
75 rocznica zakończenia II wojny światowej 
 
9 maja 2020 roku przypada 75 rocznica zakończenia II wojny światowej. 
Pozostało bardzo niewielu świadków tego wydarzenia. Wojnę znamy z literatury i filmów. Ta rocznica 
oznacza dla nas 75 lat pokoju. Nigdy więcej wojny, to hasło powinno nam towarzyszyć. Straty 
poniesione w latach 1939-1945 w ludziach, w majątku narodowym i dorobku kultury Polski 
spowodowane były głównie zbrodniczą polityką okupanta hitlerowskiego. 
Polskie straty wg. sprawozdania Biura Odszkodowań Wojennych z 1947 roku: 

✔ Ogółem w okresie II wojny światowej utraciło życie 6028 tys. Polaków i obywateli polskich, z tego 
644 tys. w wyniku działań wojennych (wojsko 123 tys., ludność cywilna 521 tys.) 5384 tys. wskutek 
masowego terroru i eksterminacyjnej polityki okupanta. 

✔ Wywieziono w celach germanizacyjnych ponad 200 tys. dzieci polskich, z czego po wojnie 
powróciło 10-15%. 

✔ Trwałym kalectwem dotkniętych zostało 590 tys. osób. 

✔ Na gruźlicę zachorowało 1140 tys. osób. 

✔ Do prac niewolniczych hitlerowcy wywieźli ogółem 2460 tys. osób, wysiedlili 2478 tys. obywateli 
polskich. 

✔ Straty majątku narodowego obejmowały: bezpośrednie zniszczenia, zrabowane mienie 
publiczne i państwowe. 

✔ Straty w przemyśle spowodowane dewastacją i wywozem maszyn do Rzeszy sięgały 50% 
pierwotnych zdolności produkcyjnych. Na 21 tys. zakładów przemysłowych na ziemiach polskich 
w granicach sprzed 1939 roku zniszczeniu uległo 62% -12,7 tys. 

✔ Zniszczeniu uległo 162 tys. budynków mieszkalnych w miastach, 199 tys. sklepów, 84 tys. 
warsztatów rzemieślniczych. 

✔ Zmniejszył się potencjał wytwórczy gospodarstw rolnych, zniszczeniu uległo 354 tys. zagród 
wiejskich. 

✔ Gospodarka straciła 1908 tys. koni, 3905 tys. sztuk bydła, 4988 tys. trzody chlewnej, 755 tys. 
owiec. 

✔ Dewastacji uległy lasy- wycięto 75 mln. metrów sześciennych grubizny, co stanowi ok. 400 tys. 
ha. powierzchni pełnowartościowego lasu. 

✔ W transporcie: zniszczono 2465 lokomotyw, 6256 wagonów osobowych, 83 tys. wagonów 
towarowych. Zniszczono 63% taboru, 46% mostów i wiaduktów, 38% torów kolejowych, 15 tys. km 
dróg bitych, 1920 mostów drogowych. 

✔ Ogromne straty poniosła kultura polska. Zniszczono 25 muzeów (wiele muzeów ograbiono 
i zbiory wywieziono do Rzeszy), 35 teatrów, 665 kin, 323 domy ludowe. 

✔ Całkowicie lub częściowo zniszczono 17 szkół wyższych, 271 średnich, 4880 podstawowych i 768 
innych. 

✔ Dokonano spustoszeń w bibliotekach (zniszczone w 66%) i w archiwach; poważne straty poniosły 
zbiory biblioteczne Biblioteki Narodowej, Biblioteki m. st. Warszawy, Biblioteki Jagiellońskiej, zasób 
aktowy Archiwum Akt Dawnych. 

✔ Służba zdrowia poniosła straty w 55%; zniszczono 352 szpitale, 29 sanatoriów, 25 leczniczych 
zakładów zdrojowych,778 ośrodków lekarskich i ambulatoriów, 1450 gabinetów lekarskich 
i dentystycznych. 


