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OMÓWIENIE ZAWARTOÂCI PAKIETU

Pa kiet edu ka cyj ny War mia i Ma zu ry w la tach 1945–1950. Kształ to wa nie się sto sun ków po li tycz nych i na ro do -
wo ścio wych zo stał przy go to wa ny przez De le ga tu rę In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej w Olsz ty nie. Ce lem wy daw -
nic twa jest usys te ma ty zo wa nie wie dzy do ty czą cej hi sto rii wo je wódz twa olsz tyń skie go w pierw szym pię cio le ciu
po wo jen nym po przez po da nie pod sta wo wych in for ma cji i przed sta wie nie naj waż niej szych pro ble mów z za kre -
su sto sun ków po li tycz nych i na ro do wo ścio wych w re gio nie. Przy ję ty za kres chro no lo gicz ny te ki, obej mu ją cy
la ta 1945–1950, po dyk to wa ny jest przede wszyst kim chę cią uję cia po wyż szych za gad nień na tle pro ce su kształ -
to wa nia się pol skiej ad mi ni stra cji na oma wia nym ob sza rze. Dla te go za da tę gra nicz ną ob ra ny zo stał rok 1950,
w któ rym na pod sta wie re for my ad mi ni stra cyj nej wpro wa dzo no no wy po dział te ry to rial ny Pol ski, w tym wo je -
wódz twa olsz tyń skie go, i za stą pio no urząd wo je wo dy funk cją prze wod ni czą ce go Pre zy dium Wo je wódz kiej Ra dy
Na ro do wej.

Ma my na dzie ję, że w ob li czu lek cyj nych ogra ni czeń cza so wych na sza pro po zy cja po mo że prze ka zy wać i upo -
wszech niać wśród uczniów wie dzę z za kre su hi sto rii re gio nal nej. Jed no cze śnie zda je my so bie spra wę, że w pre zen -
to wa nej te ce edu ka cyj nej nie omó wio no wie lu za gad nień z hi sto rii War mii i Ma zur w la tach 1945–1950,
zwłasz cza do ty czą cych sfe ry go spo dar czej, spo łecz nej czy kul tu ral nej i oświa to wej. Jed nak na szym ce lem by ło
przed sta wie nie naj waż niej szych ele men tów i pro ble mów z dzie dzi ny sto sun ków po li tycz nych i na ro do wo ścio wych.
Być mo że ko lej ne opra co wa nia edu ka cyj ne De le ga tu ry IPN w Olsz ty nie wy peł nią tę lu kę.

Pa kiet edu ka cyj ny skła da się z trzech czę ści: ma te ria łów dla ucznia i dla na uczy cie la oraz kart po moc ni czych.
Ma te ria ły dla ucznia za wie ra ją ar ty kuł wpro wa dza ją cy, po dzie lo ny na pięć za sad ni czych czę ści, w których omówiono
za gad nie nia z za kre su hi sto rii po li tycz nej, ad mi ni stra cji, apa ra tu bez pie czeń stwa, dzia łal no ści pod zie mia nie pod -
le gło ścio we go oraz sto sun ków na ro do wo ścio wo -re li gij nych na ob sza rze wo je wódz twa olsz tyń skie go i je go wcze -
śniej szych form w la tach 1945–1950. Na stęp nie za miesz czo no słow nik po jęć, bio gra my naj waż niej szych po sta ci,
ta bli ce syn chro nicz ne oraz wy bór źró deł bę dą cych prze waż nie ma te ria ła mi wy two rzo ny mi przez or ga na pań -
stwo we, sa mo rzą do we, ad mi ni stra cyj ne oraz po li tycz ne. Pod każ dym z do ku men tów za miesz czo no py ta nia do
tek stu. Ko lej ną cześć sta no wią wspo mnie nia i re la cje na ocz nych świad ków wy da rzeń oma wia nych w pa kie cie
oraz bi blio gra fia dla uczniów. In te gral ną czę ścią te ki edu ka cyj nej są ma te ria ły po moc ni cze (kar ty) zawierają ce
zdję cia, ta be le, ma py i wy kre sy. Z ca ło ścią ści śle po wią za ne są ma te ria ły dla na uczy cie la; w nich umiesz czo no
sce na riu sze lek cyj ne, któ re moż na w do wol ny spo sób mo dy fi ko wać i do sto so wy wać do in dy wi du al nych po trzeb,
oraz te ma ty ese jów dla uczniów. Do peł nie niem jest wy bór naj waż niej szej li te ra tu ry, dzię ki któ rej za in te re so wa ne
oso by bę dą mo gły po sze rzyć wia do mo ści na da ny te mat.

Do mi nik Kry siak
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SCENARIUSZE LEKCJI

Za miesz czo ne po ni żej sce na riu sze lek cji są tyl ko jed ną z moż li wych pro po zy cji. Na uczy ciel mo że we dług
uzna nia sto so wać róż ne środ ki i me to dy dy dak tycz ne oraz się gnąć po in ne ma te ria ły źró dło we za miesz czo ne 
w pa kie cie edu ka cyj nym. W tym ce lu na koń cu da ne go sce na riu sza po da je my nu me ry tek stów źró dło wych, któ re
rów nież moż na wy ko rzy stać przy po dej mo wa niu okre ślo ne go te ma tu. 

Sce na riu sze lek cji prze zna czo ne są dla szkół gim na zjal nych i po nad gim na zjal nych.
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WAR MIA I MA ZU RY W PIERW SZYCH MIE SIÑ CACH 1945 R.

Wstęp
Na lek cji omó wio na zo sta nie sy tu acja na War mii i Ma zu rach w pierw szych mie sią cach 1945 r. Wów czas woj ska
ra dziec kie wkro czy ły do Prus Wschod nich, a wła dzę prze ję ły ra dziec kie ko men dan tu ry wo jen ne. Istot nym ele men -
tem lek cji jest przed sta wie nie oko licz no ści i spo so bu ewa ku acji lud no ści nie miec kiej z Prus Wschod nich. Na le ży
zwró cić uwa gę na re pre sje sto so wa ne wo bec miej sco wej lud no ści cy wil nej, gwał ty, mor der stwa, wy wóz ki w głąb
ZSRR oraz two rze nie obo zów pra cy. Waż ne jest omó wie nie znisz czeń i strat spo wo do wa nych przez woj ska 
ra dziec kie, ta kich jak de wa sta cja miast, wy wóz mie nia nie miec kie go, oraz tra gicz nej sy tu acji w rol nic twie. 
W trak cie lek cji po ru szo ne zo sta nie tak że za gad nie nie re la cji Ar mii Czer wo nej z two rzą cą się na tych te re nach
ad mi ni stra cją pol ską.

Ce le lek cji
Po za koń cze niu lek cji uczeń po tra fi:
• wy mie nić de cy zje, na pod sta wie któ rych do szło do prze ję cia wła dzy w Pru sach Wschod nich przez ra dziec kie

ko men dan tu ry wo jen ne, a na stęp nie ad mi ni stra cję pol ską,
• wska zać na ma pie hi sto rycz nej ob szar Prus Wschod nich oraz War mię i Ma zu ry,
• zre fe ro wać pod sta wo we in for ma cje do ty czą ce sy tu acji na War mii i Ma zu rach w po cząt kach 1945 r. ze szcze -

gól nym uwzględ nie niem spo so bu przej mo wa nia wła dzy przez woj ska ra dziec kie i re pre sji, ja kie do tknę ły
lud ność miej sco wą,

• opo wie dzieć o spe cy ficz nym i tra gicz nym po ło że niu miesz kań ców War mii i Ma zur,
• wy ja śnić zna cze nie pod sta wo wych po jęć zwią za nych z te ma tem i pra wi dło wo ni mi się po słu gi wać: Pru sy

Wschod nie, wo jen ne ko men dan tu ry ra dziec kie, sza ber (sza brow nic two), War mia, Ma zu ry.

Uwa gi do ty czą ce pro wa dze nia lek cji:
• te mat moż na zre ali zo wać na jed nej go dzi nie lek cyj nej (45 min),
• te mat po wi nien być re ali zo wa ny po omó wie niu skut ków II woj ny świa to wej i po sta no wień kon fe ren cji w Jał cie

i Pocz da mie,
• uła twie niem bę dzie od wo ła nie się do sy tu acji Prus Wschod nich w okre sie mię dzy wo jen nym oraz w cza sie 

II woj ny świa to we.

Me to dy:
• rozmowa nauczająca,
• praca z mapą historyczną,
• analiza źródeł,
• praca w grupach,
• praca pod kierunkiem nauczyciela.

Środ ki dy dak tycz ne:
• podręcznik do historii (według uznania nauczyciela),
• zestaw źródeł (Materiały dla ucznia),
• fragmenty artykułu wprowadzającego (Materiały dla ucznia),
• atlas historyczny,
• tablice synchroniczne (Materiały dla ucznia),
• mapa ścienna Prus Wschodnich,
• mapa 1 z podziałem byłych Prus Wschodnich po II wojnie światowej (karta nr 41),

Scenariusze lekcji
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Scenariusze lekcji

• mapa ścienna dotycząca kształtowania się granic Polski po II wojnie światowej,
• wybrane przez nauczyciela materiały ikonograficzne dołączone do pakietu (karty nr 1–6),
• tabela 1 z zestawieniem dat zajęcia wybranych miast Warmii i Mazur przez Armię Czerwoną w 1945 r. 

(karta nr 36),
• tabela 2 prezentująca szacunkowy procent zniszczeń miast Warmii i Mazur (karta nr 37).

Prze bieg lek cji
1. Wpro wa dze nie (3 min) 
Wy ja śnij uczniom, cze go bę dą do ty czy ły dzi siej sze za ję cia. Za znacz, że dzi siej sza lek cja ma za za da nie nie tyl ko
przed sta wie nie eta pów przej mo wa nia wła dzy w by łych Pru sach Wschod nich po 1945 r., ale tak że pro ble ma ty ki
od we to we go za cho wa nia wojsk ra dziec kich i na pły wo wej lud no ści pol skiej wo bec lud no ści za miesz ku ją cej ten
ob szar. Pod kreśl, że oma wia nie sy tu acji w Pru sach Wschod nich po wkro cze niu wojsk ra dziec kich to te mat trud ny
ze wzglę du na prze ży cia, ja kich do zna ła miej sco wa lud ność cy wil na, i dra ma tycz ne re la cje świad ków tam tych 
wy da rzeń.

