoitecer. A 25ª
Divisão também sofreu perdas significativas enfrentando o ataque alemão, embora destruísse 17
tanques inimigos.

Panzer IV destruído durante a Batalha do Bzura.
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Foi um dia de frustrações para ambas as partes.
Os poloneses não conseguiram realizar a ofensiva para Skierniewice, sobre a qual repousavam
as suas últimas esperanças, e os alemães não só
não conseguiram progredir com a rapidez desejada como ainda sofreram baixas muito pesadas.
Os grupos blindados que haviam se infiltrado na
retaguarda polonesa haviam sido perdidos. O
comandante do 16º Corpo Panzer, General Erich
Hoepner (que seria executado a 08/08/44 por sua
participação no complô para assassinar Hitler)
decidiu retomar o ataque, enquanto Kutrzeba
decidiu desviar suas forças para o norte e tentar
atacar através do rio Bzura, visando atingir a floresta de Kampinos e, por fim, Varsóvia. O Grupo
Operacional do General Knoll-Kownacki atravessaria o Bzura ao norte de Sochaczew e rumaria
para a região sul da floresta. A 15ª Divisão de
Infantaria estabeleceria uma passagem na margem leste que permitiria ao Exército Pomorze
alcançar a floresta.
O principal ataque alemão se iniciou a 16/09/39,
com forte apoio da Luftwaffe. Só nesse dia, 820
aviões foram empenhados na batalha, lançando
328 toneladas de bombas.
Uma cabeça-de-ponte sobre o Bzura foi estabelecida nesse mesmo dia e as duas divisões Panzer
do 16º Corpo prepararam-se para atacar imediatamente, com forte apoio de infantaria. A despeito
da sua posição desesperada, Bortnowski realizou
mais um esforço para romper o cerco nesse dia.
Essa ação desbaratou os planos de ataque alemães, que tiveram que desviar várias unidades,
inclusive blindadas, para conter o avanço polonês
e se interpor entre as forças polacas e a capital.
O contratempo, porém, teve pouco impacto na
situação, uma vez que o único resultado palpável
do ataque polonês foi desgastar seus já escassos
recursos. O 8º Exército tratou de tomar vantagem
da enfraquecida situação dos poloneses para
comprimi-los numa massa compacta e pequena,
facilitando a ação da Luftwaffe.
Na noite de 16/09/39, o QG do Exército Poznan
chegou a Myszor. A Brigada de Cavalaria Wielkopolska atravessou o Bzura, seguida pela Brigada
Podolska.
A 17/09/39, a artilharia pesada alemã começou a
bombardear a travessia do rio ao norte de Brochów e a maior operação aérea da campanha
teve início, com a Luftwaffe realizando uma série
de pesados ataques na região ocupada pelos
poloneses. Ao raiar o dia, a 25ª Divisão, do Grupo
Knoll-Kownacki, iniciou a travessia do rio e foi
bombardeada pela artilharia alemã. Os soldados
poloneses buscaram refúgio na área da floresta
de Kampinos, deixando exposta a passagem da
15ª Divisão. A 1ª Divisão Panzer, após atravessar
o Bzura entre Sochaczew e Brochów, engajou a

25ª Divisão polonesa e conseguiu capturar Ruszki, sendo detida logo depois. Por sua vez, a 15ª
Divisão polonesa se viu tendo que combater para
manter sua cabeça-de-ponte. A divisão foi sobrepujada pelo poderio aéreo e pelos tanques alemães e foi forçada a transferir-se para o setor da
25ª Divisão.
Enquanto isso, a 14ª Divisão partiu para sua área
de concentração na região de Ilów e Budy Stare,
mas a sua coluna foi retardada pelos últimos elementos da 25ª Divisão. Nas primeiras horas da
manhã, a coluna foi impiedosamente atacada
pelos Stukas e pela artilharia. As tentativas da
divisão para se agrupar foram baldadas e seu
comandante, o General Franciszek Wlad, ordenou que a divisão e seus elementos anexados
seguissem para o Bzura na região de Witkowice e
que tentassem escapar do cerco indo para a floresta de Kampinos. As tropas da 17ª Divisão de
Infantaria abriram caminho à força até o Bzura,
enquanto outras unidades, mais ou menos por
conta própria, cruzaram o rio na região de Witkowice. O grosso do Exército Pomorze seguiu de
Kiernoza e Osiek para Budy Stare, onde se concentrariam para cruzar o Bzura perto de Witkowice e Brochów. No entanto, essas tropas se surpreenderam ao se deparar com o 16º Corpo Panzer. A área de concentração foi alvo de pesado
bombardeio de artilharia e da aviação. Os alemães varreram a área, com os poloneses tentando se defender até a última bala.
