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WPRO WA DZE NIE

AR MIA CZER WO NA NA WAR MII I MA ZU RACH

Pru sy Wschod nie sta ły się are ną dzia łań wo jen nych do pie ro pod ko niec 1944 r. W po ło wie stycz nia 1945 r.
woj ska 2 Fron tu Bia ło ru skie go pod do wódz twem marsz. Kon stan te go Ro kos sow skie go i 3 Fron tu Bia ło ru skie -
go gen. ar mii Iwa na Czer nia chow skie go roz po czę ły zi mo wą ofen sy wę i tym sa mym za po cząt ko wa ły ope ra cję
wschod nio pru ską. Wła dze nie miec kie do pie ro wów czas pod ję ły spóź nio ną pró bę ewa ku acji z Prus Wschod -
nich oko ło pół mi lio na osób. Lud ność ucie ka ją ca w pa ni ce przed zbli ża ją cym się fron tem i nie chyb ną ze mstą żoł -
nie rzy ra dziec kich tra fia ła czę sto w cen trum dzia łań wo jen nych. Ty sią ce osób zgi nę ły pod czas mar szu tzw. dro gą
śmier ci przez po kry ty lo dem Za lew Wi śla ny oraz w wy ni ku za to pie nia okrę tów i stat ków nie miec kich, w tym 
Wil hel ma Gu stlof fa, któ ry mi trans por to wa no ucie ki nie rów. W kon se kwen cji licz ba miesz kań ców Prus Wschod -
nich w 1945 r. spa dła o po nad 80% w po rów na niu do okre su sprzed 1939 r. i o oko ło 60% w sto sun ku do okre su
przed ofen sy wą wojsk ra dziec kich. Po zo sta ło tu oko ło 200 tys. mieszkańców, głów nie Niem ców, Ma zu rów, 
War mia ków, oraz kil ka ty się cy ro bot ni ków przy mu so wych, prze waż nie Po la ków i oby wa te li ZSRR. 

Woj ska ra dziec kie, wkra cza jąc do Prus Wschod nich, za ję ły po raz pierw szy zie mie na le żą ce przed 1939 r. do
III Rze szy. We dług umo wy z 26 lip ca 1944 r. za war tej mię dzy Pol skim Ko mi te tem Wy zwo le nia Na ro do we go
(PKWN) a Związ kiem So cja li stycz nych Re pu blik Ra dziec kich (ZSRR) na ob sza rze ob ję tym dzia ła nia mi wo jen -
ny mi po 20 stycz nia 1945 r. wła dzę przej mo wa ły ra dziec kie ko men dan tu ry wo jen ne. By ły to pierw sze nie nie miec -
kie ośrod ki ad mi ni stra cyj ne, a jed no cze śnie or ga na wła dzy cy wil nej na ob sza rze Prus Wschod nich. Oprócz
peł nie nia woj sko wo -cy wil nych funk cji, np. za bez pie cze nia lo gi stycz ne go dla ar mii, jed nost ki te od po wie dzial ne
by ły za wy wóz mie nia nie miec kie go i ak cję de por ta cyj ną tu tej szej lud no ści do ZSRR, sta no wi ły rów nież za ple cze
dzia łal no ści NKWD, wy wia du i kontr wy wia du so wiec kie go. 

Już 22 stycz nia Ar mia Czer wo na wkro czy ła do Olsz ty na. Po zo sta łe mia sta War mii i Ma zur zo sta ły za ję te
przez woj ska ra dziec kie do koń ca mar ca. Wkrót ce roz go rza ły re pre sje mo ty wo wa ne chę cią od we tu. Ich ofia rą 
pa dła przede wszyst kim lud ność cy wil na, nie wy łą cza jąc Ma zu rów, War mia ków czy na wet ro bot ni ków przy mu -
so wych i jeń ców wo jen nych. Szcze gól nie na pięt no wa ni by li ci, któ rzy – nie za leż nie od te go, czy do bro wol nie, czy
z przy mu su – na le że li do or ga ni za cji hi tle row skich lub w ja ki kol wiek in ny spo sób z ni mi współ pra co wa li. Lud -
ność na ro do wo ści nie miec kiej, któ ra po zo sta ła na ob sza rze za ję tym przez Ar mię Czer wo ną, naj czę ściej umiesz -
cza no w spe cjal nych stre fach wy dzie la nych w mia stach i wsiach. Więk szość męż czyzn w wie ku od 16 do 55 lat
prze wo żo no po cząt ko wo do obo zów przej ścio wych, m.in. w Dział do wie i Iła wie, a na stęp nie de por to wa no do
ła grów w ZSRR. Do kład nej licz by wy wie zio nych do Związ ku Ra dziec kie go do dziś nie usta lo no, a sza cun ko we
da ne wa ha ją się od 60 do 100 tys. osób (nie któ re opra co wa nia po da ją na wet licz bę oko ło 200 tys.). 

Ra dy kal nie po gor szy ła się sy tu acja eko no micz na i wa run ki by to we tu tej szych miesz kań ców. Gra bie że, sza brow -
nic two, eks mi sje z do mów i go spo darstw by ły na po rząd ku dzien nym. Gwał ty i mor der stwa rów nież nie na le ża ły
do rzad ko ści. Pa no wa ła nę dza i głód, wy bu cha ły epi de mie cho rób za kaź nych: ty fu su, świerz bu, wsza wi cy oraz
cho rób we ne rycz nych – na stęp stwa gwał tów. Mia sta, któ re z po żo gi wo jen nej wy szły ze sto sun ko wo nie wiel ki mi
znisz cze nia mi, czę sto by ły ob ra ca ne w ru inę przez żoł nie rzy so wiec kich, któ rzy okra da li miesz ka nia, a po tem je
de wa sto wa li i pod pa la li. Ma ru de rzy z Ar mii Czer wo nej nę ka ją cy miej sco wą lud ność po ja wia li się tu na wet jesz cze
w 1947 r. Dzia ła nia wo jen ne oraz znisz cze nia, ja kich do pusz cza li się żoł nie rze Ar mii Czer wo nej, ob ró ci ły w ru inę
war miń skie i ma zur skie mia sta oraz wsie. Znisz czo ne zo sta ły bu dyn ki miesz kal ne i go spo dar cze, za kła dy prze -
my sło we, sieć ko le jo wa oraz in fra struk tu ra ko mu nal na (np. w Lidz bar ku War miń skim i Olsz ty nie znisz cze nia
się ga ły 50%, a w Bra nie wie na wet po wy żej 80%). Tra gicz na sy tu acja pa no wa ła w rol nic twie; bra ko wa ło in wen -
ta rza ży we go, cał ko wi cie znisz czo nych by ło oko ło 20% go spo darstw. Wszyst kie te czyn ni ki spo wo do wa ły, że bli sko
80% grun tów or nych le ża ło odło giem. Ta ki wy lud nio ny i znisz czo ny ob szar, znaj du ją cy się pod kon tro lą ra dziec -
kich ko men dan tur wo jen nych, przy szło prze jąć Pol sce w po ło wie 1945 r.
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OD OKRĘ GU MA ZUR SKIE GO DO WO JE WÓDZ TWA OLSZ TYŃ SKIE GO

Ad mi ni stra cję ra dziec ką mia ły do ce lo wo za stą pić struk tu ry pol skie, two rzo ne przez po wo ła ne w lu tym 1945 r.
Biu ro Ziem Od zy ska nych. Po nad to na mo cy uchwa ły Ra dy Mi ni strów z 14 mar ca 1945 r. po wo ła no peł no moc -
ni ków rzą du w okrę gach: Śląsk Opol ski, Śląsk Dol ny, Po mo rze Za chod nie i Pru sy Wschod nie, na zwa ne Okrę giem
Ma zur skim. Pod le ga li oni peł no moc ni ko wi ge ne ral ne mu dla Ziem Od zy ska nych, któ rym 11 kwiet nia 1945 r. 
zo stał Edward Ochab. Ko lej nym or ga nem za rzą dza ją cym tym cza so wo zie mia mi za chod ni mi i pół noc ny mi by ło
Mi ni ster stwo Ziem Od zy ska nych (MZO), utwo rzo ne w li sto pa dzie 1945 r., z Wła dy sła wem Go muł ką na cze le.
Po li ty ka władz pol skich zmie rza ła jed nak do cał ko wi te go sca le nia ziem przy łą czo nych do Pol ski po II woj nie
świa to wej z resz tą kra ju. Dla te go ko lej nym kro kiem w tym kie run ku by ło wpro wa dze nie 11 stycz nia 1949 r. usta wy
li kwi du ją cej MZO. Tym samym Go muł ka został pozbawiony ostat nie go zna czą ce go sta no wi ska, któ re zdo łał utrzy -
mać po usu nię ciu go z funkcji se kre ta rza ge ne ral ne go PPR w 1948 r. Do tych cza so we spra wy pro wa dzo ne przez
MZO prze ka za no od no śnym mi ni ster stwom, przede wszyst kim Mi ni ster stwu Ad mi ni stra cji Pu blicz nej (MAP),
któ re mu pod po rząd ko wa no m.in. Pań stwo wy Urząd Re pa tria cyj ny (PUR). 

Za ję te już la tem 1944 r. przez Ar mię Czer wo ną wo je wódz two bia ło stoc kie było obszarem po ło żo nym naj bli żej
Prus Wschod nich, z któ re go ist nia ła moż li wość or ga ni zo wa nia i de le go wa nia pol skich ekip ad mi ni stra cyj no -
-tech nicz nych. Mi sję tę po wie rzo no wo je wo dzie bia ło stoc kie mu dr. Je rze mu Szta chel skie mu, bę dą ce mu jed no -
cze śnie pierw szym peł no moc ni kiem Rzą du Tym cza so we go RP na Pru sy Wschod nie. Tuż po wy par ciu wojsk
nie miec kich z Gi życ ka, Eł ku, Wę go rze wa i Bia łej Pi skiej, 5 lu te go 1945 r. wy słał on do tych miej sco wo ści pierw sze
eki py urzęd ni ków. Dzia ła ją ce przy urzę dzie wo je wo dy bia ło stoc kie go Biu ro, a na stęp nie De le ga tu ra Peł no moc ni ka
Rzą du Tym cza so we go RP na Pru sy Wschod nie, wy de le go wa ły na ten ob szar oko ło 2600 osób, głów nie pra cow -
ni ków ad mi ni stra cyj nych i tech nicz nych. Więk szość przed sta wi cie li pol skich władz, w tym Gru pa Ope ra cyj na
Ko mi te tu Eko no micz ne go Ra dy Mi ni strów i Mi ni ster stwa Prze my słu na Pru sy Wschod nie, mo gła pro wa dzić
je dy nie re ko ne sans na War mii i Ma zurach. Tym nie mniej ode gra ła pew ną ro lę w za bez pie cze niu mie nia po nie -
miec kie go przed de mon ta żem i wy wo zem w głąb ZSRR oraz w ob sa dzie sta no wisk apa ra tu ad mi ni stra cji ogól nej
i te re no wej, cho ciaż by ło to oczy wi ście uwa run ko wa ne sta no wi skiem ko men dan tów ra dziec kich.

No mi no wa ne go na sta no wi sko mi ni stra apro wi za cji i han dlu Je rze go Szta chel skie go za stą pił peł nią cy funk cję
peł no moc ni ka Rzą du Tym cza so we go RP przy do wódz twie 2 Fron tu Bia ło ru skie go dzia łacz Pol skiej Par tii Ro bot -
ni czej (PPR) płk dr Ja kub Pra win. 30 mar ca 1945 r. ob jął on ofi cjal nie urząd peł no moc ni ka rzą du RP na Okręg
Ma zur ski z sie dzi bą w Olsz ty nie. Je go za stęp cą zo stał ma zur ski dzia łacz i czło nek Stron nic twa Lu do we go (SL)
Je rzy Bur ski. Prze ję cie wła dzy w by łych Pru sach Wschod nich przez pol ską ad mi ni stra cję i li kwi da cja ko men -
dan tur wo jen nych na stą pi ły do pie ro po 23 ma ja 1945 r. Ten okres dwu wła dzy pol sko -so wiec kiej prze bie gał w cie niu
wza jem nej ry wa li za cji i kon flik tów, a przede wszyst kim na gmin nych nad użyć, sa mo wo li czer wo no ar mi stów 
i ogól ne go bez pra wia, co w kon se kwen cji od bi ło się ne ga tyw nie na nor ma li za cji sto sun ków na ro do wo ścio -
wych i go spo dar czych. W skład Okrę gu Ma zur skie go we dług wstęp nych pla nów mia ło wcho dzić 27 po wia tów
o łącz nej po wierzch ni 27 000 km2, jed nak 7 lip ca 1945 r. wy łą czo no z te go ob sza ru po wia ty ełc ki, goł dap ski 
i olec ki (tzw. EGO), przy łą cza jąc je do wo je wódz twa bia ło stoc kie go. Z ko lei po wia ty el blą ski, kwi dzyń ski, mal -
bor ski i sztum ski włą czo no do wo je wódz twa gdań skie go. Po pod pi sa niu 16 sierp nia 1945 r. pol sko -ra dziec kiej
umo wy do ty czą cej gra ni cy w by łych Pru sach Wschod nich pół noc ne te re ny Okrę gu Ma zur skie go, wy kro jo ne 
z po wia tów: iła wec kie go, bar to szyc kie go wraz z czę ścią po wia tów świę to miej skie go, gier daw skie go, dar kiejm skie go,
zo sta ły włą czo ne do ZSRR. 

Pro ces or ga ni zo wa nia pol skiej ad mi ni stra cji w Okrę gu Ma zur skim w myśl uchwa ły pre zy dium Kra jo wej Ra dy
Na ro do wej (KRN) z 18 wrze śnia 1945 r. do ty czył rów nież two rze nia na tzw. Zie miach Od zy ska nych wo je wódz -
kich, po wia to wych, gmin nych i miej skich rad na ro do wych. Ma zur ska Wo je wódz ka Ra da Na ro do wa (MWRN)
po wo ła na zo sta ła roz po rzą dze niem peł no moc ni ka rzą du RP na Okręg Mazurski z 7 grud nia 1945 r. Na in au gu ra -
cyj nym po sie dze niu 28 grud nia prze wod ni czą cym Ra dy wy bra ny zo stał Lu cjusz Du ra re pre zen tu ją cy SL, a je go
za stęp cą Ste fan Cen drow ski z Pol skiej Par tii So cja li stycz nej (PPS). W stu oso bo wej Ra dzie 28 miejsc za re zer wo wa -
nych by ło dla Wo je wódz kie go Ko mi te tu Po ro zu mie waw cze go Stron nictw Po li tycz nych. PPR, PPS i SL otrzy ma ły
po osiem, Stron nic two De mo kra tycz ne (SD) – trzy, Pol skie Stron nic two Lu do we (PSL) – jedno miejsce. Or ga nem
wy ko naw czym MWRN był dzia ła ją cy od ma ja 1946 r. Wy dział Wo je wódz ki, któ rym kie ro wał dr Zyg munt Ro bel. 

Wprowadzenie
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Choć Miej ska Ra da Na ro do wa w Olsz ty nie funk cjo no wa ła już od 20 stycz nia 1946 r., to jed nak ze wzglę du
na ma łe za lud nie nie Okrę gu pro ces kon sty tu owa nia się rad na ro do wych trwał nie mal że do koń ca 1946 r. 
14 sierp nia 1947 r. zmie nio no na zwę MWRN na Olsz tyń ską Wo je wódz ką Ra dę Na ro do wą. Ob sa dza nie urzę dów
sta ro ściń skich prze bie gło szyb ciej i w po ło wie 1945 r. by ło w za sa dzie za koń czo ne. Sta ro sto wie by li re pre zen -
tan ta mi peł no moc ni ka rzą du RP w po wia tach, któ rych ob szar był nie mal że ana lo gicz ny do te go z cza sów 
nie miec kich. Zmienił się na to miast po dział ad mi ni stra cyj ny sa mych po wia tów na gmi ny miej skie, wiej skie 
i gro ma dy, przy czym za ło że nie, że gmi ny mają zaj mo wać po wierzch nię do 100 km2, po wiat two rzy dzie sięć
gmin, a gmi nę dzie sięć gro mad, oka za ło się nie wy ko nal ne. Po mi mo nie do bo ru kadr urzęd ni czych i ich sła be go
wy kształ ce nia oraz trud no ści w prze pro wa dze niu te go po dzia łu do 1 kwiet nia 1946 r. Okręg Ma zur ski li czył już
35 gmin miej skich, 141 wiej skich i 1665 gro mad. Jed no cze śnie two rzo no biu ra za rzą dów miej skich i gmin nych, na
któ rych cze le sta nę li bur mi strzo wie lub wój to wie. Jed nak ze wzglę du na sła be za lud nie nie wo je wódz twa, w któ rym
812 gmin li czy ło tyl ko oko ło 3 tys. miesz kań ców, a 112 miast nie prze kra cza ło tej licz by, wkrót ce zli kwi do wa no
33 gmi ny. 

W grud niu 1945 r. od de le go wa ne go na sta no wi sko sze fa Pol skiej Mi sji Woj sko wej w Niem czech gen. bryg.
Ja ku ba Pra wi na za stą pił na sta no wi sku peł no moc ni ka Zyg munt Ro bel, któ ry po li kwi da cji Okrę gu Ma zur skie go
i utwo rze niu 29 ma ja 1946 r. wo je wódz twa olsz tyń skie go ob jął urząd wo je wo dy. W skład no we go wo je wódz twa
wcho dzi ło 18 po wia tów, w tym po wiat miej ski Olsz tyn, o łącz nej po wierzch ni 18 tys. km2. W tym kształ cie wo je -
wódz two olsz tyń skie prze trwa ło do po ło wy 1950 r. Zyg munt Ro bel peł nił urząd wo je wo dy do 1947 r., kie dy to na
je go miej sce po wo ła ny zo stał Wik tor Jaś kie wicz z PPR. Jaś kie wicz rów nież krót ko utrzy mał się na sta no wi sku,
po nie waż już w 1948 r., na fa li przed zjed no cze nio wych ro szad w sze re gach PPR i PPS, funk cję tę po wie rzo no
Mie czy sła wo wi Mo cza ro wi. Na stęp nie, po re for mie ad mi ni stra cyj nej w 1950 r., gdy zlikwidowano urząd
wojewody Moczar zo stał pierw szym prze wod ni czą cym Pre zy dium Wo je wódz kiej Ra dy Na ro do wej (PWRN) 
w Olsz ty nie. W 1949 r. znie sio no sta tus ad mi ni stra cji spe cjal nej na zie miach przy łą czo nych do Pol ski po II woj nie
świa to wej, w tym w wo je wódz twie olsz tyń skim, sca la jąc for mal nie wszyst kie czę ści kra ju. Na mo cy usta wy 
z 28 czerw ca 1950 r. wpro wa dza ją cej no wy po dział te ry to rial ny Pol ski do województwa olsz tyń skie go przy łą -
czo no po wiat no wo miej ski i dział dow ski.

ŻY CIE PO LI TYCZ NE

Wraz z przy by wa ją cy mi na War mię i Ma zu ry ka dra mi urzęd ni czymi i ro bot ni czy mi za czę ło ro dzić się ży cie
po li tycz ne. Wśród pierw szych par tii, któ rych ko mór ki za czę to tu two rzyć, na le ży wy mie nić PPR i PPS. Jest to
oczy wi ście bez po śred nio zwią za ne z wpły wa mi tych partii, zwłasz cza pierw szej, w ów cze snych wła dzach cen tral -
nych i wspar ciem ze stro ny ZSRR. Po nad to bę dą cy człon kiem PPR Ja kub Pra win, zaj mu jąc sta no wi sko peł no -
moc ni ka, da wał par tii moż li wość roz wo ju i udział w spra wo wa niu re al nej wła dzy w Okrę gu. Pierw sza ko mór ka
PPR na War mii i Ma zu rach zo sta ła zor ga ni zo wa na przez gru pę ko le ja rzy z peł no moc ni kiem KC PPR na Dy rek -
cję Okrę go wą Ko lei Pań stwo wych w Olsz ty nie Eu ge niu szem Li pow skim na cze le. Rów no le gle or ga ni zo wa ły się
struk tu ry SL i SD.

Ze bra nie or ga ni za cyj ne KW PPR w Olsz ty nie, za ini cjo wa ne i zor ga ni zo wa ne przez Sta ni sła wa An dry szew -
skie go, dy rek to ra Biu ra Per so nal ne go przy Urzę dzie Peł no moc ni ka Rzą du, od by ło się 18 kwiet nia 1945 r. Udział
w nim wzię ło 47 osób, głów nie przed sta wi cie li urzę dów dzia ła ją cych w mieście, m.in. Urzę du Peł no moc ni ka
Rządu RP na Okręg Ma zur ski, Dy rek cji Pocz ty i Te le gra fu, Gru py Ope ra cyj nej Prze my słu, Urzę du Ziem skie go,
Za rzą du Miej skie go, oraz dwóch przed sta wi cie li Komitetu Centralnego PPR. Sta ni sła wa An dry szew skie go, któ ry
tym cza so wo sta nął na cze le KW, szyb ko za stą pił od de le go wa ny z KC Mi chał So ko łow ski, któ ry ofi cjal nie ob jął
funk cję I se kre ta rza. Obo wiąz ki te peł nił krót ko, bo już w stycz niu 1946 r. na je go miej sce przy sła no Ry szar da Ka li -
now skie go, któ ry utrzy mał się na sta no wi sku do przed zjed no cze nio wej czyst ki par tyj nej w 1948 r. 23 sierp nia
1948 r. I se kre ta rzem KW PPR zo stał Pa weł Wo jas, rów nież od de le go wa ny z KC. Prze pro wa dził on tzw. zjed no -
cze nie PPR i PPS w wo je wódz twie olsz tyń skim i zo stał I se kre ta rzem KW PZPR. 

Tuż po wy bra niu pierw szej eg ze ku ty wy KW PPR i po dzia le obo wiąz ków wśród jej człon ków przy stą pio no do
or ga ni zo wa nia ko mi te tów po wia to wych i kół w za kła dach pra cy. Naj wcze śniej, bo już w kwiet niu 1945 r., utwo -
rzo ny zo stał KP PPR w Gi życ ku, na któ re go cze le sta nę ła przy sła na z Bia łe go sto ku Bro ni sła wa Bo żał ko wa. 

Wprowadzenie
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Ko lej ne ko mi te ty po wsta wa ły: w czerw cu w Ni dzi cy, Bi skup cu, Wę go rze wie, Mo rą gu, Ostró dzie i Gó ro wie 
Iła wec kim; w lip cu w Mrą go wie, Lidz bar ku War miń skim i Szczyt nie; w sierp niu w Su szu (Iła wie), Pi szu i Pa słę ku;
we wrze śniu w Bar cze wie i Kę trzy nie; w li sto pa dzie w Bar to szy cach; naj póź niej, bo aż w grud niu 1945 r., w Bra nie -
wie. Jed nak naj więk szym pro ble mem był brak do świad czo nych i wy kształ co nych kadr par tyj nych. KC wy dał na wet
po le ce nie skie ro wa nia na tzw. Zie mie Od zy ska ne ,,spraw dzo nych człon ków par tii” z funk cjo nu ją cych już ko mi -
te tów wo je wódz kich. W efek cie do Okrę gu Ma zur skie go tra fi ło 4100 pe pe erow ców z wo je wództw bia ło stoc kie go,
war szaw skie go, lu bel skie go. Jed nak de le go wa ni or ga ni za to rzy par tyj ni z powodu pa nu ją cej tu trud nej sy tu acji
ma te rial nej i apro wi za cyj nej, bar dzo czę sto po pro stu ucie ka li, na wet bez po ro zu mie nia z KW. Z 26 wy sła nych 
tu do czerw ca 1945 r. ak ty wi stów wy trwa ło tyl ko trzech.

Zor ga ni zo wa nie sa mych struk tur PPR i zdo by wa nie re al nych wpły wów przez tę par tię na War mii i Ma zu rach
od zwier cie dla ło ogól no kra jo wy pro ces, któ re go kul mi na cją by ły: re fe ren dum z 1946 r., wy bo ry do Sej mu Usta wo -
daw cze go w 1947 r. oraz sca le nie PPS z PPR. W Okrę gu Ma zur skim za uwa żal ny był rów nież pe wien okres, w któ -
rym PPR prze szła do de fen sy wy. Trwał on do sfał szo wa ne go re fe ren dum lu do we go i był zwią za ny ze wzro stem
po par cia dla PSL, a po śred nio rów nież z od de le go wa niem Pra wi na do Nie miec. Ostat nim i de cy du ją cym ak cen -
tem prze ję cia peł nej wła dzy przez ko mu ni stów w wo je wódz twie olsz tyń skim, po dob nie jak na po zo sta łym 
ob sza rze kra ju, by ło po wsta nie PZPR.

W kwiet niu 1945 r. do szło do ze bra nia ko mi te tu or ga ni za cyj ne go PPS, w któ rym udział bra li peł no moc ni cy
Cen tral ne go Ko mi te tu Wy ko naw cze go PPS, m.in. Wła dy sław Mi ziel ski i Ste fan Cen drow ski. 27 kwiet nia wy bra no
Wo je wódz ki Ko mi tet Ro bot ni czy PPS z prze wod ni czą cym Wła dy sła wem Mi ziel skim i wi ce prze wod ni czą cym
Jó ze fem Stro mi chem oraz I se kre ta rzem An drze jem Bu gaj skim i II se kre ta rzem Ste fa nem Cen drow skim. Na stęp nie
przy stą pio no do two rze nia ko mi te tów po wia to wych PPS. Po śmier ci we wrze śniu 1945 r. Mi ziel skie go prze wod ni -
czą cym par tii zo stał Ste fan Cen drow ski. Człon ko wie par tii zaj mo wa li waż ne sta no wi ska w ad mi ni stra cji sa mo rzą -
do wej i pań stwo wej oraz w ra dach na ro do wych, ak tyw nie dzia ła li w or ga ni zo wa niu spół dziel ni. Na I Wo je wódz kim
Zjeź dzie PPS, któ ry od był się 9–10 czerwca 1946 r., prze wod ni czą cym par tii zo stał Ta de usz Ko ral, a je go za stęp cą
Ste fan Cen drow ski, I se kre ta rzem zaś Jó zef Kret kow ski. W końcu 1946 r. PPS li czy ła po nad 6 tys. człon ków.

Głów ni dzia ła cze SL, z Je rzym Bur skim na cze le, wy wo dzi li się z kon spi ra cyj ne go In sty tu tu Ma zur skie go oraz
z pro pol skich or ga ni za cji ma zur skich z okre su mię dzy wo jen ne go (Mi ro sław Leyk, Gu staw Ley ding). W ma ju 1945 r.
po wo ła ny zo stał w Olsz ty nie Za rząd Wo je wódz ki SL z Je rzym Bur skim (pre ze sem), Lu cju szem Du rą (se kre ta -
rzem) oraz m.in. Wal te rem Póź nym i Boh da nem Wi la mow skim. Do koń ca 1945 r. SL po wo ła ło za rzą dy po wia -
to we. Dzia ła cze SL peł ni li rów nież eks po no wa ne sta no wi ska: Je rzy Bur ski był za stęp cą peł no moc ni ka rzą du RP,
Lu cjusz Du ra – kie row ni kiem Wy dzia łu Or ga ni za cyj ne go, a na stęp nie Wy dzia łu Osie dleń cze go Urzę du Peł no -
moc ni ka, Wal ter Póź ny – sta ro stą szczy cień skim, Boh dan Wi la mow ski – dy rek to rem Za rzą du Okrę gu Spół dziel ni
„Spo łem”. Człon ko wie SL ak tyw nie bra li udział w or ga ni zo wa niu ży cia kul tu ral ne go w wo je wódz twie, w tym 
re ak ty wo wa niu In sty tu tu Ma zur skie go czy spół dziel ni wy daw ni czej „Za gon” (Fe liks Mu ra wa), wy da ją cej pierw szą
po wo jen ną pol ską ga ze tę w Okrę gu, bę dą cą or ga nem par tyj nym SL – „Głos Zie mi”. 

Po mi mo wi zy ty 23 sierp nia 1945 r. w Olsz ty nie Sta ni sła wa Mi ko łaj czy ka po cząt ki dzia łal no ści PSL w Okrę gu
Ma zur skim zwią za ne by ły z przy by ciem do mia sta w li sto pa dzie 1945 r. Ja na Krzecz kow skie go z Na czel ne go Ko mi -
te tu Wy ko naw cze go PSL. Zor ga ni zo wał on Tym cza so wy Za rząd Stron nic twa z Bo le sła wem Sto lar czy kiem -Świ dą
ja ko pre ze sem, Wi tol dem Wit kow skim (I wi ce pre ze sem), Fry de ry kiem Ley kiem (II wi ce pre ze sem), Ja nem 
Stel ma chem (skarb ni kiem), Fran cisz kiem Ka li now skim (se kre ta rzem), Ka ro lem Mał ł kiem (człon kiem). W grud -
niu 1945 r. do szło do roz ła mu w SL. Bo le sław Sto lar czyk, Mi ro sław Leyk i Wła dy sław Wach wraz z czę ścią kół 
i za rzą dów po wia to wych SL prze szli do PSL. Ofi cjal na in au gu ra cja dzia łal no ści PSL w Okrę gu Ma zur skim zbie gła
się z no mi na cją 10 grud nia 1945 r. na sta no wi sko peł no moc ni ka rzą du RP zwią za ne go z tą par tią Zyg mun ta Ro bla.
16 grud nia wy bra no Za rząd Wo je wódz ki PSL i jego prezesa Bo le sła wa Sto lar czy ka, któ re go z ko lei 13 stycz nia
1946 r. za stą pił Mi ro sław Leyk. W lip cu 1946 r. PSL mo gło li czyć na wet 6657 człon ków, a na struk tu rę par tii
skła da ło się sie dem na ście za rzą dów po wia to wych, dzie sięć kół miej skich i 166 wiej skich. Tak więc PSL w tym
okre sie by ła naj licz niej szą par tią na War mii i Ma zu rach. 