2. Roz wi nię cie (35 min)
• Po proś uczniów, aby na pod sta wie ta blic syn chro nicz nych oraz ta be li 1 przy po mnie li, kie dy ob szar Prus

Wschod nich stał się te re nem dzia łań wo jen nych, i omó wi li po sta no wie nia kon fe ren cji jał tań skiej i pocz dam -
skiej. Po proś ko lej no dwóch uczniów o wska za nie na ma pie hi sto rycz nej roz strzy gnięć te ry to rial nych, któ re
za pa dły na obu kon fe ren cjach (5 min). 

• Przy po mnij uczniom, że ko mu ni kat koń co wy wy da ny po ob ra dach pocz dam skich za kła dał, że z ra dziec kiej
stre fy oku pa cyj nej w Niem czech wy dzie lo ne zo sta nie te ry to rium i prze ka za ne pod „za rząd” Pol sce (1 min).

• Po dziel kla sę na gru py. Na podstawie pod ręcz nika oraz frag men tów ar ty ku łu wpro wa dza ją ce go grupy prze -
ana li zu ją przy mu so wą ewa ku ację lud no ści z Prus Wschod nich oraz za cho wa nie wkra cza ją cych na ten ob szar
wojsk ra dziec kich (a tak że wy co fu ją cych się od dzia łów We hr mach tu). Po każ uczniom zdję cia zruj no wa nych
miast Prus Wschod nich oraz pod kreśl, że wie le z nich ucier pia ło już po za ję ciu ich przez Ar mię Czer wo ną.
Wy ko rzy stu jąc ta be lę 2, po daj pro cen to we przy kła dy znisz czeń po szcze gól nych miast. Zwróć uwa gę na ogól ną
sy tu ację, w ja kiej zna la zła się tu tej sza lud ność (epi de mie cho rób, nie do ży wie nie, trud na sy tu acja apro wi za -
cyj na i ko mu ni ka cyj na, prze stęp czość i pi jań stwo) (10 min).

• Zwróć uwa gę, że kon se kwen cją tych wy da rzeń by ło wy lud nie nie i znisz cze nie Prus Wschod nich oraz roz po -
wszech nie nie się bez pra wia i sa mo wo li (1 min).

• Po prze czy ta niu frag men tu ar ty ku łu wpro wa dza ją ce go gru py od po wie dzą na py ta nia, na mo cy ja kiej umo wy
na ob sza rze ob ję tym dzia ła nia mi wo jen ny mi wła dzę prze ję ły ra dziec kie ko men dan tu ry wo jen ne oraz ja kie
za da nia mia ły zre ali zo wać two rzą ce się pol skie ośrod ki ad mi ni stra cyj ne (3 min).

• Wy ja śnij uczniom, że pierw szym peł no moc ni kiem Rzą du Tym cza so we go RP na Pru sy Wschod nie zo stał
wo je wo da bia ło stoc ki dr Je rzy Szta chel ski, a wo je wódz two bia ło stoc kie by ło po ło żo nym naj bli żej Prus Wschod -
nich ob sza rem, z któ re go moż na by ło wy sy łać pol skie eki py ad mi ni stra cyj no -tech nicz ne. Za znacz, że pierw sze
gru py pol skich urzęd ni ków po ja wi ły się w lu tym 1945 r., tuż po wy par ciu wojsk nie miec kich z Gi życ ka, 
Eł ku, Wę go rze wa i Bia łej Pi skiej (1 min).

• Po dziel kla sę na gru py i roz daj im przy go to wa ne wcze śniej ze sta wy tek stów źró dło wych: 
✓ nr 1: 1945 luty 13, Białystok – Apel p.o. wojewody białostockiego kpt. dr. Jerzego Sztachelskiego „Do wszystkich

wyjeżdżających do Prus Wschodnich”,
✓ nr 2: 1945 maj 14, Olsztyn – Sprawozdanie sytuacyjne za okres do 13 maja pełnomocnika rządu RP na Okręg

Mazurski płk. dr. Jakuba Prawina dla Ministerstwa Administracji Publicznej o problemie polskiej ludności
rodzimej w toku przejmowania władzy w okręgu.

Po proś, aby ucznio wie prze ana li zo wa li je pod ką tem za miesz czo nych pod ni mi py tań. Ukie run ko wu jąc wy po -
wie dzi uczniów, skłoń ich do usta le nia, ja kie pro ble my mia ła kształ tu ją ca się na tych te re nach pol ska ad mi ni stra -
cja w okre sie pol sko -so wiec kiej dwu wła dzy oraz na czym po le gał pro pa gan do wy cha rak ter ape lu Je rze go
Szta chel skie go (15 min).
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3. Za koń cze nie (5 min)
W pod su mo wa niu lek cji upo rząd kuj oma wia ne za gad nie nia, po cząw szy od za rzą dzo nej przez wła dze nie miec -
kie ewa ku acji lud no ści z Prus Wschod nich, po przez wkro cze nie Ar mii Czer wo nej i ob ję cie wła dzy na tym ob -
sza rze przez ra dziec kie ko men dan tu ry wo jen ne, aż do stop nio we go przej mo wa nia wła dzy przez pol ską
ad mi ni stra cję. Zwróć szcze gól ną uwa gę na dzia łal ność wojsk ra dziec kich oraz sy tu ację, w ja kiej zna la zła się w tym
okre sie lud ność tu tej sza.

4. Pra ca do mo wa dla uczest ni ków (2 min)
Na pod sta wie tek stu źró dło we go: 

✓ nr 8: 1946 styczeń 10 – Pismo ministra Ziem Odzyskanych do marszałków Związku Radzieckiego Gieorgija
Żukowa i Konstantego Rokossowskiego oraz ambasadora ZSRR w Warszawie Wiktora Lebiediewa w sprawie
konfliktów administracji polskiej z Armią Czerwoną

ucznio wie w punk tach wy mie nią głów ne pro ble my w re la cjach ad mi ni stra cji pol skiej z Ar mią Czer wo ną w Okrę -
gu Ma zur skim oraz wy pi szą pro po zy cje ich roz wią za nia. 

Pro po zy cja:
• w klasach ponadgimnazjalnych proponujemy obejrzenie filmu w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego „Róża”.

Uwa ga! Ze wzglę du na za war te w fil mie dra stycz ne sce ny za le ca się, aby emi sja by ła po prze dzo na od po wied -
nim komentarzem nauczyciela, 

• nauczyciel może wykorzystać podczas lekcji teksty źródłowe nr 6, 28, 39, 40.

Scenariusze lekcji
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Scenariusze lekcji

OD OKR¢ GU MA ZUR SKIE GO DO WO JE WÓDZ TWA OLSZ TY¡ SKIE GO

Wstęp
Temat jest kon ty nu acją za gad nień do ty czą cych sy tu acji na War mii i Ma zu rach na po cząt ku 1945 r. Pod czas lek cji
zo sta ną omó wio ne eta py kształ to wa nia się pol skiej ad mi ni stra cji na War mii i Ma zurach w la tach 1945–1950 oraz
trud no ści w jej or ga ni zo wa niu. Waż nym ele men tem bę dzie za po zna nie się uczniów z pro ce sem kształ to wa nia
gra nic Okrę gu Ma zur skie go i wo je wódz twa olsz tyń skie go z uwzględ nie niem po dzia łu na re gio ny: War mię i Ma zu ry.
Po nad to przed sta wio na zo sta nie sy tu acja by to wa lud no ści w pierw szych po wo jen nych la tach. Klu czo wym
momentem lek cji bę dzie omówienie urzę do wej zmia ny nazw miej sco wo ści z nie miec kich na pol skie, ja ką prze -
pro wa dzo no na te ry to rium by łych Prus Wschod nich.

Ce le lek cji
Po za koń cze niu lek cji uczeń po tra fi:
• opo wie dzieć, kie dy i dla cze go za czę to zmie niać na zwy miej sco wo ści z nie miec kich na pol skie, 
• wy mie nić trud no ści w or ga ni zo wa niu pol skiej ad mi ni stra cji w Okrę gu Ma zur skim i ich przy czy ny,
• omó wić sy tu ację by to wą lud no ści na War mii i Ma zu rach,
• wy ja śnić, kie dy i na mo cy ja kich za rzą dzeń prze kształ co no Okręg Ma zur ski w wo je wódz two olsz tyń skie, 
• wska zać za sięg te ry to rial ny Okrę gu Ma zur skie go i wo je wódz twa olsz tyń skie go, 
• omó wić, przy wy ko rzy sta niu ma py, pro ces kształ to wa nia się gra nic Okrę gu Ma zur skie go i wo je wódz twa 

olsz tyń skie go oraz wska zać za sięg te ry to rial ny War mii i Ma zur,
• wy ja śnić zna cze nie pod sta wo wych po jęć zwią za nych z te ma tem oraz pra wi dło wo ni mi się po słu gi wać: 

Zie mie Od zy ska ne, zie mie za chod nie i pół noc ne, Okręg Ma zur ski, wo je wódz two olsz tyń skie, EGO, 
• zre fe ro wać przy czy ny, kon tekst i pro pa gan do wy cha rak ter wpro wa dze nia terminu „Zie mie Od zy ska ne”,
• wy mie nić pod sta wo we in for ma cje na te mat następujących po sta ci: Ja kub Pra win, Zyg munt Ro bel, Je rzy Bur ski,

Mie czy sław Mo czar, Boh dan Wi la mow ski, Lu cjusz Du ra, Wik tor Jaś kie wicz.

Uwa gi do ty czą ce pro wa dze nia lek cji:
• temat można zrealizować na jednej godzinie lekcyjnej (45 min),
• temat powinien być realizowany po omówieniu postanowień konferencji w Jałcie i Poczdamie oraz sytuacji

w Prusach Wschodnich w początkach 1945 r.

Me to dy:
• rozmowa nauczająca,
• praca z mapą historyczną,
• analiza tabel,
• dyskusja,
• praca ze słownikiem pojęć zamieszczonym w pakiecie,
• praca pod kierunkiem nauczyciela.

