
Żoł nierz Ar mii Czer wo nej in sta lu je ta bli cę in for mu ją cą o sie dzi bie wo jen ne go ko men dan ta mia sta Allens tein (Olsz tyn), [1945 r.].

Źródło: ZS OBN, II A–0/1/3, b.k., Kadr z radzieckiego filmu „W legowisku zwierza” z 1945 r.
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Defilada oddziałów Armii Czerwonej maszerujących ulicami Olsztyna, 22 stycznia 1945 r.

Źródło: ZS OBN, II A–0/1/3, b.k., Kadr z radzieckiego filmu „W legowisku zwierza” z 1945 r.

Przepustka w języku polskim i rosyjskim, wystawiona w 1945 r. dla delegowanego do pracy w WUBP w Olsztynie.

Źródło: ZS OBN, R–813, b.k.
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Kar ta pocz to wa z 1945 r. przed sta wia ją ca żoł nie rzy ra dziec kich przed Wy so ką Bra mą w Olsz ty nie (Al lens tai n).
Po rów nu jąc to zdję cie z fo to gra fia mi za miesz czo ny mi na kar cie nr 4, moż na za uwa żyć, ja kich znisz czeń do ko -
na ła w Olsz ty nie Ar mia Czer wo na już po za ję ciu mia sta.

Źródło: ZS OBN, A–0/1/4, b.k., 1945 r.
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Źródło: ZS OBN, II A–0/1/5, b.k., 1945 r.

Źródło: Wystawa Delegatury IPN w Olsztynie: „Wypędzeni, przypędzeni. Kształtowanie się nowego społeczeństwa na Warmii i Mazurach
w latach 1945–1949”, oprac. R. Gieszczyńska.

Olsztyn – ruiny budynków na Starówce przy Wysokiej Bramie, w dali widoczny ratusz miejski.
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Ruiny Olsztyna w 1945 r. Zdjęcie przedstawia późniejszą ulicę 22 Lipca (obecnie 11 Listopada).

Źródło: ZS OBN, II A–0/1/6, z. 4, W. Łochacz, 1946 r.

Wypalone i zburzone w 1945 r. budynki w Olsztynie na placu Wolności (obecnie Jana Pawła II) – widok z 1946 r.

Źródło: ZS OBN, II A–0/1/6, z. 15, W. Łochacz, 1946 r.
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Panorama zniszczonego Szczytna, 1945 r.

Źródło: ZS OBN, R–813, z. 16, 1945 r.

Odgruzowywanie ulic w Szczytnie, [1945 r.]. 

Źródło: ZS OBN, R–816, z. 31., [1945 r.].
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Pochód pierwszomajowy ulicami Szczytna, 1950 r.

Źródło: ZS OBN, R–813, z. 2, 1950 r.

Obchody pierwszomajowe w Olsztynie w 1949 r. Na trybunie honorowej, ozdobionej dwoma znakami sierpa i młota,
drugi z prawej wojewoda olsztyński Mieczysław Moczar. 

Źródło: ZS OBN, II A–0/1/6, z. 2, W. Łochacz, 1949 r.
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8 wrze śnia 1946 r. marsz. Mi chał Ro la -Ży mier ski wziął udział w uro czy sto ści wrę cze nia sztan da rów
15 Dy wi zji Pie cho ty Woj ska Pol skie go, któ rej sztab mie ścił się w Olsz ty nie, oraz w ce re mo nii od sło nię cia
obe li sku po świę co ne go dzia ła czom pol skie go ru chu na War mii i Ma zu rach. Był to po czą tek ofi cjal nej
kam pa nii pro pa gan do wej par tii Blo ku De mo kra tycz ne go przed wy bo ra mi do Sej mu Usta wo daw cze go
wy zna czo ny mi na 19 stycz nia 1947 r.

Źródło: ZS OBN, II A–0/1/6, z. 30, W. Łochacz, 1946 r.
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Odezwa KW PPR w Olsztynie potępiająca zabicie Zbigniewa Kozłowskiego. Śmierć członka partii została
bez skrupułów wykorzystana do walki politycznej i ataku na PSL oraz NSZ.

Źródło: APO, KW PZPR, 1141/3470, k. 21.
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„Wia do mo ści Ma zur skie” peł ni ły ro lę or ga nu pra so we go olsz tyń skiej PPR i od gry wa ły du żą ro lę pro pa -
gan do wą w ów cze snej wal ce po li tycz nej, cze go przy kła dem jest nu mer z 17 stycz nia 1947 r., w któ rym na
pierw szej stro nie za chę ca no do gło so wa nia w wy bo rach do Sej mu Usta wo daw cze go na li stę nu mer 
3 z kan dy da ta mi par tii Blo ku De mo kra tycz ne go.
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Naj bar dziej ak tyw ni pod czas kam pa nii wy bor czej 1947 r. człon ko wie PPR otrzy ma li dy plo my uzna nia
pod pi sa ne przez Wła dy sła wa Go muł kę – se kre ta rza ge ne ral ne go par tii.