Os alemães começaram a selar o anel de aço em
torno do Bolsão de Kutno. A oeste, o 10º Corpo; a
sudoeste, o 13º Corpo; do noroeste, o 2º. Na
floresta de Kampinos, a luta prosseguia. O General Bortnowski chegou a Witkowice e o 14º Regimento (4ª Divisão) atingiu a área da floresta de
Brzeziny, onde foi reorganizado. Por volta das
18:00 h do dia 17/09/39, a 4ª Divisão recebeu um
pedido do General Bortnowski para atingir o Bzura na região de Biala Góra.
O 14º Regimento atacou unidades alemãs na
área da floresta de Brzeziny, buscando retardar a
perseguição alemã, protegendo assim a marcha
da 4ª Divisão através das florestas de Budy Stare
e Radziwilka. A Companhia antitanque do 14º
Regimento, sob o comando do 2º Tenente Vincent Dabrawa, ofereceu resistência tão fanática
que por fim só restaram dois homens: o tenente e
um servente. Sem munição e cercados, não restou a eles nenhuma alternativa senão a rendição.
No entanto, os alemães, enfurecidos pelas pesadas baixas sofridas, assassinaram a ambos no
vilarejo de Sadowo. O tenente foi sepultado por
um fazendeiro local, que guardou os seus documentos, os quais estão hoje com os familiares de
Dabrawa. Eles atestam a heróica resistência polonesa, bem como a selvageria germânica.
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Durante a noite de 17/09/39, as principais forças
polonesas atacaram os alemães entre Witkowice
e Sochaczew, numa última tentativa de romper o
cerco. A 15ª Divisão de Infantaria e a Brigada de
Cavalaria Podolska cruzaram novamente o Bzura
em Witkowice. Em Brochów, as 17ª e 25ª Divisões de Infantaria atravessaram o Bzura. A 14ª
Divisão de Infantaria foi concentrada em Laziska,
enquanto outras unidades marchavam na direção
das aldeias de Osmolin, Kierozia e Osiek. Elas
abriram caminho à força através da linha alemã,
progredindo na direção da região de florestas a
sudoeste de Modlin, embora fossem forçadas a
abandonar a maior parte do equipamento pesado.
No entanto, elas foram apanhadas entre o Vístula
e as unidades do 10º Exército a oeste de Varsóvia e, no combate que se seguiu, o número de
prisioneiros chegou a 12.000, incluindo o General
Knoll-Kownacki.
Ao amanhecer do dia 18, os alemães atacaram
para o sul, ao longo de ambas as margens do
Bzura, apoiados por mais de 300 aviões e artilharia pesada. Os obuseiros alemães, tomando vantagem de suas posições no terreno elevado da
margem norte do Vístula, bombardearam as posições polonesas o dia inteiro. A despeito das dificuldades enfrentadas durante as tentativas de
concentração da sua divisão, o General Wlad
mais uma vez tentou obter o controle da situação
e procurou organizar a defesa de Biala Góra. No
entanto, ele foi fatalmente ferido por um estilhaço
de granada de artilharia e morreu no dia seguinte.
Somente parte dos homens que haviam atravessado o Bzura escapou para a floresta. Para todos
os efeitos práticos, a 14ª Divisão de Infantaria
polonesa deixara de existir.
Da mesma forma, a 17ª Divisão teve sua coluna
violentamente atingida e não conseguiu chegar
de forma organizada ao Bzura. Dizimados, seus
elementos também não foram capazes de cruzar
o Bzura, uma vez que os alemães já controlavam
as passagens. Ao anoitecer, o 14º Regimento (4ª
Divisão) atravessou o vilarejo de Ilów em chamas.
