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Czym tak naprawdę było  

Polskie Państwo Podziemne? 

Polskie Państwo Podziemne (w skrócie PPP) to tajne 

struktury Państwa Polskiego istniejące w czasach II wojny 

światowej, dokładniej od 27 września 1939 r. do stycznia 

1945 r.  

 

Nazwa „Polskie Państwo Podziemne” po raz pierwszy w 

okupowanej Polsce pojawiło się 13 stycznia 1944 r. na 

łamach „Biuletynu Informacyjnego” 



Polskie Państwo Podziemne funkcjonujące w latach 1939-1945 było 

drugą w historii Rzeczypospolitej strukturą tego typu. 

 

Pierwsze Państwo Podziemne istniało w czasie powstania 

styczniowego (1863-1864). 

Ciekawostka 



Flaga Polskiego Państwa 

Podziemnego 

http://www.magis.sje.com.pl/historia/Flaga_PPP.JPG 



PPP starało się zachować konstytucyjne organa Państwa Polskiego. 

 

Polskie Państwo Podziemne z okresu II wojny światowej składało się z trzech 

zasadniczych członów: 

 

1) Delegatury Rządu RP na Kraj (administracja),  

 

2) Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej (Siły Zbrojne w kraju), 

 

3) Politycznego Komitetu Porozumiewawczego - Rady Jedności Narodowej 

(zalążek podziemnego parlamentu). 



http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-strony-lecha-kaczynskiego/ppp/do-pobrania/# 



Struktura Polskiego Państwa Podziemnego 

wojskowa cywilna 

http://3.bp.blogspot.com/-NVrR01AisJs/UGNg670MxFI/AAAAAAAAAHw/9anmTjFGtNM/s1600/Struktura_PPP.jpg 



Struktura cywilna 



Prezydent PPP 

Początkowo na urząd prezydenta przez Ignacego Mościckiego zostali 

wyznaczeni Edward Rydz–Śmigły i Bolesław Wieniawa-Długoszowski jednak 

Prezydentem Polski na uchodźstwie został ostatecznie Władysław 

Raczkiewicz. 

Edward Rydz-Śmigły Bolesław Wieniawa-Długoszowski Władysław Raczkiewicz 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/Marshal_Rydz-

Smigly_LOC_hec_27123.jpg/422px-Marshal_Rydz-Smigly_LOC_hec_27123.jpg 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/39/Wieniawa_

d%C5%82ugoszowski.jpg/452px-Wieniawa_d%C5%82ugoszowski.jpg 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/W

%C5%82adys%C5%82aw_Raczkiewicz.gif 



Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie 

Legalna kontynuacja Rządu II RP. 

 

W wyniku agresji III Rzeszy i ZSRR na Polskę i związanej z tym późniejszej 

okupacji Rząd był zmuszony emigrować z kraju. 

 

Siedzibą Rządu był Paryż, później Angers (Francja), a od końca czerwca 1940 r., 

gdy Francja skapitulowała, Rząd przeniósł się do Londynu. 



Premierzy Rządu na uchodźstwie w czasie II wojny światowej 

- gen. Władysław Eugeniusz Sikorski (30.09.1939-18.07.1940; 

20.07.1940-4.07.1943) 

 

 

 

 

- August Zaleski (18.07.1940-20.07.1940) 

 

 

 

 

- Stanisław Mikołajczyk (14.07.1943-24.11.1944) 

 

 

 

 

- Tomasz Arciszewski (29.11.1944-2.07.1947) 
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Delegatura Rządu na Kraj 

Delegatura Rządu na Kraj to tajny organ administracji w okupowanej Polsce. 

Utworzono go w 1940 r. Był podzielony na departamenty. 

 

 

Na jej czele stał Delegat Rządu na Kraj, który był podporządkowany Rządowi RP.  

Funkcja ta od 1944 r. była pełniona przez wicepremiera. 

 

 

Delegatura kierowała pracą struktury cywilnej Polskiego Państwa Podziemnego. 



