
SCEN ARI USZ   LEKCJI   H ISTORI I  

  CICHOCIEMNI  -  ELITA  POLSKI PODZIEMNEJ  

OPRACOWAŁ: DR MAREK OLKUŚNIK

TEMAT:  „CICHOCIEMNI  -  ELITA  POLSKI PODZIEMNEJ”

CZAS  LEKCJI:  1 GODZINA LEKCYJNA

                                                      CELE LEKCJI                                                          

Po zajęciach uczeń powinien: 

a/ w zakresie kompetencji 

• umieć krótko porównać warunki życia pod okupacją w różnych częściach 
ziem polskich

• umieć  scharakteryzować  formy  walki  podejmowane  przez  Państwo 
Podziemne

• umieć omówić znaczenie  działalności cichociemnych
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b/ w zakresie wiadomości

• ogólnie orientować się w sytuacji ziem polskich po zakończeniu kampanii 
wrześniowej  1939  r.  i  najważniejszych  celach  rządu  emigracyjnego, 
zwłaszcza w zakresie utrzymywania kontaktów z okupowanym Krajem

• znać  najważniejsze  szlaki,  którymi  dążyli  na  Zachód  żołnierze  pragnący 
wstąpić do Polskich Sił Zbrojnych

• umieć przedstawić znaczenie, jakie dla sprawy polskiej  miało szkolenie i 
przerzucanie do Kraju specjalnie szkolonych żołnierzy dywersji

• umieć omówić przebieg typowego szkolenia cichociemnych

• znać przebieg typowej operacji przerzutu – desantu skoczków do Kraju

• znać  kilka  przykładów  losów  cichociemnych  w  czasie  wojny, 
odzwierciedlających zróżnicowane formy służby i walki reprezentantów tej 
grupy

• znać  kilka  przykładów  losów  cichociemnych  po  zakończeniu  wojny, 
wskazujących  na  zróżnicowanie  postaw  życiowych  i  uwikłanie  w 
skomplikowane dzieje polityczne Polski w II poł. XX w.

                                             ŚRODKI  DYDAKTYCZNE                                              

a/ opracowania: 

• C.  Chlebowski,  Pozdrówcie  Góry  Świętokrzyskie:  reportaż  historyczny,  
Toruń 2006

• A. Friszke, Polska. Losy państwa i narodu 1939 – 1989, Warszawa 2003

• J. Tucholski, Cichociemni, Wrocław 2010

b/ źródła:

• fotografie z zasobów domeny publicznej, dostępne w Internecie, 
przedstawiane w prezentacji multimedialnej

• film dokumentalny My cichociemni. Głosy Żyjących, reż. P. Kędzierski, 
WFDiF 2008, wyd. 2016

• wspomnienia cichociemnych, wydane drukiem, dostępne w bibliotekach 
publicznych (warto zacytować uczniom podczas lekcji wybrane fragmenty 
wspomnień):

• P. Bystrzycki, Znak cichociemnych, Warszawa 2009

• S. Jankowski, Z fałszywym ausweisem w prawdziwej Warszawie: 
wspomnienia 1939 – 1946, Warszawa 1996

• T. Kostuch, Podwójna pętla: wspomnienia cichociemnego, Warszawa 1990

• A. Paczkowski, Lekarz nie przyjmuje: ankieta cichociemnego, Warszawa 1981
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                                               METODY I FORMY PRACY                                          

1/ przygotowanie do lekcji: 

• samodzielne  przygotowanie  uczniów  do  lekcji,  wyszukanie  informacji, 
przypomnienie  podstawowych  pojęć,  przypomnienie  wiadomości  z  lekcji 
historii 

• projekcja  filmu dokumentalnego  My cichociemni.  Głosy Żyjących,  reż.  P. 
Kędzierski, WFDiF 2008, wyd. 2016

       2/ praca na lekcji:

• elementy wykładu połączonego z prezentacją multimedialną

• praca ze źródłami – analiza map i fotografii przedstawianych w prezentacji 
multimedialnej

• dyskusja  moderowana  przez  nauczyciela  –  zadawanie  pytań 
pomocniczych,  pomoc  nauczyciela  w  formułowaniu  wniosków, 
wskazywanie niedostrzeganych przez uczniów elementów

                                             PODSTAWOWE POJĘCIA                                               

• OKUPACJA

• EMIGRACJA

• SABOTAŻ I DYWERSJA

• KONSPIRACJA

• PAŃSTWO PODZIEMNE

• REPRESJE 
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                                                PRZEBIEG LEKCJI                                                      

1. ZAGAJENIE PRZEZ NAUCZYCIELA (5 min.): 

przedstawienie tematu lekcji: 

• działalność cichociemnych jako istotny element wysiłków władz emigracyjnych 

i Państwa Podziemnego na rzecz  sprawy polskiej w czasie II wojny światowej 

  SLAJD 1  

2. KRÓTKI WYKŁAD NAUCZYCIELA (5 min.):   

• sytuacja ziem polskich pod okupacją, rozwój sytuacji militarnej i politycznej w 

Europie w latach 1939 – 1941

  SLAJD 2  

  SLAJD 3  

3. WYKŁAD I DYSKUSJA MODEROWANA (15 min.) : 

• przedstawienie najważniejszych celów władz polskich, zwłaszcza po upadku 

Francji i emigracji do Londynu: utrzymanie łączności z Krajem  i wykazanie 

aliantom  zachodnim  znaczenia  krajowej  konspiracji  (ZWZ-AK,  a  przede 

wszystkim organizacja „Wachlarz” i jej zadania)

