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Dwudziestego ósmego września 1939 toku skapitulowała Warszawa. Tego Samego dnia, w Moskwie,
III Rzesza i ZSRR za'warły sptŻecŻny z pta'wem międzynarodowym taktat o gtanicach i ptzyjaźni.
Mimo, ze Wojsko Polskie stawiało opór agresorom jeszcze przez osiem dni - świat ptŻyiął do wiadomości
koniec wolnego państwa polskiego.

Jednak juz w nocy z 26 na 27 wtześnja rozpoczfr się proces budowania tajnych podziemnych struktur
państwowych. Utwotzona wówczas Służba Zwycięstwu Polski dała początek Polskiemu Państwu
Podziemnemu, na-wiązującemu do ttadycji Rządu Narodowego podczas powstania styczniowego.
Zató,wno eJity, jak i szerokie ktęgi społeczeństwa miały jeszcze w pamięcj noc zabor6,w i entuzjazm
to,'w^tzysŻący odzyskaniu niepodległości. Pamiętano radość i trud odbudowywania wolnej Polski.
Ciągłość instytucji pubLicznych, demokraqczfia scena poltqczna, ptaworządność i sprawne
funkcjonowanie apatatu państwowego były vŻt1a'wane za dobta nadtzędne' o ich wartości nie trzebabyLo
nikogo przekonylvać. Wiedziano, ze to wspólne dobto - państwo jest dla narodu wattością naj:wyższą'

Tym właśnie było w bohatetskich t ttagcznychIatach II wojny światowej Polskie Państwo Podziemne.
Mimo śmiertelnego zagtożenia ze stfony okupantów, dzlałalność Państwa Podziemnego tozwijała się,
wyktaczała poz^ walkę zbtojną sabotaż i dy'wersje. Utrzymywano stały kontakt z rządern
fla wychodźstwie. Powstał konspiracyjnv parlament. Rea]izowane były funkcje policyjne'
działało sądownictwo pionu katnego i c1'vłlnego. Ptowadzono konspltacyjne szkolnictwo wszystkich
szczeb7l'. Dtukowano miliony egzemplatzy czasopism' btoszut i ulotek. Działały podziemne teatry
i esttady, nada:wała tozgłośtia radiowa.

Wszystko po to' aby rnimo terforu i ogromnych strat naród wyszedł z'wo1ny ocalaj1c swoją tożsamość,
gotowy na nowo budować własne państwÓ. Dzięki Podziemnemu Państwu z podniesionym czołem
mówimy dzisiaj o postawie Polaków wobec niemieckiego okupanta. Ta pod{elzna Rrycęołpolita była ostoja
ducha narodu, zn/'<terr' nadziei na zwycięstwo. wspaniałą szkołą aktywności oby'watelskiej
i myślenia w kategoriach dobra wspólnego. Chocjaż istniała nieiawnie, a tożsamość osób sprawujących
władzę pozosta'tvała utajniona, społeczeństwo w pełni się z ntą identyfikowało. Jej etos był inspiracja
dIa poźniejszej drugte1 konspiracji oraz d1a wszelkiego zotganizowanego opofu wymierzonego w tezim
komunistyczny. Aktualna do dzisiaj spuścizna Polskiego Państwa Podziemnego to narodowa duma'
godność i niezależność. To tównież świadomość wartości nasze1 kultury, historii i ttadycji.
Dzisiaj to naszym obowiązkiem jest doLączyć do tych, którzy podtzymy'waLl' je, r:zw7ja[', i z wielką
determinacją ich broni]i _ nawet wtedy, gdy wydawało się to niemozliwe. Tylko tak zasłużymy na miano
sp adkobietców wielkiego dziedzictwa Polski Po dziemne j.
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