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wrzesień 1939 Podpisany 23 sierpnia w Moskwie niemiecko-sowiecki pakt o nieagresji, 

znany jako Pakt Ribbentrop–Mołotow. W dołączonym do niego tajnym  

protokole przyszli agresorzy podzieli pomiędzy siebie tereny  

Rzeczypospolitej.

Fot. AIPN

Kolumna jeńców polskich maszerująca pod eskortą żołnierzy sowieckich, 

wrzesień 1939 r. Szczególnie tragiczny był los oficerów, których znaczną 

część Sowieci zamordowali w Katyniu, Charkowie i Twerze.

Fot. AIPN

Mapa linii demarkacyjnej wyznaczonej w tajnym protokole do paktu 

Ribbentrop – Mołotow opublikowana 18 września 1939 r. w sowieckim 

 dzienniku „Izwiestia”. Ostateczna granica niemiecko-sowiecka  

ustalona została 28 września w Moskwie za sprawą podpisanego  

przez sygnatariuszy Niemiec oraz ZSRS traktatu o granicach i przyjaźni. 

Przebiegać miała na linii rzek Pisy, Narwi, Bugu i Sanu.

Fot. Domena publiczna

W tle: Wspólna defilada jednostek Wehrmachtu oraz Armii Czerwonej  

w Brześciu Litewskim.

Fot. AIPN

We wrześniu 1939 r. w wyniku agresji połączonych sił 
III Rzeszy Niemieckiej oraz Związku Sowieckiego Armia 
Polska doznała klęski. W nocy z 17 na 18 września, 
mając na uwadze ciągłość istnienia państwa, Rząd Polski 
oraz naczelne dowództwo ewakuowali się do Rumunii.  
Tam pod naciskiem III Rzeszy i ZSRS zostali internowani. 
Na mocy konstytucji, spośród polityków przebywa-
jących poza granicami kraju wybrany został rząd  
na uchodźstwie. Prezydentem został Władysław  
Raczkiewicz, zaś premierem Władysław Sikorski,  
piastujący równocześnie stanowisko Naczelnego Wodza. 



Pierwsze oddziały 
partyzanckie
Istotnym zjawiskiem występującym na terenie obu  
okupacji,  jeszcze przed powstaniem jednolitej  
ko n s p i r a c y j n e j  o r g a n i z a c j i  w o j s ko w e j ,  b y ł a  
t z w.  p a r t y z a n t ka  p ow r z e ś n i owa .  Two r z y l i  j ą  
głównie żołnierze i oficerowie, którzy po rozbiciu  
w boju swych macierzystych oddziałów nie złożyli broni  
i  postanowili kontynuować walkę z okupantem  
niemieckim i sowieckim.

W tle: Kadra oficerska ochotniczego oddziału braci Dąmbrowskich  

z czasów wojny polsko-bolszewickiej. Rotmistrz Dąbrowski siedzi  

drugi z lewej.

Fot. T. Strzembosz, Saga o „Łupaszce” ppłk. Jerzym Dąmbrowskim  

1889-1941, Warszawa 1996

Ppłk. Jerzy Dąmbrowski ps. „Łupaszka” – doświadczenie w walce  

partyzanckiej zdobył podczas wojny polsko-bolszewickiej, organizując 

mobilne oddziały kawalerii, których zadaniem było nękanie oddziałów 

Armii Czerwonej. Nabyte umiejętności wykorzystał we wrześniu 1939 r. 

organizując na trenie okupacji sowieckiej partyzantkę.

Fot. T. Strzembosz, Saga o „Łupaszce” ppłk. Jerzym Dąmbrowskim 1889-

1941, Warszawa 1996

Mjr. Henryk Dobrzański po dotarciu w rejon Gór Świętokrzyskich powołał  

do życia Oddział Wydzielony Wojska Polskiego, który funkcjonował  

do wiosny 1940 r. W tym też okresie przyjął pseudonim „Hubal”.

