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Dr Paweł Kosiński, Urszula Martyńska   

Wyzwolenie? 1945 r. 

 

„Celem upamiętnienia po wsze czasy zwycięstwa Narodu Polskiego i Jego Wielkich 

Sprzymierzeńców nad najeźdźcą germańskim, demokracji nad hitleryzmem i faszyzmem, 

wolności i sprawiedliwości nad niewolą i gwałtem” dzień 9 maja został na wiosnę 1945 r. 

ustanowiony Narodowym Świętem Zwycięstwa i Wolności. Ten pozornie bezsporny akt 

uchwalił tzw. Rząd Tymczasowy Rzeczypospolitej Polskiej, a zatwierdziła Krajowa Rada 

Narodowa. Do rangi symbolu urasta fakt, że świętowanie „zwycięstwa i wolności” przez 

obywateli Polski zadekretowały marionetkowe twory Józefa Stalina, a nie prawowity rząd 

Rzeczypospolitej, któremu nowi władcy w Warszawie uniemożliwili powrót z emigracji 

w Londynie. Po niemal sześciu latach niezwykle krwawej walki ze zniewoleniem 

społeczeństwo polskie w dniu bezwarunkowej kapitulacji Rzeszy Niemieckiej paradoksalnie 

nie odzyskało wolności, chociaż był to dzień zwycięstwa koalicji antyhitlerowskiej. 

 

Sojusznik naszych sojuszników 

We wrześniu 1939 r. Polska została napadnięta przez Rzeszę Niemiecką (i jej 

ubezwłasnowolnionego satelitę Republikę Słowacką) oraz Związek Radziecki. 

Niesprowokowany atak zachodniego i wschodniego sąsiada Rzeczypospolitej był wynikiem 

rozbójniczej zmowy łączącej obydwa państwa od lata tego roku, a przypieczętowanej pod 

koniec kampanii polskiej traktatem o przyjaźni i granicach, będącym w istocie czwartym 

rozbiorem naszego kraju. Po klęsce wrześniowej całe terytorium RP znalazło się pod 

okupacją niemiecką i radziecką, a po części słowacką i litewską. Wzmocnienie stanowiska 
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Polski w obozie państw alianckich przyniosła klęska Francji, na wiosnę 1940 r. Diametralną 

zmianę sytuacji politycznej i wojskowej w Europie przyniosła agresja Rzeszy na Sowiety 

w lecie 1941 r., jednak włączenie ZSRR do obozu państw wojujących z Niemcami tylko 

skomplikowało sytuację polityczną państwa polskiego. Pod wyraźną presją Wielkiej Brytanii 

rząd na emigracji zawarł traktat z ZSRR (układ Sikorski-Majski), w którym Sowiety 

stwierdziły nieważność układów zawartych z Niemcami, ale jednocześnie nie wyrzekły się 

aneksji wschodnich terenów Rzeczypospolitej. W miarę krzepnięcia oporu radzieckiego 

w zmaganiach przeciwko Niemcom Stalin coraz bardziej otwarcie występował z programem 

ostatecznego przesunięcia granic Polski na zachód. Przekonawszy się, że konstytucyjne 

władze RP nie są skłonne do negocjowania tego zagadnienia, wiosną 1943 r. zdecydował się 

na ponowne zerwanie stosunków dyplomatycznych z rządem Rzeczypospolitej. Przy pomocy 

tego posunięcia zamierzał zyskać wolną rękę w kształtowaniu stosunków politycznych na 

terenach polskich, do których coraz szybciej zbliżała się Armia Czerwona. 

