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Wersja elektroniczna wystawy „»First to ﬁght«. Polacy na
frontach II wojny światowej” (wersja PL, ENG)
Zachęcamy do zapoznawania się z elektroniczną wresją wystawy „»First to ﬁght«. Polacy na frontach
II wojny światowej”. Teraz dostępna jest również w wersji anglojęzycznej.
Ekspozycja przypomina o wysiłku militarnym Polaków na wszystkich frontach drugiej wojny światowej.
Państwo polskie przez całą wojnę nieprzerwanie istniało jako podmiot prawa międzynarodowego,
członek koalicji antyniemieckiej i prawny reprezentant ludności i terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wyrazem dążeń do niepodległości była odbudowa sił zbrojnych w okupowanym kraju (w konspiracji w
ramach Służby Zwycięstwu Polski-Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej) oraz regularnych jednostek
armii polskiej we Francji, a następnie w Wielkiej Brytanii a także w ZSRS w latach 1941–1942.
Wystawa oddaje hołd żołnierzom sił zbrojnych RP walczących zarówno w kraju, jak i na obczyźnie u
boku żołnierzy z Wielkiej Brytanii, USA, Kanady, Australii, Francji, Nowej Zelandii i Południowej Afryki.
Pamiętamy zarazem o trudnym losie tych, którym przyszło walczyć poza siłami zbrojnymi
Rzeczypospolitej Polskiej na froncie wschodnim: w formacjach wojskowych stworzonych przez Związek
Sowiecki i w pełni podporządowanych dowództwu sowieckiemu.

‘First to ﬁght‘. The Poles on the front lines of World War II
The exhibition ‘First to ﬁght‘. The Poles on the front lines of World War II is to recall Polish military
eﬀorts in World War II. We salute all Polish soldiers: those who fought in the Polish armed Forces in
the west alongside: the Americans, the Australians, the British, the French, the Canadians, the New
Zealanders, the South Africans, as well as those who had to ﬁght in the east in military formations
under Soviet command. For Poland World War II began in 1939, with the German and Slovak invasion
on 1 September, and with the Soviet invasion on 17 September. Polish soldiers were the ﬁrst to ﬁght
against the overwhelming forces of both aggressors who were better armed, and the Poles paid an
enormous price for their resistance. This, however, did not deter the Polish Government’s
determination to continue ﬁghting. The government, established in France was recognised by all the
members of the anti-German coalition. This determination also manifested itself in the nascent
underground movement at home and the reconstruction of the Polish Army in France, and
subsequently in Great Britain by the Prime Minister and Commander-in-Chief, General Władysław
Sikorski.
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