Środ ki dy dak tycz ne:
• pod ręcz nik do hi sto rii (we dług uzna nia na uczy cie la),
• frag men ty ar ty ku łu wpro wa dza ją ce go (Ma te ria ły dla ucznia),
• ta be la 5, do ty czą ca zmian wy bra nych nazw miej sco wo ści War mii i Ma zur (kar ta nr 39),
• ze staw źró deł (Ma te ria ły dla ucznia),
• ta bli ce syn chro nicz ne (Ma te ria ły dla ucznia),
• ma pa ścien na przed sta wia ją ca War mię i Ma zu ry w la tach 1945–1950,
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• słow nik po jęć (Ma te ria ły dla ucznia),
• bio gra my (Ma te ria ły dla ucznia),
• ma py 1–4, przed sta wia ją ce po dział by łych Prus Wschod nich po II woj nie świa to wej oraz kształ to wa nie się

gra nic wo je wódz twa olsz tyń skie go (kar ty nr 41, 42),
• ma pa 9 – kon tu ro wa do uzu peł nie nia przez uczniów  (karta nr 46).

Prze bieg lek cji
1. Wpro wa dze nie (2 min) 
Wy ja śnij uczniom, cze go bę dą do ty czy ły dzi siej sze za ję cia. Pod kreśl, że for mo wa nie się pol skiej ad mi ni stra cji 
w wa run kach po wo jen nych by ło bar dzo trud ne i mu sia ła się ona zma gać nie tyl ko z pro ble ma mi apro wi za cyj ny mi
czy ko mu ni ka cyj ny mi, ale tak że z bra kiem wy kwa li fi ko wa nej ka dry urzęd ni czej oraz obec no ścią na tym ob sza rze
wojsk ra dziec kich. Wskaż na to, że przej mo wa nie wła dzy przez pol ską ad mi ni stra cję w by łych Pru sach Wschod -
nich prze bie ga ło eta pa mi.

2. Roz wi nię cie (38 min)
• Po proś uczniów, aby przy po mnie li, jak wy glą da ły re la cje mię dzy ra dziec ki mi ko men dan tu ra mi wo jen ny mi

a przed sta wi cie la mi pol skich władz (2 min).
• Ucznio wie, posługując się ta blicami syn chro nicz nymi, wy mie nia ją, kie dy i na mo cy ja kich po sta no wień do szło

do prze ję cia wła dzy w Prusach Wschod nich naj pierw przez ra dziec kie ko men dan tu ry wo jen ne, a na stęp nie
przez ad mi ni stra cję pol ską (3 min).

• Po proś wy bra ne go ucznia, aby ko rzy sta jąc z za miesz czo ne go w pa kie cie słow ni ka, od czy tał wy ja śnie nie ter -
mi nu „Zie mie Od zy ska ne”. Wspól nie z kla są za sta nów cie się nad za sad no ścią te go sfor mu ło wa nia i je go pro -
pa gan do wym cha rak te rem (1 min).

• Przy po mnij, że okres dwu wła dzy pol sko -so wiec kiej na tych te re nach był cza sem wza jem nej ry wa li za cji i kon -
flik tów. Wy ja śnij, że na mo cy uchwa ły Ra dy Mi ni strów z 14 mar ca 1945 r. część ob sza ru Prus Wschod nich
przy zna ne go Pol sce prze kształ co no w Okręg Ma zur ski, któ ry pod le gał peł no moc ni ko wi ge ne ral ne mu dla
Ziem Od zy ska nych, a 23 ma ja 1945 r. peł no moc nik rzą du RP na Okręg Ma zur ski płk Ja kub Pra win prze jął
wła dzę cy wil ną w Okrę gu od so wiec kie go ko men dan ta wo jen ne go (2 min).

• Na stęp nie na pod sta wie pod ręcz ni ka, frag men tów ar ty ku łu wpro wa dza ją ce go, ma py oraz słow ni ka po jęć
ucznio wie od po wie dzą na py ta nia: jak zmie nia ło się te ry to rium Okrę gu Ma zur skie go; kie dy po wsta ło wo je -
wódz two olsz tyń skie, ja ki mia ło osta tecz ny kształt te ry to rial ny? Wspól nie wy mień cie, ja kie po sta cie spra wo -
wa ły ko lej no urząd peł no moc ni ka rzą du RP na Okręg Ma zur ski oraz wo je wo dy olsz tyń skie go (10 min).

• Ko rzy sta jąc z ta be li 5 (kar ta nr 39), prze śledź cie, w ja ki spo sób zmie nia ły się na zwy miej sco wo ści z nie miec -
kich na pol skie. Wy ja śnij, że po II woj nie świa to wej roz po czę to urzę do wą ak cję zmia ny nazw miej sco wo ści.
Był to rów nież sposób walki z nie miec ko ścią. Zwróć uwa gę uczniów, że nie któ re na zwy miej sco wo ści zo sta ły
utwo rzo ne od na zwisk pol skich dzia ła czy na ro do wych, na ukow ców i twór ców. Po proś, aby ucznio wie wy mie -
ni li przy kła dy (3 min).

• Na stęp nie ucznio wie za po zna ją się z frag men tem tek stu źró dło we go: 
✓ nr 28: 1948 kwiecień 26 – Okólnik nr 18 Ministerstwa Ziem Odzyskanych w sprawie wzmożenia akcji

polonizacyjnej. 
Na pod sta wie tek stu ucznio wie wska żą, ja kie za le ce nia wy da ło Mi ni ster stwo Ziem Od zy ska nych w spra wie pro wa dze -
nia ak cji po lo ni za cyj nej i usu wa nia śla dów nie miec ko ści na te re nach przyłączonych do państwa polskiego (5 min).
• Na stęp nie roz daj uczniom ko lej ny pa kiet źró deł. Na uczy ciel mo że po dzie lić uczniów na gru py i wy brać 

do wol ne źró dła: 
✓ nr 4: 1945 czerwiec 25, Olsztyn – Pełnomocnik rządu RP na Okręg Mazurski ppłk dr Jakub Prawin do

wojewody białostockiego w sprawie fali szabrowników,
✓ nr 5: 1945 wrze sień 10, War sza wa – Me mo riał ks. se nio ra Fe lik sa Glo eha przed ło żo ny dy rek to ro wi De par ta -

men tu Wy znań Mi ni ster stwa Ad mi ni stra cji Pu blicz nej Ja ro sła wo wi De miań czu ko wi, spo rzą dzo ny w wy ni ku
ob jaz du Ma zur 11–22 sierp nia 1945 r. (frag men ty),

Scenariusze lekcji
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✓ nr 37: relacja Ireny Palińskiej,
✓ nr 38: relacja Lucjusza Dury.

Po analizie źródeł wspólnie omówcie trudną sytuację bytową w Okręgu Mazurskim oraz problemy, z jakimi
borykała się ludność rodzima i osadnicy (12 min).

3. Za koń cze nie (3 min)
W pod su mo wa niu te ma tu upo rząd kuj oma wia ne za gad nie nia. Za znacz, że kształ to wa nie się wo je wódz twa olsz -
tyń skie go by ło pro ce sem m.in. ze wzglę du na czę ste zmia ny je go gra nic, a pierw szą for mą ad mi ni stra cyj ną był
Okręg Ma zur ski. Pod kreśl, że two rze nie i funk cjo no wa nie pol skiej ad mi ni stra cji i ży cia go spo dar cze go na tym
ob sza rze w pierw szym po wo jen nym okre sie by ło utrud nio ne m.in. ze wzglę du na brak wy kwa li fi ko wa nej ka dry
urzęd ni czej i ro bot ni czo -rze mieśl ni czej. Wskaż rów nież, że wpro wa dza nie pol skiej wła dzy prze bie ga ło z rów no -
cze snym zwal cza niem wszel kich nie miec kich po zo sta ło ści.

4. Pra ca do mo wa dla uczniów (2 min)
Roz daj uczniom po wie lo ną ma pę kon tu ro wą wo je wódz twa olsz tyń skie go w gra ni cach z 1950 r. (kar ta nr 46).
Ucznio wie, ko rzy sta jąc z atla su hi sto rycz ne go lub map za miesz czo nych w pa kie cie, po win ni ją uzu peł nić – przy -
po rząd ko wać każ dej z cyfr na zwę po wia tu.

Pro po zy cja:
• w kla sach po nad gim na zjal nych pro po nu je my obej rze nie fil mu w re ży se rii Woj cie cha Sma rzow skie go „Ró ża”.

Uwa ga! Ze wzglę du na za war te w fil mie dra stycz ne sce ny za le ca się, aby emi sja by ła po prze dzo na od po wied -
nim ko men ta rzem na uczy cie la, 

• na uczy ciel mo że wy ko rzy stać pod czas lek cji tek sty źró dło we nr 11, 36.

Scenariusze lekcji



12

Scenariusze lekcji

˚Y CIE PO LI TYCZ NE W WO JE WÓDZ TWIE 
OLSZ TY¡ SKIM W LA TACH 1945–1950

Wstęp
Pod czas lek cji omó wio ne zo sta ną: po wsta nie i roz wój ży cia po li tycz ne go oraz me cha ni zmy przej mo wa nia wła dzy
przez ko mu ni stów w wo je wódz twie olsz tyń skim. Za sad ni czą czę ścią za jęć bę dzie przed sta wie nie eta pów po wsta -
wa nia po szcze gól nych par tii po li tycz nych na oma wia nym te re nie – Pol skiej Par tii Ro bot ni czej (PPR) i Pol skiej Par tii
So cja li stycz nej (PPS), Pol skiego Stron nic twa Lu do wego (PSL), Stron nic twa Lu do wego (SL) i Stron nic twa De mo -
kra tycz nego (SD). Istot nym ele men tem bę dzie omó wie nie kam pa nii przed wy bor czej i prze bie gu re fe ren dum 
z 1946 r. oraz wy bo rów do Sej mu Usta wo daw cze go w 1947 r. Na le ży zwró cić szcze gól ną uwa gę na ry wa li za cję
mię dzy PPR a PSL oraz wy ko rzy sta nie apa ra tu bez pie czeń stwa w zwal cza niu PSL przez ko mu ni stów. Waż nym
aspek tem jest pod kre śle nie ro li pro pa gan dy w ów cze snym ży ciu po li tycz nym i ła ma niu przez ów cze sne wła dze
pań stwo we pod sta wo wych war to ści de mo kra tycz nych, wol no ści wy bo rów i praw oby wa tel skich. Na tle ogól no -
pol skiej hi sto rii za ak cen to wa ne zo sta ną eta py przej mo wa nia wła dzy przez ko mu ni stów, po cząw szy od sfał szo -
wa nia re fe ren dum z 1946 r. i wy bo rów do Sej mu Usta wo daw cze go aż po sca le nie PPR z PPS i utwo rze nie PZPR.

