
Lekcja 

Temat: Polacy podczas II wojny – powtórzenie wiadomości 

1. Ziemie polskie zajęte przez Niemców 

a. Wcielone do III Rzeszy: Pomorze Gdaoskie, Wolne Miasto Gdaosk, Suwalszczyzna, ziemia łódzka oaz 

częśd Wielkopolski, Mazowsza i Górnego Śląska 

 Po agresji Na ZSRS włączono okręg białostocki 

b. Generalne Gubernatorstwo:  częśd Mazowsza i Małopolska  

 Po agresji na ZSRR włączono tzw. Dystrykt Galicja (województwa lwowskie, stanisławowskie i 

tarnopolskie) 

c. Północne Orawy i Spisz oddano Słowacji 

2. Ziemie polskie zajęte przez ZSRS 

a. Wcielenie tych ziem do Białoruskiej i Ukraioskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej 

b. Wileoszczyzna włączona do Litwy 

3. Okupacja niemiecka 

a. Ziemie wcielone (plan całkowitej germanizacji) 

 Zamordowanie ok. 80 tys. Polaków 

 Masowe wysiedlenia do III Rzeszy lub GG (ok. 900 tys.) 

 Sprowadzanie niemieckich kolonistów 

 Pozbawienie pozostałych Polaków praw obywatelskich 

 Zakaz działalności sportowej i kulturalnej, likwidacja szkolnictwa i języka polskiego w urzędach, 

zmiany polskich nazw miejscowości i ulic na niemieckie 

 Tworzenie volkslisty  

b. Generalne Gubernatorstwo (zaplecze gospodarcze III Rzeszy) 

 Przekształcenie Polaków w warstwę niewolników 

 Dopuszczenie języka polskiego w urzędach 

 Kształcenie na poziomie tylko elementarnym (czytanie, pisanie, proste rachunki) i zawodowym 

 Kontrolowana przez Niemców polska policja „granatowa” 

 Kontrolowana polskojęzyczna prasa „gadzinówka” 

4. Okupacja sowiecka i zbrodnie na Polakach. 

a. Cel: 

 Usunięcie z ziem polskich wcielonych do ZSRR ludności polskiej. 

 Pozbawienie narodu polskiego elit umysłowych. 

b. Podjęte działania: 

 Paszportyzacja – przymusowe nadawanie obywatelstwa sowieckiego, co wiązało się m.in. z 

obowiązkową służbą w Armii Czerwonej 

 Sowietyzacja – narzucanie ideologii komunistycznej, walka z Kościołem, likwidacja własności 

prywatnej, nacjonalizacja przemysłu, kolektywizacja wsi 

 Aresztowania, zesłania na Syberię lub do Kazachstanu ok. 400 tys. Polaków (więzienia, obozy 

pracy, osadnictwo przymusowe) 

 Zbrodnie ludobójstwa na polskich służbach mundurowych. 

c. Zbrodnia katyoska. 

 IX – X. 1939 - osadzenie ponad 20 tysięcy polskich oficerów różnych służb mundurowych 

wziętych do niewoli w kampanii wrześniowej w obozach w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku. 

 IV – V 1940 – zamordowanie większości osadzonych oficerów w Katyniu, Piatichatkach, 

Charkowie, Kalininie i Miednoje. 

 Propaganda ZSRR przez niemal cały okres istnienia tego paostwa, winą za zbrodnie obarczała 

Niemców. 

5. Utworzenie rządu polskiego na emigracji 



a. Wyznaczenie przez internowanego prezydenta Mościckiego swojego następcy - Władysława 

Raczkiewicza (30 IX 1939) 

b. Powołanie na premiera rządu gen. Władysława Sikorskiego (30 IX 1939) 

c. Gen. Sikorski Naczelnym Wodzem Polskich Sił Zbrojnych (listopad 1939) 

d. Rada Narodowa Rzeczypospolitej Polskiej z Ignacym Paderewskim na czele jako organ doradczy i 

namiastka parlamentu (władzy ustawodawczej) 

e. Siedziby rządu: 

 Angers we Francji 

 Londyn  -po klęsce Francji 

f. Znaczenie utworzenia polskiego rządu na uchodźstwie 

 Zachowanie ciągłości legalnej władzy polskiej i możliwośd uczestnictwa w polityce 

międzynarodowej (uznanie rządu przez Francję i Wielką Brytanię i inne paostwa) 

