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▪ Chodzę do 8 klasy Szkoły 
Podstawowej w Pasiekach

▪ Interesuję się historią, językiem 
polskim

▪ Lubię matematykę, fizykę, geografię i 
język polski

▪ W czasie wolnym spędzam czas na 
swieżym powietrzu lub gram w różne 
gry

▪ Kocham grać w piłkę nożną



▪ Obwód Zamość-jednostka terytorialna Związku Walki 
Zbrojnej, a następnie Armii Krajowej.

▪ Obwód ten wraz z trzema innymi (Tomaszów Lubelski,
Hrubieszów, Biłgoraj) wchodził w skład Inspektoratu
Zamojskiego Okręgu Lublin AK, a jego dowódcą w
czasie powstania zamojskiego był kpt. Stanisław Prus ps.
"Adam".



1 września 1939 r. wojska niemieckie przekroczyły granice 

Rzeczypospolitej i rozpoczęła się II wojna światowa. W czasie 

kampanii wrześniowej osamotniona armia polska uległa 

przeważającej sile wojsk niemieckich, a po 17 września również
sowieckich. Na ziemiach okupowanych zapanował terror. 

Egzekucje, wysiedlenia, aresztowania, zsyłki do obozów, łapanki 

stale towarzyszyły Polakom w latach wojny. Polityka okupacyjna 

Niemiec miała doprowadzić do likwidacji elity intelektualnej 

narodu polskiego. W miastach obowiązywały przydziały 

kartkowe, na wsi obowiązywały kontyngenty, czyli przymusowe 

dostawy produktów rolnych przez rolników. Wielu Polaków 

wysłano na roboty przymusowe do III Rzeszy, a część polskich 

dzieci poddano germanizacji.



Pod koniec września 1939r. powstała pierwsza konspiracyjna

organizacja zbrojna -Służba Zwycięstwu Polski –której celem

była kontynuacja walki. W listopadzie 1939 r. SZP

przekształcona została w Związek Walki Zbrojnej. 14 lutego

1942 gen. Władysław Sikorski, naczelny wódz PSZ, wydał
rozkaz o przemianowaniu ZWZ na Armię Krajową. AK była
największą armią podziemną w Europie. Podlegała Rządowi

Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie, jego Delegaturze na

Kraj oraz Naczelnemu Wodzowi Polskich Sił Zbrojnych (PSZ).



Michał Karaszewicz -

Tokarzewski

Kazimierz Sosnkowski

Generał Stefan Rowecki 

„Grot”

Tadeusz Komorowski 

„Bór”



▪ Głównym celem strategicznym Armii Krajowej 

było przygotowanie podziemnych sił zbrojnych do 

ogólnonarodowego powstania skierowanego 

przeciwko Niemcom. Jednocześnie prowadzone 

były akcje sabotażowe, dywersyjne, wywiadowcze 

i propagandowe, a później dywersyjno-

partyzanckie. Armia Krajowa prowadziła też 

działalność informacyjno-propagandową, służącą 

podtrzymywaniu morale ludności oraz akcję 

dezinformacyjną i demoralizującą wroga. Po 

wkroczeniu Armii Czerwonej na terytorium Polski 

w styczniu 1944 r., rozpoczęto realizację Akcji 

„Burza”, czyli zbrojnego wystąpienia na tyłach 

wojsk niemieckich bezpośrednio przed 

zbliżającymi się siłami radzieckimi, żeby wystąpić 

na wyzwolonych ziemiach Rzeczpospolitej w roli 

gospodarza. Częścią Akcji „Burza” było Powstanie 

Warszawskie.



Armia Krajowa Zamość



PA T R O N I  Z A M O J S Z C Z Y Z N Y



CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM!!!


