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• Wystawa historyczna  

Dwie okupacje 1939- 1945 

Wystawa historyczna  

Dwie okupacje 1939- 1945 

•80 rocznica wkroczenia wojsk 

niemieckich i sowieckich do 

Polski 

 

•Udostępnienie prywatnych 

zbiorów : oryginalnych 

dokumentów, zdjęć, plakatów 

dokumentujących dwie 

okupacje 

 

•Współpraca ze szkołami, 

lekcje otwarte 



23 sierpnia 1939 r. 

Pakt Ribbentrop- Mołotow 





1 września 1939 roku wojska III Rzeszy 

zaatakowały Polskę 

 



17 września 1939 roku od wschodu 

wkroczyły wojska ZSRR 

 





Spotkanie wojsk niemieckich i 

sowieckich w Brześciu  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/Armia_Czerwona,Wehrmacht_23.09.1939_wsp%C3%B3lna_parada.jpg


 

28 września 1939 roku podpisany  

został niemiecko - sowiecki układ  

o granicach i przyjaźni.  





Proklamacja  

utworzenia 

Generalnego 

Gubernatorstwa  

26 października 1939 



       Jak wyglądało życie obywateli polskich  

    pod okupacją niemiecką i sowiecką ? 

 
    Bezpośredni kontakt z zabytkami przynosi ze 

sobą niecodzienne doświadczenia dotykania 
przeszłości… 

 

    Życie codzienne 

   Terror 

   Losy ludzkie 

    



Życie codzienne pod okupacją 



Kartka pocztowa wysłana z Litwy przez Anatola Ungarian do 

rodziny w Warszawie…. ale adres już niestety brzmi  

,,Warschau- Deutschland’’… Polska nie istnieje 



Książeczka opłat za elektryczność wydana przez okupanta   

sowieckiego …wydrukowana na przedwojennej mapie Polski 



Wszyscy obywatele polscy otrzymali dokumenty 

niemieckie … 



 

 

…lub sowieckie  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paszport i książeczka wojskowa Polaka  

wcielonego do Armii Czerwonej 



Okupant niemiecki dokładnie pilnował i ewidencjonował dobytek 

Polaków… nowe dowody osobiste miały nawet krowy i konie 



Okupanci niemieccy pozwolili na naukę tylko 

podstawowych przedmiotów. Na świadectwie Mariana 

Krzyżanowskiego z 1940 roku nie ma ani historii ani 

geografii… 



Świadectwo szkoły ze Lwowa 



dyplom szkoły pod okupacją sowiecką 



 

Dla pozyskania siły roboczej, której zaczynało 
brakować w III Rzeszy najpierw zachęcano do 
wyjazdu, potem wprowadzono łapanki. 

Ogółem na roboty w III Rzeszy trafiło ponad 3 
miliony Polaków 

 

 

 



Na roboty do Niemiec trafiali młodzi i starzy… 

Józek Kulak z Janowa Podlaskiego miał tylko 14 lat 



Wszyscy obywatele polscy musieli pracować dla Niemców. Na 

zdjęciu dwie zachowane książeczki pracy. Brak tego dokumentu 

groził nawet śmiercią. 



Książeczka pracy Polaka ze Lwowa 



Powszechny był głód… kartka na żywność pozwalała na zakup 

chleba 1700 gram, margaryny i kawałka masła 



Kartka na żywność –okupacja sowiecka 



Mieszkańcy wsi musieli dostarczać okupantom produkty 

gospodarcze. Często zapłatą i zachętą była wódka… rozpijanie 

Polaków było na rękę hitlerowcom. 



Zakaz używania rowerów przez Polaków  

Będzin 1942 



TERROR 



25.05.1944 roku partyzanci z AK dokonali zamachu na Niemców w 

okolicach Tykocina. W ramach represji aresztowano i zesłano do 

obozów 1500 osób. Większość z nich zginęła 



Rozkaz gen.Von dem Bacha o wysiedleniu ludności i zniszczeniu wsi: 

,,Do załadowania rzeczy wyznacza się 2 godziny czasu… 

Skonfiskowane bydło, owce i świnie zostają we wsi 

Nawiedzanie wysiedlonych wsi jest zabronione  

pod karą śmierci…’’ 



Fotografia więźnia z obozu koncentracyjnego w Auschwitz 

 

Leon Stachurzewski, piekarz  spod Lwowa, 

 w obozie od 1940 r. w 1944 przeniesiony do KL Sachenhausen 

 przeżył wojnę 



Prasa była wydawana oficjalnie pod nadzorem okupanta. Polacy 

wydawali jednak szereg nielegalnych gazetek podziemnych. 

Zachował się jeden z egzemplarzy… za jego posiadanie groziła 

śmierć. 



   Eksterminacja Żydów 

 

   Już od 1940 roku zaczęto grabić 

majątek żydowski. Powstają getta, za 

których opuszczanie grozi śmierć.  

 

   W 1942 roku po konferencji w Wansee 

rozpoczęto akcję całkowitego 

wymordowania narodu żydowskiego. 

 



Ogłoszenie skierowane do ludności żydowskiej : 

 

,,Wszyscy mężczyźni z miasta Chełma w wieku 12- 60 lat zobowiązani 

są do zarejestrowania się do robót przymusowych 

Niezastosowanie się będzie jak najsurowiej karane.’’ 



Kara śmierci za ukrywanie Żydów 



Kartka pocztowa wysłana 5 maja 1940 z zesłania w Kazachstanie  

 

,, Kochana Lilu ! Dzisiaj już tydzień jak przyjechaliśmy na miejsce 

naszego przeznaczenia… w najbliższych dniach pójdziemy do 

pracy’’ 



Semipałatyńsk 1941 

 „Tydzień temu była burza syberyjska… 

   4-5 dni bez przerwy, nic nie widać naokoło, zasypuje chaty… 

   przyślijcie nam polskie książki… „ 



Zbrodnia katyńska 1940 



Dla Polaków współpracujących z władzami utworzono w 1943 roku 

Związek Patriotów Polskich w ZSRR…Orzeł już jednak miał być 

bez korony… 



Losy ludzkie 



Edward Nowak – uczeń szkół sowieckich i niemieckich 

we Lwowie 



Po ponownym wkroczeniu armii ZSRR … 

został wcielony do sowieckiego wojska 



Władysław Niklas-   jeniec wojenny stalag XI B 



Wyzwolenie Stalagu XI B Falllingbostel 



Józef Kruszewski z Grajewa  

żołnierz Brygady Karpackiej 1941 



Franciszek Marcińczuk z Brańska 

sybirak, żołnierz II Korpusu Polskiego 

 uczestnik bitwy o Monte Cassino 1944 



W 1945 roku wojna dobiegła 

końca 

   8 maja 1945 roku podpisano kapitulację 

III Rzeszy- okupacja niemiecka 

skończyła się 

 

   17 września 1993 roku w rocznicę 

agresji z 1939 roku ostatni żołnierze 

Armii Czerwonej wycofali się z Polski 



Dziękuję za uwagę 

 

 


