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1. RZĄD POLSKI NA UCHODŹSTWIE
Kto był Naczelnym Wodzem Wojska Polskiego w momencie wybuchu II wojny światowej?

InternowanIe władz polskIch w rumunII
W nocy z 4 na 5 września 1939 roku rząd 
i urzędy centralne zaczęły się ewakuować 
do Lublina. Naczelny Wódz, marszałek 
Edward Rydz-Śmigły, oraz premier, Feli-
cjan Sławoj-Składkowski, opuścili stolicę 
7 września. Następnego dnia przybył do 
Warszawy dowódca armii „Łódź”, generał 
Juliusz Rómmel, który objął dowództwo 
obrony miasta.

Po wkroczeniu Armii Czerwonej na te-
reny wschodniej Polski marszałek Rydz-
Śmigły wydał wojsku rozkaz zakazujący 
podejmowania walki z Rosjanami. Zalecał 
on żołnierzom przedostanie się przez Ru-
munię do naszych sojuszników – Francji 
lub Wielkiej Brytanii. W nocy z 17 na 18 
września 1939 roku Naczelny Wódz, pre-
zydent oraz towarzyszący im członkowie 
polskiego rządu przekroczyli granicę pol-
sko-rumuńską. W Rumunii władze polskie 
zostały internowane.

utworzenIe rządu we FrancjI
30 września 1939 roku internowany pre-
zydent Ignacy Mościcki, zgodnie z kon-
stytucją, przekazał swe uprawnienia wła-
dysławowi raczkiewiczowi, byłemu marszałkowi senatu. Raczkiewicz przebywał  
w tym czasie w Paryżu. Nowy prezydent powołał na premiera rządu, utworzonego we 
Francji, generała władysława sikorskiego, który objął również tekę ministra spraw 
wojskowych oraz funkcję Naczelnego Wodza i Generalnego Inspektora Polskich Sił 
Zbrojnych. Wicepremierem mianowano generała Kazimierza Sosnkowskiego. Mini-
strem spraw zagranicznych został August Zaleski. 

Zgodnie z konstytucją odtworzenie władz państwowych w sojuszniczej Francji 
zapewniało ciągłość prawną rządu, który uznawany był przez społeczność międzyna-
rodową. Przedstawicielstwem rządu w okupowanym kraju została utworzona przez 
władze na uchodźstwie Delegatura Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj. Siedzibą 
rządu polskiego był Paryż, a potem, miasto Angers (czytaj: ążer) w południowej Fran-
cji. Po klęsce Francuzów (1940 r.) polski rząd przeniósł się do Londynu.

2. Obrady rządu polskiego na uchodźstwie w Paryżu, pierw-
szy od prawej – premier Władysław Sikorski, pierwszy od 
lewej – wicepremier Kazimierz Sosnkowski; 1940 r.

1. Szosa zaleszczycka (dawne woj. tarnopolskie), którą od-
bywała się ewakuacja wojsk polskich i ludności cywilnej do 
Rumunii; IX 1939 r.

IV. POLACY W LATACH OKUPACJI
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Powstanie rządu polskiego na emigracji 
i jego aktywna działalność u boku sojusz-
ników miały duże znaczenie dla Polaków  
w kraju. Dzięki temu istniało jednolite przy-
wództwo polityczne do walki z okupantami, 
a także możliwość realnego oddziaływania 
na sprawy toczące się w Europie. 

Dużym osiągnięciem generała Sikor-
skiego było utworzenie we Francji pol-
skich oddziałów z żołnierzy, którzy po 
klęsce wrześniowej wydostali się z kraju 
i przez Rumunię oraz Węgry przybyli do 
Francji. Oddziały polskie zasiliła również 
Polonia francuska. W 1940 roku Armia 
Polska we Francji liczyła ponad 82 tys. 
żołnierzy i oficerów.

W grudniu 1939 roku prezydent Racz-
kiewicz powołał do życia radę naro-
dową rzeczypospolitej polskiej, będącej ciałem doradczym rządu. Rada, której 
przewodniczącym został, Ignacy Jan Paderewski cieszący się szacunkiem wszyst-
kich kręgów politycznych i większości Polaków, zajęła się m.in. opracowaniem pro-
jektu ustroju powojennej Polski. 

3. Władysław Sikorski (1881–1943), polityk, generał broni 
Wojska Polskiego, Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych  
i premier Rządu na Uchodźstwie podczas II wojny świato-
wej; ok. 1941 r.

?

! To jesT ważne
W trakcie kampanii wrześniowej po wkroczeniu Armii Czerwonej na te-•	
reny wschodniej Polski, w nocy z 17 na 18 września 1939 r. najważniej-
sze osoby w państwie przekroczyły granicę polsko-rumuńską i zostały 
internowane w Rumunii.
Nowym premierem, utworzonego w Paryżu na emigracji, rządu i Na-•	
czelnym Wodzem został Władysław Sikorski.
Po klęsce Francji (1940 r.) polski rząd przeniósł się do Londynu.•	
PyTania i Polecenia
Dlaczego władze polskie we wrześniu 1939 roku ewakuowały się do Rumunii?1. 
Jakie były powody utworzenia rządu najpierw we Francji, a później w Wiel-2. 
kiej Brytanii?
W jakim celu powołano Radę Narodową Rzeczypospolitej Polskiej? Kto 3. 
został jej pierwszym przewodniczącym?

słowniczek
internowanie – przymu-
sowe umieszczenie ludzi  
w wyznaczonym miejscu, 
połączone z zakazem opusz-
czania tego miejsca.
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2. PODZIAŁ ZIEM POLSKICH
Które państwa dokonały agresji na Polskę w 1939 roku?
Przypomnij, jak i kiedy zakończyła się kampania wrześniowa.

podzIał polskI mIędzy III rzeszę I zsrs
Podział państwa polskiego między obu agresorów ustalał niemiecko-sowiecki Traktat 
o granicach i przyjaźni podpisany 28 września 1939 roku. Umowa ta zmieniała pier-
wotny plan podziału, przewidziany w pakcie Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia. Teraz 
linia demarkacyjna, którą traktowano jako stałą granicę międzypaństwową, przebie-
gała wzdłuż Pisy, Narwi, Bugu i Sanu. Stalin musiał oddać Niemcom część wojewódz-
twa warszawskiego i lubelskiego. W zamian radziecką strefę wpływów powiększono 
o niepodległe jeszcze państwo litewskie. Jednocześnie rząd litewski został zmuszony 
przez Moskwę do zajęcia Wileńszczyzny. 

Ten „wspaniałomyślny” akt maskował jedynie dalekosiężne plany Stalina – plany 
włączenia Litwy i pozostałych państw bałtyckich, tj. Łotwy i Estonii, do ZSRR. Rosja-
nie zajęli połowę obszaru Polski, zamieszkaną przez ponad 14 mln ludzi.

utworzenIe GeneralneGo Gubernatorstwa
Pod okupacją niemiecką znalazło się 48,5% obszaru II Rzeczypospolitej z ponad 20 
mln mieszkańców. W październiku 1939 roku Hitler podjął decyzję o dalszych losach 
podbitych ziem polskich. Znaczną ich część, składającą się z ziem zachodnich i pół-
nocnych, włączono bezpośrednio do III Rzeszy. Z pozostałych obszarów utworzono 
nową jednostkę terytorialną ze stolicą w krakowie, nazwaną Generalnym Guber-
natorstwem dla okupowanych obszarów Polski. 

Generalnym gubernatorem został prawnik z wykształcenia, dr hans Frank, który 
na swoją siedzibę obrał zamek wawelski w Krakowie. Gubernatorowi posiadającemu 
niemal nieograniczoną władzę podlegał aparat administracyjny, gospodarczy i policyj-
ny – gestapo i SS Guberni bez spraw ściśle wojskowych. 

Fragmenty	niemiecko-radzieckiego	traktatu	z	28	września	1939	r.

Po upadku byłego państwa polskiego Rząd ZSRS i Rząd Rzeszy Niemieckiej uważają za swój wyłączny 
obowiązek odbudowanie pokoju i ładu na tych terytoriach oraz zapewnienie zamieszkującym je naro-
dom pokojowego życia z ich charakterem narodowym. (...)
Art. I Rząd ZSRS i Rząd Rzeszy Niemieckiej wyznaczają jako granicę swych wzajemnych interesów 
narodowych na terytorium byłego Państwa Polskiego linię, oznaczoną na załączonej mapie. (...)
Art. II Obie strony uznają granicę wzajemnych interesów narodowych (...) jako ostateczną i odeprą 
wszelką ingerencję mocarstw trzecich w tej sprawie. (...)
Art. IV Rząd ZSRR i Rząd Rzeszy Niemieckiej uważają układ niniejszy za mocną podstawę postępo-
wego rozwoju przyjaznych stosunków pomiędzy swymi narodami (...).

TeksT źródłowy
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3. Ziemie polskie w czasie II wojny światowej, 1 IX–5X 1939 r.
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Generalne Gubernatorstwo od początku okupacji było traktowane jako kolonia 
dostarczająca tanią siłę roboczą, żywność i surowce potrzebne „wielkiemu państwu 
niemieckiemu”.

?

! To jesT ważne
Umowa zawarta 28 IX 1939 r. między dwoma agresorami zmieniała •	
przebieg linii demarkacyjnej (granica między Niemcami i Rosją sowiec-
ką przebiegająca prze ziemie Polski) w stosunku do podziału ustalone-
go w pakcie Ribbentrop-Mołotow.
Część ziem polskich pod okupacją niemiecką włączono do III Rzeszy, zaś  •	
z pozostałych utworzono Generalne Gubernatorstwo ze stolicą w Krakowie. 

PyTania i Polecenia

Wskaż na mapie linię demarkacyjną ustaloną traktatem niemiecko-sowieckim. 1. 
Wymień ziemie polskie włączone bezpośrednio do III Rzeszy oraz ziemie włą-2. 
czone do Generalnego Gubernatorstwa.
Kto został generalnym gubernatorem?3. 
Wymień obszary Polski włączone do Związku Sowieckiego.4. 

słowniczek
gestapo – państwowa 
tajna policja polityczna  
w III Rzeszy Niemieckiej, 
utworzona w 1933 roku. Od 
1934 roku podlegała szefowi 
SS H. Himmlerowi. Zadaniem 
gestapo było wykrywanie  
i zwalczanie przeciwników 
Hitlera.
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3. POLACY POD OKUPACJĄ NIEMIECKĄ
Jakie ziemie polskie znalazły się pod okupacją niemiecką w 1939 roku? 
O czym mówił rozkaz Hitlera z 22 września 1939 roku dotyczący traktowania ludności polskiej na zajętych terenach?

okupacyjny terror
Po wkroczeniu wojsk niemieckich na zie-
mie polskie już w pierwszych dniach wrze-
śnia hitlerowcy dokonali wielu masowych 
egzekucji. Ofiarami byli polscy inteligenci, 
właściciele ziemscy, duchowni oraz dzia-
łacze społeczni, którzy znaleźli się na spe-
cjalnie przygotowanych listach. 

Głośną akcją Niemców skierowaną 
przeciwko polskiej inteligencji było aresz-
towanie, a następnie wywiezienie do obo-
zów koncentracyjnych, 6 listopada 1939 
roku, 183 pracowników naukowych kra-
kowskich wyższych uczelni. Podobny los 
spotkał pracowników innych polskich 
uczelni.

W maju 1940 roku w ramach tzw. ak-
cji a–b przystąpiono do masowych aresz-
towań inteligencji polskiej. Akcją objęto 
wszystkie miasta Generalnego Guberna-
torstwa. Wielu aresztowanych rozstrzelano 
w palmirach w puszczy kampinoskiej, 
a wśród nich byłego marszałka sejmu ma-
cieja rataja oraz Janusza Kusocińskie-
go, słynnego przedwojennego biegacza  
i olimpijczyka.

Prawo niemieckie na terenach okupo-
wanych wobec Polaków było niezwykle 
surowe. Pozwalało na funkcjonowanie tylko szkół powszechnych i zawodowych. Za-
mknięto polskie wydawnictwa i teatry; zmieniono nazwy miejscowości i ulic na nie-
mieckie. W języku polskim wydawano jedynie gazety sławiące niemieckie zwycięstwa, 
zabroniono także posiadania odbiorników radiowych. Na wsi chłopi musieli oddawać 
okupantowi produkty rolne po zaniżonych cenach. Drobiazgowe przepisy ustalały, co 
wolno, a czego nie wolno. W zasadzie istniały dwa rodzaje kar za złamanie przepisów: 
śmierć lub wywóz do obozu. 

W ostatnich latach wojny terror wobec ludności jeszcze się nasilił. Niemal do zwy-
czaju należały uliczne łapanki i masowe egzekucje, często dokonywane w odwecie za 
udane akcje ruchu oporu.

1. Egzekucja Polaków w Bydgoszczy we wrześniu 1939 r.

2. Łapanka na warszawskiej ulicy, 1943 r.
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nIemIeckIe plany
Zgodnie z planem walki o tzw. przestrzeń życiową dla Niemców okupanci hitlerowscy 
postanowili przesiedlić znaczną część ludności polskiej z ziem włączonych do Rze-
szy. Pozostałych planowano w ciągu 10 lat zgermanizować. Miasta i wsie opuszczone 
przez Polaków miały zostać zaludnione osadnikami niemieckimi z krajów bałtyckich 
i bałkańskich. 

