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Polska i Polacy w czasie II Wojny Światowej
Druga Wojna Światowa byłą najbardziej krwawym konfliktem zbrojnym w dziejach ludzkości.
Poniosło w niej śmierć 70 milionów osób, z czego ponad połowę stanowili cywile. Polska jest w
grupie państw, które poniosły największe straty w trakcie wojny. Zginęło około 6 milionów, czyli 1/6
obywateli II RP, w tym 3 miliony polskich Żydów. Podobna była skala zniszczeń materialnych.

POLSKA

Atak Niemiec na Polskę
01/09/1939

1 września 1939 r. Niemcy zaatakowały Polskę. Przewaga liczebna i techniczna Wehrmachtu nie
dawała Polsce szansy na samodzielne obronienie się przed agresją.
Polski plan wojny opierał się na założeniu szybkiej pomocy ze strony Francji i Anglii. Jednak ofensywa aliantów na
zachodzie nie nastąpiła. Po przełamaniu umocnień na granicy, Niemcy uderzyli w kierunku Warszawy, a jednocześnie
rozpoczęli manewr zmierzający do otoczenia wojsk polskich między Wisłą a Bugiem. Tymczasem polski kontratak nad
Bzurą dał Warszawie czas na przygotowanie się do oblężenia. Niespodziewane wkroczenie wojsk sowieckich na
wschodnie ziemie Polski 17 września 1939 r. uniemożliwiło utworzenie ostatniej linii obrony przed Niemcami. Ostatnia
bitwa wojny obronnej 1939 r. pod Kockiem zakończyła się 5 października. Klęska wrześniowa i upadek państwa były
ogromnym szokiem dla społeczeństwa polskiego, które sanacyjna propaganda przekonywała, że jesteśmi „silni,
zwarci, gotowi”.
Niemcy

Polska
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Kampania wrześniowa

Hitler zajmuje Europę
1 Wrz 1939 - 22 Cze 1941

POLSKA

Agresja sowiecka
17/09/1939

17 września wojska sowieckie przekroczyły niebronioną wschodnią granicę
Polski.
17 września 1939 r., gdy Wojsko Polskie wciąż walczyło z Niemcami, wojska sowieckie
przekroczyły niebronioną wschodnią granicę Polski i zajęły województwa wschodnie.
Uniemożliwiło to zorganizowanie ostatniej linii obrony przed Niemcami na tzw. przedmościu
rumuńskim. Mimo niewypowiedzenia Polsce wojny Armia Czerwona rozbrajała żołnierzy
polskich i brała ich do niewoli. By nie wpaść w ręce sowieckie, prezydent i rząd
Rzeczypospolitej przeszli granicę Rumunii. Po pokonaniu sił polskich Niemcy i ZSRR
dokonały 28 października 1939 r. rozbioru Polski, dzieląc między siebie jej terytorium po
połowie. Aż do połowy 1941 r. Niemcy i ZSRR pozostawały sojusznikami.
Polska
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Polski rząd na uchodźstwie.
30/09/1939

30 września 1939 r. gen. Władysław Sikorski utworzył we Francji rząd
Rzeczypospolitej na uchodźstwie.
Wobec internowania prezydenta i rządu RP w Rumunii, 30 września 1939 r. gen. Władysław
Sikorski utworzył nowy rząd we Francji. Jego zaplecze stanowiły siły polityczne pozycyjne
wobec skompromitowanego klęską wrześniową obozu sanacyjnego. Jednak to postanowienia
konstytucji kwietniowej z 1935 r. pozwalające prezydentowi wyznaczyć następcę na czas
wojny, którym został Władysław Raczkiewicz, umożliwiły zachowanie ciągłości legalnych
władz Rzeczypospolitej. Rząd Polski na uchodźstwie na podstawie umowy z rządem
francuskim rozpoczął tworzenie Wojska Polskiego we Francji. Podporządkował też sobie
organizacje konspiracyjne powstałe w okupowanym kraju. Pierwszą z nich była powołana 27
września 1939 r. w oblężonej Warszawie Służba Zwycięstwu Polski. W 1942 r. została
przekształcona w Armię Krajową.
Francja
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Rząd na uchodźstwie

polityka

EUROPA I ŚWIAT

Wojna Zimowa
30/11/1939

30 listopada ZSRR zaatakował swojego północnego sąsiada - Finlandię.
30 listopada 1939 r., po tym jak Finlandia odrzuciła sowieckie roszczenia terytorialne,
Związek Radziecki zaatakował północnego sąsiada. Mimo olbrzymiej dysproporcji sił armia
fińska stawiała zacięty opór i zadawała Armii Czerwonej duże straty. Po stronie Finów była
geografia i klimat. Gęste lasy, jeziora i bagna utrudniały sowiecką ofensywę, a poruszający
się na nartach żołnierze fińscy znienacka atakowali przeciwnika. W końcu Finlandia musiała
ulec sowieckiej przewadze. 12 marca 1940 r. podpisany został traktat pokojowy na mocy
którego Finlandia utraciła pograniczne terytoria na północ od Leningradu, stanowiące 10 proc.
obszaru kraju. Obroniła jednak niepodległość.
Sowieci

POLSKA

Pierwsza wielka deportacja sowiecka
10/02/1940 - 21/06/1941

10 lutego 1940 r. władze sowieckie przeprowadziły wielką akcję deportacyjną
Polaków z okupowanych ziem wschodnich II Rzeczypospolitej.
Wywózce w głąb ZSRR podlegały całe rodziny pracowników służby leśnej oraz Polaków,
którzy w okresie międzywojennym osiedlili się na kresach wschodnich. Władze sowieckie
uważały te grupy ludności za bazę potencjalnego oporu. 140 tys. osób zostało wywiezionych
na północ Rosji i na Syberię, gdzie jako przymusowi osiedleńcy najczęściej pracowali przy
zrębie lasu. Ofiarami kolejnej akcji deportacyjnej w kwietniu 1940 r. padło na zasadzie
odpowiedzialności zbiorowej 60 tys. członków rodzin więźniów politycznych i jeńców
wojennych. Trzecia deportacja z czerwca 1940 r. objęła 80 tys. uchodźców z terenów zajętych
przez Niemców, a czwarta z maja-czerwca 1941 r. dotknęła 45 tys. osób należących do
różnych kategorii uznawanych przez władze sowieckie za „społecznie niebezpieczne”.
Łącznie w ramach czterech wielkich akcji deportacyjnych zesłano 325 tys. obywateli polskich.
Sowieci
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POLSKA