Naj mniej szą par tią w re gio nie, bo nie prze kra cza ją cą w la tach 1945–1948 pię ciu set człon ków, by ło or ga ni zo wa ne
w Olsz ty nie na prze ło mie ma ja i czerw ca 1945 r. SD. Na je go cze le stał Ja nusz Ja gu sie wicz. Stronnictwo sku pia ło
głów nie na uczy cie li, urzęd ni ków, pra cow ni ków wy mia ru spra wie dli wo ści. Po czą tek dzia łal no ści SD w wo je wódz -
twie olsz tyń skim zwią za ny był z ini cja ty wą PPR. Po nie waż par tia ta nie cie szy ła się po pu lar no ścią w śro do wi sku
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in te li gen cji, a chcia ła mieć nad nim kon tro lę, za in spi ro wa ła utwo rze nie stron nic twa, któ re by ło w rze czy wi sto ści
jej przy bu dów ką.

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, spra wia ją cych tyl ko złud ne wra że nie plu ra li zmu par tyj -
ne go. Względ ną swo bo dę dzia ła nia mia ły par tie, któ re po pie ra ły dzia ła nia ko mu ni stów, by ły przez nich kon tro -
lo wa ne lub ak cep to wa ły w peł ni pro gram Ma ni fe stu PKWN, a w kon se kwen cji go dzi ły się na mar gi na li za cję 
i uza leż nie nie. Wy ło mem by ła dzia łal ność PSL, któ ra jed nak tyl ko cza so wo sta ła się re al ną al ter na ty wą dla PPR.
Dla te go ko mu ni ści, chcąc zmar gi na li zo wać prze wa ża ją ce po par cie spo łecz ne, ja kim cie szy ło się PSL, i zneu tra -
li zo wać za gro że nie klę ską PPR w za pla no wa nym na 30 czerw ca 1946 r. re fe ren dum, pod ję li pró bę wcią gnię cia
PSL do Blo ku De mo kra tycz ne go (PPR, PPS, SD, SL). Jed nak PSL, bro niąc nie za leż no ści ru chu lu do we go i za pew -
nie nia spo łe czeń stwu moż li wo ści rze czy wi ste go wy bo ru, od rzu ci ła tę pro po zy cję. Po nad to chcąc wy róż nić się
oraz za ma ni fe sto wać swo je sta no wi sko wo bec po czy nań PPR i po zo sta łych par tii blo ku, które na wo ływały do gło so -
wa nia „3 X tak”, zde cy do wa no się sprze ci wić li kwi da cji Se na tu i za ne go wać pierw sze py ta nie. W kon se kwen cji
re fe ren dum, któ re umoż li wi ło odło że nie w cza sie ter mi nu prze pro wa dze nia wy bo rów do Sej mu, co by ło ko rzyst ne
dla zbyt sła bej jesz cze wów czas PPR, mia ło wy son do wać na stro je po li tycz ne w spo łe czeń stwie oraz być dla rzą dzą -
cych ko mu ni stów te stem spraw no ści w sku tecz nym fał szo wa niu wy ni ków wy bor czych. Funk cjo na riu sze apa ra tu
bez pie czeń stwa zwal cza li wszel kie prze ja wy opo zy cyj nej dzia łal no ści, pro wa dzo nej głów nie przez PSL. W przed -
dzień re fe ren dum, 29 czerw ca 1946 r., w wo je wódz twie olsz tyń skim aresz to wa no 145 osób, głów nie człon ków
par tii Mi ko łaj czy ka. Mia ło to tak że na ce lu wy eli mi no wa nie moż li wo ści kon tro li i nad zo ru nad prze bie giem gło so -
wa nia oraz li cze nia gło sów. Już sam skład ko mi sji wy bor czych w wo je wódz twie, w których na 274 ob wo dy (przy
bra ku da nych z 18) tyl ko czte rech prze wod ni czą cych dzia ła ło w PSL, aż 184 na le ża ło do par tii blo ku, a 67 by ło
for mal nie bez par tyj ny mi, w rze czy wi sto ści najczęściej sym pa ty zu ją cy mi z PPR czy PPS, da wa ło ogrom ne moż li -
wo ści do nad użyć wy bor czych i wy pa cze nia wy ni ków. We dług ofi cjal nych danych upraw nio nych do gło so wa nia
w wo je wódz twie olsz tyń skim by ło 196 328 osób, gło so wa ło 165 728, co da wa ło fre kwen cję na po zio mie 84,1%.
Gło sów nie waż nych od da no 5,28%. Nie zwy kle trud no okre ślić rze czy wi ste rezultaty gło so wa nia lu do we go 
w wo je wódz twie olsz tyń skim, jed nak we dług sza cun ko wych ob li czeń praw do po dob nie na pierw sze py ta nie pa dło
31,5% po zy tyw nych od po wie dzi, na dru gie 52,3%, a na trze cie 72,9%. Na to miast lud ność war miń ska i ma zur ska
nie mal że w ca ło ści opo wie dzia ła się prze ciw ko uzna niu gra ni cy na Od rze i Ny sie Łu życ kiej.  

Ko lej nym eta pem zdo by wa nia wła dzy przez ko mu ni stów w Pol sce by ło prze pro wa dze nie wy bo rów do Sej mu
Usta wo daw cze go 19 stycz nia 1947 r. Kam pa nia wy bor cza par tii Blo ku De mo kra tycz ne go, po dob nie jak  przed
re fe ren dum 1946 r., kon cen tro wa ła się na zwal cza niu PSL. Do dat ko wo prze mó wie nie se kre ta rza sta nu USA 
Ja me sa F. Byr ne sa 6 wrze śnia 1946 r. w Stut t gar cie, re wi du ją ce sto sun ki ame ry kań sko -ra dziec kie i pod wa ża ją ce
za chod nie gra ni ce Pol ski, zo sta ło wy ko rzy sta ne przez ko mu ni stycz ną pro pa gan dę nie tyl ko do roz bu dze nia an ty -
za chod nich na stro jów, ale przede wszyst kim w ce lu zdys kre dy to wa nia PSL ja ko par tii współ pra cu ją cej z USA 
i Wiel ką Bry ta nią, a przez to po pie ra ją cej sta no wi sko Byr ne sa. W wo je wódz twie olsz tyń skim przy go to wa nia do
wy bo rów par tie pro rzą do we za in au gu ro wa ły we wrze śniu 1946 r., przy oka zji przy by cia do Olsz ty na marsz. 
Mi cha ła Ro li -Ży mir skie go. 8 wrze śnia wziął on 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. Wy da rze nia te rów nież zo sta ły wy ko rzy sta ne do oskar że nia
PSL o współ pra cę z pań stwa mi za chod ni mi, wspie ra ją cy mi re wi zjo ni stycz ne dą że nia Niem ców. W paź dzier ni ku
1946 r. sze ro ką ak cję pro pa gan do wą po le ga ją cą na or ga ni zo wa niu wie ców an ty pe ese low skich za rzą dził KW PPR
w Olsz ty nie. Po mi mo że PSL kry tycz nie oce nił prze mó wie nie Byr ne sa, to m.in. zma so wa na kam pa nia PPR i re pre -
sje UB przy czy ni ły się do stop nio we go roz pa du PSL. 

Or dy na cja wy bor cza po dzie li ła wo je wódz two olsz tyń skie na dwa okrę gi: Olsz tyn z pię cio ma man da ta mi i Bi sku -
piec z trze ma man da ta mi. Prze wod ni czą cy mi oby dwu okrę go wych ko mi sji wy bor czych by li człon ko wie PPR. 
W 140 ob wo do wych ko mi sjach wy bor czych aż 73,5% skła du sta no wi li dzia ła cze PPR. Ani w okrę go wych, ani 
w ob wo do wych ko mi sjach nie zna leź li się przed sta wi cie le PSL. Da ło to moż li wość peł nej kon tro li i prze są dzi ło
o wy ni kach wy bo rów, któ re do dat ko wo prze bie ga ły pod ści słym nad zo rem MO, UB i Ochot ni czej Re zer wy Mi li cji
Oby wa tel skiej (OR MO). We dług ofi cjal nych da nych spo śród 206 069 upraw nio nych do gło so wa nia w wo je -
wódz twie olsz tyń skim wzię ło w nim udział 193 492 osoby, czy li 93,89%. Blok De mo kra tycz ny uzy skał 96,19%,
a PSL 3,81%. Jed nak ist nie je du że praw do po do bień stwo, że PSL uzy ska ło w rze czy wi sto ści oko ło 15%. 
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Sfał szo wa ne wy bo ry do Sej mu Usta wo daw cze go, prze bie ga ją ce w cie niu bru tal ne go ter ro ru wo bec dzia ła czy
PSL, prze są dzi ły o dal szym lo sie tej par tii. 6 lip ca 1947 r. UB prze pro wa dził re wi zję w sie dzi bie olsz tyń skie go PSL
i aresz to wał więk szość dzia ła czy z pre ze sem Tym cza so we go Wo je wódz kie go Za rzą du Ta de uszem Bar cic kim na
czele, któ ry zmarł w aresz cie po 17 dniach śledz twa. Lo kal PSL wraz z wy po sa że niem zo stał prze ję ty przez Olsz -
tyń ski Urząd Li kwi da cyj ny, a czę ścio wo przez SL. Do wrze śnia 1947 r. PSL w za sa dzie prze sta ło ist nieć. 

APA RAT BEZ PIE CZEŃ STWA I POD ZIE MIE NIE POD LE GŁO ŚCIO WE

Or ga ni za cja i funk cjo no wa nie apa ra tu bez pie czeń stwa w wo je wódz twie olsz tyń skim by ły ści śle zwią za ne 
z two rze niem struk tur par tyj nych PPR, któ rej człon ko wie za si la li ka dry Urzę du Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
(UBP) i Mi li cji Oby wa tel skiej (MO). Two rze nie struk tur UBP w Okrę gu Ma zur skim zwią za ne by ło z przy by -
ciem 13 kwiet nia 1945 r. do Pru s Wschod nich sied mio oso bo wej Gru py Ope ra cyj nej Mi ni ster stwa Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go (MBP), zło żo nej z funk cjo na riu szy Wo je wódz kie go Urzę du Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go (WUBP)
w Ło dzi. Kil ka dni póź niej mi ni ster bez pie czeń stwa pu blicz ne go Sta ni sław Rad kie wicz de le go wał na War mię 
i Ma zu ry do dat ko we czte ry oso by z wo je wódz tw war szaw skie go i łódz kie go. Za or ga ni za cję War miń sko -Ma zur -
skie go UBP i je go po wia to wych struk tur od po wie dzial nym był ppor. Mi chał Na tan. Moż li wość roz bu do wy apa ra -
tu bez pie czeń stwa na War mii i Ma zu rach zwięk szy ła się wraz z przy by ciem 14 czerw ca 1945 r. 51-oso bo wej
Gru py Ope ra cyj nej MBP, w skład któ rej we szli ab sol wen ci trzy mie sięcz ne go kur su Cen tral nej Szko ły MBP w Ło dzi.
Po od wo ła niu Mi cha ła Na ta na je go miej sce 15 czerw ca 1945 r. za jął kpt. Hen ryk Pal ka. WUBP pod ko niec 1945 r.
miał sie dzi bę w bu dyn ku przy uli cy Sta li na 44 (dzi siej szy gmach są du przy uli cy Dą browsz cza ków), tam też mie ścił
się areszt. 

W dru giej po ło wie sierp nia 1945 r. po wia to we urzę dy bez pie czeń stwa pu blicz ne go (PUBP) mia ły już swo ich
kie row ni ków i Hen ryk Pal ka mógł zwo łać na 19–20 sierp nia 1945 r. pierw szą od pra wę. W tym cza sie ogó łem 
w Okrę gu Ma zur skim UB liczył 239 funk cjo na riu szy. Olsz tyń ską pla ców kę wzmoc ni ła pod ko niec 1945 r. ko lej na
Gru pa Ope ra cyj na MBP z kpt. Jó ze fem Świa tło – do tych cza so wym za stęp cą kie row ni ka WUBP w War sza wie.
Po nad to za an ga żo wa nie PPR w roz bu do wę struk tur bez pie czeń stwa przy czy ni ło się do wzro stu licz by pra cow -
ni ków UB, któ ry na ko niec stycz nia 1946 r. li czył już 313 osób, w tym 170 funk cjo na riu szy ope ra cyj nych i 108
pra cow ni ków ad mi ni stra cyj nych. W związ ku z re fe ren dum lu do wym za pla no wa nym na czer wiec 1946 r. i ko niecz -
no ścią ko or dy na cji dzia łań zmie rza ją cych do zwal cze nia opo zy cji nie pod le gło ścio wej, po dob nie jak w in nych czę -
ściach kra ju, rów nież w wo je wódz twie olsz tyń skim po wo ła no Wo je wódz ki Ko mi tet Bez pie czeń stwa (WKB). 
W je go skład we szli: gen. bryg. Kon stan ty Kon trym – prze wod ni czą cy (do wód ca 15 Dy wi zji Pie cho ty), mjr Jan
Ma łec ki – za stęp ca prze wod ni czą ce go (do wód ca 15 Dy wi zji Pie cho ty do spraw po li tycz no -wy cho waw czych),
ppłk dypl. Ste fan Szla szew ski – szef szta bu WKB (szef szta bu 15 Dy wi zji Pie cho ty), mjr Hen ryk Pal ka (szef
WMUBP), mjr Jó zef We lker (do wód ca Wojsk Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go), mjr Wła dy sław Ma zur (ko men dant
wo je wódz ki MO). Wraz z li kwi da cją Okrę gu Ma zur skie go i utwo rze niem wo je wódz twa olsz tyń skie go po wo ła no
Wo je wódz ki Urząd Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go w Olsz ty nie. 11 lip ca 1949 r., już za rzą dów wo je wo dy Mie czy -
sła wa Mo cza ra, od wo ła ne go Hen ry ka Pal kę na sta no wi sku sze fa WUBP za stą pił płk An to ni Pun da, do tych cza -
so wy szef Za rzą du In for ma cji Kor pu su Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go (KBW). Funk cję tę spra wo wał nie speł na
rok, bo już 1 czerw ca 1950 r. je go miej sce za jął prze nie sio ny z kra kow skie go WUBP ppłk Fran ci szek Szlach cic.

Pierw sze jed nost ki MO w Okrę gu Ma zur skim mia ły być two rzo ne przez gru pę ope ra cyj ną 31 funk cjo na riu szy,
któ rzy przy by li do Olsz ty na 7 kwiet nia 1945 r. Ty dzień póź niej ofi cjal nie za czę ła funk cjo no wać Ko men da 
Wo je wódz ka MO, kie ro wa na przez mjr. Jó ze fa Pa cy nę. Zatrudnianych w niej oko ło 150 mi li cjan tów po cho dzi ło
z m.in. z wo je wództw lu bel skie go, kie lec kie go i po znań sko -byd go skie go, kil ku dzie się cio oso bo wą gru pę sta no wi li
też pol scy ko mu ni ści z Fran cji, wcie le ni do kom pa nii ope ra cyj nej. Po dob nie jak w przy pad ku UB or ga ni zo wa nie
ko mend po wia to wych MO by ło uza leż nio ne od suk ce syw ne go zwięk sze nia licz by funk cjo na riu szy i za sad ni czo
trwa ło do koń ca lip ca 1945 r., kie dy to ko men dan tem wo je wódz kim MO zo stał mjr Wło dzi mierz Ley. Pod ko niec
ro ku licz ba mi li cjan tów w Okrę gu Ma zur skim wzro sła do 1574. W lu tym 1946 r. przy KW MO utwo rzo no rów -
nież Wo je wódz ką Ko men dę OR MO, którą kierował czło nek eg ze ku ty wy KW PPR w Olsz ty nie Fran ci szek 
Ku rzy no ga. Funk cję ko men dan ta KW MO w Olsz ty nie peł ni li kolejno m.in. mjr Wła dy sław Ma zur (od 23 lu te go
1946 r.), mjr Bru no Sku te li (od 28 wrze śnia 1946 r.), ppłk Jó zef Mar chwiń ski (od 9 stycz nia 1948 r.), płk Ba zy li
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Mak sim czuk (od 1 wrze śnia 1948 r.), mjr Jan Ko niecz ny (od 1 paź dzier ni ka 1949 r.), ppłk Alek san der Su cha nek (od
15 li sto pa da 1949 r.). 

Jed nym z głów nych za dań za rów no UBP, jak i MO oraz KBW w Okrę gu Ma zur skim by ło zwal cza nie od dzia łów
pol skie go pod zie mia nie pod le gło ścio we go, któ re w więk szo ści prze ni ka ły na ten ob szar z są sia du ją cych wo je -
wództw bia ło stoc kie go i war szaw skie go. Je sie nią 1945 r. do szło do pró by po wo ła nia Okrę gu Olsz tyn De le ga tu ry
Sił Zbroj nych kryp to nim „Ry bi twa” oraz struk tur Zrze sze nia „Wol ność i Nie za wi słość” (WiN). Nie wiel ka gru pa
jed nak roz pa dła się po de kon spi ra cji i aresz to wa niach w mar cu 1946 r. W ma ju 1946 r. w po wia tach: olsz tyń skim,
pi skim, mrą gow skim i szczy cień skim osie dli li się by li żoł nie rze Ar mii Kra jo wej (AK) z In spek to ra tu Ostro łę ka,
któ rzy utwo rzy li Pod in spek to rat Olsz tyn WiN. W stycz niu 1946 r. po wo ła no rów nież Okręg Olsz tyn Na ro do -
we go Zjed no cze nia Woj sko we go (NZW) „Bał tyk”, na cze le z kpt. Ma ria nem Ko złow skim ps. „Lech”, „Dą bro wa”.
Okręg dzia łał do amne stii w 1947 r., gdy więk szość je go żoł nie rzy się ujaw ni ła. Po nad to na oma wia nym 
te re nie swo je ak cje pro wa dzi ły m.in. od dzia ły Na ro do wych Sił Zbroj nych (NSZ), Ruch Opo ru AK (RO AK) oraz
kil ku mniej szych grup, któ rych człon ko wie wy wo dzi li się z 7 Bry ga dy Wi leń skiej AK, WiN, NSZ, NZW. 
Na War mii i Ma zu rach okre so wo dzia ła ły 5 i 6 Bry ga da Wi leń ska AK. Od two rzo na w kwiet niu 1946 r. Bry ga da
mjr. Zyg mun ta Szen dzie la rza „Łu pasz ki” li czy ła oko ło sie dem dzie się ciu lu dzi, zgru po wa nych w trzech szwa dro nach,
do wo dzo nych przez ppor. Zdzi sła wa Ba do chę ps. „Że la zny”, ppor. Hen ry ka Wie licz ko ps. „Lu fa” i ppor. Le ona
Smo leń skie go ps. „Zeus”. Star cia zbroj ne mia ły cha rak ter stric te par ty zanc ki, polegały za sad ni czo na roz bra ja niu
i ata ko wa niu po ste run ków MO, UBP, Ochro ny Ko lei czy nie wiel kich od dzia łów Ar mii Czer wo nej, WP, KBW.
Pro wa dzo no rów nież ak cje prze ciw ko dzia ła czom PPR i funk cjo na riu szom MO oraz UBP. 

Część ugru po wań pod ziem nych sku pi ła się na pro wa dze niu dzia łal no ści pro pa gan do wej i wy da wa niu oraz
kol por to wa niu ulo tek, pla ka tów i ga ze tek an ty ko mu ni stycz nych. Na le ży wspo mnieć także o mło dzie żo wych 
or ga ni za cjach nie pod le gło ścio wych, takich jak Har cer ska Or ga ni za cja Pod ziem na „Iskra” (HOP „Iskra”) dzia -
ła ją ca w la tach 1947–1950 m.in. w Olsz ty nie, Szczyt nie, Gi życ ku i Bar to szy cach. Po de kon spi ra cji jej człon ko wie
zo sta li ska za ni w po ka zo wym pro ce sie przez Woj sko wy Sąd Re jo no wy (WSR) w Olsz ty nie na ka ry po zba wie nia
wol no ści od 5 do 12 lat. Funk cjo nu ją cy od 1946 r. olsz tyń ski WSR za pi sał się krwa wo w po wo jen nej hi sto rii re gio -
nu, ska zu jąc 63 oso by na ka rę śmier ci (10 wy ro ków wy ko na no). Woj sko wa Pro ku ra tu ra Re jo no wa w Olsz ty nie
w la tach 1946–1955 wy da ła 4584 ak ty oskar że nia, na pod sta wie któ rych WSR w Olsz ty nie ska zał 3540 osób, 
w więk szo ści cy wi lów. Naj wię cej za rzu tów do ty czy ło nie le gal ne go po sia da nia bro ni, szpiegostwa, udzia łu w nie le gal -
nych związ kach o charakterze terrorystycznym i bandyckim bądź pomocy im oraz prowadzenia wro giej pro pa -
gan dy. Przed ob li czem są du sta wa li nie tyl ko człon ko wie pol skie go pod zie mia nie pod le gło ścio we go, Ukra iń cy
oskar ża ni o przy na leż ność do Ukra iń skiej Po wstań czej Ar mii (UPA) czy Niem cy po dej rza ni o dzia łal ność an ty pol -
ską, ale też bar dzo czę sto oso by nie win ne i nie wy god ne ze wzglę dów po li tycz nych. Oczy wi ście wśród ska za nych
by li rów nież po spo li ci prze stęp cy.

STO SUN KI NA RO DO WO ŚCIO WO -RE LI GIJ NE

W wy ni ku dzia łań wo jen nych oraz de cy zji po wzię tych na kon fe ren cji w Pocz da mie cał ko wi te mu prze kształ -
ce niu ule gła struk tu ra na ro do wo ścio wa daw nych Prus Wschod nich. Za szedł tu taj pro ces wy mia ny lud no ści nie spo -
ty ka ny do tąd w ta kiej ska li. Po więk sze nie te ry to rium na za cho dzie przy jed no cze snym usy tu owa niu gra ni cy
wschod niej wzdłuż tzw. li nii Cur zo na i w kon se kwen cji utra cie oko ło 179 tys. km2 te ry to rium sta ły się przy czyn ą
ma so wych mi gra cji lud no ścio wych. Głów nym ce lem pol skiej po li ty ki na ro do wo ścio wej po 1945 r. by ła jak naj szyb -
sza po lo ni za cja ziem za chod nich i pół noc nych po przez wy sie dle nie lud no ści nie miec kiej, za sy mi lo wa nie Ma zu rów
i War mia ków oraz pro wa dze nie pol skiej ak cji osie dleń czej na ob sza rach po nie miec kich. Zgod nie z po sta no wie -
nia mi Wiel kiej Trój ki, Niemców zo bo wią za no do opusz cze nia ziem przy zna nych Pol sce. Ich miej sce mie li za jąć
prze sie dleń cy z ob sza rów II Rzecz ypo spo li tej wcie lo nych do ZSRR, głów nie z Wi leńsz czy zny, Wo ły nia i Po do la,
osad ni cy z cen tral nej Pol ski oraz lud ność ukra iń ska i łem kow ska prze sie dlo na w 1947 r. w ra mach ak cji ,,Wi sła”.
Ca ły tra gizm za wie rał się w tym, że więk szość tych osób zo sta ła zmu szo na do opusz cze nia ro dzin nych stron, 
a o ich dra ma tycz nych lo sach świad czyć mo że cho ciaż by okre śla nie ich mia nem wy pę dzo nych i przy pę dzo nych. 

Na mo cy punk tu XIII po sta no wień kon fe ren cji w Pocz da mie lud ność nie miec ka mia ła zo stać wy sie dlo na 
z Pol ski, Cze cho sło wa cji i Wę gier pod nad zo rem So jusz ni czej Ra dy Kon tro li. Przy mu so wa mi gra cja do ty czyła
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po nad 2 mln 288 ty s. oby wa te li pań stwa nie miec kie go, któ rzy zna leź li się w no wych gra ni cach Pol ski, jed nak fak tycz -
nie mo gła do tknąć na wet bli sko 3 mln osób. W Okrę gu Ma zur skim licz bę Niem ców sza co wa no na oko ło 135 tys.
osób, z któ rych do koń ca 1948 r. wy sie dlo no od 65 do 67 ty s. Pierw szy trans port, li czą cy 1475 osób na ro do wo ści
nie miec kiej, wy je chał z Olsz ty na 14 sierp nia 1946 r. Wy sie dle nia w pierw szej ko lej no ści ob ję ły te po wia ty, 
w któ rych miesz ka ła naj więk sza licz ba Niem ców, tj. bar to szyc ki, bra niew ski, lidz bar ski, gier daw ski, kę trzyń ski,
pa słęc ki i wę go rzew ski. Za sad ni cza część ak cji wy sie dleń trwa ła do koń ca 1947 r. Ogó łem do 1950 r. Pań stwo wy
Urząd Re pa tria cyj ny zor ga ni zo wał 51 trans por tów, któ re ob ję ły bli sko 72 tys. Niem ców z wo je wódz twa olsz tyń -
skie go. Póź niej sze wy jaz dy mia ły cha rak ter in dy wi du al ny. Na le ży pod kre ślić, 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 czy państw wcho dzą cych w skład
ZSRR – Li twy i Ro sji. Do tych cza so wych miesz kań ców ob sza rów III Rze szy przy łą czo nych po 1945 r. do Pol ski
po dzie lo no pod wzglę dem na ro do wo ścio wym na gru pę Niem ców ob ję tych przy mu so wą de por ta cją oraz lud ność
ro dzi mą (au to chto nów), ma ją cą – ogól nie rzecz uj mu jąc – po cho dze nie sło wiań skie, któ ra, ży jąc od po ko leń 
w pań stwie nie miec kim, ule gła ger ma ni za cji. Wśród za kla sy fi ko wa nych w ten spo sób Ślą za ków, Lu bu szan, Ka szu -
bów i Sło wiń ców zna leź li się rów nież miesz kań cy Prus Wschod nich: Ma zu rzy i War mia cy. Lud ność ma zur ska
za miesz ki wa ła w prze wa ża ją cej więk szo ści wsie w po wia tach: mrą gow skim, szczy cień skim, ostródz kim, gi życ kim
i pi skim, li cząc w 1950 r. w całym wo je wódz twie oko ło 66 tys. osób. War mia cy na to miast by li dość zwar tą spo łecz -
no ścią, sku pio ną głów nie w po wia tach olsz tyń skim i bi sku piec kim (re szel skim), ich licz bę sza co wa no w tym sa mym
cza sie na 37 tys. Łącz nie Ma zu rzy i War mia cy w 1950 r. sta no wi li 18,5% ogó łu miesz kań ców wo je wódz twa olsz -
tyń skie go.

W świe tle wy tycz nych ów cze snych władz pań stwa pol skie go lud ność tę na le ża ło „po zy skać dla pol sko ści”,
sto su jąc po li ty kę tzw. re po lo ni za cji. Wo bec fak tu, że lu dzie ci od daw na czu li się najczęściej po pro stu Niem ca mi,
dzia ła nia władz w sto sun ku do nich spro wa dza ły się w kon se kwen cji do przy mu so wej ak cji po lo ni za cyj nej. 

Pierw szą pró bą re ali za cji te go ce lu i ure gu lo wa nia sta tu su lud no ści ro dzi mej by ła we ry fi ka cja na ro do wo ścio wa.
Jej sku tecz ność za le ża ła od usta le nia za sad, we dług któ rych po win na prze bie gać, ze wzglę du na zróż ni co wa ny
stan świa do mo ści na ro do wej Ma zu rów i War mia ków. Po od rzu ce niu pro po zy cji au to ma tycz ne go nada nia oby wa -
tel stwa pol skie go wszyst kim, z wy jąt kiem osób de kla ru ją cych się ja ko Niem cy, przy ję to opcję wy bo ru na ro do -
wo ści przez samych zainteresowanych. 

W ce lu prze pro wa dze nia we ry fi ka cji 16 kwiet nia 1945 r. w Olsz ty nie utwo rzo no Pol ski Ko mi tet Na ro do wo -
ścio wy na Okręg Ma zur ski, a w po szcze gól nych po wia tach toż sa me ko mi te ty na ro do wo ścio we. Urzę dy te by ły
od po wie dzial ne za wy da wa nie de cy zji i za świad czeń o przy na leż no ści na ro do wej oso bom, któ re za re je stro wa ły
się i wy peł ni ły spe cjal ną an kie tę. W kwiet niu 1946 r. po wo ła no z ko lei spe cjal ne ko mi sje we ry fi ka cyj ne, któ re
przyj mo wa ły wnio ski o stwier dze nie przy na leż no ści do na ro du pol skie go. Po la kiem mógł zo stać ten, kto znał 
w pod sta wo wym za kre sie ję zyk pol ski i czuł zwią zek z pol skim na ro dem. Po otrzy ma niu po zy tyw nej opi nii da na
oso ba mu sia ła pi sem nie zo bo wią zać się do wier no ści pań stwu pol skie mu i do pie ro wów czas otrzy my wa ła tym cza -
so wy do wód po twier dza ją cy na ro do wość. Roz wią za nie to bez po śred nio wpły nę ło na mier ne efek ty we ry fi ka cji.
Do raź ny cha rak ter za świad czeń wzma gał po czu cie tym cza so wo ści i bez rad no ści miesz kań ców, cho ciaż by 
w spra wach ure gu lo wa nia praw wła sno ści. Po nad to więk szość ro dzi mych miesz kań ców by łych Prus Wschod nich
silnie iden ty fi kowała się z pań stwem nie miec kim i nie znała ję zy ka pol skie go. Na le ży pod kre ślić, 
że pro blem ten do ty czył w więk szym stop niu Ma zu rów niż War mia ków. Lud ność ta w więk szo ści je śli nie uwa ża ła
się w ogó le za Niem ców, to przy naj mniej okre śla ła się ja ko „nie miec cy Ma zu rzy” lub po pro stu „tu tej si”. Wy ni ka ło
to ze spe cy ficz nych uwa run ko wań po li tycz nych, spo łecz nych i eko no micz nych w re jo nie po gra ni cza. Du żą ro lę
od gry wa ły kwe stie wy zna nio we, a głów nie kon flikt między pro te stan tami i ka to li ka mi o ko ścio ły. Po czu cie wy ob -
co wa nia, wza jem na nie uf no ść, bra k bez pie czeń stwa, an ta go ni zmy na tle re li gij nym wzma ga ły dy so nans spo łecz ny,
po tę go wa ny do dat ko wo chę cią wy ru go wa nia miejscowych – zwłasz cza Ma zu rów – z zaj mo wa nych przez nich
go spo darstw, prze ję cia ich ma jąt ku i in wen ta rza. 