Delegatura Rządu na Kraj 

Do zadań Delegatury Rządu RP na Kraj należały: 

 

• Utrzymanie ciągłości instytucji państwowych 

 

• Zapewnienie normalnego funkcjonowania państwa 

 

• Przygotowanie do przyjęcia kontroli nad krajem po wojnie 

 

• Rejestracja poczynań okupantów  

 

• Dokumentacja zbrodni wojennych 

 

• Ochrona zagrożonych dóbr kultury 



Delegaci Rządu RP na Kraj 

http://ipn.gov.pl/__data/assets/image/0009/46

485/varieties/v3.jpg 

Jan Skorobohaty-Jakubowski 
(emisariusz  gen. Sikorskiego, 

pomógł w utworzeniu tej funkcji) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Cyryl_Ra

tajski.jpg 

Cyryl Ratajski 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Jan_Pieka%C5%82kiewicz_%282

%29.jpg 

Jan Piekałkiewicz 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Jan_S.

_Jankowski_%281926%29.jpg 

Jan Stanisław Jankowski 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Stefan

_Korbo%C5%84ski.jpg 

Stefan Korboński 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/Jerzy_Braun

.jpg 

Jerzy Braun 



Struktura terytorialna PPP 

Początkowo podział Państwa Podziemnego opierał się na schemacie: 

okręg(województwo) -> obwód (powiat) -> placówka (jedna lub kilka gmin) 

 

Pod koniec 1943 r. zreorganizowano strukturę tworząc 4 obszary i 8 okręgów. 

Obszary: 

- Obszar nr I (Warszawa) – gen. Albin Skroczyński 

- Obszar nr II (Białystok) – płk Edward Godlewski 

- Obszar nr III (Lwów) – płk Władysław Filipkowski 

- Obszar  nr IV (Zachód) – płk Stanisław Grodzki 

Okręgi samodzielne: 

- Warszawa-miasto 

- Kielce-Radom 

- Łódź 

- Kraków 

- Śląsk 

- Lublin 

- Wilno 

- Wołyń 



Struktura wojskowa 



Naczelny Wódz Sił Zbrojnych RP 

Naczelny Wódz Sił Zbrojnych RP to zwierzchnik całej struktury militarnej Polski 

powoływany przez Prezydenta RP na wniosek Prezesa Rady Ministrów zgodnie  

z art. 134 ust. 4 Konstytucji RP. 

 

W czasie II wojny światowej funkcję tę pełnili: 

 

• Edward Rydz-Śmigły 

 

• Władysław Sikorski 

 

• Kazimierz Sosnkowski 

 

• Tadeusz Komorowski 

 

• Władysław Anders 

 

 



Naczelni Wodzowie 

Edward Rydz-Śmigły Władysław Sikorski Kazimierz Sosnkowski 

Tadeusz Komorowski Władysław Anders 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/Marshal_Rydz-

Smigly_LOC_hec_27123.jpg/422px-Marshal_Rydz-Smigly_LOC_hec_27123.jpg 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6e/Sikor.jpg

/464px-Sikor.jpg 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Sosn

kowski_Kazimierz.jpg 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/81/Bor.jpg/467px-Bor.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/Wladyslaw_Ander

s.jpg 



Komendanci Główni Armii Krajowej 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/81/Bor.jpg/467px-Bor.jpg 

Tadeusz Komorowski Leopold Okulicki 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Okulicki.jpg 

Kazimierz Sosnkowski 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Sosn

kowski_Kazimierz.jpg 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/

General_Stefan_Rowecki_-_polish_commander.jpg 

Stefan Rowecki 
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Struktura Armii Krajowej 



Cele Armii Krajowej 

1) Kontynuowanie akcji scaleniowej rozpoczętej przez Związek Walki 

Zbrojnej. Polegało to na połączeniu sił licznych organizacji o charakterze 

militarnym i paramilitarnym pod jednym, określonym dowództwem.  