Ele estava então reduzido a meros 372 homens.
Ao amanhecer do dia 18, o regimento reuniu-se
na área de Radziwilka e nas florestas de Budy
Stare para atacar na direção de Biala Góra, visando expulsar os alemães da margem do Bzura.
O ataque acabou repelido e, nessa noite, Bortnowski deu ordens para que suas tropas se dispersassem e tentassem chegar a Varsóvia por
conta própria. No dia seguinte, o que restava do
regimento ainda lutava no interior da floresta de
Kampinos.
Na noite de 18 para 19, o General Abraham fez
uma tentativa de perfurar a linha alemã e chegar
a Varsóvia. A luta grassou pelas aldeias de Pociecha, Sieraków e Laski. Antes do amanhecer, os

5º e 6º Regimentos de Uhlans entraram em Sieraków, que havia sido ocupada por uma unidade
blindada alemã. Para realizar o ataque, outros
três regimentos se uniram a eles, o 9º, o 14º e o
17º. Com o apoio da artilharia, que então disparava seus últimos projéteis, eles atacaram e conseguiram capturar Sieraków. Na noite de 19 para
20, os cavalarianos realizaram uma carga final na
região de Dabrowa-Lesna e conseguiram escapar
para Varsóvia. Atrás deles vinham os remanescentes das 15ª e 25ª Divisões e outras unidades
menores.
Após dois dias de pesados combates, sem munição nem comida, ficou evidente que outras tentativas de rompimento do cerco haviam se tornado
impraticáveis. A organização defensiva polonesa
entrou em colapso e 40.000 prisioneiros foram
apanhados.

O fim. Coluna polonesa devastada no interior do
Bolsão de Kutno. Em primeiro plano, um canhão
AA Bofors de 40 mm.
A 21/09/39, houve uma reunião de oficiais poloneses em Mlynisko, nos limites orientais da floresta de Kampinos. Algumas forças reuniram-se sob
o comando do General Boltuc e rumaram para a
fortaleza de Modlin, porém, ela não tinha como
abrigar todo aquele efetivo e Boltuc então autorizou seus homens a se desmobilizarem – o que a
maioria não quis. A força, de cerca de 5.000 homens, incluía os remanescentes dos 14º, 68º e
69º Regimentos (ambos da 17ª Divisão) e elementos de cavalaria. Ele então reuniu voluntários
para tentar alcançar Varsóvia pela ferrovia a partir
da região de Palmiry. Na noite de 21 para 22,
essa força atingiu a localidade de Lomiank, onde
os alemães já se encontravam. No feroz combate
que se seguiu, os poloneses capturaram a locali-
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dade, mas os alemães trouxeram reforços e logo
tropas das 28ª e 29ª Divisões cercaram a localidade. Não tendo mais munição, os poloneses
realizaram uma carga de baioneta, liderados pelo
próprio General Boltuc. No entanto, na manhã de
22/09/39, Boltuc foi morto por um franco-atirador
e sua força foi destroçada, tendo perecido cerca
de 2.000 homens. Poucos conseguiram escapar e
chegar a Varsóvia. Ao se despedir de sua família
antes do início da campanha, Boltuc teria dito:
"Esta não é a guerra que nós vamos vencer e eu
não sou o tipo de soldado que se rende".
O Fim da Batalha:
Poucas unidades polonesas conseguiram escapar, alcançando Varsóvia ou Modlin, a maior parte nos dias 19 e 20, atravessando a floresta de
Kampinos e combatendo unidades alemãs na
área. Mais de 30.000 homens conseguiram chegar a Varsóvia, incluindo os generais Kutrzeba e
Tokarzewski, duas brigadas de cavalaria (Wielkopolska e Podolska) e as 15ª e 25ª Divisões de
Infantaria. As forças restantes, que não conseguiram cruzar o rio (4ª, 14ª, 17ª, 26ª e 27ª Divisões),
renderam-se entre 18 e 22 de setembro (incluindo
o General Bortnowski). Entre 87.000 e 93.000
prisioneiros foram tomados no bolsão de Kutno
pelo dia 20 (o total geral foi de cerca de 120.000).
