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Wkład Polski oraz Polaków do zwycięstwa
sojuszników w drugiej wojnie światowej (1939 – 1945)
Wojsko konspiracyjne na terenie kraju.
Arm ia Krajow a
W nocy z 26na27w rześnia 1939r.,
w przeddzień kapitulacji Warszawy,
gen. Michał Kar aszew icz -Tokarzew ski otrzymał rozkaz Wodza
Naczelnego – marszałka Edw arda
Rydza-Śmigłego, internowanego w
Rumunii, założyć konspirację w ojskow ą. W ciągu kilku tygodni zebrał
on grupę oficerów, którzy uniknęli
niew oli, i założyli pierw sze w ojsko
konspiracyjne w okupow anej Europie. Pierw otna jego nazw a brzmiała
Służba Zw ycięstw u Polski (SZP),
później Zw iąz ek Walki Zbrojnej
(ZWZ), a od lutego 1942r. – Armia
Krajow a (AK), pod którym było najbardziej znane. Podstaw ow ymi formami działania miały być sabotaż,
dyw ersja, w yw iad i propaganda.
Dopiero w późniejszym okresie
miano przystąpić do działań partyzanckich. Głów nym organizatorem
AK był gen. Stefan Row ecki (pseudonim “Grot”), który na początku był
szefem sztabu, a od czerwca 1940r.
do czerw ca 1943r. Komendantem
Głów nym. Po jego aresztow aniu
przez Gestapo, w w yniku zdrady,
funkc je Komendanta Głów nego
pełnił gen. Tadeusz Komorow ski
(pseudonim“Bór”).AK – ochotnic ze
w ojsko – jednocześnie było częścią
Pols kich Sił Zbrojnych, dow ództw o
których znajdow ało się za granicą,
i najw ażniejszą częścią Polskiego
Państw a Podziemnego. Była najsilniejszą i najlepiej zorganizow aną
armią podziemną z działających w
czasie w ojny w Europie. Głów nym
jej zadaniem było pr ow adzenie
oporu zbrojnego przeciw ko okupantow i hitlerow skiemu i przygotow anie mającego w ybuchnąć w sposobnej c hw ili ogólnokr ajow ego
pow stania, akcja “Burza”. Pow stały
zatem odpow iednie struktury –
sztab, dow ództw o rodzajów w ojs k
i służb, dow ództw a terytorialne
(okr ęgi, ins pektoraty i obw ody),
zbierała broń, szkolili się żołnierze
i oficerow ie, zbierane były informacje o przeciw nikach. Jednak uwzględniając pr zestępc zy charakter
okupacji i nastrój społeczny, istniała
też potrzeba bieżącej w alki zbrojnej. Iw łaśnie dlatego aktyw ność AK
dzieliła się na dwie ściśle zw iązane
ze sobą fazy: bieżąca konspiracyjna w alka zbrojna oraz pow szechne
powstanie. Rów nolegle z wojskiem
podziemnym pow staw ały jednostki
zmilitaryzow ane partii politycznych

w konspiracji oraz organizacji społecznych, na przykład, straży pożarnej i młodzieżow ych, na przykład,
Zw iązek Harcerstw a Polskiego w
konspiracji działający po nazw ą
“Szare Szeregi”. Jednym z zadań
Komendanta AK było zjednoczenie
podziemny ch organizac ji z brojnych, co trw ało dosyć długo, aż do
1944 roku. Ostatecznie poza strukturamiAK pozostały przede w szystkim drobne organizacje, organizow ane przez komunistów od lata
1940 r., które do napaści II Rzeszy
na ZSRR, w ystępow ały jako radziecka agentura w spółpracująca
z niemieckim Gestapo i przeciw na
pols kiej niepodległości, a po czerw cu 1941 w ystępujące zarów no
pr zec iw ko Niemc om, jak i Armii
Krajow ej i innym organizacjom niepodległościow ymnie zw iązanym z
ZSRR. Wiosną 1944r. Armia Krajow a lic zyła ponad 300 tys. zaprzysiężony ch żołnierzy. Istniały w AK
jednostki specjalne dla w ykonania
dyw ersji. W kwietniu 1940r. pow stał
Zw iązek Odw etu, który później
został przekształcony na Komendę
Dyw ersji – “Kedyw ”. Działały one
na poziomie centralnym i w każdym
obw odzie. We w rześniu 1941r. w
związku zmianą stosunków polskosow ieckich pow stała organizacja
“Wachlarz” dla prowadzenia w yw iadu i dyw ersji w zapleczu niemieckosow ieckiego frontu. Od 1 stycznia
1941r. do 30 czerw ca 1944r. w ramach bieżącej w alki zbrojnej jednostki AK i im podległe podpaliły
443 transporty wojskow e, wysadziły 732 pociągi, zniszczyły około 4,3
tys. środków transportow ych, spaliły 130 składów z bronią i w yposażeniem w ojskow ym, uszkodziły 19
tys. wagonów i około 6,9 tys. lokomotyw, podpaliły 12 tys. zbiorników
benzyny, w ysadziły 40 mostów kolejowych, znis zczyły 5 szybów naftow ych, w yzw oliły w ięźniów z 16
w ięzień. Na początku 1944r. stale
działało czynnie około 60 oddziałów
AK, niektóre liczyły kilkuset żołnierzy i praw ie 200 patroli dyw ersyjnych.AK zorganiz ow ała grupy konspiracyjne w niektórych obozach
konc entracy jnych (A uschw itz) i
w śród Polaków zesłanych siłą do
Niemiec na roboty przymusow e.AK
pomagała jeńcom armii s ojuszników uciekającym z niewoli niemieckiej. Utrzymyw ała przez radio i kurierów stałą łączność z rządem RP