Mord katyński
05/03/1940 - 31/03/1941

5 marca 1940 najwyższe władze polityczne partii bolszewickiej podjęły decyzję o
wymordowaniu polskich jeńców wojennych i więżniów politycznych.
5 marca 1940 r. Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej
Partii (bolszewików), będące faktycznie najwyższą władzą polityczną w ZSRR, podjęło
decyzję o rozstrzelaniu polskich jeńców wojennych wziętych we wrześniu 1939 r. W kwietniu i
maju 1940 r. funkcjonariusze sowieckiej policji politycznej NKWD zamordowali w Katyniu,
Charkowie i Twerze 14530 oficerów Wojska Polskiego i policjantów więzionych wcześniej w
obozach jenieckich w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. W tym czasie na podstawie tej
samej decyzji Stalina i jego najbliższych współpracowników zabito strzałami w tył głowy 7305
więźniów politycznych z terenu
Sowieci
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Ofensywa niemiecka na zachodzie i klęska Francji
09/05/1940 - 21/05/1940

9 kwietnia 1940 r. Niemcy rozpoczęły podbój zachodniej Europy
Wiosną 1940 r. Niemcy rozpoczęły podbój zachodniej Europy. 9 kwietnia zaatakowały Danię i Norwegię, a 10 maja
Holandię, Belgię i Luksemburg. Następnego dnia wojska niemieckie przekroczyły granice Francji. Tak jak podczas
pierwszej wojny światowej Niemcy zamierzali obejść francuskie umocnienia na granicy atakując przez terytorium
Belgii. Podczas gdy wojska niemieckie związały przeciwnika walką w północnej Belgii, kolumny pancerne
Wehrmachtu uderzyły przez górzyste Ardeny bezpośrednio w kierunku Paryża. Było to całkowitym zaskoczeniem dla
Aliantów. Do końca maja niemieckie czołgi dotarły do kanału La Manche. Większość okrążonych w pod Dunkierką
żołnierzy brytyjskich, francuskich i belgijskich udało się ewakuować do Anglii, stracili jednak całe uzbrojenie. Na
początku czerwca Niemcy zwrócili się na południe i w ciągu trzech tygodni pokonali armię francuską. 22 czerwca 1940
r. podpisano zawieszenie broni. Niemcy okupowały północną część Francji oraz pas jej terytorium wzdłuż wybrzeża
Atlantyku. W południowej części kraju powstało marionetkowe Państwo Francuskie ze stolicą w Vichy.
Link poniżej: "Szkice Piórkiem" Andrzej Bobkowski (fragment), źródło: andrzej-bobkowski.pl
Francja
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Akcja AB
21/06/1940 - 22/06/1940

Niemcy rozstrzelali w trakcie Akcji AB 3,5 tys. osób. Była ona wymierzona w
inteligencję, działaczy społecznych i osoby podejrzane o udział w polskiej
konspiracji.
Wiosną 1940 r. w Generalnym Gubernatorstwie Niemcy przeprowadzili tzw. nadzwyczajną
akcję oczyszczającą (Akcja AB) wymierzoną w inteligencję, działaczy społecznych i osoby
podejrzane o udział w polskiej konspiracji. Rozstrzelali wówczas 3,5 tys. osób. Jednym z
najbardziej znanych miejsc straceń są Palmiry pod Warszawą. W dniach 21-22 czerwca 1940
r. miała tam miejsce egzekucja 358 osób przywiezionych z warszawskiego więzienia Pawiak.
Wśród rozstrzelanych byli marszałek Sejmu Maciej Rataj i wybitny działacz socjalistyczny
Mieczysław Niedziałkowski. Również w czerwcu zaczął działać obóz koncentracyjny w
Oświęcimiu. W pierwszym transporcie do Auschwitz 14 czerwca 1940 r. Niemcy wywieźli do
obozu 728 więźniów z Tarnowa.
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Atak Niemiec na ZSRR
22/06/1940

22 czerwca 1941 r. Niemcy zaatakowały Związek Radziecki. Dopiero w grudniu 1941 r. Rosjanom
udało się zatrzymać wojska niemieckie na przedpolach Moskwy
22 czerwca 1941 r. Niemcy zaatakowały Związek Radziecki. Początkowo Wehrmacht błyskawicznie posuwał się
naprzód, zadając Armii Czerwonej druzgocące klęski i biorąc setki tysięcy jeńców. Dopiero w grudniu 1941 r.
Rosjanom udało się zatrzymać wojska niemieckie na przedpolach Moskwy a następnie odrzucić je na 200 km od
stolicy ZSRR. Niemcom nie udał się plan wojny błyskawicznej i pokonanie Związku Radzieckiego w ciągu jednej
kampanii, choć byli o krok od tego. Na przeszkodzie stanęła surowa zima i problemy z zaopatrzeniem na wielkich
przestrzeniach Rosji. Nie był to jednak koniec niemieckiej ekspansji. W 1942 r. Niemcy zajęli olbrzymie tereny na
południu Rosji i doszli do Kaukazu. Losy wojny na froncie wschodnim odwróciły się dopiero latem 1943 r. Konflikt
niemiecko-sowiecki zmienił natomiast uwarunkowania geopolityczne drugiej wojny światowej. Wielka Brytania zyskała
w Rosji sojusznika, a w grudniu 1941 r. do koalicji antyhitlerowskiej dołączyły Stany Zjednoczone.
Front Wschodni
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Bitwa o Anglię
10/07/1940 - 30/10/1940