Fot. AIPN

Żołnierze z Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. Dobrzańskiego 

ps. „Hubal” działającego na terenie okupacji niemieckiej (stoi w środku  

z szalikiem na szyi), luty 1940 r. 

Fot. AIPN

Mapa okupacji niemieckiej i sowieckiej 1939-1941. Na mapie zaznaczono 

rejony działania najbardziej aktywnych oddziałów partyzanckich. 

Teka edukacyjna „Polskie Państwo Podziemne w latach 1939-1941”, 

Warszawa 2003.



POczątki 
Polskiego Państwa
podziemengo

„Stoję na czele organizacji skupiającej wszystkie wysiłki Polaków 
na obszarze okupacji niemieckiej i rosyjskiej nad odtworzeniem 
kadr wojskowych i przygotowania władz administracyjnych  
do opanowania kraju w chwili załamania się Niemiec.  
Organizacja na wzór POW pod nazwą „Służba Zwycięstwu  
Polski” (SZP) utworzona została na rozkaz gen. Rómmla  
z polecenia Naczelnego Wodza i Rządu, opuszczającego granice 
Polski.”

 Gen. Tokarzewski-Karaszewicz do Gen. Sikorskiego – meldunek o stanie organizacji Służby Zwycięstwu Polski,  

[w] Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945, t. I, Wrocław 1990.

W tle: Gmach Pocztowej Kasy Oszczędności w Warszawie. W tym budynku w końcu września zawiązała się 

Służba Zwycięstwu Polski.

Fot. NAC

Gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz ps. „Doktor”,  

„Torwid” (1893-1964) – organizator Służby  

Zwycięstwu Polski. Po jej włączeniu w struktury 

ZWZ pełnił funkcję komendanta na tren okupacji  

sowieckiej. Aresztowany w marcu 1940 r.  

przez NKWD, umieszczony w więzieniu na Łubiance, 

zwolniony w 1941 r. na mocy układu Sikorski 

-Majski, kontynuował walkę w Armii Andersa.

Fot. AIPN

Od listopada 1939 r. ukazywał się „Biuletyn  

Informacyjny”, który był głównym źródłem  

informacji  oraz nośnikiem propagandy  

dla Polaków znajdujących się pod okupacją.

Fot. Biblioteka Narodowa

Jeszcze w trakcie trwania wojny zaczęły  

powstawać niezależne, samodzielne organizacje 

konspiracyjne, których celem było kontynuowanie 

walki. W Krakowie członkowie przedwojennego 

Związku Strzeleckiego utworzyli Organizację Orła 

Białego z płk. Kazimierzem Pluta-Czachowskim 

(na zdj.) na czele. Organizacja funkcjonowała  

do momentu wcielenia jej do ZWZ. 

Fot. Domena publiczna

W przededniu kapitulacji Warszawy, 27 września 
1939 r. rozpoczął się proces budowy struktur 
polskiej konspiracji. Zadania tego podjął się  
gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz, który 
po otrzymaniu pełnomocnictwa od Naczelnego 
Wodza oraz Rządu RP przystąpił do budowy 
tajnej organizacji wojskowej znanej jak Służba  
Z w y c i ę s t w u  P o l s k i .  B y ł a  t o  p i e r w s z a  
o r g a n i z a c j a  d ą ż ą c a  d o  u j e d n o l i c e n i a  
k o n s p i r a c y j n e j  d z i a ł a l n o ś c i  z a r ó w n o  
wojskowej jak i cywilnej. Dlatego też obok  
Dowództwa Głównego odpowiadającego za walkę 
zbrojną, istniała Główna Rada Polityczna będąca 
reprezentacją partii politycznych: PPS-WRN,  
SL i SN. Podobnie organizowano struktury  
SZP na szczeblu wojewódzkim, a częściowo nawet 
powiatowym.