Do ZWZ-AK przystąpiły m.in. Tajna Armia Polska, Polska Organizacja Zbrojna 

„Znak”, Gwardia Ludowa, Tajna Organizacja Wojskowa, Konfederacja Zbrojna 

i Polski Związek Wolności. 

 

2) Walka bieżąca. Były to wszelkie akcje o charakterze sabotażowo-

dywersyjnym oraz partyzanckim, a także akcje bojowe. Specjalnymi 

rodzajami walki bieżącej Armii Krajowej były akcje odwetowe i represyjne  

w stosunku do SS i policji oraz zdrajców i prowokatorów (np. zamach na F. 

Kutscherę). Były to formy oporu zbrojnego wobec okupanta. 

 

3) Cel strategiczny: przeprowadzenie zwycięskiego powstania powszechnego. 

Do czasu wybuchu powstania miała być prowadzona walka bieżąca. 



Kierownictwo Walki Podziemnej (KWP) 

Kierownictwo Walki Podziemnej – ośrodek dyspozycyjny Komendy Głównej AK. 

Utworzony 15 lipca 1943 r.  

 

 

Kierował całokształtem walki bieżącej i cywilnej (np. organizacja zamachów na 

wysokich oficerów okupanta, odbijanie jeńców). 

 

 

Na czele KWP stał dowódca Armii Krajowej, zastępcą był Szef KG AK, a 

reprezentantem Delegata Rządu RP na Kraj był kierownik Kierownictwa Walki 

Cywilnej 



Kedyw 

Kedyw, czyli Kierownictwo Dywersji Głównej Komendy Armii Krajowej, to 

wydzielony pion organizacyjny struktury AK. 

 

Został powołany na mocy rozkazu nr 84 Dowódcy AK gen. Stefana „Grota” 

Rowieckiego. 

 

Rozkaz przewidywał następujące zadania: 

• Planowanie akcji dywersyjnych i sabotażowych 

• Kontrola Kedywu w Okręgach 

• Kierowanie akcjami Oddziałów Dyspozycyjnych KG AK 

• Studia nad metodami sabotażowymi i metodami walki partyzanckiej 

• Szkolenie dywersantów 

• Produkcja środków walki sabotażowo-dywersyjnej 

• Zaopatrywanie Okręgów w w/w środki walki 

 



Dowódcy Kedywu 

August Emil Fieldorf – organizator i dowódca Kedywu, zastępca 

Komendanta Głównego AK. Pośmiertnie odznaczony Orderem Orła 

Białego. 

 

7 marca 1945 r. został aresztowany przez NKWD w Milanówku pod 

fałszywym nazwiskiem Walenty Gdanicki i wywieziony do obozu 

pracy na Uralu.  

Po powrocie do Polski, w odpowiedzi na obietnicę amnestii zgłosił się do RKU podając prawdziwe dane i 

stopień generała brygady. Mimo to, został wcielony do wojska jako Walenty Gdanicki. Odwoływał się 

listownie do Ministra Obrony Narodowej, za co był aresztowany i torturowany przez UB. W wyniku 

sfingowanego procesu został skazany na śmierć. Wyrok wykonano 24 lutego 1953 r. o godz. 15:00 w 

więzieniu Warszawa-Mokotów. 

Jan Mazurkiewicz – następca Fieldorfa w roli Kierownika Kedywu, w 

czasie powstania warszawskiego dowódca Zgrupowania AK „Radosław”. 

Przed scaleniem z Kedywem dowódca Tajnej Organizacji Wojskowej 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/

d/dd/Genera%C5%82_August_Emil_Fieldorf.jpg/240px-

Genera%C5%82_August_Emil_Fieldorf.jpg 

http://upload.wikimedia.org/wikip

edia/commons/thumb/1/1e/Jan_m

azurkiewicz.jpg/162px-

Jan_mazurkiewicz.jpg 



Oddziały wchodzące w skład Kedywu 

Kedyw utworzono z połączenia Związku Odwetu i „Wachlarza”. 

