
76. rocznica zakończenia
II wojny światowej



II wojna światowa

największa wojna światowa w historii, trwająca

od 1 września 1939 roku do 2 września 1945 roku

(w Europie do 8/9 maja 1945 roku)



II wojnę światową zakończyło

podpisanie aktu kapitulacji III Rzeszy w 

jednej z dzielnic Berlina. W Europie - 8 

i 9 maja 1945 roku o 22:43 czasu

środkowoeuropejskiego, czyli 9 maja o 

00:43 według czasu moskiewskiego. 

Akt wszedł w życie 8 maja 1945 o 23:01 

czasu środkowoeuropejskiego, czyli 9 

maja o 1:01 czasu moskiewskiego.



Różne daty zakończenia spowodowane są zamieszaniem z podpisaniem kapitulacji Niemiec, którą sygnowano

dwa razy. Najpierw stało się to 7 maja 1945 roku we francuskim Reims. Było to jednak kością w gardle dla Józefa

Stalina. Wyraźnie zdenerwowało go to, że przy tak ważnym wydarzeniu uczestniczył reprezentujący najwyższe

dowództwo radzieckie „tylko” generał artylerii Iwan Susłoparow. Na kategoryczne żądanie Stalina 8 maja w 

kwaterze marszałka Gieorgija Żukowa w Berlinie, powtórzono podpisanie bezwarunkowej kapitulacji

Wehrmachtu i innych sił zbrojnych III Rzeszy. Obecni byli: amerykański generał Carl Spaatz, brytyjski marszałek

lotnictwa Arthur Tedder oraz marszałek Gieorgij Żukow. Na uroczystość do Berlina generał Charles de Gaulle 

wysłał również swojego wysłannika.



Wojna trwała od 1 września 1939 
roku do 2 września 1945 roku (w 
Europie do 8/9 maja 1945 roku). 

Był to jeden z najkrwawszych
okresów w dziejach świata. 

Ile trwała wojna oraz czym
była? 



Bilans wojny
W trakcie działań na różnych frontach II wojny światowej zginęło

od 15 do 19 mln żołnierzy, 3 mln uznano za zaginionych. 

Około 35 mln odniosło rany. 

W konflikt zaangażowanych było 61 państw.

Warszawa, Stare Miasto



Polskie straty w II wojnie światowej:

• śmierć 6 mln obywateli, czyli ok. 22% ludności

• procentowo najwięcej ze wszystkich krajów świata poszkodowanych
przez tę wojnę (w tym w wyniku Holokaustu 3 mln obywateli
pochodzenia żydowskiego; podanie dokładnych danych jest niemożliwe
ze względu na nieustaloną liczbę ofiar okupacji radzieckiej)

• niemal 600 tys. trwale okaleczonych

• rabunek 200 tys. dzieci odebranych do germanizacji (z czego 85% nie
wróciło do rodzin

• zniszczenie przemysłu i ponad połowy infrastruktury transportowej

• zniszczenie lub zaginięcie (rabunek) ponad 40% dóbr kultury, w tym setek
tysięcy dzieł sztuki

• zniszczenie wielu miejscowości, w tym 85% zabudowy Warszawy

• utrata około połowy przedwojennego terytorium, w tym 3. i 6. co do 
wielkości miast (Lwowa i Wilna) 

Po uwzględnieniu nabytków terytorialnych obszar Polski zmniejszył się o ponad 77 tys. km kw., czyli niemal o 20%.



A) w Europie: 

• zmiany granic Polski

• znaczne zmniejszenie Niemiec

• utrata terytoriów przez Włochy

• nabytki terytorialne ZSRR

• pozbawienie niepodległości Litwy, Łotwy i Estonii, uniemożliwienie niepodległości Ukrainy i Białorusi

• podział Europy na wolne kraje i strefę wpływów ZSRR (zjawisko “żelaznej kurtyny” )

• czasowa (1945-1949) okupacja Niemiec przez 4 mocarstwa alianckie, a następnie trwający do 1990 podział Niemiec na dwa państwa i podział

Berlina

• czasowa (do 1955) okupacja Austrii przez 4 mocarstwa alianckie

B) dotyczące całego świata: 