POLSKIE 
państwo
podziemne
Jak wskazuje sama nazwa było to państwo polskie,  
które ze względów okupacji i niemożności jawnego, 
suwerennego, funkcjonowania przeniosło swe struktury 
na grunt działalności podziemnej. Posiadło ono wszelkie 
znamiona państwa, a więc: legalnie funkcjonujący Rząd 
RP na uchodźstwie, któremu było podporządkowane, 
siłę zbrojną w postaci ZWZ/AK, oraz rozbudowany pion 
cywilny, który nadzorował funkcjonowanie aparatu 
administracyjnego na szczeblu województw i powiatów.

Polityczny Komitet Porozumiewawczy –  utworzony w końcu 

lutego 1940 r. jako ośrodek polityczny skupiający główne partie polityczne 

działające w konspiracji a więc PPS – WRN, SL, SN oraz SP. Początkowo pełnił 

funkcję reprezentacji politycznej kraju przed rządem RP na uchodźstwie. 

 Później funkcjonował jako organ doradczy przy Delegacie Rządu RP  

na Kraj. W 1943 r. PKP przekształcił się w Krajową Reprezentację Polityczną, 

a następnie w Radę Jedności Narodowej, która została powszechnie uznana 

za reprezentację Polski Podziemnej.W tle: 

Posiedzenie Rządu RP na uchodźstwie i Rady Narodowej zorganizowane w tymczasowej  

siedzibie polskich władz w Angres we Francji, 1940 r. Za stołem, w mundurze siedzi premier  

Władysław Sikorski.

Fot. NAC

Pierwszym prezydentem RP na uchodźstwie został mianowany  

30 września 1939 r. Władysław Raczkiewicz (na zdj.).

Fot. NAC

Polskie władze na uchodźstwie przygotowały w celach informacyjno-

-propagandowych uproszczony schemat funkcjonowania Polskiego 

Państwa Podziemnego. Na jego przykładzie widać doskonale, że prócz 

pionu wojskowego istniał rozbudowany pion cywilny nadzorujący 

m.in. akcje społeczne czy też podziemny wymiar sprawiedliwości. 

Fot. Domena publiczna



Pion cywilny 
Polskiego Państwa 
Podziemnego
Proces formowania się pionu cy wilnego Polskiego Państwa  
Podziemnego rozpoczął się we wrześniu 1939 r. a momentem  
przełomowym było utworzenie w połowie 1940 r. Delegatury Rządu  
na Kraj. Organ ten przejął zadania dotyczące organizacji sieci  
cywilnej administracji w okupowanej Polsce. Początkowo istniały 
trzy delegatury terenowe, zaś od jesieni 1941 r. Delegaturą kierował 
jeden Delegat Rządu w randze wicepremiera. Co istotne delegatowi  
podlegała sieć delegatur okręgowych (wojewódzkich) i powiatowych.

Delegaci Rządu RP na Kraj - Pierwszym Delegatem Rządu RP na Kraj  

został Cyryl Ratajski ze Stronnictwa Pracy. Jego następcą został  

Jan Piekałkiewicz, działacz Stronnictwa Ludowego, zakatowany na śmierć 

przez Niemców w 1943 r. Kolejnym delegatem został Jan Stanisław Jankowski, 

aresztowany i osądzony w „Procesie szesnastu”, zmarł w sowieckim więzieniu. 

Po nim pełniącym obowiązki Delegata Rządu RP na Kraj w kwietniu 1945 r. 

 został Stefan Korboński. Jako ostatni funkcję tę pełnił Jerzy Braun,  

wywodzący się ze Stronnictwa Pracy.

 W tle: Studentki tajnego nauczania

O fenomenie Polskiego Państwa Podziemnego świadczą również działania prowadzone na polach  

nie dotyczących bezpośrednio walki w Niemcami. Podczas okupacji kontynuowano edukację młodych 

Polaków. Funkcjonował system tajnego nauczania. W konspiracji można było zdobyć wykształcenie, 

poparte świadectwami, na wszystkich szczeblach – od szkół powszechnych po uniwersytety.

Fot. AIPN

Schemat organizacyjny konspiracji cywilnej 

w 1941 r. 

Widoczne są funkcjonujące trzy delegatury.