Ce le lek cji
Po zakończeniu lekcji uczeń potrafi:
• omówić po szcze gól ne eta py przej mo wa nia wła dzy przez ko mu ni stów w Pol sce, 
• opo wie dzieć, jak kształ to wa ło się ży cie po li tycz ne w pierw szych la tach po wo jen nych w wo je wódz twie olsz -

tyń skim, 
• wy mie nić par tie po li tycz ne, któ re spra wo wa ły wła dzę w wo je wódz twie, ob sa dzając swo imi człon ka mi sta no wiska

w or ga nach miej sco wej ad mi ni stra cji, 
• wy ja śnić, ja kie by ły głów ne przy czy ny i ce le sca le nia PPR i PPS,
• wska zać zna cze nie PPR w pro ce sie przej mo wa nia wła dzy przez ko mu ni stów,
• wy ja śnić, ja ką ro lę w Pol sce ode gra ło PSL w pierw szym okre sie po wo jen nym, 
• omó wić dzia łal ność apa ra tu bez pie czeń stwa oraz wskazać jego rolę w zwal cza niu PSL i prze ję ciu wła dzy 

w Pol sce przez ko mu ni stów,
• uza sad nić, dla cze go na le ży wy ra żać po sza no wa nie dla war to ści de mo kra tycz nych, praw oby wa tel skich i plu -

ra li zmu po li tycz ne go,
• wy ja śnić zna cze nie po jęć i skró tów zwią za nych z te ma tem: re fe ren dum lu do we 1946 r., wy bo ry do Sej mu

Usta wo daw cze go 1947 r., Blok De mo kra tycz ny, Urząd Bez pie czeń stwa (UB), Mi li cja Oby wa tel ska (MO),
Ochot ni cza Re zer wa Mi li cji Oby wa tel skiej (OR MO), PPR, PPS, PSL, SD, SL, PZPR, plu ra lizm po li tycz ny,

• wy mie nić pod sta wo we in for ma cje na te mat następujących po sta ci: Sta ni sław Mi ko łaj czyk, Wła dy sław 
Go muł ka, Bo le sław Bie rut, Mi chał Ro la -Ży mierski.

Uwa gi do ty czą ce pro wa dze nia lek cji:
• temat można zrealizować na jednej godzinie lekcyjnej (45 min),
• temat powinien być realizowany po omówieniu zagadnień dotyczących powstania i funkcjonowania Okręgu

Mazurskiego oraz powstania województwa olsztyńskiego,
• uczniowie przed lekcją powinni przypomnieć sobie informacje dotyczące referendum z 1946 r. oraz wyborów

do Sejmu Ustawodawczego z 1947 r., a także ogólnej sytuacji politycznej w Polsce po 1945 r.
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Me to dy:
• rozmowa nauczająca,
• praca w grupach,
• analiza danych statystycznych, 
• dyskusja,
• praca pod kierunkiem nauczyciela.

Środ ki dy dak tycz ne:
• podręcznik do historii (według uznania nauczyciela),
• fragmenty artykułu wprowadzającego (Materiały dla ucznia),
• zestaw źródeł (Materiały dla ucznia),
• tablice synchroniczne (Materiały dla ucznia),
• tabela 6 z wynikami oficjalnymi i prawdopodobnymi referendum z 1946 r. (karta nr 40),
• wybrane przez nauczyciela materiały ikonograficzne dołączone do pakietu (karty nr 7–13).

Prze bieg lek cji
1. Wpro wa dze nie (3 min) 
Wy ja śnij uczniom, cze go bę dą do ty czy ły za ję cia. Za znacz, że sy tu acja po li tycz na w wo je wódz twie olsz tyń skim
w la tach 1945–1950 od zwier cie dla ła sto sun ki po li tycz ne w ca łym kra ju i prze bie ga ła na tle wal ki ko mu ni stów 
o prze ję cie cał ko wi tej wła dzy w Pol sce. Za znacz, że ze wzglę du na przy na leż ność tzw. Ziem Od zy ska nych przed
1945 r. do pań stwa nie miec kie go oraz za miesz ki wa nie tych te re nów przez oso by róż nej na ro do wo ści i po cho -
dze nia et nicz ne go (Niem ców, Ma zu rów, War mia ków, Ka szu bów, Ślą za ków), a tak że po wo jen ne pro ce sy osad ni cze
(prze sie dle nie lud no ści pol skiej z by łych Kre sów Wschod nich II RP oraz lud no ści ukra iń skiej i łem kow skiej) pol skie
par tie po li tycz ne nie mia ły na tych te re nach tra dy cji dzia ła nia i sta łe go elek to ra tu. Trud no ści w or ga ni zo wa niu
po szcze gól nych par tii wy ni ka ły rów nież z bra ku pro fe sjo nal ne go za ple cza ka dro we go.

2. Roz wi nię cie (37 min)
• Po proś uczniów, aby krót ko przy po mnie li, jak wy glą da ło two rze nie się struk tur pol skiej ad mi ni stra cji 

w Okrę gu Ma zur skim oraz kie dy do szło do po wsta nia wo je wódz twa olsz tyń skie go (2 min). 
• Na pod sta wie frag men tów ar ty ku łu wpro wa dza ją ce go oraz ta blic syn chro nicz nych ucznio wie od po wie dzą na

py ta nia: ja kie par tie w okre sie po wo jen nym dzia ła ły na te re nie wo je wódz twa olsz tyń skie go oraz ja kie opcje
po li tycz ne re pre zen to wa ły. Po win ni rów nież wy mie nić na zwi ska głów nych re gio nal nych dzia ła czy tych par -
tii. Pod kreśl, że ży cie po li tycz ne w Okrę gu Ma zur skim, a na stęp nie w wo je wódz twie olsz tyń skim, po dob nie
jak w ca łym kra ju, funk cjo no wa ło na pseu do de mo kra tycz nych za sa dach, któ re mia ły wy two rzyć złud ne wra -
że nie plu ra li zmu po li tycz ne go. Po daj przy kład PPS, SL, SD ja ko par tii w rze czy wi sto ści kon ce sjo no wa nych,
czy li kon tro lo wa nych przez PPR (10 min).

• Wy ja śnij uczniom, że PSL by ło par tią nie za leż ną, któ ra nie ak cep to wa ła dzia łań ko mu ni stów i sta no wi ła je -
dy ną rze czy wi stą al ter na ty wę dla PPR, dla te go też by ła z ca łą sta now czo ścią i bez względ no ścią zwal cza na
przez ów cze sne wła dze pań stwo we i par tie Blo ku De mo kra tycz ne go. Po dziel kla sę na gru py i roz daj uczniom
przy go to wa ne frag men ty tek stów źró dło wych:
✓ nr 14: 1946 kwiecień 7 – Pismo prezesa Wojewódzkiego Zarządu PSL do Sekretariatu Naczelnego PSL 

w sprawie represji wobec organizacji w województwie olsztyńskim,
✓ nr 15: 1946 kwiecień 9, Olsztyn – Sprawozdanie KW MO w Olsztynie do KG MO na temat oczyszczania

szeregów MO z „elementów reakcyjnych” i członków PSL (fragment).
Na ich podstawie przeanalizujcie, jakie działania zostały podjęte przeciwko PSL w województwie olsztyńskim i jaką
rolę w zwalczaniu tej partii odegrał aparat bezpieczeństwa (10 min).
• Rozdaj grupom powieloną tabelę 6 (karta nr 40) z wynikami oficjalnymi i prawdopodobnymi referendum

ludowego 1946 r. w województwie olsztyńskim oraz tekst źródłowy:

Scenariusze lekcji
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✓ nr 19: 1946 czerwiec 28, Olsztyn – Pi smo sze fa WUBP w Olsz ty nie mjr. H. Pal ki do sze fów PUBP w spra wie
utrud nia nia człon kom PSL ob ser wa cji prze bie gu referendum.

Na ich pod sta wie ucznio wie pod two im kie run kiem prze ana li zu ją tekst i opo wie dzą, jak wy glą da ło gło so wa nie
oraz jak wy ni ki ofi cjal ne – sfał szo wa ne – róż ni ły się od praw do po dob nych (5 min).
• Na stęp nie na pod sta wie frag men tu ar ty ku łu wpro wa dza ją ce go wy bra ni ucznio wie z grup od po wie dzą na py ta nie,

jak wy glą da ły przy go to wa nia do wy bo rów do Sej mu Usta wo daw cze go w 1947 r. w wo je wódz twie olsz tyń skim
i przed sta wią ofi cjal ne wy ni ki gło so wa nia. Przy po mnij uczniom, że wy bo ry do Sej mu Usta wo daw cze go by ły ko -
lej nym eta pem zdo by wa nia wła dzy przez ko mu ni stów i po dob nie jak re fe ren dum zo sta ły sfał szo wa ne (5 min).

• Za pre zen tuj i prze ana li zuj z ucznia mi kar ty nr 7–13. Na ich pod sta wie omów cie zna cze nie i cha rak ter ów cze -
snej pro pa gan dy ko mu ni stów w wal ce po li tycz nej z PSL oraz w pro ce sie zmar gi na li zo wa nia PPS po przez sca -
le nie tej par tii z PPR i utwo rze nie PZPR (5 min).

3. Za koń cze nie (3 min)
Pod su mo wu jąc te mat, zwróć uwa gę, że re fe ren dum z 1946 r., wy bo ry do Sej mu Usta wo daw cze go w 1947 r. oraz
utwo rze nie PZPR w 1948 r. by ły zasadniczymi eta pa mi kształ to wa nia się ży cia po li tycz ne go za rów no w ca łej
Pol sce, jak i w sa mym wo je wódz twie olsz tyń skim. Wskaż jed nak na spe cy ficz ne uwa run ko wa nia hi sto rycz ne 
i lud no ścio we War mii i Ma zur, któ re mia ły wpływ na roz wój struk tur par tyj nych na tym ob sza rze. W kon tek ście
dzia łal no ści PSL i zwal cza nia tej par tii, zwłasz cza przez PPR i or ga na apa ra tu bez pie czeń stwa, pod kreśl rów nież
wa gę war to ści de mo kra tycz nych, wol no ści i praw oby wa tel skich oraz plu ra li zmu po li tycz ne go.

4. Pra ca do mo wa dla uczniów (2 min)
Po leć uczniom, aby w punk tach przed sta wi li naj waż niej sze eta py kształ to wa nia się ży cia po li tycz ne go w wo je -
wódz twie olsz tyń skim z uwzględ nie niem pro ce su przej mo wa nia wła dzy w Pol sce przez ko mu ni stów.