Źródło: ZS OBN, R–2, b.k, [1947 r.]



Ob cho dy pierwszoma jowe w 1947 r. w wo je wódz twie olsz tyń skim pod kre śla ły współ pra cę PPR i PPS. W rze czy wi sto ści mię dzy ty mi par tia mi do cho dzi ło do kon flik tów,
a tzw. zjed no cze nie obu par tii w 1948 r. pod szyl dem PZPR mia ło na ce lu zneu tra li zo wa nie wpły wów PPS i utwo rze nie sys te mu mo no par tyj ne go w kra ju. Był to je den
z ostat nich eta pów przej mo wa nia przez ko mu ni stów cał ko wi tej wła dzy w Pol sce.

Źródło: ZS OBN, II A–0/1/6, z. 13, W. Łochacz, 1947 r.
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Pro pa gan da ide olo gicz na by ła jed nym z głów nych na rzę dzi wy ko rzy sty wa nych w wal ce z prze ja wa mi ja kiej kol wiek opo zy cji, ale jej głów nym ce lem by ło for so wa nie wśród
spo łe czeń stwa te zy o słusz no ści pro wa dzo nej przez wła dze pań stwo we po li ty ki, za rów no we wnątrz pań stwo wej, jak i mię dzyna ro do wej. Na zdję ciu z 1950 r. uwiecz nio no
daw ny plac gen. Ka ro la Świer czew skie go (obec nie Targ Ryb ny) w Olsz ty nie z pro pa gan do wą in sta la cją wzy wa ją cą spo łe czeń stwo do re ali za cji pla nu 6-let nie go. W cen tral -
nej czę ści wi docz ne dwa por tre ty – Jó ze fa Sta li na i Bo le sła wa Bie ru ta. 

Źródło: ZS OBN, II A–0/1/6, z. 1, W. Łochacz, 1950 r.
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Kar ty ewa ku acyj ne lud no ści pol skiej prze sie dlo nej z Wi leńsz czy zny, którą włą czo no do Li tew skiej So cja li stycz nej
Re pu bli ki Ra dziec kiej wcho dzą cej w skład ZSRR.

Źródło: Zbiory prywatne D. Białuńskiego.
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Rodzina Rapcewiczów przesiedlona z Wilna do Ostródy.

Źródło: Zbiory prywatne D. Białuńskiego.

Ukraińska rodzina wysiedlona ze wsi Honiatyń (pow. Hrubieszów) do Bań Mazurskich (pow. Węgorzewo)
– lata pięćdziesiąte XX w.

Źródło: Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939–1947. Teka edukacyjna, oprac. A. Jaczyńska i in., Warszawa 2002.



karta nr 16War mia i Ma zu ry w la tach 1945–1950
Teka edukacyjna IPN

Po ciąg z osad ni ka mi, któ rzy zo sta li prze sie dle ni na
tzw. Ziemie Odzyskane. Na wa go nie wi docz ny jest
na pis „Wi ta my zie mie pia stow skie”. Okre śle nie to
wpi sy wa ło się w ów cze sną ofi cjal ną pro pa gan dę do ty -
czą cą ziem zachodnich i północnych przyznanych
polsce po II wojnie światowej, 1945 r.

Źródło: AIPN Gd, WUSW w Gdańsku, 05/147, fot. 181.

Jesz cze w 1957 r., kil ka lat po za koń cze niu za sad ni czej
ak cji prze sie dleń Po la ków z by łych Kre sów Wschod nich
II RP, PWRN w Olsz ty nie wy da ło bro szu rę pt. In for -
ma tor dla re pa trian tów. O wa run kach by tu osad ni ków
rol nych w wo je wódz twie olsz tyń skim, red. W. Bil szo 
i in., Olsz tyn 1957.