  SLAJD 4  

  SLAJD 5  

• przedstawienie  okoliczności  podjęcia  decyzji  o  rozpoczęciu  szkolenia  i 

przerzutu do Kraju żołnierzy dywersji – rola kpt. Macieja Kalenkiewicza 

  SLAJD 6  

• omówienie przebiegu typowego szkolenia kandydatów na cichociemnych*:

•  kurs dywersyjny, kurs wywiadu, kurs łączności 

  SLAJD 7  

  SLAJD 8  
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  SLAJD 9  

• obsługa różnych rodzajów broni 

  SLAJD 10  

• walka  wręcz,  nauka  warunków życia  pod  okupacją  –  posługiwanie  się 

kartkami na żywność i nowymi pieniędzmi 

  SLAJD 11  

• oswojenie się z widokiem żołnierzy niemieckich 

  SLAJD 12  

• nauka „legendowania” – tworzenia fałszywej tożsamości

  SLAJD 13  

*zwrócenie  uwagi  na  przedstawienie  tych  zagadnień  w  filmie  „My  

cichociemni.  Głosy  żyjących”  -  podkreślenie  znaczenia  wykorzystania  

zdjęć archiwalnych i nagranych relacji cichociemnych

• wskazanie  na  wyjątkową  rolę  żołnierzy  cichociemnych  i  ich  misji  – 

wprowadzenie  specjalnego  znaku  cichociemnych  i  awansowanie  o  jeden 

stopień skoczków udających się do kraju 

  SLAJD 14  

  SLAJD 15  

• omówienie przebiegu typowej operacji desantowej*: 

•  przerzutu skoczków do Kraju (wykorzystanie specjalnie przystosowanych 

samolotów bombowych typu Liberator i Halifax  

  SLAJD 16  

  SLAJD 17  

• metody sygnalizowania desantu /nadawanie przez Radio BBC umówionej 

melodii ludowej/ 
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  SLAJD 18  

• przygotowanie placówki odbierającej zrzut 

• wyposażenie skoczków 

  SLAJD 19  

  SLAJD 20  

• opieka nad cichociemnymi w pierwszych tygodniach po skoku 

*zwrócenie  uwagi  na  przedstawienie  tych  zagadnień  w  filmie  „My  

cichociemni.  Głosy  żyjących”  w  formie  rekonstrukcji  fabularyzowanych,  

dyskusja na temat przyczyny wybrania tej formy filmowej

4. WYKŁAD I DYSKUSJA MODEROWANA (10 min.): 

• prezentacja  wybranych  losów  kilku  cichociemnych  i  zagajenie  dyskusji  na 

temat  znaczenia  ich  działalności  okupacyjnej  dla  Państwa  Podziemnego  i 

sprawy polskiej:

• Jan  Piwnik  „Ponury”  –  działalność  w  „Wachlarzu”,  następnie  dowódca 

Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej w Górach Świętokrzyskich 

  SLAJD 21  

• Stanisław Jankowski „Agaton” - Wydział Techniczno-Legalizacyjny KG AK, 

fałszowanie dokumentów na użytek podziemia 

  SLAJD 22  

• Elżbieta Zawacka „Zo”– służba kurierska na trasach zagranicznych* 

*proszę o zwrócenie uwagi na połączenie w filmie „My cichociemni. Głosy  

Żyjących”  dwóch  rodzajów  narracji  –  relacja  „Zo”  i  fabularyzowana  

rekonstrukcja jednego z epizodów

  SLAJD 23  
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• Leopold  Okulicki  „Niedźwiadek”  –  z-ca  szefa  sztabu  KG  AK  i  ostatni 

Komendant Główny AK 

  SLAJD 24  

• podkreślenie wyjątkowej roli cichociemnych, wynikającej z ich ofiarnej postawy 

i  znakomitego  przygotowania  w  ramach  szkolenia  prowadzonego  na 

Zachodzie

5. KRÓTKI WYKŁAD NAUCZYCIELA (5 min.): 

• przedstawienie zróżnicowanych losów cichociemnych po zakończeniu wojny: 

• Bolesław Kontrym „Żmudzin” – skazany na karę śmierci i stracony w 1953

  SLAJD 25  

• Stanisław Jankowski „Agaton” – powrót do kraju i wybitna rola w odbudowie 

Warszawy

• Elżbieta Zawacka „Zo” – więzienie UB, a następnie kariera nauczycielska i 

naukowa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

• Przemysław  Bystrzycki  „Grzbiet”  –  krótkotrwałe  uwięzienie  przez  UB, 

następnie studia i kariera literacka 

  SLAJD 26  

6. PODSUMOWANIE LEKCJI (5 min.): 

Zebranie podanych w czasie lekcji informacji i sformułowanych wniosków:

• utrzymanie  łączności  pomiędzy  władzami  emigracyjnymi  a  Krajem, 

wspomaganie  Państwa  Podziemnego,  sprawne  działanie  konspiracji  i  jej 

sukcesy  były  możliwe  dzięki  ofiarności,  poświęceniu  i  znakomitemu 

przygotowaniu cichociemnych

• za swą gotowość do walki w najtrudniejszych warunkach 1/3 cichociemnych 

(112) zapłaciła najwyższą cenę
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• część  cichociemnych  po  zakończeniu  II  wojny  światowej  poddana  była 

represjom przez władze komunistyczne,  część włączyła się  do normalnego 

życia i uczestniczyła w odbudowie państwa
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