 

Kedyw wchłonął Grupy Szturmowe Szarych Szeregów, a także Tajną 

Organizację Wojskową. 

 

W czasie powstania warszawskiego oddziały Kedywu walczyły w ramach 

zgrupowania „Radosław”. 



Członkowie Sztabu Kedywu w czasie powstania warszawskiego. 

 

Od lewej: Jan Mazurkiewicz, Wacław Hojna, nieznany powstaniec, Stanisław 

Wierzyński 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/Warsaw_Uprising_-_Rados%C5%82aw%2C_Hordy%C5%84ski_%26_Klara_%281944%29.jpg 



Akcje sabotażowo-dywersyjne 



Akcja „Wieniec” 

Pierwsza akcja AK przeciwko niemieckiemu transportowi kolejowemu 

przeprowadzona w nocy z 7 na 8 października 1942 r. 

 

Rozkaz przeprowadzenia akcji wydał Stefan Rowecki uprzednio uzyskując zgodę 

Naczelnego Wodza – Władysława Sikorskiego na rozwinięcie działań 

dywersyjnych w kraju. 

 

Przydzielone do zadania patrole saperskie podzielono na dwie grupy – na 

prawym i na lewym brzegu Wisły. 

 

W wyniku akcji dywersyjnej do godziny 11:30 dnia 8 października 1942 r. 

warszawski węzeł kolejowy pozostawał zablokowany. Wykolejono 2 parowozy, 2 

wagony towarowe i 1 osobowy. Patrole nie poniosły żadnych strat. 

 

Mimo braku śladów wskazujących na udział Polaków w dywersji Niemcy 

wykorzystali to wydarzenie do wzmocnienia represji, w wyniku czego 

rozstrzelali 39 więźniów Pawiaka na Wydmach Łuże. 



Akcja „Burza” 

Działania bojowo-dywersyjne prowadzone przez AK na tyłach wojsk 

hitlerowskich przed wkroczeniem Armii Czerwonej na tereny przedwojennej 

polski.  

Rozkaz do jej rozpoczęcia wydał w listopadzie 1943 r. Komendant Główny AK – 

gen. Tadeusz Komorowski. 

Akcja rozpoczęta została na Wołyniu przez 27. Wołyńską Dywizję Piechoty AK. 

Trwała do stycznia 1945. 

 

Polskie oddziały po zakończeniu działań dywersyjno-partyzanckich były 

rozbrajane przez Armię Czerwoną i stawiane przed wyborem: dołączenie do 

armii Berlinga lub wywóz do łagrów. 

 

Poza aspektem militarnym, akcja „Burza” miała też znaczenie polityczne, 

ponieważ w ten sposób Rząd RP na uchodźstwie udowadniał prawo Polski do jej 

granic sprzed wojny, co było sprzeczne z interesami ZSRR. 

 

Do akcji zmobilizowano ok. 100 tys. żołnierzy i oficerów AK. 



„Wachlarz” 

„Wachlarz” to kryptonim wydzielonej organizacji dywersyjnej ZWZ-AK 

utworzonej latem 1941 r. w związku z wybuchem wojny niemiecko-sowieckiej. 

 

Strefa planowanych działań obejmowała obszar na wschód od przedwojennej 

granicy II RP, od Morza Bałtyckiego po Kijów i Podole. 

 

Celem powołania „Wachlarza” było prowadzenie akcji dywersyjnych na 

szlakach zaopatrzeniowych niemieckiej armii na terenie ZSRR oraz 

organizowanie osłony  dla przygotowywanego powstania. 

 

Formalnie od 22 stycznia 1943 r., z rozkazu Dowódcy AK – Stefana Roweckiego, 

„Wachlarz” został podporządkowany Kedywowi. 