Zdobycie panowania w powietrzu i zniszczenie angielskiego lotnictwa było warunkiem planowanej
przez Niemców inwazji na Wyspy Brytyjskie.
Mimo klęski Francji osamotniona Anglia nie przyjęła niemieckiej propozycji pokoju. 8 sierpnia 1940 r. Niemcy
rozpoczęli naloty na Wielką Brytanię. Zdobycie panowania w powietrzu i zniszczenie angielskiego lotnictwa oraz
lotnisk było warunkiem planowanej inwazji na Wyspy Brytyjskie. Najintensywniejsza faza wojny powietrznej trwała do
końca września. Obie strony poniosły olbrzymie straty, przekraczające połowę posiadanych samolotów. Niemcom nie
udało się jednak osiągnąć zakładanego celu i groźba inwazji została zażegnana. Morale Brytyjczyków nie złamały też
niemieckie bombardowania Londynu. W powietrznej bitwie o Wielką Brytanię brały udział polskie dywizjony
myśliwskie 302 i 303 oraz bombowe 300 i 301. Polacy mieli na koncie 12 proc. zestrzeleń niemieckich samolotów.
Poniżej brytyjski film propagandowy z czasu Bitwy o Anglię (żródło: Imperial War Museum)
Alianci
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Zamknięcie Getta Warszawskiego
16/11/1940

Jesienią 1940 r. Niemcy utworzyli w Warszawie getto dla Żydów.
Otoczona murem „żydowska dzielnica mieszkaniowa” zajmowała cztery kilometry
kwadratowe w środku miasta. Musieli się do niej przenieść Żydzi z innych dzielnic, a
mieszkającym na jej obszarze chrześcijanom nakazano ją opuścić. 16 listopada u wylotów
ulic prowadzących do getta stanęły uzbrojone straże. Getta nie wolno było opuścić bez
specjalnej przepustki (jesienią 1941 r. Niemcy wprowadzili za złamanie tego zakazu karę
śmierci). Getto warszawskie było największym spośród ponad tysiąca gett utworzonych przez
Niemców w okupowanej Europie wschodniej. W koszmarnych warunkach żyło i umierało tam
ponad 450 tys. ludzi. Uwięzienie Żydów w gettach było formą ich pośredniej eksterminacji. W
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drugiej połowie 1941 r. Niemcy przystąpili do bezpośredniego mordowania Żydów w
masowych egzekucjach i w obozach zagłady.
Holocaust
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Wojna na wschodzie
22 Cze 1941 - 6 Cze 1944

POLSKA

Zagłada na Wschodzie (Ensatzgruppen)
30/06/1941

Historycy szacują, że Niemcy zamordowali w masowych egzekucjach na
Wschodzie 1-1,5 mln Żydów.
Po niemieckim ataku na ZSRR za oddziałami frontowymi Wehrmachtu posuwały się grupy
operacyjne Policji Bezpieczeństwa (tzw. Einsatzgruppen). Otrzymały rozkaz zabijać
sowieckich funkcjonariuszy politycznych, sabotażystów oraz Żydów na stanowiskach
partyjnych i państwowych, których naziści uważali za podporę komunizmu. Początkowo
rozstrzeliwano żydowskich mężczyzn, ale na przełomie lipca i sierpnia egzekucje Żydów
coraz częściej obejmowały kobiety i dzieci. Na przełomie czerwca i lipca 1941 r. na zapleczu
frontu wschodniego przetoczyła się również fala pogromów Żydów dokonanych przez
miejscową ludność, często z niemieckiej inspiracji Doszło do nich na Litwie, Zachodniej
Ukrainie, Bukowinie i Besarabii oraz na Białostoczyźnie. W tym ostatnim regionie
uczestnikami pogromów byli Polacy. Najbardziej znane są mordy w Radziłowie i Jedwabnem
7 i 10 lipca 1941 r. Historycy szacują, że w latach 1941-1943 Niemcy zamordowali w
masowych egzekucjach na Wschodzie 1-1,5 mln Żydów.
Front Wschodni
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Układ Sikorski-Majski
30/08/1941 - 30/10/1941

30 lipca 1941 r. premier rządu polskiego i ambasador ZSRR w Londynie
podpisali układ o wznowieniu stosunków dyplomatycznych.
30 lipca 1941 r. premier rządu polskiego gen. Władysław Sikorski i ambasador ZSRR w
Londynie Iwan Majski podpisali układ o wznowieniu stosunków dyplomatycznych. Zostały one
zerwane po sowieckiej agresji w 1939 r., a okupujący wschodnie ziemie Polski Związek
Radziecki nie uznawał władz polskich na uchodźstwie. Po niemieckiej agresji ZSRR stał się
sojusznikiem państw zachodnich, co umożliwiło unormowanie stosunków polsko-radzieckich.
Układ Sikorski-Majski przewidywał uwolnienie polskich więźniów i zesłańców oraz utworzenie
na terenie ZSRR armii polskiej podlegającej rządowi w Londynie. Wkrótce w Kujbyszewie
powstała ambasada polska, która za pośrednictwem swoich delegatur objęła opieką
obywateli polskich w ZSRR, oraz zaczęto formowanie armii pod dowództwem gen.
Władysława Andersa.
Armia Andersa
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Atak japoński na Pearl Harbour
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07/12/1941

