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Fot. Studium Polski Podziemnej w Londynie
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Wystawy elementarne
Instytytu Pamięci Narodowej

Kilka słów o projekcie

Wystawy elementarne są projektem edukacyjnym IPN, którego celem jest
wsparcie osób zajmujących się edukacją historyczną materiałami prezen-
tującymi podstawowe tematy z historii Polski XX w. Eksponują wybrane 
zagadnienia w oparciu o aktualny stan badań naukowych i wypełniają 
lukę w treściach, dotyczących najważniejszych wydarzeń historycznych. 
Wystawy składają się z kilkunastu plansz, bogatych w warstwę ikonogra-
ficzną i nie przeciążonych nadmiernymi informacjami. Są ogólnodostęp-
ne dla wszystkich potencjalnych użytkowników, dzięki umieszczeniu ich 
na stronie internetowej (edukacja.ipn.gov.pl), w postaci pliku o jakości 
odpowiedniej do wydrukowania bądź wykorzystania w wersji cyfrowej. 
Wystawy te budowane są w oparciu o szablonową i rozpoznawalną szatę 
graficzną, dzięki czemu łącznie tworzą jednolitą bazę pomocy edukacyj-
nych. Jednym z tematów opracowanych w ramach wystaw elementar-
nych są wydarzenia związane z udziałem Polaków w walkach w czasie II 
wojny światowej. Wystawa elementarna „Polski wysiłek zbrojny w czasie II 
wojny światowej” przybliża te wydarzenia – od obrony we wrześniu 1939 
r, przez bitwę o Anglię, aż do walk oddziału gen. Maczka  w Niemczech w 
1945 r. Sporo miejsca poświęcono także krajowym działaniom skierowa-
nym przeciwko okupantom. Elementem wzbogacającym poszczególne 
plansze są posiadane przez Państwa „Materiały edukacyjne”, w których 
oprócz broszurowej wersji ekspozycji, znajdują się propozycje ułatwiają-
ce zbudowanie samodzielnej lekcji poświęconej tej tematyce. Broszura 
została wyposażona w aparat dydaktyczny w postaci tekstów źródło-
wych, ćwiczeń i proponowanych tematów esejów, które można wykorzy-
stać w pracy z młodzieżą.

Urszula Gierasimiuk
Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku



66

Wskazówki jak korzystać z „Materiałów edukacyjnych
do wystawy elementarnej IPN”

Korzystając z „Materiałów edukacyjnych...” warto zwrócić uwa-
gę na ich części składowe, które znacznie ułatwią Państwu pracę  
i pozwolą zmaksymalizować jej efekty.

Broszura zawiera całość wystawy elementarnej, czyli 14 plansz,  
z tytułami odnoszącymi się do przedstawianego zagadnienia. 

Materiał historyczny zawarty w wystawie nie rozgranicza treści 
przeznaczonych do prezentacji w klasach szkoły podstawowej  
i klasach szkoły ponadpodstawowej.  

Po każdej planszy znajduje się moduł „Strefa edukacji”, pozwa-
lający na łatwiejsze przygotowanie się do omówienia tej części 
wystawy. „Zwróć uwagę na…” umożliwia uporządkowanie toku 
narracji, w oparciu o  najważniejsze zagadnienia. Odnosi się do 
tekstu wystawy i materiału ikonograficznego. „Czy wiesz, że…” 
pozwala natomiast na rozszerzenie i wzbogacenie informacji, bez 
konieczności sięgania po dodatkowe  opracowania.   

Ostatnia plansza wystawy to bilans wydarzeń, przedstawiający  
w ujęciu statystycznym fakty historyczne. W broszurze została 
ona wzbogacona   o kalendarium wydarzeń z lat 1939-1945, do-
tyczące walki Polaków w czasie II wojny światowej. 

Wydawnictwo kończy moduł edukacyjny, stanowiący propozy-
cję rekapitulacji materiału zawartego w wystawie. Składa się on 
z ćwiczeń dla  ucznia o zróżnicowanym stopniu trudności, goto-
wych do wykorzystania w  trakcie zajęć edukacyjnych. Dla od-
biorcy na ponadpodstawowym poziomie edukacji przygotowano 
propozycje tematów esejów oraz pracę z tekstami źródłowymi. 

W „Materiałach edukacyjnych...” zamieszczono również spis naj-
nowszych publikacji poświęconych tematyce związanej z polskim 
wysiłkiem w czasie II wojny światowej, propozycje gotowych ma-
teriałów edukacyjnych i popularyzatorskich, które można znaleźć 
w Internecie, a także tytuły wystaw, adresy portali tematycznych 
i wykaz muzeów posiadających najważniejsze ekspozycje stałe 
poświęcone tematyce drugowojennej.
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Wrzesień 1939
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 Ru-
muni. Tam pod naciskiem III Rzeszy i ZSRS zostali internowani. Na mocy konstytucji spośród 
polityków przebywających poza granicami kraju wybrany został rząd na uchodźctwie. 
Prezydentem został Władysław Raczkiewicz, zaś premierem Władysław Sikorski, piastu-
jącym równocześnie stanowisko Naczelnego Wodza. 
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Zwróć uwagę na...
Trudne położenie geopolityczne II RP – między dwoma państwami 
o ustroju totalitarnym nastawionymi na ekspansję.

Fakt, iż tajny protokół do paktu Ribbentrop-Mołotow, mówiący 
o podziale ziem polskich pomiędzy III Rzeszę a ZSRS, został podpisany ponad tydzień 
przed atakiem III Rzeszy. 

Konieczność walki na dwa fronty – po ataku ZSRS.

Brak reakcji ze strony sojuszników Polski, ani Wielka Brytania ani Francja nie podjęły 
żadnych działań mogących w sposób zdecydowany odciążyć Wojsko Polskie.

Czy wiesz, że...

17 września Prezydent RP Ignacy Mościcki, Naczelny Wódz Edward Śmigły-Rydz, pre-
mier RP Felicjan Sławoj Składkowski wraz z członkami rządu w późnych godzinach 
wieczornych przekroczyli granicę z Rumunią, gdzie zostali internowani. Wobec takiego 
obrotu sprawy na mocy obowiązującej konstytucji, spośród przebywających poza gra-
nicami kraju polityków wybrany został Rząd Polski na Uchodźctwie. Było to konieczne 
dla podtrzymania ciągłości istnienia państwa. Umożliwiło również utworzenie w przy-
szłości Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, jak i Armii Krajowej, będącej siłą zbrojną 
legalnie funkcjonującego rządu na terenach okupowanych.

Wspólna  defilada jednostek Wehrmachtu oraz Armii Czerwonej w Brześciu Litewskim. Fot. AIPN

STREFA EDUKACJI



1010

Mapa  inii demarkacyjnej wyznaczonej w tajnym protokole do paktu Ribbrntrop– Mołotow opublikowana 18.09.1939 r. w sowiec-
kim dzienniku „Izwiestia”. Ostateczna granica niemiecko-sowiecka ustalona została 28 września w Moskwie za sprawą podpisane-
go przez sygnatariuszy Niemiec oraz ZSRS traktatu o granicach i przyjaźni. Przebiegać miała na linii rzek Pisy, Narwi, Bugu i Sanu.  
Fot. Domena publiczna
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Kadra oficerska ochotniczego oddziału braci Dąmbrowskich z czasów wojny polsko-bolszewickiej. Rotmistrz Dąmbrowski siedzi 
drugi z lewej.
Fot. T. Strzembosz, Saga o „Łupaszce” ppłk. Jerzym Dąmbrowskim 1889-1941, Warszawa 1996

Mapa  okupacji niemieckiej i sowieckiej. Na mapie zaznaczono rejony działań najbardziej  
aktywnych oddziałów partyzanckich 
Teka edukacyjna „Polskie Państwo Podziemne w latach 1939-1941”, Warszawa 2003.

Istotnym zjawiskiem występującym na terenie obu okupacji, jeszcze przed powstaniem jed-
nolitej konspiracyjnej organizacji wojskowej, była tzw. partyzantka powrześniowa. Tworzyli ją 
głównie żołnierze i oficerowie, którzy po rozbiciu w boju swych macierzystych oddziałów nie 
złożyli broni i postanowili kontynuować walkę z okupantem niemieckim i sowieckim. 

Pierwsze oddziały 
partyzanckie
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Zwróć uwagę na...
Fakt, iż pierwsze oddziały partyzanckie pozbawione były jakiegokolwiek zaplecza oraz 
zaopatrzenia.

Mogły one liczyć wyłącznie na pomoc ze strony ludności lokalnej, narażając ją jednak 
na represje ze strony okupantów.

Działalność tych oddziałów, wobec dopiero tworzących się zorganizowanych struktur 
konspiracyjnych polegała w głównej mierze na walce o przetrwanie. Liczono na pod-
jęcie stanowczych kroków i pomoc zbrojną ze strony Anglii i Francji.

Czy wiesz, że...

Na terenie rozlewisk Biebrzy, w rejonie uroczyska Kobielno, znajdował się jeden z naj-
większych obozów antysowieckiej partyzantki. 23 czerwca 1940 r. doszło do potyczki 
pomiędzy partyzantami a grupą operacyjną kierowaną przez NKWD. W jej wyniku roz-
biciu uległo całe zgrupowanie partyzanckie.  

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.

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”. Zginął w obławie niemieckiej pod  
Anielinem 30 kwietnia 1940 r.

Mjr Henryk Dobrzański ps. „Hubal”.

STREFA EDUKACJI
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Początki Polskiego
 Państwa Podziemnego

W przededniu kapitulacji Warszawy, 27 września 1939 r. rozpoczął się proces budowy 
struktur polskiej konspiracji. Zadania tego podjął się gen. Michał Karaszewicz-Toka-
rzewski, który po otrzymaniu pełnomocnictwa od Naczelnego Wodza oraz Rządu RP 
przystąpił do budowy tajnej organizacji wojskowej znanej jak Służba Zwycięstwu Pol-
ski. Była to pierwsza organizacja dążąca do ujednolicenia konspiracyjnej działalności 
zarówno wojskowej jak i cywilnej. Dlatego też obok Dowództwa Głównego odpowia-
dającego za walkę zbrojną, istniała Główna Rada Polityczna będąca reprezentacją par-
tii politycznych: PPS-WRN, SL i SN. Podobnie organizowano struktury SZP na szczeblu 
wojewódzkim, a częściowo nawet powiatowym.

