
Lekcja  

Temat: Droga do zwycięstwa. 

1. Kształtowanie się Wielkiej Koalicji 

a. Wsparcie USA dla Wielkiej Brytanii 

 Pożyczki, sprzęt woskowy, ochotnicy /Lend – Lease act/ 

b. Podpisanie przez Roosevelta i Churchilla Karty Atlantyckiej (14 VIII 1941) 

 Obywatele i narody będą decydowad o zmianie granic paostw i ustroju politycznym 

c. Bezpośrednie włączenie się USA do wojny po japooskim ataku na Pearl Harbor  (7 XII 1941) 

d. Zawiązanie przez USA, Wielką Brytanię i ZSRR Wielkiej Koalicji do walki z Niemcami i Japonią 

e. Spotkanie Roosevelta i Churchilla w Casablance (styczeo 1943) 

 Prowadzenie wojny aż do bezwarunkowej kapitulacji Niemiec i ich sojuszników (zaakceptowana 

przez ZSRS) 

2. Front południowy – walki na Sycylii i we Włoszech 

a. 10 lipca 1943 – desant amerykaoski i brytyjski na Sycylii 

b. Obalenie Mussoliniego i podpisanie przez nowy rząd włoski zawieszenia broni z aliantami (wrzesieo 

1943) 

c. Interwencja niemiecka i wznowienia wojny we Włoszech 

d. Maj 1944 r. – zdobycie klasztoru Monte Casino (I2 Korpus Polskich Sił Zbrojnych) i przełamanie przez 

aliantów obrony niemieckiej na linii Gustawa 

e. Czerwiec 1944 – wyzwolenie Rzymu i stopniowe uwalnianie północnych Włoch 

3. Konferencja w Teheranie i jej postanowienia 

a. 28 XI – 1 XII 1943 – pierwsze spotkanie przywódców koalicji antyhitlerowskiej, tzw. Wielkiej Trójki 

(Roosevelt, Churchill, Stalin) 

b. Postanowienia: 

 Utworzenie drugiego frontu w Europie we Francji w 1944 r. 

 Wstępny podział Europy na strefy wpływów rozgraniczony rzeką Łabą (nie upubliczniono) 

 Udzielenie wsparcia komunistycznej partyzantce Josipa Broz – Tito w Jugosławii 

4. Konferencja Wielkiej Trójki w Jałcie i początek nowego ładu w Europie 

a. Jałta na Krymie (ZSRS), 4 – 11 II 1945 r. (Churchill, Roosevelt, Stalin) 

b. Postanowienia: 

 ZSRS przystąpi do wojny przeciwko Japonii w zamian za uznanie wpływów w Europie Środkowo - 

Wschodniej, Mongolii oraz przyznanie pd. Sachalina i Kuryli; 

 Podział Niemiec na cztery strefy okupacyjne (radziecka, amerykaoska, brytyjska, francuska) 

 Zapłata reparacji wojennych przez Niemcy (20 mld dolarów), delegalizacja NSDAP, ukaranie 

zbrodniarzy wojennych 

 Demilitaryzacja powojennych Niemiec i poddanie ich przemysłu kontroli aliantów 

c. Postanowienia w sprawie Polski 

 Granica wschodnia na linii Bugu (dawna linia Curzona) 

 Przyznanie Polsce części Prus Wschodnich, Pomorza i Śląska (wysiedlenie Niemców) 

 Demokratyczne wybory władz po wojnie  

5. Desant w Normandii i otwarcie drugiego frontu w Europie 

a. Okoliczności 

 Przejecie przez aliantów kontroli nad Atlantykiem (polowa 1943) 

 Neutralizacja Luftwaffe i opanowanie przestrzeni powietrznej 

b. 6 VI 1944 – udany desant aliantów w Normandii (operacja „Overlord”, gen. Dwight Einsenhower) i 

stopniowe wyzwalanie Francji 

c. Sierpieo 1944 – zwycięstwo aliantów bitwie pancernej pod Falaise (1 Dywizja Pancerna gen. S. Maczka) 



d. 19  sierpnia – wyzwolenie Paryża przez francuski ruch oporu i przejęcie władzy we Francji przez Charles’a 

de Gaulle’a  

e.  Niepowodzenie operacji „Market Garden”(gen. Bernard Montgomery) i powstrzymanie przez Niemców 

ofensywy aliantów nad Renem (bitwa pod Arnhem) 

f. Ofensywa aliantów znad Renu 

g. III 1945 – zgodnie z decyzją polityczną zatrzymano ofensywę na linii rzeki Łaba 

h. 7 maja – kapitulacja Niemców (Gen. Jodl) przed Amerykanami i Brytyjczykami 

6. Postępy ofensywy sowieckiej na froncie wschodnim 

a. Lipiec – sierpieo 1943 – klęska Niemców w bitwie na Łuku Kurskim  

b. Postępy ofensywy sowieckiej: 

 styczeo 1944 r. osiągnięcie przedwojennej granicy Polski 

 22 VI 1944 r. ofensywa „Bagration” i osiągnięcie linii Wisły 

 Ofensywa w kierunku Bałkanów: Bułgaria i Rumunia przechodzą na stronę aliantów, Jugosławia 

wyzwolona przez partyzantów Broz – Tito przy niewielkim wsparciu Sowietów 

 Latem 1944 r. w obliczu powstania warszawskiego, Stalin z przyczyn politycznych wstrzymał 

ofensywę 

 12 I 1945 – wznowienie ofensywy sowieckiej  

 Szybkie postępy na głównym kierunku uderzenia i ciężkie walki o Prusy Wschodnie i Pomorze 

(udział 1 Armii Wojska Polskiego) 

 Operacja berlioska zakooczona zdobyciem Berlina 2 maja 1945 r. 

 8 maja – zakooczenie działao wojennych na froncie wschodnim 

7. Kapitulacja Niemiec 

a. 30 IV 1945 – samobójcza śmierd Hitlera 

b. 8/9 maja 1945 r. – podpisanie aktu bezwarunkowej kapitulacji Niemiec (feldmarszałek Keitel) podpisany 

przed przedstawicielami USA, ZSRS, Wielkiej Brytanii, Francji i zakooczenie wojny w Europie 

8. Walki na Dalekim Wschodzie 

a. Taktyka żabich skoków,  gen. Douglas MacArthur – zdobywanie tylko ważniejszych wysp japooskich i 

odcinanie pozostałych od dostaw  

b. VI 1944 r.  - klęska Japonii w bitwie na Morzu Filipioskim i utrata prawie całego lotnictwa morskiego. 

c. X 1944 r. – klęska Japooczyków w bitwie morskiej w zatoce Leyte i ostateczne zniszczenie całej floty 

Japooskiej oraz zdobycie Manili przez Amerykanów 

9. Kapitulacja Japonii i zakooczenie wojny na Dalekim Wschodzie 

a. II – III 1945 r. – zdobycie przez Amerykanów wyspy Iwo Jima 

b. III – IV 1945 r. – zdobycie wyspy Okinawy 

c. 6 i 9 VIII 1945 r. – zrzucenie przez Amerykanów bomb atomowych na miasta Hiroszima i Nagasaki 

d. Ofensywa ZSRS przeciwko Japonii na Dalekim Wschodzi 

e. 2 września 1945 r. – podpisanie przez Japonię kapitulacji przed gen. MacArthurem i zakooczenie II wojny 

światowej 

 

 

 

 