 

Teheran, Jałta, Poczdam 

Ogromny potencjał obronny ZSRR (rozległe terytorium i wielkie zasoby ludzkie) 

sprawiły, że państwo to stało się bardzo pożądanym sojusznikiem Wielkiej Brytanii oraz 

Stanów Zjednoczonych. Józef Stalin wraz z Franklinem D. Rooseveltem i Winstonem 

Churchillem zaczęli tworzyć równorzędną wielką trójkę – przywódcze gremium mocarstw 

alianckich. W tej sytuacji Polska przez cały okres wojny nieustannie zagrożona ekspansją 

Związku Radzieckiego musiała zejść na dalszy plan, zwłaszcza że potęgi anglosaskie nie 

zamierzały narażać się Sowietom broniąc integralności terytorialnej RP przez podkreślanie 

nienaruszalności jej wschodnich granic. Stalin zdecydował się na samodzielne rozwiązanie 

sprawy polskiej, ponieważ Rzeczypospolita nie dysponowała potencjałem, który mógłby 
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stanowić przeciwwagę dla potęgi Związku Radzieckiego, ani wystarczającym poparciem 

swych zachodnich sojuszników. Sowieci po zerwaniu stosunków dyplomatycznych z rządem 

RP przystąpili do kreowania podległego sobie ośrodka władzy w Polsce oraz nade wszystko 

do bezpośrednich rozmów z Brytyjczykami i Amerykanami ponad głowami Polaków. 

W czasie II wojny światowej odbyły się trzy konferencje przywódców wielkiej trójki. 

Podczas każdej z nich na porządku dziennym stawała sprawa polska, ale nigdy nie dano się 

tam wypowiedzieć przedstawicielom prawowitych władz Rzeczypospolitej. Jedynie w czasie 

ostatniej konferencji przedstawiciele narzuconego Polsce przez mocarstwa Tymczasowego 

Rządu Jedności Narodowej mieli możność niezobowiązującego przedstawienia własnych 

dezyderatów. 

W Teheranie (od 28 listopada do 1 grudnia 1943 r.) dokonano formalnego podziału 

krajów Europy na alianckie strefy operacyjne – Polska siłą rzeczy znalazła się w strefie 

operacyjnej Armii Czerwonej. Ponadto ustalono, iż radziecka strefa okupacyjna Niemiec 

przylegać będzie do Polski, przez którą miały przebiegać linie komunikacyjne łączące 

Sowiety z ich strefą. Stalin wymógł też wstępną zgodę Roosevelta i Churchilla na ustalenie 

nowej granicy pomiędzy Polską i ZSRR. Miała ona przebiegać wzdłuż linii Curzona, 

wytyczonej 11 lipca 1920 r., a właściwie zgodnie z linią wskazaną w hitlerowsko-radzieckim 

traktacie o przyjaźni i granicach z 28 września 1939 r. Postanowienia wielkiej trójki w kwestii 

polskiej obłudnie utajniono ze względu na mające odbyć się w następnym roku wybory 

prezydenckie w USA. 

W Jałcie (od 4 do 11 lutego 1945 r.) alianci potwierdzili dominację Związku 

Radzieckiego nad Polską oraz przesunięcie jej granic w kierunku zachodnim (utrata terenów 

położonych na wschód od linii Bugu, a zyskanie rekompensaty na zachodzie i północy 

kosztem Niemiec), połączone z transferem ludności. Mocarstwa zgodziły się też na powołanie 
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w Warszawie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej, którego zadaniem miało być jak 

najszybsze przeprowadzenie demokratycznych wyborów. W następnych miesiącach rząd ten 

faktycznie został dowolnie skompletowany przez Sowietów, chociaż misję jego utworzenia 

powierzono ministrowi spraw zagranicznych ZSRR Wiaczesławowi Mołotowowi, oraz 

ambasadorom Wielkiej Brytanii i USA w Moskwie – sir Archibaldowi Clark Kerrowi 

i Williamowi A. Harrimanowi. Poza komunistami, bądź ich satelitami wypróbowanymi 

w tzw. Rządzie Tymczasowym RP do TRJN dokooptowano z Stanisława Mikołajczyka 

(PSL), Jana Stańczyka (PPS) i Mieczysława Thugutta (PSL) „z zagranicy” oraz Władysława 