„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. Karaszewicz-Tokarzewski do Gen. Sikorskiego – 

meldunek o stanie organizacji Służby Zwycięstwu Polski

Gmach Pocztowej Kasy Oszczędności w Warszawie. W tym budynku w końcu września zawiązała się Służba Zwycięstwu Polski.

Gen. Michał Karaszewicz-Tokarzewski ps. „Doktor”, „Torwid” 
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Zwróć uwagę na...
Fakt, iż gen. Tokarzewski-Karaszewicz przystąpił do tworzenia struktur konspiracyj-
nych po otrzymaniu zgody od legalnie funkcjonującego Naczelnego Wodza Rządu RP 
oraz na uchodźstwie.

Jedno z głównych założeń Służby Zwycięstwu Polsce, ujednolicenie konspiracji cywil-
nej i wojskowej. Umożliwiłało to koordynację podejmowanych działań ograniczając 
starty.

Rolę Biuletynu Informacyjnego, głównego organu prasowego polskiej konspiracji. 

Czy wiesz, że...

Gen.  Michał Karaszewicz-Tokarzewski ps. „Doktor”, „Torwid” (1893-1964) – organiza-
tor Służby Zwycięstwu Polski. Po jej włączeniu w struktury ZWZ pełnił funkcję komendan-
ta 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. 

Służba  Zwycięstwu Polski nie była jedyną organizacją konspiracyjną powstałą jeszcze przed kapitulacją pod Kockiem. 
We Lwowie utworzono Armię Obrony Krajowej, składającą się głównie z ochotników należących do przedwojennych 
organizacji paramilitarnych i harcerskich. W Krakowie natomiast członkowie Związku Strzeleckiego utworzyli Organi-
zację Orła Białego z płk. Kazimierzem Pluta-Czachowskim jako Komendantem Głównym.

STREFA EDUKACJI
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Polskie Państwo Podziemne 
Jak wskazuje sama nazwa było to państwo polskie, które ze względów okupacji i nie-
możności jawnego, suwerennego funkcjonowania przeniosło swe struktury na grunt 
działalności podziemnej. Posiadało ono wszelkie znamiona państwa, a więc legalnie 
funkcjonujący Rząd RP na uchodźctwie, któremu było podporządkowane, siłę zbrojną 
w postaci ZWZ/AK, oraz rozbudowany pion cywilny, który nadzorował funkcjonowanie 
aparatu administracyjnego na szczeblu województw i powiatów. 

Uproszczony  schemat funkcjonowania Polskiego Państwa Podziemnego przygotowany przez władze polskie na uchodźstwie. 
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Zwróć uwagę na...

Wielowarstwową, rozbudowaną strukturę funkcjonowania Polskiego Państwa Pod-
ziemnego.

Działające w ramach PPP podstawowe organy funkcjonowania państwa w czasie po-
koju, jak np. sądy, urzędy, parsa i radio.

Trudności wynikające z faktu, że główny ośrodek decyzyjny znajdował się w Londynie. 
Często więc zdarzało się, że zgoda władz londyńskich na podjęcie działania przycho-
dziła kiedy zmieniła się sytuacja i przygotowany plan przestawał mieć rację bytu.

Czy wiesz, że...

W końcu lutego 1940 r. utworzony został Polityczny Komitet Porozumiewawczy, który 
skupiał główne partie polityczne działające w konspiracji (PPS – WRN, SL, SN, SP). Począt-
kowo pełnił on funkcję reprezentacji politycznej kraju przed rządem RP na uchodźstwie. 
Później funkcjonował on jako organ doradczy przy Delegacie Rządu RP na Kraj. W 1943 
r. przekształcił się w Krajową Reprezentację Polityczną, a następnie w Radę Jedności Na-
rodowej, która została powszechnie uznana za reprezentację Polski Podziemnej. 

Pierwszym prezydentem RP na uchodźctwie został mianowany 30 września 1939 r.  Władysław Raczkiewicz.

STREFA EDUKACJI
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Pion cywilny PPP
Proces formowania się pionu cywilnego PPP 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 oku-
powanej Polsce. Początkowo istniały trzy delegatury terenowe, zaś od jesieni 1941 r. 
Delegaturą kierował jeden Delegat Rządu w randze wicepremiera. Co istotne delegato-
wi podlegała sieć delegatur okręgowych (wojewódzkich) i powiatowych. 

Schemat organizacyjny Delegatury RP na Kraj wysłany w październiku 1941 r. do Londynu.

WALKI KOP
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Delegaci Rządu RP na Kraj - Pierwszym Dele-
gatem Rządu RP na Kraj został Cyryl Ratajski 
ze Stronnictwa Pracy. Jego następcą został 
Jan Piekałkiewicz, działacz Stronnictwa Ludo-
wego, zakatowany na śmierć przez Niemców 
w 1943 r. Kolejnym delegatem został Jan Sta-
nisław Jankowski, skazany w procesie szes-
nastu. Po nim pełniącym obowiązki Delega-
ta Rządu RP na Kraj w kwietniu 1945 r. został  
Stefan Korboński.
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Zwróć uwagę na...
Istnienie departamentów zajmujących się kwestiami społecznymi, których celem 
była pomoc obywatelom w załatwieniu spraw nie tylko administracyjnych. Istniały 
departamenty zajmujące się przygotowywaniem planów odbudowy kraju po wojnie. 
Zajmowano się także przygotowywaniem praktycznych rozwiązań, które można było 
wdrożyć w życie po zakończeniu wojny w celu szybszego powrotu do normalnego 
funkcjonowania.

Funkcjonowanie w realiach okupacji rozbudowanego systemu szkolnictwa pozwalają-
cego na kontynuowanie rozpoczętej nauki oraz dającej szansę na lepszą przyszłość po 
zakończeniu wojny.

Funkcjonowanie pionu cywilnego Polskiego Państwa Cywilnego w skrajnie trudnych 
warunkach okupacji. Wszelkie działania podejmowane przez Delegaturę Rządu na Kraj 
wiązały się ryzykiem aresztowań oraz uzależnione były od funduszy, które poprzez 
sieć kurierów przekazywał rząd polski w Londynie.

Czy wiesz, że...

Działalność Departamentu spraw Wewnętrznych polegała na tworzeniu delegatur 
okręgowych na szczeblu przedwojennych województw, które po zakończeniu wojny 
miały objąć władzę administracyjną.

Państwowy Korpus Bezpieczeństwa pełnił zadania przedwojennej policji państwowej. 
Jego głównym zadaniem miało być zapewnienie porządku na wyzwolonych w wyniku 
powstania powszechnego terenach.

Studentki tajnego nauczania. O fenomenie PPP świadczą również działania prowadzone 
na polach nie dotyczących bezpośrednio walki w Niemcami. Podczas okupacji kontynu-
owano edukację młodych Polaków. Funkcjonował system tajnego nauczania. W konspi-
racji można było zdobyć wykształcenie, poparte świadectwami, na wszystkich szczeblach 
– od szkół powszechnych po uniwersytety.

STREFA EDUKACJI
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Związek Walki Zbrojnej 
W listopadzie 1939 r. Rząd Polski na uchodźctwie powołał do życia Związek Walki Zbroj-
nej, którego pierwszym komendantem został gen. Kazimierz Sosnkowski. Ze względu 
na zbieżne cele na przełomie 1939 i 1940 r. postanowiono o wcieleniu SZP w struktu-
ry 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. 

"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."
-Tekst pierwszej wersji przysięgi Armii Krajowej

Malowanie żółwia będącego odzwierciedleniem hasła Walki Cywilnej „pracuj Polaku powoli” 
przez członka Organizacji Małego Sabotażu „Wawer”.
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Gen. Kazimierz Sosnkowski ps. „Józef Godziemba” (1885-1969) – pierwszy Komendant Główny 
Związku Walki Zbrojnej, po śmierci gen. Władysława Sikorskiego objął urząd Naczelnego Wo-
dza Polskich Sił Zbrojnych.
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Zwróć uwagę na...
Liczbę zaprzysiężonych żołnierzy (ok. 40 tys.) podziemia jeszcze w pierwszym roku 
trwania wojny. Należy pamiętać, że ta liczba odnosi się wyłącznie do jednej organiza-
cji.

Symbol żółwia malowany na ulicach okupowanych polskich miast, to forma oporu 
proponowana przez PPP i skierowana do zwykłych obywateli, niezaangażowanych  
w konspirację.

Konieczność działania polskiej konspiracji  w pierwszych latach wojny w realiach 
dwóch okupacji – niemieckiej i sowieckiej.

Czy wiesz, że...

Tekst przysięgi AK Rząd RP na uchodźstwie zatwierdził już w styczniu 1942 r., a więc 
przed formalnym przekształceniem ZWZ na AK. 12 grudnia 1942 r. ukazał się rozkaz ko-
mendanta głównego AK nr. 73/1942 wprowadzający nieznaczne korekty w rocie przy-
sięgi. Wprowadzono m.in. nazwę „Armia Krajowa”.

Bardzo ważną rolę w budowie struktur polskich organizacji konspiracyjnych odegrali 
żołnierze, którzy należeli do organizacji niepodległościowych okresu I wojny świato-
wej – Polskiej Organizacji Wojskowej czy Związku Walki Czynnej. Należy tu wspomnieć 
m.in. o gen. Stefanie Roweckim czy gen. Michale Karaszewiczu-Tokarzewskim.

Gen. Stefan Rowecki ps. „Grot”, „Rakoń” (1895-1944) – zastępca dowódcy SZP zaś od 
czerwca Komendant Główny ZWZ, pierwszy Komendant Główny Armii Krajowej, aresz-
towany przez Niemców w czerwcu 1943 r., zamordowany na początku sierpnia 1944 r.