Słu chacz ki Ma zur skie go Uni wer sy te tu Lu do we go w Ru dzi skach Pa sym skich (pow. Szczyt no). W 1950 r. wła dze pań stwo we oskar ży ły Ka ro la Mał ł ka o pro pa go wa nie se pa ra -
ty zmu ma zur skie go, co do pro wa dzi ło w kon se kwen cji do od wo ła nia go z funk cji dy rek to ra i li kwi da cji ośrod ka. W za mian po wo ła no Uni wer sy tet Lu do wy w Mi ko łaj kach
(pow. Mrą go wo), na któ re go cze le sta nął Jan Bo enigk – zwo len nik bez po śred nie go i jak naj szyb sze go spo lo ni zo wa nia lud no ści war miń skiej i ma zur skiej. Głów nym orę dow -
ni kiem zwal cza nia re gio na li zmu ma zur skie go był wo je wo da olsz tyń ski, a na stęp nie prze wod ni czą cy PWRN w Olsz ty  nie, Mie czy sław Mo czar.

Źró dło: Wy sta wa De le ga tu ry IPN w Olsz ty nie: „Wy pę dze ni, przy pę dze ni. Kształ to wa nie się no we go spo łe czeń stwa na War mii i Ma zu rach w la tach 1945–1949”, oprac. R. Giesz czyń ska.
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karta nr 18War mia i Ma zu ry w la tach 1945–1950
Teka edukacyjna IPN

Wybrane przykłady książek i broszur autorstwa Emilii Sukertowej-Biedrawiny i Tadeusza Grygiera wydanych w latach
czterdziestych i pięćdziesiątych XX w., propagujących historyczne związki Warmiaków i Mazurów z Polską.
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Zaświadczenie o odbyciu „kursu repolonizacyjnego”, 1946 r.

Źródło: Wystawa Delegatury IPN w Olsztynie: „Wypędzeni, przypędzeni. Kształtowanie się nowego społeczeństwa na Warmii 
i Mazurach w latach 1945–1949”, oprac. R. Gieszczyńska.
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Wniosek o stwierdzenie polskiej przynależności narodowej.

Źródło: Wystawa Delegatury IPN w Olsztynie: „Wypędzeni, przypędzeni. Kształtowanie się nowego społeczeństwa na Warmii
i Mazurach w latach 1945–1949”, oprac. R. Gieszczyńska.
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Deklaracja „wierności” podpisywana przez osoby zweryfikowane jako Polacy.

Źródło: Wystawa Delegatury IPN w Olsztynie: „Wypędzeni, przypędzeni. Kształtowanie się nowego społeczeństwa na Warmii
i Mazurach w latach 1945–1949”, oprac. R. Gieszczyńska.



Uro czy stość wpro wa dze nia na urząd pro bosz cza Pa ra fii ewan ge lic ko -au gs bur skiej w Mi ko łaj kach ks. Wła dy sława Pil cha, 24 kwietnia 1951 r. Ks. Pilch, peł nią cy po słu gę
dusz pa ster ską w Mi ko łaj kach od 1946 r., ja ko pierw szy po wo jen ny du chow ny lu te rań ski w die ce zji ma zur skiej zo stał wy bra ny na to sta no wi sko, któ re spra wo wał aż do 1985 r.
Jed nym z naj waż niej szych je go do ko nań by ło utwo rze nie w 1973 r. ist nie ją ce go do dziś Mu zeum Re for ma cji Pol skiej, któ re do 2009 r. by ło je dy ną te go ty pu pla ców ką
w Pol sce. Wnio sło ono nie oce nio ny wkład w za cho wa nie pol sko ję zycz nych wy daw nictw i dru ków ewan ge lic kich do ku men tu ją cych dzie je pro te stan ty zmu. Po środ ku sto ją
(od le wej): ks. Alfred Ja guc ki, ks. se nior Edmund Frisz ke, ks. Władysław Pilch, Ama lia Pilch, ks. Jan Sczech.

Źródło: Zbiory prywatne D. Krysiaka.
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Jed ną z kon se kwen cji zmia ny sto sun ków wy zna nio wych po 1945 r. na War mii i Ma zu rach by ły kon flik ty re li gij ne
i spo ry o użyt ko wa nie świą tyń, któ re przez la ta wro sły głę bo ko w świa do mość tu tej szych miesz kań ców, zwłasz cza
ewan ge li ków i ka to li ków. Nie któ re ko ścio ły ewan ge lic kie, tak jak w przy pad ku Ukty, by ły zaj mo wa ne sa mo wol nie
przez ka to li ków, in ne – opu sto sza łe po emi gra cji Ma zu rów z Pol ski – by ły sprze da wa ne przez wła dze Ko ścio ła
Ewan ge lic ko -Au gs bur skie go lub za mie nia ne na mniej sze. By wa ły przy pad ki, np. w Ba ra no wie, gdy ko ściół udo stęp -
nio no bez płat nie spo łecz no ści ka to lic kiej. Obec nie po ewan ge lic kie ko ścio ły w Ukcie i Ba ra no wie, po wy ku pie niu
ich w la tach osiem dzie sią tych XX w., na le żą do Ko ścio ła rzymskoka to lic kie go. 