7 grudnia 1941 r. startujące z lotniskowców japońskie samoloty zbombardowały amerykańską bazę
marynarki wojennej i lotnictwa w Pearl Harbour na Hawajach.
Flota amerykańska straciła pięć pancerników, kilka innych okrętów i wiele samolotów. Japończykom nie udało się
natomiast zniszczyć lotniskowców, których tego dnia nie było w porcie. Niespodziewany, przeprowadzony bez
wypowiedzenia wojny atak spowodował wciągnięcie USA do drugiej wojny światowej. Stany Zjednoczone znalazły się
w stanie wojny nie tylko z Japonią, ale i Niemcami i Włochami. W dalszym toku wojny Amerykańskie zaangażowanie
miało olbrzymie znaczenie dla zwycięstwa aliantów nad Niemcami na froncie zachodnim.
USA
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Powstanie PPR
05/01/1942

PPR założyli zrzuceni na spadochronach członkowie tzw. grupy inicjatywnej
przeszkoleni w ZSRR. Ich zadaniem było reaktywowanie w okupowanej przez
Niemców Polsce działalności komunistycznej.
5 stycznia 1942 r. w Warszawie została powołana Polska Partia Robotnicza. Założyli ją
zrzuceni na spadochronach członkowie tzw. grupy inicjatywnej przeszkoleni w ZSRR. Ich
zadaniem było reaktywowanie w okupowanej przez Niemców Polsce działalności
komunistycznej. PPR była narzędziem polityki sowieckiej, nie uznawała rządu RP na
uchodźstwie i stanowiła dywersję polityczną wobec polskiego państwa podziemnego. Ze
względu na niechęć znacznej części Polaków wobec komunizmu w jej nazwie celowo nie
użyto przymiotnika „komunistyczna”. Przedstawiała się jako partia lewicowa i patriotyczna. Po
wkroczeniu w 1944 r. na ziemie polskie Armii Czerwonej PPR stała się dominującą siła
polityczną na terenach wyzwolonych spod okupacji niemieckiej. W 1948 r., po
podporządkowaniu sobie Polskiej Partii Socjalistycznej, przekształciła się w Polską
Zjednoczoną Partię Robotniczą i sprawowała monopolistyczne rządy w Polsce do 1989 r.
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Konferencja w Wannsee
20/01/1942

20 stycznia 1941 r. w podberlińskim Wannsee odbyła się narada, której celem
było uzgodnienie współdziałania poszczególnych resortów w zagładzie Żydów.
Z zachowanego protokołu konferencji wynika, że plany te dotyczyły 11 mln europejskich
Żydów, nie tylko z Niemiec i terytoriów okupowanych, ale także z krajów satelickich
(Słowacja, Węgry), neutralnych (Hiszpania, Szwajcaria), a nawet tych, których Niemcom nie
udało się podbić (Wielka Brytania). Obecny w Wannsee przedstawiciel generalnego
gubernatora Hansa Franka nalegał, by „ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej”
rozpocząć od okupowanej Polski. Niespełna dwa miesiące później Niemcy rozpoczęli
deportację Żydów z gett w Generalnym Gubernatorstwie do obozów zagłady. Ogółem
podczas Holokaustu Niemcy zabili około 5,5 mln Żydów. Połowę z nich stanowili obywatele II
Rzeczypospolitej.
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Zagłada Getta Warszawskiego
22/07/1942 - 21/09/1942

22 lipca 1942 r. Niemcy rozpoczęli wielką akcję likwidacyjną getta
warszawskiego. W jej trakcie Niemcy wywieźli do obozu zagłady w Treblince
niemal 300 tys. warszawskich Żydów.
22 lipca 1942 r. Niemcy rozpoczęli wielką akcję likwidacyjną getta warszawskiego.
Codziennie do obozu zagłady w Treblince odchodziły transporty liczące 5-10 tys. osób.
Symbolem zagłady getta stała się bocznica kolejowa przy ul. Stawki (tzw. Umschlagplatz),
gdzie w koszmarnych warunkach przetrzymywano ofiary przed załadunkiem do bydlęcych
wagonów. W ciągu dwóch miesięcy, do 21 września 1942 r. Niemcy wywieźli do Treblinki
niemal 300 tys. Żydów – jedną czwartą przedwojennych mieszkańców stolicy. Likwidacja
getta warszawskiego była częścią operacji „Reinhardt” mającej na celu wymordowanie
wszystkich Żydów w Generalnym Gubernatorstwie. Po deportacji w tzw. getcie szczątkowym
na obszarze współczesnego Muranowa pozostało 60 tys. Żydów. Ostateczna zagłada getta
warszawskiego nastąpiła w maju 1943 r. po stłumieniu przez Niemców powstania
kwietniowego.
Holocaust
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Akcja "Wieniec"
07/10/1942 - 08/09/1942

Pierwszą duża operacja dywersyjna Armii Krajowej, przeprowadzona w nocy z 7
na 8 października 1942 r. Miała ona na celu wysadzenie w powietrze torów
kolejowych wokół Warszawy.
Przeprowadzona w nocy z 7 na 8 października 1942 r. akcja „Wieniec” była pierwszą dużą
operacją dywersyjną Armii Krajowej. Miała na celu wysadzenie w powietrze torów kolejowych
odchodzących promieniście od Warszawy. Akcja zakończyła się sukcesem bojowym –
zniszczono tory na sześciu z siedmiu z zaplanowanych miejsc, paraliżując na wiele godzin
warszawski węzeł kolejowy. Armii Krajowej nie udało się natomiast skutecznie upowszechnić
wersji, że za atak odpowiadają zrzuceni na spadochronach sowieccy dywersanci. W odwecie
w połowie października Niemcy publicznie powiesili w pięciu miejscach Warszawy 50
więźniów Pawiaka, a dalszych 39 rozstrzelali w Puszczy Kampinoskiej.
AK

Front Wschodni

dywersja

wojsko
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Wysiedlenia Polaków z Zamojszczyzny
27/11/1942