STREFA EDUKACJI



2828

Pozostałe organizacje 
konspiracyjne

Do czasu powstania Armii Krajowej na terytorium Polski działało wiele różnych organizacji 
konspiracyjnych. Często były one związane z istnieniem przedwojennych partii politycz-
nych. U boku Stronnictwa Narodowego ukształtowała się Narodowa Organizacja Wojsko-
wa (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. 

Kazimierz Pużak ps. „Bazyli” (1883-
1950) – od jesieni 1939 r. był człon-
kiem kierownictwa funkcjonującej 
w podziemiu Polskiej Partii Socja-
listycznej - Wolność, Równość, Nie-
podległość.
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Jan Bytnar ps. „Rudy” harcmistrz Szarych Szeregów – organizacji konspiracyjnej Związku Har-
cerstwa 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.
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Zwróć uwagę na...
Trudności jakie stanęły przed dowództwem ZWZ a następnie AK dążącym do scalenia 
i ujednolicenia całości polskiej konspiracji. Były to trudności związane w dużej mierze 
z kwestiami politycznymi oraz wizjami poszczególnych organizacji na kierunek jaki 
powinno obrać Polskie Państwo Podziemne.

Postać Kazimierza Pużaka, który – jak wielu innych czołowych działaczy niepodle-
głościowych polskiej konspiracji – przeżył okupację niemiecką, nie zdołał się jednak 
uchronić przed działaniem komunistów. W marcu 1945 r. został podstępnie areszto-
wany przez NKWD, skazany w pokazowym procesie, tzw. „procesie szesnastu” na 1,5 
roku więzienia, zwolniony dzięki amnestii powrócił do Polski. Aresztowany ponownie 
w 1947 r. przez UB, skazany na 10 lat więzienia (karę skrócono do 5 lat), zmarł w szpita-
lu więziennym 30 kwietnia 1945 r. 

Czy wiesz, że...

Aleksy Dawidowski ps. „Alek”, harcerz Szarych Szeregów, który w wyniku ran odniesio-
nych podczas akcji pod Arsenałem zmarł w szpitalu 30 marca 1943 r., został rozkazem 
Komendanta Sił Zbrojnych w Kraju gen. Stefana Roweckiego „Grota” pośmiertnie od-
znaczony Krzyżem Orderu Virtuti Militari V klasy i mianowany sierżantem podchorą-
żym. Był pierwszym harcerzem Szarych Szeregów, któremu nadano najwyższe polskie 
odznaczenie wojskowe.  

Na terenie okupacji sowieckiej, w Stanisławowie, na bazie przedwojennych, tajnych struk-
tur wojskowych dywersji pozafrontowej powstała Tajna Organizacja Wojskowa dowo-
dzona przez płk. Jana Mazurkiewicza ps. „Radosław” (na zdj.), scalona z Armią Krajową  
w 1943 r. 
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3232

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

Grupa oficerów podczas uroczystości składania przysięgi przez żołnierzy 2. kompanii 7. bata-
lionu 77. Pułku Piechoty AK ( Okręg Nowogródek AK) w jednej z wsi w rejonie Nowogródka.
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Gen. August Emil Fieldorf ps. „Nil” 
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Zwróć uwagę na...
Fakt, że powstanie Armii Krajowej jest datą symboliczną w historii Polskiego Państwa 
Podziemnego. Był to kolejny etap jego rozwoju mający usprawnić działanie wszyst-
kich jego komórek oraz podnieść znaczenie polskiego oporu 
na arenie międzynarodowej. 

Stosunek niektórych obozów politycznych, np. obozu narodowego, do prowadzonej 
przez AK akcji scaleniowej. Część działaczy narodowych nie zgodziła się na podpo-
rządkowanie Rządowi RP na uchodźctwie i postanowiła utworzyć własne organizacje. 
Tak postały m.in. Narodowe Siły Zbrojne, które mimo innych celów i wizji walki z oku-
pantami stanowiły integralną część Polskiego Państwa Podziemnego.

Wydźwięk społeczny jaki niosła za sobą nazwa „Armia Krajowa”, dodająca jej członkom 
pewności, że nie prowadzą walki sami, że służą w zorganizowanej oraz zhierarchizo-
wanej armii podziemnej. Również dla nie służących w jej szeregach Polaków nazwa 
miała być przypomnieniem, że istnieje organizacja na której pomoc mogą liczyć.

Czy wiesz, że...

Na potrzeby akcji scaleniowej dowództwo Armii Krajowej nadało kryptonimy ugrupo-
waniom politycznym, z którymi w tej sprawie prowadzono rozmowy. Kryptonim „Kwa-
drat” odnosił się do Stronnictwa Narodowego, „Koło” – PPS Wolność Równość Niepod-
ległość, „Trójkąt” – Stronnictwo Ludowe

Gen. Tadeusz Komorowski ps. „Bór” (1895-1966) – uczestnik kampanii polskiej, założyciel 
Organizacji Wojskowej Krakowa. Po jej włączeniu w struktury ZWZ pełnił funkcję zastęp-
cy Komendanta Głównego. Po aresztowaniu gen. Roweckiego na stanowisku dowódcy AK. 
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3636

Pomoc ludności żydowskiej
Polskie Państwo Podziemne nie pozostawało bierne na tragedię współobywateli. 
W listopadzie 1942 r. został wysłany na zachód specjalny emisariusz, Jan Karski, którego celem było 
dostarczenie informacji o sytuacji Żydów w okupowanej Polsce.
Podjęto także działania w kraju. Od grudnia 1942 r. istniała przy Delegaturze Rządu na Kraj Rada Po-
mocy Żydom „Żegota”. Organizowała ona mieszkania ukrywającym się Żydom, zapewniała wsparcie 
finansowe oraz wyrabiała niezbędne do dalszego przetrwania dokumenty. Wszystko to finansowane 
było ze środków Rządu Polskiego w Londynie.  
Również Polacy niezaangażowani w działalność konspiracyjną ratowali Żydów, płacąc za tę pomoc 
niejednokrotnie najwyższą cenę.

"(…)dostarczyłem informacji o losie Żydów w okupowanej przez hitlerowców Pol-
sce, jak również przekazałem rozpaczliwe prośby Żydów, skierowane do alianckich 
rządów o ratowanie tych, którzy jeszcze mogli być ocaleni. Widziałem getto żydow-
skie 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, zamie-
rzoną niewiedzą i niedowierzaniem oraz bezdusznym racjonalizmem. Konsekwen-
cja tej postawy była zagłada sześciu milionów bezbronnych i opuszczonych Żydów. "

- Wypowiedź Jana Karskiego z kwietnia 1985 r. 

Grupa małych dzieci żydowskich idzie parami na jednej z ulic Łodzi podczas deportacji do obo-
zu zagłady w Chełmnie nad Nerem latem 1942 r.
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W grudniu 1939 r. niemieckie władze okupacyjne nakazały noszenie wszystkim Żydom opasek 
z gwiazdą Dawida. Na zdjęciu chłopiec żydowski sprzedający opaski z Gwiazdą Dawida.
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Zwróć uwagę na...
Stanowisko Polskiego Państwa Podziemnego, które jednym ze swoich zadań uczyniło 
niesienie pomocy Żydom. 

Reakcję polityków zachodnich, którzy po otrzymaniu szczegółowych informacji odno-
śnie sytuacji Żydów w okupowanej Polsce, pozostali bezczynni.

Fakt, że Żydzi mogli liczyć na pomoc nie tylko ze strony PPP, ale również zwykłych 
obywateli polskich, dla których nawet podzielenie się jedzeniem z Żydem groziło 
śmiercią całej rodziny. Po więcej informacji o Polakach, którzy ratowali Żydów zapra-
szamy na strony IPN-u.

Czy wiesz, że...

Na wniosek Rady Pomocy Żydom „Żegota” Delegatura Rządu Kraj nakazała Sądom Spe-
cjalnym AK rozpatrywanie spraw wydawania oraz szantażowania Żydów przez tzw. 
szmalcowników.

Również polski kościół oraz domy zakonne szeroko zaangażowały się w niesienie po-
mocy ludności żydowskiej. Organizowano metryki chrztu, rodziny zastępcze dla ży-
dowskich dzieci oraz mieszkania służące jako czasowe kryjówki dla ratowanych.

Zofia Kossak-Szczucka była współzałożycielką Tymczasowego Komitetu Pomocy Żydom, 
który przekształcono później w Radę Pomocy Żydom „Żegota”.
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Akcja "Burza” 
i powstanie warszawskie
Funkcjonowanie PPP było uzależnione od sytuacji geopolitycznej. Po ataku III Rzeszy 
na ZSRS, a do momentu klęski Niemców pod Kurskiem, PPP przygotowywało się do 
wzniecenia na terenie kraju powstania powszechnego. Jednakże w wyniku wydarzeń 
z lat 1943-44 r. plany PPP uległy dramatycznej zmianie. Zerwanie stosunków dyploma-
tycznych z ZSRS oraz postanowienia konferencji w Teheranie zmusiły władze PPP do 
rozpoczęcia akcji o kryptonimie „Burza”, której ostatnim etapem był wybuch Powstania 
Warszawskiego. 

Głównym założeniem akcji „Burza” było podjęcie otwartej walki z cofającymi się Niem-
cami, by następnie wystąpić wobec wkraczających Sowietów w roli gospodarza.  
Na zdjęciu oddział partyzancki Bazy z Kedywu Komendy Okręgu Wileńskiego AK. Par-
tyzanci śpią po wyczerpującym nocnym marszu do puszczy - ucieczce przed rozbroje-
niem przez Sowietów. 
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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 odpo-
wiedź 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.
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Zwróć uwagę na...
Nadrzędny cel Polskiego Państwa Podziemnego jakim było przygotowanie kraju  
do ogólnopolskiego powstania przeciwko okupantowi niemieckiemu. 