We dług da nych z sierp nia 1947 r. spo śród 119 436 osób ob ję tych ak cją w wo je wódz twie olsz tyń skim – 35 029
nie pod da ło się we ry fi ka cji. W 1948 r. Urząd Wo je wódz ki w Olsz ty nie, wi dząc mier ne efek ty ak cji, po sta wił swo iste
ul ti ma tum lud no ści nie zwe ry fi ko wa nej. Wy zna czo no nie prze kra czal ny ter min zło że nia de kla ra cji – 15 kwiet nia
1948 r. Za chę ca jąc do pod da nia się tej pro ce du rze, obie cy wa no da le ko idą ce wspar cie ma te rial ne oraz po moc 
w od zy ska niu go spo darstw spor nych, czy li na le żą cych do au to chto nów, a za ję tych przez osad ni ków z Pol ski.
Oso bom, któ re nie zde kla ro wa ły by się do te go cza su, gro żo no po zba wie niem mie nia i wy sie dle niem. Za sad ni cze
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re zul ta ty wpro wa dze nia tych za rzą dzeń uwi docz ni ły się w 1949 r., gdy fi na li zo wa no już ca łą ak cję. Pro ble my, które
ujaw ni ły się wraz z roz po czę ciem we ry fi ka cji, uzmy sło wi ły de cy den tom ko niecz ność po lo ni za cji lud no ści ro dzi mej
War mii i Ma zur. Jed nak że w kon tek ście za pla no wa ne go na 30 czerw ca 1946 r. re fe ren dum lu do we go Kra jo wa
Ra da Na ro do wa uchwa li ła 28 kwiet nia usta wę o nada niu oby wa tel stwa pol skie go zwe ry fi ko wa nym au to chto -
nom. Za bieg ten był ob li czo ny na uzy ska nie jak naj więk sze go spo łecz ne go po par cia dla ko mu ni stów. Od gór ne
za rzą dze nie nie mo gło oczy wi ście wpły nąć na in dy wi du al ne po sta wy lud no ści ro dzi mej ani tym bar dziej z dnia
na dzień zmie nić iden ty fi ka cji na ro do wej. To też znacz na część osób zwe ry fi ko wa nych ja ko Po la cy w rze czy wi sto ści
uwa ża ła się na dal za Niem ców. Da ło to o so bie znać pod czas re ali za cji usta wy o oby wa tel stwie pol skim z 8 stycz nia
1951 r., któ ra w głów nej mie rze skie ro wa na by ła do osób nie zwe ry fi ko wa nych i, po dob nie jak po przed nie przed się -
wzię cia, przy czy ni ła się do de fi ni tyw ne go po grze ba nia szans na „po zy ska nie dla Pol ski” lud no ści ma zur skiej.
Na dal po ku to wa ła opi nia o tym, że pod pi sy wa nie de kla ra cji i przy ję cie oby wa tel stwa pol skie go jest rów no znacz ne
z wy rze cze niem się wia ry ewan ge lic kiej, z ze rwa niem kon tak tów z ro dzi ną prze by wa ją cą za gra ni cą, a też
i ze zgo dą na od da nie swo je go ma jąt ku i prze sie dle nie. Ude rze niem w po czu cie toż sa mo ści au to chto nów był
brak w de kla ra cji okre śle nia „Ma zur” oraz obo wią zek spo lsz cza nia imion. Wy wo ły wa ło to ko lej ne na pię cia 
w sto sun kach na ro do wo ścio wych na Ma zu rach. Lud ność ro dzi ma od ma wia ła przy ję cia do wo dów oso bi stych, 
żą da ła przy wró ce nia pra wa do po słu gi wa nia się ję zy kiem nie miec kim i moż li wo ści zwro tu za świad czeń o oby wa -
tel stwie pol skim. 

Jed nak że w tym sa mym okre sie wy two rzona po 1945 r. „próż nia de mo gra ficz na” była sys te ma tycz nie uzu peł -
nia na fa la mi nowych osad ni ków. Pierw szy etap te go ży wio ło we go na pły wu lud no ści zwią za ny był z chę cią wzbo -
ga ce nia się oraz zre kom pen so wa nia strat po nie sio nych w cza sie oku pa cji hi tle row skiej. Roz po wszech niało się
sza brow nic two. Uzbro jo ne gru py, przy by wa ją ce z przy le głych do Okrę gu Ma zur skie go po wia tów wo je wództw
war szaw skie go i bia ło stoc kie go, z bez względ no ścią gra bi ły go spo dar stwa i wsie. Mniej wię cej do lip ca 1945 r.
trwał pro ces nie zor ga ni zo wa ne go, dzi kie go osad nic twa, nad któ rym stop nio wo kon tro lę prze jął PUR, ko or dy -
nu jąc do koń ca 1945 r. przy jaz dy na War mię i Ma zu ry po nad 64 tys. osób. Lud ność po cho dzą ca prze waż nie 
z Kur piowsz czy zny, Bia ło stoc czy zny i Ma zow sza ze wzglę dów prak tycz nych i bez pie czeń stwa osa dza ła się głów -
nie w mia stach oraz wzdłuż naj waż niej szych ar te rii ko mu ni ka cyj nych, dlatego najliczniej za sie dlona została 
po łu dnio wa część wo je wódz twa. Zaj mo wa no nie tyl ko go spo dar stwa opu sto sza łe, ale zda rza ło się tak że ru go wa -
nie z ma jąt ków ich pra wo wi tych wła ści cie li. Pa lą ca sta ła się więc  kwe stia tzw. go spo darstw spor nych. Oczy wi ście
wśród przy by szów by li tak że osad ni cy -pio nie rzy, ko le ja rze, na uczy cie le, pra cow ni cy ad mi ni stra cji i rol ni cy, chcą cy
wziąć udział w od bu do wie i za go spo da ro wa niu tych te re nów. Lecz przede wszyst kim by ły to rze sze prze sie dleń ców
i osób szu ka ją cych lep szych wa run ków by to wych czy pra gną cych uło żyć po woj nie ży cie od no wa.

Wy sie dle nie lud no ści nie miec kiej z ziem za chod nich i pół noc nych od by wa ło się przy jed no cze snym wy sie -
dla niu Po la ków z by łych Kre sów Wschod nich II RP. W wyniku wcie le nia  tych te re nów do ZSRR lud ność pol ska
zna la zła się po za gra ni ca mi swojego państwa. Wiązało się to z groź bą statusu mniej szo ści na ro do wej w ob cym
pań stwie, na ra żo nej na dys kry mi na cję, prze śla do wa nia, a na wet śmierć. Z kolei wyjazd do Polski oznaczał po rzu -
ce nie „ma łej oj czy zny”, ma jąt ku i zie mi, na któ rej od po ko leń ży li przod ko wie. Jed nak ter ror sto so wa ny przez 
na cjo na li stów li tew skich czy ukra iń skich oraz re pre sje władz ra dziec kich spra wia ły, że wy pę dze nia i wy jaz dy
Po la ków z „ziem za bra nych” by ły w za sa dzie przy mu so we lub po pro stu oka zy wa ły się je dy ną szan są na prze ży cie.
Zor ga ni zo wa na i ma ją ca bar dziej do bro wol ny cha rak ter ak cja wy sie dleń za czę ła się od 1944 r. wraz z pod pi sa niem
umów o wy mia nie lud no ści mię dzy PKWN a so cja li stycz ny mi re pu bli ka mi Ukra iny, Bia ło ru si i Li twy. Po nad to
w myśl po ro zu mie nia za war te go 6 lip ca 1945 r. przez Tym cza so wy Rząd Jed no ści Na ro do wej i wła dze ZSRR
uzgod nio no m.in., że wy sie dle nie obej mie oby wa te li pol skich za miesz ku ją cych przed 1 wrze śnia 1939 r. ob szar
wcie lo ny do ZSRR oraz oso by, któ re zna la zły się na te ry to rium te go pań stwa np. w wy ni ku de por ta cji czy dzia łań
wo jen nych, zwłasz cza w la tach 1939–1941. Mi gra cja ta z czy sto pro pa gan do wych i po li tycz nych ce lów na zwa na
zo sta ła „re pa tria cją”, a oso by wy sie dlo ne z Kre sów „re pa trian ta mi”, co nie mia ło nic wspól ne go z wła ści wym
zna cze niem tych okre śleń. 13 lu te go 1945 r. po wo ła no urząd Głów ne go Peł no moc ni ka Rzą du RP do spraw 
Re pa tria cji, a od po wie dzial ność za re ali za cję ak cji po wie rzo no PUR -owi. Prze jazd do Pol ski od by wał się za zwy czaj
ko le ją, w wa go nach to wa ro wych, w uciąż li wych wa run kach, trwał czę sto kil ka na ście dni. Prze sie dleń cy trafiali
naj czę ściej na tzw. Zie mie Od zy ska ne. W wo je wódz twie olsz tyń skim były to prze waż nie po wia ty pół noc ne: 
lidz bar ski, kę trzyń ski, bra niew ski, gi życ ki, bar to szyc ki i pa słęc ki. Ka ta stro fal ny stan bez pie czeń stwa, trud no ści
ko mu ni ka cyj ne i apro wi za cyj ne oraz pro ble my na tu ry na ro do wo ścio wo -re li gij nej spra wia ły, że osad ni cy by li
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nie jed no krot nie roz cza ro wa ni re alia mi, w ja kich przy szło im żyć. Utrud nia ło to pro ces ada pta cji i ne ga tyw nie
od bi ja ło się na re la cjach z in ny mi miesz kań ca mi. Wie lu z nich nie chcia ło po go dzić się z no wą rze czy wi sto ścią.
Ocze kiwano wy bu chu no we go kon flik tu zbroj ne go mię dzy Za cho dem i Wscho dem, w którym upatrywano
szansę po wro tu na utra co ne zie mie. W sa mej sto li cy regionu licz ba wy sie dleń ców ze wscho du się ga ła 42,8%
wszyst kich miesz kań ców. Do 1950 r. ogó łem w wo je wódz twie olsz tyń skim osie dli ło się po nad 134 tys. osób po cho -
dzą cych z daw nych Kre sów Wschodnich II RP.

Ko lej ną gru pą przy mu so wych osad ni ków by ła lud ność ukra iń ska i łem kow ska. Spo śród oko ło 5,5 mln Ukra -
iń ców ży ją cych w II RP w gra ni cach Pol ski po 1944 r. zna la zło się sza cun ko wo 650–700 tys. osób tej na ro do wo ści,
głów nie w wo je wódz twach lu bel skim, kra kow skim i rze szow skim. Ży ją ce na tym ob sza rze od kil ku wie ków spo łecz -
no ści ukra iń ska, pol ska, ży dow ska i łem kow ska two rzy ły wie lo kul tu ro wy i róż no rod ny pod wzglę dem re li gij nym
kra jo braz et nicz ny. 

W po ło wie XIX wie ku na stą pił wzrost po czu cia od ręb no ści na ro do wo -kul tu ro wej, po głę bio ny na po cząt ku
dwu dzie ste go stu le cia po pu la ry za cją ha seł na cjo na li stycz nych oraz roz wo jem świa do mo ści na ro do wej. Na po gor -
sze niu sto sun ków pol sko -ukra iń skich za wa ży ło wiele czynników, m. in. za wie dzio ne na dzie je Ukra iń ców na 
nie pod le głe pań stwo, woj na pol sko -ukra iń ska 1918–1919, po li ty ka na ro do wo ścio wa II RP, okres oku pa cji 
nie miec kiej i so wiec kiej. Apo geum konfliktu i jego naj krwaw sze ob li cze ujaw ni ło się na Wo ły niu i w Ga li cji
Wschod niej. Or ga ni za cja Ukra iń skich Na cjo na li stów – Ukra iń ska Po wstań cza Ar mia (OUN – UPA) od wio sny
1943 r. roz po czę ła krwa wą ak cję an ty pol ską, w któ rej wy ni ku do 1945 r. zgi nę ło 80–100 tys. Po la ków. Od dzia ły
te sły nę ły z okru cień stwa i wy myśl nych spo so bów mor do wa nia ca łych wio sek, w tym ko biet i dzie ci. Z ko lei AK
pro wa dzi ła ak cje od we to we, w któ rych śmierć po nio sło oko ło 20 tys. Ukra iń ców. Wkro cze nie Ar mii Czer wo nej na
te te re ny spo wo do wa ło pew ne za ha mo wa nie wza jem nych ata ków i skie ro wa nie sił za rów no pod zie mia po akow -
skie go, jak i UPA do wal ki prze ciw ko So wie tom i pol skim ko mu ni stom. 

Po ro zu mie nie za war te mię dzy PKWN a rzą dem Ukra iń skiej So cja li stycz nej Re pu bli ki Ra dziec kiej 9 wrze śnia
1944 r. zo bli go wa ło lud ność pol ską do opusz cze nia ziem ZSRR, a lud ność ukra iń ską – do wy jaz du z Pol ski. Wy sie -
dle nia Ukra iń ców czę sto mia ły cha rak ter przy mu so wy, a Woj sko Pol skie po wszech nie sto so wa ło si łę. Z dru giej
stro ny wła dze so wiec kie pod sy ca ły na stro je an ty pol skie i sto so wa ły re pre sje wo bec Po la ków, rów nież wy ko rzy -
stu jąc UPA. W kon se kwen cji z Ukra iny wy je cha ło oko ło 790 tys. Po la ków, a z Pol ski do ZSRR po nad 488 tys.
Ukra iń ców. Na po cząt ku 1945 r. UPA zorganizowa ła swoje struk tu ry pod ziem ne na za chód od li nii Cur zo na, czy li
na te ry to rium Pol ski. Miało to na celu zahamowanie dalszego wy sie dla nia Ukra iń ców do ZSRR oraz
skuteczniejszą walkę z pol skimi od dzia łami partyzanckimi. Ko mu ni ści za prio ry te to we uwa ża li definitywne
zwal cze nie zbroj ne go pod zie mia po akow skie go oraz opo zy cji peeselowskiej. Kwe stią UPA za ję to się do pie ro 
w 1947 r. 

29 mar ca 1947 r. Biu ro Po li tycz ne KC PPR za de cy do wa ło o prze sie dle niu lud no ści ukra iń skiej i łem kow skiej
na zie mie za chod nie i pół noc ne, a na stęp nie pod da nie jej asy mi la cji. For mal ne de cy zje w tej spra wie Pań stwo wa
Ko mi sja Bez pie czeń stwa pod ję ła 12 kwiet nia 1947 r. W ce lu wy sie dle nia tej lud no ści i zlikwidowania oddziałów
UPA utwo rzo no Gru pę Ope ra cyj ną „Wi sła” pod do wódz twem gen. Ste fa na Mos so ra. Od 28 kwiet nia do koń ca
lip ca 1947 r. 21 tys. żoł nie rzy i funk cjo na riu szy Woj ska Pol skie go, KBW, Wojsk Ochro ny Po gra ni cza, MO, OR MO
i UBP prze pro wa dzi ło ak cję „Wi sła”. W jej wy ni ku z wo je wództw rze szow skie go, lu bel skie go i kra kow skie go wy sie -
dlo no po nad 140 tys. Ukra iń ców, Łem ków i człon ków pol sko -ukra iń skich ro dzin mie sza nych. Do wo je wódz twa
olsz tyń skie go tra fi ło 55 tys. osób. 

W sa mym Olsz ty nie pierw sze trans por ty z prze sie dleń ca mi po ja wi ły się już 3 ma ja. Wy dział Osie dleń czy
Urzę du Wo je wódz kie go w Olsz ty nie za le cał, aby lud ność tę kie ro wać do pół noc nych po wia tów przy gra nicz nych,
zwłasz cza wę go rzew skie go i bra niew skie go, a ra czej uni kać osie dla nia w po wia tach, w któ rych miesz ka naj więk szy
od se tek War mia ków i Ma zu rów. Po nad to od gór nie za le ca no roz pro sze nie lud no ści ukra iń skiej i łem kow skiej po cho -
dzą cej z tych sa mych wio sek a na wet po wia tów, i za cho wa nie po zio mu li czeb ne go nieprze kra cza ją ce go 10% ogó łu
miesz kań ców da nej miej sco wo ści. Wy tycz nych tych jed nak nie by ło moż na zre ali zo wać ze wzglę du na ob ję cie
ak cją więk szej niż pla no wa no licz by lud no ści oraz brak wol nych go spo darstw. Dla te go np. w gmi nach Gó ro wo
Iła wec kie i Ba nie Ma zur skie od se tek Ukra iń ców wśród wszyst kich miesz kań ców wy no sił 42% i 71%, a ta kie wio ski
jak Asu ny, Gę bał ki, Zie mia ny w całości zamieszkiwali przesiedleńcy z akcji „Wisła”. Lud ność ta ży ła w bar dzo
trud nych wa run kach by to wych. Fa tal ny stan go spo darstw i bu dyn ków miesz kal nych oraz trud no ści apro wi -
za cyj ne spra wia ły, że po cząt ko we la ta na War mii i Ma zu rach ozna cza ły ży cie czę sto kroć w nę dzy i gło dzie. 
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Gdy do da my do te go licz ne an ta go ni zmy, ostra cyzm i izo la cję spo łecz ną ze stro ny in nych grup na ro do wo ścio -
wych oraz au to alie na cję, stanie się jasne, że pro ces asy mi la cji tej spo łecz no ści prze bie gał nie zwy kle trud no, 
a w nie któ rych przy pad kach trwa po dzień dzi siej szy.

Spo śród spo łecz no ści mi gru ją cych do bro wol nie do wo je wódz twa olsz tyń skie go moż na wy mie nić Bia ło ru si nów
z Pod la sia, Li twi nów z Su walsz czy zny, Ro mów i Ży dów. Nie zbyt licz ną gru pę osad ni ków sta no wi li rów nież pol scy
re emi gran ci z Fran cji, Bel gii, Nie miec i Man dżu rii oraz Ro sja nie, bę dą cy za zwy czaj de zer te ra mi z woj ska. 

W wy ni ku tych po wo jen nych mi gra cji lud no ścio wych na War mii i Ma zu rach wy two rzył się swo isty kon glo -
me rat na ro do wo ścio wo -re li gij ny. We dług da nych z 1948 r. naj więk szą gru pę wy zna nio wą w wo je wódz twie olsz tyń -
skim sta no wi li ka to li cy (445 567 osób). By li to głów nie prze sie dleń cy z daw nych Kre sów Wschod nich II RP 
i osad ni cy z Pol ski cen tral nej oraz War mia cy. Ko lej ną spo łecz ność sta no wi li ewan ge li cy (58 114) i me to dy ści 
(6108), do któ rych na le że li przede wszyst kim Ma zu rzy i Niem cy. Gre ko ka to li cy (oko ło 33 tys.) i pra wo sław ni 
(po nad 18 250) by li na ro do wo ści ukra iń skiej i ro syj skiej. Spośród in nych, zde cy do wa nie mniej szych związ ków 
wy zna nio wych funk cjo nu ją cych w województwie olsz tyń skim na le ży wy mie nić Pol ski Ko ściół Chrze ści jan Bap ty -
stów, któ ry li czył oko ło ośmiu set wier nych, i Zjed no cze nie Ko ścio łów Chry stu so wych Wy zna nia Ewan ge lic kie go
w Pol sce – z oko ło 600 za de kla ro wa ny mi wy znaw ca mi. Po zo sta łe gru py re li gij ne, ta kie jak Ko ściół Chrze ści jan
Wia ry Ewan ge licz nej, Ko ściół Ad wen ty stów Dnia Siód me go, Świec ki Ruch Mi syj ny ,,Epi fa nia”, Świad ko wie 
Je ho wy i Ży dow ska Kon gre ga cja Wy zna nio wa, sku pia ły od 200 do 500 wier nych. W po wie cie mrą gow skim, 
w re jo nie Ukty i Woj no wa, ży li sta ro obrzę dow cy zwa ni fi li po na mi (491 osób), w Ze łwą gach swo ją ka pli cę mie li
mor mo ni (130), w Ko se wie – wier ni wy zna nia no wo apo stol skie go. Nie licz ną gru pę two rzy li rów nież zie lo no -
świąt kow cy. 

Dzia ła nia wo jen ne w Pru sach Wschod nich i póź niej sza oku pa cja ra dziec ka bez po śred nio wpły nę ły na sy tu ację
dwóch naj więk szych Ko ścio łów ist nie ją cych na tym ob sza rze. Struk tu ry Ko ścio ła Ewan ge lic ko -Unij ne go, ści śle
utoż sa mia ne go z pań stwem nie miec kim, roz pa dły się w wy ni ku wy jaz du więk szo ści du chow nych wraz z czę ścią
pa ra fian. To miej sce za jął pol ski Ko ściół Ewan ge lic ko -Au gs bur ski, któ ry stał się spad ko bier cą ma jąt ku po unij -
ne go, przej ął rów nież opie kę dusz pa ster ską nad po zo sta ją cy mi głów nie na Ma zu rach lu te ra na mi. Pierw szym
przed sta wi ciel stwem wy znań pro te stanc kich w Okrę gu Ma zur skim by ła po wo ła na w sierp niu 1945 r. Ra da Ko ścio ła
Ewan ge lic kie go w Olsz ty nie. Na po cząt ku 1946 r. do Olsz ty na przy był ofi cjal ny przed sta wi ciel Ko ścio ła Ewan -
ge lic ko -Au gs bur skie go ks. Ed mund Frisz ke, któ ry prze jął obo wiąz ki se nio ra or ga ni zu ją cej się die ce zji ma zur skiej.
W czerw cu 1946 r. na ze bra niu se nio ral nym w Olsz ty nie ukon sty tu owa ły się wła dze die ce zji, w ich skład obok
księ ży Ed mun da Frisz ke go (se nior) i Ot to na Wit ten ber ga (kon se nior) we szli zna ni ma zur scy dzia ła cze: Ka rol
Mał łek (ku ra tor die ce zji) i Emil Leyk (wi ce ku ra tor). Jed nak die ce zja ma zur ska for mal nie zo sta ła utwo rzo na do pie ro
w kwiet niu 1948 r. 

Ko ściół Ewan ge lic ko -Au gs bur ski na oma wia nym ob sza rze bo ry kał się z wie lo ma trud no ścia mi. Two rząc swe
struk tu ry od pod staw, nie dys po no wał wy star cza ją cą liczbą księ ży, któ rzy mo gli by ob jąć wła ści wą opie ką dusz -
pa ster ską wszyst kich pa ra fian, w więk szo ści znaj du ją cych się w bar dzo cięż kiej sy tu acji ma te rial nej. Do dat ko wo
część świą tyń zo sta ła w cza sie dzia łań wo jen nych zruj no wa na, a te, któ re oca la ły, by ły bar dzo czę sto przed mio tem
ry wa li za cji z ka to li ka mi. Po waż nym pro ble mem by ła sła ba zna jo mość ję zy ka pol skie go wśród wier nych, zwłasz cza
że w kon tek ście we dług wy tycz nych władz pań stwo wych któ rych Ko ściół Ewan ge lic ko -Au gs bur ski miał ode grać
klu czo wą ro lę w po lo ni za cji lud no ści ma zur skiej.

Ko ściół ka to lic ki, któ ry w wy ni ku dzia łań wo jen nych w Pru sach Wschod nich od niósł zna czą ce stra ty, zwłasz cza
wśród du cho wień stwa, był głę bo ko zdez or ga ni zo wa ny. Część księ ży ewa ku owa ła się wraz z lud no ścią cy wil ną,
kil ku dzie się ciu zgi nę ło, przy czym oko ło 20 zo sta ło za mor do wa nych przez żoł nie rzy Ar mii Czer wo nej, a wie lu
wy wie zio no w głąb ZSRR. Tym, któ rym uda ło się po zo stać w ro dzi mych pa ra fiach, od mó wio no oby wa tel stwa
pol skie go i zmu szo no do opusz cze nia kraju. Tak by ło w przy pad ku bp. Mak sy mi lia na Kal le ra. Wła dze pań stwo we
by ły zde cy do wa nie prze ciw ne te mu, by na cze le die ce zji war miń skiej stał na dal du chow ny na ro do wo ści 
nie miec kiej. Po dob ny los spo tkał rów nież wi ka riu sza ge ne ral ne go, dzie ka na ka pi tu ły from bor skiej ks. Aloj ze go
Ma rqu ard ta, któ re go za stą pił pro boszcz pa ra fii św. Ja ku ba w Olsz ty nie, z po cho dze nia War miak, ks. Jan Ha now ski.

Sto li ca Apo stol ska, nie uzna jąc no wych władz i gra nic Pol ski, za po śred nic twem Wa ty kań skiej Kon gre ga cji
dla Ko ściel nych Spraw Nad zwy czaj nych upo waż ni ła pry ma sa Pol ski kar d. Au gu sta Hlon da do zor ga ni zo wa nia 
ad mi ni stra cji i ży cia ko ściel ne go na zie miach za chod nich i pół noc nych. Ze wzglę dów ka no nicz nych 15 sierp nia
1945 r. kar d. Hlond wy dał za rzą dze nie po wo łu ją ce pięć ad mi ni stra tur apo stol skich z ad mi ni stra to ra mi. Ad mi ni -
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stra to rem apo stol skim pol skiej czę ści die ce zji war miń skiej mia no wa ny zo stał pierw szy od cza sów bp. Igna ce go
Kra sic kie go Po lak, ks. pra łat dr Teo dor Bensch. Zde cy do wał on o prze nie sie niu ku rii bi sku piej z From bor ka do
Olsz ty na, gdzie utwo rzo no nie tyl ko die ce zjal ne or ga na ad mi ni stra cyj ne, ale i re ak ty wo wa no w 1949 r. wyż sze 
se mi na rium du chow ne. Jed nym z naj waż niej szych za dań, przed ja ki mi sta nę li księ ża w Okrę gu Ma zur skim, by ło
ob ję cie opie ką dusz pa ster ską za rów no ka to lic kiej lud no ści ro dzi mej, jak i co raz licz niej na pły wa ją cych osad ni ków
i prze sie dleń ców pol skich. Dla te go Ko ściół ka to lic ki ode grał za sad ni czą ro lę w in te gra cji i asy mi la cji na tym te re nie
róż nych grup lud no ścio wych, dla któ rych bar dzo czę sto je dy nym wspól nym mia now ni kiem by ła ta sa ma wia ra. 

Zróż ni co wa nie re li gij ne kom pli ko wa ło i tak już nie ła twe re la cje spo łecz ne. W świa do mo ści wie lu prze sie dleń ców
i osad ni ków przy by łych do wo je wódz twa olsz tyń skie go po 1945 r. za korzenio ne by ły licz ne, naj czę ściej bar dzo
krzyw dzą ce ste reo ty py. Utoż sa mia no m.in. pol skość z ka to li cy zmem, a nie miec kość z wy zna niem ewan ge lic kim,
dla te go Ma zu rów okre śla no ja ko „Szwa bów” czy „hi tle row ców”. In ne spo łecz no ści tak że okre śla no w spo sób 
pe jo ra tyw ny, np. lud ność ukra iń ską na zy wa no „cha cha ła mi”, a na wet „mor der ca mi”, prze sie dleń ców z Kre sów
Wschodnich – „Ru ski mi” lub „za bu go la mi”, na to miast osad ni ków z cen tral nych ziem pol skich „zło dzie ja mi” lub
„cen tra la ka mi”. Utrud nia ło to znacz nie pro ce sy ada pta cji i sta bi li za cji spo łecz nej.

Na pierw szy plan kon flik tów mię dzy wy zna nio wych wkro czy ły spo ry o miej sca kul tu. Tu głów na li nia fron tu
od gra dza ła pro te stan tów od ka to li ków. Po woj nie w wy ni ku uciecz ki i wy sie dleń oraz ma so wej ak cji osad ni czej
lud no ści pol skiej wy zna nia ka to lic kie go lu te ra nie sta li się wy zna niem mniej szo ścio wym. Kon se kwen cje te go ła two
by ło prze wi dzieć. Z bie giem lat, wraz ze zmia ną sto sun ków wy zna nio wych po obu stro nach na ra sta ły uprze dze nia.
Nie jed no krot nie z bra ku wo li po jed na nia gó rę bra ły ar gu men ty si ło we. Nie któ re świą ty nie zaj mo wa no sa mo wol nie.
In ne, któ rych wy lud nio ne pa ra fie nie by ły w sta nie utrzy mać, sprzedawano lub oddawano katolikom wzamian za
mniejsze kościoły lub kaplice. Zwłasz cza ten kon flikt przez la ta wrósł głę bo ko w świa do mość tu tej szych miesz kań ców
oby dwu wy znań, a wśród ewan ge li ków do dziś tkwi po czu cie nie spra wie dli wo ści i do zna nych krzywd.

Ce chą cha rak te ry stycz ną sto sun ków spo łecz nych pa nu ją cych w wo je wódz twie olsz tyń skim w pierw szych 
la tach po II woj nie świa to wej był izo la cjo nizm po szcze gól nych grup na ro do wo ścio wych oraz an ta go ni zmy mię dzy -
wy zna nio we i mię dzy kul tu ro we, pro wa dzą ce do wza jem nych uprze dzeń i kon flik tów. Wspól ne dla wszyst kich
miesz kań ców te go re gio nu by ło po czu cie tym cza so wo ści, bra ku bez pie czeń stwa, trud na sy tu acja żyw no ścio wa
i go spo dar cza. Ada pta cję do no wej rze czy wi sto ści do dat ko wo utrud nia ło pro wa dze nie nie jed no krot nie błęd nej
po li ty ki na ro do wo ścio wej przez ów cze sne wła dze pań stwa pol skie go. Jed nak wszyst kie po wyż sze czyn ni ki i uwa run -
ko wa nia spo łecz no -po li tycz ne wpły nę ły rów nież za sad ni czo na wy kształ ce nie się wie lo kul tu ro we go kra jo bra zu
War mii i Ma zur, któ rych skom pli ko wa na hi sto ria jest dzie dzic twem przy szłych po ko leń. 
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Ak cja „Wi sła” – ope ra cja o cha rak te rze mi li tar nym, po le ga ją ca na wy sie dle niu z po łu dnio wo -wschod niej Pol ski
na zie mie za chod nie i pół noc ne po nad 140 tys. oby wa te li pań stwa pol skie go, głów nie po cho dze nia ukra iń skie go
oraz łem kow skie go, a tak że człon ków ro dzin mie sza nych, prze pro wa dzo na w okre sie od 28 kwiet nia do koń ca
lip ca 1947 r. na mo cy de cy zji Biu ra Po li tycz ne go KC PPR. Jej ce lem by ło za sy mi lo wa nie tej lud no ści i zli kwi do -
wa nie na cjo na li stycz ne go pod zie mia ukra iń skie go.

