
                            Doktryna Wojenna Grudniewskiego „ Totalna Obrona Narodowa” 
  
           Doktryna Wojenna Grudniewskiego „Totalna Obrona Narodowa” jest  od ponad 30 lat 
nowatorskim spojrzeniem na sprawę bezpieczeństwa Państwa Polskiego. Ma ona  na celu zabezpieczenie 
Ojczyzny  przed  okupacją nieprzyjaciela, wyniszczającą ludność Polski oraz niszczącą materialny dorobek 
wielu pokoleń Polaków. Głównym celem i założeniem doktryny jest :                                                                                               
                                         NIE DOPUSZCZENIE DO DŁUGOTRWAŁEJ OKUPACJI POLSKI 
Doktryna opiera się na następujących założeniach:  
 

1. Nie można dopuścić do długotrwałej okupacji terenu Państwa Polskiego, gdyż  uważa się że,         
w wyniku okupacji najeźdźca będzie miał na celu, głównie eksterminację ludności Polski o wiele 
większą niż była w czasie  II Wojny Światowej.   
 

2. Tak należy zorganizować  System Bezpieczeństwa Narodowego  aby potencjalny agresor odstąpił 
od zajmowania terenu Polski, jako działania nieopłacalnego, z powodu ogromnych własnych strat  
ludzkich i materialnych. Jest to tzw. Strategiczne Odstraszanie Agresji (SOG). 
 

3. W 1939 r. w wyniku wojny obronnej z Niemcami zginęło 66 tysięcy żołnierzy, a w czasie  5 letniej 
okupacji obydwu agresorów to jest  Rosji zginęło ponad  8 milionów obywateli Polski.  
 

4. Przyjęcie, że potencjalnym agresorem mogą być dwa sąsiadujące mocarstwa: Rosja i Niemcy  
gdyż są to państwa bezpośrednio sąsiadujące z Polską, mające roszczenia terytorialne lub głęboko 
zakorzenione dążenie do dominacji nad  terenami leżącymi między nimi, czyli  obecnej Polski.  

 
5. Z powodu militarnej przewagi obliczeniowej nad Polską: Rosja 15: 1 , a Niemcy 7:1   a także 

przewagi technologicznej,  przemysłowej i demograficznej, Polska nie jest w stanie przeciwstawić 
się  okupacji użyciem Armii Czynnej,  nawet maksymalnie mobilizowanej.  Obronę należy 
zorganizować  na świadomym, wyszkolonym i uzbrojonym Narodzie Polskim,  tak  aby nie 
dopuścić do trwałej okupacji Państwa Polskiego. 

 
6. Zorganizowanie Militarnego Społeczeństwa polskiego, niezależnie od Wojska Polskiego, należy 

oprzeć na oddziałach Gminnej Samoobrony Obywatelskiej (GSO)  utworzonych w około 2,5 
tysiąca Gmin i dzielnic miejskich. 

 
7. Ze względu na specyficzne położenie geograficzne  Polski, leżącej na płaskim terenie bez 

znaczących przeszkód terenowych, między Rosją a Niemcami,  ewentualne zajęcie terenu Polski 
przez jednego  z agresywnych sąsiadów wywoła, równolegle zajęcie  Polski przez drugiego 
sąsiada.  Wynika to z dotychczasowej historycznej rywalizacji  Rosji i Niemiec jako mocarstw 
dominujących w Środkowej Europie.  
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