Kościół w Ukcie (pow. Pisz) 
– widok obecny.

Źródło: Zbiory prywatne D. Krysiaka.

Kościół w Baranowie 
(pow. Mrągowo) 
– widok obecny. 

Źródło: Zbiory prywatne D. Krysiaka.
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Ko ściół w Asu nach (pow. Kę trzyn) – wi dok obec ny. O zmia nach re li gij nych, ja kie za cho dzi ły na War mii
i Ma zu rach na prze strze ni wie ków, do sko na le świad czą lo sy nie wiel kiej osa dy Asu ny. W miej sco wo ści
tej przed 1525 r. ist nia ła pa ra fia ka to lic ka, po se ku la ry za cji Za ko nu Krzy żac kie go tu tej szy ko ściół stał się
świą ty nią lu te rań ską. Po II woj nie świa to wej utwo rzo no tu fi lię pa ra fii ka to lic kiej w Sro ko wie. Gdy do Asu n
w ra mach ak cji „Wi sła” prze sie dlo no lud ność ukra iń ską, w la tach pięć dzie sią tych XX w. ko ściół za adap -
to wa no na po trze by Cer kwi grec ko ka to lic kiej.

Źródło: Zbiory prywatne D. Krysiaka.
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Kapliczka w okolicach miejscowości Bukwałd (pow. Olsztyn) – widok obecny. Kapliczki warmińskie były
symbolem przywiązania do tradycji katolickich Warmii i wyróżniały ją od protestanckich Mazur.

Źródło: Zbiory prywatne D. Krysiaka.
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O skom pli ko wa nych dzie jach War mii i Ma zur bar dzo czę sto świad czą cmen ta rze. Są one nie tyl ko miej scem po -
chów ku tu tej szych miesz kań ców, ale i spu ści zną hi sto rycz ną mó wią cą m.in. o róż no rod no ści kul tu ro wej i na ro do -
wo ścio wej tych ziem. Zdję cie po le wej stro nie przed sta wia gro by, w któ rych po cho wa no obok sie bie „au to chto na”
i osad nicz kę. Na zdję ciu po pra wej cha rak te ry stycz ny że liw ny krzy ż, któ ry umiesz cza no w XIX i pierwszej połowie
XX w. za rów no na gro bach war miń skich, jak i ma zur skich. Po ni żej zdję cie wy stę pu ją cych czę sto na tu tej szych
sta rych cmen ta rzach gro bów ro dzin nych, któ re za zwy czaj by ły ogro dzo ne i opa trzo ne umiesz czo ną w cen tral -
nym miej scu, zdo bio ną ta bli cą z na zwi skiem ro du.

Źródło: Zbiory prywatne D. Krysiaka.
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Funkcjonariusze PUBP i KP MO w Lidzbarku Warmińskim, 1948 r. 

Źródło: AIPN Bi, WUSW w Olsztynie, 120/249, k. 13. 

Załoga posterunku KP MO w Nidzicy.

Źródło: AIPN Bi, WUSW w Olsztynie, 120/249, k. 25.
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Funkcjonariusze KP MO w Szczytnie na tle portretów Bolesława Bieruta i Władysława Gomułki, [1947 r.].

Źródło: AIPN Bi, WUSW w Olsztynie, 120/249, k. 185.  

Funkcjonariusze PUBP w Lidzbarku Warmińskim, 1948 r. 

Źródło: AIPN Bi, WUSW w Olsztynie, 120/249, k. 6.
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La tem 1945 r. stan oso bo wy od two rzo nej w ra mach Ko men dy Bia ło stoc kie go Okrę gu AK -AKO 5 Bry ga dy 
Wi leń skiej wa hał się od 250 do 300 żoł nie rzy. Żoł nie rze re kru to wa li się głów nie spośród wi leń skich akow ców,
ochot ni ków i par ty zan tów z Pod la sia oraz No wo gród czy zny i Gro dzieńsz czy zny, a tak że de zer te rów z „lu do we go”
Woj ska Pol skie go. Bry ga da pod wzglę dem umun du ro wa nia, uzbro je nia i or ga ni za cji mia ła cha rak ter re gu lar nej
jed nost ki woj sko wej, któ ra pro wa dzi ła przede wszyst kim ak cje dy wer syj no -bo jo we i li kwi da cyj ne prze ciw ko UB,
MO, KBW, NKWD i człon kom PPR. W tej for mie na Bia ło stoc czy znie Bry ga da funk cjo no wa ła do wrze śnia 1945 r.