Pro po zy cja: 
• nauczyciel może wykorzystać podczas lekcji teksty źródłowe: nr 3, 20, 25.

Scenariusze lekcji
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DZIAŁALNOÂå APARATU BEZPIECZE¡STWA I JEGO ROLA 
W ZWALCZANIU PODZIEMIA NIEPODLEGŁOÂCIOWEGO 

W WOJEWÓDZTWIE OLSZTY¡SKIM

Wstęp
Na lek cji przed sta wio ne zo sta ną po wsta nie i roz wój apa ra tu bez pie czeń stwa oraz or ga nów są dow ni czych, któ -
rych głów nym zda niem by ło zwal cza nie ofi cjal nej i pod ziem nej opo zy cji an ty ko mu ni stycz nej oraz in nych form
sprze ci wu. Głów ny na cisk po ło żo ny zo sta nie na wska za nie zbrod ni czej dzia łal no ści Urzę dów Bez pie czeń stwa Pu -
blicz ne go (UBP) i Woj sko wych Są dów Re jo no wych (WSR). Ucznio wie po zna ją głów ne or ga ni za cje pol skie go
pod zie mia nie pod le gło ścio we go i ich dzia łal ność na te re nie wo je wódz twa olsz tyń skie go. Pod kre ślo na zo sta nie
ro la, ja ką ode gra ły one w wal ce o wol ność i su we ren ność Pol ski.

Ce le lek cji
Po za koń cze niu lek cji uczeń po tra fi:
• wy mie nić or ga ni za cje nie pod le gło ścio we i ich do wód ców dzia ła ją cych w wo je wódz twie olsz tyń skim,
• wska zać pod sta wo we in for ma cje na te mat zbrod ni czej dzia łal no ści apa ra tu bez pie czeń stwa w wo je wódz twie

olsz tyń skim, 
• wy ja śnić, czym by ły Woj sko we Są dy Re jo no we i znać ro lę WSR w Olsz ty nie w zwal cza niu pod zie mia an ty -

ko mu ni stycz ne go w wo je wódz twie olsz tyń skim,
• opo wie dzieć o ro li, ja ką ode gra ły or ga ni za cje pol skie go pod zie mia nie pod le gło ścio we go w wal ce o wol ność

i su we ren ność Pol ski,
• wy ja śnić, na czym po le ga ła pro pa gan do wa re to ry ka i ter mi no lo gia uży wa na przez pol skich ko mu ni stów wo bec

or ga ni za cji nie pod le gło ścio wych, opo zy cyj nych oraz PSL,
• wy ja śnić zna cze nie pod sta wo wych po jęć i skró tów zwią za nych z te ma tem: pod zie mie an ty ko mu ni stycz ne,

apa rat bez pie czeń stwa, UBP, MBP, MO, OR MO, WSR,
• wy mie nić pod sta wo we in for ma cje na te mat V Bry ga dy Wi leń skiej oraz następujące po sta ci: Zyg munt Szen -

dzie larz „Łu pasz ka”, Zdzi sław Ba do cha „Że la zny”, Hen ryk Wie licz ko „Lu fa”, Le on Smo leń ski „Zeus”.

Uwa gi do ty czą ce pro wa dze nia lek cji:
• te mat moż na zre ali zo wać na jed nej go dzi nie lek cyj nej (45 min),
• te mat po wi nien być re ali zo wa ny po omó wie niu roz wo ju apa ra tu bez pie czeń stwa oraz dzia łal no ści i ro li pod -

ziem nych or ga ni za cji an ty ko mu ni stycz nych w Pol sce.

Me to dy:
• rozmowa nauczająca,
• dyskusja,
• burza mózgów,
• praca pod kierunkiem nauczyciela,
• praca w grupach.

Środ ki dy dak tycz ne:
• podręcznik do historii (według uznania nauczyciela),
• fragmenty artykułu wprowadzającego (Materiały dla ucznia),
• zestaw źródeł (Materiały dla ucznia),
• wybrane przez nauczyciela materiały ikonograficzne dołączone do pakietu (karty nr 27–35).

Scenariusze lekcji
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Prze bieg lek cji
1. Wpro wa dze nie (3 min) 
Wy ja śnij uczniom, cze go bę dą do ty czy ły za ję cia. Zwróć uwa gę, że ze wzglę du na przy na leż ność te go ob sza ru
przed 1945 r. do III Rze szy oraz róż no rod ność na ro do wo ścio wą je go miesz kań ców dzia łal ność pod ziem nych
or ga ni za cji nie pod le gło ścio wych by ła bar dzo utrud nio na, co wpły nę ło na wiel kość ich struk tur oraz in ten syw ność
pro wa dzo nych ak cji. 

2. Roz wi nię cie (34 min)
• Po proś uczniów o przy po mnie nie naj waż niej szych in for ma cji na te mat głów nych an ty ko mu ni stycz nych or ga -

ni za cji nie pod le gło ścio wych dzia ła ją cych na te re nie Pol ski (2 min).
• Na pod sta wie frag men tów ar ty ku łu wpro wa dza ją ce go ucznio wie wy mie nią, ja kie or ga ni za cje prze nik nę ły na

te ren Okrę gu Ma zur skie go (wo je wódz twa olsz tyń skie go) oraz ja ki był za kres ich dzia ła nia. Wspo mnij w tym miej -
scu rów nież o mło dzie żo wych or ga ni za cjach nie pod le gło ścio wych i po daj przy kład Har cer skiej Or ga ni za cji
Pod ziem nej „Iskra” dzia ła ją cej w la tach 1947–1950 m.in. w Olsz ty nie, Szczyt nie, Gi życ ku i Bar to szy cach (5 min).

• Po dziel uczniów na gru py i roz daj uczniom przy go to wa ne tek sty źró dło we:
✓ nr 22: 1946 wrze sień 25, Olsz tyn – Spra woz da nie de ka do we Wy dzia łu III Sek cji I WUBP w Olsz ty nie za okres

od 10 do 20 wrze śnia 1946 r. dla Mi ni ster stwa Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go (frag ment),
✓ nr 23: 1946 li sto pad 6, Olsz tyn – Spra woz da nie Wy dzia łu III Sek cji I WUBP w Olsz ty nie za okres od 1 do 30 paź dzier -

ni ka 1946 r. dla Mi ni ster stwa Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go (frag ment),
✓ nr 24: 1946, ma rzec 17–gru dzień 31 – Dzien nik 4 szwa dro nu V Bry ga dy Wi leń skiej do wo dzo ne go przez 

ppor. Hen ry ka Wie licz kę „Lu fę” (frag men ty) (2 min).
• Za nim ucznio wie przej dą do ana li zy tek stów, na pisz na ta bli cy te ma ty do dys ku sji: 

a) ja ki był sto su nek władz do dzia łal no ści or ga ni za cji nie pod le gło ścio wych (zwróć uwa gę na na zew nic two),
b) ja ki cha rak ter mia ły dzia ła nia od dzia łów pod ziem nych na War mii i Ma zurach i przeciwko komu były 

wymierzone,
c) co by ło przy czy ną sto so wa nia aku rat tych form dzia ła nia przez od dzia ły pod ziem ne, 
d) w ja kim stop niu spe cy ficz ne uwa run ko wa nia spo łecz no -po li tycz ne War mii i Ma zur  mia ły wpływ na 

in ten syw ność i cha rak ter dzia łal no ści od dzia łów pod ziem nych na tym ob sza rze. 
Bę dąc mo de ra to rem tej dys ku sji, sta raj się, aby ucznio wie do strze gli po świę ce nie i tra gizm żoł nie rzy pod zie mia
nie pod le gło ścio we go oraz zro zu mie li, ja kie ce le przy świe ca ły pro wa dzo nej przez nich wal ce. W trak cie dys ku sji
za pre zen tuj uczniom i krót ko omów ma te ria ły iko no gra ficz ne za miesz czo ne na kar tach nr 29–32, 34, 35 (15 min).

• Zwróć uwa gę, że głów ną ro lę we wpro wa dza niu wła dzy ko mu ni stycz nej w Pol sce ode grał apa rat bez pie czeń -
stwa, któ ry wraz z or ga na mi wy mia ru spra wie dli wo ści był na rzę dziem PPR, a na stęp nie PZPR w zwal cza niu
wszel kich prze ja wów opo zy cji. Na stęp nie zre fe ruj uczniom frag ment ar ty ku łu wpro wa dza ją ce go do ty czą cy
roz wo ju or ga nów bez pie czeń stwa w Okrę gu Ma zur skim (wo je wódz twie olsz tyń skim) i za pre zen tuj im ma te -
ria ły iko no gra ficz ne za miesz czo ne na kar tach nr 27, 28, 33 (10 min).

3. Za koń cze nie (4 min)
Pod su mo wu jąc te mat, za znacz, że ko mu ni stycz ne wła dze Pol ski przy po mo cy apa ra tu bez pie czeń stwa i or ga nów
są dow ni czych zwal cza ły żoł nie rzy pod zie mia nie pod le gło ścio we go i są od po wie dzial ne za śmierć wie lu z nich.
Pod kreśl rów nież spe cy fi kę wo je wódz twa olsz tyń skie go, któ ra utrud nia ła two rze nie i funk cjo no wa nie tych or ga -
ni za cji. Za uważ, że jed nak po mi mo te go po dej mo wa ły one wal kę z ko mu ni sta mi o wol ność i nie pod le głość Pol ski.

4. Pra ca do mo wa dla uczniów (4 min)
Po leć uczniom, aby w krót kiej for mie pi sem nej przed sta wi li i oce ni li dzia łal ność 5 Bry ga dy Wi leń skiej, uwzględ nia -
jąc lo sy jej żoł nie rzy. Ucznio wie po win ni wy ko rzy stać m.in. in for ma cje za war te w pa kie cie (kar ty nr 29, 30; bio gra my).

