
“Historia mojej małej 
Ojczyzny”

• Polskie Państwo Podziemne powstało w 1939 r. i funkcjonowało do 1945 r. 
   
   • Powstanie Zamojskie odbyło się na przełomie 1942-1943 r.

 



                       Polskie Państwo Podziemne

Tajne struktury państwa polskiego, istniejące w czasie II wojny światowej 
podległe Rządowi RP na uchodźstwie. Były systemem władz 
państwowych, działających w imieniu Rzeczypospolitej, w czasie 
okupowania terytorium państwa polskiego przez III Rzeszę i ZSRR



                    Powstanie oraz działalność PPP
Propozycje kontynuacji walki i oporu metodami konspiracyjnymi sformułowano na spotkaniach 
między władzami cywilnymi Warszawy (prezydentem Stefanem Starzyńskim, Radą Obrony stolicy i 
gen. Juliuszem Rómmlem (dowódca obrony Warszawy – 25 września). Brał w nich udział gen. 
Michał Tokarzewski-Karaszewicz. W nocy z 26 na 27 września 1939 roku powstała w oblężonej 
Warszawie Służba Zwycięstwu Polski – konspiracyjna organizacja wojskowa, mająca toczyć walkę 
przeciw okupantom. Gdy zapada decyzja o kapitulacji stolicy 29 września 1939 roku Tokarzewski 
przedstawił gen. Rómmlowi plan zorganizowania w okupowanym kraju podziemia zbrojnego i 
zaproponował, by udający się do niewoli gen. Rómmel przelał na niego pełnomocnictwo 
dowodzenia w całym kraju, otrzymane od Naczelnego Wodza w celu zorganizowania 
zakonspirowanych agentur bądź delegatur wojskowo-politycznych państwa polskiego.Tego 
samego dnia, do broniącej się jeszcze Warszawy przyleciał samolotem z Rumunii.



                           Struktura i podział PPP



                          Armia Krajowa w PPP

Główne zadanie Armii Krajowej polegało na gromadzeniu sił, aby uderzyć 
w chwili załamania się Niemiec. Akcje zbrojne prowadziły bowiem do 
okrutnych represji – hitlerowcy rozstrzeliwali kilkudziesięciu Polaków za 
każdego zabitego Niemca. Dopiero pod koniec 1942 roku AK nasiliła 
działalność dywersyjną: atakowała niemieckie posterunki, wykolejała 
transporty wojskowe przeznaczone na front wschodni, wysadzała mosty, 
odbijała więźniów. Na tę zmianę wpłynęło zahamowanie sukcesów 
Wehrmachtu, osiągnięcie sprawności organizacyjnej przez AK.



Komendant Główny AK gen. Rowecki obawiał się, że 
bezpośrednio po wyzwoleniu dojdzie do anarchizacji i 
radykalizacji społecznej mas oraz wystąpień ludności 
niepolskiej zamieszkującej tereny II RP (zwłaszcza 
Ukraińców). W związku z tym planował utworzenie w 
konspiracji sprawnej administracji dysponującej 
oddziałami policyjno-wojskowymi przeznaczonymi do 
tłumienia siłą różnego rodzaju rozruchów i wystąpień 
społecznych. Zakładano, że w specjalnie utworzonych 
obozach przetrzymywani będą między innymi 
wszyscy cywilni Niemcy, przywódcy organizacji 
komunistycznych i nacjonaliści ukraińscy. Istotnym 
problemem miało też być zapewnienie 
bezpieczeństwa pozostałej ludności żydowskiej do 
której, zdaniem Roweckiego, dominowało wrogie 
nastawienie w społeczeństwie polskim.

       gen. Stefan Rowecki



                              Więzienie “Pawiak” 
Nieistniejące więzienie przy ul. Dzielnej 24/26 w Warszawie wzniesione w latach 
1830–1835 według projektu Henryka Marconiego między ulicami Dzielną, Pawią 
i Więzienną.

W latach 1939–1944 Pawiak był największym niemieckim więzieniem 
politycznym na terytorium okupowanej Polski. Według szacunków historyków od 
2 października 1939 do 21 sierpnia 1944 przez Pawiak przeszło ok. 100 tys. 
osób, z czego ok. 37 tys. zostało zamordowanych, a ok. 60 tys. wywieziono w 
95 transportach do obozów koncentracyjnych, innych miejsc odosobnienia lub 
do pracy przymusowej.Więzienie zostało zniszczone przez Niemców podczas 
powstania warszawskiego w sierpniu 1944. Nie zostało odbudowane, a w latach 
50. przez jego teren przeprowadzono aleję Juliana Marchlewskiego (obecnie 
aleja Jana Pawła II).



                            Powstanie Zamojskie 

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.

           (1941-1944)



                           Przebieg Powstania

● Wysiedlenie Polaków (1941)

●  Bitwa pod Zaborecznem
●  Operacja Wehrwolf
●  Ukraineraktion
● Partyzanckie walki polsko-ukraińskie w latach (1944–1945)

 



                            Dzieci Zamojszczyzny

Określenie dotyczące dzieci mieszkających na Zamojszczyźnie, które podczas II 
wojny światowej objęto przymusowymi wysiedleniami w celu założenia tam 
nowych osad dla ludności etnicznie niemieckiej z innych krajów Europy. Według 
szacunków historyków Niemcy wysiedlili z Zamojszczyzny ponad 30 tysięcy dzieci 
w czasie Aktion Zamość, która trwała zaledwie kilka miesięcy, od końca listopada 
1942 do marca 1943 roku



                                Akcja Werwolf

Akcja była praktyczną realizacją nazistowskiego planu Generalplan Ost, 
zakładającego zdobycie „przestrzeni życiowej” dla Niemców. Jej celem było 
całkowite wysiedlenie ludności polskiej z terenu Zamojszczyzny i zasiedlenie go 
Niemcami. Akcja była trzecią z kolei próbą niemieckiej kolonizacji tych terenów 
dokonaną w czasie okupacji. Zasiedlane przez Niemców wioski miały być 
dodatkowo otaczane pasem miejscowości zamieszkiwanych przez Ukraińców 
(akcja Ukraineraktion) i volksdeutschów. Miały one stanowić strefę ochronną, 
odgradzając „rasę panów” od ewentualnych ataków polskich partyzantów. 
Docelowo Niemcy zamierzali wysiedlić ok. 30 000 osób w czasie zakrojonych na 
szeroką skalę działań przeciwpartyzanckich i pacyfikacji.



Prezentacje przygotował Karol Kuryło kl.8

Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Kraków w Łosińcu.
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