Fakt, że opracowanie i wdrożenie w życie planu „Burza” podyktowane było ekspansyw-
ną i agresywną polityką Stalina wobec niepodległościowych dążeń Polaków.

Los żołnierzy kresowych oddziałów AK, którzy po walce u boku żołnierzy Armii Czer-
wonej bardzo często byli rozbrajani i wysyłani do więzień bądź na Syberię, 
w najlepszym przypadku siłą wcielani do Armii Czerwonej.

Jeden z głównych powodów wybuchu powstania warszawskiego. W lipcu 1944 r.  
Armia Czerwona stała już pod Warszawą. Gdyby stolica Polski została wyzwolona 
przez Sowietów jej los wzorem Wilna, Lwowa i innych polskich miast byłby przesądzo-
ny, a sytuacja Polski na arenie międzynarodowej znacznie by się pogorszyła.

Czy wiesz, że...

Według różnych szacunków w akcji „Burza” wzięło udział ponad 100 tys. żołnierzy AK, 
z których po zakończeniu walk ok. 20 tys. zostało wywiezionych przez Sowietów na 
Syberię, zaś dalsze blisko 50 tys. zostało uwięzionych, m.in. za odmowę wstąpienia do 
1. Armii Wojska Polskiego gen. Berlinga. 

Zniszczenia zabudowy w czasie Powstania Warszawskiego.
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Polska pojałtańska
Od roku 1944 Armia Czerwona zajmowała kolejne obszary Polski. W tym czasie 
z polecenia Stalina komuniści utworzyli w Moskwie Polski Komitet Wyzwolenia Naro-
dowego, 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. Churchill, F.D. Roosevelt i J. Stalin podczas konferencji w Jałcie, luty 1945 r.  W Jałcie oficjalnie 
ogłoszono, że Polsce odebrane zostają Kresy Wschodnie.
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W. Churchill, F.D. Roosevelt i J. Stalin podczas konferencji w Jałcie, luty 1945    r. W Jałcie oficjal-
nie ogłoszono, że Polsce odebrane zostają Kresy Wschodnie.Plakat propagandowy „Olbrzym i zapluty karzeł reakcji” autorstwa Włodzimierza Zakrzewskiego.  

Propagadna komunistyczna celowo marginalizowała znaczenie Armii Krajowej przedstawiając ją 
jako przeszkodę na drodze do odzyskania przez Polskę wolności. 
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„Żołnierze Sił Zbrojnych w Kraju!

Postępująca szybko ofensywa sowiecka doprowadzić może do zajęcia w krótkim czasie całej 
Polski przez Armię Czerwoną. Nie jest to jednak zwycięstwo słusznej sprawy, o którą wal-
czymy od roku 1939. W istocie bowiem „ mimo stwarzanych pozorów wolności „ oznacza to 
zmianę jednej okupacji na drugą, prowadzoną pod przykrywką Tymczasowego Rządu Lubel-

skiego, bezwolnego narzędzia w rękach rosyjskich.
Żołnierze! Od 1 września 1939 r. Naród Polski prowadzi ciężką i ofiarną walkę o jedyną Spra-
wę, dla której warto żyć i umierać: o swą wolność i wolność człowieka w niepodległym Pań-

stwie.
Wyrazicielem i rzecznikiem Narodu i tej idei jest jedyny i legalny Rząd Polski w Londynie, któ-

ry walczy bez przerwy i walczyć będzie nadal o nasze słuszne prawa.
Polska według rosyjskiej receptury nie jest tą Polską, o którą bijemy się szósty rok z Niem-
cami, dla której popłynęło morze krwi polskiej i przecierpiano ogrom męki i zniszczenie Kraju. 
Walki z Sowietami nie chcemy prowadzić, ale nigdy nie zgodzimy się na inne życie, jak tylko 
w całkowicie suwerennym, niepodległym i sprawiedliwie urządzonym społecznie Państwie 

Polskim.
Obecne zwycięstwo sowieckie nie kończy wojny. Nie wolno nam ani na chwilę tracić wiary, że 
wojna ta skończyć się może jedynie zwycięstwem jedynie słusznej Sprawy, tryumfem dobra 

nad złem, wolności nad niewolnictwem.
Żołnierze Armii Krajowej!

Daję Wam ostatni rozkaz. Dalszą swą pracę i działalność prowadźcie w duchu odzyskania 
pełnej niepodległości Państwa i ochrony ludności polskiej przed zagładą. Starajcie się być 
przewodnikami Narodu i realizatorami niepodległego Państwa Polskiego. W tym działaniu 
każdy z Was musi być dla siebie dowódcą. W przekonaniu, że rozkaz ten spełnicie, że zostanie-
cie na zawsze wierni tylko Polsce oraz by Wam ułatwić dalszą pracę „ z upoważnienia Pana 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwalniam Was z przysięgi i rozwiązuję szeregi AK.
W imieniu służby dziękuję Wam za dotychczasową ofiarną pracę.

Wierzę głęboko, że zwycięży nasza Święta Sprawa, że spotkamy się w prawdziwie wolnej i 
demokratycznej Polsce.

Niech żyje Wolna, Niepodległa, Szczęśliwa Polska.

Dowódca Sił Zbrojnych w Kraju
/„-/ Niedźwiadek

Gen. bryg.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                   M.p. 19 stycznia 1945”
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Zwróć uwagę na...
Zmianę taktyki Stalina względem Polski. Podpisując pakt Ribbentrop-Mołotow Stalin 
szykował się wyłącznie do siłowego rozwiązania. Jednakże wraz ze zmianą sytuacji 
politycznej został zmuszony do wznowienia stosunków międzynarodowych z Rządem 
RP na uchodźctwie. Od tego momentu rozpoczął przygotowania do przejęcia władzy 
w Polsce poprzez zainstalowanie tam „demokratycznego” 
(de facto podległego ZSRS) rządu polskiego.

Zmianę sytuacji Rządu RP na uchodźctwie, który w ostatnich latach wojny zmuszony 
był prowadzić politykę w opozycji do PKWN, który następnie przeistoczył się mario-
netkowy rząd polski sterowany z Moskwy.

Fakt, że mimo zabiegów rządu londyńskiego Kresy Wschodnie nie znalazly się w grani-
cach państwa polskiego. Wileka Brytania i Stany Zjednoczone milczały w tej sprawie.

Czy wiesz, że...

Rozkaz wydany przez gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” z dnia 19 stycznia 1945 
r. rozwiązujący Armię Krajową bardzo często mylnie odbierany jest jako rozkaz naka-
zujący zakończenie walki przez żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego. Faktycznie 
jednak gen. Okulicki mówi wyraźnie o konieczności kontynuowania walki z nowym 
okupantem: „Dalszą swą pracę i działalność prowadźcie w duchu odzyskania pełnej 
niepodległości Państwa i ochrony ludności polskiej przed zagładą.” Stwierdza jedynie, 
że metoda prowadzenia walki nie musi opierać się o działania zbrojne. 

Rozkaz gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” do żołnierzy Armii Krajowej  
z 19 stycznia 1945 r. 

STREFA EDUKACJI
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Proces Szesnastu
Od połowy lutego 1945 r. Sowieci starali się zwabić na rozmowy przywódców PPP. Gdy to się 
udało, mimo gwarancji bezpieczeństwa w postaci oficerskiego słowa honoru, wszystkich pod-
stępnie aresztowali. Przewiezionych do Moskwy przywódców poddano śledztwu, a następnie w 
czerwcu 1945 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 TRJN, co wiązało się z wycofaniem poparcia dla 
władz polskich na uchodźstwie, doprowadziły 1 lipca 1945 r. do rozwiązania Delegatury Rządu 
na Kraj i Rady Jedności Narodowej. 

Oskarżeni polscy przywódcy podczas procesu na sali sądowej.
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Jan Stanisław Jankowski ps. „Soból” (1882-1953) – działacz Stronnictwa Pracy, od 1941 r. kiero-
wał 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.



5050



5151

Zwróć uwagę na...
Postawę Sowietów, którzy po raz kolejny łamiąc własne zapewnienia, posunęli się tym 
razem to aresztowania wciąż jeszcze legalnie działających władz PPP.

Postawę aliantów zachodnich, którzy wobec aresztowania, oskarżenia i osądzenia 
członków sojuszniczego rządu pozostali zupełnie bierni.

Skutek jaki proces szesnastu wywołał na funkcjonowanie PPP. Był to de facto ostatecz-
ny cios, który uniemożliwił działanie struktur nadrzędnych PPP, stawiając tym samym 
pozostałych członków przed wyborem – zakończenie działalności lub też jeszcze głęb-
sza, pozbawiona wsparcia rządu, konspiracja.

Czy wiesz, że...

Wyroki w procesie szesnastu przedstawiały się następująco: gen. Leopold Okulicki zo-
stał skazany na 10 lat więzienia, Jan Stanisław Jankowski – 8 lat, Adam Bień i Stanisław 
Jasiukowicz – na 5 lat, Kazimierz Pużak – półtora roku, Aleksander Zwierzyński, Kazi-
mierz Bagiński, Eugeniusz Czarnowski, Józef Chaciński, Stanisław Mierzwa, Zbigniew 
Stypułkowski i Franciszek Urbański od 4 do 18 miesięcy więzienia. Uniewinnieni zostali 
Kazimierz Kobylański, Stanisław Michałowski, Józef Stemler-Dąbski. Ze względu na zły 
stan zdrowia procesie nie był sądzony Antoni Pajdak. Jego proces odbył się w później-
szym czasie i zasądzono w nim wyrok 5 lat więzienia. 

W trakcie odbywania kary w więzieniu zmarli: gen. Leopold Okulicki, Jan Stanisław Jan-
kowski oraz Stanisław Jasiukowicz.

Po rozwiązaniu AK walkę z okupantem sowieckim miała kontynuować organizacja NIE. 
Jednak wobec aresztowania gen. Fieldorfa organizację rozwiązano, a jej zadania powie-
rzono utworzonej w maju 1945 r. Delegaturze Sił Zbrojnych na Kraj z Janem Rzepeckim  
(na zdj.) jako dowódcą.

