
Lekcja 

Temat: Społeczeostwo polskie pod okupacją 

1. Postawa Polaków wobec okupantów 

a. Kolaboracja z Niemcami 

 Znikoma skala 

 Kary śmierci za kolaborację 

 Żadne polskie ugrupowanie polityczne nie współpracowało z Niemcami 

b. Formy oporu wobec okupanta 

 Fałszywe zaświadczenia lekarskie o niezdolności do pracy w niemieckim przemyśle 

 Świadectwa chrztu dla ukrywających się Żydów 

 Nielegalne odbiorniki radiowe, kolportaż ulotek 

 Bojkot kin i innych form propagandy niemieckiej 

2. Realizacja niemieckiego Generalnego Planu Wchód na Zamojszczyźnie  (jesieo 1942, lato 1943) 

a. Cel  

 wymordowanie lub wysiedlenie Polaków i sprowadzenie kolonistów niemieckich  

b. Przebieg 

 próby wysiedlania Polaków, mordowanie osób stawiających opór, niszczenie mienia 

 obrona Polaków podjęta przez organizacje zbrojne Polskiego Podziemia 

c. Skutek 

 Wysiedlenie ok. 110 tys. mieszkaoców Zamojszczyzny  

3. Zagłada polskich Żydów 

a. Do 1942 roku działania izolujące ludnośd żydowską 

 Opaski z gwiazdą Dawida 

 Zakaz korzystanie z publicznej komunikacji 

 Konfiskaty majątków 

 Izolowanie w gettach 

b. Od 1942 roku realizacja planu zagłady Żydów (Holokaust) 

 Masowe mordowanie Żydów w obozach zagłady 

c. Formy oporu Żydów 

 Bunty w obozach i gettach 

4. Powstanie w getcie warszawskim (kwiecieo – maj 1943) 

a. Żydowska Organizacja Bojowa ok. 1000 powstaoców (Mordechaj Anielewicz) 

b. Marek Edelman – ostatni dowódca powstania 

c. 16 maja – wysadzenie warszawskiej Wielkiej Synagogi i zrównanie getta z ziemią 

5. Życie w okupowanej Warszawie 

a. Niemcy (urzędnicy, policja, wojsko) 

 Podkreślali swoją rzekomą wyższośd (rezydencje, samochody, osobna komunikacja miejska) 

b. Polacy 

 Łapanki uliczne i wywóz na roboty przymusowe  

 Egzekucje na Polakach jako odwet za akcje zbrojne polskiego podziemia 

 Zakaz prowadzenia aut 

 Propaganda niemiecka w kinach, radio i prasie 

 Niszczenie polskich zabytków i pomników 

 Niemieckie nazwy sklepów i punktów usługowych  

c. Żydzi traktowani jako ludnośd niższej kategorii 

 Pozbawieni praw, majątku i pracy 

 Od 1940 r. w getcie 



6. Polacy wobec Holokaustu 

a. Rada Pomocy Żydom „Żegota” 

 Pomoc materialna (odzież, leki, żywnośd) 

 Organizacja ucieczek z getta 

 Ukrywanie Żydów, wyrabianie fałszywych dokumentów 

b. Irena Sendlerowa działała w ramach „Żegoty”, ocaliła z getta warszawskiego ok. 2500 dzieci żydowskich 

c. Rodzina Ulmów z Markowej na Rzeszowszczyźnie 

 Zamordowana przez Niemców za ukrywanie Żydów 

d. Działalnośd informacyjna o Holokauście 

 Rotmistrz Witold Pilecki – dobrowolnie poszedł do Auschwitz, skąd przekazywał informacje o 

sytuacji w obozie 

 Jan Karski – przekazywał informacje z getta warszawskiego 

e. Szmalcownicy  

 Osoby, które za pieniądze wydawały Żydów Niemcom  

 Karane śmiercią przez Polskie Podziemie 

7. Rzeź wołyoska – masowe mordy na Polakach na Wołyniu i w Galicji Wschodniej dokonane przez Ukraioską 

Powstaoczą Armię w lecie 1943 roku i w 1944 roku 

a. Cel UPA (banderowcy) – utworzenie ukraioskiego paostwa przy współpracy z Niemcami i usunięcie z 

terenów uznanych za ukraioskie innych narodowości (czystki etniczne) 

b. Skutek 

 Łącznie z rąk UPA zginęło na Wołyniu i w Galicji Wschodniej około 100 tys. Polaków 