Zgodnie z wytycznymi Adolfa Hitlera Polacy powinni stać się „niewolnikami świa-
towego państwa wielkoniemieckiego” – niewolnikami, czyli ludźmi pozbawionymi 
wszelkich praw, wykorzystywanymi jako tania i posłuszna niemieckim panom siła 
robocza. Dalekosiężne plany niemieckie zakładały, że po likwidacji Żydów i Cyganów 
– pierwszymi narodami wytypowanymi do zagłady stali się Słowianie, a więc także 
Polacy. 

W przyszłości większość narodu pol-
skiego planowano zlikwidować. Przy ży-
ciu mieli pozostać jedynie silni robotnicy 
nadający się do ciężkiej pracy. Władze hi-
tlerowskie próbowały też germanizować 
ludność polską. Dotyczyło to m.in. osób 
posiadających „cechy aryjskie”. W tym 
celu, a także dla pozyskania poborowych 
do Wehrmachtu ogłoszono niemiecką 
listę narodową, tworząc nową kategorię 
obywateli wybranych spośród tzw. Volks-
deutchów (czytaj: folksdojczów).

masowe przesIedlenIa
Akcję masowych wysiedleń ludności polskiej rozpoczęli Niemcy już w październi-
ku 1939 roku. Część wysiedlonych wywieziono w głąb Niemiec na przymusowe ro-
boty, reszta natomiast trafiła do Generalnego Gubernatorstwa. O dacie wyjazdu  

 Czy wiesz, że... 

● Po inwazji Niemiec na ZSRS w 1941 r. powstały nowe plany zagospodarowania obszarów na wscho-
dzie, odebranych Armii Czerwonej. Plany te zakładały wysiedlenie całej ludności słowiańskiej z obszaru 
między Odrą i Dnieprem, którą mieli zastąpić osadnicy niemieccy. W stosunku do Polaków projekt 
przewidywał przesiedlenie 20 mln naszych rodaków na Syberię Zachodnią, zgermanizowanie 3–4 mln  
i eliminację chorych, starszych i niedołężnych.
● Niemiecka Lista Narodowa, która miała dotyczyć tylko osób pochodzenia niemieckiego lub posiada-
jących cechy aryjskie, wprowadzała podział na następujące grupy ludności:
– osoby występujące w czasach II Rzeczypospolitej czynnie na rzecz Niemiec,
– osoby zachowujące się wówczas biernie,
– współmałżonkowie Niemców oraz Kaszubi, Mazurzy i Górale, którym Niemcy wmawiali odrębność od 

narodu polskiego,
– spolonizowane osoby pochodzenia niemieckiego.

3. Wywóz przesiedlanych Polaków do Generalnej Guberni, 1941 r.
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powiadamiano w ostatniej chwili, a wysiedlani mogli ze sobą wziąć jedynie niewielki 
bagaż. Ludzi przewożono w nieogrzewanych wagonach, używanych do transportu by-
dła. Po przybyciu na miejsce przeznaczenia w Generalnym Gubernatorstwie przesie-
dlonych pozostawiano ich własnemu losowi. 

Do 1941 roku wysiedlono lub wywieziono z zajętych ziem polskich ok. 900 tys. 
osób polskiej narodowości. Majątek Polaków przejęło państwo niemieckie, które na-
stępnie rozdysponowało go między nowo przybyłych osadników. 

dzIałanIa nIemIeckIe na  zamojszczyznIe
W listopadzie 1942 roku, w odwecie za pomoc udzielaną partyzantom, Niemcy przy-
stąpili do pacyfikacji Zamojszczyzny, z której zaczęto wysiedlać Polaków. W sumie 
w ciągu kilku miesięcy wysiedlono ok. 100 
tys. ludzi, z czego 30 tys. stanowiły dzieci. 

Ludzi kierowano najpirw do obozów 
przejściowych, gdzie po segregacji decydo-
wano o ich dalszym losie. Nielicznych, zdol-
nych do pracy wywieziono w głąb Niemiec 
na przymusowe roboty, większość nato-
miast trafiła do obozów koncentracyjnych. 
Ponad 4 tys. dzieci o „cechach rasy aryjskiej” 
odebrano rodzicom i przekazano rodzinom 
niemieckim. W niemieckich domach dzieci 
miały zostać zgermanizowane. 

Od początku wysiedleń ludność Za-
mojszczyzny stawiała Niemcom zacięty 
opór. Zorganizowane oddziały chłopskie 
napadały na posterunki niemieckiej po-
licji, niszczyły transporty oraz atakowa-
ły obiekty gospodarcze. Wielu uciekło do 
lasów, zasilając partyzantkę, która paliła 
wsie zajęte już przez kolonistów niemiec-
kich. Działania te, a także klęski wojsk nie-
mieckich na froncie wschodnim, zmusiły 
w końcu okupanta, w lipcu 1943 roku, do 
przerwania tej akcji.

obozy koncentracyjne
Początkowo Polacy trafiali do obozów koncentracyjnych na terenie III Rzeszy i Au-
strii: dachau, buchenwald, mauthausen, sachsenhausen (czytaj: zaksenhałzen), 
Gross-rosen (dziś: Rogoźnica), ravensbrück (czytaj: rawensbrik) – obóz kobiecy. 

Z czasem obozy powstały i na naszych ziemiach. Pierwszym uruchomionym obo-
zem koncentracyjnym na ziemiach polskich, od czerwca 1940 roku, był oświęcim – 
auschwitz (czytaj: ałszwic), którego pierwszym komendantem został rudolf hoess. 

4. Pacyfikacja wsi na Zamojszczyźnie, 1943 r.

5. Brama wjazdowa obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. 
Wykonany w obozowej ślusarni napis Arbeit macht frei (niem. 
praca czyni wolnym) zawiera odwróconą literę „B”, którą 
więźniowie prawdopodobnie celowo zamontowali wadliwie,  
co stanowiło akt oporu względem głoszonego na bramie hasła
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Z czasem, w 1942 roku, obok Oświęcimia 
powstał obóz w brzezince – birkenau. 
Obóz Auschwitz-Birkenau był również 
największym obozem zagłady (w szczy-
towym okresie mordowano w nim do 20 
tys. osób na dobę). Inne obozy zagłady to: 
bełżec, chełmno nad nerem, sobibór, 
treblinka. Obozami koncentracyjnymi 
były natomiast majdanek i stutthof 
(dziś: Sztutowo). Podobną rolę spełniały 
także więzienia, np. Pawiak w Warszawie, 
zamek w Lublinie, więzienie Montelupich 
w Krakowie, więzienie w Rawiczu i we 
Wronkach.

Wszystkie obozy podlegały Głównemu 
Urzędowi Bezpieczeństwa Rzeszy, a ten  
heinrichowi himmlerowi. Były to miej-
sca, gdzie na masową skalę mordowano 
przedstawicieli narodów przeznaczonych do 
zagłady (Żydów, Cyganów i Słowian). Obo-
zy służyły również zastraszaniu społeczeń-
stwa i odbieraniu mu woli walki. Przyczyniły 
się także, dzięki darmowej pracy więźniów  
i zrabowanemu im mieniu, do rozwoju gospodarczego hitlerowskiej III Rzeszy.

6. Piec krematoryjny w obozie w Oświęcimiu służący do spa-
lania ludzkich ciał

?

! To jesT ważne
Terror nazistów na okupowanych ziemiach polskich był wyjątkowo •	
okrutny i niespotykany dotąd w dziejach.
Zgodnie z planem walki o tzw. przestrzeń życiową dla Niemców, przepro-•	
wadzano eksterminację części ludności, jej wysiedlenie lub germanizację.
Ludność z terenów okupowanych przez nazistów wywożono do obo-•	
zów koncentracyjnych.
Obozy zagłady służyły m.in. masowemu mordowaniu przedstawicieli •	
narodów słowiańskich, Żydów, Cyganów.

PyTania i Polecenia

Jakie cele realizowali hitlerowcy na okupowanych ziemiach polskich?1. 
Wymień metody germanizacji Polaków.2. 
Które narody były przeznaczone do eksterminacji przez III Rzeszę?3. 
W jaki sposób naziści dokonywali eksterminacji ludzi przeznaczonych do 4. 
zagłady?

7. Więźniowie obozu koncentracyjnego w Bełżcu, 1943 r.

słowniczek
Holokaust – zagłada 
Żydów w czasie II wojny 
światowej  
(z języka greckiego: holo-
kaustos – całopalenie, ofiara 
całopalna). 

eksterminacja – masowa 
zagłada ludzi, ludobójstwo, 
wytępienie określonych grup 
ludności z powodu ich rasy, 
narodowości, religii bądź 
przekonań.
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4. SPOŁECZEŃSTWO POLSKIE POD OKUPACJĄ RADZIECKĄ
Przypomnij, które ziemie polskie znalazły się w 1939 roku pod okupacją radziecką.

lIkwIdacja polskoścI
Na zajętych przez Armię Czerwoną ziemiach polskich zlikwidowano administrację 
rządową i samorządową, zwalniając po prostu z dnia na dzień wszystkich jej pra-
cowników. Faktyczną władzę przejęło NKWD. Niedługo potem zlikwidowano niemal 
wszystkie polskie szkoły, a wydawnictwa poddano ostrej cenzurze. 

Starano się wyeliminować ślady polskości, zastępując język polski w szkołach  
i urzędach językiem ukraińskim i białoruskim. Zmieniono polskie nazwy miejscowości 
i ulic. Wkrótce też zamknięto biblioteki i księgarnie polskie. Z całą bezwzględnością 
zwalczano Kościół katolicki. Parlamenty Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi 
(tak ZSRS określał zajęte ziemie polskie), wyłonione w przeprowadzonych jesienią 
1939 roku „wyborach”, poprosiły o przyłączenie do sowieckich republik – Ukrainy  
i Białorusi, co uczyniono. 

W oficjalnej prasie radzieckiej prowadzono antypolską propagandę. Starano się 
wmówić ludziom, że Polska przedwojenna, będąca kapitalistycznym państwem, eksplo-
atowała ponad miarę robotników i chłopów, pozwalając bogacić się garstce panów, że 
gnębiła także mniejszości narodowe, pozbawiając ich większości praw obywatelskich.

Władze sowieckie, które nie respektowały prawa prywatnej własności, szybko skon-
fiskowały majątki ziemskie, fabryki, banki oraz małe przedsiębiorstwa. Ze sklepów 
bardzo szybko zniknęły towary. Większa część Polaków znalazła się w nędzy, spotęgo-
wanej m.in. wymianą złotego polskiego na ruble. Od wiosny 1940 roku do lata 1941 
roku do Armii Czerwonej wcielono siłą ok. 150 tys. młodych obywateli polskich. 

Władze sowieckie wspólnie z Niemcami zwalczały polski ruch oporu, wykorzy-
stując antagonizmy między Białorusinami, Ukraińcami, Żydami i Polakami, werbując 
konfidentów.

1. Wojska radzieckie wkraczają na Ukrainę w 1939 r.
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represje
Wkrótce rozpoczęły się aresztowania. W pierwszej kolejności w ręce NKWD dostali się 
jeńcy polscy, niezmobilizowani we wrześniu żołnierze, policjanci i urzędnicy państwo-
wi. Aresztowano każdego złapanego na próbie przekroczenia granicy rumuńskiej lub 
węgierskiej. Potem aresztowania objęły działaczy politycznych i związkowych, litera-
tów, nauczycieli, prawników, profesorów, a nawet kolejarzy i leśników. Część areszto-
wanych rozstrzelano bez sądu, innych osadzono w więzieniach, a pozostałych wraz  
z rzeszami zwykłych ludzi wywieziono w głąb ZSRS.

Fragment	przemówienia	przewodniczącego	Rady	Komisarzy	Ludowych,	komisarza	ludowego	
spraw	zagranicznych	ZSRS	Wiaczesława	Mołotowa	z	31	października	1939	r.

Towarzysze delegaci!

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy zaszły ważne zmiany w sytuacji międzynarodowej. (...)
Po pierwsze, należy wskazać na zmiany, jakie zaszły w stosunkach między Związkiem Radziec-

kim a Niemcami. Zawarty 23 sierpnia radziecko-niemiecki pakt o nieagresji położył kres anormalnym 
stosunkom, istniejącym między Związkiem Radzieckim a Niemcami. W miejsce wrogości (...) nastą-
piło zbliżenie i ustanowienie przyjaznych stosunków. (...) Dalsze wzmocnienie tych nowych dobrych 
stosunków znalazło swój wyraz w niemiecko-sowieckim pakcie o przyjaźni i granicy między ZSRS   
a Niemcami, podpisanym w Moskwie 28 września. (...)

Po wtóre, należy wskazać na taki fakt, jak klęska wojenna Polski i rozpad państwa polskiego, (...) 
wystarczyło jedno błyskawiczne uderzenie na Polskę ze strony niemieckiej, a potem Armii Czerwo-
nej, by nic nie zostało z tego pokracznego płodu traktatu wersalskiego, żyjącego z ucisku niepolskich 
narodowości. (...) Jak okazało się, nie pomogły Polsce ani gwarancje angielskie, ani francuskie. (...) Jest 
rzeczą dla każdego zrozumiałą, że o odbudowaniu dawnej Polski nie może być mowy.