STREFA EDUKACJI



5252

Główna siła zbrojna PPP Armia Krajowa- w szczytowym momencie liczył 
a 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 spektakularnych należało przechwycenie 
niemieckiej rakiety V-2 i przekazanie informacji o niej do Londynu.

Rozbudowana konspiracyjna struktura terenowa  działało 17 
Okręgowych Delegatur Rządu. 

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.

Polskie Państwo Podziemne 
w liczbach
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1939
23 IX W Moskwie podpisany został niemiecko-sowiecki pakt o nieagresji, zwany potocznie   
od nazwisk sygnatariuszy paktem Ribbentrop-Mołotow. W dołączonym do niego tajnym 
protokole obie strony zatwierdziły IV rozbiór Polski oraz ustaliły podział polskiego terytorium
1 IX III Rzesza Niemiecka zaatakowała Polskę 
3 IX Francja oraz Wielka Brytania wypowiedziały wojnę Niemcom 
17 IX Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny przekroczyła granice II Rzeczpospolitej 
i zaatakowała polskie placówki graniczne 
27 IX Dzień przed kapitulacją stolicy grupa polskich oficerów powołała do życia 
konspiracyjną organizację wojskową pod nazwą Służba Zwycięstwu Polski (SZP). 
Na jej czele staną gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz. Tego dnia powstała również 
konspiracyjna organizacja ZHP, „Szare Szeregi”
28 IX Kapitulacja Warszawy. Podpisanie niemiecko-sowieckiego układu o przyjaźni 
i granicach, który ostatecznie podzielił terytorium RP pomiędzy okupantów
30 IX Internowany w Rumuni prezydent Ignacy Mościcki zrzeka się urzędu i wyznacza na 
swego następcę Władysława Raczkiewicza. Nowym premierem zostaje
gen. Władysław Sikorski 
12 X Hitler wydaje dekret o włączeniu zachodnich ziem państwa polskiego do Rzeszy 
i utworzeniu Generalnego Gubernatorstwa
13 X Powołano do życia Narodową Organizację Wojskową będącą konspiracyjną organizacją 
zbrojną Stronnictwa Narodowego
X Powołano Tajną Organizację Nauczycielską 
7 XI Gen. Władysław Sikorski zostaje mianowany Naczelnym Wodzem i Generalnym 
Inspektorem Sił Zbrojnych RP
13 XII Rząd Polski na uchodźctwie powołał do  życia Związek Walki Zbrojnej (ZWZ), którego 
komendantem został gen. Kazimierz Sosnkowski. Wkrótce potem podjęto decyzję o wcieleniu 
SZP w struktury ZWZ
27 XII W podwarszawskim Wawrze Niemcy rozstrzelali ponad stu Polaków

 
 

Kalendarium
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1940
26 II W wyniku porozumienia głównych polskich partii politycznych działających 
w podziemiu (PPS-WRN, SL, SN i SP) powstał Polityczny Komitet Porozumiewawczy przy ZWZ
6 III NKWD aresztowało gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza „Doktor”, „Torwid”, 
komendanta ZWZ na teren okupacji sowieckiej
16 IV Powołane zostały tzw. Sądy Kapturowe przy ZWZ, których zadaniem było wydawanie 
wyroków na zdrajcach o kolaborantach. Z czasem przekształcono je 
w Wojskowe Sądy Specjalne ZWZ-AK
20 IV Komendant główny ZWZ, gen. Kazimierz Sosnkowski podpisał rozkaz powołania 
do życia Związku Odwetu, organizacji funkcjonującej w ramach ZWZ, której celem było 
prowadzenie walki bieżącej w tym m.in organizowanie akcji dywersyjnych i sabotażowych. 
ZO funkcjonował do jesieni 1942 r. kiedy do został włączony w skład Kierownictwa Dywersji 
(Kedyw) Armii Krajowej 
30 IV W bitwie pod Anielinem zginął mjr Henryk Dobrzański „Hubal”, który po klęsce 
wrześniowej postanowił kontynuować walkę z Niemcami tworząc Oddział Wydzielony Wojska 
Polskiego 
23 VI Oddziały NKWD zlikwidowały bazę polskiej partyzantki antysowieckiej znajdującej się 
na lewym brzegu Biebrzy, w rejonie uroczyska Kobielno 
30 VI Utworzona została Komenda Głowna ZWZ w Warszawie. Funkcję komendanta objął 
gen. Stefan Rowecki „Grot” 
VIII Powstanie organizacji o nazwie „Chłopska Straż” jako zbrojnego ramienia Stronnictwa 
Ludowego. „Chłostrę” przemianowano później na Bataliony Chłopskie
14 IX Witold Pilecki dobrowolnie pozwolił się aresztować Niemcom i wywieźć do KL 
Auschwitz, by zebrane tam informacje przekazać następnie polskim władzom podziemnym
2 XII Mianowanie Cyryla Ratajskiego ze Stronnictwa Pracy na stanowisko Delegata Rządu RP 
na tren Generalnego Gubernatorstwa, zaś 3 grudnia Delegatem na Ziemie Zachodnie został 
Adolf Bniński 
5 XII Utworzenie Organizacji Małego Sabotażu „Wawer” na czele z Aleksandrem Kamińskim



5656

1941
16 II W ramach operacji o kryptonimie „Adolphus” odbył się pierwszy zrzut Cichociemnych na 
terytorium przedwojennej Polski. 
III Delegatura Rządu na Kraj rozpoczęła proces budowania sieci cywilnej Administracji Zastępczej 
w okupowanym kraju
IV Utworzenie Kierownictwa Walki Cywilnej 
16 VI Istniejące i funkcjonujące na terenie kraju komórki  Oddziału II sztabu Naczelnego Wodza 
zostały podporządkowane ZWZ, tworząc wywiad związku 
15 VII Utworzenie Wojskowej Służby Ochrony Powstania, której głównym celem było przygotowanie 
podziemnych struktur do wybuchu planowanego powstania powszechnego
VI-VIII Latem, z inicjatywy m.in. pisarki Zofii Kossak-Szczuckiej powstał Front Odrodzenia Polski, 
konspiracyjna organizacja katolicka o charakterze ponadpartyjnym. W 1942 r. FOP współpracował przy 
tworzeniu Tymczasowego Komitetu Pomocy Żydom, przekształconego później w Radę Pomocy Żydom 
„Żegota”
VIII Gen. Rowecki powołał do życia organizację dywersyjno-sabotażową o kryptonimie „Wachlarz”, 
której celem działania było prowadzenie walki zbrojnej na tyłach frontu niemiecko-sowieckiego. 
Organizacja „Wachlarz” wraz ze ZO połączyły się jesienią 1942 r. tworząc Kierownictwo Dywersji AK 
(Kedyw)

1942
14 II Premier Rządu RP w Londynie, gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz przekształcenia ZWZ w 
Armię Krajową
 IV  Na ulicach Warszawy po raz pierwszy pojawia się kotwica Polski Walczącej
20 VI Z obozu Auschwitz w brawurowy sposób uciekło 4 więźniów. Jeden z nich, Stanisław Jaster 
miął przy sobie raport dotyczący obozu przygotowany przez Witolda Pileckiego, który to raport 
przekazał następnie komórce PPP
5 VIII Na stanowisku Delegata Rządu na Kraju Cyryla Ratajskiego zastąpił Jan Piekałkiewicz
20 IX  W wyniku rozłamu w Narodowej Organizacji Wojskowej spowodowanego decyzją 
o scaleniu tej organizacji z AK część żołnierzy obozu narodowego utworzyła Narodowe Siły Zbrojne, na 
czele z płk. Ignacym Oziewiczem 
7-8 X  Armia krajowa przeprowadza akcję „Wieniec”, której celem było wysadzenie torów kolejowych 
wokół Warszawy, co miało spowodować paraliż niemieckich transportów wojskowych
31 X – 1 XI W wyniku zorganizowanej przez białostockie podziemie akcji z więzienia gestapo w 
Białymstoku uciekli oficerowie Sztabu Okręgu AK. Akcją kierował Zbigniew Rećko „Trzynastka”
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1943
22 I Powstało Kierownictwo Dywersji (Kedyw) Komendy Głównej AK, na czele 
z płk. Augustem Emilem Fieldorfem „Nilem”
19 II Niemcy aresztowali Delegata Rządu RP na Kraj, Jana Piekałkiewicza 
18 III Kierownictwo Walki Cywilnej PPP ogłosiło, że szmalcownictwo będzie surowo karane, łącznie z 
karą śmierci
21 III W wyniku przekształcenia Politycznego Komitetu Porozumiewawczego powstała Krajowa 
Reprezentacja Polityczna, czyli reprezentacja głównych polskich partii politycznych działających w 
podziemiu
26 III Miała miejsce jedna z najsłynniejszych akcji przeprowadzonych przez Grupy Szturmowe   
Szarych Szeregów, tzw. akcja pod Arsenałem
30 VI Aresztowanie komendanta głównego AK, gen. Stefana Roweckiego „Grota”
VII Funkcję premiera Rządu RP na Uchodźctwie objął Stanisław Mikołajczyk 
4 VII  W wyniku katastrofy lotniczej na Gibraltarze zginął gen. Władysław Sikorski 
8 VII Naczelnym Wodzem Polskich Sił Zbrojnych został gen. Kazimierz Sosnkowski
20 XI Komendant główny AK, gen. Tadeusz Komorowski „Bór” wydał rozkaz komendantom okręgów 
AK o rozpoczęciu planu „Burza”
31 XII Polska Partia Robotnicza powołuje Krajowa Radę Narodową na czele z Bolesławem Bierutem 