Niemcy zamierzali stworzyć na Zamojszczyźnie „niemiecki obszar osiedleńczy” i
sprowadzić do niego niemieckich kolonistów
27 listopada 1942 r. Niemcy rozpoczęli przymusowe wysiedlenia ludności polskiej z
Zamojszczyzny. Zamierzali tam stworzyć „niemiecki obszar osiedleńczy” i sprowadzić do
niego niemieckich kolonistów z m.in. z Rumunii i państw bałtyckich. W opróżnionych wsiach
osadzali także Ukraińców, którzy mieli oddzielać niemieckich osadników od ludności polskiej.
Podczas kilku faz operacji do sierpnia 1943 r. Niemcy wypędzili 100 tys. Polaków 300 wsi
położonych w powiatach biłgorajskim, zamojskim, hrubieszowskim i tomaszowskim.
Wysiedlonych kierowali na roboty przymusowe lub do obozów koncentracyjnych. Tysiące
ludzi zabili na miejscu. Szczególną kategorią ofiar były dzieci. Kilka tysięcy z nich, uznanych
za „przydatne rasowo” Niemcy odebrali rodzicom i wysłali do Rzeszy w celu ich zniemczenia.
W obronie ludności cywilnej stanęli partyzanci Batalionów Chłopskich, Armii Krajowej i
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Gwardii Ludowej. Ich działania Niemcy określili wręcz jako „powstanie zamojskie”. W
odpowiedzi latem 1943 r. przeprowadzili na Zamojszczyźnie brutalną akcję pacyfikacyjną.
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Klęska Stalingradzka i bitwa na Łuku Kurskim
02/02/1943

Kapitulacja pod Stalingradem 2 lutego 1943 roku była pierwszą wielką klęska Wehrmachtu na froncie
wschodnim.
2 lutego 1943 r. pod Stalingradem poddała się armia marszałka Friedricha von Paulusa. Zacięte walki o to położone
nad Wołga miasto trwały od lata 1942 r. W grudniu 1942 r. radziecka kontrofensywa zamknęła siły niemieckie w
okrążeniu. Kapitulacja pod Stalingradem była pierwszą wielką klęska Wehrmachtu na froncie wschodnim. Miała
ogromne znaczenie psychologiczne dla Rosjan i ich aliantów. Dawała nadzieję, że Niemców można pokonać. Mimo
że bitwa stalingradzka nabrała rangi symbolu, nie oznaczała jeszcze przełomu na froncie wschodnim. Nastąpił on po
bitwie pancernej pod Kurskiem latem 1943 r. Niemcy straciły wówczas inicjatywę strategiczną i od tego momentu
Armia Czerwona nieprzerwanie posuwała się na zachód.
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Ujawnienie zbrodni katyńskiej
13/04/1943

13 kwietnia 1943 r. radio niemieckie ogłosiło o odnalezieniu w Katyniu koło Smoleńska masowych
grobów oficerów polskich rozstrzelanych przez Sowietów.
13 kwietnia 1943 r. radio niemieckie ogłosiło o odnalezieniu w Katyniu koło Smoleńska masowych grobów tysięcy
oficerów polskich rozstrzelanych przez Sowietów. Byli to jeńcy wzięci przez Rosjan do niewoli we wrześniu 1939 r. Nie
zgłosili się do formowanej w 1941 r. w ZSRR armii polskiej gen. Władysława Andersa, a ich los pozostawał nieznany.
Władze sowieckie odrzuciły niemieckie oskarżenia. Przyjęły wersję, że polscy jeńcy wpadli w ręce Niemców i zostali
przez nich zabici latem 1941 r. Rząd polski na uchodźstwie znalazł się w trudnym położeniu. Nie mógł otwarcie
obarczyć odpowiedzialnością za tę zbrodnię ZSRR jako „sojusznika naszych aliantów”, toteż zwrócił się do
Międzynarodowego Czerwonego Krzyża o przeprowadzenie niezależnego śledztwa. Był to dla Stalina wygodny
pretekst, by zerwać od dawna napięte stosunki z rządem polskim w Londynie. Oskarżając Polskę o współpracę z
niemiecką propagandą, Moskwa 26 kwietnia 1943 r. zerwała stosunki dyplomatyczne z rządem RP na uchodźstwie.
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egzekucja
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Rząd na uchodźstwie

POLSKA

Powstanie w Getcie Warszawskim
19/04/1943 - 31/05/1943

19 kwietnia 1943 r. kilkuset bojowców ŻOB i ŻZW zaatakowało oddziały
niemieckie wkraczające do getta.
Po wielkiej akcji likwidacyjnej 1942 r. w tzw. getcie szczątkowym powstały organizacje
konspiracyjne – Żydowska Organizacja Bojowa i Żydowski Związek Wojskowy.
Przygotowywały się do stawienia oporu, gdy Niemcy podejmą próbę ostatecznej likwidacji
getta. Gromadzono broń, przygotowywano podziemne bunkry i inne kryjówki oraz przejścia
między piwnicami i strychami budynków. 19 kwietnia 1943 r. kilkuset bojowców ŻOB i ŻZW
zaatakowało oddziały niemieckie wkraczające do getta. Ludność cywilna ukrywała się przed
wysiedleniem w bunkrach. Zorganizowany opór powstańców trwał przez kilka dni, ale walki
https://www.tiki-toki.com/timeline/entry/1685245/Polska-i-Polacy-w-czasie-II-Wojny-wiatowej/print/
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pojedynczych grup obrońców getta toczyły się aż do połowy maja. Niemcy systematycznie
podpalali dom po domu. Schwytanych cywilów wywozili do obozów pracy lub do Treblinki, a
bojowców rozstrzeliwali. Po stłumieniu powstania Niemcy zrównali obszar getta
warszawskiego z ziemią.
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Śmierć gen. Sikorskiego
04/07/1943