Wykolejenie pociągu towarowego w 

Bierzanowie (1942 r.) 

http://ipn.gov.pl/__data/assets/image/0006/46473/varieties/v3.jpg http://ipn.gov.pl/__data/assets/image/0007/46474/varieties/v3.jpg 



Most kolejowy pod Czarnocinem (woj. kieleckie) 

zniszczony przez polski ruch oporu 

http://ipn.gov.pl/__data/assets/image/0008/46475/varieties/v3.jpg 



Biuro Informacji i Propagandy (VI Oddział) 

Biuro Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej (BIP KG AK) to 

konspiracyjny oddział utworzony na przełomie marca i kwietnia 1940  

w okupowanej Polsce. 

 

Do zadań BIP-u należało: 

• Informowanie polskiego społeczeństwa o działaniach Rządu w Londynie 

• Dokumentowanie działań okupanta 

• Walka psychologiczna z hitlerowską propagandą 

• Wzmacnianie solidarności w walce o niepodległość 

• Zbieranie informacji, raportów i rozkazów 

 

Biuro Informacji i Propagandy wydawało „Biuletyn Informacyjny”, „Werble 

wolności”, „Wiadomości Polskie” i „Insurekcję”. 



Drukarnie Czasów Wojny 

Od 1940 w Warszawie działa największy w okupowanej Europie podziemny 

koncern poligraficzny – Tajne Wojskowe Zakłady Wydawnicze KG AK.  

 

Tajne „warsztaty” drukują książki, podręczniki, fałszywe dokumenty, ulotki, 

czasopisma. 

 

Od grudnia 1943 nasiliły się aresztowania.  

Każda „wpadka” mogła oznaczać śmierć dla drukarzy i kolporterów.  

Podczas Powstania koncern działa jawnie, ma kilka drukarni.  

 

Na początku września bombardowania, a potem utrata elektrowni ograniczają 

ich działalność. 



Tajne Komplety 

Władze niemieckie likwidowały polskie szkolnictwo wyższe i średnie.  

Zakazano nauczania historii Polski, dziejów literatury polskiej, geografii.  

 

Konfiskowano książki wybitnych pisarzy polskich.  

 

Nauczanie zabronionych przedmiotów staje się jedną z głównych form walki z 

okupantem. Nauczyciele w październiku 1939 tworzą Tajną Organizację 

Nauczycielską. 

Liczba uczniów „tajnych kompletów” rośnie przez całą okupację. W roku 

szkolnym 1943/44 w zajęciach prowadzonych przez ok. 5500 nauczycieli 

uczestniczy 90 tysięcy uczniów. 



Galeria 



Zdjęcie wykonane w korytarzu szpitala "Elisabeth", gdzie ukryta została 

przez red. Edmunda Wasikowskiego część archiwum organizacji 

http://ipn.gov.pl/__data/assets/image/0009/46476/varieties/v3.jpg 



Kierownik działu propagandy Marian Frankowski w otoczeniu 

współpracowników, zajmujących się powielaniem pisma  

"Polska Narodowa" 

http://ipn.gov.pl/__data/assets/image/0011/46478/varieties/v3.jpg 



Antoni Ziębik - żołnierz Wydziału Łączności AK.- współkonstruktor radiostacji 

"Błyskawica" 

http://ipn.gov.pl/__data/assets/image/0006/46482/varieties/v3.jpg 



Żołnierze Tajnych Zakładów Drukarskich  
http://ipn.gov.pl/__data/assets/image/0008/46484/varieties/v3.jpg 



Rozwiązywanie zadania w tajnej szkole w czasie egzaminu.  

Szkoła podoficerska pułku "Baszta".  

Stoją od lewej: kpr. Tadeusz Jerzy Baranowski,  

kpr. "Mirza" Kubalski Stanisław, kpr. "Cyd" Stanisław Dąbrowski.  

http://ipn.gov.pl/__data/assets/image/0009/46485/varieties/v3.jpg 



http://www.lo.um.bielawa.pl/newsimgs/ppod.jpg 
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