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Wiedzy o Armii Krajowej  
i jej poprzedniczkach w okresie  

od września 1939 do stycznia 1945

Przed ponad 70. laty II wojna światowa przerwała normalne 
funkcjonowanie struktur państwowych Rzeczypospolitej. Agre-
sje, 1 września 1939 r. – niemiecka i 17 września 1939 r. – so-
wiecka oraz następujące po nich okupacje, na dziesięciolecia 
odcisnęły swe piętno na życiu wszystkich obywateli Państwa 
Polskiego. 

W obliczu utraty wolności ujawnił się największy skarb  
i osiągnięcie międzywojennej Rzeczypospolitej – młode poko-
lenie Polaków; ludzi świadomych wartości niepodległego pań-
stwa, wychowanych w duchu patriotyzmu, przywiązanych do 
wolności i powstańczych tradycji oraz idei ożywiających dawną 
Rzeczypospolitą.

Po upływie kilkudziesięciu lat, jakie upłynęły od drugiej woj-
ny światowej, chcemy zainteresować Was losami i postawami 
młodych Polaków wychowanych w okresie międzywojennym. 
Chcemy skierować Waszą uwagę na działania żołnierzy polskie-
go podziemia walczących z okupantami w okresie II wojny świa-
towej i tuż po jej zakończeniu, o suwerenną, niepodległą Polskę. 
To w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego, w szeregach 
największej organizacji zbrojnej – Armii Krajowej – skupiła się 
największa część polskiego społeczeństwa pragnąca walczyć  
z okupantem .

Po utracie niepodległości we wrześniu 1939 r., Polska zna-
lazła się pod dwoma okupacjami: niemiecką i sowiecką. Sytu-
acja zmieniła się po 22 czerwca 1941 r., gdy wybuchła wojna 
niemiecko-sowiecka i całość terytorium państwa polskiego 
sprzed 1 września 1939 r. zajęli Niemcy. Od pierwszych dni 
okupacji na ziemiach polskich zaczął działać ruch oporu, wy-
mierzony przeciwko okupantom, stopniowo zaczęły też powsta-
wać struktury Polskiego Państwa Podziemnego, którego czę-
ścią były siły zbrojne. Najliczniejszą, najsilniejszą i najskutecz-
niejszą organizacją zbrojną walczącą z okupantami był, wyrosły 
ze Służby Zwycięstwu Polski, Związek Walki Zbrojnej prze-
kształcony 14 lutego 1942 r. w Armię Krajową, konsekwentnie 
starającą się scalić inne organizacje zbrojne walczące z oku-
pantami. Także na naszym terenie Armia Krajowa była najważ-
niejszą i najliczniejszą organizacją podziemną walczącą z oku-
pantem, a na północy dzisiejszego Podlasia – jedyną. Żołnierze 
AK zbierali informacje wywiadowcze, gromadzili broń, odbywa-
li regularne szkolenie wojskowe, podejmowali akty dywersji, 
zwalczali najbardziej szkodliwych funkcjonariuszy aparatu oku-
pacyjnego, prowadzili propagandę wymierzoną przeciw oku-
pantom, zajmowali się wydawaniem i kolportażem prasy pod-

powiadomieni odrębnym pismem. Członkowie komisji konkur-
sowej sprawdzają testy i ustalają listę uczestników zakwalifiko-
wanych do etapu II. O wynikach etapu I uczestnicy zostaną 
poinformowani w terminie dwu tygodni od przeprowadzenia 
eliminacji.

Etap II polega na indywidualnej rozmowie uczestników kon-
kursu, zakwalifikowanych po etapie I, z komisją konkursową. 
Uczestnik eliminacji ustnych losuje zestaw trzech pytań zwią-
zanych z problematyką konkursu i udziela na nie odpowiedzi. 
Maksymalny czas odpowiedzi to 10 min. na każde z pytań. 
Uczestnikowi przysługuje też czas maksymalnie 10 min. na za-
stanowienie się nad wylosowywanymi pytaniami i ewentualne 
przygotowanie się na piśmie. Komisja dostarcza każdemu  
z uczestników czystą kartkę papieru i długopis. Odpowiedzi 
uczestnika konkursu ocenia komisja w składzie co najmniej 
trzyosobowym. Każdy z członków komisji ocenia odpowiedzi 
indywidualnie w skali od 0 do 5. Ocena uczestnika konkursu 
jest średnią ocen wszystkich członków komisji. W przypadku 
rozbieżności co do oceny i ustalania miejsc poszczególnych 
uczestników konkursu, głos decydujący ma przewodniczący 
komisji konkursowej. Decyzja komisji jest ostateczna i nie przy-
sługuje od niej odwołanie. 