Do wód ca 5 Bry ga dy Wi leń skiej mjr Zyg munt Szen dzie larz „Łu pasz ka” z ka drą 4 szwa dro nu. Od le wej sto ją: plut.
Hen ryk Wie licz ko „Lu fa”, por. Ma rian Plu ciń ski „Mści sław”, mjr Zyg munt Szen dzie larz „Łu pasz ka”, plut. Je rzy
Lej kow ski „Szpa gat”, plut. Zdzi sław Ba do cha „Że la zny”. 
Wła dze ko mu ni stycz ne z ca łą bez względ no ścią zwal cza ły od dzia ły pol skie go pod zie mia nie pod le gło ścio we go, 
w tym 5 i 6 Bry ga dę Wi leń ską. O dra ma tycz nych lo sach „żoł nie rzy wy klę tych” świad czy fakt, że spo śród wi docz nych
na zdję ciu „Łu pasz ka”, „Lu fa” i „Mści sław” zo sta li za mor do wa ni na mo cy wy ro ków ko mu ni stycz nych są dów, 
„Że la zny” zgi nął w wal ce z UB, a je dy nym, któ ry prze żył, był „Szpa gat”, któ re mu ka rę śmier ci za mie nio no na 15 lat
wię zie nia.

Źródło: K. Krajewski, T. Łabuszewski, P. Niwiński, Brygady „Łupaszki”. 5 i 6 Wileńska Brygada AK w fotografii 1943–1952, Warszawa
2010, s. 97, 87–91.
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Na prze ło mie 1945 i 1946 r. ko lej ny raz re ak ty wo wa no 5 Bry ga dę Wi leń ską, tym ra zem na Po mo rzu, pod po rząd -
ko wu jąc ją ko men dan to wi Okrę gu Wi leń skie go AK ppłk. An to nie mu Olech no wi czo wi „Po ho rec kie mu”. Do głów -
nych za dań od dzia łu, przez któ re go sze re gi w tym cza sie prze szło oko ło 90 żoł nie rzy, na le ża ło pro wa dze nie
an ty ko mu ni stycz nej dzia łal no ści pro pa gan do wej. W tym cza sie Bry ga da pro wa dzi ła głów nie ak cje eks pro pria cyj ne
i re kwi zy cyj ne oraz dy wer syj no -bo jo we, naj czę ściej o cha rak te rze roz bro je nio wym i po rząd ko wym. Ce chą cha rak -
te ry stycz ną by ło ope ro wa nie nie wiel ki mi pod od dzia ła mi, któ re cha rak te ry zo wa ła du ża mo bil ność (kon cep cja ope -
ro wa nia pod od dzia ła mi lot ny mi), tak jak to by ło w przy pad ku od two rzo ne go 4 szwa dro nu, któ re go do wódz two
ob jął Hen ryk Wie licz ko „Lu fa”. To je go od dział kil ka krot nie prze mie rzał War mię i Ma zu ry, do ko nu jąc m.in. ata ków
na pla ców ki MO w Mi łom ły nie, Sam bo ro wie, Roz ogach, Li pow cu, roz bi ł także urzą d gmi ny i punkt gło so wa nia
w re fe ren dum lu do wym w Sta wi gu dzie. Do li sto pa da 1946 r. Bry ga da wy da ła kil ka ulo tek pro pa gan do wych 
w na kła dach do cho dzą cych do 4 tys. eg zem pla rzy oraz prze pro wa dzi ła oko ło 170 róż ne go ro dza ju ak cji bo jo wych,
li kwi du jąc 53 funk cjo na riu szy i agen tów ko mu ni stycz ne go apa ra tu re pre sji, tra cąc pod czas wal ki je dy nie trzech
żoł nie rzy.

Od le wej w gór nym rzę dzie: por. Ma rian Plu ciń ski „Mści sław”, plut. Hen ryk Wie licz ko „Lu fa”, Sta ni sław Li pow ski
„Li pa”, plut. Zdzi sław Ba do cha „Że la zny”, w dru gim rzę dzie: plut. Je rzy Lej kow ski „Szpa gat”, kpr. Zbi gniew 
Fi jał kow ski „Pę dze lek”, N.N., le żą: Da nu ta Sie dzi ków na „In ka”, Boh dan Śmia łow ski „Be diun”, N.N., Edward 
Kli miuk „Ostat ni”.
Do wo dzo ny przez por. Ma ria na Plu ciń skie go „Mści sła wa” 4 szwa dron 5 Bry ga dy Wi leń skiej cie szył się du żym
za ufa niem mjr. Zyg mun ta Szen dzie la rza „Łu pasz ki”. W je go sze re gach słu ży ła m.in. sa ni ta riusz ka Da nu ta Sie dzi -
ków na „In ka”, któ ra la tem 1946 r. zo sta ła aresz to wa na w Gdań sku przez UB. Pod czas bru tal ne go śledz twa nie zdra -
dzi ła to wa rzy szy bro ni. Pomimo tego, że osiemnastoletnia „Inka” była sanitariuszką, skazano ją na karę śmierci 
i rozstrzelano. 

