
20.05 ŚRODA 

Temat: Żołnierze niezłomni 

Wojna skończyła się w 1945 r., jednak Polska nie stała się wolnym krajem. Polskę okupował ZSRR, o 

którym była mowa na wcześniejszej lekcji. Rosjanie postanowili zostawić u nas radzieckie wojsko i 

podporządkować sobie nasz kraj. Narzucili nam w jaki sposób Polska ma być rządzona, a w Polsce 

zapanował komunizm. Miał to być taki system rządów, w którym nie miało być prywatnych zakładów 

pracy, a jedynie państwowe (na szczęście do końca tego pomysłu na budowę państwa nie udało się 

zrealizować). Innymi słowy – rolnik nie miał pracować na swoim polu, tylko na polu należącym do 

władzy państwowej. Plon do niego nie należał, a za pracę na polu dostawał od państwa comiesięczną 

wypłatę. Sklepy miały być państwowe, zakłady pracy, fabryki – wszystko państwowe, a nic prywatne. 

 

Ci polscy żołnierze, którzy nie zgadzali się na dalszą okupację i chcieli, by Polska była zupełnie wolnym 

krajem, nie zgadzali się na narzucenie nam komunizmu, postanowili nie składać broni i mimo, że 

wojna się skończyła, nadal kryli się w lasach i walczyli z Rosjanami w Polsce oraz wojskiem z Rosją 

współdziałającym. Tych żołnierzy, którzy wywodzili się z Armii Krajowej nazywamy Żołnierzami 

Niezłomnymi lub Żołnierzami Wyklętymi, bo przez dziesiątki lat przez Rosjan i komunistów w Polsce 

byli nazywani bandytami. 

Zobaczcie komiks o takich żołnierzach, którzy po wojnie postanowili zostać w lesie. W komiksie tym 

występuje Inka (z resztą wszystkie postaci tam to bohaterowie prawdziwi). Inka to Danuta 

Siedzikówna. Została zabita przez komunistów mając tylko 18 lat. Jej zdjęcie macie w książce na str. 

162.  

 

Komiks: https://www.youtube.com/watch?v=HK97cwKewrM 

 

Uwaga! Ze względu na to, że najprawdopodobniej nie wrócimy do szkoły do wakacji, dlatego w 

następnym tygodniu w środę o 9.00 spotkam się online z każdym z waszej klasy, kto będzie chciał 

poprawić jakąś ocenę. Proszę, przez ten tydzień przygotujcie się, nauczcie, a za tydzień w środę 

uruchomcie przeglądarkę google chrome i na tej przeglądarce wejdźcie na stronę 

https://meet.jit.si/mrkachal 

Na innej przeglądarce może być problem z uruchomieniem strony. Google chrome to ta przeglądarka 

z kolorowym kółkiem. Spotkanie w następną środę nie jest obowiązkowe dla całej klasy. Podczas 

spotkania przepytam was online. Pamiętajcie, że chcąc poprawić ocenę z kartkówki, nauczcie się 

trzech tematów, zwracając przede wszystkim na tekst wytłuszczony. W razie wątpliwości i pytań 

napiszcie do mnie na adres mrkachal@onet.eu Na pewno odpiszę. 
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