Teka edukacyjna „Polskie Państwo Podziemne 

w latach 1939-1941”, 

Warszawa 2003.

Schemat organizacyjny Delegatury RP na Kraj 

wysłany w październiku 1941 r. do Londynu. 

Delegatura w ramach podległych jej depar-

tamentów zajmowała się m.in.: organizacją 

administracji zastępczej oraz Państwowego Korpusu  

Bezpieczeństwa – podziemnej policji (Departament 

Spraw Wewnętrznych), wydawaniem podziemnej 

prasy (Departament Informacji i Dokumentacji), 

 tajnym nauczaniem (Departament Oświaty  

i Kultury).

 

Teka edukacyjna „Polskie Państwo Podziemne w 

latach 1939-1941”, Warszawa 2003.



Związek Walki 
Zbrojnej. 
W listopadzie 1939 r. Rząd Polski na uchodźstwie 
powołał do życia Związek Walki Zbrojnej, którego 
pierwszym komendantem został gen. Kazimierz  
S o s n ko w s k i .  Z e  w z g l ę d u  n a  z b i e ż n e  c e l e  
na pr zełomie 1939 i  1940 r.  postanowiono  
o wcieleniu SZP w struktur y ZWZ. Powstała  
w ten sposób jednolita organizacja konspiracyjna 
 licząca w drugiej połowie 1940 r. ok 40 tys.  
zaprzysiężonych żołnierzy. Po ewakuacji Rządu  
Polskiego z Francji do Londynu Komendantem  
Głównym ZWZ mianowany został gen. Stefan Rowecki.

„W obliczu Boga Wszechmogącego – i Najświętszej Marii Panny, 
Królowej Korony Polskiej, kładę swe ręce na ten święty Krzyż, 
znak męki i zbawienia – przysięgam, że będę wiernie i nieugięcie 
stał na straży honoru Polski, a o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć 
będę ze wszystkich sił moich, aż do ofiary mego życia. Wszelkim 
 rozkazom władz Związku będę bezwzględnie posłuszny,  
a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać 
miało” 

- Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945, t. I, Wrocław 1990, str. 13.

W tle: Malowanie żółwia będącego odzwierciedleniem hasła Walki Cywilnej 

„pracuj Polaku powoli” przez członka Organizacji Małego Sabotażu „Wawer”.

Fot. Studium Polski Podziemnej w Londynie

Diagram przedstawiający strukturę Komendy Głównej ZWZ  

(czerwiec 1940-1941 r.)

Teka edukacyjna „Polskie Państwo Podziemne w latach 1939-1941”,  

Warszawa 2003.

Gen. Kazimierz Sosnkowski ps. „Józef 

Godziemba” (1885-1969) – pierwszy  

Komendant Główny Związku Walki Zbrojnej, 

po śmierci gen. Władysława Sikorskiego objął 

urząd Naczelnego Wodza Polskich  

Sił Zbrojnych.

Fot. NAC

Gen. Stefan Rowecki ps. „Grot”, „Rakoń” 

(1895-1944) – zastępca dowódcy SZP  

zaś od czerwca Komendant Główny 

ZWZ. Pierwszy Komendant Główny Armii 

Krajowej. Aresztowany przez Niemców  

w czerwcu 1943 r., zamordowany  

na początku sierpnia 1944 r.

Fot. AIPN



Pozostałe 
organizacje 
konspiracyjne
Do czasu powstania Armii Krajowej na terytorium  
Polski działało wiele różnych organizacji konspiracyjnych. 
Często były one związane z istnieniem przedwojennych 
partii politycznych. U boku Stronnictwa Narodowego 
ukształtowała się Narodowa Organizacja Wojskowa 
(NOW). Obóz polskich socjalistów, reprezentowany 
przez PPS-WRN powołał do życia Gwardię Ludową WRN,  
zaś SL przystąpiło do budowy organizacji o nazwie 
Chłopska Straż, przemianowanej później na Bataliony 
Chłopskie.