Pelo menos 17.000 poloneses foram mortos,
incluindo três generais: Stanislaw GrzmotSkotnicki, Mikolaj Boltuc e Franciszek Wlad. As
perdas materiais foram igualmente enormes. Pelo
menos 300 canhões de campanha, 3.500 cavalos, 30 tanques, mais de 4.000 caminhões e 180
trens caíram em mãos alemãs. Os Exércitos Pomorze e Poznan haviam deixado de existir.
“Essa foi uma das maiores batalhas de aniquilação de todos os tempos”, trombeteou um comunicado do OKW. As perdas alemãs no Bzura foram
pesadas, mas não chegaram nem perto das baixas polonesas. A 24ª Divisão teve 135 mortos e
433 feridos, enquanto a 10ª Divisão teve 73 mortos e 211 feridos. Mas nenhuma divisão alemã
sofreu baixas mais pesadas que a 30ª Divisão: 29
oficiais e 766 soldados foram deixados no campo
de batalha, além de ter outros 794 feridos.
Após a batalha, as divisões alemãs avançaram
rapidamente para Varsóvia e Modlin e logo cercaram ambas. Apesar da batalha do Bzura ter se
encerrado com derrota polonesa, ela desviou
importantes forças alemãs do cerco a Varsóvia.
Isso deu chance a que os Exércitos Warszawa e
Lublin se concentrassem, permitindo que a defesa de Varsóvia fosse mais bem organizada, o
que, em última instância, não teve nenhum efeito
apreciável, pois o longo cerco e a agonia da capi-

tal polonesa não serviram para absolutamente
nada, uma vez que os aliados não cumpriram o
que deles era esperado.
O Fim da Campanha:
Com o fim da batalha do Bzura, o restante da
campanha polonesa não passou de uma grande
operação de limpeza. Radom caiu para o 10º
Exército a 11/09/39; Przemysl foi tomada pelo 14º
Exército a 15/09/39; a rendição de Varsóvia se
deu a 27/09/39; Modlin só foi conquistada a
29/09/39. A fortificada península de Hel só se
rendeu a 01/10/39. A última resistência organizada do Exército polonês ocorreu na cidade de
Kock, por fim extinta a 06/10/39.

Soldados da guarnição de Varsóvia marcham
para o cativeiro alemão após a queda da cidade.
A 17/09/39, o Exército Vermelho cruzou a fronteira oriental e as forças alemãs tiveram que evacuar o leste da Polônia, conforme programação
determinada por Hitler.
O Exército alemão sofreu um total de 8.082 mortos, 27.278 feridos e 5.029 desaparecidos em 36
dias de operações na Polônia. As baixas da Luftwaffe foram de cerca de 400 tripulantes mortos ou
desaparecidos, além de 120 feridos. Seus aliados
eslovacos tiveram pouquíssimas baixas, totalizando 18 mortos, 46 feridos e 11 desaparecidos,
além de perder dois aviões. As perdas materiais
alemãs foram bastante significativas: 217 tanques, 319 carros blindados, 195 peças de artilharia e 258 aviões de todos os tipos. Curiosamente,
as perdas materiais alemãs mais pesadas se
deram com as motocicletas, que somaram 5.538
unidades. Isso se deveu ao fato de que as unidades de reconhecimento em geral eram equipadas
com elas e, pela própria natureza da missão,
eram muito vulneráveis e sujeitas a emboscadas.
Os alemães então se viram forçados a repensar a
função da motocicleta em seu arsenal.
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As perdas polonesas foram assombrosas: dos
cerca de 800.000 soldados que lutaram em defesa da Polônia, cerca de 66.300 foram mortos,
133.700 feridos e 587.000 capturados pelos alemães, além de mais de 100.000 que caíram em
poder dos soviéticos, dos quais, cerca de 8.500
oficiais seriam executados no infame massacre
de Katyn no ano seguinte. Cerca de 100.000 homens conseguiram fugir para a Romênia, Hungria
ou Lituânia e muitos outros tentaram se esconder
em áreas remotas do país. A aviação militar perdeu 333 aeronaves, das quais, apenas 25 foram
destruídas no solo (pelo menos 30 aeronaves
polonesas foram abatidas pelo seu próprio fogo
antiaéreo). As perdas de pessoal somaram 61
mortos, 110 desaparecidos e 63 feridos. A
17/09/39, todas as aeronaves ainda em condições de voar foram ordenadas a fugir para a Romênia ou a Hungria.