6. Stosunki polsko – sowieckie i układ Sikorski – Majski  

a. Od 17 września 1939 – stan nieformalnej wojny z ZSRR 

b. Po ataku III Rzeszy na ZSRR, Sowieci stali naturalnymi sojusznikami koalicji antyhitlerowskiej 

c. 30 lipca 1941 – podpisanie pod naciskiem Brytyjczyków układu z rządem sowieckim (układ Sikorski – 

Majski)  

7. Postanowienia układu Sikorski – Majski 

a. Nawiązanie stosunków dyplomatycznych Sowietami 

b. Wzajemna pomoc w walce z Niemcami 

c. Utworzenie armii polskiej złożonej z  Polaków przebywających w ZSRR 

d. Anulowanie paktu Ribbentrop – Mołotow w sprawie polskiej 

e. „amnestia” dla Polaków przebywających w więzieniach i łagrach sowieckich  

f. Pominięcie sprawy przywrócenia wschodniej granicy Polski sprzed wojny spowodowały kontrowersje 

wokół układu i przejściowy kryzys w rządzie Sikorskiego zażegnany interwencją Churchilla  

8. Armia Polska w ZSRS i okoliczności jej wyprowadzenia na Środkowy Wschód (Irak, Iran) 

a. 14 VIII 1941 r. – podpisanie umowy dotyczącej formowania oddziałów polskich w ZSRS 

b. Gen. Władysław Anders – dowódca  

c. Przyczyny niechęci Stalina do formowanego wojska polskiego 

 Różnice ideologiczne między Sowietami, a rządem polskim 

 Brak zwierzchności politycznej Stalina nad wojskiem polskim na terenie ZSRS 

d. Utrudnienia sowieckie w formowaniu się wojska polskiego 

 Trudności z docieraniem Polaków do miejsc formowania się oddziałów  

 Trudności z zaopatrzeniem, dostawami broni i wyszkoleniem 

 Problem braku oficerów polskich, którzy dostali się do niewoli sowieckiej po kampanii 

wrześniowej 

 Próby wysyłania żołnierzy polskich na front bez odpowiedniego wyposażenia i wyszkolenia 

e. Okoliczności wyprowadzenie armii polskiej z ZSRR 

 Nieporozumienia polsko – sowieckie dotyczące tworzenia polskich jednostek wojskowych 

 Propozycja Churchilla obsadzenia polskimi żołnierzami brytyjskich terenów w Iraku i Iranie (ropa 

naftowa) 

 Zgoda Stalina i ewakuacja armii Andersa na Środkowy Wschód do kooca sierpnia 1942 r.  

9. Okoliczności zerwania przez ZSRS stosunków dyplomatycznych z rządem Sikorskiego 

a. 1942 r. - odkrycie przez Niemców masowych grobów polskich oficerów zamordowanych w Katyniu przez 

NKWD i ogłoszenie tej informacji 13 IV 1943 r.   

b. Dementowanie tych informacji przez Rosjan i próba obarczenia zbrodnią Niemców 

c. Polski rząd emigracyjny zwrócił się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża o zbadanie grobów 

d. Zerwanie przez ZSRS stosunków dyplomatycznych z rządem emigracyjnym – 25 IV 1943 r. 

10. Pion wojskowy Polskiego Paostwa Podziemnego 



a. na rozkaz marsz. Edwarda Śmigłego-Rydza we wrześniu 1939 r. powstała Służba Zwycięstwu Polski, 

której dowódcą został gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz 

b. 13 XI 1939 r. gen. Władysław Sikorski powołał Związek Walki Zbrojnej (ZWZ) 

c. 14 II 1942 r. ZWZ został przekształcony w Armię Krajową (AK) 

d. dowódcy ZWZ-AK 

 pierwszym dowódcą ZWZ był gen. Kazimierz Sosnkowski, którego Komenda Główna działała we 

Francji 

 pierwszym Komendantem Głównym w kraju został w czerwcu 1940 r. gen. Stefan Rowecki-

„Grot” –aresztowany przez gestapo w VI 1943 r. 

 w czerwcu 1943 r. Komendantem Głównym Armii Krajowej został gen. Tadeusz Komorowski-