TeksT źródłowy

zsyłkI
Pierwsze masowe deportacje ludności polskiej zaczęto organizować na początku 1940 
roku. Objęto nimi rodziny aresztowanych urzędników, nauczycieli, zamożniejszych 
właścicieli ziemskich i ludność z obszarów nadgranicznych. Szacuje się, że do połowy 
1941 roku, tj. do wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej, w odległe rejony ZSRS ze-
słano ok. 330 tys. obywateli polskich, w większości Polaków; ponadto aresztowano 
ponad 120 tys. obywateli polskich, z których większość trafiła do łagrów. 

Wszyscy byli kierowani do określonego obozu bądź do pracy przymusowej. Cały 
majątek posiadany przez skazanego na zsyłkę człowieka podlegał konfiskacie i stawał 
się własnością państwa radzieckiego. 

Ludzi przewożono w pociągach, składających się z kilkudziesięciu wagonów, służą-
cych do transportu towarowego. Podróż do miejsca przeznaczenia trwała kilka tygodni. 
Transportowani w nieludzkich warunkach Polacy masowo umierali z głodu i z zimna.

W miejscach przymusowego osiedlenia, rozrzuconych po całej Rosji, panowały 
niezwykle ciężkie warunki życia. Lokalna administracja traktowała Polaków jak kry-
minalistów. Wynagrodzeniem za wykonywaną pracę były nadzwyczaj skromne racje 
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?

! To jesT ważne
Celem okupacji sowieckiej w Polsce było wynarodowienie. Władzę •	
przejęło NKWD.
Likwidowano polską administrację, szkoły, pozbawiano ludzi prawa •	
własności, praw obywatelskich, konfiskowano majątki ziemskie, fabry-
ki, banki, firmy.
Ogromną ilość ludzi ( przede wszystkim inteligencję) dotknęły represje: •	
zabijanie bez wyroku sądu, więzienie, zsyłki.
Symbolem zbrodniczej polityki systemu sowieckiego wobec Polaków •	
była zbrodnia katyńska, tj. skrytobójczy mord około 22 tys. jeńców  
z obozów NKWD oraz więzień.

PyTania i Polecenia

Wymień cele sowieckiej okupacji Polski?1. 
Podaj w jaki sposób eksterminowano ludność polską pod okupacją radziecką?2. 
Opisz los polskich oficerów, żołnierzy i policjantów wziętych do niewoli 3. 
sowieckiej w 1939 roku?

słowniczek
NKWD – (Narodnyj Ko-
missariat Wnutriennich Dieł 
– Ludowy Komisariat Spraw 
Wewnętrznych) – organ 
sprawujący kierownictwo 
nad całością bezpieczeństwa 
Związku Sowieckiego. NKWD 
podlegały: milicja, więzien-
nictwo, obozy pracy przy-
musowej, straż pożarna itp. 
W czasie II wojny światowej 
NKWD zajmowało się także 
wywiadem i kontrwywia-
dem. Oddziały NKWD pełniły 
również rolę żandarmerii 
wojskowej, a oficerowie służb 
bezpieczeństwa kontrolowali 
poczynania dowódców Armii 
Czerwonej.

konfident – tajny współ-
pracownik policji.

żywnościowe, które w miarę przedłużania 
się wojny ciągle zmniejszano. W niektó-
rych rejonach deportowani Polacy masowo 
umierali z głodu. Najgorszy los spotykał 
tych, którzy trafili na Czukotkę do kopalń 
ołowiu albo na Kołymę do kopalń złota.

mord w katynIu
Ponad 15 tys. internowanych we wrześniu 
oficerów, żołnierzy i policjantów polskich 
wywieziono do obozów w zachodniej części 
ZSRR: kozielska, ostaszkowa i staro-
bielska. Do maja 1940 roku mogli oni ko-
respondować ze swoimi rodzinami w kraju. Potem nagle korespondencja się urwała. 

Dopiero w kwietniu 1943 roku Niemcy, którzy okupowali zachodnie obszary ZSRS, 
odkryli w lesie katyńskim w pobliżu smoleńska nad Dnieprem masowe groby Po-
laków przetrzymywanych w kozielsku. Międzynarodowa komisja powołana przez 
Niemców potwierdziła ponad wszelką wątpliwość, że zbrodni tej dokonały władze so-
wieckie. Groby jeńców z ostaszkowa odkryto w pobliżu tweru, zaś ze starobielska 
– w okolicach charkowa (wiele lat po zakończeniu wojny). Przez całą wojnę aż do lat 
90. XX wieku władze radzieckie obwiniały Niemców o zamordowanie oficerów. Przy-
znały się do zbrodni dopiero w 1990 roku. Rozkaz wykonania masowych egzekucji 
polskich jeńców – oficerów zawodowych, rezerwy i policjantów – podpisali członkowie 
kierownictwa sowieckiego, w tym Stalin, w marcu 1940 roku.

2. Ekshumowane przez Niemców ciała polskich oficerów, 
żołnierzy i policjantów w lesie katyńskim, IV 1943 r.
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5. STOSUNKI POLSKO-SOWIECKIE
Jak układały się stosunki polsko-sowieckie w latach międzywojennych i po wrześniu 1939 roku?

układ sIkorskI–majskI
Stosunki dyplomatyczne między II Rzecząpospolitą a Związkiem Sowieckim zostały zer- 
wane po 17 września 1939 roku, czyli po wkroczeniu i zajęciu przez Armię Czerwoną 
części Polski. Od tego momentu Związek Sowiecki ignorował istnienie rządu Rzeczy-
pospolitej na uchodźstwie. Zmiana nastawienia do Polaków nastąpiła po niemieckim 
ataku na ZSRS i przystąpieniu Związku Radzieckiego do koalicji antyhitlerowskiej. 

Pośrednikiem w ponownym nawiązaniu stosunków z Rosjanami była Wielka Bry-
tania, z której inicjatywy doszło do pierwszych rozmów w Londynie, gdzie miał sie-
dzibę polski rząd. Uwieńczeniem rozmów było zawarcie 30 lipca 1941 roku układu 
polsko-sowieckiego i ponowne nawiązanie stosunków dyplomatycznych. W imieniu 
ZSRS układ podpisał ówczesny ambasador sowiecki w Londynie – Iwan majski,  
w imieniu rządu polskiego – władysław sikorski, stąd nazwa: układ sikorski–maj-
ski. Rosjanie uznali w nim, że traktaty sowiecko-niemieckie z 1939 roku dotyczące 
podziału Polski straciły moc prawną. Nie oznaczało to jednak uznania przez Związek 
Sowiecki granicy polsko-sowieckiej sprzed 1 września 1939 roku. Układ zobowiązy-
wał obie strony do udzielania sobie wzajemnej pomocy w walce z Niemcami. Rząd so-
wiecki miał także udzielić amnestii wszystkim obywatelom polskim, którzy byli wię-
zieni w Związku Sowieckim. Rosjanie zgodzili się też na utworzenie na ich terytorium 
polskiej armii pod dowództwem mianowanym przez rząd Rzeczypospolitej.

Układ był wielkim osiągnięciem generała Sikorskiego, choć spotkał się z dużą kry-
tyką części polskich działaczy politycznych, niemogących pogodzić się ze współpracą 
z państwem, które zdradziecko napadło na nasz kraj razem z III Rzeszą w 1939 roku. 
Układ stał się również podstawą do zawarcia w sierpniu 1941 roku polsko-sowieckiej 
umowy wojskowej i utworzenia Armii Polskiej w ZSRS.

1. Gen. Władysław Sikorski (pierwszy od lewej) i ambasador radziecki w Londynie Iwan Majski (pierwszy od prawej) podpisują 
układ o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych między Polską i ZSRR w obecności premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchil-
la (czwarty od lewej), 30 VII 1941 r.
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utworzenIe armII polskIej
Amnestia ogłoszona przez rząd sowiecki pozwoliła opuścić obozy i miejsca zsyłki ty-
siącom Polaków. Wielu z nich po długich wędrówkach udało się dotrzeć do miejsc kon-
centracji, gdzie miano organizować polską armię. Na jej dowódcę powołano generała 
władysława andersa, uczestnika wojny obronnej we wrześniu 1939 roku, który 
prawie dwa lata spędził w moskiewskim więzieniu.

Fragmenty	tekstu	umowy	między	rządem	polskim	a	rządem	sowieckim	w	sprawie	utworzenia	
armii	polskiej	na	terenie	ZSRS.

1. Umowa wojskowa jest naturalnym następstwem układu politycznego z 30 VII 1941 roku.
2. Armia polska będzie zorganizowana w możliwie najkrótszym czasie na terytorium ZSRS, przy czym:
a) będzie stanowić część sił zbrojnych suwerennej Rzeczypospolitej Polskiej; (...)
c) będzie przeznaczona do wspólnej walki z wojskami ZSRS oraz innych państw sojuszniczych przeciw 
Niemcom. (...)
6. Tworzenie jednostek polskich będzie prowadzone w miejscowościach wskazanych przez Naczelne 
Dowództwo ZSRS. Kadra oficerów oraz szeregowych będzie się składać z obywateli polskich znajdu-
jących się na terytorium ZSRS, w drodze poboru i ochotniczego zaciągu. (...)
7. Polskie jednostki będą przesunięte na front dopiero po osiągnięciu pełnej gotowości bojowej. (...)
11. Uzbrojenie, ekwipunek, umundurowanie, sprzęt motorowy itd. będą dostarczone, w miarę moż-
liwości przez:
a) Rząd ZSRS z jego własnych zasobów,
b) Rząd RP z dostaw przyznanych na podstawie „Land and Lease Bill”.

TeksT źródłowy

Wiosną 1942 roku Armia Polska  
w ZSRS liczyła już ponad 60 tys. żołnierzy 
i ciągle przybywali do niej nowi ochotni-
cy. Początkowo armia stacjonowała w po-
bliżu Kujbyszewa, później przeniesiono 
ją do południowych republik ZSRS. W ca-
łym okresie organizowania wojsk polskich 
Rosjanie zwlekali z dostawami żywności, 
mundurów, sprzętu i uzbrojenia. Nie było 
więc możliwości przygotowania do walki 
wszystkich żołnierzy. Ochotnikom dawały 
się we znaki także złe warunki sanitarne  
i niesprzyjający klimat. Były one przyczy-
nami chorób tropikalnych i wysokiej śmiertelności żołnierzy. Gdy więc Rosjanie za-
proponowali wysłanie jednej z przeszkolonych już dywizji na front, generał Anders 
nie zgodził się i zażądał pełnego uzbrojenia dla wszystkich polskich żołnierzy. 

Po kolejnym ograniczeniu dostaw żywności przez Rosjan armia została ewakuowa-
na wiosną i latem 1942 roku do Iranu i Iraku. Tam polskie oddziały przekształcono  
w inne jednostki wojskowe, które później wzięły udział w walkach we Włoszech. 

2. Armia Polska podczas ćwiczeń w rejonie Pamiru (ZSRR), 
1942 r.
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zerwanIe stosunków dyplomatycznych
W styczniu 1943 roku, po pierwszych sukcesach Armii Czerwonej na froncie wschod-
nim, rząd ZSRS narzucił Polakom zamieszkującym wschodnie ziemie Polski obywatel-
stwo sowieckie. Mający już sowieckie obywatelstwo Polacy mogli być w każdej chwili 
wcieleni do Armii Czerwonej. Przeciwko takiemu traktowaniu Polaków ostro wystąpił 
rząd w Londynie. 

Stosunki polsko-sowieckie przybrały nieoczekiwany obrót, gdy w kwietniu 1943 
roku radio berlińskie doniosło o odkryciu zbiorowych grobów oficerów polskich za-
mordowanych przez NKWD w Katyniu koło Smoleńska. Niespełna dwa tygodnie póź-
niej, 25 kwietnia 1943 roku, władze sowieckie oskarżane o zbrodnię, wykorzystując 
sprawę katyńską jako pretekst, zerwały stosunki z polskim rządem w Londynie.  

śmIerć sIkorskIeGo
4 lipca 1943 roku w drodze powrotnej z Bli-
skiego Wschodu zginął w katastrofie lotni-
czej w Gibraltarze (enklawie brytyjskiej) 
Naczelny Wódz, generał Władysław Sikor-
ski. Nowym Naczelnym Wodzem został 
generał Sosnkowski, a nowym premierem 
rządu stanisław mikołajczyk, polityk po-
chodzący ze Stronnictwa Ludowego. Nowy 
premier uznał przywrócenie stosunków dy-
plomatycznych z ZSRS za jedną z najważ-
niejszych spraw swojej polityki.

?

! To jesT ważne
Polska i Rosja Sowiecka dwukrotnie podczas II wojny światowej zrywa-•	
ły i nawiązywały stosunki dyplomatyczne.
Pierwszy raz zerwane zostały po 17 września 1939 r., po czym nawiąza-•	
ne zostały 30 lipca 1941 r. układem Sikorski-Majski, po ataku Niemiec 
na Rosję.
Rosjanie, oskarżani o dokonanie zbrodni katyńskiej, zerwali stosunki  •	
z Polską 25 kwietnia 1943 r.