4 lipca 1943 r. podczas startu w Gibraltarze rozbił się samolot, którym gen.
Władysław Sikorski wracał do Londynu.
Gen. Władysław Sikorski wracał do Londynu z inspekcji wojsk polskich na Bliskim Wschodzie.
Szef rządu RP na uchodźstwie, towarzyszące mu osoby oraz członkowie załogi zginęli na
miejscu (ocalał tylko pilot Liberatora). Śmierć szanowanego przez przywódców państw
przymierzonych polskiego premiera i Naczelnego Wodza, przyczyniła się do spadku
znaczenia Polski w obozie alianckim.
Poniżej link do filmu nakręconego 15 min. przez odlotem samolotu z gen. Sikorskim. (Żródło
IWM)
Rząd na uchodźstwie
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23 października 1942 r. rozpoczęła się trwająca do 4 listopada bitwa. W jej
wyniku wojska brytyjskie zmusiły Niemców do odwrotu.
Między wrześniem 1940 r. a końcem 1941 r. front walk w północnej Afryce kilkakrotnie
przesuwał się między granicą libijsko-egipską a zachodnią Cyrenajką w Libii. Brytyjczycy
pokonali armię włoską, ale trudniejszym przeciwnikiem okazał się wysłany na pomoc
Włochom niemiecki Afrika Korps. W 1942 r. gen. Erwin Rommel podjął kolejną ofensywę i
wtargnął daleko w głąb Egiptu, zagrażając Kanałowi Sueskiemu. Brytyjczykom udało się
zatrzymać Niemców pod El Alamein 120 km na zachód od Aleksandrii. 23 października 1942
r. rozpoczęła się trwająca do 4 listopada bitwa. W jej wyniku wojska brytyjskie pod
dowództwem marszałka Bernarda Montgomery’ego zmusiły Niemców do odwrotu i podjęły
pościg za nimi. W tym samym czasie, 7 listopada 1942 r. rozpoczął się amerykański desant w
podległych francuskiemu państwu Vichy Maroku i Algerii. W wyniku brytyjskiej i
amerykańskiej ofensywy siły niemieckie i włoskie zostały zepchnięte do Tunisu, gdzie
skapitulowały 13 maja 1943 r. Front drugiej wojny światowej w Afryce północnej został
zlikwidowany.
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Antypolska czystka etniczna na Wołyniu
11/08/1943

Wiosną 1943 r. Ukraińska Powstańcza Armia i Organizacja Ukraińskich
Nacjonalistów rozpoczęły na Wołyniu „akcję antypolską”. Ukraińskie bojówki
atakowały polskie wsie mordując ich mieszkańców.
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Wiosną 1943 r. Ukraińska Powstańcza Armia i Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów
rozpoczęły na Wołyniu „akcję antypolską”, której celem było pozbycie się z tego terenu
ludności polskiej. Ukraińskie bojówki atakowały polskie wsie mordując ich mieszkańców.
Apogeum napaści miało miejsce 11 lipca 1943 r., kiedy ukraińscy nacjonaliści uderzyli na ok.
100 miejscowości. Na początku 1944 r. antypolska operacja UPA objęła również Galicję
Wschodnią. Historycy szacują, że z rąk ukraińskich zginęło 80-100 tys. Polaków. Ponad 400
tys. uciekło z objętych konfliktem terenów do Polski centralnej. Ofiarą polskich działań
obronnych i odwetowych padło 10-12 tys. Ukraińców.
Ukraińcy
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Bitwa pod Lenino
12/10/1943

W dniach 12-13 października 1943 r. 1. Dywizja Piechoty im. Tadeusza
Kościuszki rozegrała swoją pierwszą bitwę.
W ciężkim boju pod Lenino w rejonie Orszy na wschodniej Białorusi polskim żołnierzom udało
się przełamać pierwszą linię obrony niemieckiej, później jednak musieli się wycofać. Dywizja
poniosła ciężkie straty sięgające połowy stanu osobowego. Posłanie na front słabo
wyszkolonej polskiej jednostki wkrótce po jej sformowaniu było motywowane względami
politycznymi. Dywizję Kościuszkowską utworzono na rozkaz Stalina po zerwaniu przez ZSRR
stosunków z rządem RP na uchodźstwie. Kuratelę polityczną nad nią sprawowali polscy
komuniści, a pod względem wojskowym podlegała dowództwu radzieckiemu. Po stratach
poniesionych pod Lenino polska formacja została ponownie skierowana na front dopiero
latem 1944 r. W PRL rocznica bitwy pod Lenino 12 października była obchodzona jako Dzień
Wojska Polskiego.
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Zdobycie Monte Cassino
18/05/1944

Przez kilka miesięcy wojska alianckie bezskutecznie próbowały zdobyć zdobyć tą
kluczową pozycję niemieckiej Linii Gustawa. II Korpus wziął udział w rozpoczętej
12 maja czwartej, zwycięskiej bitwie o Monte Cassino.
Pokonawszy Włochów i Niemców w północnej Afryce, latem 1943 r. alianci dokonali inwazji
na Sycylię, a następnie na półwysep Apeniński. Pod koniec 1943 r. do południowych Włoch
przerzucono z Bliskiego Wschodu II Korpus Polski pod dowództwem gen. Władysława
Andersa. Pierwszą i najważniejsza batalią Polaków był udział w bitwie o Monte Cassino. Ta
umocniona twierdza była kluczową pozycją niemieckiej Linii Gustawa przecinającej włoski
„but”. Przez kilka miesięcy wojska aliancie bezskutecznie próbowały ją zdobyć. II Korpus
wziął udział w rozpoczętej 12 maja czwartej, zwycięskiej bitwie o Monte Cassino. 18 maja
żołnierze polscy zatknęli flagę na ruinach średniowiecznego klasztoru górującego nad doliną
rzeki Liri. Droga wojsk alianckich na Rzym została otwarta.
Alianci