na emigracji oraz ze sztabem Wodza Naczelnego. Od lutego 1942r.
przybywali do Polski bardzo dobrze
w yszkoleni w Anglii polscy oficerow ie dyw ersji i wyw iadu - “Cichociemni”, przerzucono tak 316 osób.
Była prow adzona akcja propagandy i dyw ersji w śród niemieckich
żołnierzy - Akcja N. Akcja N stanow iła oddzielny dział w alki psychologicznej z okupantem. Prow adzono
ją poprzez specjalne konspiracyjne
pisma i ulotki w języku niemieckim.
Miały w yw ołać w rażenie, że są
dziełem niemieckich grup antyhitlerow s kich. A pogeum działalności
Akcji N nastąpiło w 1943, kiedy sieć
or ganizacyjna przedsięw z ięc ia
obejmow ała w iększość obszaru
kraju. AK prow adziła szeroką działalność w ydawniczą: w ydano około
250 gazet, w tej liczbie największa
gazeta konspiracyjna – “Biuletyn Informacyjny”, który ukazyw ał się od
5 lis topada 1939r. do stycznia 1945
r. Oddzielny w kład w w alkę z okupantem miały Ży dow ska Organizacja Bojow a (Ż OB) i popierany
przez AK Żydow ski Związek Wojskow y (ŻZW).To przede w szystkim
bohaterskie powstanie w w arszaw skim getcie (19 kw ietnia-16 maja
1943). Do najbardziej efektywnych
akcji AK należy: uszkodzenie w ęzła
kolejow ego w Warszaw ie (7-8 października 1942r.), wyzwolenie więźniów w Pińsku (18 stycznia 1943r.),
zamach bombow y na miejskiej stacji w Berlinie (15 lutego 1943r.), w yzwolenie więźniów w centrumWarszaw y (akcja pod Arsenałem, 26
marca 1943r.), zamach na Franza
Kustcherę – komendanta SS i policji Okręgu Warszaw skiego (1 lutego 1944r.). Policzono, że do lipca
1944r. poległo w w alc e, lub częściej
zostało rozstrzelanych lub zamęczonych w w ięzieniach, około 34
tys. żołnierzy AK i podległych jej formacji. To jest 1/10 składu osobow ego. Wśród “cichociemnych” straty
w ludziach wynosiły 1/3 stanu osobowego.
Państwo Podziem ne.
Kons pir ac yjne w ojsko mogło
osiągnąć taką w ielkość i być takim
aktyw nym dz ięki temu, że by ło
zw iązane z Polskim Państw em Podziemnym (PPP) oraz cyw ilnym ruchem Oporu. PPP było zjaw iskiem
unikalnymw II w ojnie św iatow ej. W
żadnym kraju w okupow anej Europie nie było tak rozw iniętej i zunifi-

kow anej s truktury państw ow ej.
Jednocześnie z AK głów nym elementem PPP była Delegatura Rządu na Kraj - tajny naczelny organ
w ładzy administracyjnej w okupow anej Pols ce, utw orzony w 1940 r.,
składający się z departamentów .
Na jej czele stał Delegat Rządu na
Kraj, podporządkow any Rządow i
RP na uchodźstw ie, a od 1944 w icepremier w tym rządzie. Delegatura kierow ała pracą pionu cyw ilnego
Polskiego Państw a Podziemnego.
Jej zadaniami było utrzymanie ciągłości instytucji państw ow ych, zapew nienie normalnego funkcjonow ania państw a, przygotow anie do
przy jęcia kontroli nad krajem po
zakończeniu w ojny, rejestracja poczynań okupantów i dokumentacja
zbrodni w ojennych, ochrona i ratow anie zagrożonych dóbr kultury.
Koordynow ała też przez Kierow nictw o Walki Cyw ilnej działalność
tak zw anego sabotażu małego. Dostarczała codziennie informacje dla
radia polskiego “Św it”, które nadaw ało z Anglii, ale udaw ało, że działa
na terenie kraju. Polskie Państw o
Podziemne prow adziło tajne nauczanie (włączając uniwersyteckie),
akcje pomocy ofiarom okupanta i
oddzielną akcję pomocy Żydom “Żegota”). Dzięki stałej łączności z
pracow nikami poczty przytrzymyw ało dostarczenie donosów, adresow anych do w ładz niemieckich.
Sz ykow ano pr ojekty ref orm na
okres pow ojenny i plany zagospodarow ania terenów, które w przyszłości zamierzano się odzyskać od
Niemiec (Biuro Ziem Now ych). Istniały sądy tajne (cyw ilne i w ojskow e), które sądziły zdrajc ów, kolaborantów i szmalcow ników (ludzi
w ydających Żydów Niemcom dla
pieniędzy). Następnym organem
PPP było istniejące od 1940r. przedstaw icielstw o partii politycznych,
które przyjęło formę Rady Jedności
Narodow ościow ej (RJN) i było niby
parlamentem. RJN w ydaw ał proklamacje programow e i deklaracje
(m.in. o celow ości wojny i o przyszłym społeczno-politycznym ustroju
państw owym). Razem z PPP działały setki społecznych, politycznych
i kulturalnych organizacji. Ukazało
się drukiem ponad 2 tys. broszur i
książek, ponad 1,8 tys. rozmaitych
czasopism.
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