PyTania i Polecenia

Jak doszło do zerwania i ponownego nawiązania stosunków dyplomatycz-1. 
nych między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Związkiem Sowieckim?
Na jakich zasadach miała być utworzona Armia Polska w ZSRS?2. 
Dlaczego armia generała Andersa opuściła Związek Sowiecki?3. 
Kiedy i z jakiej przyczyny stosunki dyplomatyczne polsko-sowieckie zostały 4. 
zerwane po raz drugi w czasie II wojny światowej?

4. Jedno z ostatnich zdjęć Naczelnego Wodza – gen. Sikor-
ski wsiada na pokład samolotu, w którym zginął podczas 
katastrofy w Gibraltarze, VII 1943 r. 
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6. POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE. WALKA Z OKUPANTEM
Czy w historii Polski istniało już wcześniej państwo podziemne?

służba zwycIęstwu polskI. zwIązek walkI zbrojnej
Od samego początku wojny rozpoczęto tworzenie na okupowanych ziemiach polskich 
podziemnych organizacji militarnych. Jedną z pierwszych była służba zwycięstwu 
polski, utworzona 27 września 1939 roku w oblężonej przez niemieckie wojska War-
szawie, na czele której stanął generał michał karaszewicz-tokarzewski. 

13 listopada 1939 roku Naczelny Wódz i premier RP generał Władysław Sikorski 
powołał do życia nową organizację zbrojną, podlegającą bezpośrednio rządowi emi-
gracyjnemu – związek walki zbrojnej (zwz). Pierwszym komendantem ZWZ zo-
stał generał Kazimierz Sosnkowski, a od czerwca 1940 roku – generał stefan Grot-
rowecki. W przeciwieństwie do Służby Zwycięstwu Polski, nastawionej na działania 
dywersyjne o charakterze wojskowym, Związek Walki Zbrojnej miał stać się ogólno-
narodową, niezależną od partii politycznych, wojskową organizacją przygotowującą 
Polaków do walki przeciwko okupantowi niemieckiemu i sowieckiemu.

Wytyczne	komendanta	ZWZ	z	19	marca	1940	roku	do	prowadzenia	działań	sabotażowo-
dywersyjnych.

Celem akcji jest:
a) dezorganizacja swobodnej gospodarki i bezpieczeństwa Niemców na ziemiach Polski,
b) zasianie w ich szeregi niepewności sytuacji, złamanie ducha,
c) podtrzymywanie, przez czynne działania, patriotycznej, zwartej postawy Narodu,
d) utrudnienie zaopatrzenia Niemiec w żywność i surowce. (...) stosowanie wszelkiego rodzaju pięt-
nowania i represji w stosunku do osób lub organizacji, wysługujących się albo zbyt uległych okupan-
tom. (...).
Wykonywanie wyroków śmierci na prowokatorach i zdrajcach jest koniecznością, od której nie wolno się 
uchylać, jednak przy dokładnym przewodzie sądu kapturowego przy komendzie okręgu. (...)
Akty sabotażu skierować na: transporty kolejowe, materiały importowane (ropa, benzyna, zboże)  
i wywożone z kraju (ropa z Zagłębia Drohobyckiego, zboże, węgiel itp.), wytwórnie uzbrojenia i żyw-
nościowe, magazyny materiałów pędnych, uzbrojenia itp. (...) Muszą one nosić charakter przypadko-
wości, nie narażać ludności na represje, obciążać samych Niemców. (...).

TeksT źródłowy

Swoją działalność ZWZ skupiał na gromadzeniu broni, wywiadzie i rozbudowie 
sieci konspiracyjnych współpracowników. Wszystkie te działania były podporządko-
wane głównemu celowi – przygotowaniu powstania ogólnonarodowego. Zaczęto tak-
że budować struktury państwowe, niezależne od okupantów, działające w głębokiej 
konspiracji, które miały przejąć władzę po udanym powstaniu. Powołano do życia 
szkoły podchorążych i podoficerów, utworzono organy wymiaru sprawiedliwości, któ-
re miał zająć się osądzaniem osób współpracujących z okupantami. Z czasem powoła-
no do życia przedstawicielstwo rządu emigracyjnego na ziemiach okupowanych – de-
legaturę rządu rp na kraj. Delegaturze tej podlegała sieć delegatur okręgowych,  
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współpracujących na terenie kraju z różny-
mi organizacjami politycznymi i wojskowy-
mi. Stworzono więc działające w konspiracji 
(podziemiu) struktury państwa polskiego – 
polskie państwo podziemne. 

Ciałem doradczym o charakterze po-
litycznym był polityczny komitet po-
rozumiewawczy, składający się z przed-
stawicieli partii politycznych. W ramach 
Polskiego Państwa Podziemnego działał 
także państwowy korpus bezpieczeń-
stwa, pełniący rolę policji, oraz Departa-
ment Informacji i Prasy, dostarczający Po-
lakom prawdziwych wiadomości i walczący 
z propagandą niemiecką. Organem praso-
wym komendy Głównej zwz był „biu-
letyn Informacyjny” tajnie drukowany  
i kolportowany.

powstanIe armII krajowej
Obok Związku Walki Zbrojnej spontanicz-
nie powstawało na ziemiach polskich wiele 
innych organizacji walczących z okupan-
tem. Aby lepiej koordynować ich działal-
ność, postanowiono je skupić pod jedno-
litym dowództwem. W tym celu 14 lutego 
1942 roku powołano do życia armię kra-
jową (ak), będącą zalążkiem wojska. Jej 
komendantem mianowano generała Ste-
fana Grota-Roweckiego. Jednocześnie roz-
wiązano ZWZ. 

Z czasem AK przejęło dowództwo nad 
kilkudziesięcioma, rozproszonymi po zie-
miach polskich, organizacjami o charakte-
rze wojskowym, tak że jej liczebność wzro-
sła do ok. 200 tys. żołnierzy. Głównym 
zadaniem AK było przygotowanie powsta-
nia przeciwko Niemcom oraz organizacja 
akcji samoobronnych. Podjęcie zakrojonych na szeroką skalę działań wojskowych 
przeciwko Niemcom, w ówczesnej sytuacji w Europie, uznano za bezcelowe. 

Do prowadzenia bieżącej walki z Niemcami powołano kierownictwo dywersji 
armii krajowej (kedyw), dowodzone przez pułkownika augusta emila Fieldorfa 
(ps. „nil”). Kedyw organizował ataki na linie komunikacyjne, strażnice, wartownie  
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1A. Stefan Rowecki „Grot”, (1895–1944), generał Wojska 
Polskiego, komendant główny ZWZ i AK w latach 1940–1943. 
Aresztowany przez Niemców 30 VI 1943 r., zamordowany  
w VIII 1944 r. w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen po 
wybuchu powstania warszawskiego
1B. Tadeusz Komorowski „Bór”, (1895–1966), generał 
Wojska Polskiego, uczestnik wojny obronnej Polski 1939 r.  
W latach 1940-1941 komendant okręgu i obszaru krakow-
skiego ZWZ, od lipca 1941 r. zastępca Komendanta Główne-
go ZWZ, między 17 VII 1943 a 2 X 1944 r. sprawował stano-
wisko Komendanta Głównego Armii Krajowej

BA
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i posterunki niemieckie, akcje mające na 
celu zdobycie broni i pieniędzy, a także 
kierował oddziałami partyzanckimi. Jego 
członkowie zlikwidowali wielu zdrajców  
i kolaborantów oraz odbili z rąk niemiec-
kich kilkadziesiąt transportów więźniów. 

Z rozkazu dowództwa Kedywu wy-
konywano także wyroki śmierci na wielu 
agentach gestapo, odpowiedzialnych za 
masowe egzekucje i prześladowania ludno-
ści polskiej. Tylko w jednej akcji, tzw. akcji 
pod arsenałem warszawskim, w marcu 
1943 roku, oddział szarych szeregów 
(konspiracyjna nazwa związku harcer-
stwa polskiego), pozostający w składzie 
Kedywu, odbił 25 więźniów z transportu 
niemieckiego w Warszawie. 

Kedyw stale rozszerzał swoją działalność 
partyzancką w terenie, przeciwstawiając się 
zbrojnie terrorowi niemieckiemu, szczegól-
nie na Zamojszczyźnie, skąd Niemcy maso-
wo wysiedlali ludność polską.

dzIałalność wywIadowcza
W ramach AK istniały także komórki wy-
wiadu. Wielki sukces odniósł wywiad Ar-
mii Krajowej, przechwytując niemiecką 
rakietę V2. Rakietami tego typu Niemcy 
mieli zamiar zaatakować i zniszczyć Lon-
dyn. Dzięki przetransportowaniu zdoby-
czy do Anglii i poznaniu zasad jej działania 
Brytyjczycy mogli ją skuteczniej zwalczać. 
Wcześniej polski wywiad zlokalizował 
ośrodek badawczy pocisków V1 w peene-
münde (czytaj: peneminde), dzięki czemu została on zbombardowany przez lot-
nictwo alianckie. Ciosem dla polskiego podziemia było aresztowanie przez gestapo  
w czerwcu 1943 roku generała Grota-Roweckiego. Następcą na stanowisku dowódcy 
AK został generał tadeusz bór-komorowski.

walka cywIlna
W walce z władzami okupacyjnymi brało udział całe polskie społeczeństwo. Jedną ze 
stosowanych na co dzień form walki był bierny opór wobec poczynań okupantów. Pole-
gał on przede wszystkim na bojkotowaniu zarządzeń władz okupacyjnych w taki sposób, 

2. Partyzanci z oddziału „Warta IV” w Lasach Skinderow-
skich, Okręg Polesie Armii Krajowej, 1943–1944 r. 

3. Symbol walczącej Polski – litera „P” z kotwicą, 1940–1944 r. 
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aby nie narażać siebie i innych. Zdzierano na przykład pod osłoną nocy obwieszczenia 
władz oraz uchylano się od współpracy z urzędnikami, nawet w drobnych sprawach. 

W ramach walki cywilnej w setkach ma-
łych drukarń powstawały gazetki i broszu-
ry, podające informacje o aktualnej sytuacji 
wojennej, pochodzące z nasłuchu radiowe-
go. Często wydawano ulotki ośmieszające 
okupantów. Kolportażem podziemnej pra-
sy zajmowała się młodzież. Antyniemieckie 
hasła umieszczane na murach domów za-
mieszkanych przez okupantów oraz usuwa-
nie niemieckich sztandarów to także efekt 
działalności młodych ludzi z ruchu oporu. 

Powszechną praktyką Polaków zatrud-
nionych w niemieckich fabrykach było 
przedłużanie czasu pracy potrzebnej do 
wykonania określonej czynności. Obowiązywało hasło: Polaku, pracuj powoli. 

Mimo bardzo trudnych warunków życia pod okupacją i ciągłego zagrożenia bez-
pieczeństwa Polakom udało się zorganizować dobrze prosperujący „czarny” rynek. 
Handlowano nielegalnie nie tylko bronią czy amunicją, ale i niezbędnymi do życia to-
warami, takimi jak żywność i odzież. Pod okupacją funkcjonowała także tajna poczta 
i tajne polskie duszpasterstwo oraz działalność oświatowa.

 Czy wiesz, że... 

Gromadzone przez AK uzbrojenie pochodziło z zapasów ukrytych przez żołnierzy polskich we wrześniu 
1939 roku, z alianckich zrzutów oraz akcji dywersyjnych. Z czasem powstały dobrze zakonspirowane 
warsztaty produkujące bomby, granaty, materiały wybuchowe i pistolety na potrzeby polskiej armii.

4. Napis na niemieckich ogłoszeniach w Warszawie namalowany 
przez harcerzy z OMS „Wawer”, 1943 r.

Zamach na kutscherę

W październiku 1943 roku Heinrich Himmler mianował Franza Kutscherę (czytaj: kuczerę) dowódcą SS i policji  
w dystrykcie warszawskim. Wcześniej Kutschera wykazał się jako sprawny administrator na terenach okupowanych 
w Danii, Holandii, Norwegii i Jugosławii. Po objęciu stanowiska przez Kutscherę masowe, publiczne egzekucje  
w Generalnym Gubernatorstwie stały się niemal codziennością. W takiej sytuacji dowództwo Armii Krajowej, po 
procesie przeprowadzonym w konspiracji, postanowiło zorganizować zamach na szefa policji. Zlikwidować Kutscherę 
można było jedynie w trakcie jego przejazdu do (lub z) siedziby SS.
Dowództwo AK powierzyło wykonanie wyroku batalionowi „Parasol”, złożonemu głównie z harcerzy Szarych Sze-
regów. Dowódcą akcji został Bronisław Pietraszewicz. Przygotowywaną tygodniami akcję przeprowadzono 1 lutego 
1944 roku rano, kwadrans przed dziewiątą, gdy Kutschera wsiadał do samochodu oczekującego go przed domem 
w alei Róż. Komendant gestapo wraz z kierowcą zginęli na miejscu z rąk żołnierzy „Cichego”, „Juno”, „Kruszynki”, 
„Misia” i „Olbrzyma”.
Po zakończeniu akcji jej uczestnicy, ostrzeliwani przez policję z pobliskiej komendantury SS, zdołali wraz z rannymi uciec 
dwoma samochodami. Ranni „Lot” i „Cichy”, mimo pomocy udzielonej im w szpitalach, zmarli następnego dnia. Dwóch 
innych uczestników, „Sokół” i „Juno”, których tuż po zamachu próbowała zatrzymać policja, skoczyło do Wisły i utonęło.  
W odwecie za udany zamach Niemcy publicznie rozstrzelali 120 warszawiaków. Była to jedna z ostatnich egzekucji 
dokonanych w Warszawie.
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tajne nauczanIe
Już kilka dni po zamknięciu polskich szkół przez niemieckie władze okupacyjne przy-
stąpiono do organizowania tajnego nauczania. W październiku 1939 roku powstała 
tajna organizacja nauczycielska (ton), której członkowie stworzyli sieć szkół róż-
nych szczebli – z tajnymi wyższymi uczelniami włącznie – obejmującą cały obszar oku-
powanej Polski. Lekcje odbywały się w prywatnych mieszkaniach, wiejskich domach, na 
plebaniach. W czasie całej okupacji kształciło się ponad milion młodych Polaków. 