Kiernika (PSL) i Czesława Wycecha (PSL) „z kraju”, którzy zresztą nie mieli realnego 

wpływu na prace „rządu jedności” i wkrótce sami zostali poddani represjom komunistycznych 

służb bezpieczeństwa. Brutalnie sfałszowane przez komunistów wybory zostały 

przeprowadzone dopiero w styczniu 1947 r. Ponadto Churchill i Roosevelt potwierdzili, że 

działania NKWD „w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, spokoju i porządku na tyłach 

Armii Czerwonej” na terytorium Polski są zgodne z IV konwencją haską (dotyczącą 

prowadzenia wojny na lądzie). W ten sposób Stalin otrzymał wolną rękę przy niszczeniu 

polskiego podziemia niepodległościowego z Armią Krajową, organizacją „Nie” i Delegaturą 

Sił Zbrojnych na Kraj na czele. Podczas konferencji ciężko schorowany Roosevelt posunął się 

nawet do zapewnienia Stalina, że Stany Zjednoczone nigdy nie będą popierać żadnych władz 

polskich, które byłyby wrogie interesom ZSRR. 

W Poczdamie (od 17 lipca 1945 do 2 sierpnia 1945 r.) po konsultacji z delegacją polską 

(w składzie: Bolesław Bierut, Stanisław Grabski, Stanisław Mikołajczyk, Edward Osóbka-

Morawski, Michał Rola-Żymierski i Wincenty Rzymowski) ustalono pod dyktando Stalina 

północną i zachodnią granicę RP wzdłuż 52 równoleżnika w Prusach Wschodnich, wzdłuż 

południowych wybrzeży Morzy Bałtyckiego, na zachód od Szczecina, na Odrze i Nysie 

Łużyckiej (do Polski włączone zostały: południowa część Prus Wschodnich, Wolne Miasto 
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Gdańsk, większa część Pomorza Zachodniego, Ziemia Lubuska oraz Śląsk). Poza tym 

potwierdzono przesiedlenie Niemców z Polski. 

 

„Wyzwolicielski” pochód wojsk Stalina 

Armia Czerwona po raz drugi w czasie II wojny światowej przekroczyła granicę 

Rzeczypospolitej na początku stycznia 1944 r. W wyniku trwających półtora roku wielkich 

operacji wojskowych (operacja żytomiersko-berdyczowska, równieńsko-łucka, poleska, 

„Bagration”, lwowsko-sandomierska, wiślańsko-odrzańska, pomorska, dolnośląska 

i górnośląska) Sowieci ostatecznie przepędzili Niemców z całego terytorium Polski 

w granicach wersalsko-ryskich na początku maja 1945 r. Na ziemiach położonych na wschód 

od Bugu Związek Radziecki nie respektowali żadnych praw suwerennych Rzeczypospolitej. 

Po przekroczeniu Bugu w lecie 1944 r. dowódcy Armii Czerwonej na stopniowo 

zajmowanych ziemiach środkowej Polski formalnie oddawali władzę administracyjną swoim 

polskojęzycznym protegowanym. W istocie nawet w tzw. Polsce lubelskiej, a później 

w Polsce ludowej o sprawach zasadniczych rozstrzygali Sowieci, chociaż dla pozoru decyzje 

firmowali komuniści legitymujący się wprawdzie polskim obywatelstwem, lecz pozbawieni 

wszelkiego mandatu demokratycznego. „Władza ludowa” mogła się w Polsce utrzymać 

jedynie dzięki wsparciu wielusettysięcznych oddziałów Armii Czerwonej, formacji NKWD, 

Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i Milicji 

Obywatelskiej, pod ogólnym zwierzchnictwem gen. Iwana Sierowa, głównego doradcy 

NKWD przy Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego. 

Sowieci i polscy komuniści z wielką zajadłością tępili w kraju wszystkich, którzy 

uznawali zwierzchnictwo prawowitych władz znajdujących się na emigracji w Londynie. 