1944
4 I Armia Czerwona przekroczyła przedwojenne granice Polski
9 I W odpowiedzi na powstanie KRN władze PPP powołają do życia Radę Jedności Narodowej, 
pełniąca funkcję parlamentu państwa podziemnego
1 II Z rozkazu dowódcy „Kedywu”,  gen. Fieldorfa „Nila” partyzanci zgrupowania „Agat” 
przeprowadzili udany zamach na szefa SS i policji na okręg warszawski Franza Kutscherę
6-13 VII  Wramach akcji „Burza” przeprowadzono operację „Ostra Brama”, której celem było 
oswobodzenie z rąk niemieckich Wilna i zajęcie go przed Armią Czerwoną
17 VII Sowieci aresztowali komendanta Wileńskiego Okręgu AK, płk. Aleksandra Krzyżanowskiego 
„Wilka” wraz z obstawą. Represje objęły również pozostałych żołnierzy Wileńskiego Okręgu AK
22 VII  W Chełmie ogłoszona została odezwa (manifest) Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, 
która informowała, że jedyną legalną władzą w Polce jest Krajowa Rada Narodowa. W rzeczywistości 
manifest powstał na polecenie Stalina 
w Moskwie 20 lipca
1 VIII O godzinie 17.00, godzinie W, w Warszawie wybucha powstanie, którego celem jest 
oswobodzenie stolicy jeszcze przed wejściem Sowietów
11 VIII Sformowana została Brygada Świętokrzyska NSZ
1 X Gen. Leopold Okulicki „Niedźwiadek” został mianowany komendantem głównym Armii 
Krajowej 
2 X Podpisanie aktu kapitulacji Powstania Warszawskiego 
31 XII Decyzją Józefa Stalina PKWN przekształcił się w Rząd Tymczasowy RP 
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1945
16 II W ramach operacji o kryptonimie „Adolphus” odbył się pierwszy zrzut Cichociemnych na 
terytorium przedwojennej Polski. 
III Delegatura Rządu na Kraj rozpoczęła proces budowania sieci cywilnej Administracji Zastępczej 
w okupowanym kraju
IV Utworzenie Kierownictwa Walki Cywilnej 
16 VI Istniejące i funkcjonujące na terenie kraju komórki  Oddziału II sztabu Naczelnego Wodza 
zostały podporządkowane ZWZ, tworząc wywiad związku 
15 VII Utworzenie Wojskowej Służby Ochrony Powstania, której głównym celem było przygotowanie 
podziemnych struktur do wybuchu planowanego powstania powszechnego
VI-VIII Latem, z inicjatywy m.in. pisarki Zofii Kossak-Szczuckiej powstał Front Odrodzenia Polski, 
konspiracyjna organizacja katolicka o charakterze ponadpartyjnym. W 1942 r. FOP współpracował przy 
tworzeniu Tymczasowego Komitetu Pomocy Żydom, przekształconego później w Radę Pomocy Żydom 
„Żegota”
VIII Gen. Rowecki powołał do życia organizację dywersyjno-sabotażową o kryptonimie „Wachlarz”, 
której celem działania było prowadzenie walki zbrojnej na tyłach frontu niemiecko-sowieckiego. 
Organizacja „Wachlarz” wraz ze ZO połączyły się jesienią 1942 r. tworząc Kierownictwo Dywersji AK 
(Kedyw)

1942
17 I Do zrujnowanej stolicy wchodzą oddziały Armii Czerwonej – „oswobodzenie” Warszawy
19 I Gen. Leopold Okulicki wydał rozkaz rozwiązujący Armię Krajową 
4-11 II Podczas konferencji w Jałcie Wielka Trójka ogłosiła, że Polsce odebrane zostają Kresy 
Wschodnie 
27 III NKWD podstępem aresztowało przywódców Polskiego Państwa Podziemnego
7 V Pełniący obowiązki Naczelnego Wodza gen. Władysław Anders powołał Delegaturę Sił 
Zbrojnych na Kraj. Na jej czele stanął płk. Jan Rzepecki
18-21 VI W Moskwie odbył się proces szesnastu przywódców PPP 
28 VI W Warszawie powstał Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej
1 VII Rozwiązanie Delegatury Rządu na Kraj oraz Rady Jedności Narodowej – formalny koniec 
istnienia Polskiego Państwa Podziemnego
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Propozycja zadań dla ucznia
1. Praca pod kierunkiem. Podziel klasę na 4 grupy. Każda z nich otrzyma materiał 
pomocniczy w postaci broszury z serii IPN „Patroni naszych ulic” (do pobrania ze strony 
internetowej przystanekhistoria.pl, zakładka: biblioteka cyfrowa). Grupa I – „Generał 
August Emil Fieldorf „Nil””, Grupa II – „Generał Leopold Okulicki „Niedźwiadek””, Grupa 
III – „Generał Kazimierz Sosnkowski", Grupa IV – „Jan Karski”. 
Zadaniem każdej z grup jest opracowanie życiorysu wskazanej osoby, zgodnie z 
poniższym schematem. Po zaprezentowaniu pracy wszystkich grup, uczniowie wraz 
z nauczycielem podsumowują opracowany materiał, próbując odpowiedzieć na 
następujące pytania: 

   Jakie dostrzegasz podobieństwa a jakie różnice w działalności poszczególnych 
postaci ?

   Na czym polegała działalność wymienionych osób? Czym się charakteryzowała?        

Imię i nazwisko:

Lata życia:

Miejsce urodzenia:

Miejsce działalności:

Aktywność przed wybuchem II Wojny światowej:

Działania/funkcje pełnione w ramach Polskiego Państwa Podziemnego:

Czynniki, które wpłynęły na podjęcie decyzji o walce w szeregach Polskiego Pań-
stwa Podziemnego:

Moduł Edukacyjny
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2. Na podstawie wiedzy własnej oraz materiałów zamieszczonych na wystawie 
elementarnej oraz w niniejszych materiałach uzupełnij tabelę:

WydarzenieWydarzenie MiejsceMiejsce DataData Osoba powiązanaOsoba powiązana

Paryż/Warszawa 27.09.1939     

Powstanie Rady Pomocy Żydom 
„Żegota"

Zofia Kossak-Szczucka

Akcja pod Arsenałem Warszawa

Warszawa Gen. August Emil Fieldorf „Nil”

Wileńszczyzna 07.1944 -

Proces szesnastu Gen. Leopold Okulicki, Jan 
Stanisław Jankowski, Kazimierz 
Pużak

Warszawa 1.07.1945

3. Rozwiń skróty:
 PPP

 SZP
 ZWZ
 PPS-WRN
 TRJN

4. Korzystajac w wiedzy własnej i informacji przedstawuonych na wystawie (plansza pt. 
Pomoc ludności żydowskiej) wymień metody pomocy ludności żydowskiej stosowane 
przez Polskie Państwo Podziemne.
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5. Odszukaj na wystawie poniższe fotografie i dopasuj do nich właściwe wydarzenie.

Posiedzenie Rządu RP na uchodźctwie

Walki w czasie powstania warszawskiego

Podpisywanie paktu Ribbentrop-Mołotow

Oddział Wydzielony Wojska Polskiego mjr. 
„Hubala”

Budynek Pocztowej Kasy Oszczędności 
w Warszawie 
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6. Na podstawie panelu pt. „Pierwsze oddziały partyzanckie” opisz w trzech zdaniach 
skąd brały się te oddziały, kto w nich służył oraz jak wyglądało ich funkcjonowanie.

7. Na podstawie informacji zawartych na wystawie (plansza nr 4 i 8 oraz )wiedzy 
własnej wymień organizacja funkcjonujące przed powstaniem Armii Krajowej.

8. Wykorzystując wiadomości z wystawy i wiedzę własną uzupełnij schemat drzewka 
decyzyjnego dotyczącego przeprowadzenia akcji „Burza”.

Czy gen. Tadeusz Komorowski „Bór” powinien był podjąć 
decyzję o rozpoczęciu akcji „Burza”. 

Możliwe rozwiązania
 1.

 2.

Pozytywne skutki rozwiązań
 1.

 2.

Negatywne skutki rozwiązań
 1.

 2.

Cele i wartości
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9. Korzystając z dostępnych Ci materiałów przygotuj CV wybranego przez Ciebie 
członka PPP.
CV powinno zawierać dane osoby (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, 
wykształcenie) oraz informacje o zdobytym doświadczeniu konspiracyjnym, 
ewentualnych odznaczeniach oraz umiejętnościach posiadanych przez wybraną 
postać. 

10. Oceń poprawność ponizszych zdań zaznaczając przy zdaniach prawdziwych literkę 
P, a przy zdaniach fałszywych F.

11. Wykorzystując wiedzę własną i informacje z wystawy dobierz opis do konkretnej 
osoby przyporządkowując literę do stosownej liczby.

A. Gen. Michał Karaszewicz-Tokarzewski
B. Jan Bytnar „Rudy”
C. Gen. August Emil Fieldorf „Nil”
D. Gen. Stanisław Sosnkowski „Józef Godziemba” 

I. Członek konspiracyjnej organizacji harcerskiej „Szare Szeregi” - 
II. Wydał rozkaz zlikwidowania dowódcy SS i Policji na dystrykt warszawski, Franza 
Kutschery - 
III. Pierwszy komendant Główny Związku Walki Zbrojnej - 
IV. Zmarł w wyniku obrażeń doznanych podczas niemieckich przesłuchań na 
Pawiaku - 
V. Pierwszy komendant Służby Zwycięstwu Polski  - 
VI. Aresztowany wiosną 1940 r. przez NKWD - 
VII. Po śmierci gen. Władysława Sikorskiego objął dowództwo Polskich Sił Zbrojnych –

Oddziały partyzantki powrześniowej były najbardziej aktywne na Pomorzu oraz 
w rejonie Gór Świętokrzyskich .

P F

Związek Walki Zbrojnej był jedyną działającą organizacją podziemną w 1940 
roku.

P F

Polskie Państwo Podziemne kładło nacisk wyłącznie na działalność zbrojną. P F

W czasie operacji „Ostra Brama” Polakom udało się częściowo zająć Wilno. P F

Powołanie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej przez komunistów podyk-
towane chęcią dojścia do porozumienia z władzami PPP.