– utworzenie ONZ 

– nowy podział świata (blok wschodni z dominacją ZSRR i zachodni z dominacją USA) 

Konsekwencje polityczne II wojny światowej



W czasie wojny: 

• ogromne zniszczenia miast (m.in. Warszawa, Leningrad, Berlin, Hamburg, Drezno; w Azji

Tokio, Hiroszima i Nagasaki) 

• załamanie gospodarcze państw europejskich oraz Japonii (zniszczenia przemysłu i

infrastruktury) 

Po wojnie: 

• różnice w rozwoju krajów europejskich (amerykańska pomoc i rozwój gospodarczy Europy

zachodniej, zapóźnienie cywilizacyjne Europy środkowo-wschodniej) 

• budowa nowoczesnej gospodarki w Japonii (zarządzanie jakością, nowe technologie) 

Konsekwencje gospodarcze



W czasie wojny: 

• śmierć ok. 20-25 mln żołnierzy i ok. 30 mln cywilów (nie licząc ofiar chorób i głodu związanych z wojną)

• trwałe zmiany etniczne: depolonizacja Kresów, eksterminacja ok. 75-80% europejskich Żydów

Po wojnie: 

• przesiedlenia Polaków z terenów włączonych do ZSRR na tzw. Ziemie Odzyskane (łącznie ok. 2 mln) 

• przesiedlenia Niemców z terenów włączonych do Polski (ok. 3,5 mln) i tzw. Niemców sudeckich z Czechosłowacji (ok. 3 mln) 

• zmiana struktury społecznej (zmniejszenie różnic i rozbicie tradycyjnych więzi społecznych, likwidacja istniejącej od XIV 

wieku wielokulturowości Polski)

Konsekwencje społeczne



W czasie wojny: 

• rabunek (a w dużej części utrata) dóbr kultury: dzieł sztuki, zabytków, książek

• zniszczenie, a następnie odbudowa (czasem w innej postaci) miast, np. Warszawy

• faktyczna likwidacja istniejącej od 1000 lat kultury żydowskiej w Europie

• pierwsze użycie broni jądrowej

• pojawienie się trwałego lęku przed wojną atomową

Po wojnie: 

• –polonizacja tzw. Ziem Odzyskanych (Pomorze Zachodnie i Gdańsk, Śląsk, Warmia i Mazury)

• demokratyzacja Niemiec

• kryzys moralny związany z masowym ludobójstwem (problem “wiary po Auschwitz”) 

Konsekwencje kulturowe



Procesy norymberskie

sądowe postępowania karne prowadzone w latach 1945–1949 przeciwko głównym zbrodniarzom III Rzeszy toczone przed 

Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w Norymberdze, a następnie przed amerykańskimi sądami wojskowymi.

Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze

organ wymiaru sprawiedliwości powołany w 1945 z inicjatywy Francji, USA, Wielkiej Brytanii i ZSRR w celu osądzenia głównych 

zbrodniarzy wojennych Rzeszy Niemieckiej z okresu II wojny światowej, oskarżonych o zbrodnie wojenne, przeciwko pokojowi i 

przeciwko ludzkości. Procedował od 20 listopada 1945 do ogłoszenia wyroku w dniu 1 października 1946.

Jak rozliczeni zostali oprawcy?



Sędziami i oskarżycielami w głównym procesie norymberskim byli
przedstawiciele tzw. „Czterech Mocarstw” – Wielkiej Brytanii, Francji, Związku

Radzieckiego i Stanów Zjednoczonych. 12 procesów następczych było
prowadzonych już wyłącznie przed amerykańskimi Trybunałami Wojskowymi, 

co spowodowane było rosnącymi rozbieżnościami między wielkimi
mocarstwami.



27 stycznia 1945r.

W dniu 27 stycznia 1945 r. żołnierze 60. armii Pierwszego
Frontu Ukraińskiego otworzyli bramy KL Auschwitz. 

Więźniowie witali żołnierzy radzieckich jako
autentycznych wyzwolicieli. Paradoks historii sprawił, że

żołnierze będący formalnie przedstawicielami
totalitaryzmu stalinowskiego, przynieśli wolność

więźniom totalitaryzmu hitlerowskiego.