Źródło: K. Krajewski, T. Łabuszewski, P. Niwiński, Brygady „Łupaszki”. 5 i 6 Wileńska Brygada AK w fotografii 1943–1952, Warszawa
2010, s. 125, 191–197.
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Żołnierze KBW w akcji przeciwko polskim antykomunistycznym oddziałom partyzanckim, 1946 r.

Źródło: AIPN Bi, WUSW w Olsztynie, 120/249, k. 125. 

Od dział par ty zanc ki (tzw. gru pa Bal li) do wo dzo ny przez Sta ni sła wa Bal lę „So wę”, ope ru ją cy m.in. na te re nie 
dzi siej sze go po wia tu no wo miej skie go, dział dow skie go, ostródz kie go i mław skie go. Głów nym za da niem od dzia -
łu by ła ochro na lud no ści przed żoł nie rza mi ra dziec ki mi, ata ki na po ste run ki UB i MO oraz na człon ków PPR.

Źródło: AIPN Bi, WUSW w Olsztynie, 120/271, k. 3.
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Propagan do we zdję cie ope ra cyj ne za trzy ma nych człon ków od dzia łów par ty zanc kich z bro nią i le gi ty ma cja mi par tyj -
ny mi PSL.

Źródło: AIPN Bi, WUSW w Olsztynie, 120/271, k. 11.

Ostrze że nie ze strony od dzia łu par ty zanc kie go skie ro wa ne
do człon ków PPR.  

Źródło: AIPN Bi, WUSW w Olsztynie, 120/236, k. 3.

Wyrok śmierci wydany przez oddział partyzancki na
funkcjonariusza UB. 

Źródło: AIPN Bi, WUSW w Olsztynie, 120/236, k. 5.
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Ak ta je d nej ze spraw pro wa dzo nych przez Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Olsz -
ty nie, któ ry w la tach 1946–1955 wy dał 63 wy ro ki śmier ci, z cze go 10 zo sta ło
wy ko na nych.

Źródło: AIPN Ol, WSR w Olsztynie, 8/916, k. 106.
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Jed nym z naj więk szych pro ce sów po ka zo wych przed olsz tyń skim Wojskowym Sądem Rejonowym by ła spra wa 
Har cer skiej Or ga ni za cji Pod ziem nej „Iskra”, sku pia ją cej mło dych har ce rzy, któ rzy sprze ci wi li się pod po rząd ko wa niu
ZHP wła dzom ko mu ni stycz nym. Oskar żo nych ska za no na wy ro ki od 5 do 12 lat wię zie nia. Naj wyż szy wy miar ka ry
otrzy mał ks. Jó zef Śmie ta na, uzna ny za pa tro na or ga ni za cji. 
Kar ty nr 34 i 35 przedstawiają do wo dy rze czo we zarekwirowane pod czas re wi zji w miesz ka niach człon ków or ga -
ni za cji.

Gazetka podziemna.

Źródło: AIPN Ol, WSR w Olsztynie, 8/1558, k. 302.
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Zeszyt członka HOP „Iskra” z zaszyfrowanymi notatkami.

Źródło: AIPN Ol, WSR w Olsztynie,8/1558 k. 395.

Notatnik członka HOP „Iskra” z wierszem HOP-owcy i Hymnem „Iskry”.

Źródło: AIPN Ol, WSR w Olsztynie, 8/1558, k. 342.
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MIASTO DATA WKROCZENIA ARMII 
CZERWONEJ W 1945 R.

BARTOSZYCE 4 II

BRANIEWO 20 III

BISKUPIEC 28 I

DZIAŁDOWO 19 I

EŁK 24 I

GIŻYCKO 26 I

GOŁDAP 21 I

GÓROWO IŁAWECKIE 4 II

KĘTRZYN 27 I

LIDZBARK WARMIŃSKI 31 I

MRĄGOWO 28 I

NIDZICA 21 I

OLECKO 23 I

OLSZTYN 22 I

OSTRÓDA 22 I

PISZ 25 I

RESZEL 29 I

Tabela 1
Daty zajęcia wybranych miast Warmii i Mazur przez 
Armię Czerwoną w 1945 r.