Armia Andersa

Wyzwolenie

wojsko

bitwa

EUROPA I ŚWIAT

Lądowanie w Normandii
06/06/1944
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Ta największa operacja desantowa w dziejach świata miała na celu otwarcie
drugiego frontu w Europie Zachodniej.
6 czerwca 1944 r. wojska amerykańskie, brytyjskie i kanadyjskie rozpoczęły lądowanie w
Normandii. Była to największa operacja desantowa w dziejach świata. Miała na celu otwarcie
drugiego frontu w Europie Zachodniej. Ważnym czynnikiem przyczyniającym się do sukcesu
były skuteczne działania dezinformacyjne, które utrzymywały Niemców w przekonaniu, że
inwazji należy się spodziewać w okolicach Calais, w miejscu, gdzie kanał La Manche jest
najwęższy. W ciągu kilku tygodni walk alianci skonsolidowali swoje pozycje w Normandii, a w
końcu lipca rozpoczęli ofensywę, która pozwoliła przełamać front i oskrzydlić wojska
niemieckie od zachodu. Przełomowym momentem była sierpniowa bitwa pod Falaise, gdzie
alianci okrążyli i zniszczyli znaczne siły przeciwnika. Ważną rolę w bitwie pod Falaise
odegrała polska 1. Dywizja Pancerna gen. Stanisława Maczka. Zwycięstwo to umożliwiło
aliantom marsz na wschód w kierunku Sekwany i wyzwolenie Paryża 25 sierpnia.
Link poniżej prowadzi do filmu przedstawiającego konwój płynący na plaże Normandii
(Źródło: Imperial War Museum)
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Letnia ofensywa Armii Czerwonej w 1944 roku
22/06/1944

Ofensywa "Bagration" doprowadziła do zajęcia większości ziem Polski i
zatrzymała się na Wiśle.
22 czerwca 1944 r., w trzecią rocznicę niemieckiej napaści, Armia Czerwona rozpoczęła
kolejną wielką ofensywę pod kryptonimem „Bagration”. Jej wynikiem było wyzwolenie
Białorusi oraz zajęcie wschodniej części Łotwy i Litwy oraz Białostocczyzny i Lubelszczyzny.
Powiązana z operacją „Bagration” lipcowa operacja lwowsko-sandomierska doprowadziła do
zajęcia Rzeszowszczyzny. W końcu sierpnia front zatrzymał się na Wiśle. Na zajętym przez
Armię Czerwoną terenie na wschód od Wisły Sowieci utworzyli polskie władze komunistyczne
z siedzibą w Lublinie. Obszar pod władzą Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego
nazywano wówczas „Polską Lubelską”.
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Powołanie PKWN
21/07/1944

Latem 1944 r., gdy Armia Czerwona przekroczyła Bug, Stalin zdecydował o
powołaniu marionetkowego komunistycznego rządu sprawującego władzę na
terenach między Bugiem a Wisłą.
Stalin nie zamierzał rezygnować ze wschodnich ziem Drugiej Rzeczypospolitej zajętych w
1939 r. Toteż dopiero latem 1944 r., gdy Armia Czerwona przekroczyła Bug, musiał podjąć
decyzję o dalszych losach Polski. Zdecydował wówczas o powołaniu marionetkowego
komunistycznego rządu sprawującego władzę na terenach między Bugiem a Wisłą. 20 lipca
1944 r. w Moskwie na polecenie Stalina został utworzony Polski Komitet Wyzwolenia
Narodowego jako władza wykonawcza na terenach wyzwolonych spod okupacji niemieckiej.
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Jednak do wiadomości publicznej podano, że PKWN został powołany 22 lipca 1944 r. w
pierwszym wyzwolonym polskim mieście – Chełmie – na mocy decyzji Krajowej Rady
Narodowej. Fikcja ta miała służyć legitymizacji rządów komunistycznych w Polsce. W PRL 22
lipca był obchodzony jako oficjalne święto państwowe.
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Powstanie miało na celu wyzwolenie stolicy przed wkroczeniem do miasta Armii
Czerwonej, tak aby władze Polski Podziemnej mogły wystąpić wobec Sowietów
w roli gospodarza.
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1 sierpnia 1944 r. Armia Krajowa rozpoczęła w Warszawie powstanie przeciwko Niemcom.
Miało ono na celu wyzwolenie stolicy przed wkroczeniem do miasta Armii Czerwonej, tak aby
władze Polski Podziemnej mogły wystąpić wobec Sowietów w roli gospodarza. W pierwszych
dniach walk powstańcom udało się opanować znaczną część miasta. Jednak wobec
szczupłości sił powstańczych utrzymanie zdobyczy przed dłuższy czas nie było możliwe.
Tymczasem sowiecka ofensywa została zatrzymana i Armia Czerwona nie nadeszła. Od 5
sierpnia Niemcy rozpoczęli natarcie i w ciężkich walkach zdobywali kolejne dzielnice miasta.
Bohaterska obrona Warszawy trwała przez dwa miesiące i została okupiona olbrzymimi
stratami. Zginęło 18 tys. powstańców i ok. 150 tys. cywilów, w tym kilkadziesiąt tysięcy osób
rozstrzelanych przez Niemców. Po kapitulacji powstania 2 października 1944 r. Niemcy
wypędzili z Warszawy ludność cywilną, a miasto systematycznie burzyli. Armia Czerwona
zajęła ruiny lewobrzeżnej Warszawy 17 stycznia 1945 r.
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Rozwiązanie Armii Krajowej
19/01/1945

