
J. POLSKI KL. VII 

Temat: W służbie Małego Sabotażu i dywersji. Akcja pod Arsenałem - 

            zwycięstwo czy porażka Buków? 

 

I Akcje Małego Sabotażu (często spontaniczne): 

• akcja fotograficzna, 

• „akcja przeciw Paprockiemu”, 

• akcja kinowa, 

• wpuszczanie gazu do lokali i sklepów dostępnych tylko dla Niemców, 

• „afera kopernikowska”, 

• zdejmowanie niemieckich flag, 

• wieszanie polskich chorągiewek w święta narodowe. 

 

II  Akcje dywersyjne (wymagały planowania i odpowiedzialności): 

• rozbrajanie niemieckich żołnierzy, 

• odbijanie więźniów z transportów, 

• wysadzanie mostów i torów kolejowych w celu uniemożliwienia transportu broni, 

• akcja pod Arsenałem, 

• wykonywanie wyroków na szczególnie okrutnych gestapowcach. 

 

 Działalność bohaterów w Małym Sabotażu i dywersji wpłynęła na ich charaktery, tj.  

- stali się: 

* 

*  

- nauczyli się: 

* 

* 

(Bardzo proszę uzupełnić.) 

 

III Szczegółowy plan wydarzeń - przebieg akcji pod Arsenałem: 

1. Zajęcie ustalonych pozycji przez uczestników akcji. 

2. Sygnał łącznika o nadjeżdżającej karetce. 

3. Znak dowódcy do rozpoczęcia akcji. 

4. Nieoczekiwane pojawienie się niemieckiego żandarma: 

a) strzelanina – nieplanowanym ostrzeżeniem dla kierowcy więźniarki. 

5. Zjechanie auta z zaplanowanej trasy – początek akcji: 

a) obrzucenie samochodu butelkami z benzyną,  

b) opuszczenie szoferki przez dwóch gestapowców, 

c) zastrzelenie SS-mana. 

6. Wymiana ognia:  

a) śmierć kierowcy i jednego z gestapowców, 

b) ukrycie się i ostrzeliwanie drugiego hitlerowca, 

c) zdecydowany atak sekcji Zośki. 

7. Uwolnienie Rudego i innych więźniów - ogromna radość przyjaciół. 

8. Przeniesienie Rudego do oczekującego na niego auta.  



9. Ucieczka uczestników z miejsca akcji: 

a) postrzelenie Alka przez jednego z przypadkowo napotkanych Niemców w cywilu, 

b) strzelanina między ludźmi z sekcji Alka a Niemcami ukrytymi za bramą Urzędu 

Pracy, 

c) eksplozja rzuconego przez Alka granatu i zakończenie strzelaniny, 

d) zatrzymanie auta w celu przetransportowania rannego Alka, 

e) Pościg niemieckiej ciężarówki, 

f) rzucenie granatu pod samochód zajeżdżający uciekinierom drogę. 

10. Dotarcie ostatnich uczestników akcji pod dom Alka. 

 

IV Akcja pod Arsenałem: 

1. Zwycięstwo Buków: 

• osiągnięcie celu – odbicie Rudego, 

• uwolnienie innych więźniów, 

• podniesienie na duchu mieszkańców stolicy, 

• uznanie akcji za jeden z największych wyczynów Polskiego Państwa Podziemnego, 

• wpisanie się wyczynu Buków w tradycję walk niepodległościowych, 

które w przeszłości miały miejsce pod Arsenałem (powstanie kościuszkowskie, 

powstanie listopadowe), 

• dowód przyjaźni, braterstwa, lojalności, 

• śmierć Rudego wśród bliskich i przyjaciół. 

2. Porażka: 

• powstanie nieprzewidzianych trudności, które spowodowały odstąpienie 

od przygotowanego planu akcji (przypadkowe pojawienie się żandarma; 

strzelanina, która zaniepokoiła szofera karetki więziennej; interwencja grupki 

Niemców w cywilu), 

• śmiertelne ofiary akcji – Alek i Buzdygan, 

• śmierć Rudego. 

 

Jutro ostatnia lekcja dotycząca lektury. Wszystkie materiały proszę przepisać lub 

wydrukować. 

Okażą się one niezbędne w czasie przygotowania do egzaminu ósmoklasisty. Wszystkim  

zaangażowanym do końca bardzo dziękuję. pozdrawiam. p. Polak 


