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PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY 
POLSKICH ZIEM 

• Podczas II w.św. Polska została zaatakowana z każdej strony- 

od zachodu, południa i północy atakowali Niemcy, a od 
wschodu- Związek Radziecki 

• Niemcy zajęli część terenów polskich i włączyli je do swojego 

państwa, czyli: Śląsk, Pomorze Gdańskie, Wielkopolskę, 
województwo łódzkie i północne Mazowsze; na wcielonych 
terenach utworzona 2 nowe okręgi: Prusy zachodnie i Kraj 

Warty;  z pozostałych ziem utworzono Generalne 
Gubernatorstwo, czyli pewną formę państwa, podzielone na 4 
okręgi (dystrykty),a w czerwcu 1941 dołączono jeszcze jeden 
okręg- Galicję; stolicą Gubernatorstwa był Kraków i tam 
władzę sprawował niemiecki gubernator Hans Frank 



GENERALNE GUBERNATORSTWO 

OZNACZONE KOLOREM 



CIĄG DALSZY 

• Pozostałe ziemie polskie obejmujące ponad 50% 
terytorium państwa polskiego przypadły ZSRR; 

• Ziemie zajęte przez ZSRR nazywano „Zachodnią 
Białorusią” i „Zachodnią Ukrainą” 



POLITYKA NIEMIEC I ZSRR WOBEC 

POLSKI 

 

• Władze niemieckie i sowieckie (rosyjskie) 
prowadziły bardzo zbliżoną politykę wobec 
ludności polskiej; polityka ta była bardzo 
brutalna wobec Polaków 



POLITYKA ZSRR WOBEC POLAKÓW 

• Polityka ZSRR miała na celu zniewolić Polaków i 
uczynić ich ludźmi absolutnie poddanymi sobie 

• ZSRR prowadziło politykę terroru i zastraszania 

• Polacy zostali pozbawieni elit społecznych, czyli ludzi 
o wysokim wykształceniu i pochodzeniu rodzinnym 

• Aresztowano osoby uznane przez ZSRR za podejrzane 

politycznie 

• Osoby aresztowane przebywały w więzieniach w 
bardzo trudnych warunkach 



Ciąg dalszy 

• Podczas przesłuchiwania podejrzanych Polaków 
stosowano bardzo brutalne metody 

• Część osób aresztowanych wysyłano do sowieckich 
obozów koncentracyjnych, czyli łagrów tworzących 
Gułag, obozy te znajdowały się w bardzo trudnych 
warunkach klimatycznych, gdzie było wyjątkowo mroźno 

• Wielu Polaków zostało deportowanych, czyli przymusowo 
wywiezionych do innych krajów 

• Sowieci zabierali majątek Kościoła 

• Aresztowano wielu księży 

 



ŁAGRY ROSYJSKIE 



PRACA W ŁAGRZE ROSYJSKIM 



ĆWICZENIE DLA CIEBIE 

Proszę odpowiedz na pytania: 
1. Jakie ziemie polskie zajęli Niemcy? 

2. Które miasto było stolicą Generalnego 
Gubernatortswa? 

3. Jak nazywały się rosyjskie obozy koncentracyjne? 

4. Jak wyglądała sytuacja Kościoła polskiego i księży? 

5. W jaki sposób Rosjanie wywierali posłuszeństwo na 
Polakach, czyli do czego ich zmuszali? 



     Dziękuję Ci  
 

bardzo za uwagę 
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