„Bór” 

11. Działalnośd ZWZ-AK 

a.  głównym celem ZWZ i AK było przygotowanie ogólnokrajowego powstania zbrojnego 

b.  sabotaż – udział Szarych Szeregów (zakonspirowane Harcerstwo Polskie) 

c. działalnośd dywersyjna 

 akcje zbrojne wymierzona w niemiecki transport i magazyny 

 organizacją działao dywersyjnych zajmowało się Kierownictwo Dywersji  (Kedyw) 

d. największe akcje zbrojne Armii Krajowej 

 tzw. akcja pod Arsenałem – odbicie Janka Bytnara-„Rudego” (26 III 1943 r.) 

 zamach na gen. SS Franza Kutscherę (1 II 1944 r.) 

e. działalnośd wywiadowcza – np. zdobycie informacji o pociskach V-1 i rakietach V-2 

12. Formy niemieckiego terroru 

a. ziemie polskie miały stanowid „przestrzeo życiową” dla Niemców, a Polacy mieli zostad poddani 

eksterminacji, lub deportowali za Ural, a pozostali – przekształceni w niewolniczą siłę roboczą (Generalny 

Plan Wschód) 

b. jesienią 1942 r. Niemcy rozpoczęli akcję wysiedlania ludności polskiej z Zamojszczyzny i skolonizowania 

jej przez Niemców 

c. wyzysk gospodarczy ziem polskich 

 polscy rolnicy zostali obciążeni obowiązkiem dostarczania kontyngentu produktów rolnych po 

narzuconych cenach 

 liczna grupa Polaków została wywieziona do Niemiec na przymusowe roboty 

d. szczególnie bezwzględnym narzędziem niemieckiego terroru była tajna policja – Gestapo 

e. sied obozów koncentracyjnych 

f. uliczne łapanki i masowe egzekucje 

13. Polacy wobec niemieckich okupantów 

a. Formy oporu polskiego: 

 bojkot zarządzeo okupacyjnych 

 handel na czarnym rynku, który poprawiał zaopatrzenie miast w żywnośd 

 członkowie Szarych Szeregów prowadzili tzw. mały sabotaż 

b. wśród Polaków kolaboracja z Niemcami była rzadkością 

c. niemiecka akcja wysiedleocza na Zamojszczyźnie została zahamowane przez akcje zbrojną Armii Krajowej 

i Batalionów Chłopskich 

14. Eksterminacja narodu żydowskiego 

a. Żydzi zostali umieszczeni w gettach,  w których masowo umierali z głodu i chorób 

b. w 1942 r. rozpoczęła się systematyczna zagłada ludności żydowskiej w obozach zagłady – np. Auschwitz-

Birkenau i Treblince 

c. w wyniku Holokaustu śmierd poniosło ok. 3 miliony polskich Żydów 

d. w niektórych gettach i obozach koncentracyjnych wybuchały żydowskie powstania zbrojne 

15. Postawy Polaków wobec Holokaustu 
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a. w Polsce za udzielanie pomocy Żydom groziła kara śmierci 

b. w sposób zorganizowany pomocy Żydom udzielała Rada Pomocy Żydom „Żegota”, w której działali m.in.: 

 Władysław Bartoszewski 

 Zofia Kossak-Szczucka 

 Irena Sendlerowa 

c. Witold Pilecki dał się uwięzid w Auschwitz, aby zdobyd informacje o losie więzionych tam Żydów 

d. o zagładzie ludności żydowskiej informował rządy Wielkiej Brytanii i USA kurier Jan Karski 

e. szmalcownicy byli karanie przez organa Polskiego Paostwa Podziemnego 

16. Zbrodnia wołyoska 

a. w czasie okupacji niemieckiej na Wołyniu gwałtownie zaostrzył się konflikt polsko-ukraioski 

b. Ukraiocy pod przywództwem Stepana Bandery utworzyli Ukraioską Powstaoczą Armię (UPA), która 

dążyła do usunięcia Polaków z Wołynia i Wschodniej Ukrainy 

c. latem 1943 r. UPA rozpoczęła tzw. czystki etniczne, polegające na masowym mordowaniu ludności 

polskiej – zginęło ok. 60 tys. Polaków 

17. Przyczyny wybuchu powstania warszawskiego  

a. Polityczne  

 Zajęcie Kresów Wschodnich przez ZSRS 

 Formowanie przez Stalina w Lublinie komunistycznych władz polskich 

 Apele radiowe ZPP (komuniści polscy) z Moskwy do Warszawiaków  o podjęcie walki 

 Próba uchronienia Polski od podporządkowania Sowietom 

b. Wojskowe  

 Niepowodzenie planu „Burza” 