Au to chton – oso ba na le żą ca do lud no ści ro dzi mej (rdzen nej) da ne go te ry to rium. Wła dze pol skie po 1945 r. 
za wę zi ły zna cze nie te go ter mi nu, sto su jąc go tyl ko wo bec by łych oby wa te li III Rze szy za miesz ku ją cych zie mie
przy zna ne Pol sce po II woj nie świa to wej, któ rzy de kla ro wa li pol skie po cho dze nie, jed nak w rze czy wi sto ści doty czy
on rów nież zde kla ro wa nej nie miec ko lud no ści ro dzi mej. Okre śle nie to we szło do po wszech ne go użyt ku, choć
dla osób w ten spo sób na zy wa nych mo że mieć wy dźwięk pe jo ra tyw ny. 

EGO – skrót ozna cza ją cy po wia ty na zwa ne ma zur ski mi: ełc ki, goł dap ski i olec ki, włą czo ne 7 lipca 1945 r. do 
wo je wódz twa bia ło stoc kie go.

Gra ni ca afry kań ska – okre śle nie na wią zu ją ce do sto so wa ne go przez pań stwa ko lo nial ne po dzia łu gra nic, m.in.
w Afry ce, we dług któ re go nie bra no pod uwa gę wa run ków geo gra ficz nych ani in fra struk tu ry czy wcze śniej sze go
po dzia łu ad mi ni stra cyj ne go. W ten spo sób wy ty czo no od ręcz nie w li nii pro stej pół noc ną gra ni cę Pol ski z ZSRR,
któ ra jed no cze śnie po kry ła się czę ścio wo z pół noc ną gra ni cą wo je wódz twa olsz tyń skie go; lud ność nie miec ka 
z te go ob sza ru zo sta ła wy sie dlo na naj wcze śniej.

In sty tut Ma zur ski – or ga ni za cja na uko wo -ba daw cza za ło żo na w 1943 r. przez po cho dzą cych głów nie z Dział -
dowsz czy zny dzia ła czy ma zur skich, m.in. Ka ro la Mał ł ka, któ rzy re ak ty wo wa li w Ra do ści ko ło War sza wy kon spi -
ra cyj ny Zwią zek Ma zu rów. Pod na zwą Ma zur skie go In sty tu tu Ba daw cze go funk cjo no wał on w struk tu rach
Ko mi sji Oświa to wej dla Prus Wschod nich Taj nej Or ga ni za cji Na uczy ciel skiej. Człon ko wie In sty tu tu w li sto pa -
dzie 1944 r. opra co wa li i prze ka za li Bo le sła wo wi Bie ru to wi me mo riał za wie ra ją cy za sa dy or ga ni za cji ży cia pol skie -
go na Ma zu rach. Od 1945 r. In sty tut Ma zur ski dzia łał ofi cjal nie w Olsz ty nie ja ko or gan na uko wo -ba daw czy
zaj mu ją cy się pro ble ma ty ką re gio nal ną War mii i Ma zur. W 1948 r. stał się sta cją na uko wą In sty tu tu Za chod nie go
w Po zna niu, a na stęp nie zna lazł się w ge stii Pol skie go To wa rzy stwa Hi sto rycz ne go. Obec nie kon ty nu ato rem 
In sty tu tu jest Ośro dek Ba dań Na uko wych im. Woj cie cha Kę trzyń skie go w Olsz ty nie. 

Ko ściół Ewan ge lic ko -Au gs bur ski w Rze czy po spo li tej Pol skiej – naj star szy i naj więk szy Ko ściół ewan ge lic ki
(pro te stanc ki) w Pol sce, zwa ny rów nież Ko ścio łem lu te rań skim ze wzglę du na opar cie teo lo gicz ne w na uce Mar ci -
na Lu tra. W skład władz Ko ścio ła wcho dzą: sy nod, kon sy storz, bi skup, Ra da Sy no dal na oraz Kon fe ren cja Bi sku -
pów Ko ścio ła. Na po zio mie die ce zji jest to sy nod oraz bi sku pi die ce zjal ni – przed 1991 r. zwa ni rów nież se nio ra mi
die ce zji. Lu te ra nizm zo stał wpro wa dzo ny ja ko re li gia pań stwo wa, po se ku la ry za cji Za ko nu Krzy żac kie go w 1525 r.
przez Al brech ta Ho hen zol ler na w Pru sach Ksią żę cych.

Ko ściół unic ki (uni ci) – w Pol sce uni ta mi po tocz nie okre śla się wier nych Ko ścio ła Ka to lic kie go Ob rząd ku Bi zan -
tyj sko -Ukra iń skie go (na zwa ofi cjal na), zwa ne go rów nież Ukra iń ską Cer kwią Grec ko ka to lic ką, Bi zan tyj skim 
Ka to lic kim Ko ścio łem Ukra iń skim, Grec ko ka to lic ką Cer kwią Ukra iń ską lub Ukra iń skim Ko ścio łem Ka to lic kim;
po tocz nie uży wa na jest tak że na zwa Ko ściół unic ki bądź grec ko ka to lic ki. Jest to chrze ści jań ska wspól no ta wy zna -
nio wa, któ ra w wy ni ku unii brze skiej w 1596 r. od dzie li ła się od Ko ścio ła pra wo sław ne go, uzna jąc zwierzch ność
pa pie ża, przy ję ła do gma ty ka to lic kie przy jed no cze snym za cho wa niu bi zan tyj skie go ry tu li tur gicz ne go. Po mi mo
de le ga li za cji te go Ko ścio ła w okre sie PRL i in ter no wa nia bądź uwię zie nia czę ści du chow nych, m.in. w obo zie 
w Ja worz nie, funk cjo no wał on w struk tu rze ad mi ni stra cyj nej Ko ścio ła rzym sko ka to lic kie go. Licz bę wier nych 
w Pol sce sza cu je się na oko ło 80–100 tys. osób. 
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Ma zu ry – kra ina hi sto rycz no -geo gra ficz na bę dą ca czę ścią Po je zie rza Ma zur skie go i Iław skie go w pół noc no -
-wschod niej Pol sce, obej mu ją ca po wia ty: ostródz ki, ni dzic ki, szczy cień ski, mrą gow ski, ełc ki, gi życ ki, pi ski, olec ki,
po łu dnio we czę ści po wia tów kę trzyń skie go, wę go rzew skie go i goł dap skie go.

Ma zu rzy – pol sko ję zycz na, a od XX w. rów nież czę ścio wo nie miec ko ję zycz na lud ność wy zna nia ewan ge lic kie go
(lu te rań skie go), bę dą ca w więk szo ści po tom ka mi pol skich osad ni ków z Ma zow sza, za miesz ku ją ca po łu dnio we
zie mie Prus Wschod nich (po 1945 r. bę dą ce czę ścią wo je wódz twa olsz tyń skie go i bia ło stoc kie go).

Okręg Ma zur ski – jed nost ka ad mi ni stra cyj na utwo rzo na na przy zna nych Pol sce po II woj nie świa to wej te re nach
by łych Prus Wschod nich, funk cjo nu ją ca od 14 mar ca 1945 r. do 29 ma ja 1946 r. Na cze le Okrę gu stał peł no moc nik
rzą du RP. Funk cję tę peł ni li ko lej no: Je rzy Szta chel ski, Ja kub Pra win i Zyg munt Ro bel. 

Pol ski Au to ke fa licz ny Ko ściół Pra wo sław ny – je den z ka no nicz nych Ko ścio łów pra wo sław nych wy wo dzą cych się
z wcze sno chrze ści jań skie go Ko ścio ła Wschod nie go Ce sar stwa Rzym skie go, bę dą cych spad ko bier ca mi bi zan tyj skie go
ko ścio ła pań stwo we go, któ re od dzie li ły się w cza sie wiel kiej schi zmy wschod niej w 1054 r., od rzu ca jąc wła dzę pa pie ża.
Obej mu je swo ją ju rys dyk cją wszyst kie pa ra fie pra wo sław ne w Pol sce. Obec nie li czy po nad 500 tys. wier nych, za miesz -
ku ją cych głów nie wo je wódz two bia ło stoc kie, i jest dru gim pod wzglę dem li czeb no ści Ko ścio łem w Pol sce. 

Re pa tria cja – ro dzaj re emi gra cji, po wro tu do ro dzi me go kra ju osób, któ re w wy ni ku róż nych czyn ni ków, naj czę -
ściej wbrew wła snej wo li, mu sia ły wcze śniej opu ścić swo ją oj czy znę. Ter min ten ze wzglę dów pro pa gan do wych
był błęd nie sto so wa ny w ce lu usank cjo no wa nia nie rzad ko przy mu so wych wy sie dleń, de por ta cji czy prze sie dleń
miesz kań ców (na zy wa nych wów czas re pa trian ta mi) da ne go ob sza ru, któ re go przy na leż ność pań stwo wa w wy ni ku
prze su nięć gra nicz nych ule gła zmia nie. 

Re po lo ni za cja – ze wzglę dów pro pa gan do wych ter min błęd nie sto so wa ny wo bec okre śle nia dzia łań – ta kich
jak kur sy re po lo ni za cyj ne, na uka ję zy ka pol skie go i hi sto rii Pol ski, two rze nie uni wer sy te tów lu do wych ma ją cych
na ce lu od wró ce nie pro ce su ger ma ni za cji lud no ści ziem za chod nich i pół noc nych zwe ry fi ko wa nej ja ko przy na leż nej
do na ro du pol skie go. Ze wzglę du na da le ko po su nię te zniem cze nie tej lud no ści wła ści wie jest uży wa nie ter mi nu
po lo ni za cja – nie za leż nie od te go, czy przy bie ra ła ona cha rak ter przy mu so wy, czy do bro wol ny.

„Ró ża” – film pro duk cji pol skiej z 2011 r. w re ży se rii Woj cie cha Sma rzow skie go, opo wia da ją cy o lo sach lud no ści
ma zur skiej oraz osad ni ków przy by wa ją cych do by łych Prus Wschod nich po II woj nie świa to wej na tle ży cia i tra gicz -
nych prze żyć głów nych bo ha te rów: żoł nie rza AK (Mar cin Do ro ciń ski) oraz Ma zur ki (Aga ta Ku le sza). 

Sta ro obrzę dow cy, sta ro wie rzy, sta ro wier cy – wy zna nie po wsta łe wsku tek roz ła mu w Ro syj skim Ko ście le Pra wo -
sław nym po od rzu ce niu przez część wier nych i du chow nych (z pro to po pem Aw wa ku mem Pie tro wem na cze le) 
sie dem na sto wiecz nej re for my li tur gicz nej pa triar chy Ni ko na, któ ra mia ła kosz tem ru skich tra dy cji li tur gicz nych
wpro wa dzić wzor ce pra wo sław ne go ob rząd ku bi zan tyj skie go. Jed na ze wspól not ro syj skich sta ro obrzę dow ców,
zwa na fi li po na mi, w XIX w. osie dli ła się na Ma zu rach, m.in. w Woj no wie i Ukcie oraz oko licz nych wsiach nad
rze ką Kru ty nią. Obec nie pod na zwą Sta ro pra wo sław na Cer kiew Po mor ska Rzeczy po spo li tej Pol skiej (wcze śniej
Wschod ni Ko ściół Sta ro obrzę do wy) funk cjo nu je nie ka no nicz ny Ko ściół pra wo sław ny, li czą cy oko ło 500 wier nych
two rzą cych gmi ny wy zna nio we bez po pow ców, głów nie na Su walsz czyź nie i Ma zu rach. 

Sza ber (sza brow nic two) – nie le gal na gra bież mie nia naj czę ściej po zo sta ją ce go bez nad zo ru wła ści cie li w wy ni ku
wo jen lub klęsk ży wio ło wych. Pro ce der szcze gól nie roz po wszech nio ny w Pol sce po 1945 r. na zie miach za chod -
nich i pół noc nych, z któ rych ucie kli lub wy jeż dża li do tych cza so wi miesz kań cy (Niem cy, Ślą za cy, War mia cy, 
Ma zu rzy), do ko ny wa ny przede wszyst kim przez żoł nie rzy, głów nie Ar mii Czer wo nej, oraz przez lud ność pol ską.

War mia – kra ina hi sto rycz na w środ ko wej i pół noc no -za chod niej czę ści obec ne go wo je wódz twa war miń sko -ma zur -
skie go, któ rej na zwa po cho dzi od pru skie go ple mie nia War mów. W prze ci wień stwie do Ma zur, w la tach 1466–1772
War mia wcho dzi ła w skład I Rze czy po spo li tej, a jej lud ność by ła wy zna nia ka to lic kie go.

Słownik poj´ç
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War mia cy – ka to lic cy miesz kań cy hi sto rycz ne go te ry to rium War mii, za rów no nie miec ko -, jak i pol sko ję zycz ni.
Po II woj nie świa to wej w związ ku z wy sie dle niem lud no ści nie miec kiej pod po ję ciem War mia ków ro zu mia no
pra wie wy łącz nie lud ność pol sko ję zycz ną.

We ry fi ka cja na ro do wo ścio wa – po II woj nie świa to wej w Pol sce ak cja se gre ga cji na ro do wo ścio wej prze pro wa -
dzo na na zie miach za chod nich i pół noc nych, dą żą ca do od dzie le nia Niem ców od osób po cho dze nia pol skie go
(sło wiań skie go), pro wa dzo na w ce lu utwo rze nia pań stwa jed no na ro do we go. Za po cząt ko wa na została tzw. ak cją 
re je stra cji pro wa dzo ną w okre sie od kwiet nia 1945 r. do kwiet nia 1946 r. przez ko mi te ty na ro do wo ścio we, stwier -
dza ją ce na pod sta wie zło żo nych an kiet przy na leż ność na ro do wą i wy da ją ce za świad cze nie o pol skim po cho dze niu.
Po nie za do wa la ją cych re zul ta tach „re je stra cji” za sad ni czą we ry fi ka cję na ro do wo ścio wą prze pro wa dzo no na
pod sta wie za rzą dze nia MZO z 9 kwiet nia 1946 r. oraz usta wy z 28 kwiet nia 1946 r. o oby wa tel stwie pań stwa 
pol skie go osób na ro do wo ści pol skiej za miesz kujących tzw. Ziemie Od zy ska ne. Od tąd wnio ski o stwier dze nie
pol skiej przy na leż no ści na ro do wej opi nio wa ły ko mi sje we ry fi ka cyj ne, któ re – po zło że niu przez wnio sko daw cę
pod pi su pod „De kla ra cją wier no ści Na ro do wi i Pań stwu Pol skie mu” – wy da wa ły tym cza so we do wo dy (za świad -
cze nia). 

Wo je wódz two olsz tyń skie – w la tach 1946–1998 jed nost ka ad mi ni stra cyj na w pół noc no -wschod niej Pol sce
utwo rzo na w miej sce Okrę gu Ma zur skie go. W okre sie od 1946 r. do 1950 r. w skład wo je wódz twa wcho dzi ły 
po wia ty: bar to szyc ki, bi sku piec ki, bra niew ski, gi życ ki, iła wec ki, iław ski, kę trzyń ski, lidz bar ski, mo rą ski, mrą gow ski,
ni dzic ki, Olsz tyn mia sto (wo je wódz kie), olsz tyń ski, ostródz ki, pa słęc ki, pi ski, szczy cień ski, wę go rzew ski. W 1950 r.
do wo je wódz twa włą czo no po wia ty no wo miej ski i dział dow ski, a w 1975 r. z ko lei odłą czo no po wia ty bra niew ski,
gi życ ki, pa słęc ki, pi ski, wę go rzew ski i część mrą gow skie go.  

Zie mie Od zy ska ne – od 1945 r. pro pa gan do we okre śle nie ziem za chod nich i pół noc nych (po ło żo nych na wschód
od rzek Od ra i Ny sa Łu życ ka: czę ści wschod nich Ślą ska, Po mo rza, No wej Mar chii, Sak so nii i po łu dnio wej cześci
Prus Wschod nich), któ re zo sta ły przy zna ne Pol sce po II woj nie świa to wej. Na wią zywało do pol skiej prze szło ści
i hi sto rycz nie uza sad nio nej przy na leż no ści tych ziem do pań stwa pol skie go, miało na ce lu le gi ty mi za cję gra nic
Pol ski po 1945 r. Ści śle zwią za ne z tym ter mi nem by ło ha sło „po wro tu ziem za chod nich i pół noc nych do 
ma cie rzy”.

Słownik poj´ç
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BIO GRA MY

ZDZI SŁAW BA DO CHA „Że la zny” (1923–1946), żoł nierz AK na Wi leńsz czyź nie, czło nek 23 Ośrod ka Dy wer syj ne go
Igna li no -No we Świę cia ny, na stęp nie w 5 Wi leń skiej Bry ga dzie AK, w 1945 r. w od two rzo nej Bry ga dzie do wód ca
plu to nu w 4 szwa dro nie, po po now nym sfor mo wa niu Bry ga dy na Po mo rzu do wód ca pa tro lu bo jo we go ope ru -
ją ce go w wo je wódz twie gdań skim i szcze ciń skim, a na stęp nie do wód ca 2 szwa dro nu. Ran ny w po tycz ce z od dzia -
ła mi UB i MO w Tu li cach, prze wie zio ny na le cze nie do Dwor ku w Czer ni nie ko ło Sztu mu, gdzie 28 czerw ca
1946 r. zgi nął w wal ce z gru pą ope ra cyj ną UB i MO z Mal bor ka.

TEO DOR BENSCH (1903–1958), du chow ny rzym sko ka to lic ki, in fu łat, pro fe sor pra wa ka no nicz ne go, wy kła dow ca
Ka to lic kie go Uni wer sy te tu Lu bel skie go, w la tach 1945–1951 ad mi ni stra tor apo stol ski die ce zji war miń skiej.

JAN BO ENIGK (1903–1982), na uczy ciel, dzia łacz spo łecz no -kul tu ral ny, przed 1939 r. m.in. kie row nik Pol sko -Ka to -
lic kie go To wa rzy stwa Szkol ne go na War mię oraz Ko mi sa ria tu Oświa ty „Ma zow sze”; re dak tor cza so pi sma
„Ma ły Po lak w Niem czech”; wię zień obo zu kon cen tra cyj ne go Ora nien burg -Sach sen hau sen, w 1942 r. wcie lo ny
do We hr mach tu. Po 1945 r. or ga ni za tor uni wer sy te tów lu do wych w Jur ko wym Mły nie k. Mo rą ga i w Mi ko -
łaj kach. W la tach 1957–1965 za stęp ca prze wod ni czą ce go PWRN w Olsz ty nie.

JE RZY BUR SKI (1914–1979), na uczy ciel, dzia łacz spo łecz ny i po li tycz ny, czło nek i współ za ło ży ciel w 1935 r. w Dział -
do wie Związ ku Ma zu rów, w okre sie oku pa cji hi tle row skiej w Ba ta lio nach Chłop skich, czło nek i współ za ło ży ciel
kon spi ra cyj ne go Związ ku Ma zu rów i Ma zur skie go In sty tu tu Ba daw cze go w 1943 r. Od li sto pa da 1944 r. do 
lu te go 1945 r. re fe rent w de par ta men cie po li tycz nym Re sor tu Ad mi ni stra cji Pu blicz nej PKWN, od stycz nia
1945 r. po seł do KRN, pre zes tym cza so we go Za rzą du Okrę go we go SL w Olsz ty nie, od 4 li sto pa da 1945 r. pre zes
Za rzą du Wo je wódz kie go SL w Olsz ty nie, od 15 lu te go 1946 r. pre zes za rzą du Wo je wódz kie go Związ ku Sa mo -
po moc Chłop ska w Olsz ty nie, do 19 lu te go 1946 r. za stęp ca peł no moc ni ka rzą du RP na Okręg Ma zur ski. 

LU CJUSZ DU RA (1891–1967), dzien ni karz i dzia łacz lu do wy, od stycz nia 1945 r. pra cow nik MAP, w okre sie kwie -
cień – maj 1945 r. na czel nik Wy dzia łu Or ga ni za cyj ne go, od ma ja do grud nia 1945 r. na czel nik Wy dzia łu
Osie dleń cze go Urzę du Peł no moc ni ka Rzą du RP na Okręg Ma zur ski, od 15 paź dzier ni ka 1945 r. wi ce pre zes
Za rzą du Wo je wódz kie go SL w Olsz ty nie, od 28 grud nia 1945 r. do 25 kwiet nia 1947 r. prze wod ni czą cy
MWRN w Olsz ty nie, po seł na Sejm Usta wo daw czy, wo je wo da war szaw ski. 

ED MUND FRISZ KE (1902–1958), du chow ny ewan ge lic ko -au gs bur ski; przed 1939 r. m.in. ad mi ni stra tor pa ra fii w Ra do -
miu i p.o. se nio ra die ce zji lu bel skiej, w la tach 1939–1945 wię zień obo zów w Sach sen hau sen i Da chau. W la tach
1946–1958 se nior die ce zji ma zur skiej Ko ścio ła Ewan ge lic ko -Au gs bur skie go.

FE LIKS GLO EH (1885–1960), du chow ny ewan ge lic ko -au gs bur ski, na czel ny ka pe lan ewan ge lic ki WP w stop niu
puł kow ni ka; dzia łacz pol sko -ewan ge lic ki, współ za ło ży ciel i re dak tor „Ga ze ty Ma zur skiej”, w 1945 r. wy słan nik
Ko ścio ła Ewan ge lic ko -Au gs bur skie go do Okrę gu Ma zur skie go. Od zna czo ny me da lem Spra wie dli wy wśród
Na ro dów Świa ta.

WIK TOR JAŚ KIE WICZ (1912–2003), m.in. dy rek tor ga bi ne tu mi ni stra ziem od zy ska nych, czło nek PPR, od 1 ma ja
1947 r. do 8 wrze śnia 1947 r. p.o. wo je wo dy olsz tyń skie go, na stęp nie do 30 wrze śnia 1948 r. wo je wo da olsz tyń ski.

Emil Leyk (1893–1972), in ży nier bu dow nic twa, syn zna ne go dzia ła cza ma zur skie go Bo gu mi ła Ley ka; w cza sie
II woj ny świa to wej ofi cer We hr mach tu współ pra cu ją cy z grec kim ru chem opo ru; czło nek Pol skie go Związ ku
Wol no ści, włą czo ne go do Ar mii Kra jo wej, któ rej prze ka zy wał pod pseu do ni mem „In ży nier” in for ma cje 
o zna cze niu woj sko wym. Na pod sta wie fał szy wych oskar żeń w 1950 r. wraz z Wal te rem Póź nym i ewan ge -
lic kim księ dzem Je rzym Sach sem zo stał na kil ka mie się cy aresz to wa ny przez pol skie wła dze ko mu ni stycz ne.
Był m.in. ku ra to rem die ce zji ma zur skiej i rad cą kon sy sto rza Ko ścio ła Ewan ge lic ko -Au gs bur skie go.
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KA ROL MAŁ ŁEK (1898–1969), dzia łacz ma zur ski, pi sarz, folk lo ry sta, pu bli cy sta i na uczy ciel; współ twór ca Związ ku
Ma zu rów oraz kon spi ra cyj ne go In sty tu tu Ma zur skie go; w okre sie woj ny czło nek Taj nej Or ga ni za cji Na uczy -
ciel skiej. W la tach 1945–1950 kie row nik Ma zur skie go Uni wer sy te tu Lu do we go w Ru dzi skach Pa sym skich; 
w la tach 1946–1948 ku ra tor die ce zji ma zur skiej Ko ścio ła Ewan ge lic ko -Au gs bur skie go; czło nek i dzia łacz PPR,
PSL i PZPR; au tor kil ku to mo wych wspo mnień i opra co wań et no gra ficz nych.

MIE CZY SŁAW MO CZAR, wł. MY KO ŁA DEM KO vel Diom ko „Mie tek”, „Wo ron” (1913–1986), dzia łacz ko mu ni stycz ny,
czło nek KPP, na stęp nie w PPR i GL-AL, czło nek BP KC PZPR, czło nek Ra dy Pań stwa PRL; agent GRU, 
gen. dyw. KBW; w la tach 1945–1948 szef WUBP w Ło dzi, mi ni ster PGR, mi ni ster spraw we wnętrz nych, pod se -
kre tarz sta nu w MBP i MSW, pre zes NIK, po seł na Sejm PRL II–VII ka den cji, w la tach 1948–1950 wo je wo da
olsz tyń ski, na stęp nie prze wod ni czą cy PWRN w Olsz ty nie (do 1952), Bia łym sto ku (do 1954) i War sza wie
(1956); pre zes Za rzą du Głów ne go ZBo WiD (1964–1972) oraz pre zes Ra dy Na czel nej ZBo WiD (1980–1983).

WAL TER PÓŹ NY (1910–2012), dzien ni karz, po li tyk, dzia łacz Związ ku Po la ków w Niem czech; brał udział w woj nie
obron nej w 1939 r., na stęp nie osa dzo ny na Pa wia ku; czło nek ru chu opo ru i współ za ło ży ciel kon spi ra cyj ne go
In sty tu tu Ma zur skie go. W la tach 1945–1949 sta ro sta szczy cień ski; po seł na Sejm PRL II i III ka den cji z ra mie nia
ZSL; rad ny WRN w Olsz ty nie; współ twór ca Sto wa rzy sze nia „Po je zie rze”.

JA KUB PRA WIN (1901–1957), gen. bryg. WP, dr eko no mii, czło nek KPP i PPR, od sierp nia 1943 r. do wrze śnia
1944 r. za stęp ca do wód cy do spraw po li tycz no -wy cho waw czych I Dy wi zji Pie cho ty im. Ta de usza Ko ściusz ki,
od 26 lu te go do 23 mar ca 1945 r. peł no moc nik Rzą du Tym cza so we go RP przy do wódz twie 2 ar mii, na stęp nie
3 Fron tu Bia ło ru skie go. Od 30 mar ca do 15 grud nia 1945 r. peł no moc nik rzą du RP na Okręg Ma zur ski, od
15 grud nia 1945 r. szef Pol skiej Mi sji Woj sko wej w Niem czech, od 1950 r. wi ce pre zes Na ro do we go Ban ku 
Pol skie go.

ZYG MUNT TA DE USZ RO BEL (1891–1976), dr praw, od 31 sierp nia 1945 r. wi ce wo je wo da kra kow ski i p.o. wo je wo dy
kra kow skie go, w okre sie od 15 grud nia 1945 r. do 28 ma ja 1946 r. peł no moc nik rzą du RP na Okręg Ma zur -
ski, od 29 ma ja 1946 r. do 8 wrze śnia 1947 r. wo je wo da olsz tyń ski, a na stęp nie za stęp ca dy rek to ra Po wszech -
ne go Za kła du Ubez pie czeń Wza jem nych w War sza wie; czło nek Stron nic twa Pra cy. 

JAN SCZECH (Szczech) (1909–ok. 2005), du chow ny ewan ge lic ko -au gs bur ski; przed 1939 r. wi ka riusz w pa ra fii
Ko ścio ła Ewan ge lic ko -Unij ne go w Po zna niu, w 1945 r. or ga ni za tor świec kiej Ra dy Ko ścio ła Ewan ge lic kie go 
w Olsz ty nie, m.in. re fe rent do spraw wy znań w Wy dzia le Spo łecz no -Po li tycz nym Urzę du Wo je wódz kie go 
w Olsz ty nie, od 1946  r. ad mi ni stra tor pa ra fii ewan ge lic ko -au gs bur skiej w Mrą go wie, w la tach 1954–1962 ad mi -
ni stra tor pa ra fii w Gi życ ku. Wy je chał do Nie miec, gdzie zmarł.

HIE RO NIM SKURP SKI wł. HER MAN KA ROL SCHMIDT (1914–2006), ar ty sta -ma larz, hi sto ryk sztu ki i dzia łacz kul tu ry;
ab sol went Pań stwo wej Szko ły Sztuk Zdob ni czych i Prze my słu Ar ty stycz ne go w Kra ko wie oraz Aka de mii
Sztuk Pięk nych w War sza wie; czło nek taj ne go Związ ku Ma zu rów. Po 1945 r. dy rek tor wy dzia łu kul tu ry Urzę du
Peł no moc ni ka Rzą du RP na Okręg Ma zur ski, współ or ga ni za tor i wie lo let ni dy rek tor Mu zeum War mii i Ma zur
w Olsz ty nie, współ za ło ży ciel i wie lo let ni pre zes Sto wa rzy sze nia Spo łecz no -Kul tu ral ne go „Po je zie rze”, twór ca
Biu ra Wy staw Ar ty stycz nych w Olsz ty nie, pre zes Związ ku Pol skich Ar ty stów Pla sty ków. 

LE ON SMO LEŃ SKI „Zeus” (1922–1995), we wrze śniu 1939 r. ochot nik do od dzia łu KOP w Sta rej Wi lej ce, od 1943 r.
w 4 szwa dro nie 5 Wi leń skiej Bry ga dy AK, na stęp nie czło nek dys po zy cyj ne go pa tro lu „Łu pasz ki”, od 1946 r. 
w od two rzo nej Bry ga dzie do wód ca szwa dro nu wal czą ce go z gru pa mi po ści go wy mi na War mii, Po mo rzu, 
w Bo rach Tu chol skich i pro wa dzą ce go ak cje bo jo we prze ciw ko for ma cjom UB, MO i KBW. W li sto pa dzie
1946 r. zgod nie z roz ka zem roz wią zał od dział, a w mar cu 1947 r. ujaw nił się. W czerw cu 1948 r. aresz to wa ny
przez WUBP w Szcze ci nie, po trzy let nim śledz twie zwol nio ny.

