
Historia mojej małej ojczyzny
Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu

Zamość oraz ich powojenne losy.



Struktura Polskiego Państwa Podziemnego.

Polskie Państwo Podziemne to ściśle tajne 
struktury działania rządu Polskiego na 
uchodźstwie podczas II Wojny Światowej. 
27 września 1939r. przystąpiono do 
tworzenia konspiracyjnej organizacji 
wojskowo cywilnej działającej pod nazwą 
“Służba Zwycięstwu Polski” - w skrócie 
SZP. 

Stanowiła ona początek Polskiego 
Państwa Podziemnego

Struktura Polskiego Państwa Podziemnego przedstawiona na mapie



Organizacja Polskiego Państwa Podziemnego

W wyniku decyzji gen. Władysława 
Sikorskiego PPP zostało podzielone na 
dwa oddziały: wojskowy i cywilny. 

Na szczeblu województw funkcjonowały 
okręgi ZWZ-AK. (Na niektórych terenach 
Polski wprowadzono szczebel pośredni 
dowodzenia w postaci komend obszarów, 
które kierowały pracą w kilku 
okręgach-województwach), okręgowe 
delegatury rządu, oraz lokalne 
porozumienia partyjne (PKP, PSP)

Przykład gazetki podawanej członkom PPP



Znak pod którym funkcjonowało PPP Generał Władysław Sikorski- Były premier, 
polski żołnierz, polityk, generał broni Wojska 
Polskiego, premier i minister spraw 
wojskowych II Rzeczypospolitej



Pomnik wzniesiony na cześć Polskiego Państwa 
Podziemnego.
Znajduje się on w Warszawie na ul. Jana Matejki 

Zamość, widok Rotundy, dookoła budowli 
cmentarz ludności cywilnej zamordowanej w 
latach 1939 – 1944.



Powstanie zamojskie

W lutym 1943 na Zamojszczyźnie było 
zgrupowanych kilka tysięcy 
partyzantów, nie licząc uczestników 
chłopskiej samoobrony. Wydarzenia te 
wywołały duży niepokój wśród 
niemieckich dowódców. Określili je 
jako „powstanie zamojskie”, które 
zagraża nie tylko akcji osiedleńczej, 
ale całej III Rzeszy.

Mapa Generalnego Gubernatorstwa



Wydarzenia na Zamojszczyźnie w latach 1941–1944

Tuż po objęciu władzy na Zamojszczyźnie przez 
niemiecką administrację cywilną i SS, zaczęto tu ściągać 
znaczne ilości sił policyjnych i wojskowych. Miały one 
różne zadania: prewencyjne, represyjne, odwetowe, 
likwidowania polskiego oporu oraz grabieży produktów 
rolnych (Zamojszczyzna jest regionem typowo 
rolniczym). W 1940 została przeprowadzona akcja „AB” 
– wielu działaczy politycznych oraz inteligencję bądź 
wymordowano, bądź wywieziono do obozów 
koncentracyjnych. W listopadzie 1941 nieopodal 
Tomaszowa Lubelskiego rozpoczęto budowę jednego z 
największych w Europie ośrodków zagłady – obozu w 
Bełżcu. Do końca 1942 hitlerowcy wymordowali prawie 
wszystkich Żydów.

Obóz koncentracyjny w Buchenwaldzie



Bataliony Chłopskie

W połowie grudnia 1942 na Zamojszczyznę przybył 
komendant główny BCh Franciszek Kamiński. Na 
naradzie z komendantami obwodów Biłgoraj, 
Zamość i Hrubieszów rozkazał zmobilizować w 
lasach Puszczy Solskiej duże siły partyzanckie i 
rozpocząć kontratak. Miał być przeprowadzony w 
trzech kierunkach: zorganizowanie masowej 
samoobrony, przeciwdziałanie ekspedycjom 
wysiedlającym i atakowanie wsi zasiedlonych przez 
kolonistów. Franciszek Kamiński po powrocie do 
Warszawy w dniu 18 grudnia 1942 roku przedłożył 
CKRL szczegółowe sprawozdanie o sytuacji na 
terenach południowo-wschodniej Lubelszczyzny. 
Przedstawił również plan kontrakcji i samoobrony.



Bitwa pod Zaborecznem

30 grudnia I kompania kadrowa BCh oraz sowiecki oddział partyzancki pod 
dowództwem Wasyla Wołodina „Wołodia” niedaleko wsi Wojda stoczyły 
pierwsze w historii II wojny światowej starcie partyzanckie o charakterze 
bitwy. W styczniu 1943 oddziały AK przeprowadziły akcję „Wieniec II” – 
dokonały około 60 akcji zbrojnych. 1 lutego stoczona została największa bitwa 
powstania zamojskiego – pod Zaborecznem. Na szeroką skalę palono 
zasiedlone przez kolonistów wsie, największą tego typu akcją było spalenie wsi 
Cieszyn, podczas której zginęło około 160 kolonistów. W lutym 1943 na 
Zamojszczyźnie było zgrupowanych kilka tysięcy partyzantów, nie licząc 
uczestników chłopskiej samoobrony.



Wyzwolenie

W lipcu 1944 ocalałe jednostki AK wzięły udział w akcji „Burza”, podczas 
której wyzwolono m.in. Zamość i Szczebrzeszyn. Pod koniec lipca cała 
Zamojszczyzna została wyzwolona. Wielu partyzantów musiało jednak 
opuścić rodzinne strony, uciekając przed represjami władz komunistycznych.



Najważniejsze bitwy i akcje partyzanckie

- bitwa pod Cześnikami – 29 listopada 1942
- bitwa pod Wojdą – 27 grudnia 1942
- akcja „Wieniec” – styczeń 1943
- spalenie wsi Cieszyn – 25/26 stycznia 1943
- bitwa pod Zaborecznem – 1 lutego 1943
- bitwa o Kazimierówkę – 17 maja 1944
- bitwa pod Osuchami – 25-26 czerwca 1944
- akcja „Burza” – lipiec 1944



Zakończenie

Przygotował: Antoni Bujara Kl.8 Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Kraków w Łosińcu 
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