 Bojowe nastroje wśród żołnierzy AK i chęd odwetu na Niemcach za lata terroru 

c. Bezpośrednie 

 Zbliżanie się frontu wschodniego i ewakuacja niemieckiej administracji z Warszawy 

 Podejrzenie o próbę eksterminacji ok. 100 tys. Warszawiaków, wezwanych przez Niemców do 

budowy fortyfikacji (27 lipca) 

 Nieprawdziwa informacja o pojawieniu się sowieckich czołgów na prawym brzegu Wisły (31 

lipca) 

18. Przebieg powstania (1 VIII – 2 X 1944 r.) 

a. 1 VIII – Komendant Główny AK Tadeusz „Bór” Komorowski wydał rozkaz rozpoczęcia walk na godzinę 

„W” – 17.00 

b. Płk Antoni Chruściel „Monter” – bezpośredni dowódca powstania w Warszawie 

c. Początkowe sukcesy powstaoców: 

 Opanowanie Śródmieścia, Starego Miasta, Powiśla, Żoliborza, Woli, Ochoty i części Mokotowa 

d. Okoliczności przejęcia inicjatywy przez Niemców: 

 Nieudane próby opanowania wojskowych celów i niedostateczne uzbrojenie powstaoców 

 Zła komunikacja pomiędzy zdobytymi dzielnicami (tylko kanały) 

 Wstrzymanie ofensywy przez Armię Czerwoną 

 Wzmocnienie sił niemieckich 

 Gen. SS Erich von dem Bach – Zelewski (dowódca sił niemieckich) 

e. Ofensywa niemiecka i upadek powstania 

 Opanowanie Woli i Ochoty (11 sierpnia)– wymordowanie ok. 70 tys. cywilów 

 Zajęcie Starego Miasta po bardzo zaciętych walkach (2 września) 

 Odcięcie Polaków od Wisły - opanowanie Powiśla, a następnie Czerniakowa, gdzie powstaoców 

wsparli Polacy z armii Berlinga 

 Atak na Mokotów i Żoliborz, który skapitulował 30 września 

 Opanowanie Śródmieścia i kapitulacja powstanie  (2 października) 

19. Skutki upadku powstania  



a. Zmiany w dowództwie AK i Paostwie Podziemnym 

 gen. Tadeusz Komorowski „Bór” trafił do niemieckiej niewoli 

 Komendantem Głównym AK został gen. Leopold Okulicki „Niedźwiadek” 

 władze cywilne Polskiego Paostwa Podziemnego opuściły stolicę i kontynuowały działalnośd 

konspiracyjną 

b. Straty w ludziach i zniszczenia materialne 

 zginęło 18 tys. powstaoców, a 25 tys. zostało rannych 

 zginęło około 150 tys. cywilnych mieszkaoców Warszawy 

 pozostali mieszkaocy zostali zmuszeni do opuszczenia miasta 

 miasto zostało zniszczone podczas walk, a następnie w akcie zemsty było systematycznie 

wyburzane (80 % zabudowy) 

c. Skutki polityczne i wojskowe 

 Nieudana próba zademonstrowania niezależności przez rząd w Londynie i uchronienia Polski 

przed podporządkowaniem politycznym ZSRS 

 Wstrzymanie ofensywy sowieckiej (wznowiona będzie w styczniu 1945 r.) 