Źródło: Opracowanie własne.
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POWIAT PROCENT ZNISZCZEŃ

BARTOSZYCE 50

BISKUPIEC 50

BRANIEWO 80

GIŻYCKO 40

IŁAWA 20

KĘTRZYN 30

LIDZBARK WARMIŃSKI 35

MORĄG 50

MRĄGOWO 20

NIDZICA 95

OLSZTYN 60

OSTRÓDA 70

PASŁĘK 60

PISZ 70

SZCZYTNO 60

WĘGORZEWO 70

Tabela 2
Szacunkowy procent zniszczenia miast powiatowych 
Warmii i Mazur – stan z 1 stycznia 1947 r.

Źródło: A. Żuk, Ogólne przemiany społeczno-ekonomiczne w regionie [w] Województwo olsztyńskie.
Monografia ekonomiczno-społeczna 1945–1969, red. J. Lisikiewicz, Wrocław–Warszawa–Kraków–
Gdańsk 1974, s. 541.
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ROK LICZBA OSÓB

1946 16 564

1947 45 475

1948 5 301

1949–1950 4 591

OGÓŁEM 71 931

Tabela 3 
Wysiedlenia ludności niemieckiej z województwa olsztyńskiego 
w latach 1946–1950

Źródło: E. Kierejczyk, Województwo olsztyńskie w latach 1945–1949. Kształtowanie się administracji
ogólnej, rad narodowych i samorządu terytorialnego, Olsztyn 1980, s. 110.

ROK LUDNOŚĆ MAZURSKA 
(tys.)

LUDNOŚĆ WARMIŃSKA 
(tys.)

1946 37 30

1947 78 41

1948 65 41

1949 68 40

1950 66 37

Tabela 4
Ludność mazurska i warmińska w województwie olsztyńskim 
w latach 1946–1950

Źródło: A. Sakson, Mazurzy – społeczność pogranicza, Poznań 1990, s. 72.
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NAZWA OBECNA NAZWA NIEMIECKA
NAZWY SPOLSZCZONE
UŻYWANE W LATACH 

1945–1946

Bartoszyce Bartenstein Barsztyn

Biskupiec Bischofsburg

Braniewo Braunsberg Brunsberga

Ełk Lyck

Giżycko Lötzen, Loetzen Łuczany, Lec

Gołdap Goldap Gołąb

Górowo Iławeckie Landsberg Górsko, Lądek 

Iława Deutsche Eylau

Kętrzyn Rastenburg Rastembork

Lidzbark Warmiński Heilsberg Lecbark, Licbark

Morąg Mohrungen

Mrągowo Sensburg Ządzbork 

Nidzica Neidenburg Nibork, Nidbork, Niedzbórz

Olecko Treuburg, Marggrabowa, Oletzko Margrabowa

Olsztyn Allenstein

Ostróda Osterode

Pasłęk Preussisch Holland, Pazluk Pruski Holąd

Pisz Johannisburg Jańsbork

Reszel Rössel  

Susz Rosenberg

Szczytno Ortelsburg

Węgorzewo Angerburg Węgobork

Tabela 5
Wykaz zmian nazw wybranych miejscowości Warmii i Mazur

Źródła:
W. Chojnacki, Słownik polskich nazw miejscowych w byłych Prusach Wschodnich i na obszarze Wolnego Miasta
Gdańska według stanu z 1941 r., Poznań 1946.

G. Leyding-Milecki, Słownik nazw miejscowych Okręgu Mazurskiego, cz. 1, Olsztyn 1947.
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OFICJALNE WYNIKI

PYTANIE 1 PYTANIE 2 PYTANIE 3

TAK NIE TAK NIE TAK NIE

63,9% 36,1% 72% 28% 85,3% 14,7%

PRZYBLIŻONE RZECZYWISTE WYNIKI OSZACOWANE 
NA PODSTAWIE DANYCH ZE 150 OBWODÓW

32,1% 67,3% 52,2% 47,8% 64,8% 35,2%

UŚREDNIONA WARTOŚC ARYTMETYCZNA PRAWDOPODOBNYCH WYNIKÓW

31,5% 52,3% 72,9,3%

Tabela 6
Wyniki referendum z 1946 r. w województwie olsztyńskim

  Źródła: 
B. Łukaszewicz, Polskie Stronnictwo Ludowe na Warmii i Mazurach w latach 1945–1947, Olsztyn 1991.