Tylko w 1944 roku na tajnym uniwersytecie warszawskim studiowało ponad 2 tys. 
słuchaczy. Za udział w tajnym nauczaniu groziła kara śmierci lub obóz koncentracyjny.

batalIony chłopskIe
Do walki z okupantem włączyli się także pol-
scy ludowcy, którzy powołali wiosną 1941 
roku bataliony chłopskie (bch). Do Ba-
talionów Chłopskich wstępowali głównie 
mieszkańcy wsi oraz członkowie Stronnictwa 
Ludowego i ludowych organizacji młodzieżo-
wych. Komendantem głównym Batalionów 
Chłopskich został Franciszek kamiński. 
W sumie istniało ok. 300 oddziałów Batalionów Chłopskich, których głównym zadaniem 
było przeciwdziałanie terrorowi i ochrona mienia rolników przed grabieżą niemiecką. 

Pod koniec okupacji w szeregach Batalionów Chłopskich walczyło ok. 180 tys. żoł-
nierzy, z których większość w trakcie akcji scaleniowej włączono do Armii Krajowej. 
Część oddziałów BCh weszła w 1944 roku w skład Armii Ludowej.

?

! To jesT ważne
Od początku wojny powstawały na ziemiach polskich podziemne or-•	
ganizacje militarne.
27 IX 1939 r. powstała SZP, 13 XI 1939 r. powołano ZWZ, który został •	
zastąpiony przez AK 14 II 1942 r. Wiosną 1941 z inicjatywy ludowców 
(SL) powstały BCh.
Równocześnie stworzono, działające w podziemiu, struktury państawa •	
polskiego.
Prowadzono walkę z okupantem, organizowano akcje dywersyjne, •	
działalność partyzancką i wywiadowczą oraz tajne nauczanie (TON).

PyTania i Polecenia

Opisz strukturę Polskiego Państwa Podziemnego.1. 
Kiedy powstała Armia Krajowa? Na czym polegała jej działalność?2. 
Jakich metod używała ludność cywilna w walce z okupantem?3. 
Jakimi sukcesami wywiadowczymi może poszczycić się Armia Krajowa?4. 
Wymień cele Tajnej Organizacji Nauczycielskiej.5. 
Kiedy i w jakim celu powstały Bataliony Chłopskie?6. 

słowniczek
kolaboracja – współpraca 
obywateli kraju okupowanego 
z władzami okupacyjnymi.

5. Opaska noszona przez partyzantów Batalionów Chłopskich
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7. LOS ŻYDÓW POLSKICH
Jaki był stosunek nazistów niemieckich do innych narodowości?

plany hItlera
Od początku okupacji jednym z celów władz hitlerowskich była eksterminacja na-
rodu żydowskiego, który – zgodnie z poglądami Hitlera – tworzyli „podludzie”.  
W styczniu 1940 roku, decyzją władz niemieckich, majątki Żydów polskich zostały 
skonfiskowane. Pozbawieni środków do życia, wyjęci spod prawa Żydzi zostali ska-
zani na powolną śmierć. 

W późniejszym czasie, stosownie do swoich poglądów, przywódca hitlerowskich 
Niemiec zalecił swoim podwładnym eliminację Żydów na okupowanych terenach, 
bez względu na ich wiek, płeć czy posiadany majątek. Po eksterminacji Żydów miała 
przyjść pora na inne nacje.

Getta żydowskIe
Aby odizolować Żydów od „ludzi normalnych”, jesienią 1939 roku zaczęto tworzyć 
getta. Były to zamknięte części miast, w których Żydzi mieli mieszkać i których nie 
wolno im było opuszczać. Za samowolne opuszczenie getta zarządzenia niemieckie 
przewidywały karę śmierci. Równie surowo karano osoby udzielające Żydom schro-
nienia. Pierwsze getto powstało w piotrkowie trybunalskim, następne w łodzi. 

Jedno	z	zarządzeń	generalnego	gubernatora	dr.	Hansa	Franka	dotyczące	Żydów	brzmiało:

Wszyscy Żydzi i Żydówki z Generalnego Gubernatorstwa obowiązani są nosić, począwszy od 1 grudnia 
1939 r., na prawym rękawie ubrania i okrycia biały pasek szerokości co najmniej 10 cm, zaopatrzony w gwiaz-
dę syjońską. Opaski te winni Żydzi i Żydówki sprawić sobie sami i zaopatrzyć odpowiednim znakiem (...).

TeksT źródłowy

W listopadzie 1940 roku Niemcy zakoń-
czyli tworzenie 500-tysięcznego getta 
warszawskiego, do którego kierowano 
ludność pochodzenia żydowskiego z naj-
bliższych okolic. 

Warunki panujące w gettach, do których 
nie dostarczano w ogóle żywności, opału, 
odzieży czy lekarstw, skazywały ich miesz-
kańców na zagładę. Ludzie nieposiadający 
schronienia umierali z głodu, zimna i cho-
rób wprost na ulicach. Zamożniejsi umierali 
później, gdy wyczerpali już wszystkie zapa-
sy. Żydzi nie mieli nawet dokąd uciec, gdyż w okupowanej Polsce za pomoc Żydom gro-
ziła kara śmierci. Pozostając w getcie, mogli przynajmniej jeszcze mieć nadzieję.

1. Żydzi przesiedlani do warszawskiego getta, XI 1940 r.
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pomoc żydom
Żydzi od samego początku okupacji mieli małe 
możliwości organizowania ruchu oporu na dużą 
skalę. Jedyną silniejszą konspiracyjną organizacją 
o charakterze wojskowym była działająca w getcie 
warszawskim żydowska organizacja bojowa 
(żob) pod komendą mordechaja anielewicza.

4 grudnia 1942 roku z inicjatywy polskich organi-
zacji podziemnych powstała rada pomocy żydom 
pod kryptonimem „żegota”. Celem organizacji była 
pomoc Żydom w warunkach okupacji. Tysiące Ży-
dów udało się ukryć lub wywieźć w bezpieczne miej-
sca. Wiele polskich rodzin przetrzymywało Żydów 
w swoich mieszkaniach, mając świadomość tego, że 
grozi za to kara śmierci. Część polskiego społeczeń-
stwa była obojętna na los Żydów, dbając w trud-
nych okupacyjnych warunkach przede wszystkim 
o własne rodziny. Strach przed Niemcami był tak 
duży, że wielu ludzi przez długi czas nie wychodziło  
z domów w obawie przed zatrzymaniem przez żandarma czy natrafieniem na łapankę. Nic 
więc dziwnego, że w takiej sytuacji było niezwykle trudno pomagać innym, jeszcze bardziej 
zagrożonym. Na potępienie zasługują ci Polacy, którzy wydawali hitlerowcom ukrywają-
cych się Żydów lub ich szantażowali dla własnych korzyści materialnych. Wielu szczególnie 
groźnych donosicieli zlikwidowano z rozkazu podziemnych organizacji wojskowych.

2. Plakat antysemicki kolportowany przez Niemców 
na terenie Generalnej Gubernii, 1941–1943 r.

Odezwa	Żydowskiej	Organizacji	Bojowej.

Żydzi!

Okupant przystąpił do ostatecznej zagłady getta. Nie idźcie bezwolnie na śmierć! Weźcie topór, łom, 
nóż do ręki i brońcie się! Niech Was zdobywają! Walczcie! Walka stwarza możliwość ratunku.

TeksT źródłowy

ostateczne rozwIązanIe
Mimo dużej śmiertelności Żydów w getcie warszawskim i wywożenia ich do obozów 
zagłady (w momencie powstania getto liczyło  0,5 mln ludzi, a w 1943 roku już tylko 
60 tys.) władze niemieckie uznały tempo ich eksterminacji za zbyt wolne i postanowi-
ły zlikwidować getto ostatecznie. Zarządzenie niemieckie mówiło, że:
Wszyscy żydzi zamieszkali w Warszawie zostaną przesiedleni na wschód. Każdy mieszka-
niec getta ma prawo zabrać 15 kg bagażu oraz pieniądze i kosztowności. Kto stawi się do-
browolnie, otrzyma żywność na drogę. [...] Rada Żydowska jest odpowiedzialna za stawien-
nictwo żydów przeznaczonych codziennie do załadowania.
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Wkrótce Żydowska Organizacja Bojowa zdobyła informacje, z których wynikało, że 
transporty z getta nie są kierowane na Wschód, lecz do hitlerowskich obozów zagłady 
w Oświęcimiu, Majdanku, Treblince i innych. W tej sytuacji kierownictwo żydowskie-
go ruchu oporu postanowiło wystąpić zbrojnie przeciw Niemcom. Broń dostarczyli 
Żydom Polacy, głównie z „Żegoty”.

powstanIe w GetcIe  
warszawskIm
19 kwietnia 1943 roku, w żydowskie świę-
to Paschy i chrześcijańskie święto Zmar-
twychwstania, do getta wkroczyły hitle-
rowskie oddziały pacyfikacyjne, których 
celem była ostateczna jego likwidacja. Żoł-
nierzy niemieckich przywitały strzały bo-
jowników żydowskich. Dzięki zaskoczeniu 
początkowo zadano Niemcom dotkliwe 
straty. Gdy kolejne próby opanowania get-
ta nie powiodły się, do Warszawy ściągnię-
to dodatkowe oddziały SS i Wehrmachtu, 
którymi dowodził Jürgen Stroop (czytaj: sztrop). 

Hitlerowcy zdobywali dom po domu. Wielu Żydów wolało popeł-
nić samobójstwo, niż oddać się w ręce okupanta. Ostatecznie powsta-
nie upadło 16 maja 1943 roku, po 28 dniach walk. Tego dnia Stroop 
zameldował swym przełożonym, że o godz. 20.15 dzielnica żydowska 
w Warszawie przestała istnieć. Zginęło ok. 50 tys. Żydów, a tych, któ-
rzy przeżyli, wywieziono do obozów zagłady i tam zamordowano.

3. Pojmani Żydzi wyprowadzani z domów pod strażą Niemców 
podczas powstania w getcie warszawskim, XI 1940 r.

?

! To jesT ważne
Żydzi zgodnie z ideologią hitlerowską byli traktowani jak podludzie  •	
i podlegali eksterminacji. Slużyły temu getta i obozy zagłady.
Na terenie okupowanej Polski Istniały organizacje pomocy Żydom, ta-•	
kie jak: ŻOB, Żegota.
19 kwietnia 1943 roku w getcie warszawskim wybuchło powstanie za-•	
kończone śmiercią ok. 50 tysięcy Żydów. 

PyTania i Polecenia

W jaki sposób niemieckie władze okupacyjne realizowały zadanie ekstermi-1. 
nacji Żydów na ziemiach polskich?
Omów stosunek Polaków do Żydów w czasie okupacji?2. 
Wymień przyczyny wybuchu powstania w getcie warszawskim?3. 

słowniczek
„Żegota” – kryptonim 
Rady Pomocy Żydom 
powstałej przy Delegaturze 
Rządu RP na Kraj z inicjatywy 
Zofii Kossak-Szczuckiej. 
„Żegota” udzielała pomocy 
Żydom z gett i spoza nich; 
ukrywała ich, dostarczała 
żywność. Zajmowała się 
także zbieraniem dowodów 
zbrodni na ludności żydow-
skiej popełnionych przez 
Niemców i przekazywała je 
rządom państw zachod-
nich. Działaczem „Żegoty” 
był dwukrotny minister 
spraw zagranicznych III 
Rzeczypospolitej, Władysław 
Bartoszewski.
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8. LEWICA KOMUNISTYCZNA I JEJ DZIAŁALNOść
Dlaczego doszło do zerwania stosunków polsko-sowieckich w 1943 roku?

polska partIa robotnIcza
Pod koniec 1941 roku uaktywniły się polskie środowiska komunistyczne na terenie ZSRS. 
Stalinowi zależało na odtworzeniu partii komunistycznej na ziemiach polskich i stworzeniu 
zaplecza dla przyszłych organizacji politycznych i wojskowych, które byłyby podporządko-
wane Moskwie. W tym celu w grudniu 1941 roku niedaleko Warszawy przerzucono drogą 
lotniczą przeszkoloną w ZSRS sześcioosobową grupę polskich komunistów. 5 stycznia 1942 
roku utworzyli oni w Warszawie polską partię robotniczą (ppr), na czele której stanęli: 
paweł Finder, małgorzata Fornalska, bolesław mołojec i marceli nowotko. 