Wojska radzieckie otrzymały bliższe informacje o 
Auschwitz dopiero po wyzwoleniu Krakowa i w związku z 

tym nie były w stanie dotrzeć do bram KL Auschwitz 
przed 27 stycznia 1945 r.

Wyzwolenie więźniów z obozów koncentracyjnych



• W obozie macierzystym, Birkenau i Monowitz doczekało wyzwolenia około

7 tys. więźniów. 

• Około 500 więźniów żołnierze radzieccy wyzwolili przed 27 stycznia. 

• Wkrótce potem nastąpiło wyzwolenie w podobozach KL Auschwitz: w 

Starej Kuźni, w Blachowni Śląskiej, Świętochłowicach, Wesołej, Libiążu, 

Jawiszowicach i Jaworznie.

• W bezpośrednich walkach o wyzwolenie oświęcimskiego obozu

macierzystego, obozu w Birkenau i obozu w Monowitz oraz miasta

Oświęcim i okolicy, poległo ponad 230 żołnierzy radzieckich, wśród nich

dowódca 472 pułku, pułkownik Siemen Lwowicz Biesprozwannyj. W 

większości spoczywają oni na cmentarzu miejskim w Oświęcimiu.

• W obozie macierzystym i w Birkenau żołnierze radzieccy znaleźli około

600 zwłok więźniów, zastrzelonych przez esesmanów w trakcie

wycofywania się z Auschwitz, oraz zmarłych z wycieńczenia.



Najpierw wydawało im się, że nigdy nie opuszczą piekła niemieckich obozów koncentracyjnych. Później

okazało się, że to piekło nie chce wyjść z nich. Więźniowie, którzy przetrwali Auschwitz i inne kacety, już

do końca życia musieli walczyć z traumą. Jak radzili sobie na co dzień?

Życie po Auschwitz. Jak byli więźniowie radzili sobie z traumą obozu?

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem. Link poniżej:

https://wielkahistoria.pl/zycie-po-auschwitz-jak-byli-wiezniowie-radzili-sobie-z-trauma-obozu/



• Nie bójmy się o tym rozmawiać!

• Odwiedzajmy miejsca poświęcone pamięci narodowej!

• Pamiętajmy o ważnych wydarzeniach historycznych!

• Bierzmy udział w wydarzeniach upamiętniających czasy wojny!

• Pamiętajmy o ofiarach zbrodni!

Jak pielęgnować pamięć o II wojnie światowej?



Źródła:

• http://www.auschwitz.org/historia/wyzwolenie/wyzwolenie

• https://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa

• https://www.youtube.com/watch?v=cnepX2ANH7A

• https://www.google.com/search?q=ob%C3%B3z+auschwitz+muzeum&tbm=isch&ved=2ahUKEwiZ2efpgZXwAhUOzCoKHR0hCB8Q2-

cCegQIABAA&oq=ob%C3%B3z+auschwitz+mu&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADoGCAAQCBAeUIwJWIwNYMkXaABwAHgAgAFqiAGQApIBAzIuMZgB

AKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=WBSDYJnNOI6YqwGdwqD4AQ&bih=722&biw=1536&hl=pl#imgrc=cg_QtwzgPWmSMM

• https://www.google.com/search?q=ii+wojna+%C5%9Bwiatowa+grafika&tbm=isch&ved=2ahUKEwjw98n09ZTwAhVSyyoKHXqtBawQ2-

cCegQIABAA&oq=II+wojna+%C5%9Bwiatowa&gs_lcp=CgNpbWcQARgDMgQIIxAnMgQIIxAnMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgQIABBDMgII

AFCWgANYloADYJGoBWgAcAB4AIABiwKIAYsCkgEDMi0xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=2geDYPCiEdKWqwH62pbgCg&b

ih=722&biw=1519&hl=pl#imgrc=WSz5tKdGqpusRM



Prezentację wykonały: 

Paulina Pieczywek

Julia Danił

Kl. 2ctp

Dziękujemy za uwagę