Biogramy
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EMI LIA SU KER TO WA -BIE DRA WI NA (1887–1970), re gio na list ka, pi sar ka, dzia łacz ka spo łecz no -kul tu ral na, hi sto ryk
i bi blio graf, zwią za na z War mią i Ma zurami; w 1919 r. pra co wa ła w Ma zur skim Ko mi te cie Ple bi scy to wym;
za ło ży ciel ka Mu zeum Ma zur skie go w Dział do wie i To wa rzy stwa Przy ja ciół Ma zur; re dak tor na czel na „Ga ze ty
Ma zur skiej”, „Ka len da rza dla Ma zu rów”. Po 1945 r. se kre tarz ge ne ral ny i kie row nik In sty tu tu Ma zur skie go
(Sta cji Na uko wej Pol skie go To wa rzy stwa Hi sto rycz ne go), od 1958 r. re dak tor na czel na „Ko mu ni ka tów 
Ma zur sko -War miń skich”. Au tor ka m.in. Le gend ma zur skich (1923), Daw no i nie daw no (1965), bi blio gra fii
War mii i Ma zur za la ta 1944–1960 oraz licz nych ar ty ku łów o te ma ty ce re gio nal nej.

ZYG MUNT SZEN DZIE LARZ „Łu pasz ka” (1910–1951), ma jor WP i AK, pod czas woj ny obron nej 1939 r. do wód ca
szwa dro nu w Wi leń skiej Bry ga dzie Ka wa le rii, na stęp nie w Kre so wej Bry ga dzie Ka wa le rii i No wo gródz kiej
Bry ga dzie Ka wa le rii oraz w wi leń skiej kon spi ra cji ZWZ -AK, od 1943 r. do 1944 r. do wód ca 5 Wi leń skiej
Bry ga dy AK, pod po rząd ko wa nej Ko men dzie Okrę gu Wi leń skie go AK, od 1945 r. ko men dant par ty zant ki
Okrę gu Bia ło stoc kie go AKO i do wód ca re ak ty wo wa nej 5 Bry ga dy Wi leń skiej, bę dą cej od dzia łem dys po zy -
cyj nym Ko men dy AKO, na stęp nie od 1946 r. do wód ca od two rzo nej 5 Bry ga dy Wi leń skiej, pod po rząd ko wa nej
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” i ope ru ją cej na
Po mo rzu, War mii i Ma zu rach. W 1948 r. aresz to wa ny przez UB, na stęp nie na mo cy wy ro ku są du ko mu ni -
stycz ne go za mor do wa ny w War sza wie w 1951 r.

JE RZY SZTA CHEL SKI (1911–1975), kpt. WP, dr me dy cy ny, od 1945 r. czło nek PPR; od 28 sierp nia 1945 r. peł no moc nik
PKWN na wo je wódz two bia ło stoc kie, od 4 stycz nia 1945 r. do 28 mar ca 1945 r. wo je wo da bia ło stoc ki, od 
lu te go do mar ca 1945 r. peł no moc nik Rzą du Tym cza so we go RP na Pru sy Wschod nie, od 30 mar ca 1945 r.
do 5 lu te go 1947 r. mi ni ster apro wi za cji i han dlu w Rzą dzie Tym cza so wym RP i TRJN; po seł do KRN i Sej mu
Usta wo daw cze go oraz Sej mu II–III i V ka den cji; od mar ca 1947 r. do stycz nia 1951 r. pod se kre tarz sta nu 
w Mi ni ster stwie Zdro wia.

BOH DAN WI LA MOW SKI (1914–1985), żoł nierz Ba ta lio nów Chłop skich, współ twór ca kon spi ra cyj ne go In sty tu tu
Ma zur skie go i czło nek taj ne go Związ ku Ma zu rów; dzia łacz spo łecz no -po li tycz ny, pro fe sor Aka de mii Rol ni czo -
-Tech nicz nej w Olsz ty nie; or ga ni za tor spół dziel czo ści „Spo łem” oraz SL w Okrę gu Ma zur skim, czło nek 
Za rzą du Wo je wódz kie go ZMW „Wi ci”; rad ny MWRN na stęp nie MRN w Olsz ty nie; po seł do KRN, po seł do
Sej mu Usta wo daw cze go; w la tach 1947–1949 wi ce wo je wo da olsz tyń ski, czło nek za rzą du spół dziel ni wy daw -
ni czej „Za gon”. Au tor kil ku dzie się ciu prac na uko wych i po pu lar no nau ko wych.

HEN RYK WIE LICZ KO „Lu fa” (1922–1949), żoł nierz Bry ga dy „Kmi ci ca”, na stęp nie 5 Wi leń skiej Bry ga dy AK, od
1945 r. za stęp ca do wód cy 4 szwa dro nu w od twa rza nej na Bia ło stoc czyź nie 5 Bry ga dzie, od zna czo ny Krzy żem
Wa lecz nych, czło nek ści słej ka dry po now nie sfor mo wa nej na Po mo rzu 5 Bry ga dy Wi leń skiej; dzia łał w sze re -
gach pa tro li dy wer syj nych, do wód ca pierw sze go le śne go pa tro lu, a na stęp nie 4 szwa dro nu, któ ry prze mie rzył
kil ku krot nie War mię i Ma zu ry, wal cząc do 1947 r., kie dy to  roz wią za ł oddział, na stęp nie żoł nierz dzia ła ją cej na Pod -
la siu i Bia ło stoc czyź nie 6 Bry ga dy Wi leń skiej. Aresz to wa ny w 1948 r. i ska za ny przez WSR w Lu bli nie na ka rę
śmier ci, za mor do wa ny 14 mar ca 1949 r. na Zam ku w Lu bli nie.

Biogramy
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TABLICE SYNCHRONICZNE

ŚWIAT  POLSKA
OKRĘG MAZURSKI – 

– WOJEWÓDZTWO OLSZTYŃSKIE

1945

12 I – po czą tek ofen sy wy zi mo -
wej Ar mii Czer wo nej 

30 I – za to pie nie nie miec kie go
stat ku pa sa żer skie go MS Wil -
helm Gu stloff 

4–11 II – kon fe ren cja w Jał cie

25 III – sfor so wa nie Re nu przez
woj ska alianc kie

17 I – wkro cze nie wojsk ra dziec kich i pol -
skich do War sza wy

19 I – wy da nie przez gen. Le opol da Oku -
lic kie go „Niedź wiad ka” roz ka zu roz wią -
za nia Ar mii Kra jo wej
– wkro cze nie wojsk ra dziec kich do Kra ko -
wa

27 I – wy zwo le nie nie miec kie go na zi -
stow skie go obo zu kon cen tra cyj ne go 
KL Au schwitz -Bir ke nau

II–IV – wal ki pol sko -ukra iń skie na Pod -
kar pa ciu

18 III – zdo by cie Ko ło brze gu przez 1 Ar mię
Woj ska Pol skie go

27/28 III – aresz to wa nie przez NKWD
szesnastu przy wód ców Pol skie go Pań stwa
Pod ziem ne go

19 I – prze ła ma nie nie miec kiej li nii obro ny
w Pru sach Wschod nich przez Ar mię Czer wo ną

22 I – za ję cie Olsz ty na przez Ar mię Czer wo ną

3 II – utwo rze nie Biu ra Peł no moc ni ka Rzą du
RP na Pru sy Wschod nie w Bia łym sto ku 

5 II – przy jazd pierw szych grup urzęd    ni ków
z Bia łe go sto ku do Prus Wschod nich 

17 II – przy jazd z Bia łe go sto ku do Olsz ty na
dwu dzie stu pol skich ko le ja rzy 

3 III – utwo rze nie Gru py Ope ra cyj nej „Pru sy
Wschod nie”

10 III – przy jazd do Olsz ty na 54 osób wcho dzą -
cych w skład Gru py Ope ra cyj nej Mi ni ster -
stwa Prze my słu 

14 III – utwo rze nie Okrę gu IV Pru sy
Wschod nie, ob ję cie sta no wi ska peł no moc ni -
ka rzą du RP na Okręg Mazurski przez Je rze go
Szta chel skie go 

28 III – przy by cie z War sza wy gru py pra cow -
ni ków Urzę du Peł no moc ni ka Rzą du RP na
Pru sy Wschod nie z Je rzym Bur skim na cze le
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ŚWIAT  POLSKA
OKRĘG MAZURSKI – 

– WOJEWÓDZTWO OLSZTYŃSKIE

1945

9 IV – zdo by cie Kró lew ca przez
Ar mię Czer wo ną

12 IV – śmierć pre zy den ta USA
Fran kli na D. Ro ose vel ta 

16 IV – po czą tek ope ra cji ber -
liń skiej

25 IV – I kon fe ren cja ONZ 
w San Fran ci sco

28 IV – roz strze la nie Be ni to
Mus so li nie go

30 IV – śmierć Adol fa Hi tle ra

2 V – zdo by cie Ber li na przez
woj ska ra dziec kie i pol skie

6 V – ka pi tu la cja Wro cła wia –
Fe stung Bre slau

8 V – pod pi sa nie w Re ims przez
gen. Al fre da Jo dla ak tu ka pi tu la -
cji III Rze szy na fron cie za chod -
nim

21 IV – pod pi sa nie ukła du o przy jaź ni
pol sko -ra dziec kiej

IV–V – po ro zu mie nie po mię dzy pol skim
i ukra iń skim pod zie miem na Rze szowsz -
czyź nie i Lu belsz czyź nie ogra ni cza ją ce
wza jem ne ata ki 

30 III – prze kształ ce nie IV Okrę gu Pru sy
Wschod nie w Okręg Ma zur ski
– ob ję cie sta no wi ska peł no moc ni ka rzą du 
RP na Okręg Ma zur ski przez płk. Ja ku ba 
Pra wi na 

7 IV – po czą tek dzia łal no ści Wo je wódz kie go
Od dzia łu Pań stwo we go Urzę du Re pa tria cyj -
ne go, dy rek to rem Ta de usz Pa łuc ki

13 IV – utwo rze nie Urzę du Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go na Okręg Ma zur ski w Olsz ty nie
przez Gru pę Ope ra cyj ną MBP pod do wódz -
twem ppor. Mi cha ła Na ta na

14 IV – utwo rze nie KW MO w Olsz ty nie, 
ko men dan tem mjr Jó zef Pa cy na „Gło wac ki”

18 IV – utwo rze nie tym cza so we go KW PPR
w Olsz ty nie, I se kre ta rzem Sta ni sław An dry -
szew ski

24 IV – ob ję cie funk cji I se kre ta rza KW PPR
w Olsz ty nie przez Mi cha ła So ko łow skie go
– roz po rzą dze nie peł no moc ni ka rzą du RP na
Okręg Ma zur ski do ty czą ce „re je stra cji miej -
sco wej lud no ści ro dzi mej”

27 IV – utwo rze nie Wo je wódz kie go Ko mi te tu
Ro bot ni cze go PPS w Olsz ty nie, prze wod ni -
czą cym Wła dy sław Mo ziel ski

5 V – po wo ła nie sta łej Ko mi sji Po ro zu mie -
waw czej Stron nictw De mo kra tycz nych na
Okręg Ma zur ski

7 V – utwo rze nie Za rzą du Wo je wódz kie go
SL w Olsz ty nie, pre ze sem Je rzy Bur ski

Tablice synchroniczne
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ŚWIAT  POLSKA
OKRĘG MAZURSKI – 

– WOJEWÓDZTWO OLSZTYŃSKIE

1945

9 V – pod pi sa nie w Ber li nie
przez feld mar szał ka Wil hel ma
Ke ite la ak tu ka pi tu la cji III Rze -
szy na wszyst kich po zo sta łych
fron tach 

5 VI – prze ję cie wła dzy w Niem -
czech przez So jusz ni czą Ra dę
Kon tro li 

21 VI – ogło sze nie wy ro ków 
w tzw. pro ce sie szes na stu 

26 VI – pod pi sa nie Kar ty Na ro -
dów Zjed no czo nych

5 VII – uzna nie przez Wiel ką
Bry ta nię i USA Tymczasowego
Rządu Jedności Narodowej

28 VI – utwo rze nie Tymczasowego Rządu
Jedności Narodowej 

10-25 VII – „ob ła wa au gu stow ska”

10 V – do tar cie pierw sze go trans por tu prze sie -
dleń ców z Wo ły nia do Olsz ty na 

19 V – po czą tek dzia łal no ści Spół dziel ni
„Ma zur” 

23 V – ofi cjal ne prze ka za nie przez ko men dan -
tu rę ra dziec ką (płk Alek san der Szum ski)
wła dzy cy wil nej w Okrę gu Ma zur skim pol -
skiej ad mi ni stra cji (płk Ja kub Pra win)

24 V – wpro wa dze nie na ka zu no sze nia przez
lud ność nie miec ką bia łej opa ski z czar ną li te -
rą „N” 

8 VI – utwo rze nie Wo je wódz kie go Ko mi te tu
Osie dleń cze go 

15 VI – ob ję cie przez kpt. Hen ry ka Pal kę
funk cji kie row ni ka UBP na Okręg Ma zur ski

16 VI – po wo ła nie Pol skie go Ko mi te tu Na ro -
do wo ścio we go RP na Okręg Ma zur ski, prze -
wod ni czą cym Je rzy Bur ski

1 VII – uka za nie się pierw sze go nu me ru
„Ma zur skie go Dzien ni ka Urzę do we go Peł no -
moc ni ka Rzą du”

10 VII – po wo ła nie Wo je wódz kie go Są du 
Po lo we go 15 Dy wi zji Pie cho ty, sze fem są du
mjr Al fred Krzycz kow ski 

13 VII – utwo rze nie Ra dy Ko ścio ła Ewan ge -
lic kie go (m.in. Jan Sczech, Bo gu mił La busz,
Gu staw Ley ding, Fry de ryk Leyk, Edward
Mał łek, Hie ro nim Skurp ski, Boh dan Wi la -
mow ski)

Tablice synchroniczne



25

ŚWIAT  POLSKA
OKRĘG MAZURSKI – 

– WOJEWÓDZTWO OLSZTYŃSKIE

1945

17 VII – 2 VIII – kon fe ren cja 
w Pocz da mie

6 VIII – zrzu ce nie bom by 
ato mo wej przez USA na Hi ro -
szi mę

8 VIII – wy po wie dze nie woj ny
Japonii przez ZSRR 

9 VIII – zrzu ce nie bom by ato -
mo wej przez USA na Na ga sa ki

2 IX – pod pi sa nie przez Ja po -
nię ak tu bez wa run ko wej ka pi -
tu la cji (ofi cjal ne za koń cze nie 
II woj ny świa to wej) 

27 VII – po wrót do Pol ski pry ma sa 
kard. Au gu sta Hlon da

2 VIII – ogło sze nie przez ko mu ni stycz ne
wła dze pol skie „amne stii” dla człon ków
pod zie mia nie pod le gło ścio we go

16 VIII – pod pi sa nie ukła du o prze bie gu
gra ni cy mię dzy Pol ską i ZSRR

21 VIII – de kret o „amne stii”

22 VIII – po wsta nie PSL

2 IX – po wsta nie Zrzeszenia „Wol ność 
i Nie za wi słość”

15 VII – uro czy sto ści rocz ni co we na po lach
Grun wal du z udzia łem pre zy den ta KRN 
Bo le sła wa Bie ru ta i marsz. Mi cha ła Ro li -
-Ży mier skie go

17 VII – po czą tek ofi cjal nej dzia łal no ści 
In sty tu tu Ma zur skie go w Olsz ty nie kie ro wa -
ne go przez Ka ro la Mał ł ka

27 VII – wy łą cze nie z Okrę gu Ma zur skie go
po wia tów: el blą skie go, mal bor skie go, sztum -
skie go i kwi dziń skie go (włą czo nych do 
wo je wódz twa gdań skie go) oraz ełc kie go, goł -
dap skie go i olec kie go (włą czo nych do wo je -
wódz twa bia ło stoc kie go

15 VIII – mia no wa nie ks. in fu ła ta Teo do ra
Ben scha ad mi ni stra to rem apo stol skim 
w Olsz ty nie

1 IX – utwo rze nie Ku ra to rium Okrę gu Szkol -
ne go Ma zur skie go, ku ra to rem Zyg munt
Szul czyń ski 

11 IX – za ło że nie Spół dziel ni Wy daw ni czej
„Za gon”

1 X – po czą tek dzia łal no ści Są du Ape la cyj ne -
go, pre ze sem Bro ni sław Ste in man

14 X – uro czy sto ści ob ję cia die ce zji war miń -
skiej przez ad mi ni stra to ra apo stol skie go ks.
in fu ła ta Teo do ra Ben scha

Tablice synchroniczne
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ŚWIAT  POLSKA
OKRĘG MAZURSKI – 

– WOJEWÓDZTWO OLSZTYŃSKIE

1945

24 X – powstanie ONZ

20 XI – po czą tek dzia łal no ści
Mię dzy na ro do we go Try bu na łu
Woj sko we go w No rym ber dze

16 X – pod pi sa nie Kar ty Na ro dów Zjed no -
czo nych przez Tymczasowy Rząd Jedności
Narodowej

24 X – Pol ska człon kiem ONZ

13 XI – utwo rze nie Ministerstwa Ziem
Odzyskanych z Wła dy sła wem Go muł ką
na cze le

16 XI – uchy le nie przez KRN sta nu wo -
jen ne go wpro wa dzo ne go 1 IX 1939 r. 

6–13 XII – I Zjazd PPR, Wła dy sław Go -
muł ka se kre ta rzem ge ne ral nym par tii

1945–1946 – wy sie dle nia Po la ków z Ukra -
iny i Ukra iń ców z Pol ski

15 X – roz po czę cie ofi cjal nej dzia łal no ści 
Re gio nal ne go Za kła du Spo łecz no -Oświa to -
we go i Na uko wo -Ba daw cze go kie ro wa ne go
przez Emi lię Su ker to wą -Bie dra wi nę

23 X – uka za nie się pierw sze go nu me ru
„Gło su Zie mi”

X – wy jazd 3344 Niem ców z po wia tu olsz -
tyń skie go

12 XI – uka za nie się pierw sze go nu me ru
„Wia do mo ści Urzę do wych Die ce zji War miń -
skiej”

18 XI – po czą tek dzia łal no ści Te atru 
im. Ste fa na Ja ra cza w Olsz ty nie

25 XI – otwar cie na zam ku w Olsz ty nie sal
wy sta wo wych Mu zeum Ma zur skie go kie ro -
wa ne go przez Hie ro ni ma Skurp skie go

7 XII 
– po wo ła nie Mazurskiej Wojewódzkiej Rady
Narodowej (MWRN) w Olsz ty nie
– po czą tek dzia łal no ści olsz tyń skiej De le ga tu -
ry Ko mi sji Spe cjal nej do Wal ki z Nad uży cia mi
i Szkod nic twem Go spo dar czym, prze wod ni -
czą cym Zdzi sław Am ster

10 XII – ofi cjal ny po czą tek dzia łal no ści PSL

15 XII 
– ob ję cie funk cji peł no moc ni ka rzą du RP na
Okręg Ma zur ski przez Zyg mun ta Ro bla
– uka za nie się pierw sze go nu me ru ga ze ty 
co dzien nej „Wia do mo ści Ma zur skie”

16 XII – powołanie Tymczasowego Zarządu
Wojewódzkiego PSL w Olsztynie, prezesem
Bolesław Stolarczyk

28 XII – pierwsze posiedzenie MWRN,
wybór Lucjusza Dury na stanowisko
przewodniczącego MWRN

Tablice synchroniczne
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ŚWIAT  POLSKA
OKRĘG MAZURSKI – 

– WOJEWÓDZTWO OLSZTYŃSKIE

1946

10 I – pierw sze Zgro ma dze nie
Ogól ne ONZ w Lon dy nie

12 I – wy bór Pol ski przez Zgro -
ma dze nie Ogól ne ONZ na
człon ka Ra dy Bez pie czeń stwa
na okres 2 lat

17 I – pierw sze ze bra nie Ra dy
Bez pie czeń stwa ONZ

19 I – utwo rze nie Mię dzy na ro -
do we go Try bu na łu dla Da le kie -
go Wscho du

1 II – wy bór Try gve Lie na
pierw sze go se kre ta rza ge ne ral -
ne go ONZ

5 III – prze mó wie nie Win sto na
Chur chil la w Ful ton; wpro wa -
dze nie okre śle nia „że la zna kur -
ty na” – po czą tek „zim nej woj ny”

7 IV – przy łą cze nie Ob wo du
Ka li nin gradz kie go do ZSRR

3 I – przy ję cie przez KRN uchwa ły o na cjo -
na li za cji prze my słu 

14 II – po czą tek ak cji wy sie dla nia lud no -
ści nie miec kiej z te ry to rium Pol ski

14-20 II – wi zy ta Jo si pa Bro za-Ti to 
w War sza wie.

18 II – utwo rze nie Naj wyż sze go Try bu na -
łu Na ro do we go do osą dze nia zbrod nia rzy
na zi stow skich.

21 II – utwo rze nie OR MO

28 IV – usta wa „o oby wa tel stwie pań stwa
pol skie go osób na ro do wo ści pol skiej 
za miesz ka łych na Zie miach Od zy ska nych”

22 I – nada nie pierw szej au dy cji przez Roz gło -
śnię Pol skie go Ra dia w Olsz ty nie

31 I – po wo ła nie War miń skie go To wa rzy stwa
Na uko we go

3 II – Zjazd Wo je wódz ki Związ ku Sa mo po -
mo cy Chłop skiej 

28 II – ob ję cie funk cji ko men dan ta Wo je -
wódz kiej Ko men dy OR MO przez Fran cisz ka
Ku rzy no gę 

2 IV – przy by cie do Olsz ty na gru py ma ją cej
zor ga ni zo wać Woj sko wy Sąd Re jo no wy
(WSR), sze fem kpt. Jan Krze cho wiec

Tablice synchroniczne
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ŚWIAT  POLSKA
OKRĘG MAZURSKI – 

– WOJEWÓDZTWO OLSZTYŃSKIE

1946

13 VI – wpro wa dze nie tzw. ma łe go 
ko dek su kar ne go

28 VI – wpro wa dze nie po dzia łu ad mi ni -
stra cyj ne go na 14 wo je wództw i mia sta
wy dzie lo ne Łódź i War sza wę.

30 VI – re fe ren dum lu do we

4 VII – po grom Ży dów w Kiel cach 

21 VII – wy ko na nie w Po zna niu wy ro ku
śmier ci na Ar thu rze K. Gre ise rze, hi tle -
row skim na miest ni ku Kra ju War ty –
ostat nia pu blicz na eg ze ku cja w Pol sce

21 VIII – ska za nie przez WSR w Gdań sku
Da nu ty Sie dzi ków ny „In ki”, sa ni ta riusz ki
5 Bry ga dy Wi leń skiej AK, na ka rę śmier -
ci (wy rok wy ko na no 28 VIII)

30 IV – uru cho mie nie li nii tram wa jo wej 
w Olsz ty nie

17 V – po wo ła nie Okrę go wej Ko mi sji Gło so -
wa nia Lu do we go, prze wod ni czą cym Fe liks
Mu ra wa

29 V – utwo rze nie wo je wódz twa olsz tyń skie -
go, wo je wo dą Zyg munt Ro bel 

12 VI – po wo ła nie władz die ce zji ma zur -
skiej Ko ścio ła Ewan ge lic ko -Au gs bur skie go,
ks. Ed mund Frisz ke – se nio rem, Ka rol Mał -
łek – ku ra to rem, Emil Leyk – wi ce ku ra to rem

30 VI – roz bi cie urzę du gmi ny i punk tu gło so -
wa nia w re fe ren dum lu do wym w Sta wi gu dzie
przez od dzia ły „Zeu sa” i „Lu fy” z 5 Bry ga dy
Wi leń skiej mjr. Zyg mun ta Szen dzie la rza „Łu -
pasz ki”

13 VII – zmia na na zwy z War miń sko -Ma zur -
skie go Urzę du Bez pie czeń stwa na Wo je -
wódz ki Urząd Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go 
z sie dzi bą w Olsz ty nie

7 VIII – wy da nie pierw sze go wy ro ku śmie ci
przez WSR w Olsz ty nie (ska za nie funk cjo na -
riu sza UB za de zer cję i przy łą cze nie się do
od dzia łu par ty zanc kie go – wy rok wy ko na no
6 IX)

14 VIII – wy jazd z Olsz ty na pierw sze go
trans por tu 1500 wy sie dlo nych Niem ców 

15 VIII – po wo ła nie Niż sze go Se mi na rium
Du chow ne go Die ce zji War miń skiej w Olsz -
ty nie, rek to rem ks. Jó zef Za wadz ki

Tablice synchroniczne
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ŚWIAT  POLSKA
OKRĘG MAZURSKI – 

– WOJEWÓDZTWO OLSZTYŃSKIE

1946

6 IX – prze mó wie nie se kre ta rza
sta nu USA Ja me sa F. Byr ne sa 
w Stut t gar cie okre śla ją ce gra ni cę
na Od rze i Ny sie Łu życ kiej ja ko
tym cza so wą

30 IX–1 X – ogło sze nie wy ro ku
przez Mię dzy na ro do wy Try bu -
nał Woj sko wy w No rym ber dze

13 IX – de kret o wy łą cze niu ze spo łe czeń -
stwa pol skie go osób na ro do wo ści nie miec -
kiej

21 IX – przy ję cie przez KRN uchwa ły 
o trzy let nim pla nie od bu do wy kra ju

13 XI – de kret KRN o da ni nie na ro do wej
na za go spo da ro wa nie tzw. Ziem Od zy ska -
nych

10 XII – wy da nie przez WSR w War sza -
wie sze ściu wy ro ków śmier ci na przy -
wód ców NSZ

8 IX – wrę cze nie sztan da rów sta cjo nu ją cym
w Olsz ty nie trzem puł kom 15 Dy wi zji Pie cho -
ty z udzia łem marsz. Mi cha ła Ro li -Ży mier -
skie go

2 X – po wo ła nie w Olsz ty nie Tym cza so we go
Za rzą du Wo je wódz kie go PSL „No we Wy zwo -
le nie”, pre ze sem Zyg munt Gór nic ki

27 X – ob ra dy w Olsz ty nie Kon gre su Po la ków
Au to chto nów z te re nów War mii, Ma zur i Po wi -
śla oraz zjazd by łych człon ków Związ ku Po la -
ków w Niem czech

2 XI – po grzeb pro chów Se we ry na Pie nięż -
ne go, Ja na Ma zy i Le ona Wło dar czy ka, za -
mor do wa nych w obo zach kon cen tra cyj nych 

22 XI – ob ję cie funk cji prze wod ni czą ce go
Wo je wódz kiej Ko mi sji Oby wa tel skiej do spraw
Da ni ny Na ro do wej przez Lu cju sza Du rę 

10 XII – uru cho mie nie pierw szej li nii tro lej -
bu so wej w Olsz ty nie

25 XII – pierw sze na bo żeń stwo w no wo zor ga -
ni zo wa nej w Olsz ty nie pa ra fii pra wo sław nej
– w ka pli cy przy al. Woj ska Pol skie go, pro -
bosz czem ks. Mi ko łaj Ba ta lin

Tablice synchroniczne
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ŚWIAT  POLSKA
OKRĘG MAZURSKI – 

– WOJEWÓDZTWO OLSZTYŃSKIE

1947

1 I – po łą cze nie ame ry kań skiej
i bry tyj skiej stre fy oku pa cyj nej
i utwo rze nie Bi zo nii 

25 II – uchwa ła Alianc kiej Ra dy
Kon tro li li kwi du ją ca pań stwo
pru skie

19 I – wy bo ry do Sej mu Usta wo daw cze go

5 II – wy bór Bo le sła wa Bie ru ta na pre zy -
den ta RP

6 II – po wo ła nie Jó ze fa Cy ran kie wi cza na
urząd pre mie ra RP

19 II – uchwa le nie tzw. ma łej kon sty tu cji

II – ogło sze nie wy ro ków w pro ce sie kie -
row nic twa WiN

10 III – pod pi sa nie w War sza wie umo wy
pol sko -cze cho sło wac kiej o przy jaź ni i po -
mo cy wza jem nej

28 III – śmierć w Biesz cza dach gen. Ka ro la
Świer czew skie go, wi ce mi ni stra obro ny
na ro do wej 

29 III – pod ję cie przez Biu ro Po li tycz ne
KC PPR de cy zji o wy sie dle niu lud no ści
ukra iń skiej z po łu dnio wo -wschod nich
ziem Pol ski na zie mie za chod nie i pół noc ne

16 IV – eg ze ku cja Ru dol fa Ho es sa, ko -
men dan ta obo zu kon cen tra cyj ne go KL
Au schwitz -Bir ke nau (wy rok śmier ci
przez po wie sze nie wy da ny przez Naj wyż -
szy Try bu nał Na ro do wy w War sza wie
wy ko na no na te re nie by łe go obo zu)

28 IV–31 VII – ak cja „Wi sła”

10 I – ob ję cie funk cji wi ce wo je wo dy olsz tyń -
skie go przez Boh da na Wi la mow skie go 

15 II – pierw sze w wo je wódz twie te le fo nicz -
ne po łą cze nie mię dzy na ro do we (Ostró da –
Da nia) 

9 III – wrę cza nie ak tów uwłasz cze nio wych 
w wo je wódz twie

1 IV – roz wią za nie Pol skie go Ko mi te tu Na ro -
do wo ścio we go w Olsz ty nie

30 IV – ostat ni nu mer „Wia do mo ści Ma zur -
skich”

Tablice synchroniczne
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ŚWIAT  POLSKA
OKRĘG MAZURSKI – 

– WOJEWÓDZTWO OLSZTYŃSKIE

1947

5 VI – plan po mo cy go spo dar -
czej dla Eu ro py – plan Mar shal la

2 VI – uchwa le nie trzy let nie go pla nu od -
bu do wy go spo dar czej (1947–1949)

1 V 
– ob ję cie funk cji wo je wo dy olsz tyń skie go
przez Wik to ra Jaś kie wi cza
– pierw szy nu mer „Ży cia Olsz tyń skie go”

3 V – do tar cie do Olsz ty na pierw sze go trans -
por tu prze sie dlo nej w ra mach ak cji „Wi sła”
lud no ści ukra iń skiej 