W obliczu ofensywy sowieckiej błyskawicznie zajmującej ziemie polskie ostatni
dowódca Armii Krajowej gen. Leopold Okulicki wydał rozkaz o rozwiązaniu
podziemnego wojska.
Żołnierzom zalecił, by nadal prowadzili działalność w celu odzyskania pełnej niepodległości
Polski. W konspiracji miały jednak pozostać dowództwa i sieci łączności AK. W praktyce wiele
struktur podziemnych nie wykonało tego rozkazu. Na bazie Armii Krajowej powstała
rozbudowana konspiracja niepodległościowa kontynuująca walkę z polskimi władzami
komunistycznymi i siłami sowieckimi. Do końca czerwca 1945 r. istniały władze cywilne
polskiego państwa podziemnego. Po utworzeniu uznanego przez mocarstwa zachodnie
Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej podziemna Rada Jedności Narodowej i
Delegatura Rządu podjęły decyzję o samorozwiązaniu. Ostatnim aktem polskiego państwa
podziemnego była odezwa RJN z 1 lipca 1945 r. nazywana Testamentem Polskiego Państwa
Podziemnego.
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Zakończenie II wojny światowej w Europie
08/05/1945
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Akt bezwarunkowej kapitulacji Niemiec podpisał naczelny dowódca Wehrmachtu
feldmarszałek Wilhelm Keitel w obecności przedstawicieli ZSRR, USA, Wielkiej
Brytanii i Francji. Link poniżej do tekstu Aktu bezwarunkowej kapitulacji Trzeciej
Rzeszy.
Na przełomie kwietnia i maja 1945 r. klęska Niemiec była już oczywista. 30 kwietnia Hitler
popełnił samobójstwo w oblężonym Berlinie, a 2 maja stolica Niemiec skapitulowała przed
Armią Czerwoną. Dzień wcześniej oddziały sowieckie i amerykańskie spotkały się nad Łabą.
W pierwszych dniach maja broniły się jeszcze izolowane ugrupowania wojsk niemieckich. 7
maja szef sztabu naczelnego dowództwa Wehrmachtu gen. Alfred Jodl podpisał kapitulację
Niemiec w kwaterze głównej generała Eisenhowera we francuskim Reims. Jednak na żądanie
Stalina uroczystość została powtórzona w Berlinie w kwaterze marszałka Georgija Żukowa.
Akt bezwarunkowej kapitulacji Niemiec podpisał naczelny dowódca Wehrmachtu
feldmarszałek Wilhelm Keitel w obecności przedstawicieli ZSRR, USA, Wielkiej Brytanii i
Francji. Miało to miejsce 8 maja o godzinie 23.01. Według czasu moskiewskiego był już 9
maja. Dlatego rocznica zakończenia wojny obchodzona jest w Europie zachodniej 8 maja, a
w Rosji 9 maja.
Front Wschodni

Sowieci

Wyzwolenie

Niemcy

bitwa

wojsko

POLSKA

Powstanie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej
28/06/1945

28 czerwca 1945 r. powołano Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej pod
kierownictwem Edwarda Osóbki-Morawskiego. Były premier rządu RP na
uchodźstwie Stanisław Mikołajczyk został wicepremierem
W lutym 1945 r. na konferencji Jałcie zapadła decyzja o dalszych losach Polski. Stalin,
Roosevelt i Churchill uzgodnili, że wschodnia granica państwa będzie przebiegać po tzw. linii
Curzona, w zamian za co Polska uzyska „znaczny przyrost terytorialny na zachodzie i
północy”. Później w Poczdamie uzgodnili, że zachodnią granicę będzie stanowiła Odra i Nysa
Łużycka. W Jałcie postanowiono, że nowy rząd Polski ma powstać w oparciu o
komunistyczny rząd w Warszawie i polityków polskich z Londynu. Jego zadaniem będzie jak
najszybsze przeprowadzenie wolnych wyborów. Negocjacje w sprawie składu rządu toczyły
się w Moskwie w czerwcu 1945 r. pod nadzorem amerykańskich, brytyjskich i sowieckich
dyplomatów. Podczas tych rozmów Władysław Gomułka wypowiedział słynne słowa „władzy
raz zdobytej nie oddamy nigdy”. 28 czerwca 1945 r. powołano Tymczasowy Rząd Jedności
Narodowej pod kierownictwem Edwarda Osóbki-Morawskiego. Były premier rządu RP na
uchodźstwie Stanisław Mikołajczyk został wicepremierem, a politycy z obozu londyńskiego
otrzymali zaledwie kilka mniej ważnych ministerstw. Siłą dominującą pozostała
komunistyczna Polska Partia Robotnicza.
Wyzwolenie

Rząd

polityka

EUROPA I ŚWIAT

Zrzucenie bomby atomowej na Hiroshimę
06/08/1945

Mimo klęski wojskowej Japonia nie zamierzała spełnić żądania bezwarunkowej
kapitulacji. Aby zmusić ją do tego 6 sierpnia 1945 r. amerykanie zrzucili bombę
atomową na Hiroshimę, a trzy dni póżniej drugą na Nagasaki.
Latem 1945 r. po pokonaniu przez aliantów Niemiec porażka Japonii wydawała się
nieuchronna. Cesarstwo nie zamierzało jednak spełnić postawionego przez przywódców
mocarstw sprzymierzonych warunku bezwarunkowej kapitulacji. 6 sierpnia 1945 r.
amerykański bombowiec zrzucił bombę atomową na Hiroshimę. Trzy dni później druga
bomba atomowa spadła na Nagasaki. Były to pierwsze w dziejach ludzkości – i do dziś
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jedyne – przypadki użycia podczas działań wojennych broni nuklearnej. Siła rażenia bomb
atomowych była przerażająca – w Hiroshimie zginęło 70 tys. ludzi, a w Nagasaki 40 tys.
Dziesiątki tysięcy zmarły później w wyniku poparzeń i choroby popromiennej. Równolegle, 8
sierpnia 1945 r. Związek Radziecki wypowiedział wojnę Japonii i rozpoczął ofensywę
przeciwko wojskom japońskim w Mandżurii. Te czynniki zmusiły Japonię do kapitulacji. 15
sierpnia cesarz Hirohito ogłosił przez radio zawieszenie broni, a 2 września 1945 r. podpisano
akt bezwarunkowej kapitulacji Japonii. Druga wojna światowa ostatecznie się zakończyła.
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Koniec Wojny
8 Sie 1945 - 14 Lis 1945
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