Pro po zy cja: 
• nauczyciel może wykorzystać podczas lekcji tekst źródłowy nr 35.
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STOSUNKI NARODOWOÂCIOWO-RELIGIJNE NA WARMII I MAZURACH 
W LATACH 1945–1950

Wstęp
Na lek cji zo sta ną omó wio ne przy czy ny, prze bieg oraz skut ki pro ce sów mi gra cyj nych lud no ści, ja kie za szły na
War mii i Ma zu rach w la tach 1945–1950. Zo sta ną po ru szo ne kwe stie zwią za ne z wy sie dle niem lud no ści nie -
miec kiej i prze sie dle niem na te te re ny Po la ków z Wi leńsz czy zny, Wo ły nia i Po do la. Waż nym ele men tem bę dzie
przed sta wie nie prze bie gu osad nic twa pol skie go z in nych ob sza rów pań stwa pol skie go oraz prze sie dle nia spo łecz -
no ści ukra iń skiej i łem kow skiej w ra mach ak cji „Wi sła”. Część lek cji bę dzie po świę co na przed sta wie niu sy tu acji
lud no ści ma zur skiej i war miń skiej. Na le ży zwró cić uwa gę na trud no ści zwią za ne z prze pro wa dze niem we ry fi -
ka cji na ro do wo ścio wej oraz prze ana li zo wać po li ty kę władz pań stwo wych wo bec lud no ści miej sco wej, ze szcze -
gól nym uwzględ nie niem kwe stii po lo ni za cyj nych. Przed sta wio na zo sta nie zło żo ność sy tu acji spo łecz nej, 
w ja kiej zna la zły się po szcze gól ne gru py na ro do wo ścio we. Zo sta ną omó wio ne rów nież kwe stie wy zna nio we, 
w tym an ta go ni zmy na tle re li gij nym i kon flik ty o ko ścio ły mię dzy ka to li ka mi i pro te stan ta mi.

Ce le lek cji
Po za koń cze niu lek cji uczeń po tra fi:
• wy mie nić de cy zje, któ re do prowadziły do prze sie dleń lud no ści po II woj nie świa to wej,
• wska zać na ma pie ob szar ob ję ty prze sie dle nia mi,
• omó wić przy czy ny oraz skut ki wy sie dleń i prze sie dleń,
• wy mie nić spe cy ficz ne uwa run ko wa nia po li tycz ne i spo łecz ne re jo nu po gra ni cza,
• zre fe ro wać pod sta wo we in for ma cje do ty czą ce lud no ści ro dzi mej War mii i Ma zur,
• wska zać ne ga tyw ne skut ki ule ga nia uprze dze niom i krzyw dzą cym ste reo ty pom,
• wy ja śnić ro lę i zna cze nie to le ran cji re li gij nej w kształ to wa niu re la cji spo łecz nych,
• wy ja śnić zna cze nie pod sta wo wych po jęć zwią za nych z te ma tem: au to chto ni, Zie mie Od zy ska ne, prze sie dle nia,

de por ta cja, re pa tria cja, „re po lo ni za cja”, ak cja „Wi sła”, Ma zu rzy, Ma zu ry, War mia cy, War mia, sza ber (sza brow -
nic two), In sty tut Ma zur ski, we ry fi ka cja na ro do wo ścio wa, sta ro obrzę dow cy, Ko ściół unic ki, Ko ściół Ewan ge lic ko -
-Au gs bur ski w Rzeczy po spo li tej Pol skiej, Pol ski Au to ke fa licz ny Ko ściół Pra wo sław ny,

• wy mie nić pod sta wo we in for ma cje na te mat następujących po sta ci: Teo dor Bensch, Jan Bo enigk, Ed mund
Frisz ke, Fe liks Glo eh, Emil Leyk, Ka rol Mał łek, Wal ter Póź ny, Jan Sczech, Hie ro nim Skurp ski, Edward 
Szy mań ski, Boh dan Wi la mow ski.

Uwa gi do ty czą ce pro wa dze nia lek cji:
• te mat na le ży zre ali zo wać na dwóch go dzi nach lek cyj nych (2 x 45 min),
• te mat po wi nien być re ali zo wa ny po omó wie niu skut ków II woj ny świa to wej i po sta no wień kon fe ren cji w Jał cie

i Pocz da mie,
• uła twie niem bę dzie od wo ła nie się do sy tu acji w Pru sach Wschod nich w okre sie mię dzy wo jen nym oraz w cza sie

II woj ny świa to wej,
• ucznio wie w do mu po win ni za po znać się z frag men tem ar ty ku łu wpro wa dza ją ce go do ty czą cym sto sun ków

na ro do wo ścio wo -re li gij nych na War mii i Ma zu rach w la tach 1945–1950 (Ma te ria ły dla ucznia) oraz ma pa -
mi 5–8 (kar ty nr 43, 44) przed sta wia ją cy mi roz miesz cze nie po szcze gól nych grup na ro do wo ścio wych w wo je -
wódz twie olsz tyń skim.

Me to dy:
• rozmowa nauczająca,
• praca z mapą historyczną,

Scenariusze lekcji



18

• analiza źródeł,
• praca w grupach,
• metoda meta planu,
• metoda dramy,
• interpretacja danych statystycznych,
• praca pod kierunkiem nauczyciela.

Środ ki dy dak tycz ne:
• pod ręcz nik do hi sto rii (we dług uzna nia na uczy cie la),
• ze staw źró deł (Ma te ria ły dla ucznia),
• słow nik po jęć (Ma te ria ły dla ucznia),
• frag men ty ar ty ku łu wpro wa dza ją ce go (Ma te ria ły dla ucznia),
• ma pa ścien na do ty czą ca prze miesz cza nia się lud no ści po za koń cze niu II woj ny świa to wej na te re nie 

dzi siej szej Pol ski oraz ziem za bra nych, 
• wy bra ne przez na uczy cie la ma te ria ły iko no gra ficz ne do łą czo ne do pa kie tu (kar ty nr 14–26),
• ma py 5–8 z roz miesz cze niem po szcze gól nych grup na ro do wo ścio wych w wo je wódz twie olsz tyń skim 

(kar ty nr 43, 44),
• ta be la 3, do ty czą ca wy sie dle nia lud no ści nie miec kiej z wo je wódz twa olsz tyń skie go i ta be la 4, pre zen tu ją ca 

li czeb ność lud no ści war miń skiej i ma zur skiej w wo je wódz twie olsz tyń skim w la tach 1946–1950 (kar ta nr 38),
• wy kres 1, przed sta wia ją cy ogól ną licz bę lud no ści w wo je wódz twie olsz tyń skim w po szcze gól nych la tach 

i wy kres 2, pre zen tu ją cy struk tu rę na ro do wo ścio wą War mii i Ma zur w 1950 r. (kar ta nr 45).

Prze bieg lek cji
1. Wpro wa dze nie (2 min) 
Wy ja śnij uczniom, cze go bę dą do ty czy ły dzi siej sze za ję cia. Za znacz, że oma wia ne pro ble my są bar dzo istot ne ze
wzglę du na ich wpływ na ukształ to wa nie się struk tu ry lud no ścio wej i re li gij nej War mii i Ma zur po 1945 r. Pod -
kreśl, że skut ki pro ce sów mi gra cyj nych, o któ rych bę dzie mo wa, są rów nież wi docz ne obec nie w wo je wódz twie
war miń sko -ma zur skim. Po in for muj uczniów, że pod czas za jęć scha rak te ry zo wa ne zo sta ną czyn ni ki od po wia -
da ją ce za róż no rod ność kul tu ro wą i re li gij ną War mii i Ma zur.

2. Roz wi nię cie (81 min)
• Po proś uczniów, by przy po mnie li wy da rze nia zwią za ne z wkro cze niem Ar mii Czer wo nej do Prus Wschod nich.

Za py taj, jak wy glą da ła przy mu so wa ewa ku acja lud no ści nie miec kiej oraz ja ki był sto su nek żoł nie rzy ra dziec kich
do nie miec kiej lud no ści cy wil nej i z cze go on wy ni kał. Za py taj uczniów, czy we dług nich na in nych te re nach
Pol ski sto su nek Ar mii Czer wo nej do lud no ści cy wil nej był po dob ny (4 min). 

• Od wo łu jąc się do frag men tów ar ty ku łu wpro wa dza ją ce go, z któ rym ucznio wie mie li za po znać się w do mu, i sto -
su jąc me to dę roz mo wy na ucza ją cej, omów kwe stię wy sie dle nia lud no ści nie miec kiej z te re nu Okrę gu Ma zur -
skie go (wo je wódz twa olsz tyń skie go). Zwróć uwa gę, że kwe stia wy sie dleń lud no ści nie miec kiej po II woj nie
świa to wej do ty czy ła rów nież Cze cho sło wa cji, Fran cji i ZSRR. Wspól nie z ucznia mi prze ana li zuj cie ta be lę 3
(kar ta nr 38) do ty czą cą wy sie dle nia lud no ści nie miec kiej z wo je wódz twa olsz tyń skie go. Na stęp nie od czy taj
naj waż niej sze we dług cie bie frag men ty tek stów źró dło wych do ty czą cych wy sie dle nia lud no ści nie miec kiej.
✓ nr 7: 1945 paź dzier nik 14 – Ogło sze nie Za rzą du Miej skie go m. Olsz ty na, Sta ro stwa Grodz kie go i pre zy den ta

Olsz ty na Bro ni sła wa La to siń skie go do ogó łu lud no ści nie miec kiej wzy wa ją ce do wy jaz du do Nie miec,
✓ nr 21: 1946 sier pień 6 – Pi smo okól ne wo je wo dy olsz tyń skie go do sta ro stów po wia to wych i pre zy den ta 

Olsz ty na z pla nem wy sie dle nia Niem ców,
✓ nr 31: Frag ment wspo mnień Jo se fa Bloc ka (7 min).

• Po proś uczniów, aby na pod sta wie słow ni ka po jęć za miesz czo ne go w pa kie cie wy ja śni li ter min „au to chton”.
Pod kreśl, że okre śle nie to sto so wa no nie tyl ko wo bec War mia ków i Ma zu rów, ale tak że Ślą za ków oraz Ka szu -
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bów. Po proś uczniów, aby od czy ta li da ne z ta be li 4 (kar ta nr 38) pre zen tu ją cej War mia ków i Ma zu rów w wo je -
wódz twie olsz tyń skim w la tach 1946–1950, a na stęp nie od po wie dzie li na py ta nie do ty czą ce zmian ilo ścio wych
i wza jem ne go sto sun ku licz bo we go War mia ków i Ma zu rów w po szcze gól nych la tach. Wy ko rzy stu jąc wy kre sy
1 i 2 (kar ta nr 45), wspól nie z ucznia mi scha rak te ry zuj cie sy tu ację lud no ścio wą wo je wódz twa olsz tyń skie go
i struk tu rę na ro do wo ścio wą War mii i Ma zur w 1950 r. (7 min).