Cele szczegółowe partia przedstawiła w deklaracji programowej ppr. Zarówno język 
deklaracji, jak i jej stosunek do konstytucji i rządu Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyjaciel-
skie powiązania z niedawnym najeźdźcą zdradzały ukryte oblicze PPR i jej zależność od so-
wieckich mocodawców. W deklaracji zapowiadano m.in. utworzenie Armii Ludowej do walki 
przeciwko Niemcom, a w nowej Polsce: wolność słowa, druku i wyznania, upaństwowienie 
gospodarki, ośmiogodzinny dzień pracy, odebranie ziemi właścicielom ziemskim i Kościoło-
wi oraz rozdzielenie jej pomiędzy chłopów, wiele praw socjalnych, powszechne kształcenie  
i równość obywateli wobec prawa. Większość tych obietnic okazała się pustymi słowami.

GwardIa ludowa
W marcu 1942 roku PPR powołała do życia 
Gwardię ludową (Gl), której komendan-
tem został Bolesław Mołojec. Gwardia za-
jęła się organizacją partyzantki na terenie 
okupowanej Polski. W skład jej oddziałów 
wchodzili działacze partyjni, młodzież  
o przekonaniach lewicowych oraz zbiegli  
z obozów niemieckich żołnierze sowieccy. 
W końcu 1942 roku Gwardia Ludowa liczy-
ła kilka tysięcy ludzi. Do najbardziej zna-
nych akcji GL należały ataki na niemieckie 
kluby: mitropa i café club w Warszawie. 

1. dywIzja pIechoty Im. tadeusza koścIuszkI
Komuniści polscy prowadzili także agitację polityczną wśród Polaków na terenie ZSRS, 
gdzie pod przewodnictwem wandy wasilewskiej powołano do życia związek patrio-
tów polskich (zpp). Głównym zadaniem ZPP było, jak głosiła jego deklaracja programo-
wa, organizowanie walki zbrojnej Polaków u boku Armii Czerwonej. W deklaracji podkre-
ślano także, że przyjaźń i sojusz ze Związkiem Sowieckim powinny stanowić w przyszłości 
podstawę polskiej polityki zagranicznej. Oprócz działalności politycznej członkowie związ-
ku zajmowali się pracą oświatową, organizując polskie szkoły i domy dziecka.

1. Partyzanci z oddziału Gwardii Ludowej im. Romualda 
Traugutta, wyposażeni w ciężki karabin maszynowy Maxim, 
na stanowisku strzeleckim, 1943 r.



EGZEMPLARZ DEMONSTRACYJNY. NIE DO DRUKU!

IV. POLACY W LATACH OKUPACJI 105

EGZEMPLARZ DEMONSTRACYJNY. NIE DO DRUKU!EGZEMPLARZ DEMONSTRACYJNY. NIE DO DRUKU!

W maju 1943 roku z inicjatywy ZPP, za 
zgodą Stalina, zaczęto tworzyć w sielcach 
nad oką polskie wojsko (niezależne od 
legalnego emigracyjnego rządu polskiego, 
a podległe ZSRS) – 1. dywizję piechoty 
im. tadeusza kościuszki. Do Sielc na-
pływali Polacy z najodleglejszych terenów 
ZSRS, wśród nich ci, którzy nie zdążyli 
wstąpić do armii Andersa. Dowódcą dy-
wizji został pułkownik Zygmunt Berling, 
który odmówił opuszczenia ZSRS wraz  
z armią Andersa i oddał się do dyspozycji 
władz sowieckich. Teraz został mianowany 
przez Stalina generałem.

Mimo że większość stanowisk dowód-
czych objęli Rosjanie, dywizja posiadała 
cechy polskiego wojska. Żołnierze nosili 
mundury i czapki wzorowane na polskich. 
Miało to na celu przyciągnięcie do wojska 
jak największej liczby ochotników. W lipcu 
1943 roku dywizja liczyła ok. 15 tys. ludzi.

krajowa rada narodowa
Przygotowując się do przejęcia władzy  
w Polsce PPR, przy współpracy lewicowych 
sympatyków i członków ruchu ludowego, 
powołała w noc sylwestrową 31 grudnia 
1943 roku krajową radę narodową. W opinii założycieli, do których należał czoło-
wy działacz komunistyczny władysław Gomułka, miała ona pełnić rolę podziemne-
go parlamentu. Przewodniczącym KRN został bolesław bierut. Niedługo potem jej 
przedstawicielstwa zaczęto organizować na terenie kraju. 

KRN nie uznawała rządu w Londynie i tylko sobie przyznała prawo do występowa-
nia w imieniu narodu polskiego. Program KRN-u przewidywał utworzenie w najbliższej 
przyszłości Rządu Tymczasowego i ścisłą współpracę ze Związkiem Sowieckim. 1 stycz-
nia 1944 roku KRN przekształciła Gwardię Ludową w armię ludową (al).

manIFest pkwn
21 lipca 1944 roku z polecenia Stalina powstał w Moskwie polski komitet wyzwo-
lenia narodowego (pkwn), który miał pełnić funkcję komunistycznego rządu na 
ziemiach polskich. Jego przewodniczącym został edward osóbka-morawski.  

Następnego dnia radio moskiewskie nadało opracowywany od kilku tygodni mani-
fest do narodu polskiego, w którym PKWN przedstawił swój program. Nawoływano  
w nim do walki z niemieckim okupantem. Określał on podstawy przyszłego ustroju Polski, 

2. Polacy zgłaszający się w punkcie rekrutacyjnym w Siel-
cach do polskich oddziałów organizowanych przez komuni-
stów, 1943 r.

3. Pierwsze posiedzenie PKWN po przybyciu do Lublina  
w lipcu 1944 r.



106 Historia 8

EGZEMPLARZ DEMONSTRACYJNY. NIE DO DRUKU!EGZEMPLARZ DEMONSTRACYJNY. NIE DO DRUKU!

opartego na Konstytucji marcowej z 1921 roku. Manifest zawierał także program reform 
społecznych i gospodarczych, w tym program reformy rolnej. Uznawał PKWN za jedyną le-
galną władzę w Polsce, nazywając rząd emigracyjny „samozwańczym” i „faszystowskim”.

Głównym zadaniem PKWN było przejmowanie władzy – przy wsparciu Armii Czer-
wonej – na terenach wyzwalanych spod okupacji niemieckiej. Kierownictwo PKWN 
zawarło ze Związkiem Sowieckim wiele niekorzystnych dla Polski układów, m.in.  
o granicy polsko-radzieckiej, w którym oddawało ZSRS znaczną część wschodnich ob-
szarów II Rzeczypospolitej.   

rząd lubelskI
Pod koniec lipca 1944 roku przedstawicie-
le PKWN dotarli do wyzwolonego przez 
Armię Czerwoną Lublina, w którym kilka 
dni wcześniej NKWD aresztowało legalne 
polskie władze. Tam utworzono pierwsze 
przedstawicielstwo PKWN na ziemiach 
polskich. W rzeczywistości więc niepo-
dzielną władzę na ziemiach wyzwolonych 
zaczęły sprawować organa NKWD. One to 
powoływały w Polsce władze komunistycz-
ne skupione w PKWN. Po połączeniu AL  
i jednostek polskich w ZSRS powstało podległe rządowi lubelskiemu wojsko polskie, 
na czele którego stanął generał michał rola-żymierski.

31 grudnia 1944 roku Krajowa Rada Narodowa powołała rząd tymczasowy 
rzeczypospolitej polskiej, którego premierem został Edward Osóbka-Morawski,  
a jednym z wicepremierów Władysław Gomułka, działacz PPR.

4. Zorganizowana przez zwolenników władz lubelskich ma-
nifestacja ludności w listopadzie 1944 roku w Lublinie

?

! To jesT ważne
5 stycznia 1942 roku w Warszawie utworzono PPR, która w marcu 1942 •	
roku powołała GL.
W maju 1943 roku  w Sielcach nad Oką zaczęto tworzyć dywizję posia-•	
dającą cechy polskiego wojska.
31 grudnia 1943 roku komuniści polscy z PPR powołali KRN.•	
21 lipca 1944 roku powstał PKWN, a 31 grudnia 1944 roku KRN powo-•	
łała Rząd Tymczasowy RP.

PyTania i Polecenia

Jak doszło do powstania Polskiej Partii Robotniczej?1. 
Dlaczego utworzono Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego?2. 
Jaki był stosunek władz PKWN do prawowitych władz Polski pozostających 3. 
na wygnaniu w Londynie?
W jakim celu utworzono Gwardię Ludową i Armię Ludową?4. 
Przedstaw program PKWN zawarty w Manifeście do narodu polskiego.5. 
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9. POWSTANIE WARSZAWSKIE
Przypomnij, jakie były główne cele działalności Związku Walki Zbrojnej, a później Armii Krajowej.

plan „burza”
W obliczu zmiany sytuacji wojennej w 1943 roku, czyli stopniowego wycofywania się Niem-
ców z ziem wschodniej Europy i zbliżania się Armii Czerwonej do wschodnich granic Polski, 
decyzją Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie rozpoczęto w 1944 roku realizację 
tzw. planu „burza”. Zgodnie z instrukcją dowódcy AK, generała Bora-Komorowskiego, 
plan „Burza” miał polegać na ciągłym nękaniu Niemców wycofujących się z polskich ziem 
krótkimi, niespodziewanymi atakami. Plan zakładał także, iż po wycofaniu się Niemców  
i po przejęciu administracji na oswobodzonych obszarach w imieniu rządu Rzeczypospo-
litej Polskiej oddziały AK powinny się ujawniać. Żołnierzom AK zakazano podejmowania 
walki z wkraczającą za wycofującymi się Niemcami Armią Czerwoną, chyba że byłyby to 
działania samoobronne oddziałów polskich lub ochraniające miejscową ludność.

realIzacja planu „burza”
W styczniu 1944 roku w ramach planu „Burza” utworzono na Wołyniu 27. wołyńską 
dywizję piechoty (wdp) w sile ok. 6 tys. żołnierzy. Stoczyła ona samodzielnie wiele 

Fragmenty	instrukcji	dowódcy	AK	z	20	listopada	1943	r.

I. Wszystkie nasze przygotowania wojenne zmierzają do działań zbrojnych przeciwko Niemcom. W żad-
nym wypadku nie może dojść do działań zbrojnych przeciwko Rosjanom wkraczającym na nasze ziemie  
w ślad za ustępującymi pod ich naporem Niemcami, poza koniecznymi atakami samoobrony, co jest natu-
ralnym prawem każdego człowieka.
II. Działania zbrojne przeciw Niemcom mogą mieć formę:
a) powszechnego i równoczesnego powstania na bazie z osłoną na wschodzie albo
b) „wzmożonej akcji dywersyjnej” na wszystkich ziemiach Rzeczypospolitej.
Jedna z tych dwu form działań obronnych będzie realizowana (...)
IV. Zarządzenia do „wzmożonej akcji dywersyjnej” wydaję następujące:
1) „Wzmożona akcja dywersyjna” otrzymuje kryptonim Burza.
2) Cel i zadania Burzy: Podkreślenie naszej woli bicia Niemców i to nawet w wypadku niekorzystnego 
dla nas stosunku sił, czyli wśród okoliczności nie zezwalających na podjęcie powstania powszechnego, 
oraz samoobrona przed wyniszczeniem nas przez wycofujących się Niemców. (...)
V. Stosunek do Rosjan.
1) Znajdującym się na ziemiach naszych sowieckim oddziałom partyzanckim nie należy w żadnym wypadku 
utrudniać prowadzenia walki z Niemcami. Unikać obecnie zatargów z oddziałami sowieckimi. Te nasze oddzia-
ły, które miały już zatargi i nie mogłyby z tego powodu ułożyć poprawnie stosunków z oddziałami sowieckimi, 
powinny być przesunięte na inny teren. Z naszej strony dopuszczalna jest jedynie akcja samoobrony. (...)
3) Wobec wkraczającej na nasze ziemie regularnej armii rosyjskiej wystąpić w roli gospodarza. Należy dążyć 
do tego, aby naprzeciw wkraczającym oddziałom sowieckim wyszedł polski dowódca mający za sobą bój  
z Niemcami i wskutek tego najlepsze prawo gospodarza.

TeksT źródłowy
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bitew z Niemcami, nim w marcu rozpoczęła współdziałanie z Armią Czerwoną. Na spo-
tkaniu dowództwa dywizji z NKWD strona sowiecka zażądała, aby żołnierze 27. WDP 
zostali włączeni do armii generała Berlinga. Gdy dowództwo sprzeciwiło się żądaniom, 
dywizja została otoczona przez znaczne siły Armii Czerwonej, a następnie rozbrojona. 
Żołnierzy i oficerów aresztowano i wywieziono do obozów jenieckich w głąb Rosji.

1. Wspólny patrol żołnierzy Armii Krajowej i Armii Czerwonej na ulicach Wilna podczas operacji „Ostra Brama”, VII 1944 r.