Na terenie okupacji sowieckiej, w Stanisławowie,  

na bazie przedwojennych, tajnych struktur  

wojskowych dywersji pozafrontowej powstała  

Tajna Organizacja Wojskowa dowodzona przez 

płk. Jana Mazurkiewicza ps. „Radosław” (na zdj.).

Kazimierz Pużak ps. „Bazyli” (1883-1950) – od jesieni 

1939 r. był członkiem kierownictwa funkcjonującej 

w podziemiu Polskiej Partii Socjalistycznej -  

Wolność, Równość, Niepodległość.

Fot. Domena publiczna

W tle: Jan Bytnar ps. „Rudy” harcmistrz Szarych Szeregów – organizacji konspiracyjnej Związku  

Harcerstwa Polskiego, członek małego sabotażu „Wawer”, żołnierz Armii Krajowej, po aresztowaniu  

w marcu 1943 r. przez Gestapo okrutnie bity i torturowany. Odbity 26 marca 1943 r. przez Grupy Szturmowe 

„Szarych Szeregów” w akcji pod Arsenałem. Zmarł 30 marca w wyniku wycieńczenia organizmu.

Fot. AIPN



Armia krajowa

Gen. August Emil Fieldorf ps. „Nil” (1895-1953) – 

organizator i szef Kedywu KG AK, wydał rozkaz 

przeprowadzenia zamachu na szefa SS i policji 

na okręg warszawski Franza Kutscherę. Zamach 

zakończył się sukcesem. Od jesieni 1944 r. stał  

na czele utworzonej w lipcu 1943 r. kadrowej  

organizacji NIE. Aresztowany przez władze  

komunistyczne w 1950 r., po krótkim procesie 

zamordowany 24 lutego 1953 r.

Fot. AIPN

Gen. Tadeusz Komorowski ps. „Bór” (1895-1966)  

– uczestnik kampanii polskiej, założyciel  

Organizacji Wojskowej Krakowa. Po jej włączeniu  

w struktury ZWZ pełnił funkcję zastępcy  

Komendanta Głównego. Po aresztowaniu  

gen. Roweckiego na stanowisku dowódcy AK. 

Fot. AIPN

Fra g m e n t  m e l d u n k u  o rg a n i z a c yj n e g o  

gen. Roweckiego dotyczący przebiegu akcji  

scaleniowej. Kryptonimy: „Kwadrat”, „Trójkąt”  

i „Koło” odnoszą się do ugrupowań politycznych,  

o d p ow i e d n i o :  S N ,  S L  o ra z  P P S -W R N .  

Akcja Scaleniowa objęła również mniejsze 

organizacje, np.: Polską Organizację Zbrojną  

„Znak”, Kadrę Powstańców Niepodległościowych 

czy Polską Ludową Akcję Niepodległościową,  

które chętnie połączyły się z AK.

Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945,  

t. II, Wrocław 1990, s. 254.

W tle: Grupa oficerów podczas uroczystości składania przysięgi przez żołnierzy  

2. kompanii 7. batalionu 77. Pułku Piechoty AK (Okręg Nowogródek AK)  

w jednej z wsi w rejonie Nowogródka.

Fot. AIPN

Dnia 14 lutego 1942 r. rozkazem Naczelnego Wodza ZWZ 
został przemianowany na Armię Krajową. Komendantem 
Głównym pozostał gen. Stefan Rowecki, który nakazał 
przyspieszenie trwającej już akcji scalenia wszystkich 
polskich organizacji konspiracyjnych w ramach AK. 
Proces ten zakończył się sukcesem tylko w przypadku  
części organizacji. Paradoksalnie jednak ukazał  
zaangażowanie narodu w walkę z okupantem.



Pomoc ludności żydowskiej
Polskie Państwo Podziemne nie pozostawało bierne na tragedię współobywateli. 
W listopadzie 1942 r. został wysłany na zachód specjalny emisariusz, Jan Karski.