P F

Pomimo wysokich wyroków zasądzonych w „procesie szesnastu” wszyscy oskar-
żeni doczekali wyjścia na wolność.

P F
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12. Uporządkuj chronologicznie wydarzenia (zadanie mozna wykonac w grupach).

Wejście Armii Czerwonej do Warszawy, powstanie NSZ, podpisanie paktu Ribbentrop-
Mołotow, śmierć mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, utworzenie Politycznego 
Komitetu Porozumiewawczego, konferencja w Jałcie, powstanie Kedywu, pojawienie 
się na ulicach Warszawy znaku Polski Walczącej, powołanie Jana Piekałkiewicza na 
stanowisko Delegata Rządu na Kraj, powołanie do życia organizacji dywersyjno-
sabotażowej „Wachlarz”, Władysław Raczkiewicz zostaje prezydentem, powołanie do 
życia „Związku Odwetu”, powstanie TRJN, gen. Okulicki mianowany komendantem 
głównym AK, akcja pod Arsenałem, katastrofa lotnicza na Gibraltarze, utworzenie 
Kierownictwa Walki Cywilnej, powołanie Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj, ukazanie się 
manifestu PKWN, powstanie organizacji o nazwie "Chłopska Straż”

1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945

13. Na podstawie zamieszczonego obok plakatu 
propagandowego oceń jaki był stosunek nowych władz  
do środowisk niepodległościowych ?
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Przykładowe tematy esejów

1. PPP a zagłada Żydów. Oceń podejmowane w kraju i na arenie międzynarodowej 
działania PPP mające zapobiec ludobójstwu Żydów w Europie.

2. Oceń decyzję o przeprowadzeniu akcji "Burza". Odnieś się do aspektu politycznego, 
militarnego i społecznego. 

3. Opisz drogę komunistów do włądzy. Wykorzystując wiadomości z wystway i 
wiedzę własną wyjaśnij kontekst utworzenia PKWN oraz TRJN w odniesieniu do 
funkcjonowania PPP.

14. Bazując na zdobytych informacjach oraz wiedzy pozaźródłowej podkreśl 
wydarzenie, za które w sposób bezpośredni odpowiedzialne jest PPP.

a. Bitwa pod Lenino
b. Obława Augustowska
c. Utworzenie Rady Pomocy Żydom „Żegota”
d. Ewakuacja Rządu Polskiego z Francji
e. Oswobodzenie Wilna z rąk niemieckich
f. Akcja „Wieniec”
g. Operacja „Dynamo”
h. Wydawanie Biuletynu Informacyjnego
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Praca z tekstem źródłowym

Tekst źródłowy nr 1

Do Narodu Polskiego!
W obliczu nadchodzących wydarzeń, decydujących o zakończeniu wojny, 

a wymagających od Polski wielkich i zgodnych wysiłków, czynniki wrogie Rzeczypospo-
litej podjęły akcję mającą na celu osłabienie spoistości narodu polskiego przez szerzenie 

chaosu i sianie dywersji.
Działająca na ziemiach naszych pod firmą PPR obca agentura komunistyczna prowa-
dzi swoja akcję, godząc w najżywotniejsze interesy Polski. Według dyrektyw wewnętrz-
nych i nie polskiego ośrodka dyspozycyjnego, maskując swoje istotne cele i poruczone 
przez swych mocodawców żądania, obłudnie nadużywając haseł patriotycznych i naro-
dowych, komunistyczna Polska Partia Robotnicza i jej ekspozytura w rodzaju rzekomo 
polskiej Armii Ludowej deklarują gotowość oddania ziem wschodnich Rzeczypospolitej 
Rosji i zwalczają obdarzonych zaufaniem narodu Rząd i armię Rzeczypospolitej i ich od-

powiedniki w Kraju. 
W dążeniu do osłabienia i rozbicia sił narodowych w decydującym okresie wojny – 
agentury komunistyczne powołują Krajową Radę Narodową i dowództwo główne Ar-
mii Ludowej i zapowiadają utworzenie rządu tymczasowego. Niezależnie od nikłości sił 
i znaczenia, jakie faktycznie reprezentować mogą powyższe, obliczone na rozgłos ze-

wnętrzny fikcyjne instytucje, należy mocno 
i zdecydowanie napiętnować akcję PPR jako zdrad e narodu i państwa polskiego.

Tylko Rząd Rzeczypospolitej i jego Pełnomocnik na Kraj i Wódz Naczelny, a z jego ramie-
nia działający Komendant Armii Krajowej są powołani do wydawania rozkazów, wyzna-
czających ostatni etap walki z wrogiem, prowadzonej twardo i nieustępliwie od pierw-

szych dni okupacji przez cały naród.
O sprawach politycznych decyduje naród, nigdy obca agentura. 

T. Żenczykowski, Polska Lubelska 1944, Warszawa 1944, s. 241-242.

Polecenia do tekstu:
1. Określ rodzaj źródła?
2. W tekście padają przykłady szkodliwej działalności PPR. Wymień 4 z nich.
4. Jakie organy zdaniem autora tekstu mają wyłączne prawo o decydowaniu  
w sprawach funkcjonowania państwa polskiego?
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Tekst źródłowy nr 2

W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony 
Polskiej kładę swe ręce na ten Święty Krzyż, znak Męki i Zbawienia, i przysięgam 
być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży 
Jej honoru i o wyzwolenie Jej 
z niewoli walczyć ze wszystkich sił – aż do ofiary życia mego.
Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz 
wyznaczonemu przezeń Dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłusz-
ny, a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało. Tak mi 
dopomóż Bóg.

Przyjmujący przysięgę odpowiadał:

Przyjmuję cię w szeregi Armii Polskiej walczącej z wrogiem w konspiracji o wy-
zwolenie Ojczyzny. Twym obowiązkiem będzie walczyć z bronią w ręku. Zwycię-
stwo będzie twoją nagrodą. Zdrada karana jest śmiercią.

Rota przysięgi żołnierzy …

Polecenia do tekstu:
1. Zacytuj słowa przysięgi żołneirzy. Komu ślubowali wierność?
2. W którym roku powstała przysięga
3. Komu ślubował wierność składający przysięgę
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Tekst źródłowy nr 3

Postępująca szybko ofensywa sowiecka doprowadzić może do zajęcia w krótkim czasie 
całej Polski przez Armię Czerwoną. Nie jest to jednak zwycięstwo słusznej sprawy, o 
którą walczymy od roku 1939. W istocie bowiem – mimo stwarzanych pozorów wolno-
ści – oznacza to zmianę jednej okupacji na drugą, prowadzoną pod przykrywką Tym-
czasowego Rządu Lubelskiego, bezwolnego narzędzia w rękach rosyjskich.
Żołnierze! Od 1 września 1939 r. Naród Polski prowadzi ciężką i ofiarną walkę o jedyną 
Sprawę, dla której warto żyć i umierać: o swą wolność i wolność człowieka w niepodle-
głym Państwie.
Wyrazicielem i rzecznikiem Narodu i tej idei jest jedyny i legalny Rząd Polski w Londy-
nie, który walczy bez przerwy i walczyć będzie nadal o nasze słuszne prawa.
Polska według rosyjskiej receptury nie jest tą Polską, o którą bijemy się szósty rok z 
Niemcami, dla której popłynęło morze krwi polskiej i przecierpiano ogrom męki i znisz-
czenie Kraju. Walki z Sowietami nie chcemy prowadzić, ale nigdy nie zgodzimy się na 
inne życie, jak tylko w całkowicie suwerennym, niepodległym i sprawiedliwie urządzo-
nym społecznie Państwie Polskim.
Obecne zwycięstwo sowieckie nie kończy wojny. Nie wolno nam ani na chwilę tracić 
wiary, że wojna ta skończyć się może jedynie zwycięstwem jedynie słusznej Sprawy, 
tryumfem dobra nad złem, wolności nad niewolnictwem.
Żołnierze Armii Krajowej!
Daję Wam ostatni rozkaz. Dalszą swą pracę i działalność prowadźcie w duchu odzyska-
nia pełnej niepodległości Państwa i ochrony ludności polskiej przed zagładą. Starajcie 
się być przewodnikami Narodu i realizatorami niepodległego Państwa Polskiego. W 
tym działaniu każdy z Was musi być dla siebie dowódcą. W przekonaniu, że rozkaz ten 
spełnicie, że zostaniecie na zawsze wierni tylko Polsce oraz by Wam ułatwić dalszą pra-
cę – z upoważnienia Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwalniam Was z przy-
sięgi i rozwiązuję szeregi AK.
W imieniu służby dziękuję Wam za dotychczasową ofiarną pracę.
Wierzę głęboko, że zwycięży nasza Święta Sprawa, że spotkamy się w prawdziwie wol-
nej i demokratycznej Polsce.
Niech żyje Wolna, Niepodległa, Szczęśliwa Polska(...)

Polecenia do tekstów:
1. Określ możliwie dokładnie czas jego powstania.
2. Określ rodzaj źródła.
3. Podaj autora tego źródła.
4. Rozstrzygnij czy autor źródła, wydając osttani rozkaz, zakazał prowadzenia dalszej 
walki?

Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” w dokumentach, zespół red. J. Huchlowa i in., t. 1: Wrze-

sień 1945 – czerwiec 1946, Wrocław 1997, s. 54-55.
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Tekst źródłowy nr 4

W imieniu Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Kolegium Wojskowe Sądu Najwyż-
szego ZSRR […[
rozpatrzyło na otwartym posiedzeniu sądowym 18–21 czerwca 1945 r. w Moskwie sprawę:
1) Okulickiego Leopolda […]
W śledztwie pierwiastkowym i sądowym stwierdzono, co następuje:
Polski rząd emigracyjny w Londynie utworzył na chwilowo okupowanym przez niemieckich 
zaborców faszystowskich terytorium Polski, Litewskiej SRR i zachodnich obwodów Ukraińskiej i 
Białoruskiej SRR nielegalną organizację wojskową – Armię Krajową (AK). Do września 1944 r. na 
czele jej stał gen. Wojska Polskiego „Bór”-Komorowski, a od października 1944 r. po poddaniu 
się „Bora”-Komorowskiego Niemcom, zastępca jego – gen. brygady Okulicki Leopold.
Działalnością Armii Krajowej kierował również prezes polskiej podziemnej Rady Ministrów Jan-
kowski Jan Stanisław oraz jego najbliżsi pomocnicy Jasiukowicz Stanisław i Bień Adam.
Po wyzwoleniu przez wojska radzieckie zachodnich obwodów Ukrainy i Białorusi oraz tery-
torium Litwy i Polski oskarżeni Okulicki, Jankowski, Bień i Jasiukowicz zostali organizatorami 
i kierownikami polskiego podziemia, prowadzącego aktywną wrogą działalność w zapleczu 
czynnych wojsk Związku Radzieckiego. [..]
Generał Okulicki, wykonując te wskazówki w celu oszukania dowództwa czynnej armii radziec-
kiej, wydał w grudniu 1944 r. rozkaz o fikcyjnym rozwiązaniu Armii Krajowej, zachowując przy 
tym i konspirując podstawowe kadry AK oraz starannie ukrywając broń, amunicję i czynne 
stacje radiowe.
Dokonawszy tego kłamliwego i oszukańczego manewru, Okulicki, Jankowski, Bień 
i Jasiukowicz wykorzystywali znajdujące się na stopie nielegalnej oddziały zbrojne organizacji 
Armii Krajowej dla aktywnej wrogiej działalności przeciw Związkowi Radzieckiemu na tyłach 
czynnej Armii Czerwonej. która wyzwoliła Polskę od zaborców niemieckich. […]
Terrorystyczne i dywersyjne grupy Armii Krajowej na tyłach czynnej armii radzieckiej na teryto-
rium zachodnich obwodów Ukrainy i Białorusi, na Litwie i w Polsce dokonywały systematycznie 
w ciągu 1944r. i na początku 1945 r. aktów terrorystycznych na żołnierzach i oficerach Armii 
Czerwonej i dywersji na liniach komunikacyjnych czynnej Armii Czerwonej.
Oddziały AK dokonywały również zbrojnych napadów na radzieckie instytucje wojskowe i 
cywilne. 
Według niepełnych danych w okresie od 28 lipca do 31 grudnia 1944 r. zabito przez oddziały 
AK 277 i raniono 94 oficerów i żołnierzy Armii Czerwonej.
Na równi z działalnością terrorystyczną i dywersyjną lokalne organizacje AK pod bezpośrednim 
kierownictwem Okulickiego, wykonując dyrektywy polskiego rządu emigracyjnego w Londy-
nie, zajmowały się zbieraniem na tyłach czynnej armii radzieckiej wiadomości o charakterze 
wywiadowczym i przekazywaniem ich drogą radiową przy pomocy szyfru. 
Rząd podziemny w Polsce i organizacje Armii Krajowej, rozporządzając ukrytą przed radzieckim 
dowództwem wojskowym rozgałęzioną siecią nadawczych stacji radiowych, wykorzystywały 
je dla przekazywania rządowi polskiemu w Londynie i dowództwu naczelnemu AK informacji o 
wykonywaniu przez nie rozkazów i dyrektyw, wiadomości szpiegowskich o wojskach radziec-
kich […]
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Tekst źródłowy nr 4 ciąg dalszy

Kierownictwo podziemnego rządu w Polsce i Armii Krajowej, prowadząc swoją wrogą wobec 
Związku Radzieckiego działalność, planowało utworzenie, po zakończeniu wojny w Europie, 
polsko-niemieckiego bloku wojennego skierowanego swoim ostrzem przeciwko Związkowi 
Radzieckiemu. Na początku 1945 r. Okulicki w swoich „dyrektywach” nastawiał lokalne organi-
zacje AK na przygotowanie zbrojnego wystąpienia w bloku z Niemcami przeciwko Związkowi 
Radzieckiemu, licząc na to, że Niemcy będą dążyć do rewanżu 
w stosunku do ZSRR, rewanżu pożądanego dla polskiego rządu emigracyjnego.
Na podstawie powyższego Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR uznało 
za dowiedzioną winę Okulickiego, Jankowskiego, Bienia i Jasiukowicza w popełnieniu prze-
stępstw przewidzianych w art. […]
Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR
skazało:
1) Okulickiego Leopolda, syna Błażeja, Jankowskiego Jana Stanisława, syna Józefa, Bienia Ada-
ma, syna Walentego, i Jasiukowicza Stanisława, syna Ignacego, na podstawie art. 58.2 Kodeksu 
karnego RSFRR na pozbawienie wolności:
–– Okulickiego na dziesięć lat,
–– Jankowskiego na osiem lat,
–– Bienia i Jasiukowicza na pięć lat każdego;
2) Pużaka Kazimierza, syna Wojciecha, Bagińskiego Kazimierza, syna Stanisława, Zwierzyńskie-
go Aleksandra, syna Kazimierza, Czarnowskiego Eugeniusza, syna Stanisława, Mierzwę Stani-
sława, syna Franciszka, Stypułkowskiego Zbigniewa, syna Franciszka, Chacińskiego Józefa, syna 
Antoniego, i Urbańskiego Franciszka, syna Andrzeja, oskarżonych 
o popełnienie przestępstw przewidzianych w art. […] tegoż Kodeksu skazać na pozbawienie 
wolności:
–– Pużaka na półtora roku,
–– Bagińskiego na jeden rok,
–– Zwierzyńskiego na osiem miesięcy,
–– Czarnowskiego na sześć miesięcy,
–– Mierzwę, Stypułkowskiego, Chacińskiego i Urbańskiego na cztery miesiące pozbawienia 
wolności […]
3) Michałowskiego Stanisława, syna Franciszka, Kobylańskiego Kazimierza, syna Samuela, 
i Stemler-Dąbskiego Józefa, syna Henryka, uważać za uniewinnionych przez Sąd.
Dowody rzeczowe do sprawy, dokumenty pozostawić w aktach sprawy, a aparaturę radiową 
skonfiskować.
Wyrok jest ostateczny i skardze w trybie kasacyjnym nie podlega. (...)

Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” w dokumentach, zespół red. J. Huchlowa i in., t. 1: Wrze-

sień 1945 – czerwiec 1946, Wrocław 1997, s. 70-76.



7272

Polecenia do tekstu (nr. 4):
1. Określ rodzaj źródła?
2. Wymień wydarzenia, których ono dotyczy.
3. Przedstaw i oceń postawione oskarżonym zarzuty
4. Oceń Proces Szesnastu w kontekście dalszego funkcjonowania PPP.
5. Na podstawie panelu z wystawy pt.  „Proces Szesnastu” napisz jaką postawę przyjęli 
alianci zachodni wobec aresztowania przywódców PPP.

Materiał źródłowy

Polecenia do materiału źródłowego:
1.Określ forme walki ruchu oporu przedstawiona na zdjęciu.
2. Wyjaśnij jakie działania Niemców miały być napiętnowane.
3. Wymień trzy inne miejsca martyrologii narodu polskiego.
4. Wskaż podobne miejsca w Twojej najbliższej okolicy.
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POLECAMY

do pobrania z internetu: ipn.gov.pl, 
przystanekhistoria.pl

 Infografika Armia Krajowa
 Infografika Polskie Państwo Podziemne  
 Infografika Polacy ratujący Żydów pod okupacją 

niemiecką
 Infografika Polskie Siły Zbrojne podczas II wojny 

światowej 
 Infografika Straty biologiczne i materialne Polski  

w czasie II wojny światowej 
 Nowak Sz., Franciszek Sikorski, Warszawa 2020 

(broszura IPN z serii Bohaterowie Niepodległej) 
 Gałęzowski M., Wacław Lipiński, Warszawa 2019 

(broszura IPN z serii Bohaterowie Niepodległej) 
 Koreś D., Konstanty Plisowski, Warszawa 2019 

(broszura IPN z serii Bohaterowie Niepodległej)

wystawy IPN Białystok do wypożyczenia

   Agresja Sowiecka 17 IX 1939. 
       Polska północno-wschodnia

    „Polska Walcząca”
   Droga na Monte Cassino 1941-1944 w fotografii  

        Ignacego Jaworowskiego

warto odwiedzić

   Muzeum II wojny światowej w Gdańsku
   Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie
   Muzeum Armii Krajowej w Krakowie
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Wystawy elementarne IPN
do pobrania ze stron: ipn.gov.pl (zakładka: edukacja)
           edukacja.ipn.gov.pl (zakładka: wystawy)

 Zbrodnia Katyńska 1940. Zagłada polskich elit
 Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej
 Zagłada Żydów europejskich
 Powstanie Wielkopolskie 1918-1919
 Bunt robotników. Grudzień ’70- luty ’71
 Stan wojenny 1981-1983
 Polskie Państwo Podziemne
 Wrzesień 1939. Polska wobec niemieckiej   

 i sowieckiej agresji
 Przełom. Sierpień 1980 i „Solidarność”
 Powstanie Warszawskie 1944. Bitwa o Polskę
 Krok ku wolności. Protesty robotnicze w czerwcu  

 1976 r.
 Poznański Czerwiec 1956
 Żołnierze Wyklęci. Podziemie niepodległościowe  

 1944-1963
 Powstania śląskie 1919-1921
 Krzyż – symbol wiary i wolności. 60. rocznica  

 obrony krzyża w Nowej Hucie
 Polskie Symbole Narodowe
 „Operacja polska” NKWD 1937–1938
 Wojna z bolszewikami. Bitwa warszawska 1920
 Zbrodnia nieukarana – łagry sowieckie
 Polacy w bitwie o Wielką Brytanię
 Polski wysiłek zbrojny w I wojnie światowej  

 1914–1918
 Marzec '68
 Jan Rodowicz „Anoda”

Baza wystaw elementarnych IPN jest stale rozbudowywana o nowe 
tytuły. Zachęcamy do śledzenia nowości.
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Notatki nauczyciela
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Notatki nauczyciela
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