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W „Biuletynie IPN” o polskim bilansie II wojny
światowej
Włodzimierz Suleja: „Niezakończone rozrachunki”

Straty demograficzne i materialne poniesione przez Polskę w czasie II wojny
światowej – w przeliczeniu na jednego mieszkańca – są największe na tle
wszystkich państw biorących w niej udział. Obciążają one przede wszystkim
Niemcy, niemniej jednak za znaczną ich część odpowiadają również Sowieci. Do
dziś nie został sporządzony ich pełny, wiarygodny bilans, choć specjalny zespół
parlamentarny finalizuje takie prace w stosunku do Niemiec. Podobnych działań
nie podjęto jeszcze w odniesieniu do ZSRS.

Polacy na wielu frontach II wojny światowej

Od 1 września 1939 r. do 8 maja 1945 r. Polska była czynnym uczestnikiem II wojny
światowej. We wrześniu walczyła w osamotnieniu, najpierw z Niemcami, a od 17 września
również z Sowietami. Nigdy nie skapitulowała – polski żołnierz bił się w Norwegii i Francji,
bronił brytyjskiego nieba, przemierzał atlantyckie szlaki, był pod Tobrukiem, Monte
Cassino, Falaise, Arnhem i Wilhelmshaven. Ci zaś, którzy na „nieludzkiej ziemi” nie zdążyli
dotrzeć do szeregów armii pod dowództwem gen. Władysława Andersa, zmierzali wraz z
czerwonoarmistami na Berlin, krwawiąc pod Warszawą, Kołobrzegiem i Budziszynem.

Przywołanie pól bitewnych nie daje wszakże wyobrażenia o skali czysto ludzkiego wysiłku.
Przed wrześniem 1939 r. mobilizacja objęła niemal milion żołnierzy. W kampanii
norweskiej, a potem w walkach we Francji wzięło udział ok. 50 tys. Polaków, z czego na
Wyspy Brytyjskie zdołała się przedostać połowa. W Armii Polskiej sformowanej w ZSRS
znalazło się blisko 100 tys. żołnierzy. Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich liczyła ich
niemal 4 tys. Dopowiedzmy, że w 2. Korpusie Polskim znalazło się ponad 50 tys. żołnierzy,
w 1. Dywizji Pancernej prawie 16 tys., wreszcie 1. Samodzielna Brygada Spadochronowa
liczyła ich blisko 2 tys., a przecież w tym zestawieniu należy uwzględnić również lotników i
marynarzy. W ten sposób w momencie zakończenia wojny w Polskich Siłach Zbrojnych na
Zachodzie znajdowało się ok. 200 tys. żołnierzy. W tym samym czasie w Ludowym Wojsku
Polskim służyło ich ok. 370 tys. żołnierzy. A zatem ta najbardziej czytelna, ludzka miara, to
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blisko 600 tys. żołnierzy walczących z Niemcami. Realny bilans, po uwzględnieniu niemal
400 tys. zaprzysiężonych członków Armii Krajowej, kolejny raz, podobnie jak latem 1939 r.,
przekłada się na milion walczących. Do rangi symbolu urasta to, że zachodni alianci nie
uznali za stosowne, by ich polscy sojusznicy uczestniczyli w londyńskiej paradzie
zwycięstwa w czerwcu 1946 r. Rok wcześniej, 24 czerwca 1945 r., jak na urągowisko, na
czele polskiej kolumny na placu Czerwonym kroczył sowiecki gen. Władysław Korczyc…

W skrajnie trudnych warunkach wojennych swoistym fenomenem było istnienie Polskiego
Państwa Podziemnego dysponującego własną konspiracyjną armią i strukturami
administracyjnymi, niezwykle istotnymi zwłaszcza w zakresie oświaty (tajne nauczanie) i
wymiaru sprawiedliwości. Poczynania na tych polach nie były iluzoryczne – wymierzano i
wykonywano wyroki, przede wszystkim w przypadku zdrajców, kształcono dzieci i młodzież.
Przygotowywano się również do odbudowy kraju, już po wojnie, w kształcie skorygowanym
ustrojowo, ale bez ubytków terytorialnych. Stąd zjawisko kolaboracji z okupantami było
marginalne, a żadna z liczących się podziemnych sił politycznych nie tylko nie brała pod
uwagę możliwości zmniejszenia obszaru państwa polskiego, lecz wręcz przewidywano,
chociaż w różnych wariantach, jego rozrost kosztem pokonanych Niemiec.

Polska zdradzona

Koniec wojny z tej perspektywy był narodową katastrofą. Sojusznicze deklaracje okazały
się świstkami papieru. W kwestii polskiej decydujące znaczenie miał głos sowieckiego
dyktatora Józefa Stalina, wspieranego przez prezydenta USA Franklina Delano Roosevelta,
przy całkowitej bezsilności brytyjskiego premiera Winstona Churchilla. W rezultacie decyzję
o okrojeniu terytorium państwa polskiego na wschodzie przy jednoczesnym przyznaniu
rekompensat terytorialnych na zachodzie podjęły trzy wielkie mocarstwa na konferencjach
w Teheranie (28 listopada – 1 grudnia 1943 r.), Jałcie (4 – 11 lutego 1945 r.) i Poczdamie
(17 lipca – 2 sierpnia 1945 r.). Zachodni alianci milcząco aprobowali tym samym sowiecką
politykę faktów dokonanych, stosowaną na wschodnich obszarach II Rzeczypospolitej.

 

Fragment artykułu, który ukaże się w „Biuletynie IPN” nr 5/2020.
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IPN, pracownik Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor książek: Józef
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