„(…)dostarczyłem informacji o losie Żydów w okupowanej przez 
hitlerowców Polsce, jak również przekazałem rozpaczliwe prośby 
Żydów, skierowane do alianckich rządów o ratowanie tych,  
którzy jeszcze mogli być ocaleni. Widziałem getto żydowskie  
w Warszawie. Widziałem obóz zagłady w Bełżcu.  
Byłem naocznym świadkiem.(…). Reakcją na prośby Żydów  
o pomoc był brak jakiegokolwiek oddźwięku – raczej bierność 
potężnych rządów alianckich spowodowana priorytetami wojny, 
zamierzoną niewiedzą i niedowierzaniem oraz bezdusznym 
racjonalizmem. Konsekwencja tej postawy była zagłada sześciu 
milionów bezbronnych i opuszczonych Żydów.” 
 

Wypowiedź Jana Karskiego z kwietnia 1985 r. 

Podjęto także działania w kraju.  

Od grudnia 1942 r. istniała przy  

Delegaturze Rządu na Kraj Rada 

Pomocy Żydom „Żegota”. Organizo-

wała ona mieszkania ukrywającym 

się Żydom, zapewniała wsparcie 

finansowe oraz wyrabiała niezbędne 

do dalszego przetrwania dokumenty. 

Wszystko to finansowane było  

ze środków Rządu Polsk iego  

w Londynie.

Również Polacy niezaangażowani  

w działalność konspirac yjną  

ratowali Żydów, płacąc za tę pomoc 

niejednokrotnie najwyższą cenę.

W grudniu 1939 r. niemieckie władze okupacyjne 

nakazały noszenie wszystkim Żydom opasek 

z gwiazdą Dawida. Na zdjęciu chłopiec 

żydowski sprzedający opaski z gwiazdą Dawida.

Fot. AIPN

Zofia Kossak-Szczucka była współzałożycielką 

Tymczasowego Komitetu Pomocy Żydom,  

który przekształcono później w Radę Pomocy  

Żydom „Żegota”.

Fot. NAC

Kolejną formą ochrony ludności żydowskiej  

była walka ze szmalcownikami. Sądy Specjalne 

Polskiego Państwa Podziemnego wydawały wyroki 

śmierci za wydawanie Żydów Niemcom. 

Fot. AIPN

W tle: Grupa małych dzieci żydowskich idzie 

parami na jednej z ulic Łodzi podczas deportacji 

do obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem 

latem 1942 r.

Fot. AIPN



Akcja 
”
Burza”

Funkcjonowanie Polskiego Państwa Podziemnego  
było uzależnione od sytuacji geopolitycznej. Po ataku  
III Rzeszy na ZSRS, a do momentu klęski Niemców  
pod Kurskiem, dowództwo AK przygotowywało się  
do wznie cenia na terenie k raju p owsta nia  
powszechnego. Jednakże w wyniku wydarzeń z lat  
1943-44 plany te uległy dramatycznej zmianie.  
Zerwanie stosunków dyplomatycznych z ZSRS  
oraz szybki marsz Armii Czerwonej w kierunku  
przedwojennych granic Polski zmusiły władze 
polskiego podziemia, na czele z gen. Tadeuszem 
Komorowskim ps. „Bór”, do rozpoczęcia pod koniec 
1943 r. akcji o kryptonimie „Burza”.

W tle: Spotkanie oddziałów partyzanckich 

8 Pułku Piechoty Legionów AK 

oraz Armii Czerwonej na Lubelszczyźnie, 

lipiec 1944 r.

Fot. AIPN

Głównym założeniem akcji „Burza” było  

podjęcie otwartej walki z cofającymi się  

Niemcami, by następnie wystąpić wobec  

wkraczających Sowietów w roli gospodarza.  

Dobitnym przykładem stosunku Sowietów  

do zamiarów strony polskiej była operacja  

„Ostra Brama” zakończona zdobyciem Wilna.  

Po zakończeniu walki Sowieci podstępnie  

aresztowali akowców na czele z ppłk. Aleksandrem 

Krzyżanowskim ps. „Wilk”.  