Po wysłuchaniu wypowiedzi wszystkich uczestników kon-
kursu, komisja ustala i ogłasza wyniki przyznając miejsce 
pierwsze, drugie i trzecie. Komisja konkursowa może też doko-
nać innego podziału miejsc. Laureaci konkursu otrzymają cen-
ne nagrody rzeczowe. 

Na zakończenie etapu II odbędzie się wręczenie nagród lau-
reatom konkursu i podziękowań nauczycielom, którzy opieko-
wali się uczestnikami konkursu
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ziemnej, organizowaniem tajnego nauczania oraz podejmowa-
niem wielu innych działań, wymierzonych przeciw okupantom. 
Żołnierze podziemia przede wszystkim jednak przygotowywali 
się do powstania zbrojnego – „Akcji Burza”. Struktury AK istnia-
ły w każdej wsi i gminie (placówki), powiecie (obwody) i woje-
wództwie (okręg, kilka województw tworzyło obszar). Przez 
prawie cały okres istnienia ZWZ–AK okręgiem Białystok dowo-
dził ppłk Władysław Liniarski ps. „Mścisław”. Armia Krajowa na 
terenie dzisiejszego województwa podlaskiego wsławiła się sze-
regiem odważnych akcji, wymierzonych przeciwko okupantom, 
a wielu z żołnierzy podziemia oddało swe życie w walce za wol-
ność naszej Ojczyzny. 

Z początkiem 1944 r. na terytorium II Rzeczypospolitej za-
częła stopniowo wkraczać Armia Czerwona wypierając Niem-
ców; wraz z sowiecką ofensywą rozpoczęła się „Akcja Burza”. 
Wbrew stanowisku legalnego, emigracyjnego rządu polskiego, 
rezydującego w Londynie, ziemie przedwojennej Polski zostały 
podzielone przez Stalina na dwie części, według tak zwanej 
„linii Curzona”. Polskie kresy wschodnie zostały zabrane przez 
ZSRS, na pozostałym terytorium na zachód od „linii Curzona” 
utworzono administrację i instytucje przymusu podległe osa-
dzonemu w Lublinie Polskiemu Komitetowi Wyzwolenia Naro-
dowego, „władzy polskiej” w rzeczywistości zorganizowanej 
przez ZSRS i całkowicie podporządkowanej sowieckim intere-
som. Wkraczająca Armia Czerwona, wspierana przez wojska 
NKWD i sowiecki kontrwywiad „Smiersz” oraz instytucje przy-
musu zorganizowane przez PKWN – Urzędy Bezpieczeństwa, 
Milicję Obywatelską, konsekwentnie i wszelkimi metodami, na-
wet przy pomocy morderstw, niszczyła struktury Armii Krajo-
wej i Polskiego Państwa Podziemnego. Wobec perfidnych pod-
stępów i brutalnej siły zawiodła „Akcja Burza”, polegająca na 
przystępowaniu do walki z Niemcami krótko przed wkrocze-
niem Armii Czerwonej i udzielanie jej pomocy zbrojnej przy 
usuwaniu Wehrmachtu, a jednocześnie „witanie” wkraczają-
cych sowietów zaznaczając, że to właśnie lokalne struktury 
Polskiego Państwa Podziemnego są prawowitymi gospodarzami 
danego terenu. Za pomoc w walce z Niemcami żołnierze AK byli 
podstępnie mordowani, aresztowani, wywożeni w głąb ZSRS, siłą 
wcielani do wojska podległego PKWN itp. 19 stycznia 1945 r. 
ostatni dowódca AK gen. Leopold Okulicki – chcąc oszczędzić 
żołnierzy, zaangażowane w nierównej walce – wydał rozkaz  
o jej rozwiązaniu. 