Os alemães capturaram 3.214 peças de artilharia
de campanha, 16.500 metralhadoras, 1.700 morteiros e enormes quantidades de armas leves e
munição. Muito do material capturado não poderia
ser adotado pela Wehrmacht por diversos motivos, mas podiam ser fornecidos aos demais países do Eixo.
A população civil que ficou sob domínio alemão
contava cerca 34.750.000 pessoas, das quais,
22.000.000 eram de etnia polonesa. As principais
minorias eram de ucranianos (3.250.000), judeus
(2.750.000), rutenos (2.250.000) e alemães
(750.000). Havia ainda pequenos números de
russos, lituanos, eslovacos e outros grupos eslavos que completavam o mosaico dos grupos que
habitavam a Polônia. Os de etnia alemã, obviamente, festejaram a ocupação (e imediatamente
se tornaram disponíveis para o serviço militar na
Wehrmacht). Algumas outras minorias, como os
ucranianos, não se opunham à cooperação e
serviço aos alemães. Porém, o grosso da população polonesa sob controle alemão era considerado hostil e o país foi considerado território ocupado. Como resultado, consideráveis forças militares tiveram que ser mantidas na Polônia durante
toda a guerra.
O Presidente polonês e o Marechal Rydz-Smigly
fugiram para a Romênia a 18/09/39. Umas poucas unidades organizadas ainda ocupavam áreas
mais remotas no leste da Polônia, enquanto outras tropas erravam pelo país sob a influência de
líderes de todas as patentes.
Enquanto esses eventos estavam ocorrendo, o
OKH enfrentava a tarefa de transferir tropas de
terra para enfrentar um possível ataque aliado no
oeste. Divisões e comandos superiores foram
transferidos do teatro polonês para o oeste assim
que puderam ser liberados. Como resultado, os
comandos deixados para trás tinham que assumir

a missão de controlar vastas áreas e erradicar os
últimos e esparsos focos de resistência que restavam. A Luftwaffe teria poucas dificuldades para
deslocar suas unidades aéreas, mas, o Exército,
com seus tanques e equipamento pesado, necessitava de mais meios de transporte e de tempo.
Mas, para os poloneses, ainda não seria o fim.
Eles continuariam a lutar ao longo de toda a 2ª
Guerra Mundial, seja nos movimentos de resistência ou nos diferentes fronts da guerra. Como
disse o General Maczek: "Os soldados poloneses
estão lutando pela liberdade de todas as nações,
mas estão morrendo somente pela Polônia".
Conclusões:
A campanha da Polônia tem sido considerada
pouco mais que uma manobra para a Wehrmacht.
Porém, os números de baixas e de perdas materiais no período demonstram que a campanha foi
bem mais que um exercício com munição real. O
grosso das forças armadas alemãs havia sido
empenhado para derrotar os poloneses e os gastos de munição, gasolina e material foram tais
que inviabilizaram operações alemãs no oeste ou
em outros lugares pelo restante do ano.
A irreal impressão da campanha foi amplificada
pela propaganda alemã, que seguia à distância
as operações. Os exércitos alemães foram descritos como altamente mecanizados, com grande
apoio de tanques e da aviação, em total desproporção com a realidade. Essa imagem, de fato, só
seria desfeita no pós-guerra. Pouca ou nenhuma
menção era feita às colunas de veículos puxados
a cavalo e das divisões de infantaria que marchavam a pé, às vezes mais de 40 quilômetros por
dia, da mesma forma que os granadeiros de Napoleão 130 anos antes.
Esse exagero da imagem da nova máquina de
guerra alemã, porém, não deve induzir a pensar
que a Wehrmacht não era uma organização de
combate eficiente e que não havia realizado muito
em demonstrar a teoria de guerra móvel no teste
da batalha. As táticas da nova guerra de movimento foram demonstradas pela primeira vez
durante esse período. Quando colunas blindadas
eram alvejadas ou detidas por um obstáculo, os
alemães desviavam seus blindados para fora da
estrada e continuavam seu avanço. Quando necessário, a Luftwaffe era chamada para dar apoio
ao avanço, bombardeando centros de resistência.