7 V – ob ję cie w wo je wódz twie olsz tyń skim
„amne stią” 2521 osób

12 V – Zjazd Osad ni ków Woj sko wych

15 V – otwar cie w Olsz ty nie ka pli cy dla wier -
nych Ko ścio ła me to dy stycz ne go 

31 V – ogło sze nie wy ro ku w pro ce sie 18 człon -
ków i współ pra cow ni ków olsz tyń skie go Pod -
in spek to ra tu „Boh dan” WiN, za pa dły dwa
wy ro ki śmier ci, za mie nio ne na 15 lat wię zie nia

V – trans por ty wy sie dlo nych w ramach ak cji
„Wi sła”

6 VI – ob ję cie funk cji prze wod ni czą ce go
MWRN przez Ste fa na Cen drow skie go

2 VII – pierw szy po woj nie od pust w Świę tej
Lip ce z udzia łem ks. in fu ła ta Teo do ra Ben -
scha i po nad 6 tys. wier nych

7 VII – ma so we aresz to wa nia człon ków PSL

19 VII – wi zy ta dusz pa ster ska w Olsz ty nie
pry ma sa Pol ski kard. Au gu sta Hlon da

23 VII – śmierć  w aresz cie WUBP ostat nie go
pre ze sa olsz tyń skie go PSL Ta de usza Bar cic -
kie go 

14 VIII – zmia na na zwy z MWRN na Olsz -
tyń ską Wo je wódz ką Ra dę Na ro do wą

Tablice synchroniczne



32

ŚWIAT  POLSKA
OKRĘG MAZURSKI – 

– WOJEWÓDZTWO OLSZTYŃSKIE

1947

22–27 IX – na ra da par tii ko mu -
ni stycz nych w Szklar skiej Po rę -
bie, utwo rze nie Biu ra in for ma-
cyj ne go (Ko min for mu)

21 X – prze pro wa dze nie przez Am ba sa dę
Bry tyj ską w War sza wie ak cji wy wie zie nia
z Pol ski przy wód cy PSL Sta ni sła wa Mi ko -
łaj czy ka, któ re mu gro zi ło aresz to wa nie 

14 X – ery go wa nie w Olsz ty nie pa ra fii pra -
wo sław nej pod we zwa niem Mat ki Bo skiej
Opie kuń czej

1948

30 I 
– Zi mo we Igrzy ska Olim pij skie
w Sankt Mo ritz w Szwaj ca rii
– za mor do wa nie Ma hat my
Gan dhie go, in dyj skie go dzia ła -
cza nie pod le gło ścio we go

17 III – po wsta nie so ju szu woj -
sko wo -go spo dar cze go Unii 
Za chod niej (Wiel ka Bry ta nia,
Fran cja, Bel gia, Ho lan dia 
i Luk sem burg)

3 IV – uchwa le nie przez Kon gres
Sta nów Zjed no czo nych pla nu
Mar shal la

14 V – pro kla ma cja nie pod le -
gło ści pań stwa Izra el; wy buch
pierw szej woj ny izra el sko -arab -
skiej

25 V – eg ze ku cja rot mi strza Wi tol da 
Pi lec kie go „Wi tol da”

21 I – po wo ła nie „kon ce sjo no wa ne go” tym cza -
so we go wo je wódz kie go za rzą du od ro dzo ne -
go PSL, pre ze sem An drzej Wi tos

1 II – uka za nie się pierw sze go nu me ru olsz -
tyń skie go wy da nia „Gło su Lu du” 

16 II – ogło sze nie wy ro ku w pro ce sie dwu na -
stu człon ków i sym pa ty ków PSL, za pa dły dwa
wy ro ki śmier ci za mie nio ne na 15 lat wię zie nia

8 V – re zy gna cja Ste fa na Cen drow skie go 
z funk cji prze wod ni czą ce go olsz tyń skiej
WRN

Tablice synchroniczne
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ŚWIAT  POLSKA
OKRĘG MAZURSKI – 

– WOJEWÓDZTWO OLSZTYŃSKIE

1948

23/24 VI – wpro wa dze nie
przez wła dze ra dziec kiej stre fy
oku pa cyj nej w Niem czech blo -
ka dy za chod nich sek to rów Ber -
li na 

29 VII – roz po czę cie w Lon dy -
nie XV Igrzysk Olim pij skich

10 XII – uchwa le nie przez
Zgro ma dze nie Ogól ne ONZ
Po wszech nej De kla ra cji Praw
Czło wie ka 

2 VI – uchwa le nie trzy let nie go pla nu 
od bu do wy go spo dar czej (1947–1949)

31 VIII – od wo ła nie Wła dy sła wa Go muł -
ki z funk cji se kre ta rza ge ne ral ne go PPR

3 IX – ob ję cie przez Bo le sła wa Bie ru ta
sta no wi ska se kre ta rza ge ne ral ne go PPR

22 X – śmierć pry ma sa Pol ski kard. Au gu sta
Hlon da

12 XI – mia no wa nie bp. Ste fa na Wy szyń -
skie go pry ma sem Pol ski

15 XII – utwo rze nie PZPR 

21 XII – wy bór Bo le sła wa Bie ru ta na 
sta no wi sko I se kre ta rza PZPR 

5 VI – ogło sze nie wy ro ku w pro ce sie pię ciu
osób oskar żo nych o przy na leż ność do OUN
UPA, za pa dły dwa wy ro ki śmier ci, je den 
wy ko na no

10 VI – ogło sze nie wy ro ku w pro ce sie pię ciu
osób oskar żo nych o przy na leż ność do OUN
UPA, za pa dły trzy wy ro ki śmier ci, dwa 
wy ko na no

30 VI – ob ję cie funk cji prze wod ni czą ce go
Olsz tyń skiej WRN przez Ja na Kos sa

31 VII – ogło sze nie wy ro ku w pro ce sie pięt -
na stu osób oskar żo nych o przy na leż ność do
OUN-UPA lub współ pra cę, za pa dły trzy wy -
ro ki śmier ci, za mie nio ne na ka ry wię zie nia

1 VIII – prze kształ ce nie In sty tu tu Ma zur skie -
go w Sta cję Na uko wą In sty tu tu Za chod nie go
w Po zna niu (ofi cjal nie roz po czę ła dziel ność
27 IX)

6 X – ob ję cie sta no wi ska wo je wo dy olsz tyń -
skie go przez Mie czy sła wa Mo cza ra

15 XI – po wsta nie Wo je wódz kie go Ar chi -
wum Pań stwo we go w Olsz ty nie, dy rek to rem
Wła dy sław Adam czyk

20 XII – Mie czy sław Mo czar (wo je wo da olsz -
tyń ski) i Pa weł Wo jas (do tych cza so wy I se kre -
tarz PPR) wy bra ni na za stęp ców człon ków
KC PZPR

Tablice synchroniczne
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ŚWIAT  POLSKA
OKRĘG MAZURSKI – 

– WOJEWÓDZTWO OLSZTYŃSKIE

1949

25 I – for mal ne utwo rze nie Ra dy
Wza jem nej Po mo cy Go spo dar -
czej (RWPG)

4 IV – pod pi sa nie Trak ta tu 
Pół noc no atlan tyc kie go 

20–25 IV – ob ra dy I Świa to we -
go Kon gre su Po ko ju w Pa ry żu 

5 V – po wsta nie Ra dy Eu ro py 

13 VII – de kret pa pie ża Piu sa
XII gro żą cy eks ko mu ni ką ka to li -
kom na le żą cym do par tii ko mu -
ni stycz nych lub współ pra cu ją-
cym z ni mi 

20 VII – ko niec I woj ny izra el -
sko -arab skiej

24 VIII – po wsta nie Or ga ni za -
cji Trak ta tu Pół noc no atlan tyc -
kie go (NA TO)

11 I – li kwi da cja Mi ni ster stwa Ziem 
Od zy ska nych

12 II – utwo rze nie Pań stwo wych Go spo -
darstw Rol nych

1 VI – po wo ła nie Cen tral nej Ra dy Związ -
ków Za wo do wych

5 VIII – de kret o ochro nie wol no ści 
su mie nia i wy zna nia

8 III – ob ję cie funk cji prze wod ni czą ce go
olsz tyń skiej WRN przez Sta ni sła wa Pia skow -
skie go

12 VI – po czą tek I Wo je wódz kiej Kon fe ren cji
PZPR, I se kre ta rzem KW PZPR Pa weł Wo jas

20 VI – ogło sze nie wy ro ku w pro ce sie człon -
ków Po go to wia Ak cji Spe cjal nej NZW, za pa -
dły dwa wy ro ki śmier ci, za mie nio ne na ka ry
wię zie nia

11 VII – ob ję cie funk cji sze fa WUBP w Olsz -
ty nie przez płk. An to nie go Pun dę

31 VIII – ogło sze nie wy ro ku w pro ce sie dzie -
wię ciu osób oskar żo nych o przy na leż ność do
WiN, za pa dły trzy wy ro ki śmier ci, za mie nio ne
na ka ry wię zie nia, dwóch ska za nych zmar ło
pod czas od by wa nia ka ry

Tablice synchroniczne
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ŚWIAT  POLSKA
OKRĘG MAZURSKI – 

– WOJEWÓDZTWO OLSZTYŃSKIE

1949

7 IX – po wsta nie Re pu bli ki 
Fe de ral nej Nie miec (RFN)

12 IX – wy bór The odo ra Heus sa
na pierw sze go pre zy den ta RFN

15 IX – ob ję cie sta no wi ska
kanc le rza RFN przez Kon ra da
Ade nau era 

1 X – pro kla mo wa nie Chiń skiej
Re pu bli ki Lu do wej

7 X – po wsta nie Nie miec kiej
Re pu bli ki De mo kra tycz nej
(NRD)

14 IX – eg ze ku cja człon ków Pol skiej Pod -
ziem nej Ar mii Nie pod le gło ścio wej: Wła -
dy sła wa Gur ga cza, Ste fa na Ba lic kie go,
Sta ni sła wa Szaj na 

30 IX – ze rwa nie przez Pol skę sto sun ków
dy plo ma tycz nych z Ju go sła wią 

1–2 X – pierw szy zjazd Związ ku Bo jow ni -
ków o Wol ność i De mo kra cję (ZBo WiD)

6 XI – ob ję cie sta no wi ska mi ni stra obro ny
na ro do wej przez mia no wa ne go mar szał -
kiem Pol ski Kon stan te go Ro kos sow skie go

27–29 XI – po wsta nie Zjed no czo ne go
Stron nic twa Lu do we go (ZSL)

17 X – ery go wa nie Wyż sze go War miń skie go
Se mi na rium Du chow ne go w Olsz ty nie, rek to -
rem ks. Jó zef Ła pot

20 XI – za koń cze nie ob rad I Wo je wódz kie go
Zjaz du Związ ku Mło dzie ży Pol skiej (ZMP)

11 XII 
– za koń cze nie ob rad I Wo je wódz kiej Kon fe -
ren cji Związ ków Za wo do wych 
– I Wal ny Wo je wódz ki Zjazd ZBo WiD, pre ze -
sem Alek san der Bart ni kow ski

1950

15 III – wy stą pie nie Pol ski z Mię dzy na ro -
do we go Fun du szu Wa lu to we go

20 III – znie sie nie sa mo rzą du te ry to rial -
ne go, utwo rze nie rad na ro do wych

14 IV – za war cie po ro zu mie nia mię dzy
rzą dem a epi sko pa tem w spra wie wza jem -
nych sto sun ków

Tablice synchroniczne
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ŚWIAT  POLSKA
OKRĘG MAZURSKI – 

– WOJEWÓDZTWO OLSZTYŃSKIE

1950

9 V – ogło sze nie przez Ro ber ta
Schu ma na pla nu utwo rze nia
Eu ro pej skiej Wspól no ty Wę gla
i Sta li (de kla ra cja Schu ma na)

25 VI – po czą tek woj ny ko re -
ań skiej 

27 VI – uzna nie Ko rei Pół noc -
nej przez Ra dę Bez pie czeń stwa
ONZ za agre so ra

4 VII – po czą tek nada wa nia
przez Ra dio Wol na Eu ro pa

19 IV – po wo ła nie Urzę du do spraw 
Wy znań

30 IV – usta no wie nie dnia 1 ma ja świę tem
pań stwo wym

6 VII
– pod pi sa nie w Zgo rzel cu ukła du  mię dzy
Pol ską i NRD do ty czą ce go uzna nia gra -
ni cy na Od rze i Ny sie Łu życ kiej 
– utwo rze nie wo je wództw ko sza liń skie go,
opol skie go i zie lo no gór skie go; zmia na
nazw wo je wództw ślą skie go – na ka to -
wic kie – i po mor skie go – na byd go skie 

9 VII – roz wią za nie Stronnictwa Pracy 

21 VII – uchwa le nie usta wy o tzw. pla nie
sze ścio let nim 

18 IV – wy bo ry władz die ce zji ma zur skiej
Ko ścio ła Ewan ge lic ko -Au gs bur skie go, ks.
Ed mund Frisz ke – se nior, ks. Ot ton Wit ten -
berg – kon se nior, Emil Leyk – ku ra tor,
Krzysz tof Kar kut – wi ce ku ra tor 

24 V – wej ście w ży cie usta wy  o te re no wych
or ga nach jed no li tej wła dzy pań stwo wej, znie -
sie nie sta no wisk wo je wo dy, sta ro sty, pre zy -
den ta, bur mi strza, wój ta i ich za stęp ców,
wpro wa dze nie pre zy diów rad na ro do wych;
ostat nie po sie dze nie Olsz tyń skiej WRN, 
wy bór Pre zy dium WRN, prze wod ni czą cym
Mie czy sław Mo czar

31 V – utwo rze nie Wyż szej Szko ły Rol ni czej
w Olsz ty nie

1 VI – ob ję cie sta no wi ska sze fa WUBP 
w Olsz ty nie przez ppłk. Fran cisz ka Szlach ci ca 

5 VI – ogło sze nie wy ro ku w pierw szym pro -
ce sie osób oskar żo nych o przy na leż ność do
har cer skiej Or ga ni za cji Pod ziem nej „Iskra”,
za pa dły wy ro ki do ży wot nie go i kil ku let nie -
go po zba wie nia wol no ści

6 VII – przy łą cze nie do wo je wódz twa olsz -
tyń skie go po wia tów dział dow skie go i no wo -
miej skie go

9 VII – II Wo je wódz ka Kon fe ren cja PZPR, 
I se kre ta rzem KW PZPR Bo le sław Ben dek

Tablice synchroniczne
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ŚWIAT  POLSKA
OKRĘG MAZURSKI – 

– WOJEWÓDZTWO OLSZTYŃSKIE

1950

5 VIII – przy ję cie przez nie miec -
kie związ ki wy pę dzo nych „Kar -
ty nie miec kie go wy pę dzo ne go” 

4 XI – uchwa le nie Eu ro pej skiej
Kon wen cji Praw Czło wie ka 

19 XII – mia no wa nie gen. Dwi -
gh ta Eisen ho we ra na czel nym
do wód cą wojsk NA TO

10 XI – aresz to wa nie gen. Au gu sta Emi la
Fiel dor fa „Nila”

16–22 XI – II Świa to wy Kon gres Obroń -
ców Po ko ju w War sza wie 

2 X – in au gu ra cja ro ku aka de mic kie go 
w Wyż szej Szko le Rol ni czej w Olsz ty nie, 
rek to rem Ma rian Go to wiec  

Kalendarium dotyczące Okręgu Mazurskiego – województwa olsztyńskiego w latach 1945–1950 opracowano na podstawie: 
• B. Łukaszewicz, Raptularz miejski. Olsztyn 1945–2005, Olsztyn 2006.
• S. Achremczyk, Historia Warmii i Mazur 1772–2010, t. 2, Olsztyn 2011.

Tablice synchroniczne
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WYBÓR èRÓDEŁ

ROK 1945

Nr 1

1945 luty 13, Białystok – Apel p.o. wojewody białostockiego kpt. dr. Jerzego Sztachelskiego: „Do wszystkich
wyjeżdżających do Prus Wschodnich”

Pra sta re zie mie pol skie wró ci ły do Ma cie rzy. Zie mie, któ re przez wie ki dep tał but krzy żac ki, łą czą się z Rzecz -
po spo li tą Pol ską w jed ną nie ro ze rwal ną ca łość.

Wam, któ rzy ja ko pierw si wy jeż dża cie na wy zwo lo ne te re ny Prus Wschod nich, by za tknąć sztan dar na tej 
mę czeń skiej zie mi – przy pa dło w udzia le za da nie hi sto rycz ne.

Za da nie to mu si cie wy ko nać w peł nym zro zu mie niu swo jej do nio słej ro li i po czu ciu od po wie dzial no ści 
wo bec od ro dzo ne go Pań stwa Pol skie go.

Wszy scy ci, któ rzy z wy jaz dem do Prus [Wschodnich] wią żą ubocz ne, a czę sto nie od po wia da ją ce god no ści
pol skie go urzęd ni ka ce le, zo sta ną – roz cza ro wa ni.

Pra ca nad or ga ni za cją pań stwo wo ści pol skiej w Pru sach to pra ca pio nier ska, wy ma ga ją ca ofia ry i po świę ce nia,
pra ca w su ro wych wa run kach przy fron to wych.

O ja kim kol wiek cią gnię ciu ko rzy ści ma te rial nych z wy two rzo nej sy tu acji nie mo że być mo wy.
O ile by jed nak zna la zły się jed nost ki, któ re usi ło wa ły by wy ko rzy stać swo je sta no wi sko dla cią gnię cia ko rzy ści

ma te rial nych, zo sta ną one na za sa dzie de kre tu PKWN z dnia 30 X 1944 r. o ochro nie Pań stwa (DzU nr 10, poz. 50)
po cią gnię ci do od po wie dzial no ści są do wej i prze ka za ni są dom spe cjal nym.

Źródło: Okręg Mazurski w raportach Jakuba Prawina. Wybór dokumentów. 1945 rok, przygotował do druku T. Baryła, Olsztyn
1996, s. 22–23. 

Pytania:
1. Wymień i omów użyte w tekście określenia świadczące o propagandowym charakterze apelu.
2. Przed czym byli ostrzegani urzędnicy wyjeżdżający na Warmię i Mazury?
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Nr 2

1945 maj 14, Olsz tyn – Spra woz da nie sy tu acyj ne za okres do 13 ma ja peł no moc ni ka rzą du RP na Okręg Ma zur ski
płk. dr. Ja ku ba Pra wi na dla Mi ni ster stwa Ad mi ni stra cji Pu blicz nej o pro ble mie pol skiej lud no ści ro dzi mej w to ku
przej mo wa nia wła dzy w okrę gu

Sto su nek władz woj sko wych do sze re gu waż nych za gad nień, jak za gad nie nie na ro do wo ścio we, od no śnie do
po zo sta łych w okrę gu Po la ków z lud no ści miej sco wej, po zo sta łych ro bot ni ków rol nych wy wie zio nych przez
Niem ców w okre sie oku pa cji, osie dla nia lud no ści na miej scu zza li nii Cur zo na i z wo je wództw cen tral nych, był
ne ga tyw ny.

Na sze wła dze ad mi ni stra cyj ne, urzęd ni cy oraz gru py ope ra cyj ne na po ty ka ły trud no ści ze stro ny lo kal nych
władz ra dziec kich, w isto cie bo wiem wła dze woj sko we prze ka za ły pol skiej ad mi ni stra cji je dy nie 7 po wia tów po łu -
dnio wo-cen tral nych okrę gu.

Na sku tek sze re gu in ter wen cji mo ich w do wódz twie 3 Bia ło ru skie go Fron tu za uwa żyć się da je pew na zmia na
usto sun ko wa nia do tych za gad nień i roz po czy na się przy ja zna współ pra ca władz ra dziec kich z wła dza mi ad mi ni -
stra cyj ny mi pol ski mi. Sze reg po stu la tów wy su nię tych prze ze mnie w Do wódz twie Fron tu zo sta ło już uwzględ -
nio nych, a wy da nie roz ka zów do ty czą cych po zo sta łych za gad nień i prze ka za nie wła dzy pol skiej ad mi ni stra cji
cy wil nej na ca łym ob sza rze okrę gu jest spo dzie wa ne w dniach 15–16 bm.

Po stu la ty mo je zło żo ne w Do wódz twie Fron tu obej mu ją za sad ni cze za gad nie nia w za kre sie prze ję cia wła dzy
przez ad mi ni stra cję pol ską, moż ność roz po czę cia prac osad ni czych w te re nie, uru cho mie nie obiek tów prze my -
sło wych i za opa trze nie lud no ści w żyw ność. Za war te są one w 18 punk tach me mo ria łu przed ło żo ne go Do wódz -
twu Fron tu. [...]

W za kre sie naj waż niej szych za gad nień osią gnię to:
1) uzna nie przez Do wódz two III Bia ło ru skie go Fron tu pra wa osie dla nia się lud no ści przy by łej z Pol ski. Osie -

dlo no już oko ło 2900 ro dzin rol ni ków na go spo dar stwach. W trak cie osie dla nia są rze sze re pa trian tów zza
Bu gu i po wra ca ją cych z Rze szy;

2) uzna nie przez Do wódz two III Fron tu Bia ło ru skie go pra wa osie dla nia się lud no ści wy wie zio nej na ro bo ty
i prze ka za nie tej lud no ści wła dzom pol skim;

3) uzna nie przez Do wódz two III Fron tu Bia ło ru skie go ist nie nia pol skiej lud no ści miej sco wej i prze ka za nie
jej pod opie kę władz pol skich. Obec nie prze pro wa dza na jest re je stra cja po zo sta łej lud no ści pol skiej, któ rej
na te re nie okrę gu we dług da nych nie miec kich mia ło być 800 tys., z cze go za cho wa ło się praw do po dob nie
oko ło 40 000 Ma zu rów i War mia ków. Lud ność ta po trze bu je na tych mia sto wej po mo cy sa ni tar nej i żyw no -
ścio wej;

4) uzna nie przez Do wódz two pra wa uru cho mie nia za kła dów uży tecz no ści pu blicz nej, w pierw szym rzę dzie
elek trow ni i wo do cią gów, na ra zie pod zwierzch nic twem so wiec kich władz woj sko wych;

5) uru cho mie nie sta cji sa ni tar nych i szpi ta li;
6) uru cho mie nie 7 ochro nek dla dzie ci miej sco wych Po la ków i 15 szkół po wszech nych oraz 8 in spek to -

ra tów szkol nych. Przy go to wa nia do uru cho mie nia: 
a) gim na zjum w Olsz ty nie, b) kur sów na uczy ciel skich, c) szko ły za wo do wej me cha ni ków;

7) uru cho mie nie drob nych warsz ta tów pra cy (rze mieśl ni czych) i punk tów roz dzia łu żyw no ści dla lud no ści
pol skiej;

8) uru cho mie nie sta łej ko mu ni ka cji lot ni czej pocz to wo -pa sa żer skiej ob słu gu ją cej okręg.

Źró dło: War mia cy i Ma zu rzy w PRL. Wy bór do ku men tów. Rok 1945, przy go to wał do dru ku T. Ba ry ła, Olsz tyn 1994, s. 34–35.

Py ta nia:
1. Z ja ki mi pro ble ma mi bo ry ka ła się ad mi ni stra cja pol ska w Okrę gu Ma zur skim?
2. Ja kie by ły re la cje mię dzy wła dza mi pol ski mi a przed sta wi cie la mi Ar mii Czer wo nej w Okrę gu Ma zur skim?

Po daj przy kła dy uza sad nia ją ce two ją wy po wiedź. 
3. Wy bierz kil ka naj waż niej szych two im zda niem przed się wzięć, któ re zo sta ły zre ali zo wa ne przez ad mi ni stra -

cję pol ską. Uza sad nij swój wy bór. 
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1 Korsze.
2 Nidzica. 

Nr 3

1945 maj 14, Olsz tyn – Spra woz da nie I se kre ta rza KW PPR w Olsz ty nie Mi cha ła So ko łow skie go z pra cy w Okrę gu
Ma zur sko -Olsz tyń skim

Zor ga ni zo wa no tym cza so wy ko mi tet, ra czej eg ze ku ty wę wo je wódz kie go ko mi te tu par tii, skła da ją ce go się 
z 7 to wa rzy szy. [...]

Zor ga ni zo wa no ko mi tet miej ski w Olsz ty nie, w skład któ re go we szło 7 to wa rzy szy, te raz do ko op to wa no 2,
ra zem 9 to wa rzy szy.

Zor ga ni zo wa no 7 ko mó rek, mia no wi cie:
– warsz ta ty ko le jo we – 24 to wa rzy szy,
– sa mo cho do we – 12 to wa rzy szy,
– dy rek cja ko le jo wa – 3 to wa rzy szy,
– ko mór ka wo je wódz ka – 15 to wa rzy szy,
– ma gi strac ka – 9 to wa rzy szy,
– bez pie czeń stwo – 20 to wa rzy szy.
W mi li cji zdo ła no spraw dzić 10 to wa rzy szy, po za tym w sta ro stwie olsz tyń skim jest 2 to wa rzy szy, w gru pie

prze my sło wej 2 to wa rzy szy. 9 tow[arzy szy] jest sta ro sta mi na wo je wódz twie oraz 9 tow[arzy szy] jest na po szcze -
gól nych pra cach i jesz cze nie [zo sta li] uję ci w ko mór ki.

Ostat nie or ga ni za cyj ne wia do mo ści z po wia tów ma my na stę pu ją ce: mia sto i po wiat El bląg – 75 tow[arzy szy],
Kor szy n1 – 12 tow[arzy szy], ko mór ka Szczyt no – 2 tow[arzy szy] i ko mór ka ko le jo wa Ostró da – 50 tow[arzy szy],
Kwi dzyn – 2 tow[arzy szy] i du żo sym pa ty ków, Ni bor k2 – 25 tow[arzy szy] i w Eł ku jest ko mór ka, z ilu lu dzi się skła da,
nie wie my.

Są wia do mo ści i z in nych po wia tów, że są tam to wa rzy sze, ale do kład nych da nych nie ma my. Wy sła li śmy 
7 lu dzi na po wia ty w ce lu or ga ni zo wa nia tam par tii i po ma ga nia w or ga ni zo wa niu apa ra tu ad mi ni stra cyj ne go.
To wa rzy szom z El blą ga po wie rzo no or ga ni zo wa nie par tii w po bli skich po wia tach – w 8 powiatach. Tam, gdzie jest
lud ność, sta ra li śmy się z ty mi po wia ta mi po wią zać.

Okrop na jest spra wa z ko mu ni ka cją, a te re ny są roz le głe. Jak zdo ła li śmy stwier dzić, uda ło się ja ko ta ko ująć
or ga ni za cyj nie 281 to wa rzy szy.

W tych miej sco wo ściach, gdzie do cie ra my, sta ra my się urzą dzić lo ka le par tyj ne i lu dzi par tyj nych ująć w ko mór ki.
W Olsz ty nie za ję li śmy lo kal, gmach b[yłe go] przed sta wi ciel stwa pol skie go. Lo kal ogrom ny. Tam obec nie

mie ści się ko mi tet wo je wódz ki i miej ski par tii. [...]
Po li nii par tyj nej uwa ża my wstęp ną pra cę za skoń czo ną. Te raz trze ba or ga ni zo wać biu ra wo je wódz kie go ko mi -

te tu i miej skie go ko mi te tu i niech miej ski kom[itet] zaj mie się mia stem, a wo je wódz ki po wia ta mi.
Że by tym za da niom spro stać, trze ba, że by miał wo je wódz ki ko mi tet sa mo chód. Trze ba przy słać cho ciaż 

20 to wa rzy szy par tyj nych choć tro chę wy ro bio nych, by ob sa dzić Pru sy [Wschodnie]. Bo ci to wa rzy sze, któ rzy
zo sta li przy sła ni na pra cę (14), więk szość na par tyj ną pra cę nie na da je się. To są tow[arzy sze] par tyj nie sła bi, to znów
cho rzy rze ko mo lub nie ro by, co trze ba ich w ogó le stąd wy gnać. 

Trze ba więk szość waż niej szych miast i po wia tów oso bi ście ob je chać, by po sta wić par tię tak, jak się na le ży.
Trze ba, i to sta now czo, przy słać do ad mi ni stra cji, cho ciaż na Pru sy, 300 to wa rzy szy. Nie moż na bu do wać 

ad mi ni stra cji wy łącz nie na ele men cie nam nie zna nym. A tu zjeż dża się wszel ka swo łocz ob szar ni cza. Trze ba
ugrun to wać na sze wpły wy i za bez pie czyć klu czo we sta no wi ska w ad mi ni stra cji. [...]

Urzę dy w Olsz ty nie ja ko ta ko funk cjo nu ją. W mia rę moż no ści ob sa dzo no naj od po wie dzial niej sze sta no wi ska
na szy mi ludź mi. Go rzej jest na po wia tach.

Mi li cja wo je wódz ka fak tycz nie znaj du je się w sta nie or ga ni za cyj nym. Tam też trze ba by na szych to wa rzy szy
wię cej po słać. My po sła li śmy 2 to wa rzy szy. 

Wybór êródeł



To sa mo moż na po wie dzieć o bez pie czeń stwie3, tyl ko z tym, że obec nie kie row ni kiem jest nie ja ki Na tan,
podp[orucz nik], bez par tyj ny. Na le ży obo wiąz ko wo przy słać in ne go kie row ni ka, bo ten mo że być naj wy żej kie row -
ni kiem ja kiejś sek cji. Czło wiek za ro zu mia ły i nie ste ty pu sty. [...]

Z po wo du nie moż no ści po ru sza nia się, z bra ku lo ko mo cji, spra wa apro wi za cji stoi źle. Wszyst ko moż na 
do stać i na miej scu, ale za wód kę u żoł nie rzy so wiec kich. Chce my urzą dzić wła sną sto łów kę. Chce my wy da wać
ga zet kę i już ma my ze spół re dak cyj ny. Ma my po wie lacz i – cho ciaż w nie zbyt do brym sta nie – ma szy nę do 
pi sa nia. 

Na ra zie koń czę to pi sa nie, resz tę ust nie po wie my.
Z pro le ta riac kim po zdro wie niem. Cześć!!