Podobny los spotkał na Wileńszczyźnie oddziały AK podpułkownika aleksandra 
krzyżanowskiego. Realizując plan „Burza”, siły AK we współdziałaniu z oddziałami so-
wieckimi, w ramach operacji pod kryptonimem „Ostra Brama”, zajęły 13 lipca 1944  roku 
Wilno. Gdy polskie władze podziemne ujawniły się i zaczęły przejmować administrację, 
władze sowieckie nakazały oddziałom AK opuścić miasto. Później zaproszono dowódców 
oddziałów AK i polskie władze na spotkanie z dowódcami sowieckimi, na którym wszyst-
kich Polaków aresztowano. Podstępnie pojmanych żołnierzy i dowódców, którzy nie chcie-
li wstąpić do armii generała Berlinga, zesłano do obozu w Kałudze w głębi ZSRS.

W Zamościu zajętym przez AK w lipcu 1944 roku polskie rządy trwały tylko ty-
dzień. I tu, podobnie jak w Wilnie, Rosjanie zażądali włączenia oddziałów AK do armii 
Berlinga bądź ich rozwiązania. Gdy dowódcy postanowili oddziały rozwiązać, a żołnie-
rzy rozpuścić, zostali aresztowani przez NKWD i osadzeni w obozach.

Z wojskowego punktu widzenia plan „Burza” okazał się wielkim sukcesem. We 
współdziałaniu z wojskami sowieckimi udało się wyswobodzić wiele miast i miaste-
czek. Plan okazał się natomiast polityczną porażką. Sowietom przejmującym po Po-
lakach administrację na wyswobodzonych terenach nie zależało na współpracy ani 
z dowódcami AK, ani z przedstawicielami rządu londyńskiego. Wszak wraz z Armią 
Czerwoną postępowała armia Berlinga, posłuszna Moskwie. To ona właśnie i jej poli-
tyczni mocodawcy mieli rządzić w odrodzonym państwie polskim.

przyGotowanIa do powstanIa
Gdy pod koniec lipca wojska sowieckie dotarły na przedpola stolicy, dowódca AK objął 
Warszawę planem „Burza”. Celem podjętych działań miało być opanowanie miasta  
i ustanowienie w nim władz polskich podległych rządowi w Londynie. Mogło się to  
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dokonać tylko w walce, która miała polegać na wyparciu oddziałów niemieckich   
i oswobodzeniu stolicy. Obejmując więc planem „Burza” Warszawę, dowództwo AK 
podjęło decyzję o zbrojnym powstaniu w stolicy.

Przeprowadzona pod koniec lipca przez Niemców częściowa ewakuacja z Warszawy 
sprzętu i jednostek administracyjnych mogła spowodować wybuch niekontrolowanego, 
spontanicznego powstania ludności stolicy przeciwko wycofującym się Niemcom. To zaś 
mogło się skończyć katastrofą. Wielką wagę przywiązywano także do walk niemiecko-so-
wieckich toczonych na przedpolach prawobrzeżnej części Warszawy – Pragi. Liczono się  
z tym, że w ciągu kilku dni Armia Czerwona może zająć całe miasto. Oceniano również, że 
osłabieni przez ataki Rosjan Niemcy mogą stać się łatwym powstańczym łupem.  

Należało działać szybko, tym bardziej, że 27 lipca niemieckie władze wydały zarzą-
dzenie o poborze 100 tys. mężczyzn do robót fortyfikacyjnych. Zarządzenie świadczy-
ło o tym, że Niemcy mają zamiar uczynić z Warszawy twierdzę. W tym samym czasie 
do walki z niemieckim okupantem nawoływało polskojęzyczne, kontrolowane przez 
Rosjan radio „Kościuszko”.

wybuch powstanIa
Powstanie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku o godz. 17.00 (tzw. godzina „W”) jedno-
cześnie w różnych częściach Warszawy. Do walki przystąpiły oddziały AK (36,5 tys. 
żołnierzy) oraz AL (270 żołnierzy). W trakcie powstania ich liczebność zwiększała się  
o napływających ochotników. Do pomocy powstańcom masowo napływała także lud-
ność stolicy, uruchamiając kuchnie polowe, punkty opatrunkowe, oddziały przeciw-
pożarowe oraz warsztaty naprawcze broni. Harcerze z Szarych Szeregów prowadzili 
pocztę powstańczą. Dzięki niej meldunki 
wojskowe docierały do odległych rejonów 
miasta, pozwalając koordynować działania 
różnych oddziałów. Młodzi chłopcy dostar-
czali walczącym także amunicję.

Powstanie przygotowywano jako krót-
kotrwałą, kilkudniową bitwę z niemiec-
kimi oddziałami Wehrmachtu. Tylko co 
dziesiąty powstaniec posiadał na początku 
broń, pozostali zdobywali ją w czasie walk. 
Niemcy skierowali do stolicy wszystkie 
siły, jakimi dysponowali. Wkrótce do 16 
tys. niemieckich żołnierzy warszawskiego 
garnizonu dołączyły nowe oddziały, zwięk-
szając ich liczebność do ok. 40 tysięcy.

przebIeG walk powstańczych
Mimo ogromnej przewagi Niemców Polacy 
walczyli niezwykle dzielnie, broniąc każdej 
ulicy i każdego domu. Po kilku dniach, gdy  2. Budowa barykady w Śródmieściu, VIII 1944 r.
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zużyto już większość amunicji, dowódca 
AK generał Bór-Komorowski wydał rozkaz 
o przejściu do obrony. W tym czasie Armia 
Czerwona na przedpolach Pragi przez kilka 
tygodni nie podejmowała działań zaczepnych, 
dając hitlerowcom możliwość stłumienia po-
wstania. Rosjanie zachowywali się tak, jakby 
byli sojusznikami Niemców, a nie Polaków.

Dzięki staraniom rządu emigracyjnego 
rozpoczęły się alianckie loty z zaopatrzeniem 
dla walczącej Warszawy. Samoloty startowały 
z baz w północnych Włoszech i po zrzuceniu 
zaopatrzenia walczącemu miastu wracały do 
baz na zachodzie Europy. Ponieważ sytuacja w Warszawie zmieniała się z dnia na dzień, 
lotnikom alianckim niezwykle trudno było dokonać zrzutów we właściwym miejscu. Tyl-
ko niewielka ich część trafiała w ręce powstańców. Sytuację komplikował zakaz lotów  

�
� � � �

� � � � �

�������
�������

������
�

������

�������
��������

�

�
�
�
�

� �

������

��

� �

�
�
�

���

�
�����

����

������
�

�����
�

����
�������

��

� �

�� � � � �

�

�

�

�
� �

� �
�
�
�

� ��
��

�������

�
���

���

��������
�����

�����
������

����

����
�������

���

�����������

�������
����

������
�������

�� �� � � �
�����

����������
�����

�����
����

�����

������
����

�
�
�
� � �� � ��

�

�
�
� �

�
�
�
�

�
���

��
�����

�
���������

���

�
�� �

������
����

�
�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�
�

�
�

�

� � ��� � ����

�
� �

� �
�
�
�

�
� �

�
�

� �
�
�

�
�

� �
�
��

� � � � � � � �

���
����

�

������
����

� � � � � � �

�� � � � �

� � � � � ��
�
�
�
�
�

�

� � � � � � �

���
���

�
�
� �

�
�
�

�
�
�

�
�
�

� � � � � � � � �

� � � � � � � �
� � � � � � � �

�
�����

����
�
�
� �

�
���

������
�

�������

��������
��������

�
� �

� �
�
�
�
�

����
���

���
��

������������

�� � � � � �

� � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � �

�
�
�
� � �

� � �

��������

�����

������

��������

�����
�����

���������
�����������

�����������������

�������

���������������������������������
����������������

�����������������������������������
���������������������������������������

��������������������

��������������������������������
��������������������������������
��������������

�������������������������
��������������������

���������������������
��������������������������
�������������������������

�������������������������������������

4. Zasięg powstania warszawskiego

3. Stanowisko karabinu maszynowego na balkonie jednej  
z warszawskich kamienic, VIII 1944 r.
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samolotów alianckich nad terenami opano-
wanymi przez Rosjan. Dopiero 9 września, 
czyli ponad miesiąc od wybuchu powstania, 
Stalin zezwolił na lądowanie na sowieckich 
lotniskach polowych samolotów alianckich, 
które nad Warszawą dokonywały zrzutów dla 
powstańców. Tymczasem osamotnieni po-
wstańcy tracili dzielnicę za dzielnicą. 6 wrze-
śnia Niemcy opanowali Powiśle, następnie 
Mokotów i Żoliborz, a 2 października Śród-
mieście. Powstanie zmierzało do upadku.

kapItulacja powstanIa
Części miasta systematycznie odcinane od 
siebie przez wojska niemieckie traciły ze 
sobą łączność. Jedyną drogą przerzucania 
żołnierzy z dzielnicy do dzielnicy, która była 
także drogą ich odwrotu, pozostawała sieć 
podziemnych kanałów ściekowych. Wielu 
powstańców właśnie tamtędy ewakuowało 
się z zagrożonych rejonów. Gdy wyczerpały 
się możliwości dalszej obrony, gdy zabrakło 
amunicji, broni, żywności i środków me-
dycznych, powstanie upadło. Akt kapitulacji 
podpisali przedstawiciele Komendy Głów-
nej Armii Krajowej 2 października 1944 
roku w ożarowie pod Warszawą.

po powstanIu
Po 63 dniach bohaterskiej walki powstańcy 
trafili do niewoli niemieckiej. Ludność cywil-
ną ewakuowano ze stolicy do obozu przej-
ściowego w Pruszkowie, skąd kilkadziesiąt 
tysięcy wywieziono do obozów pracy i obo-
zów koncentracyjnych. Z rozkazu Hitlera 
specjalne oddziały niemieckie przystąpiły 
do planowego niszczenia miasta. To, co nie 
uległo zagładzie podczas walki, Niemcy pod-
palali, wysadzali w powietrze, zrównywali 
z ziemią. Systematycznie dom po domu, 
ulica po ulicy. Hitler zażyczył sobie, aby 
stolica narodu, który śmiał się zbuntować, 
została starta z powierzchni ziemi. Niemcy  

5. Warszawa pod ostrzałem artyleryjskim – trafiony ciężkim 
pociskiem niemieckim budynek Prudentialu, IX 1944 r.

7. Przybycie dowództwa AK i władz cywilnych na plac przed 
Politechniką Warszawską na rokowania kapitulacyjne ze 
stroną niemiecką. Trzeci od lewej: Komendant Główny Armii 
Krajowej gen. Tadeusz Bór-Komorowski, 2 X 1944 r.

8. Kolumna mieszkańców Warszawy wysiedlanych przez 
Niemców, X 1944 r.
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zniszczyli doszczętnie więcej niż 80% zabudowy ponadmilionowego miasta. 
W powstaniu warszawskim zginęło ok. 18 tys. żołnierzy i ok. 200 tys. cywili.  

W heroicznej walce zginęli przede wszystkim ludzie młodzi, o wysokim morale, którzy 
w przyszłości mogli stanowić elitę narodu, m.in. młody poeta krzysztof kamil ba-
czyński. Walcząc w powstaniu o wolność dla miasta i siebie, Polacy pokazali światu, 
że nie godzą się, aby o ich losach decydowano bez ich udziału.

Stosunek władz Związku Sowieckiego do powstańców najlepiej wyrażają słowa 
Stalina komentujące to wydarzenie:

Prędzej czy później prawda o garstce przestępców, którzy wszczęli awanturę warszawską 
w celu uchwycenia władzy, stanie się wszystkim znana.

12 stycznia 1945 roku ruszyła długo oczekiwana ofensywa Armii Czerwonej. W kilka 
dni przełamano niemieckie linie obronne i 17 stycznia wyzwolono Warszawę.

rozwIązanIe armII krajowej
Ostatnie akcje AK miały miejsce w styczniu 1945 roku. Oddziały AK wzięły wówczas 
udział w wyzwalaniu Krakowa i obronie klasztoru na Jasnej Górze, ochraniając te miej-
sca przed zniszczeniem przez wycofujących się Niemców. Wszędzie ujawniających się 
członków AK Rosjanie aresztowali i zsyłali w głąb ZSRS. W tej sytuacji komendant 
główny AK generał leopold okulicki wydał 19 stycznia 1945 roku rozkaz rozwią-
zania organizacji. Rozkaz ten wykonała tylko część żołnierzy. Reszta w obawie przed 
aresztowaniem przez komunistyczne władze zeszła do głębokiego podziemia.

?

! To jesT ważne
W 1944 roku rozpoczęto realizację tzw. planu „Burza”.•	
1 sierpnia 1944 roku wybuchło powstanie warszawskie, które upadło  •	
2 października 1944 roku.
19 stycznia 1945 roku Armia Krajowa została rozwiązana.•	
PyTania i Polecenia

Jaki był stosunek dowódców Armii Krajowej do Armii Czerwonej?1. 
Omów stosunek Rosjan do żołnierzy Armii Krajowej2. 
Na podstawie informacji zawartych w podręczniku i innych źródłach spo-3. 
rządź kalendarium wydarzeń powstania warszawskiego.
Podaj główne przyczyny wybuchu i klęski powstania warszawskiego.4. 