As forças polonesas ultrapassadas pelas unidades blindadas eram engajadas por unidades de
infantaria que seguiam os tanques. As palavras
“Blitzkrieg”, "Panzer" e "Luftwaffe" logo se tornariam termos familiares em diversos idiomas. Parecia óbvio até mesmo para leigos em assuntos
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militares que o tempo da guerra de trincheiras
havia terminado. O movimento havia sido restituído à guerra, mesmo que menos de 1/6 das divisões alemãs na época fossem motorizadas.
Assumindo um risco calculado, Hitler havia despojado as defesas da fronteira para obter uma
superioridade esmagadora na Polônia. O que
restou no oeste não seria capaz de forma alguma
de resistir a um ataque determinado dos franceses. Para os generais alemães, o grande pesadelo da guerra em duas frentes parecia materializarse e no pior momento possível, com o Exército
empenhado no leste e os franceses invadindo a
fronteira desprotegida a oeste. De fato, Hitler e
seus generais estavam bastante cientes do risco
que corriam. O General Franz Halder, então Chefe do Estado-Maior Geral, declarou que "se os
franceses tivessem atacado no princípio de setembro, teriam facilmente atingido o Reno, o qual
poderia ser transposto sem resistência séria". O
General Ernst-August Köstring, na época adido
militar em Moscou, declarou que "se os franceses
tivessem tomado a ofensiva teriam entrado em
Berlim". O General Siegfried Westphal, então
Chefe de Operações da 58ª Divisão, que guarnecia a frente ocidental, afirmou que "a situação no
oeste ficou extremamente perigosa e estimava
que os franceses poderiam ter atingido o Reno
em duas semanas se quisessem".
O êxito da empreitada também permitiu ao Führer
solidificar sua convicção sobre suas próprias habilidades como estrategista e o encorajou a desdenhar seus generais. Pior ainda, a ação francesa convenceu Hitler de que teria que cuidar dos
aliados ocidentais antes de sua sonhada campanha na Rússia. Ele logo ordenou o planejamento
de uma campanha-relâmpago para subjugar a
França e destruir a Força Expedicionária Britânica. Somente a chegada do inverno e a forte objeção de seus assessores militares fizeram Hitler
adiar a campanha até a primavera seguinte.
A oportunidade para um bem-sucedido ataque
aliado contra a Muralha Ocidental havia passado
ao tempo em que a campanha polonesa terminou. A situação diante de britânicos e franceses
em outubro de 1939 era de um fato consumado.
A inação francesa havia predestinado o Exército
francês à mais humilhante derrota de sua História
e condenou o mundo livre a um Armageddon sem
precedentes, que levaria seis anos e custaria
mais de 50 milhões de vidas humanas. A oportunidade de ouro que o Exército francês teve de
liquidar a ameaça nazista nos primeiros dias do
que viria a se transformar na 2ª Guerra Mundial
foi assim ignominiosamente desperdiçada. O
principal legado disso foi que, com a vitória na
guerra e sua ascensão como superpotência, os
Estados Unidos assumiram o papel de “polícia”

do mundo, particularmente durante a “Guerra
Fria”. A postura de enfrentar qualquer ameaça
comunista, não importando de onde viesse, apenas pela necessidade de demonstrar aos soviéticos e chineses que nunca mais haveria “Políticas
de Apaziguamento” e “Muniques”, foi fator fundamental na decisão de enviar soldados americanos
e de outras nações para guerras nas regiões mais
remotas do planeta, como Coreia e Vietnã.
A Polônia, por sua vez, havia sido invadida e
conquistada e, nos anos seguintes, seria explorada e arrasada. Só voltaria ao concerto das nações no pós-guerra, ainda que sob a tutela do
Exército Vermelho.