• Po proś uczniów, aby na pod sta wie słow ni ka po jęć za miesz czo ne go w pa kie cie wy ja śni li po ję cie „re po lo ni za -
cji”. Wspól nie za sta nów cie się nad za sad no ścią uży wa nia przez ów cze sne wła dze te go ter mi nu. Za pre zen tuj
rów nież kar ty nr 17–21 do ty czą ce ak cji po lo ni za cyj nej oraz Ma zur skie go Uni wer sy te tu Lu do we go w Ru dzi -
skach Pa sym skich (4 min).

• Za py taj uczniów, czym by ła ak cja we ry fi ka cji na ro do wej, w ja ki spo sób prze bie ga ła oraz ko go do ty czy ła (2 min).
• Wspól nie ustal cie, z cze go wy ni ka ła nie chęć lud no ści miej sco wej do we ry fi ka cji na ro do wej oraz ja kie me to dy

sto so wa ła wła dza, by zwięk szyć od se tek lud no ści zwe ry fi ko wa nej. Na uczy ciel mo że wy ko rzy stać frag men ty
tek stów źró dło wych:
✓ nr 13: 1946 kwiecień 6 – Zarządzenie ministra Ziem Odzyskanych o trybie stwierdzania polskiej przynależności

narodowej osób zamieszkałych na Ziemiach Odzyskanych,
✓ nr 18: 1946 czerwiec 28, Olsztyn – Pismo wojewody olsztyńskiego Zygmunta Robla do starostów powiatowych

dotyczące stosunku do ludności autochtonicznej (5 min).
• Po proś wy bra ne go ucznia, aby – na pod sta wie frag men tów ar ty ku łu wpro wa dza ją ce go – wska zał na ma pie

ścien nej, z ja kich te re nów po cho dzi li osad ni cy przy by wa ją cy do wo je wódz twa olsz tyń skie go. Zwróć uwa gę
na trud ne wa run ki, w ja kich przy szło im eg zy sto wać, oraz na fakt, że od ob sza ru, z któ re go przy by wa li, za le ża -
ło, czy ich przy jazd na War mię i Ma zu ry był do bro wol ny, czy przy mu so wy. Szcze gól ną uwa gę zwróć na kwe -
stię prze sie dleń lud no ści pol skiej z by łych Kre sów Wschod nich II RP. W tym kon tek ście po proś, aby je den 
z uczniów prze czy tał na głos wy ja śnie nie po ję cia „re pa tria cja”. Na stęp nie omów cie wspól nie za sad ność i przy -
czy ny uży wa nia te go ter mi nu. Pod kreśl rów nież pro ble ma ty kę zwią za ną z dzi kim osad nic twem i go spo -
darstwami spor nymi oraz fa lą sza brow nic twa w pierw szym okre sie po wo jen nym. 

• Ukie run ko wu jąc wy po wie dzi uczniów i wy ko rzy stu jąc ma py przed sta wia ją ce roz miesz cze nie po szcze gól -
nych grup na ro do wo ścio wych (kar ty nr 43, 44), ustal cie, ja kie by ły przy czy ny i głów ne cele de por ta cji lud -
no ści ukra iń skiej i łem kow skiej w ra mach ak cji „Wi sła” oraz w ja kich czę ściach wo je wódz twa olsz tyń skie go
zo sta ła ta lud ność osie dlo na. Na ko niec za pre zen tuj uczniom kar ty nr 14–16 (15 min).

• Po dziel kla sę na gru py i przy dziel im przy go to wa ne wcze śniej tek sty źró dło we. Wy ko rzy stu jąc me to dę me ta
pla nu i ana li zę tek stów źró dło wych, ucznio wie pod two im kie run kiem od two rzą na stęp stwa prze sie dleń lud -
no ści oraz przy mu so wej ak cji po lo ni za cyj nej. Skłoń uczniów do za sta no wie nia się, jak przy mu so we prze sie -
dle nia wpły wa ły na po sta wy i za cho wa nia lud no ści, co by ło przy czy ną wza jem nych kon flik tów mię dzy
lud no ścią na pły wo wą a miej sco wą i jak przed sta wi cie le władz pań stwo wych sta ra li się im prze ciw dzia łać.
Do wy ko rzy sta nia frag men ty tek stów:
✓ nr 10: 1946 marzec 13, Szczytno – Raport starosty powiatowego w Szczytnie Waltera Późnego-Woźniaka dla

Wydziału Społeczno-Politycznego Urzędu Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Mazurski w Olsztynie,
✓ nr 16: 1946 czerwiec [początek], Olsztyn – Sprawozdanie Wydziału Osiedleńczego Urzędu Wojewódzkiego

w Olsztynie za maj 1946 r. (fragment),
✓ nr 17: 1946 czerwiec 22, Olsztyn – Odezwa wojewody olsztyńskiego Zygmunta Robla (12 min).

• Prze cho dząc do kwe stii re li gij nych, wy ja śnij uczniom, że w wy ni ku prze ję cia przez Pol skę ziem za chod nich
i pół noc nych na stą pił na tym ob sza rze roz pad struk tur nie miec kie go Ko ścio ła Ewan ge lic ko -Unij ne go, któ re go
na tu ral nym spad ko bier cą ze wzglę du na toż sa mość kon fe syj ną zo stał pol ski Ko ściół Ewan ge lic ko -Au gs bur ski.
Prze jął on część je go świą tyń oraz wier nych, któ ry mi by li przede wszyst kim Niem cy i Ma zu rzy. Uwy pu klij
pro blem sto sun ków te go Ko ścio ła z Ko ścio łem ka to lic kim i je go wier ny mi oraz pa nu ją cych wśród spo łe -
czeń stwa krzyw dzą cych ste reo ty pów: „Po la ka -ka to li ka” i „Niem ca -ewan ge li ka”. Za znacz, że rów nież Ko ściół
ka to lic ki w wy ni ku zmian geo po li tycz nych mu siał re or ga ni zo wać swo je struk tu ry, a księ ża nie miec cy zo sta li
za stą pie ni pol ski mi. Za po znaj uczniów z kar ta mi nr 22, 23, oma wia jąc zdję cia na nich umiesz czo ne (6 min). 

• Zwróć uwa gę uczniów na ści słe po wią za nie pro ce sów osad ni czych i mi gra cyj nych za cho dzą cych w wo je -
wódz twie olsz tyń skim z kształ to wa niem się struk tu ry i sto sun ków re li gij nych. Pod kreśl, że prze sie dle nie lud -
no ści ukra iń skiej w ra mach ak cji „Wi sła” przy czy ni ło się do po ja wie nia się na tych te re nach znacz nej gru py
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wy zna nia grec ko ka to lic kie go. Za py taj uczniów, jak róż no rod ność na ro do wo ścio wa i re li gij na mo gła wpły wać
na spo łecz ną in te gra cję w wo je wódz twie (4 min).

• Wy ko rzy stu jąc me to dę dra my, po dziel uczniów na trzy gru py: War mia ków i Ma zu rów, Ukra iń ców oraz osad -
ni ków pol skich. Niech każ da z tych grup – na pod sta wie in for ma cji prze ka za nych pod czas lek cji oraz tek stów
źró dło wych roz da nych przez na uczy cie la – za pre zen tu je swo je ra cje, pro ble my, in te re sy i pre ten sje wo bec
in nych w ta ki spo sób, aby pro wa dząc ze so bą dia log, w at mos fe rze wza jem ne go po sza no wa nia i ze szcze gól -
nym uwzględ nie niem za sad to le ran cji spró bo wa ły się mię dzy so bą po ro zu mieć. Na ko niec wspól nie wy cią gnij -
cie wnio ski, zwróćcie uwa gę na zło żo ność te go za gad nie nia (15 min).

3. Za koń cze nie (4 min)
W pod su mo wa niu lek cji upo rząd kuj oma wia ne za gad nie nia, pod kre śl, że na sku tek de cy zji Wiel kiej Trój ki, Pol -
skie go Ko mi te tu Wy zwo le nia Na ro do we go (PKWN) oraz władz ko mu ni stycz nych w Pol sce do szło do zmia ny
struk tu ry na ro do wo ścio wej i wy zna nio wej w wo je wódz twie olsz tyń skim. Pod kreśl, że lud ność zmu szo na do mi -
gra cji zo sta ła ode rwa na od swo ich „ma łych oj czyzn”, od re gio nów, w któ rych za miesz ki wa ła od po ko leń, co do -
dat ko wo utrud nia ło jej ada pta cję w no wej, jak że trud nej, po wo jen nej rze czy wi sto ści. Zgru po wa nie na jed nym
ob sza rze róż nych na ro do wo ści i wy znań po wo do wa ło an ta go ni zmy, pod sy ca ne bar dzo czę sto krzyw dzą cy mi ste -
reo ty pa mi i uprze dze nia mi. Zde cy do wa nie za ne guj ta kie po stę po wa nie, wska zu jąc uczniom war to ści pły ną ce z to -
le ran cji i wza jem nej ak cep ta cji, po sza no wa nia dla  róż nych tra dy cji i kul tur oraz ich dziedzictwa. 

4. Pra ca do mo wa dla uczniów (3 min)
Poleć uczniom, by przeanalizowali zdjęcia i teksty zamieszczone na kartach nr 24–26 i na ich podstawie przygotowali
krótką wypowiedź na temat znaczenia dziedzictwa, jakim jest różnorodność kulturowa i religijna Warmii i Mazur.
Zachęć uczniów, aby spróbowali odnaleźć w swojej najbliższej okolicy przykłady takiego dziedzictwa.

Pro po zy cja: 
• w kla sach po nad gim na zjal nych pro po nu je my obej rze nie fil mu w re ży se rii Woj cie cha Sma rzow skie go „Ró ża”.

Uwa ga! Ze wzglę du na za war te w fil mie dra stycz ne sce ny za le ca się, aby emi sja by ła po prze dzo na od po wied -
nim ko men ta rzem na uczy cie la, 

• na uczy ciel mo że wy ko rzy stać podczas lekcji teksty źródłowe: nr 6, 9, 12, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 39, 40.