Na zdjęciu oddział partyzancki Bazy z Kedywu 

Komendy Okręgu Wileńskiego AK. Partyzanci śpią  

p o  w y c z e r p u j ą c y m  n o c n y m  m a r s z u  

do puszczy - ucieczce przed rozbrojeniem  

przez Sowietów. 

Fot. KARTA

Żołnierze 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK  

w Szczebrzeszynie, tuż przed rozbrojeniem jej  

przez Armię Czerwoną. Losy tej dywizji  

są szczególnie dramatyczne. Sformowana  

na Wołyniu jako odpowiedź na mordy UPA  

na ludności polskiej. Od marca wspólnie  

z wojskami sowieckimi toczyła ciężkie boje  

z Niemcami, ponosząc znaczne straty.  

Po wyrwaniu się z niemieckiego okrążenia 

resztki dywizji przedarły się na Lubelszczyznę,  

po czym zostały rozbrojone przez Sowietów,   

lipiec 1944 r.

Fot. AIPN

Wielka trójka podczas konferencji w Teheranie, listopad-grudzień 

1943 r. Podczas  konferencji w Teheranie wielka trójka wstępnie  

przyjęła propozycję wschodniej granicy Polski, która opierać się miała 

na tzw. linii Curzona. Ponadto, zarówno Churchill jak i Roosevelt  

przyjęli kłamliwe tłumaczenia Stalina odnośnie kwestii katyńskiej. 

Stalin zerwał stosunki dyplomatyczne z Polską oraz przestał uznawać 

rząd gen. Sikorskiego.

Fot. Domena publiczna



Powstanie Warszawskie
Wobec klęski założeń operacji „Burza” władze Polskiego Państwa Podziemnego  
postanowiły podjąć ostatnią próbę przeciwstawienia się sowieckim działaniom zaborczym 
 poprzez przecięcie władzy w Warszawie. Powstanie wybuchło 1 sierpnia 1944 r.  
o godz. 17.00. i pomimo ogromnego heroizmu powstańców zakończyło się porażką.

Odezwa informująca o wybuchu Powstania  

Warszawskiego, wydana 3 sierpnia 1944 r. 

Fot. NAC

W tle: Zniszczenia zabudowy w czasie 

Powstania Warszawskiego.

Fot. AIPN

Trzech młodych partyzantów na stanowisku  

ogniowym w ruinach miastach, uzbrojonych  

w granatnik przeciwpancerny typu PIAT.  

Jednym z podstawowych problemów powstania  

b y ł y  o g r o m n e  b r a k i  w  u z b r o j e n i u .  

Broni przeciwpancernej było stanowczo  

za mało zaś przeciwlotniczej nie było  

praktycznie wcale.

Fot. AIPN

Powstaniec ze Starówki wychodzący z kanału. 

Fot. AIPN



Polska pojałtańska
Od roku 1944 Armia Czerwona zajmowała kolejne obszary Polski.  

W tym czasie z polecenia Stalina komuniści utworzyli w Moskwie 

Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, który w końcu 1944 r.  

przekształcił się komunistyczny Rząd Tymczasowy RP. Legalny Rząd 

Polski na uchodźstwie, przy biernej postawie zachodnich aliantów,  

był bezsilny wobec zachodzących zmian. Ostatnim aktem na drodze  

do ponownej utraty przez Polskę niepodległości było powstanie w czerwcu 

1945 r. Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej.

W tle: Komunistyczny plakat propagandowy „Olbrzym i zapluty karzeł reakcji” 

autorstwa Włodzimierza Zakrzewskiego.  

Fot. Domena publiczna
Rozkaz gen. Okulickiego o rozwiązaniu AK opublikowany 

w Biuletynie Informacyjnym.

Fot. Biblioteka Narodowa 

Gen. Leopold Okulicki ps. „Niedźwiadek” (1898-1946) (stoi)  

– po kapitulacji powstania został Komendantem Głównym AK.  

Dnia 19 stycznia 1945 r. wydał rozkaz rozwiązujący AK. Skazany  

w „Procesie szesnastu” na 10 lat więzienia. Zamordowany w więzieniu 

w Moskwie. 

