
„ Ku pamięci żołnierzy podziemia niepodległościowego 
po 1944 r. w Biłgoraju” 

 



Zadanie I 

Przeczytaj tekst źródłowy i odpowiedz na pytania 

Jakiej Polski chce generał Okulnicki?  

 a…...………………………b………………….………..c………………… 

Który rząd według generała jest rządem polskim a który kierowanym przez obce 
państwo?...……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 

Napisz dokładną datę rozwiązania Armii Krajowej……………………………………………….. 

 

ŻOŁNIERZE SIŁ ZBROJNYCH W KRAJU !  

Postępująca szybko ofensywa sowiecka doprowadzić może do zajęcia w krótkim czasie całej 

Polski przez Armię Czerwoną. Nie jest to jednak zwycięstwo słusznej sprawy, o którą walczymy od 

roku 1939. W istocie bowiem - mimo stwarzanych pozorów wolności - oznacza to zmianę jednej 

okupacji na drugą, prowadzoną pod przykrywką Tymczasowego Rządu Lubelskiego, bezwolnego 

narzędzia w rękach rosyjskich(…) 

Wyrazicielem i rzecznikiem Narodu i tej idei jest jedyny i legalny Rząd Polski w Londynie, który 

walczy bez przerwy i walczyć będzie nadal o nasze słuszne prawa.  

Polska, według rosyjskiej receptury, nie jest tą Polską, o którą bijemy się szósty rok z Niemcami, 

dla której popłynęło morze krwi polskiej i przecierpiano ogrom męki i zniszczenie Kraju. Walki z 

Sowietami nie chcemy prowadzić, ale nigdy nie zgodzimy się na inne życie, jak tylko w 

całkowicie suwerennnym, niepodległym i sprawiedliwie urządzonym społecznie Państwie 

Polskim.  

(…) z upoważnienia Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwalniam Was z przysięgi i 

rozwiązuję szeregi AK.  

W imieniu służby dziękuję Wam za dotychczasową ofiarną pracę  

Wierzę głęboko, że zwycięży nasza Święta Sprawa, że spotkamy się w prawdziwie wolnej i 

demokratycznej Polsce.  

Niech żyje Wolna, Niepodległa, Szczęśliwa Polska.  

Dowódca Sił Zbrojnych w Kraju  

/-/ Niedźwiadek Gen. Bryg.  M.p. 19 stycznia 1945.  

 

Zadanie 2  

Udajemy się na ulicę Zamojską, aby odnaleźć dokładny adres należy 
przeczytać wiersz i wykonać polecenia. 

 „Los partyzanta” 

Myśl nieraz ma cofa się w minione czasy. 

Och ileż chwil pięknych tam było! 

Ta partyzantka, okoliczne te lasy… 

Lecz cóż? To już się skończyło. 

Teraz w więzieniu człowiek za to siedzi. 

A za to, że szarpał germańca. 

Patrzy przez kraty, bieg wypadków śledzi.  

Leczy dumy nie stracił powstańca 

Każdy z nas działa każdy z nas ręczył głową 

Rozumiejąc że to dla ojczyzny. 

I dzisiaj także nikt z nas nie narzeka 

Nie pierwsi jesteśmy w tym tłumie. 

Że ludność, społeczeństwo czeka, 

Co to oznacza-każdy rozumie. 

Co jeszcze więcej! Nic, to co będzie 

Grunt, że nie jesteśmy już sami 

Zdecydowani pójdziemy wszędzie  

Lecz myślą złączeni z wami. 

 



 

 

 

Aby poznać numer budynku, którego szukacie musicie policzyć liczbę wersów 
wiersza……………….budynek wykorzystywany był jako ……………………………..(uzupełnij, podpowiedź w 
wierszu „Los partyzanta”). 

Budynek należy dziś do osób prywatnych i znajduje się na nim tablica ‘Drukarnia” 

 

 

 



Jeśli skreślisz co drugą literę z poniższego  
szeregu liter uzyskasz odpowiedź kto odbił 
więźniów 28 stycznia 1945 r. 

AKROKNSRPAOD TBMANRWTVOBSRZAEFWHSOKPI 

  

Więźniowie zostali odbici przez    --  --  --  --  --  --        

--  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --. 