20. Formowanie Polskich Sił Zbrojnych we Francji i działania bojowe. 

a. Działania bojowe w wojnie obronnej Francji (1940) 

 1 Dywizja Grenadierów – m.in. w bitwie pod Lagarde 

 2 Dywizja Strzelców Pieszych – udział w walkach obronnych 

 10 Brygada Kawalerii Pancernej (gen. Stanisław Maczek) – walki w rejonie Montbard 

b. Samodzielna Brygada Strzelców Podhalaoskich 

 Walki o Narwik w Norwegii (maj 1940) 

 Walki w obronie Półwyspu Bretooskiego 

c. Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich 

 Walki w obronie Tobruku (VIII – XII 1941) 

21. Polskie Siły Zbrojne w Wielkiej Brytanii i działania bojowe 

a. Odtwarzanie PSZ z oddziałów ewakuowanych z Francji uzupełnianych werbunkiem z USA i Kanady 

b. Sformowano 1 Korpus PSZ w tym:  

 1 Dywizję Pancerną – gen S. Maczek,  

 1 Samodzielną Brygada Spadochronową – gen. Stanisław Sosabowski. 

c. Udział polskich pilotów w bitwie o Anglię (1940) 

 303 Warszawski Dywizjon Myśliwski im. Tadeusza Kościuszki 

 302 Dywizjon Myśliwski „Poznaoski” 

22. Utworzenie 2. Korpusu Polskich Sił Zbrojnych i działania bojowe (1944 – 1945) 

a. Połączenie ewakuowanej z ZSRS armii gen. Andersa z jednostkami stacjonującymi na Bliskim Wschodzie 

(m.in. Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich) 

b. Działania bojowe (Włochy): 

 18 maja 1944 r. – zdobycie klasztoru Monte Cassino  

 Wyzwalanie północnych Włoch (Bolonia, Ankona) 

23. Działania bojowe 1 Korpusu PSZ po otwarciu drugiego frontu w Europie (1944 – 1945) 

a. 1 Dywizja Pancerna (gen. S. Maczek) 

 Bitwa pod Falaise 

 Wyzwalanie Holandii i Belgii 

 Zajęcie niemieckiej bazy w Wilhelmshaven 

b. 1 Samodzielna Brygada Spadochronową (gen. S. Sosabowski) 

 Udział w nieudanej operacji „Market – Garden” – bitwa pod Arnhem 

24. Podczas II wojny światowej został odbudowany polski ruch komunistyczny 

a. 21 VII 1944 r. komuniści utworzyli Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego (PKWN) 
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 przewodniczącym PKWN został socjalista Edward Osóbka-Morawski 

 22 VII 1944 r. został ogłoszony tzw. Manifest, w którym PKWN ogłosiło się jedynym rządem 

polskim 

 siedzibą PKWN był Lublin – stąd określenie „Polska lubelska” dla początków rządów 

komunistycznych w Polsce 

b. 31 XII 1944 r. PKWN został przekształcony w Rząd Tymczasowy Rzeczypospolitej Polskiej 

25. W dniach od  4 do 11 II 1945 r. odbyła się konferencja Wielkiej Trójki w Jałcie na której zapadłych decyzje 

dotyczące Polski: 

a. decyzje dotyczące ustroju politycznego Polski 

 decyzja o utworzeniu Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej 

 po zakooczeniu wojny w Polsce miały się odbyd demokratyczne wybory 

b. decyzje dotyczące granic: 

 wschodnia granica Polski miała przebiegad na tzw. linii Curzona – Polska traciła Kresy Wschodnie 

 Polska miała otrzymad rekompensatę terytorialną kosztem Niemiec 

26. Represje władz komunistycznych wobec Polskiego Paostwa Podziemnego 

a. Komendant Główny AK gen. Leopold Okulicki 19 I 1945 r. rozwiązał Armię Krajową 

b. jednocześnie utworzono bardziej zakonspirowaną organizację „Niepodległośd” („Nie”) 

c. władze Polskiego Paostwa Podziemnego w marcu 1945 r. zostały podstępnie uwięzione przez NKWD 

d. działacze Polskiego Paostwa Podziemnego w czerwcu 1945 t. zostali bezprawnie osądzeni w tzw. 

procesie szesnastu 

e. na kary więzienia zostali skazani między innymi: 

 ostatni Delegat Rządu RP na Kraj – Jan Stanisław Jankowski 

 przewodniczący Rady Jedności Narodowej – Kazimierz Pużak 

 były Komendant Główny AK – gen. Leopold Okulicki 

27. 28 VI 1945 r. został utworzony Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej (TRJN) 

a. w TRJN zdecydowaną przewagę  miała PPR i partie od niej uzależnione 

b. premierem rządu został Edward Osóbka-Morawski 

c. były premier polskiego rządu emigracyjnego – Stanisław Mikołajczyk został wicepremierem 

 