R. Syrwid, Od partnerstwa do wymuszonej „jedności”. Olsztyńska organizacja Polskiej Partii Socjalistycznej 
w latach 1945–1948, Łódź 2004. 

1. Czy jesteś za zniesieniem Senatu?
2. Czy chcesz utrwalenia w przyszłej konstytucji ustroju gospodarczego, zaprowadzonego przez

reformę rolną i unarodowienie podstawowych gałęzi gospodarki krajowej, z zachowaniem
ustawowych uprawnień inicjatywy prywatnej?

3. Czy chcesz utrwalenia zachodnich granic państwa polskiego na Bałtyku, Odrze i Nysie
Łużyckiej?

Pytania postawione w referendum:
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MAPA 1
Podział byłych Prus Wschodnich po II wojnie światowej
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Granica paƒstwowa

Prusy Wschodnie

Warmia

Mazury

Województwo olsztyƒskie od 1950 r.
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KSZTAŁTOWANIE GRANIC 
WOJEWÓDZTWA OLSZTYŃSKIEGO W LATACH 1945–1950

MAPA 2
Okręg Mazurski 1945 r.

MAPA 3
Województwo 
olsztyńskie 1946–1950

MAPA 4
Województwo 
olsztyńskie od 1950 r.

Granica paƒstwowa

Granica okr´gu/województwa

Granice powiatów
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Warmiacy
pow. olsztyƒski 62,1%
pow. biskupiecki 20,2%
pow. lidzbarski 4,4%

Mazurzy
pow. mràgowski 52,9%
pow. szczycieƒski 28,7%
pow. gi˝ycki 17,6%
pow. ostródzki 16,3%
pow. nidzicki 14,6%

MAPA 5
Powiaty województwa olsztyńskiego zamieszkane najliczniej 
przez Warmiaków i Mazurów w 1950 r.
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Polska ludnoÊç 
wysiedlona z byłych 
Kresów Wschodnich II RP 

pow. lidzbarski 43,7%
pow. k´trzyƒski 38,1%
pow. braniewski 37.0%
pow. gi˝ycki 35,6%
pow. bartoszycki 34,2%
pow. pasł´cki 32,2%
miasto Olsztyn 42,8%

MAPA 6
Powiaty województwa olsztyńskiego zamieszkane najliczniej przez Kresowian w 1950 r.
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MAPA 7
Powiaty województwa olsztyńskiego zamieszkane najliczniej przez Niemców w 1946 r.

Niemcy
pow. iławecki 79,1%
pow. braniewski 73,5%
pow. bartoszycki  64,5%
pow. mràgowski 63,5%
pow. pasł´cki 53,7%
pow. lidzbarski 40,6%

Ukraiƒska ludnoÊç 
przesiedlona w ramach 
akcji „Wisła” 
pow. iławecki 42,5%
pow. w´gorzewski 36,8%
pow. braniewski 27,5%
pow. pasł´cki 26,5%
pow. bartoszycki 21,5%
pow. k´trzyƒski 16,1%

MAPA 8
Powiaty województwa olsztyńskiego zamieszkane najliczniej przez Ukraińców w 1947 r.



Polska ludnoÊç osadnicza 46%

Polska ludnoÊç wysiedlona z byłych Kresów Wschodnich II RP 26%

LudnoÊç rodzima (Mazurzy, Warmiacy i Niemcy) 18,5%

Ukraiƒska ludnoÊç przesiedlona w ramach akcji „Wisła” 7,5%

Inni 2%
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WYKRES 1
Liczba ludności Okręgu Mazurskiego, następnie województwa olsztyńskiego w latach 1945–1950
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Źródła: 
E. Kierejczyk, Województwo olsztyńskie w latach 1945–1949. Kształtowanie się administracji ogólnej, rad narodowych i samorządu terytorialnego, Olsztyn 1980, s. 128.
A. Żuk, Ogólne przemiany społeczno-ekonomiczne w regionie [w] Województwo olsztyńskie. Monografia ekonomiczno-społeczna 1945–1969, red. J. Lisikiewicz, Wrocław–
Warszawa–Kraków–Gdańsk 1974, s. 520.

WYKRES 2
Struktura narodowościowa Warmii i Mazur w 1950 r.

Źródo: An drzej Sak son, Od Kłaj pe dy do Olsz ty na. Współ cze śni miesz kań cy by łych Prus Wschod nich: 
Kraj Kłaj pedz ki, Ob wód Ka li nin gradz ki, War mia i Ma zu ry, Po znań 2011, s. 217–218.
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MAPA 9
Mapa konturowa województwa olsztyńskiego w granicach z 1950 r. 
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