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"Kto nie ma odwagi do marzeń, nie będzie 
miał siły do walki". - André Malraux

Mieszkańcy Polski przejawiali 
patriotyzm przez gorliwą walkę o 
ojczyznę. Nawet gdy zniknęła 
ona z mapy, marzyli o jej 
powrocie i niepodległości oraz 
robili wszystko, by to osiągnąć.



Rok 1939 był początkiem n
ajtragiczniejszych wydarzeń w hi
storii Polski. Atak wojsk nie
mieckich na Polskę, bez wcze
śniejszego wypowiedzenia wojny
, nastąpił 1września w godzinach
porannych.

„Obywatele
Rzeczypospolitej! Nocy dzisiejszej

odwieczny wróg nasz rozpoczął
działania zaczepne wobec Boga i

historii. W tej chwili dziejowej
zwracam się do wszystkich

obywateli Państwa z głębokim
przeświadczeniu, że cały naród w 

obronie swojej Wolności, 
Niepodległości i Honoru skupi się
dookoła Wodza Naczelnego i Sił

Zbrojnych oraz da godną
odpowiedź napastnikowi, jak to 

się już nieraz działo w historii
stosunków polsko-niemieckich.” –
przemówił prezydent RP Ignacy 

Mościcki.



Kurier 
warszawski

O wybuchu wojny informowały
najbardziej popularne ówczesne
media. "Kurier warszawski" to 
gazeta codzienna wydawana w 
Warszawie. Jej założycielem był
Bruno Kiciński. W XIX wieku stała
się najpopularniejszym
czasopismem i cieszyła się
niezwykłym zainteresowaniem. 
Próbując kontynuować tradycję
gazety w trakcie okupacji, 
wydawano tak
zwaną „gadzinówkę”: „Nowy Kurier 
Warszawski”.



Służba Zwycięstwu Polski

27 września, na rozkaz
generała Juliusza Rómmla, czyli
dowódcy obrony stolicy, 
powołana została tajna
organizacja, stanowiąca
początek Polskiego Państwa
Podziemnego - Służba
Zwycięstwu Polski (SZP). Cele 
organizacji to: walka o 
wyzwolenie Polski zachowując
granice sprzed wojny, 
odtworzenie armii polskiej oraz
powołanie tymczasowych
ośrodków władzy. Służba
Zwycięstwu Polski była
fenomenem w ogarniętej wojną
Europie.



XIV Zjazd Legionistów w Krakowie w 1937 roku
(Michał Tokarzewski-Karaszewicz – późniejszy twórca Służby

Zwycięstwu Polski).



Związek Walki Zbrojnej

W listopadzie 1939 roku generał
Sikorski powołał do istnienia Związek
Walki Zbrojnej, w skrócie ZWZ -
tajną organizację wojskową podległą rz

ądowi emigracyjnemu. Zastępowała Sł
użbę Zwycięstwu Polski.

Główne cele działalności ZWZ to 
stawienie oporu, przeciwdziałającego
załamaniu się sił moralnych polskiego
społeczeństwa oraz współpraca
w odbudowie Państwa.



Armia Krajowa

W lutym 1942 roku ZWZ zostało przekształcone w Armię
Krajową, w skrócie AK. Miała ona łączyć różne grupy wojskowe w 
jedną organizację, podległą rządowi londyńskiemu. AK była
niemalże największą podziemną armią w okupowanej Europie, 
jednak słabo uzbrojoną. Jej głównym celem było przygotowanie
powstania, które miało wybuchnąć w chwili załamania Niemiec. 
Stosowała różne formy oporu, m.in. propagandę, mały sabotaż i
wywiad. Jednak pod koniec 1942 roku nasiliła działalność
dywersyjną, dzięki której straty zadane Niemcom były bardzo
duże.



Władysław Kwieciński
ps. "Lubicz"

"Lubicz" to żołnierz Służby Zwycięstwu Polski, Związku
Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. W naszym regionie postać
ta właśnie jest przypominana i należycie doceniona. Szkoła
Podstawowa w Płonce, której jestem uczennicą, już
niebawem przyjmie jego imię.



Komendant 
III Rejonu AK 

Obwodu 
Krasnystaw

Od kwietnia 1943 roku do lipca
1944 był komendantem Rejonu III 
(placówki/gminy Rudnik, 
Gorzków i Izbica, które są moją małą
ojczyzną) oraz Obwodu Krasnystaw. 
Był adiutantem dowódców w 
słynnych akcjach, takich jak Akcja
"Burza". 