Zwalczano zarówno formacje wojskowe, jak i instytucje cywilne, niezależnie od tego czy 
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próbowały one ujawnić swą działalność na wschód, czy na zachód od Bugu. Najdobitniej 

świadczą o tym tragiczne losy uczestników operacji „Burza” (strefowego powstania 

powszechnego) przeprowadzanej w 1944 r. z rozkazu komendanta głównego Armii Krajowej 

(rozpoczęcie akcji nakazał gen. Tadeusz Komorowski „Bór” w listopadzie 1943 r. – 

zakończenie, gen. Leopold Okulicki „Niedźwiadek”, w październiku 1944 r.). Nawet 

najbardziej spektakularne akcje wyzwalania Wilna, Lwowa, Białegostoku, Lublina i innych 

polskich miast i miasteczek, a przede wszystkim powstanie warszawskie kończyły się dla ich 

uczestników: więzieniem, zsyłką, zamęczeniem w śledztwie lub zbrodnią sądową, albo 

przynajmniej przymusowym wcieleniem do Ludowego Wojska Polskiego. Na nic zdało się 

samorozwiązanie: Armii Krajowej 19 stycznia 1945 r., organizacji „Nie” 7 maja 1945 r., ani 

Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj 6 sierpnia 1945 r. Ukoronowaniem niszczenia Polski przez 

Sowiety w 1945 r. było porwanie i kompletnie bezpodstawne osądzenie w Moskwie 

najwyższych władz polskiego państwa podziemnego. Przy tym należy podkreślić, że podobny 

los mógł spotkać każdego obywatela RP, który jakkolwiek naraził się „władzy ludowej”. 

Prześladowanie ułatwiało drakońskie „prawo” (Dekret z o wymiarze kary dla faszystowsko-

hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami 

oraz dla zdrajców Narodu Polskiego z 31 sierpnia 1944 r., Kodeks Karny Wojska Polskiego 

z 23 września 1944 r. oraz Dekret o ochronie Państwa z 30 października 1944 r.), którym 

niejednokrotnie posługiwali się gorliwi funkcjonariusze bez żadnych kwalifikacji 

prawniczych. 

 

Bilans „wyzwolenia” 

Wobec zaborczych zamiarów ZSRR, słabości Polski i złej woli sojuszników 

zachodnich, obywatele RP pod koniec II wojny światowej nie mieli szans od odbudowanie 
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suwerennego państwa. Procesu zniewolenia Rzeczypospolitej nie mogło odwrócić wielkie 

polskie zaangażowanie militarne na wszystkich frontach II wojny światowej i to od 

pierwszego dnia jej trwania, aż do zakończenia działań na europejskim teatrze wojny. 

Obojętnego stanowiska aliantów nie była w stanie zmienić ogromna danina krwi ludności 

cywilnej (liczba zabitych sięgająca ponad 5 mln – w przeliczeniu na każdy tysiąc 

mieszkańców ponad 200 osób, przy czym straty jakościowe były jeszcze bardziej dotkliwe: 

ponad 25% osób posiadających wyższe wykształcenie, 60% adwokatów, 50% lekarzy, 40% 

inżynierów itd.), ani wielkie straty majątku narodowego (ostrożnie licząc ponad 700 mld USD 

– w przeliczeniu na jednego mieszkańca ponad 20 tys. USD), które były skutkiem niezłomnej 

postawy Polaków w czasie wojny. Z zawieruchy wojennej Polska wyszła nie tylko mniejsza o 

ponad 75 tys. km², ale i straciła 48% swego przedwojennego terytorium, które było położone 

na wschód od Bugu. Zamiana ok. 178 tys. km² ziem wschodnich na ok. ok. 101 tys. km² ziem 

zachodnich łączyła się z koniecznością przesiedlenia prawie dwóch milionów obywateli 

polskich. Od 1944 r. Sowieci w coraz większym zakresie przekazywali władzę w „Polsce 

ludowej” swoim miejscowym poplecznikom, ale obywatele Rzeczypospolitej dopiero w 1991 

r. odzyskali swoje pełne prawa suwerenne. 

 


