
75. rocznica  zakończenia 

II Wojny Światowej



W 2020 roku  przypada 75. rocznica  zakończenia II wojny światowej,                        
która zakończyła się w Europie w dniu  8 maja 1945 roku. 

Brama Brandenburska w maju 1945 roku



Akt bezwarunkowej kapitulacji Niemiec został podpisany 7 maja 1945 roku                    
w  kwaterze głównej gen. Dwighta D. Eisenhowera w Reims,                                 

gdzie  gen. Alfred Jodl, w obecności przedstawicieli czterech mocarstw 
alianckich, podpisał akt bezwarunkowej kapitulacji Niemiec, który wszedł w życie 

następnego dnia. Rosjanie zażądali jednak od Niemiec osobnego podpisania 
kapitulacji.  Nastąpiło to w Berlinie o północy z 8 na 9 maja 1945 roku,                       

a według czasu moskiewskiego o godz. 2.00 już 9 maja 1945 roku.

Podpisanie aktu kapitulacji III Rzeszy



Kapitulacja III Rzeszy zakończyła tylko wojnę w Europie. Toczyły się jeszcze walki 
z Japonią na Dalekim Wschodzie. Dopiero kapitulacja Japonii w dniu 2 września 

1945 roku zakończyła ostatecznie  II wojnę światową.

Kapitulacja Japonii 



II wojna światowa rozpoczęła się 1 września 1939 roku agresją III Rzeszy 
Niemieckiej na Polskę. 3 września 1939 roku, po zignorowaniu przez III Rzeszę 

ultimatum w sprawie bezzwłocznego wycofania wojsk z Polski, Wielka Brytania               
i Francja wypowiedziały wojnę Niemcom.



17 września 1939 roku zaatakowała Polskę również Armia Czerwona.



22 czerwca 1941 roku III Rzesza wypowiedziała wojnę i dokonała zbrojnej 
agresji na Związek Radziecki, co otworzyło front wschodni II wojny światowej.



Istotnym wydarzeniem, zmieniającym całkowicie układ sił, było przystąpienie              
do wojny Stanów Zjednoczonych, w następstwie japońskiego ataku                                   

na amerykańską bazę na Hawajach, w grudniu 1941 roku.

Zaatakowanie przez Japonię amerykańskiej bazy w Pearl Harbor



Wojna objęła prawie całą  Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, 
północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. 



Żołnierze Polscy uczestniczyli w większości kampanii wojennych i bitew 

II wojny światowej. 

Zdobycie Monte Cassino 



Głównymi stronami konfliktu były z jednej strony państwa Osi,                                
a z drugiej państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci).

Nazwa  „Oś” pochodzi od zwyczajowego określenia nadanego sojuszowi 
Trzeciej Rzeszy, Włoch oraz Japonii.  Do tego paktu przystąpiły inne państwa  

europejskie, zmuszone przez Niemcy lub liczące na doraźne korzyści                       
z sojuszu. Skład „Osi ”zmieniał się w trakcie wojny w zależności od sytuacji 

militarnej i politycznej.



Alianci to państwa walczące przeciwko państwom „Osi”.                   
W trakcie wojny aliantów nazywano także                            

„Narodami Zjednoczonymi”. 1 stycznia 1942 roku powstała 
Deklaracja Narodów Zjednoczonych, pod którą podpisało się   

26 państw. Główną rolę odgrywały: USA, Wielka Brytania, ZSRR               
i Chiny. Przywódcy USA, Wielkiej Brytanii i ZSRR                                    

w rzeczywistości decydowali o powojennych losach Europy.



W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi. Według różnych szacunków 

zginęło od 50 do 78 milionów ludzi.
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