A análise das condições vigentes em agosto de
1939 talvez nos leve a crer que a Polônia estava
mesmo condenada a isso. A complexa situação
criada pelo expansionismo alemão não tinha uma
resposta simples e, de qualquer forma, parecia
que as potências ocidentais optavam sempre pela
resposta errada. A remilitarização da Renânia
talvez não fosse mesmo motivo suficiente para
uma reação franco-britânica. O Anschluss talvez
não fosse igualmente uma boa razão, já que envolvia majoritariamente etnias germânicas que
pareciam satisfeitas com o fato. A questão dos
Sudetos envolvia igualmente populações germânicas e, portanto, valia a pena sentar à mesa de
negociações para tentar evitar uma guerra. Foi
somente em março de 1939, com a ocupação da
Boêmia-Moravia pelos alemães, que as potências
aliadas acordaram para o fato de que Hitler só
seria detido pela força. Mas já então elas haviam
contribuído decisivamente para o aniquilamento
de uma nação aliada e entregue todo o seu potencial militar nas mãos de Hitler (só com os tanques tchecos, a Wehrmacht pôde criar três divisões Panzer). A solução então passou a ser enfrentar os alemães em suas novas demandas, o
que significava apoiar a Polônia. No entanto, não
havia como, militarmente, as potências ocidentais
apoiarem a nação do leste europeu. A única opção seria contar com a intervenção soviética, mas
isso era impensável para as lideranças polonesas, uma vez que diversos territórios no leste da
Polônia haviam sido tomados aos vizinhos russos
e ucranianos durante a guerra de 1919-21 e, portanto, os poloneses tinham que contar que os
soviéticos se aproveitariam da situação para reaver essas regiões.
O grande enigma de tudo isso foi a atitude polonesa. Animada pela vitória contra os russos quase vinte anos antes e com as garantias aliadas,
os poloneses passaram a agir desafiadoramente,
o que, em vista das realidades militares de então,
era um gesto absolutamente irreal. Reduzida a
questão a uma briga de crianças, temos que o
garoto menor começou a xingar e provocar o
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garoto maior, contando que a promessa de ajuda
feita por garotos de outra rua seria suficiente para
impedi-lo de reagir.
Uma atitude mais sensata seria, ironicamente, a
negociação. Como equacionar as questões do
corredor polonês, da saída polonesa para o mar e
das populações germânicas, é agora mera discussão acadêmica. Mas a iniciativa de negociar
esvaziaria o argumento da intransigência polonesa e aliada e daria mais tempo aos poloneses e,
quem sabe, aos aliados ocidentais para se prepararem para a guerra. Além disso, a intenção aliada em negociar faria os poloneses recuarem em
sua atitude anti-germânica. Uma vez que hoje
sabemos que a intenção de Hitler era nada menos que a aniquilação da Polônia e que, obviamente, isso não interessava a Stalin, talvez ainda
houvesse uma chance de costurar uma aliança
que detivesse Hitler. Politicamente, essa seria a
única postura que poderia dar alguma chance de
sobrevivência ao Estado polonês.
Militarmente, o Marechal Rydz-Smigly, tinha duas
opções: tentar defender toda a extensão da fronteira do país ou proteger-se nas barreiras defensivas do Vístula e de outros rios. Rydz-Smigly
escolheu a 1ª opção e deu no que deu. Se tivesse
optado pela 2ª, poderia ter estabelecido e guarnecido posições defensivas mais consistentes,
com linhas de comunicação mais curtas e com
reservas mais substanciais. Tudo bem que a supremacia alemã em meios terrestres e aéreos
acabaria sobrepujando a resistência polonesa,
mas quanto tempo isso levaria? Da maneira como
a campanha correu, não havia maneira de RydzSmigly favorecer mais a aplicação da Blitzkrieg,
com suas linhas distendidas e com o Exército em
fase de mobilização. No entanto, a menos que
houvesse uma reviravolta miraculosa no lado
aliado, os franceses permaneceriam sentados na
Linha Maginot, assistindo a Polônia ser aniquilada, enquanto esperavam pela sua vez de ter o
mesmo destino.
Em suma, a Polônia talvez estivesse mesmo condenada em agosto de 1939, mas ela efetivamente
piorou uma situação já ruim. E tudo porque confiou seu destino a homens que estavam longe, que
não sofreriam as consequencias de seus atos e
que, de fato, não tinham realmente nenhum interesse em ajudá-la. Parafraseando a bíblia, “Maldi7
to o homem que confia no homem” .

7

Jeremias 17:5.
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