Źró dło: AAN, KC PPR, 295/IX–244.

Py ta nia: 
1. Wy mień pro ble my, z któ ry mi bo ry ka li się dzia ła cze PPR pod czas or ga ni zo wa nia struk tur par tyj nych w Okrę gu

Ma zur skim.
2. Gdzie PPR sta ra ła się two rzyć w pierw szej ko lej no ści swo je struk tu ry i czym by ło to po wo do wa ne?
3. Ja kie za da nia uwa żał I se kre tarz KW PPR w Olsz ty nie Mi chał So ko łow ski za prio ry te to we i dla cze go?

3 Chodzi o Urząd Bezpieczeństwa Publicznego na Okręg Mazurski w Olsztynie.
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Nr 4

1945 czer wiec 25, Olsz tyn – Peł no moc nik rzą du RP na Okręg Ma zur ski płk dr Ja kub Pra win do wo je wo dy bia ło -
stoc kie go w spra wie fa li sza brow ni ków

Od dłuż sze go cza su do cho dzą do mnie skar gi na dzia łal ność tzw. sza brow ni ków na pły wa ją cych ma sa mi 
z Bia ło stoc czy zny do wschod nich po wia tów Okrę gu Ma zur skie go. Sta ro sto wie po wia to wi z Olec ka, Eł ku, Goł da pi,
Jańs bor ka1, a na wet Wę go bor ka2 do no szą mi, że po ja wia ją się na ich te re nie ca łe ko lum ny, nie jed no krot nie eskor -
to wa ne przez od dzia ły MO i pro wa dzo ne przez oso by urzę do we, z za mia rem wy wie zie nia mie nia po rzu co ne go
przez Niem ców i ob ra bo wa nia kra ju.

Dla zi lu stro wa nia po da ję na stę pu ją ce fak ty:
1) Sta ro sta po wia to wy w Wę go bor ku z tru dem tyl ko ura to wał ży cie ob. Ku li kow skie mu Jó ze fo wi, któ re go

chciał roz strze lać ra dziec ki ko men dant wo jen ny te go po wia tu za „sza bro wa nie”. Prze pust kę wy mie nio ne go
wy sta wio ną przez sta ro stwo po wia to we su wal skie prze sy łam Oby wa te lo wi do wy ko rzy sta nia.

2) In spek tor sta rostw Ob wo du Wschod nie go z sie dzi bą w Łu cza na ch3 w cza sie in spek cji po wia tu Olec ko
dnia 2 VI 1945 r. wy le gi ty mo wał osob ni ka, któ ry po da wał się za re jo no we go in spek to ra osad nic twa PUR
w Su wał kach, nie ja kie go Si do ro wi cza Sta ni sła wa, pro wa dzą ce go ca łą ka ra wa nę wo zów na peł nio nych 
zbo żem, me bla mi, ma szy na mi po cho dzą cy mi z ra bun ku. Ko rzy sta jąc z ciem no ści, gdyż rzecz mia ła się 
w no cy – osob nik ten zbiegł, po zo sta wia jąc w rę kach in spek to ra Pe tol ca do ku men ty, któ re rów nież prze -
sy łam Oby wa te lo wi do wy ko rzy sta nia.

Ra bu nek kra ju ma zur skie go przy no si nie po we to wa ne stra ty dla ak cji prze sie dleń czej, któ ra jest tu w peł nym
to ku. Na pły wa ją ce trans por ty osad ni ków, zwłasz cza zza Bu gu, nad jeż dża jąc na te re ny do szczęt nie ogra bio ne,
tra fia ją w bar dzo przy kre po ło że nie. W tym sa mym po ło że niu znaj du ją się i osad ni cy z Bia ło stoc czy zny, skąd 
re kru tu ją się głów nie „sza brow ni cy”.

Dla po wstrzy ma nia dzia łal no ści ra bu siów po trzeb ne są ostre za rzą dze nia. Pro szę Oby wa te la o wy da nie ich
pod le głym or ga nom, w szcze gól no ści zaś o nie wy sta wia nie do ku men tów uła twia ją cych wjazd na te ren Okrę gu
Ma zur skie go oso bom nie ma ją cym za mia ru tu się osie dlić. Ze swej stro ny wy da łem sze reg za rzą dzeń ma ją cych
na ce lu ukró ce nie szko dli wej dzia łal no ści „sza brow ni ków”.

Po za tym pro szę o wpły nię cie na opi nie pu blicz ną przez od po wied nie uchwa ły bia ło stoc kich rad na ro do wych
wszyst kich stop ni, aby z jed nej stro ny wzmoc nić na pływ osad ni ków, z dru giej zaś zli kwi do wać wszel kie go ro dza ju
eks plo ata to rów, pra gną cych że ro wać na od zy ska nym te ry to rium ma zur skim.

Za łącz ni ków 84.

Źró dło: 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 T. Ba ry ła, 
Olsz tyn 1996, s. 87–88.

Py ta nia: 
1. Co by ło głów nym przed mio tem sza bru i kto we dług ppłk. Ja ku ba Pra wi na do pusz czał się naj czę ściej te go 

pro ce de ru?
2. W ja ki spo sób peł no moc nik rzą du RP na Okręg Ma zur ski chciał prze ciw dzia łać sza brow nic twu?
3. Jak wy wóz za gra bio nych dóbr z War mii i Ma zur mógł wpły wać na pro ces osad ni czy i nor ma li za cję wa run -

ków ży cia w re gio nie? 

1 Pisz.
2 Wę go rze wo. 
3 Gi życ ko.
4 Za łącz ni ki po mi nię to. 

Wybór êródeł
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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)

Ob jaz du Okrę gu Ma zur skie go do ko na łem mię dzy 11 a 22 sierp nia 1945 r. Po dróż ko le ja mi nie zno śna. 
Ol brzy mia więk szość pa sa że rów to po spo li ci „sza brow ni cy” – zło dzie je mie nia opusz czo ne go, sta le po dró żu ją cy
mię dzy War sza wą a no wo przy łą czo ny mi pro win cja mi tam i z po wro tem w ce lu zdo by wa nia w nie go dzi wy spo sób
oso bi stych zy sków. [...]

Ma zu rzy w ogól no ści, a w szcze gól no ści po wia tu dział dow skie go, mi mo przy na leż no ści bli sko 20-let niej do
Pol ski i mi mo spo łecz nej i kul tu ral no -na ro do wej dzia łal no ści wśród nich nie są na le ży cie uświa do mie ni na ro -
do wo. Pol skie czyn ni ki spo łecz ne i pań stwo we, uzna jąc ich w za sa dzie za Po la ków, sta le i wszę dzie wy od ręb nia li
i wy od ręb nia ją ich ja ko „Ma zu rów”. Czyn ni ki zaś ul tra mon tań skie, ko rzy sta jąc z te go, nie uzna wa ły i nie uzna ją
ich za Po la ków, gdyż są pro te stan ta mi. [...]

Go spo dar stwa ich za ję te by wa ją przez przy by szów z in nych dziel nic Pol ski. A gdy Ma zur otrzy mu je w są dzie
re ha bi li ta cję i po wra ca do swo je go do mu, mu si go zdo by wać si łą, gdyż przy bysz nie chce się do bro wol nie usu nąć.
I oto stoi obok sie bie dwo je uniesz czę śli wio nych: je den wpro wa dzo ny błęd nie w cu dze skon fi sko wa ne go spo dar -
stwo, z któ re go po pa ro mie sięcz nym po by cie praw nie wy rzu ca się go na uli cę, i dru gi, wy tłu ma czo ny ze swe go
błę du (nie prze stęp stwa), bez praw nie wy rzu co ny, wra ca zruj no wa ny mo ral nie i ma te rial nie do swo je go zde wa -
sto wa ne go, ogra bio ne go do mu i go spo dar stwa. [...] Skła da ją cy o re ha bi li ta cję wnio ski, o ile jesz cze miesz ka ją ką tem
w swo jej cha łu pie ja ko lo ka to rzy i otrzy mu ją ze swo ich kop ców kar to fle i ze swo ich sto dół ziar no, są i te go 
po zba wie ni i prze wo że ni si łą do ba ra ków do sko sza ro wa nia. Są sie dzi nie chcą sta wać w są dzie na świad ków 
i nie chcą świad czyć o ich lo jal nym i oby wa tel skim za cho wa niu się w cza sie oku pa cji, aby ich nie obi to lub nie
szy ka no wa no w róż no ra ki nie go dzi wy spo sób. [...] Mi mo wszyst kich bra ków i nie do cią gnięć pra ca pań stwo wo -
twór cza po su wa się na przód. Urzę dy ewi den cyj ne i biu ra ad re so we spraw nie dzia ła ją. W urzę dach ruch. Mu zeum
na zam ku [w Olsz ty nie] do pro wa dzo ne jest do po rząd ku. Par tie po li tycz ne kon ku ru ją ze so bą co raz jaw niej i wy ry -
wa ją so bie co lep szych i waż niej szych człon ków.

Z Olsz ty na do Szczyt na za wiózł mnie swym au tem wi ce wo je wo da Bur ski. Ko lej jesz cze nie szła. Dro ga do
Szczyt na, oko ło 50 km, pro wa dzi przez pięk ne, do brze za go spo da ro wa ne wsie. Wszę dzie pust ka. Do my i za bu do -
wa nia go spo dar cze sto ją otwo rem. Przez ca łą dro gę nie spo tka li śmy prócz woj sko wych ro syj skich ży wej du szy.
Miej sco wa lud ność wy szła, na pły wo wa nie na de szła. Po la nie dba le sko szo ne, i to nie wszę dzie. Ja re sto ją na pniu.

Sta rzy dzia ła cze ple bi scy to wi z lat 1918–1920, któ rzy już wów czas po nie śli wiel kie ofia ry ma te rial ne i mo ral ne
dla Pol ski i za nie nie uzy ska li od spo łe czeń stwa pol skie go ani od pol skie go rzą du od po wied niej re kom pen sa ty,
i dziś jesz cze są w za po mnie niu i cier pią nie raz nie do sta tek. A po sta wie ni na od po wied nich sta no wi skach by li by
da le ko po ży tecz niej si w swej dzia łal no ści niż in ni. [...]

Szczyt no. Mia stecz ko znisz czo ne w 85%. Pa li ły się do my, kie dy Niem ców już daw no w mie ście nie by ło. 
Wszę dzie pust ka. Na 18 000 miesz kań ców przed woj ną po sia da obec nie oko ło 3000. W ca łym po wie cie jest oko ło
24 000 dusz, w tym 9000 przy by ło z łom żyń skie go, a by ło prze szło 70 000. Ro sja nie wy wieź li oko ło 40 000, 
wy nisz czo no oko ło 15 000, tro chę ucie kło. Pust ki – tak jak przez ca łą dro gę z Olsz ty na.

Udział Po la ków, od po wied nich lu dzi, w ad mi ni stra cji pań stwo wej jest ni kły. Prze waż nie kom bi na to rzy i szu ka -
ją cy tyl ko oso bi stych zy sków. Przy by sze czy ha ją na zie mię i go spo dar stwa ma zur skie i z te go po wo du upar cie
oskar ża ją Ma zu rów o nie miec kość, aby tyl ko so bie po szli i aby ich wy wie zio no. Ogól na ilość za sie wów w po wie cie
23 000 ha, po dłu gich tar gach So wie ty zbio rą z 5000 ha [...].

Źró dło: War mia cy i Ma zu rzy w PRL. Wy bór do ku men tów. Rok 1945, przy go to wał do dru ku T. Ba ry ła, Olsz tyn 1994, s. 74–83.

Py ta nia: 
1. Na pod sta wie do ku men tu omów za gad nie nie do ty czą ce tzw. kwe stii ma zur skiej.
2. Na czym po le gał pro blem go spo darstw spor nych?
3. Jak w świe tle re la cji wy glą da ła sy tu acja lud no ścio wa, ad mi ni stra cyj na i go spo dar cza w Okrę gu Ma zur skim?
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Nr 6

1945 wrze sień 15, Olsz tyn – Spra woz da nie sy tu acyj ne za sier pień 1945 r. peł no moc ni ka rzą du RP na Okręg 
Ma zur ski płk. dr. Ja ku ba Pra wi na dla ge ne ral ne go peł no moc ni ka rzą du RP dla Ziem Od zy ska nych i Mi ni ster stwa
Ad mi ni stra cji Pu blicz nej oma wia ją ce sto su nek wojsk ra dziec kich do lud no ści cy wil nej, wy sie dle nie lud no ści nie miec -
kiej oraz wy da wa nie War mia kom i Ma zu rom tym cza so wych za świad czeń o pol skim po cho dze niu 

Współ pra ca lud no ści pol skiej z wła dza mi ad mi ni stra cyj ny mi ukła da się har mo nij nie. Pew ne roz go ry cze nie
wy wo ła ły sa mo wol ne re win dy ka cje in wen ta rza ży we go i sprzę tu do ko ny wa ne przez nie któ re od dzia ły Woj ska
Pol skie go za trud nio ne w ak cji żniw nej. Rów nież sto su nek tych żoł nie rzy do lud no ści tu byl czej pol skie go po cho -
dze nia czę sto jest nie wła ści wy przez trak to wa nie tej lud no ści na rów ni z Niem ca mi.

Ob ja wy sa mo wo li żoł nie rzy Ar mii Czer wo nej trwa ją na dal, acz kol wiek w nie co mniej szych roz mia rach niż
w po przed nim okre sie.

Do wódz two Kor pu su Ar mii su ro wy mi za rzą dze nia mi po rząd ko wy mi ukró ca tę sa mo wo lę. Np. w pow. Mo rąg
za za bój stwo osad ni ka pol skie go trzech żoł nie rzy ra dziec kich zo sta ło ska za nych wy ro kiem try bu na łu woj[sko -
we go] na 10 lat wię zie nia.

Czę sto no to wa ne są wy pad ki, że osad ni kom na szym za bie ra ny jest na po trze by ak cji żniw nej, pro wa dzo nej
przez woj ska ra dziec kie, in wen tarz ży wy i mar twy, któ ry nie jest zwra ca ny. Nie któ rzy ko men dan ci woj sko wi
wy da ją wój tom i soł ty som za rzą dze nia bez po śred nio, do ma ga jąc się ich wy ko na nia, tak że sta wia ne są prze szko dy
przy prze ka zy wa niu Niem ców do prac przy mu so wych, po nie waż więk szość sił ro bo czych nie miec kich woj sko
ra dziec kie za trud nia na swo je po trze by.

Ten den cje do wy jaz du Niem ców do Rze szy ob ja wia ją się zwłasz cza w tych po wia tach, gdzie są oni wzy wa ni
do prac przy mu so wych. W Olsz ty nie w mie sią cu sierp niu wpły nę ło 1016 po dań o prze pust ki, wy da no je 763 oso -
bom + 969 dla dzie ci. W pow. ni bor ski m1 wy je cha ło 1700 osób. Na to miast w po wia tach o prze wa ża ją cej lud no ści
nie miec kiej da ją się za uwa żyć ob ja wy bier ne go opo ru wo bec za rzą dzeń władz pol skich, zwłasz cza tam, gdzie
eg ze ku cja z na szej stro ny jest zbyt sła ba dla wy mu sze nia po słu chu. Wzma ga się też nie uchwyt na pro pa gan da 
nie miec ka wśród lud no ści ma zur skiej prze ciw zgła sza niu pol skiej przy na leż no ści na ro do wej. Wy ni ki jej ob ja wia ją
się w zmniej sze niu się ilo ści po dań o wy da nie za świad cze nia o pol skiej na ro do wo ści. Np. w pow. wę go bor ski m2

za re je stro wa ło się w ubie głym mie sią cu 15 Ma zu rów ja ko Po la ków, w po w. jańs bor ski m3 – 8, w pow. Pru ski Ho lą d4

– 35, Bra nie wo – 4, Mo rąg – 92. Wy jąt ki sta no wią te ośrod ki, w któ rych du ży na pływ lud no ści pol skiej i jej 
ży wot ność sta no wią o ich atrak cyj no ści. W Olsz ty nie wy da no 784 za świad czeń, w po w. olsz tyń skim 2562. Do po w.
gier daw skie go licz nie na pły wa ją Niem cy ze stre fy oku pa cyj nej ra dziec kiej.

Źró dło: War mia cy i Ma zu rzy w PRL. Wy bór do ku men tów. Rok 1945, przy go to wał do dru ku T. Ba ry ła, Olsz tyn 1994, s. 84–85.

Py ta nia:
1. Przed staw wy mie nio ne w do ku men cie ne ga tyw ne przy kła dy dzia łal no ści Ar mii Czer wo nej i Woj ska Pol skie go

wo bec lud no ści cy wil nej. 
2. Ja kie by ło na sta wie nie lud no ści nie miec kiej do ad mi ni stra cji pol skiej? Czy re la cje te wpływały na sto su nek

Ma zu rów do pań stwa pol skie go? 

1 Ni dzic ki.
2 Wę go rzew ski. 
3 Pi ski.
4 Pa słę k. 
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Nr 7

1945 paź dzier nik 14, Olsztyn – 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

Wzy wa się lud ność na ro do wo ści nie miec kiej do do bro wol ne go opusz cze nia te re nów do tąd za miesz ka nych
w ter mi nie do koń ca paź dzier ni ka 1945 r. i wy jaz du do Nie miec.

Wszy scy Niem cy1 wy jeż dża ją cy zgło szą się dnia 18 paź dzier ni ka 1945 r. do punk tu zbor ne go w Olsz ty nie 
w ba ra kach przy ul. Tar tacz nej (Karl Ro en schstraße) o go dzi nie 7 ra no, skąd po otrzy ma niu prze pu stek na stą pi
wy jazd trans por tem.

Zwra ca się przy tym uwa gę, że w ra zie uchy le nia się od do bro wol ne go wy jaz du w ozna czo nym ter mi nie opor ni
zo sta ną skie ro wa ni do obo zów.

Za tem we wła snym in te re sie wi nien ogół lud no ści nie miec kiej zro zu mieć to – i bez względ nie do sto so wać się
do na ka zu do bro wol ne go wy jaz du.

Każ dy Nie miec zo bo wią za ny jest wspól nie z za rząd cą nie ru cho mo ści lub ko mi te tem do mo wym, a z bra ku
tych że z dwo ma są sied ni mi lo ka to ra mi, je że li wy kaz te go ro dza ju nie zo stał spo rzą dzo ny przez przed sta wi cie la
Tym cza so we go Za rzą du Pań stwo we go lub Mi li cję Oby wa tel ską, do ko nać do kład ne go spi su po sia da nych ru cho -
mo ści w trzech eg zem pla rzach, pod pi sa nych przez po sia da cza i dwóch są sied nich lo ka to rów.

Je den z tych spi sów po dej mu je Nie miec i wrę cza na punk cie zbor nym, gdzie za miast nie go otrzy mu je prze -
pust kę do Nie miec, a dwa po zo sta wia lo ka to rom za po kwi to wa niem umiesz czo nym na po sia da nym przez nie go
wy ka zie.

Za rzą dy nie ru cho mo ści, ko mi te ty do mo we, a przede wszyst kim dwaj są sied ni lo ka to rzy – Po la cy są zo bo wią -
za ni pod ry go rem kar nej i cy wil nej od po wie dzial no ści w ra zie nie do ko na nia spi su przez przed sta wi cie la Tym cza -
so we go Za rzą du Pań stwo we go względ nie Mi li cję Oby wa tel ską spo rzą dzić spis w trzech eg zem pla rzach, ca ły
ma ją tek, wszyst kie ru cho mo ści opusz cza ją ce go Niem ca, lo kal za mknąć i nim się opie ko wać; je den z do ko na nych
spi sów po zo sta je w rę kach dwóch są sia dów – lo ka to rów, dru gi eg zem plarz ci lo ka to rzy do rę czą na tych miast
Tym cza so we mu Za rzą do wi Pań stwo we mu za po kwi to wa niem, a trze ci wrę czą opusz cza ją ce mu lo kal Niem co wi,
po twier dza jąc na nim od biór lo ka lu i nie ru cho mo ści pod opie kę.

Za rzą dy nie ru cho mo ści, ko mi te ty do mo we, głów ni lo ka to rzy i dwaj są sied ni lo ka to rzy obo wią za ni są na tych -
miast do nieść pi sem nie Sta ro stwu Grodz kie mu, ul. Prze my sło wa nr 1 róg Dwor co wej, wy kaz Niem ców za miesz -
ku ją cych w da nym do mu lub są siedz twie.  

Win ni za nie dba nia wy ko na nia po wyż szych obo wiąz ków względ nie przy własz cze nia po zo sta wio nych przed -
mio tów lub do pusz cze nia do roz kra dze nia bę dą po cią gnię ci do od po wie dzial no ści kar no -są do wej.

Źró dło: Niem cy w Pol sce 1945–1950. Wy bór do ku men tów, red. W. Bo ro dziej, H. 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. W. Bo ro dziej, C. Kraft, War sza wa 2000, s. 454.

Py ta nia:
1. Ja kie re stryk cje gro zi ły lud no ści nie miec kiej od ma wia ją cej wy jaz du z Olsz ty na? 
2. Ja kie wa run ki mu sia ła speł nić lud ność nie miec ka za miesz ku ją ca Olsz tyn, by uzy skać zgo dę na wy jazd?
3. Kto miał od po wia dać za ma ją tek po zo sta wio ny przez wy jeż dża ją cych i na czy ją wła sność on prze cho dził? 

1 W ory gi na le tu i da lej – ma łą li te rą. W pierw szych la tach po woj nie w taki sposób pi sa no na zwy: Nie miec, Niem cy, tak że w do ku men tach pań stwo wych. 
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ROK 1946

Nr 8

1946 sty czeń 10 – Pi smo mi ni stra Ziem Od zy ska nych do mar szał ków Związ ku Ra dziec kie go Gie or gi ja Żu ko wa 
i Kon stan te go Ro kos sow skie go oraz am ba sa do ra ZSRR w War sza wie Wik to ra Le bie die wa w spra wie kon flik tów
ad mi ni stra cji pol skiej z Ar mią Czer wo ną

Na kon fe ren cji w Pocz da mie zie mie po Od rę i Ni sę [sic!] zo sta ły prze ka za ne ad mi ni stra cji pol skiej. Mo car -
stwem, któ re by ło go rą cym rzecz ni kiem spra wy pol skiej w Pocz da mie, był Zwią zek Ra dziec ki. Pol ska ocze ku je
od Związ ku Ra dziec kie go po mo cy przy za lud nie niu i za go spo da ro wa niu Ziem Od zy ska nych.

Tym cza sem, jak wy ni ka z za łą czo nych ra por tów, współ ży cie obu na ro dów na ob sza rach prze ka za nych 
w Pocz da mie ad mi ni stra cji pol skiej nie ukła da się har mo nij nie. Sto su nek jed no stek Ar mii Czer wo nej do lud no ści
pol skiej na ob sza rze ziem od zy ska nych by wa czę sto nie chęt ny, co wy wo łu je w spo łe czeń stwie pol skim na stro je
roz go ry cze nia i znie chę ce nia. Po stę po wa nie nie któ rych jed no stek Ar mii Czer wo nej, do pusz cza ją cych się wo bec
lud no ści pol skiej gwał tów, ra bun ku, gra bie ży i za bójstw, utrud nia ak cję pol ską na te re nie Ziem Od zy ska nych, 
a pro nie miec ka po li ty ka nie któ rych ko men dan tów wo jen nych po tę gu je jesz cze trud no ści, ja kie mu si my prze zwy -
cię żać przy za go spo da ro wa niu tych te re nów.

W imię szcze ro ści przy jaź ni pol sko -ra dziec kiej i oczysz cze nia po li tycz nej at mos fe ry wza jem nych sto sun ków
uwa żam za wska za ne oka za nie Pol sce przez Zwią zek Ra dziec ki po mo cy przy za go spo da ro wa niu Ziem Od zy ska -
nych. Po moc ta mo że się wy ra zić w na stę pu ją cych ak tach:

1. zgru po wa nie gar ni zo nów Ar mii Czer wo nej tyl ko w du żych ośrod kach;
2. sko sza ro wa nie od dzia łów Ar mii Czer wo nej na ob sza rze Ziem Od zy ska nych i wy da nie bez względ ne go 

za ka zu pry wat ne go kwa te run ku, co za po bie gnie bra ta niu się z Niem ca mi i fa wo ry zo wa niu ich wo bec lud -
no ści pol skiej; te go ro dza ju po stę po wa nie wy wo łu je z jed nej stro ny zro zu mia łe roz go ry cze nie w spo łe -
czeń stwie pol skim, z dru giej zaś pod nie ca bu tę nie miec ką i pro wo ku je ak cję opo ru wo bec za rzą dzeń
władz pol skich; dro gą od po wied nio su ro wych za ka zów na le ża ło by rów nież ukró cić współ dzia ła nie jed -
no stek Ar mii Czer wo nej przy prze ni ka niu Niem ców na te ry to rium pol skie;

3. za stą pie nie do tych czas sta cjo nu ją cych od dzia łów Ar mii Czer wo nej, skła da ją cych się prze waż nie z żoł -
nie rzy fron to wych, czę sto kroć zde mo ra li zo wa nych suk ce sa mi wo jen ny mi i trak tu ją cych ob sza ry Ziem
Od zy ska nych ja ko te ry to rium pod bi te, przez od dzia ły z głę bi Ro sji, od po wied nio uświa do mio ne o ro li 
Ar mii Czer wo nej ja ko fak to ra przy jaź ni pol sko -ra dziec kiej;

4. jak naj szyb sza li kwi da cja obo zów „wła sow ców”1, a w szcze gól no ści w My śli bo rzu, gdyż ucie ki nie rzy 
z obo zu two rzą ban dy ra bu ją ce lud ność pol ską i pod ko pu ją ce do bre imię Ar mii Czer wo nej;

5. przy śpie sze nie tem pa re pa tria cji so wiec kiej lud no ści cy wil nej znaj du ją cej się w obo zach na ob sza rze Ziem
Od zy ska nych i okre śle nie osta tecz ne go ter mi nu za koń cze nia tej re pa tria cji, a w związ ku z tym przy śpie -
sze nia tem pa prze ka zy wa nia obiek tów prze my sło wych i rol nych wła dzom pol skim;

6. wy ja śnie nie dro gą roz ka zów od dzia łom Ar mii Czer wo nej, że wszel kie re kwi zy cje są ak tem bez praw nym;
7. współ dzia ła nie z pol ski mi wła dza mi bez pie czeń stwa i ad mi ni stra cji ogól nej w ści ga niu ma ru de rów i prze stęp -

ców kry ją cych się w mun du rach Ar mii Czer wo nej oraz sto so wa nie jak naj su row szych kar wo bec żoł nie rzy
Ar mii Czer wo nej schwy ta nych na gra bie ży, ra bun ku lub gwał cie ko biet;

8. wy da nie bez względ ne go za ka zu nad uży wa nia al ko ho lu i jak naj szyb sze prze ka za nie wła dzom pol skim
go rzel ni lub prze twór ni al ko ho lo wych bę dą cych jesz cze pod za rzą dem Ar mii Czer wo nej.

1 „Wła sow cy” – po tocz na na zwa ko la bo ru ją cej z Niem ca mi pod czas II woj ny świa to wej Ro syj skiej Ar mii Wy zwo leń czej (ROA) do wo dzo nej przez
gen. An drie ja Wła so wa. 

Wybór êródeł



Uwzględ nie nie po wyż szych de zy de ra tów bę dzie wy ra zem życz li we go usto sun ko wa nia się za przy jaź nio ne go
Związ ku Ra dziec kie go do naj ży wot niej szych po trzeb Pol ski i przy czy ni się do za cie śnie nia wę złów przy jaź ni
mię dzy obu kra ja mi.

Źró dło: Niem cy w Pol sce 1945–1950. Wy bór do ku men tów, red. W. Bo ro dziej, H. 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. W. Bo ro dziej, C. Kraft, War sza wa 2000, s. 182–183.

Py ta nia:
1. Ja ki był sto su nek żoł nie rzy Ar mii Czer wo nej do lud no ści ziem za chod nich i pół noc nych?
2. Z cze go wy ni ka ły pro ble my we wza jem nych re la cjach mię dzy ad mi ni stra cją pol ską a ra dziec ki mi ko men -

dan tu ra mi wo jen ny mi?

Dokumenty



48

Nr 9

1946 sty czeń 16, Olsz tyn – Spra woz da nie sy tu acyj ne za gru dzień 1945 r. peł no moc ni ka rzą du RP na Okręg 
Ma zur ski dr. Zyg mun ta Ro bla dla Mi ni ster stwa Ziem Od zy ska nych na te mat pol skie go oby wa tel stwa, po mo cy 
ma te rial nej i kur sów re po lo ni za cyj nych dla War mia ków i Ma zu rów oraz wy sie dla nia Niem ców

Opie ka nad miej sco wą lud no ścią pol skie go po cho dze nia jest przed mio tem tro skli wej uwa gi władz ad mi ni stra -
cyj nych. W ostat nich mie sią cach za zna czył się ma so wy na pływ zgło szeń tej lud no ści o wy da nie za świad czeń
pol skie go po cho dze nia po mi mo prze ciw nej agi ta cji nie miec kiej. Po sia da cze tych za świad czeń trak to wa ni by li na
rów ni z in ny mi Po la ka mi. Jed nak że w związ ku ze zbli ża ją cy mi się wy bo ra mi do rad na ro do wych za cho dzi ła ko niecz -
ność za sad ni cze go ure gu lo wa nia ich praw oby wa tel skich. Spra wa ta zo sta ła za ła twio na przez wy da nie za rzą dze nia
przy zna ją ce go po sia da czom wspo mnia nych za świad czeń pra wa do utrzy ma nia oby wa tel stwa pol skie go w try bie
art. 3 usta wy z dnia 20 I 1920 r. przez uzna nie. Z oka zji otwar cia Wo je wódz kiej Ra dy Na ro do wej w dniu 28 XII
1945 r. od by ło się uro czy ste wrę cze nie przez wi ce wo je wo dę ob. Bur skie go ak tów uzna nia oby wa tel stwa pol skie go
110 War mia kom i Ma zu rom naj bar dziej za słu żo nym dla spra wy pol skiej.