Po zakończeniu II wojny światowej bohaterowie podziem-
nych sił zbrojnych niepodległej Rzeczypospolitej – żołnierze 
Armii Krajowej – przez władze komunistycznej Polski zostali 
uznani za wrogów. „Nagrodą” za lata spędzone w konspiracji, 
był dalszy terror stosowany przez sowiecki aparat przymusu 
oraz polskie władze komunistyczne i traktowanie żołnierzy Ar-
mii Krajowej jak przestępców. 

W ramach proponowanego konkursu, Waszym zadaniem 
będzie poznanie i przedstawienie działalności Armii Krajowej  
i jej poprzedniczek (SZP, ZWZ) oraz organizacji zbrojnych sca-
lonych z AK, w okresie od września 1939 r. do stycznia 1945 r. 
na ziemiach polskich, ze szczególnym uwzględnieniem terenu 
dzisiejszego województwa podlaskiego. W poznaniu jej struk-
tury, zadań, podejmowanych akcji zbrojnych, dowódców i po-

niesionych ofiar pomoże Wam nauczyciel historii z Waszej 
szkoły oraz zalecona literatura.

Konkurs ma już swoją historię, jego cztery pierwsze edy-
cje zorganizowane zostały przez Centrum Kształcenia Za-
wodowego w Wysokiem Mazowieckiem i miały zasięg po-
wiatowy. Organizatorem kolejnej, piątej – wojewódzkiej 
edycji – jest Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej białostoc-
kiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej oraz Centrum 
Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem, zwa-
ni dalej Organizatorem. 

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem:
-  Prezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Żoł-

nierzy Armii Krajowej
- Podlaskiego Kuratora Oświaty.
Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań najnow-

szą historią Polski i wzbogacanie wiedzy związanej z tą pro-
blematyką oraz wyrobienie umiejętności dostrzegania 
wpływu wydarzeń rozgrywających się na świecie na sprawy 
polskie, rozwijanie umiejętności pracy z literaturą historycz-
ną i prezentacji rezultatów własnej pracy. Nadrzędnym ce-
lem konkursu – bez względu na osiągnięte przez Was wyni-
ki – jest kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycz-
nych oraz budowa poczucia tożsamości regionalnej i naro-
dowej.

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponad-
gimnazjalnych z województwa podlaskiego szczególnie za-
interesowani historią oraz wykazujący się umiejętnościami 
i wiedzą w zakresie najnowszej historii Polski, poszerzonymi 
o treści pozaprogramowe dla danego etapu edukacji. 

Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie oraz wy-
rażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych 
osobowych ucznia, w przypadku osoby niepełnoletniej zgo-
dę wyraża jego opiekun prawny, zgodnie z przepisami usta-
wy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Organizator informuje uczniów oraz ich opiekunów 
prawnych, którzy złożyli oświadczenie, iż dane osobowe 
uczniów biorących udział w konkursie będą przetwarzane  
w siedzibie Organizatora na podstawie wyrażonej dobrowol-
nie zgody. Każdy uczeń oraz jego opiekun prawny ma prawo 
do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawienia 
oraz żądania ich usunięcia. 

W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie za-
interesowani proponowaną problematyką, zgłoszeni przez 
dyrektora szkoły. Ilość uczniów zgłoszonych do konkursu  
z danej szkoły jest nieograniczona. Zgłoszenia w formie pi-
semnej (załącznik nr 1) należy nadsyłać do białostockiego 
Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej ul. Warszta-
towa 1a, 15–637 Białystok, do dnia 27 marca 2013 r. 
(decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem na koper-
cie „Konkurs Wiedzy o AK”. 

W celu przeprowadzenia eliminacji, dyrektor białostoc-
kiego Oddziału IPN powołuje komisję konkursową. 

W etapie I, pisemnym, uczestnicy konkursu samodziel-
nie rozwiązują przygotowany przez komisję test. Na jego 
wypełnienie mają 90 min. O miejscu i terminie przeprowa-
dzenia eliminacji ustnych uczestnicy konkursu zostaną  