Fot. NAC

W. Churchill, F.D. Roosevelt i J. Stalin podczas  

konferencji w Jałcie, luty 1945 r. W Jałcie oficjalnie  

ogłoszono, że Polsce odebrane zostają Kresy Wschodnie.

Fot. Domena publiczna.



Proces
Szesnastu
Od połowy lutego 1945 r. Sowieci starali się zwabić  
na rozmow y pr z y wó dców Polsk iego Pa ńst wa  
Podziemnego. Gdy to się im udało, mimo gwarancji 
bezpieczeństwa, wszystkich podstępnie aresztowali. 
Przewiezionych do Moskwy przywódców poddano  
ś l e d z t w u ,  a  n a s t ę p n i e  w  c z e r w c u  1 9 4 5  r. ,  
przy braku reakcji Zachodu, osądzono. Oskarżono ich  
o działalność dywersyjną, szpiegowską i terrorystyczną 
wymierzoną w ZSRS, oraz o współpracę z Niemcami. 
Proces ten oraz uznanie przez państwa zachodu  
Ty m c z a s o w e g o  R z ą d u  J e d n o ś c i  N a r o d o w e j ,  
co wiązało się wycofaniem poparcia dla władz  
polskich na uchodźstwie, doprowadziły 1 lipca 1945r. 
do rozwiązania Delegatury Rządu na Kraj i Rady  
Jedności Narodowej.

W tle: Więzienie na Łubiance w Moskwie. To tu przetrzymywani byli przywódcy Polskiego Państwa Podziemnego.

Fot. Domena publiczna

Oskarżeni polscy przywódcy podczas procesu  

na sali sądowej.

Fot. Domena publiczna

Jan Stanisław Jankowski ps. „Soból” (1882-1953) 

– działacz Stronnictwa Pracy, od 1941 r. kierował 

Departamentem Pracy i Opieki Społecznej  

Delegatury Rządu RP na Kraj. Od kwietnia 1943 r. 

do momentu aresztowania w marcu 1945 r.  

pełnił funkcję wicepremiera i Delegata Rządu. 

Skazany w „procesie szesnastu” na 8 lat więzienia. 

Zmarł w więzieniu.

Fot. NAC

Po rozwiązaniu AK walkę z okupantem  

sowieckim miała kontynuować organizacja NIE. 

Jednak wobec aresztowania gen.  

Fieldorfa organizację rozwiązano, a jej zadania 

powierzono utworzonej w maju 1945 r.  

Delegaturze Sił Zbrojnych na Kraj z Janem  

Rzepeckim (na zdj.) jako dowódcą.

Fot. Domena publiczna.



Polskie Państwo 
Podziemne  

w liczbach
Główna siła zbrojna PPP – 

Armia Krajowa – w szczytowym 
momencie liczyła 

ok. 360 tys. 
zaprzysiężonych żołnierzy. 

Przez całą wojnę przez szeregi 

ZWZ-AK przeszło blisko 

450 tys. 
osób.

Jej żołnierze przeprowadzili tysiące 
akcji zbrojnych wymierzonych 

w okupanta.  
Do jednej z najbardziej spektaku-

larnych należało przechwycenie 
niemieckiej rakiety V-2 i przekazanie 

informacji o niej do Londynu.

W czasie wojny ukazało się ponad 

1500 tytułów 
czasopism konspiracyjnych.

Ich łączny nakład wyniósł 

kilkaset tys. 
egzemplarzy.

 
W tajne nauczanie  
zaangażowało się ponad

 5 tys. 
nauczycieli 

oraz wykładowców akademickich. 

W samym roku szkolnym

1943/1944 kształcono 
ponad 90 tys. 

uczniów i studentów. 

Działalność PPP przyczyniła się, 
według danych szacunkowych, do 

uratowania 

ok. 100 tys. Żydów

Ostatnia odezwa Rady Jedności Narodowej – Testament Polski Walczącej

Fot. AIPN
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