Scenariusze lekcji
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PROPONOWANE TEMATY ESEJÓW

1. Wyzwolenie czy okupacja? Armia Czerwona w Prusach Wschodnich.
2. Wypędzeni, przypędzeni – losy Niemców, Polaków i Ukraińców na Warmii i Mazurach. Charakterystyka

porównawcza. 
3. Problem tożsamości narodowej na przykładzie ludności mazurskiej i warmińskiej po 1945 r. 
4. Stereotypy i uprzedzenia narodowościowo-religijne na Warmii i Mazurach – przeszłość czy teraźniejszość?
5. Różnorodność narodowościowo-religijna Warmii i Mazur dziedzictwem kulturowym obecnych i przyszłych

pokoleń.
6. Opór – bierność – poparcie. Społeczeństwo Warmii i Mazur wobec rządów komunistycznych w Polsce po

1945 r. 
7. Represje aparatu bezpieczeństwa wobec opozycji politycznej i podziemia niepodległościowego na Warmii 

i Mazurach jako podstawowa metoda wprowadzania rządów komunistycznych w Polsce po 1945 r.



22

BIBLIOGRAFIA

Dokumenty drukowane:
Giesz czyń ski Wi told, Wy sie dle nie Niem ców z wo je wódz twa olsz tyń skie go po II woj nie świa to wej (wy bór do kumen tów
ar chi wal nych z lat 1945–1948), „Echa Prze szło ści”, 2000, t. 1. 
Niem cy w Pol sce 1945–1950. Wy bór do ku men tów, red. Wło dzi mierz Bo ro dziej, Hans Lem berg, t. 1: Wła dze i in sty tu cje
cen tral ne. Wo je wódz two olsz tyń skie, wy bór i oprac. Wło dzi mierz Bo ro dziej, Clau dia Kraft, War sza wa 2000.
Okręg ma zur ski w ra por tach Ja ku ba Pra wi na. Wy bór do ku men tów. 1945 rok, przy go to wał do dru ku Ta de usz Ba ry ła,
Olsz tyn 1996.
Ukra iń cy w Pol sce 1944–1989. Wal ka o toż sa mość. (Do ku men ty i ma te ria ły), oprac. Ro man Drozd, Igor Ha ła gi da
War sza wa 1999.
War mia cy i Ma zu rzy w PRL. Wy bór do ku men tów. Rok 1945, przy go to wał do dru ku Ta de usz Ba ry ła, Olsz tyn 1994.

Relacje i wspomnienia:
Codzienność zapamiętana. Warmia i Mazury we wspomnieniach, red. Hans-Jürgen Karp, Robert Traba, przekł.
tekstów niemieckich Jolanta Pawłowska, Olsztyn–Warszawa 2004.
Jagucki Alfred, Mazurskie dole i niedole. Wspomnienia i refleksje z lat pracy na Mazurach, Olsztyn 2004. 
Kruk Erwin, Kronika z Mazur, Warszawa 1989.
Małłek Karol, Mazury polskie. Pamiętniki, t. 4: Od 2 lutego 1945 do 12 października 1966 r., Olsztyn 2011.
Olsztyńskie korzenie. Rok 1945. Relacje i wspomnienia, wstęp i posłowie Stanisław Achremczyk, red. i wybór
ilustracji Tomasz Śrutkowski, Olsztyn 2006.
Wypędzeni ze Wschodu. Wspomnienia Polaków i Niemców, red. Hans-Jürgen Bömelburg, Renate Stössinger,
Robert Traba, Olsztyn 2001.

Opracowania:
Achrem czyk Sta ni sław, Hi sto ria War mii i Ma zur 1772–2010, t. 2, Olsz tyn 2011.
Atlas pol skie go pod zie mia nie pod le gło ścio we go 1944–1956, red. nacz. Ra fał Wnuk, oprac. ha seł To masz Bal bus 
i in., War sza wa –Lu blin 2007.
Czoł go szew ski Je rzy, Wię zien nic two okre su sta li now skie go na War mii i Ma zu rach w la tach 1945–1956, Olsz tyn 2002.
Dzie dzic two ziem pru skich. Dzie je i kul tu ra War mii i Ma zur. Pod ręcz nik dla mło dzie ży, kon cep cja, red. i oprac.
Iza be la Le wan dow ska, Olsz tyn 2012. 
Ewan ge lic cy du chow ni i pa ra fia nie. Po wo jen ne la ta w Olsz ty nie i na Ma zu rach, Olsz tyn 2007.
Giesz czyń ski Wi told, Pań stwo wy Urząd Re pa tria cyj ny w osad nic twie na War mii i Ma zu rach (1945–1950), Olsz tyn
1999.
Ha ła gi da Igor, Ukra iń cy na za chod nich i pół noc nych zie miach Pol ski 1947–1957, War sza wa 2002.
Hi sto ria mia sta Olsz ty na, Ostró dy i Ni dzi cy. Hi sto ria lo kal na na przy kła dach wy bra nych po wia tów, miast i gmin,
Olsz tyn 2004.
Ja ro sze wicz -Pie re sław cew Zo ja, Sta ro wier cy w Pol sce i ich księ gi, Olsz tyn 1995. 
Ko picz ko An drzej, Ko ściół war miń ski a po li ty ka wy zna nio wa po II woj nie świa to wej, Olsz tyn 1996.
Kos sert An dre as, Ma zu ry – za po mnia ne po łu dnie Prus Wschod nich, przeł. Bar ba ra Ostrow ska, War sza wa 2004. 
Kos sert An dre as, Pru sy Wschod nie – hi sto ria i mit, przeł. Bar ba ra Ostrow ska, War sza wa 2009.
Ko złow ski Pa tryk, Je den z wy klę tych – Zyg munt Szen dzie larz „Łu pasz ko” 1910–1951, War sza wa 2004. 



23

Łu ka sze wicz Boh dan, Pol skie Stron nic two Lu do we na War mii i Ma zu rach w la tach 1945–1947, Olsz tyn 1991.
Łu ka sze wicz Boh dan, Rap tu larz miej ski. Olsz tyn 1945–2005, Olsz tyn 2006.
Łu ka sze wicz Boh dan, Represjonowani na Warmii i Mazurach 1945–1956. Materiały bibliograficzne, Olsz tyn 2013.
Łu ka sze wicz Boh dan, Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Olsz ty nie 1946–1955. Szki ce do mo no gra fii, Olsz tyn 2000.
Łu ka sze wicz Boh dan, Ży cio ry sy. Re pre sjo no wa ni na War mii i Ma zu rach w la tach sta li ni zmu 1945–1956. Ma te -
ria ły bio gra ficz ne, Olsz tyn 2008.
Łu ka sze wicz Boh dan, Ży cio ry sy. Ukra iń cy z ope ra cji „Wi sła” re pre sjo no wa ni na War mii i Ma zu rach w la tach 
1947–1956. Ma te ria ły bio gra ficz ne, Olsz tyn 2009.
Mierz wa Wal de mar, Mia stecz ko, Dą brów no 2011.
Mu raw ska Ha li na, Prze sie dleń cy z Kre sów Pół noc no -Wschod nich II Rzecz po spo li tej w Olsz tyń skiem, Olsz tyn 2000.
Nit sch ke Ber na det ta, Wy sie dle nie czy wy pę dze nie? Lud ność nie miec ka w Pol sce w la tach 1945–1949, To ruń 2000. 
Or łow ski Hu bert, War mia z od da li. Od po mi na nia, Olsz tyn 2000.
Pie choc ki Sta ni sław, Olsz tyn. Sty czeń 1945. Por tret mia sta, Olsz tyn 2000. 
Pło tek Mar cin, Trud ne po cząt ki. Okręg Ma zur ski 1945–1946, Dą brów no 2011.
Sak son An drzej, Ma zu rzy – spo łecz ność po gra ni cza, Po znań 1990.
Sak son An drzej, 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. 
Sto sun ki pol sko -ukra iń skie w la tach 1939–1947. Te ka edu ka cyj na, oprac. Agnieszka Ja czyń ska i in., War sza wa 2002.
Strau chold Grze gorz, Pol ska lud ność ro dzi ma ziem za chod nich i pół noc nych. Opi nie nie tyl ko pu blicz ne lat 
1944–1948, Olsz tyn 19 95.
Syr wid Ro bert, Od part ner stwa do wy mu szo nej „jed no ści”. Olsz tyń ska or ga ni za cja Pol skiej Par tii So cja li stycz nej
w la tach 1945–1948, Łódź 2004. 
Tom kie wicz Ry szard, Olsz tyń ska De le ga tu ra Ko mi sji Spe cjal nej do Wal ki z Nad uży cia mi i Szkod nic twem Go spo -
dar czym 1945–1954, Olsz tyn 1995.
Tom kie wicz Ry szard, Ży cie co dzien ne miesz kań ców po wo jen ne go Olsz ty na 1945–1956, Olsz tyn 2003.
Utra co na oj czy zna. Przy mu so we wy sie dle nia, de por ta cje i prze sie dle nia ja ko wspól ne do świad cze nie, red. Hu bert
Or łow ski, An drzej Sak son, Po znań 1996.
Wojt kow ski Ja cek Ma ciej, Świą ty nie ewan ge lic kie prze ka za ne ka to li kom na War mii i Ma zu rach w la tach 1972–1992,
Olsz tyn 2002. 
Wy sie dlać czy re po lo ni zo wać? Dy le ma ty pol skiej po li ty ki wo bec War mia ków i Ma zu rów po 1945 ro ku, red. Ta de usz
Fi lip kow ski, Wi told Giesz czyń ski, Olsz tyn 2001.
Że brow ski Wal de mar, Mie czy sław Mo czar w Olsz tyń skiem : dzia łal ność po li tycz na i jej skut ki w la tach 1948–1952,
Olsz tyn 2002.

Czasopisma:
„Borussia” (Olsztyn)
„Echa Przeszłości” (Olsztyn)
„Komunikaty Mazursko-Warmińskie” (Olsztyn)
„Masovia” (Giżycko)
„Mrągowskie Studia Humanistyczne” (Mrągowo)
„Rocznik Mazurski” (Szczytno)
„Studia Angerburgica” (Węgorzewo)
„Z Okolic Ostródy” (Ostróda)
„Znad Pisy” (Pisz)

Bibliografia







Warmia i Mazury
w latach 1945–1950.

Kształtowanie si´ stosunków
politycznych i narodowoÊciowych

OLSZTYN – BIAŁYSTOK 2013

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

 OMÓWIENIE ZAWARTOÂCI PAKIETU
SCENARIUSZE LEKCJI

PRZYKŁADOWE TEMATY ESEJÓW
BIBLIOGRAFIA DLA NAUCZYCIELA 