Dużą wagę przywiązywał do 
szkolenia bojowego. Wiąże się z tym
jego działalność praktyczna jako
organizatora Szkoły Podchorążych i
Szkoły Podoficerskiej.

Zachowane są również jego
bezcenne meldunki oraz rozkazy, 
które pogłębiają naszą wiedzę
dotyczącą działalności "Lubicza" z 
okresu okupacji.



Jeden z 95 zachowanych meldunków "Lubicza" do 
Komendy obwodu, kwiecień 1944.



Symbol Polski 
Walczącej

Polska Walcząca to symbol 
przypominający kotwicę, 
składający się z połączenia liter P 
oraz W.

W czasie okupacji zasiewał w 
polskim społeczeństwie nadzieję
na zwycięstwo oraz budował w 
obywatelach patriotyzm I 
chęć oporu przeciwko Niemcom.



Tablica pamiątkowa przy ul. Koszykowej 75 w Warszawie.



Armia Krajowa na terenach Zamojszczyzny

Wrzesień 1939r. zapadł mieszkańcom Zamojszczyzny w pamięci bardzo szczególnie. Nie mieli
czasu, by przygotować się na zjawiska charakterystyczne dla okresu II wojny światowej. 
Zamojszczyzna w 1939r. zetknęła się z wyraźną i zdecydowaną obecnością
Niemców oraz Sowietów. W owej sytuacji opór i walka o prawa polskiej ludności zwiększyły się. 
Posunięto się nawet do niszczenia płodów rolnych, aby jak najmniej zostało dla niemieckich
okupantów. Grupy bojowe rozrzucone były po całej Polsce. Jedna z nich, znajdująca się w 
Nieliszu brała czynny udział w walce z wrogiem przez przewożenie broni oraz zaopatrywanie
oddziałów leśnych. Działania Armii Krajowej na terenie Zamojszczyny były unikatowe. 
Prowadzono tutaj aktywny tryb walk i wprowadzano w życie mnóstwo dogłębnie analizowanych
planów. Między innymi dzięki zagorzałej walce zamojskich partyzantów mamy dzisiaj
wolną Polskę.



Bataliony Chłopskie

Bataliony Chłopskie były drugą
pod względem liczebności formacją
bojową Polski Podziemnej. Liczyły
około 170 tysięcy ludzi pod bronią. 
Miały bardzo duży wpływ na
przebieg wojny, ponieważ zadawały
dotkliwe straty
okupantom i atakowały oddziały
niemieckie. Wielu mieszkańców
polskich wsi zawdzięcza im życie, a 
mimo to (tak
jak powiedział Zbigniew Herbert) 
"historia o nich głucho milczy". 
Niektórzy nie są w stanie zrozumieć
takiego stanu rzeczy, biorąc pod 
uwagę sukcesy wojenne Batalionów
Chłopskich, na przykład w czasie
obrony Zamojszczyzny.



Bataliony
Chłopskie na

terenach
Zamojszczyzny

Z początkiem 1944r. doszło do dramatycznych
wydarzeń w okolicach powiatu hrubieszowskiego, t
omaszowskiegoi lubaczowskiego.

Od tego roku trwały tam zacięte walki,w trakcie
których Bataliony Chłopskie toczyły bitwy, które
następnie nazwano „Powstaniem Zamojskim”.



Powstanie
Zamojskie

Powstanie to miało na celu
obronę Zamojszczyzny przed niemieckimi
wysiedleniami. W jego trakcie
dowódcą Zamojskiego Okręgu Armii
Krajowej, był kapitan Stanisław Prus ps. 
"Adam".

Powstanie obfitowało w wiele potyczek I 
bitew między okupantem a partyzantami. 
Było jednym z najbardziej znanych
epizodów oporu Polaków w okresie
okupacji. Jednocześnie, po wojnie, jednym
z najbardziej zapomnianych.



Zamojszczyzna jest symbolem wytrwałej walki chłopów
polskich o niepodległość.



Pomnik Armii
Krajowej w
Zamościu



Nazywam się Lena Komisarska i jestem 
uczennicą klasy ósmej Szkoły Podstawowej w 
Płonce. Gdy tylko dowiedziałam się o organizacji 
tego konkursu, bez wahania do niego 
przystąpiłam. Bardzo lubię wnikać głębiej w 
tematykę historyczną, a tym bardziej interesuje 
mnie kwestia losów polskich żołnierzy podczas 
okupacji niemieckiej.

Wykonywanie albumu okazało się 
interesującym wyzwaniem oraz możliwością 
jeszcze lepszego poznania sytuacji Polski 
podczas II wojny światowej.

Lena Komisarska