 

Rozwiąż rebus  a odgadniesz  pseudonim 
bohatera 

 

Woda ,zabierz literce „T” daszek, dodaj literce „P” nóżkę 

 

 

Pseudonim:  

 

 

 
  

 
  

 



Rozszyfrujcie skróty i podajcie jaką funkcję pełni budynek dzisiaj. 

MO-………………………………………………………………………….. 

UB-…………………………………………………………………………….. 

W budynku mieści się dzisiaj…………………………………………… 

 

Na ścianach  Muzeum Ziemi Biłgorajskiej, nad dwiema tablicami z 
dekalogiem umieszczona została  krata więzienna a obok niej symbol – 
kotwicę.  

Narysujcie ten symbol 

 

………………………..……i napiszcie co oznacza…………………………… 

 Kto i kiedy ufundował tablicę z czarnego marmuru poświęconą 
„zamordowanym i prześladowanym przez zbrodniarzy 
komunistycznych” 

 ……………………………………………………………………………………. 

 Określ kogo nazywano zbrodniarzami 
komunistycznymi?……………………………………………………………… 

Korzystając z tablicy dekalogu (pierwsza tablica 
po lewej stronie, wprowadzenie do dekalogu) 
odczytaj hasło, wskazówkę na którą ulicę musisz 
się udać. 

  

 Wpisz literki obok cyfr 

  

8….., 51…..,8…..21…..,49…..,5…..,24…..,42…..,10…..,2….. 

  

Jeśli udało Wam  się dotrzeć do celu odczytajcie przestrogę 
umieszczoną na pomniku i wyjaśnijcie jej znaczenie 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………. 

 



 

Czarny krzyż przy pomniku oraz tekst umieszczonego  

poniżej wiersza  pomogą odnaleźć Ci kolejny punkt twojej  

wędrówki. 

  

 

Ile historii to miejsce kryje 
Ludzkich dramatów przecież nie zliczę 
Szeregi mogił porosłych trawą. 
Gdzie tylko z rzadka tlą się już znicze 
 Zabrali z sobą ból i cierpienie 
I jakże trudne chwile rozstania 
Zawiodły prośby, znikły nadzieje 
Na nic się zdały oczekiwania 
Niech spokój, który tutaj panuje 
Dla dusz tych zmarłych będzie 
wytchnieniem 
A płomyk znicza wsparty modlitwą. 
Niech będzie dla nich dziś 
wspomożeniem. 

 

Znaleźliśmy się na …………………………………..przy 
ulicy  

Jana Pawła II,  tutaj poznacie bohatera i działacza z  

Biłgoraja. 

Rozwiążcie krzyżówkę, hasłem jest imię i nazwisko 
poszukiwanej osoby. 

  

  

 



Rozwiążcie krzyżówkę a hasło 
podpowie Wam kogo szukacie 

1. Żołnierze nieregularnych oddziałów prowadzących walki i 
działania dywersyjne. 

2. Miejsce odbywania kar. 

3. Miejsce w którym urodziliśmy się, żyjemy, pracujemy, 
kochamy. 

4. Zbrojne wystąpienie narodu w obronie swojej wolności 

5. Grupa osób zamieszkujących dane terytorium w określonym 
momencie 

6. Duża zbiorowość, zamieszkująca dane terytorium, posiadająca 
wspólną kulturę, tożsamość 

7. Ukrywali się w nich powstańcy 

8. Umieszczone były w oknach więzienia 

9. Określenie żołnierza niemieckiego w wierszu „Los 
partyzanta” 

  

 

Hasło:……………………………………. 



Znajdźcie miejsce pochówku bohatera, 
żołnierza który został pochowany 
niedaleko swoich towarzyszy i spoczywa 
tam  do dnia dzisiejszego. 

 

Wskazówka: 
 

 Idąc główną aleją po prawej stronie pochowani zostali 
żołnierze, na ich grobach ustawione są białe krzyże, na 
których są czerwonobiałe wieńce. Zatrzymajcie się na 
chwilę, oddajcie Im cześć : chwilą ciszy lub modlitwy. 

 Licząc od białych krzyży, w piątym rzędzie, w szóstej 
mogile obok drewnianego krzyża pochowany 
został………………………………………….., w 
roku………………………………….., 
pseudonim…………………………………… 

 Był on: 
H………………………………………..Ż…………………………
……………P……………………............. 

 P……………………………………………..Dz…………………
…………………………………R……………………………… 

 