 Czy wiesz, że... 
Instruując	wyższych	oficerów	SS,	17	października	1944	r.	H.	Himmler	powiedział	Warszawie:

To miasto ma całkowicie zniknąć z powierzchni ziemi i służyć tylko jako punkt przeładunkowy dla transportu 
Wehrmachtu. Kamień na kamieniu nie powinien zostać. Wszystkie budynki zniszczyć aż do fundamentów.
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10. KOALICJA ANTYfASZYSTOWSKA. SPRAWA POLSKI  
  W POLITYCE WIELKICH MOCARSTW

W jakich okolicznościach przystąpiły do II wojny światowej Związek Radziecki i Stany Zjednoczone?
Przypomnij kolejne etapy przejmowania władzy przez komunistów na wyzwolonych ziemiach polskich w 1942 roku.

karta atlantycka. deklaracja narodów zjednoczonych
Stany Zjednoczone, pozostające do tej pory na uboczu głównych wydarzeń wojen-
nych, w marcu 1941 roku rozpoczęły dostawy dla Wielkiej Brytanii sprzętu wojennego 
i surowców przemysłowych, potrzebnych do prowadzenia wojny przeciwko Niemcom. 
Dały w ten sposób wyraźnie do zrozumienia, po której stronie konfliktu się znajdują. 
Kilka miesięcy później taką samą formą pomocy objęto zaatakowany przez Niemców 
Związek Sowiecki.

14 sierpnia 1941 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin d. roosevelt 
i premier Wielkiej Brytanii winston churchill na pokładzie pancernika „prince of 
wales”, zakotwiczonego na Atlantyku u wybrzeży Kanady, podpisali dokument okre-
ślający cele wojny – kartę atlantycką. W dokumencie przedstawiono także zasady, 
którymi powinny kierować się państwa po wojnie, m.in.:
– wyrzec się podboju obcych ziem,
– respektować prawo każdego narodu do suwerenności i wyboru odpowiadającej mu 
formy ustroju oraz rządu,
– przystąpić do pokojowej współpracy na 
równych prawach,
– wyrzec się przemocy w stosunkach mię-
dzynarodowych po zakończeniu działań 
wojennych.

Wkrótce Kartę Atlantycką podpisały 
inne państwa, w tym polski rząd emigracyjny  
i Związek Sowiecki, który zobowiązał się do 
przestrzegania jej zasad. Podpisanie Karty 
Atlantyckiej przez Związek Sowiecki i przy-
stąpienie do wojny Stanów Zjednoczonych 
zaatakowanych przez Japonię przyczyniło 
się do powstania koalicji antyfaszystowskiej.  

1 stycznia 1942 roku w Waszyngtonie 
26 państw, w tym Polska, podpisało de-
klarację narodów zjednoczonych. Pań-
stwa sygnatariusze deklaracji zobowiązały 
się do prowadzenia wojny aż do jej zakoń-
czenia. Do końca wojny deklarację pod-
pisało 51 państw. Stała się ona po wojnie 
podstawą działania Organizacji Narodów 
Zjednoczonych.

1. Plakat propagandowy Wolnej Francji przedstawiający 
szefów państw rządów emigracyjnych działających w Lon-
dynie i walczących z Niemcami. Litera „V” symbolizowała 
zwycięstwo (jest to pierwsza litera angielskiego słowa ozna-
czającego zwycięstwo – victory). Generał Sikorski umiesz-
czony został w środku obok generała Charles’a de Gaulle’a, 
po jego prawej stronie, 1940–1943 r.
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wIelka trójka
Głównymi państwami koalicji antyfaszystowskiej były Stany Zjednoczone, Związek 
Sowiecki i Wielka Brytania, nazywane wielką trójką. Jej przedstawiciele zaczęli for-
malną współpracę w momencie podpisania Deklaracji Narodów Zjednoczonych. Wiel-
ka Trójka organizowała spotkania, na których uzgadniała poczynania wojskowe prze-
ciwko państwom faszystowskim. Trzykrotnie zorganizowano konferencje z udziałem 
przywódców wszystkich trzech państw. Pierwsza odbyła się w 1943 roku w tehe-
ranie, a dwie następne w 1945 roku w jałcie i poczdamie. Wszystkie decyzje po-
dejmowane przez Wielką Trójkę były obowiązujące dla pozostałych państw-członków 
koalicji antyfaszystowskiej, które podpisały Deklarację Narodów Zjednoczonych.

konFerencja w teheranIe
Konferencja w Teheranie, stolicy Iranu, trwała od 28 listopada do 1 grudnia 1943 
roku. Celem Roosevelta – prezydenta USA, Churchilla – premiera Wielkiej Brytanii 
i Stalina – przywódcy państwa radzieckiego było uzgodnienie wspólnych działań 
politycznych, wojskowych i gospodarczych po przejęciu przez państwa koalicji ini-
cjatywy wojennej zarówno w Europie, jak i na Dalekim Wschodzie. Podjęto wówczas 
decyzję o utworzeniu, najpóźniej do maja 1944 roku, drugiego frontu w Europie. 
Jego utworzenie miało odciążyć ZSRS i zmusić Hitlera do prowadzenia wojny na 
dwa fronty, a tym samym przyspieszyć koniec wojny. Rozmawiano również wstęp-
nie na temat form współpracy międzynarodowej po zakończeniu wojny, o powo-
jennej sytuacji Niemiec oraz o utworzeniu po zakończeniu wojny ogólnoświatowej 
organizacji międzynarodowej. 

W sprawie Polski, na wniosek Stalina, 
podjęto wstępne ustalenia co do wschod-
niej granicy, której przebieg ustalono 
na tzw. linii curzona. Takie ustalenie 
wschodniej granicy oznaczało, że duże 
obszary ziem polskich na wschodzie 
miały wejść w skład Związku Sowieckie-
go. Dyktując pozostałym członkom ko-
alicji własne warunki dotyczące granic, 
Stalin utrwalał radzieckie panowanie we 
wschodniej Europie.

konFerencja w jałcIe
Kolejna konferencja odbyła się w Jałcie 
na Krymie na terytorium ZSRS (od 4 do 
11 lutego 1945 roku). Szefom Wielkiej 
Trójki towarzyszyły delegacje wojskowe. Konferencja odbywała się w końcowej fa-
zie wojny, toteż uzgodniono zasady współpracy w celu szybkiego pokonania Niemiec 
oraz określono zasady ich okupacji po zakończeniu wojny. Zadecydowano, że po bez-
warunkowej kapitulacji Niemcy będą podzielone na cztery strefy okupacyjne (obok 

2. Wielka Trójka podczas konferencji w Jałcie (od lewej sie-
dzą): W. Churchill, F.D. Roosevelt i J. Stalin, IX 1944 r.
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konFerencja w poczdamIe
Po raz ostatni przywódcy Wielkiej Trój-
ki spotkali się już po kapitulacji Niemiec 
w podberlińskim Poczdamie (17 lipca 
– 2 sierpnia 1945 roku). Zmienili się 
uczestnicy konferencji. Churchill repre-
zentował Wielką Brytanię tylko na po-
czątku konferencji – od 25 lipca przedsta-
wicielem tego kraju w Poczdamie został 
nowy premier – clement attlee (czy-
taj: klement atli). Natomiast zmarłego  
w kwietniu Roosevelta zastąpił prezydent 
harry truman. ZSRS niezmiennie był 
reprezentowany przez Stalina.

Szefom państw w czasie tej konferencji towarzyszyły delegacje doradców wojsko-
wych i cywilnych oraz ministrowie spraw zagranicznych. Dyskutowano nad powo-
jennymi losami Niemiec, współpracą pięciu mocarstw: USA, ZSRS, Wielkiej Brytanii, 
Francji i Chin oraz zmianami terytorialnymi w Europie. Powołano sojuszniczą radę 

stref okupowanych przez Wielką Trójkę zgodzono się dopuścić do okupacji Niemiec 
Francję). Na cztery sektory podzielono także Berlin. Postanowiono, że Niemcy będą 
musiały zapłacić wysokie odszkodowania, a nazistowscy zbrodniarze wojenni zostaną 
osądzeni przez międzynarodowy trybunał. Uzgodniono również miejsce i czas zwoła-
nia konferencji założycielskiej Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). 

2. Wielka Trójka podczas konferencji w Poczdamie (od lewej 
siedzą): C. Attle, H. Truman i J. Stalin, VII–VIII 1945 r.

Postanowienia w sprawie Polski na konferencji w Jałcie

W czasie konferencji jałtańskiej podjęto wiele ustaleń dotyczących Polski. Postanowiono uzupełnić Rząd 
Tymczasowy działaczami niepodległościowymi z kraju i zagranicy i stworzyć Tymczasowy rząd Jedności 
Narodowej (TrJN), który miałby przeprowadzić wolne i nieskrępowane wybory w jak najkrótszym czasie. 
Ustalono, że polska granica wschodnia będzie przebiegać wzdłuż linii Curzona, z niewielkimi zmianami, a za 
utracone ziemie na wschodzie Polska uzyska rekompensatę na zachodzie i północy. 
Narzucono Polsce rozwiązania, których większość społeczeństwa nie akceptowała. Nie zapewniono spo-
sobu kontroli planowanych wyborów, co przy silnej pozycji działaczy komunistycznych, wspieranych przez 
stacjonującą na naszych ziemiach Armię Czerwoną, oznaczało uzależnienie Polski od Związku Sowieckiego. 
Podobnie postąpiono z całą wschodnią Europą, tworząc we wszystkich państwach wyzwolonych przez ZSRS 
rządy komunistyczne posłuszne Stalinowi. 
W istocie dokonano podziału Europy na dwie strefy wpływów: na demokratyczną europę Zachodnią  
i na kontrolowaną przez Zsrs europę wschodnią. Ustanowiony wówczas tzw. ład jałtański przetrwał 
kilka dziesięcioleci.
Ustalenia w Jałcie ostro skrytykował emigracyjny rząd Rzeczypospolitej, a także środowiska polonijne. Obwi-
niono Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię o uzależnienie losu Polski od woli Stalina. 
W lutym 1945 roku rząd wydał oświadczenie, które stwierdzało, że układy jałtańskie nie obowiązują narodu 
polskiego. Inaczej zareagowali działacze Rządu Tymczasowego w kraju, dla których ustalenia w Jałcie były 
„zwycięstwem polskiej demokracji”.
W czasie konferencji w Jałcie Związek Sowiecki zobowiązał się do przystąpienia do wojny przeciwko Japonii 
w ciągu dwóch – trzech miesięcy po zakończeniu wojny w Europie.
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kontroli niemiec, mającą sprawować władzę na terytoriach okupowanych i koor-
dynować współpracę pomiędzy strefami okupacyjnymi. Postanowiono także rozbroić 
i pozbawić Niemcy przemysłu wojennego (demilitaryzacja i dekartelizacja), rozwią-
zać partię faszystowską (denazyfikacja) oraz przywrócić w Niemczech demokratyczne 
rządy (demokratyzacja). Każde z mocarstw okupacyjnych miało ściągnąć odszkodo-
wania wojenne ze swojej strefy okupacyjnej. Jedynie ZSRS miał prawo do odszkodo-
wań także z innych stref, w zamian za co zobowiązał się do pokrycia roszczeń Polski 
wobec Niemiec, czego nigdy nie uczynił. 

Postanowienia w sprawie Polski na konferencji w Poczdamie

Za jedyne przedstawicielstwo państwa polskiego uznano Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej i tym 
samym cofnięto poparcie dla rządu emigracyjnego w Londynie. W celu ostatecznego ustalenia polskiej 
granicy zachodniej i północnej zasięgnięto opinii członków TRJN i 2 sierpnia 1945 roku ogłoszono, że na 
zachodzie stanowić ją będą Odra i Nysa Łużycka, a na północy wybrzeże Bałtyku. Do Polski przyłączono 
też Gdańsk i południową część Prus Wschodnich. Zadecydowano także o przesiedleniu ludności niemiec-
kiej z ziem przyznanych Polsce.

?

! To jesT ważne
14 sierpnia 1941 roku  prezydent USA i premier Wielkiej Brytanii •	
podpisali Kartę Atlantycką, co później uczyniły także inne państwa.
1 stycznia 1942 roku 26 państw podpisało Deklarację Narodów •	
Zjednoczonych.
Trzykrotnie odbyły się konferencje Wielkiej Trójki: Teheran – w 1943 •	
roku; Jałta i Poczdam – w 1945 roku.

PyTania i Polecenia

Jak doszło do powstania wielkiej koalicji antyhitlerowskiej?1. 
Jakie postanowienia wobec Niemiec zapadły na konferencjach Wielkiej 2. 
Trójki?
Dlaczego doszło do podziału Europy na dwie strefy wpływów?3. 
Wymień postanowienia Wielkiej Trójki w sprawie Polski.4. 

słowniczek
demilitaryzacja – ograni-
czenie na określonym terytorium 
sił zbrojnych, często połączone 
z zakazem stacjonowania 
pewnych ich rodzajów oraz 
zakazem produkcji określonych 
rodzajów uzbrojenia  
i urządzeń wojskowych.

dekartelizacja – likwi-
dacja karteli (luźny związek 
grupy przedsiębiorstw jednej 
branży zawiązany w celu opa-
nowania rynku) – oznaczała 
proces likwidacji przemysłu 
zbrojeniowego w Niemczech.

denazyfikacja – działania 
mające na celu wykorzenienie 
faszyzmu (nazizmu) z życia 
politycznego Niemiec;  
w ramach denazyfikacji 
zlikwidowano NSDAP i współ-
działające z nią organizacje.

demokratyzacja – 
wprowadzenie demokracji 
poprzez rozszerzenie 
uczestnictwa obywateli  
w sprawowaniu rządów.