Zgło sze nia o uzna nie pol skie go oby wa tel stwa są licz ne. Nie wąt pli wie fakt po wyż szy po dzia ła atrak cyj nie na
chwiej ne ele men ty, zwłasz cza po roz po czę ciu na wio snę dal sze go eta pu wy sie dla nia Niem ców.

Po moc ma te rial na dla lud no ści znaj du ją cej się w nie zwy kle cięż kim po ło że niu oka zy wa na by ła w po sta ci
przy dzia łów żyw no ści, odzie ży i go tów ki za po śred nic twem sta rostw i Pol skie go Ko mi te tu Na ro do wo ścio we go.
Na po moc tę Urząd Peł no moc ni ka Rzą du [RP na Okręg Mazurski] prze zna czył w grud niu 350 000 zł, po nad to
spe cjal nie w ra mach ak cji gwiazd ko wej ob da ro wa no 2000 dzie ci i roz dzie lo no 200 kg cu kru, 100 kg mar mo la dy,
10 kg cu kier ków. Dzię ki wy sił kom władz, pro pa gan dzie pra so wej i na ze bra niach wza jem ne tar cia mię dzy miej sco wą
lud no ścią pol ską a na pły wo wą znacz nie zła god nia ły. War mia cy i Ma zu rzy bio rą co raz żyw szy udział w ży ciu 
sa mo rzą do wym i spo łecz nym. Urzą dza się dla osób do ro słych kur sy re po lo ni za cyj ne.

Ak cja wy sie dla nia Niem ców w nie któ rych po wia tach zo sta ła już cał ko wi cie ukoń czo na, po zo sta ły tyl ko 
nie licz ne gru py sił fa cho wych i za trud nia nych przez woj ska ra dziec kie. Np. z Olsz ty na wy je cha ło 4430 Niem ców,
po zo sta ło le gal nie prze by wa ją cych osób 28; pow. Susz – wy sie dlo no 2775 osób, po zo sta ło oko ło 300. W in nych,
bar dziej za lud nio nych przez Niem ców po wia tach ak cja wy sie dleń cza zo sta ła na ra zie wstrzy ma na z uwa gi na wio sen ne
pra ce na ro li. Dzie ci nie miec kie prze by wa ją ce w za kła dach opie ki nad dziec kiem są stop nio wo wy sy ła ne 
z trans por ta mi Niem ców. Do tych czas wy sła no za kła dy z Ra stem bor ka1 i Ostró dy, przy go to wu je się wy sył kę dzie ci
z Iław ki2, Ządz bor ka3, Je zio ran, pow. re szel skie go.

Źró dło: War mia cy i Ma zu rzy w PRL. Wy bór do ku men tów. Rok 1945, przy go to wał do dru ku T. Ba ry ła, Olsz tyn 1994, s. 155.

Py ta nia:
1. Ja kie dzia ła nia zo sta ły pod ję te przez wła dze pol skie w ce lu ure gu lo wa nia sta tu su i po pra wy sy tu acji by to wej

lud no ści war miń skiej i ma zur skiej?
2. Jak da le ce za awan so wa ny był pro ces wy sie dle nia Niem ców z Okrę gu Ma zur skie go pod ko niec 1945 r.? Po da jąc

przy kła dy, uza sad nij swo ją wy po wiedź.

1 Kę trzyn.
2 Obecnie Bagrationowsk w Rosji.
3 Mrą go wo.
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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

W związ ku z za rzą dze niem min[istra] Ziem Od zy ska nych z dnia 15 II 1946 r., r.2 l.dz. 568/Sp./102/46 ko mu -
ni ku ję:

Na te re nie tut[ej sze go] po wia tu prze by wa jesz cze 9089 [osób] nie zde kla ro wa nej lud no ści, z któ rej tyl ko mi ni -
mal ny pro cent sta no wią ro do wi ci Niem cy. Lud ność ta po mi mo wy tę żo nej ak cji pro pa gan do wej prze pro wa dzo nej
przez tut[ej sze] Sta ro stwo wraz z Pol skim Po wia to wym Ko mi te tem Na ro do wo ścio wym nie chce się de kla ro wać,
cho ciaż ma rdzen ne pol skie na zwi ska i roz ma wia po pol sku. Na ten stan rze czy skła da się wie le przy czyn. Licz ne
ra bun ki i gra bie że, któ re są na po rząd ku dzien nym, są po stra chem spo koj nej lud no ści miej sco wej. Po peł nia ne
by wa ją przez ban dy tów cy wil nych, któ rzy re kru tu ją się z lud no ści po wia tów nad gra nicz nych (pow. prza sny ski,
ma kow ski i ostro łęc ki), prze bra nych nie jed no krot nie w mun du ry Woj ska Pol skie go lub MO. Do tut[ej sze go]
Sta ro stwa wpły wa ją róż ne mel dun ki, z któ rych je den cy tu ję w do słow nym brzmie niu:

Mel du ję, że dnia 26 II 1946 r. nie zna ni osob ni cy wtar gnę li do miesz ka nia Niem ca Fun ka we wsi Klon, ma ło -
let nie dzie ci wy pę dza jąc w no cy na uli cę, przy czym uży li bro ni, ra niąc szes na sto let nie go chłop ca, któ ry jest
prze wie zio ny do szpi ta la w Szczyt nie. Tych fak tów do ko nu je lud ność nad gra nicz na po wia tu ostro łęc kie go, chcąc
ty mi na pa da mi noc ny mi wy stra szyć Ma zu rów i Niem ców, aby im po zo sta wi li go spo dar stwa, na któ re się pcha ją
ca łą pa rą. Nie ma pra wie no cy w mo jej gmi nie, któ rej by nie za szła ja kaś na paść ban dyc ka. Pro szę więc Pa na 
Sta ro stę o ja kąś po moc, gdyż w prze ciw nym ra zie nie dam so bie z ty mi Kur pia mi ra dy. Nie zwra ca ją się zu peł nie
do Za rzą du Gmi ny, tyl ko pcha ją się na „ma jąt ki”.

Lud ność osie dlo na pol ska, acz kol wiek sto su nek jej do lud no ści miej sco wej jest na ogół po praw ny, do pusz cza
się tak że ka ry god nych czy nów, da jąc nie jed no krot nie schro nie nie ban dom przy by łym z te re nów Pol ski cen tral nej
lub sa ma bie rze czyn ny udział w na pa dach i ra bun kach, chcąc w ten spo sób zmu sić od wiecz nych miesz kań ców
tej zie mi do wy jaz du i za gra bić ich mie nie.

Lud ność miej sco wa po zba wio na wszel kie go mie nia ru cho me go, któ re utra ci ła bądź w cza sie dzia łań wo jen -
nych, bądź to przez ra bun ki, ży je w skraj nej nę dzy. Ob dar ta i głod na, cho ciaż przy zna je się, że jest po cho dze nia
pol skie go, nie chce się de kla ro wać i wo li ra czej opu ścić zie mie pra oj ców i wy je chać za Od rę w prze świad cze niu,
że znaj dzie tam lep sze wa run ki eg zy sten cji i schro nie nie przed ra bun ka mi. Wszel kie środ ki za rad cze, acz kol wiek
da ją pew ne wy ni ki, są nie wy star cza ją ce. Wła dze miej sco we, po mi mo naj szczer szych chę ci, nie mo gą ulżyć do li
tych nie szczę śli wych, gdyż nie dys po nu ją od po wied ni mi fun du sza mi.

W za łą cze niu prze sy łam po gląd Pol skie go Po wia to we go Ko mi te tu Na ro do wo ścio we go na tę spra wę wraz 
z po da niem fak tów, któ re mia ły miej sce w ostat nim cza sie.

Za łącz nik I
Pol ski Po wia to wy Ko mi tet Na ro do wo ścio wy w Szczyt nie. Przy czy ny nie de kla ro wa nia się Ma zu rów (frag men ty)

Je że li chce my obec nie po szu ki wać istot nych przy czyn nie de kla ro wa nia się Ma zu rów, to nie mo że my te go za gad -
nie nia roz wią zać krót ką od po wie dzią lub – jak się czę sto sły szy – kil ko ma sfor mu ło wa ny mi zda nia mi. Gdy chce my
tro chę głę biej wni kać w isto tę za gad nie nia, mu si my po znać psy chi kę i hi sto rię lu du. Da ły by one in te li gent ne mu
czło wie ko wi niepo sia da ją ce mu nic wspól ne go z ty mi na der od ręb ny mi ludź mi cho ciaż czę ścio wy po gląd na tę
spra wę. Je że li znaj du ją się tu obec nie lu dzie, któ rzy wy ło ni li się z lu du ma zur skie go, a któ rych oto cze nie i przy -
ro da ukształ to wa ły na wła ści wych Po la ków, po mi mo że by ły prze rwa ne wszel kie ogni wa łą czą ce ich z Pol ską, 
to tym wła śnie lu dziom na le ża ło by dać pierw szeń stwo i swo bo dę do roz wią za nia te go waż ne go pro ble mu. […]
W sze ścio let nich pra wie zma ga niach si ła ger ma ni zmu zo sta ła zdru zgo ta na, a lud ma zur ski nie uf nie spo glą dał
na oswo bo dzi cie la. Po woj skach ra dziec kich przy szedł brat  – Po lak. W du szy Ma zu ra za bły snę ła na dzie ja swo bo dy.
Nie ste ty, ele ment na pły wo wy, opa no wa ny jesz cze sza łem wo jen nym, uwa żał istot ne go bra ta, Ma zu ra, za Niem ca1

1 W ory gi na le – ma łą li te rą. Zob. do ku ment źró dło wy nr 7, przyp. 1.
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i śmier tel ne go wro ga; ra bo wał, kradł, a czę sto na wet mor do wał bra ci – Ma zu rów. Uświa do mio ny na wet pod wzglę -
dem na ro do wym Ma zur tra cił za ufa nie do na ro du pol skie go. Po sta wił po kre wień stwo bra ter skie pod zna kiem
za py ta nia. Nie za sta na wia no się nad tym, że istot ni spraw cy – zbrod nia rze, któ rzy spro wa dzi li ty le nie szczęść na
lu dy eu ro pej skie – wy nie śli się już ci cha czem do Nie miec. Po zo sta li je dy nie ci, któ rzy mie li nie spla mio ne su mie nia.
Po wra ca li Ma zu rzy na swo ją zie mię ro dzin ną. Za sta li jed nak wszyst ko roz gra bio ne, w stra chu i nie pew no ści
ocze ki wa li lep sze go ju tra. Ra bun ki i na pa dy trwa ły. Roz kra da no ich mie nie, wy rzu ca no ich z do mów, z ich wła snych
po sia dło ści, i nie raz je dy ną obro ną by ły woj ska ra dziec kie. Ban dy zło dziej skie za bie ra ły odzież i resz ki mie nia.
Uświa do mio ny Po lak nie raz ze wsty dem od wra cał oczy, nie mo gąc pa trzeć na ta kie rze czy. Wła dze sta ra ły się stłu -
mić da ne ob ja wy spo wo do wa ne po żo gą wo jen ną i uda ło się im ni by uspo ko ić tę wi chu rę. Na stał czas, by Ma zu ra
za czę to uwa żać za bra ta. Gło szo no, że je że li Ma zu rzy zdo ła li za cho wać przez ty le wie ków swą od ręb ność pol ską,
to po win ni być go spo da rza mi na swej wła snej zie mi i po sia dać pierw szeń stwo pod każ dym wzglę dem. Gdy po zwo -
lo no im de kla ro wać się na Po la ków, to po mi mo wszyst kich krzywd, ja kich do zna li, ma so wo pły nę li do urzę dów 
i przyj mo wa li oby wa tel stwo pol skie, zrze ka jąc się oby wa tel stwa nie miec kie go. Ty sią ce zde kla ro wa ły się, a po zo -
sta li tyl ko ci, któ rzy nie uf nie usto sun ko wa li się do tej spra wy. Zde kla ro wa ni Ma zu rzy my śle li, że te raz za zna ją
spo ko ju. Nie ste ty, krót ko wzrocz ny ele ment osad ni czy do pusz czał się na dal naj ohyd niej szych wy kro czeń, ra bu jąc
wszyst kich Ma zu rów na rów ni z Niem ca mi. Pa da ły ze stro ny Niem ców pod ad re sem Ma zu rów szy der cze sło wa:
„ma cie te raz za pła tę za to, że ście się pod pi sa li na Ma zu rów”, a ele ment na pły wo wy po pie rał Niem ców i po wia dał,
że Ma zu rzy, któ rzy się pod pi sa li, są jesz cze gor si od Niem ców. Te raz każ dy Ma zur za sta na wiał się i wy two rzy ło
się u nie go po ję cie, któ re zro dzi ło obec ne zja wi sko. [...]

Po wyż sze fak ty do bit nie ilu stru ją nam, dla cze go lud ność ma zur ska usto sun ko wu je się ne ga tyw nie do spra wy
pol skiej. Nie raz opo wia da lud ność osad ni cza o tym, co wy pra wia li Niem cy w Pol sce. Je że li je ste śmy Po la ka mi,
to nasz sta ry ho nor na ro do wy i na sza wyż sza kul tu ra nie po zwa la ją nam, że by śmy się wzo ro wa li na ohyd nych
za sa dach hi tle ry zmu, któ re po tę pia obec nie ca ły świat, lecz nie ste ty na si osad ni cy brną tym po gar dza nym śla dem
i bez względ nie sto su ją go wśród bra ci – Ma zu rów.

Pa trząc na ta kie fak ty, cóż mo że my żą dać od spo łe czeń stwa ma zur skie go, je że li ska za li śmy je na za gła dę, nie
da jąc mu żad nej opie ki ani bez pie czeń stwa. Re zy gna cja sta no wi ogól ne zja wi sko, to wa rzy szy [jej] głód i nę dza.
W Ma zu rze wy two rzy ła się myśl, że je dy nym ra tun kiem je go jest wy jazd za Od rę, gdzie wg je go prze świad cze nia
znaj dzie wa run ki eg zy sten cji i spo kój. Z punk tu wi dze nia na ro do wo ścio we go nie mo że my być obo jęt ni wo bec
te go za gad nie nia i po win na na stą pić na tych mia sto wa po moc. Je że li wkrót ce nie bę dzie za pew nio ny spo kój i cał ko -
wi te bez pie czeń stwo, to pra ca re po lo ni za cyj na otrzy ma śmier tel ny cios i na stą pi nie le gal ne i ma so we opusz cze nie
Zie mi Ro dzin nej przez Ma zu rów.

Źró dło: Niem cy w Pol sce 1945–1950. Wy bór do ku men tów, red. W. Bo ro dziej, H. 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. W. Bo ro dziej, C. Kraft, War sza wa 2000, s. 466–470.

Py ta nia:
1. Dla cze go lud ność ma zur ska nie chęt nie pod da wa ła się pro ce du rze we ry fi ka cji na ro do wo ścio wej stwier dza -

ją cej jej pol skie po cho dze nie?
2. Jak wy glą dał sto su nek lud no ści osad ni czej do Ma zu rów?
3. Co by ło przy czy ną an ta go ni zmów mię dzy lud no ścią na pły wo wą i Ma zu ra mi? Z cze go mo gły one wy ni kać?

Wybór êródeł
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1946 ma rzec 16, Olsz tyn – Spra woz da nie sy tu acyj ne peł no moc ni ka rzą du RP na Okręg Ma zur ski dr. Zygmunta 
Ro bla za lu ty 1946 r. dla Mi ni ster stwa Ziem Od zy ska nych 

I. Sy tu acja ogól na i po li tycz na
Sto su nek lud no ści pol skiej do władz jest po praw ny. Ener gicz ne zwal cza nie ob ja wów sa mo wo li i ko rup cji ze

stro ny funk cjo na riu szy pu blicz nych i or ga nów bez pie czeń stwa do dat nio od dzia ły wa na wzrost za ufa nia do władz.
Współ pra ca or ga nów rzą do wych ze spo łe czeń stwem, na co kła dę szcze gól ny na cisk, roz wi ja się har mo nij nie, 
co się ob ja wia w ży wym udzia le or ga ni za cji po li tycz nych i spo łecz nych we wszyst kich ak cjach o pań stwo wym
zna cze niu. […]

Niem cy miesz ka ją cy w ści słym pa sie gra nicz nym 5 km w po wia tach Iław ka1 i Bar to szy ce zo sta li ewa ku owa ni
przez W[oj ska] Ochr[ony] Po gra ni cza w ilo ści 1000 osób do m[ia sta] Sze pe pel2 w pow. bar to szyc kim. Ta na gła,
do ko na na bez po ro zu mie nia z wła dza mi ad mi ni stra cyj ny mi ewa ku acja spo wo do wa ła du żo za mę tu i na ra zi ła
Skarb Pań stwa na po no sze nie kosz tów utrzy ma nia ewa ku owa nych. Po nad to opła ka ne wa run ki zdro wot ne 
wy ma ga ją czuj nej opie ki or ga nów sa ni tar nych, by nie do pu ścić do roz no sze nia się cho rób za kaź nych w oko li cy.
Ma zu rzy i War mia cy pol skie go po cho dze nia co raz licz niej zgła sza ją się o wy da wa nie ak tów uzna nia oby wa tel -
stwa. W po wia tach gra nicz nych w woj. bia ło stoc kim i war szaw skim prze ja wia ją się ten den cje wy jaz du do Rze szy,
czę sto na wet wśród tych Ma zu rów, któ rzy uzy ska li za świad cze nie pol skie go po cho dze nia . Są to skut ki usta wicz -
nych na pa dów ra bun ko wych band prze ni ka ją cych z tych wo je wództw, któ re utrzy mu ją lud ność w usta wicz nej
nie pew no ści ży cia i mie nia.

Na te re nie pow. Ostró da za czę li dzia łać księ ża  me to dy ści, któ rzy prócz pra cy dusz pa ster skiej sze rzą  na ukę
ję zy ka pol skie go wśród miej sco wej lud no ści ewan ge lic kiej. […]

II. Bez pie czeń stwo
O wszel kich wy pad kach na pa dów ra bun ko wych uzbro jo nych band oraz sa mo wo li ma ru de rów po le ci łem

sta ro stom na tych miast do no sić w spe cjal nych mel dun kach, któ re są bez zwłocz nie prze ka zy wa ne do Mi ni ster stwa
Ziem Od zy ska nych oraz – o ile do ty czy to prze stępstw ma ru de rów Ar mii Czer wo nej – do przed sta wi cie la 
Ar mii marsz. Ro kos sow skie go ma jo ra Joł ki na. […]

Sy gna li zo wa ne już w po przed nim spra woz da niu ma so we gra so wa nie zbroj nych band sza brow ni ków w po wia -
tach gra ni czą cych z woj. war szaw skim i bia ło stoc kim trwa na dal. Sza brow ni cy ci przy by wa ją gro mad nie wo za mi
i sa mo cho da mi, ter ro ry zu ją lud ność miej sco wą, zwłasz cza Ma zur ską, oraz po ste run ki MO, wy wo żą nie tyl ko
mie nie, ma szy ny, zbo że, ale roz bie ra ją za bu do wa nia go spo dar cze i miesz kal ne. Wal ka z ty mi ban da mi jest trud na
wo bec bar dzo nie licz nych po ste run ków MO i bra ku środ ków po ści go wych. Je dy nie wy sta wie nie sil niej szych
pal có wek woj sko wych mo gło by ukró cić te go ro dza ju ban dy ty zmu i de wa sta cję ruj nu ją cą stan go spo dar czy po gra -
nicz nych po wia tów. […]

III. Sy tu acja go spo dar cza
Sy tu acja apro wi za cyj na po zo sta je tak sa mo cięż ka, jak scha rak te ry zo wa na już w po przed nich mie sią cach.

Ar ty ku ły żyw no ścio we przy dzia ło we wy da wa ne są w ilo ści nie do sta tecz nej. Lud ność nie otrzy mu je zu peł nie
tłusz czu. Nor my chle ba 80% są mi ni mal ne, zwłasz cza cier pi na tym lud ność wiej ska, któ ra z ar ty ku łów kon tyn -
gen to wych ma ło mo że sko rzy stać. Lud ność rol ni cza skar ży się, że da jąc świad cze nia rze czo we, nie otrzy mu je naj -
nie zbęd niej szych ar ty ku łów, jak cu kier, sól, naf ta. […]

IV. Ak cja prze sie dleń cza
W mie sią cu spra woz daw czym licz ba przy by łych re pa trian tów wraz z prze sie dleń ca mi wy nio sła 8580 

osób. Zo sta li oni roz miesz cze ni w po wia tach Ra stem bork3, Lic bark4 i Mo rąg. Pa lą cą spra wą jest za opa trze nie 

1 Obecnie Bagrationowsk w Rosji.
2 Sępopol.
3 Kętrzyn.
4 Lidzbark Warmiński.
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przy by wa ją cych z ży wym in wen ta rzem w pa szę, któ rej ogól ny brak da je się od czu wać. Rów nież szyb kie go 
roz wią za nia wy ma ga spra wa re mon tu zde wa sto wa nych bu dyn ków, przy dzie lo nych re pa trian tom. […]

Sta ty sty ka lud no ści. Prze pro wa dzo ny w dn[iach] 14–17 lu te go br. po wszech ny su ma rycz ny spis lud no ści 
w Okr[ęgu] Ma zur skim dał na stę pu ją ce wy ni ki:

pow. Bra nie wo 10701 osób
Bar to szy ce 10978
Gier da wy 1357
Pisz 15565
Lic bark5 22466
Łu cza ny6 16674
Mo rąg 21157
Ni bork7 15697
Olsz tyn mia sto 29055
Olsz tyn po wiat 29883
Ostró da 31394
Pa słęk 13466
Iław ka8 4482
Ra stem bork9 17169
Re szel 23060
Susz 16571
Szczyt no 32677
Wę go bork10 5281
Ządź bork11 34366

Ra zem: 351 999

Źró dło: AAN, MZO, 196/182, k. 19–22, 28–29.

Py ta nia:
1. Na pod sta wie do ku men tu scha rak te ry zuj pod wzglę dem sy tu acji apro wi za cyj nej i bez pie czeń stwa wa run ki

ży cia miesz kań ców War mii i Ma zur na po cząt ku 1946 r. 
2. Z cze go we dług peł no moc ni ka Zyg mun ta Ro bla wy ni ka ły trud no ści w za pew nie niu bez pie czeń stwa miesz -

kań com? Ja kie po dej mo wał dzia ła nia, aby po pra wić tę sy tu ację? 
3. Ja kie pro ce sy mi gra cyj ne lud no ści mia ły miej sce na oma wia nym ob sza rze na po cząt ku 1946 r.? 

Wybór êródeł

5 Patrz przyp. 4.
6 Giżycko.
7 Nidzica.
8 Patrz przyp. 1.
9 Patrz przyp. 3.

10 Węgorzewo.
11 Mrągowo.
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1946 kwie cień, Pisz – List ks. Wła dy sła wa Pil cha do bp. Ja na Sze ru dy do ty czą cy sy tu acji lud no ści ewan ge lic kiej
i sta nu za cho wa nia ma jąt ku ko ściel ne go w po wie cie pi skim

Naj prze wie leb niej szy Księ że Bi sku pie!

Po zwo lę so bie prze słać krót kie spra woz da nie ze sta nu, ja ki za sta łem, do ty czą ce ko ścio łów i ru chu ewi den cyj -
ne go lud no ści ma zur skiej.

Po wia to wy sta ro sta w Pi szu w spra woz da niu z 14 III 1946 r. po da je do wia do mo ści wo je wo dzie ma zur skie mu,
że na te re nie po wia tu pi skie go znaj du je się: 6975 Po la ków, 4957 Ma zu rów, 4463 Niem ców.

Sta ty sty ka po wia to we go sta ro stwa w Pi szu z 1 IV 1946 r. po da je: ok. 10 000 Po la ków, 1651 Ma zu rów, 
3937 Niem ców.

Dla orien ta cji po dam szcze gó ło wy wy kaz zde kla ro wa nych Ma zu rów z 1 IV 1946 r.: ra zem 1651 zdekl[aro wa -
nych] Ma zu rów na ca ły po wiat.

Po wiat Pisz

Z 13 ko ścio łów je den uległ spa le niu, dwa, a mian[owi cie] w Pi szu i Bia łej [Piskiej], od da ły wła dze lud no ści
ka to lic kiej do dys po zy cji. Do liczb zde kla ro wa nych Ma zu rów za li czo ne zo sta ły i oko licz ne wsie.

Lp. Miej sco wość
gmin na Ko ściół ple ba nia

Licz ba 
zdekl[aro wa nych]

Ma zu rów

Od le głość 
od mia sta 

Pisz Uwa gi

1. Pisz jest spa lo na 447
ko ściół po nie miec ki urzę do wo
w dn[iu] 8 III prze ka za ny ka to -
li kom

2. Wej su ny jest jest 108 15 km

3. Kur wie1 spa lo ny spa lo na 182 22 km

4. Orzy sz jest spa lo na 132 24 km

5. Bia ła [Piska] jest spa lo na 110 18 km ko ściół prze ka za ny ka to li kom
bez ak tu urzęd[owe go]

6. Dry ga ły jest jest 130 27 km

7. Okar to wo jest spa lo na 333 25 km

8. Ko cio łek jest jest 84 12 km

9. Ro siń sko2 jest jest 125 32 km

10. Ku melsk jest spa lo na – 26 km

lud ność ma zur ska 
wy emi gro wa ła

11. Je że jest spa lo na – 20 km

12. Tu rośl jest jest – 20 km

13. Skar żyn jest spa lo na – 22 km

1 Karwica.
2 Rożyńsk Wielki.
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Z dniem 15 IV br. po zo sta ło w Pi szu ok. 100 Ma zu rów. Na na bo żeń stwo, któ re urzą dzo ne zo sta ło w szko le,
mi mo wiel kiej pro pa gan dy ze bra ło się z mia sta i z oko li cy ok. 40 lu dzi. [...] Po za ma ły mi wy jąt ka mi wszy scy 
zde cy do wa li się w naj bliż szym cza sie z po wia tu wy je chać. Przy czy nę w skrom nej for mie po da ła pa ni S[uker to wa]-
-Bie dra wi na. Mia sto Pisz jest w 90% spa lo ne, ko ściół za ję ty przez ka to li ków, ple ba nia spa lo na, lud no ści pra wie
nie ma. Na wet rad ni ko ścio ła szy ku ją się do wy jaz du. Zde cy do wa nie po zo sta je tyl ko p[an] Za biel ny. Z lud no ści 
ma zur skiej po zo sta li po woj nie prze waż nie star cy i dzie ci – a ci wła śnie te raz ucho dzą. Po ru sza nie się po po wie cie
wąt pli we. Ko men dant mi li cji po wia to wej nie da je gwa ran cji bez pie czeń stwa, nie pa nu je nad sy tu acją. Ko mu ni -
ka cji ko le jo wej brak; au tem cię ża ro wym lub fur man ką do trzeć moż na do po szcze gól nych zbo rów oka zyj nie. Po za
Pi szem i Orzy szem nie moż na ni gdzie zna leźć utrzy ma nia, po nie waż brak zu peł nie skle pów żyw no ścio wych.
Wszyst ko spro wa dza się z mia sta Pi sza i Orzy sza. Za ok. 5000 zł jed na oso ba mo że zna leźć mie sięcz ne utrzy ma nie.
9 zbo rów, w któ rych znaj du ją się reszt ki Ma zu rów, nie po dob na od wie dzać pie cho tą, na wet ro wer nie wy star czy,
mo to cy klem moż na by prę dzej dać ra dę.

W Pi szu ża den urząd nie po sia da ak tów hi po tecz nych nie ru cho mo ści ma jąt ku ko ścio łów ewan ge lic kich [...].
Za rzą dza nie ma jąt kiem nie ru cho mym ko ścio łów pow. pi skie go jest dość utrud nio ne, po nie waż: 1) brak spo ko ju
w po wie cie, 2) brak naj nie zbęd niej szych sprzę tów go spo dar ki rol nej. Po sta ram się jed nak przy po mo cy po zo sta łych
Ma zu rów ma jąt ki ko ściel ne przejść i za re je stro wać w gmi nach i w urzę dzie w Pi szu.

A choć stan w tym po wie cie jest zu peł nie bez na dziej ny, to prze cież żal mi te go lu du. Wła dze wy ra ża ją się 
o Ma zu rach z uzna niem, że jest to lud uczci wy i o du żym zmy śle or ga ni za cyj nym. Gdy bym miał moż li wość 
zdo by cia kre dy tów, wów czas chęt nie pod jął bym się pra cy cha ry ta tyw no -spo łecz nej i wy cho wa nia dzie ci sie rot
w du chu re li gij no -na ro do wym. Moż li wo ści tu taj są ko lo sal ne i te re ny wca le ład ne. Do te go ce lu zmie rzać chcę 
i NPW [Naj prze wie leb niej sze go] Ks. Bi sku pa pro sić, aby w chwi li, gdy uzna to za sto sow ne, mnie jed nak ta ką pra cę
po wie rzyć ze chciał. Jest moż li we, że w nie dłu gim cza sie w Pi szu nie bę dzie Ma zu rów w ogó le, ja jed nak po zo sta nę
na po wie rzo nym mi sta no wi sku aż do od wo ła nia. Spo dzie wam się, że NPW [Naj prze wie leb niej szy] Ks. Bi skup
ze chce udzie lić mi wska zó wek co do dal szej dzia łal no ści.

Łą czę wy ra zy głę bo kie go od da nia
Wład[ysław] Pilch 

Źró dło: Kse ro ko pia w zbio rach D. Kry sia ka.

Py ta nia:
1. Na pod sta wie li stu przed staw sy tu ację Ko ścio ła ewan ge lic kie go i je go wy znaw ców w po wie cie pi skim. 
2. Ja kie pro ble my w pra cy dusz pa ster skiej mie li księ ża ewan ge lic cy, któ rzy przy by wa li na Ma zu ry po 1945 r.?

Wybór êródeł
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1946 kwiecień 6 – Zarządzenie ministra Ziem Odzyskanych o trybie stwierdzania polskiej przynależności narodowej
osób zamieszkałych na Ziemiach Odzyskanych

Ce lem ujed no staj nie nia try bu i za sad po stę po wa nia przy stwier dza niu pol skiej przy na leż no ści na ro do wej
osób, któ re z ty tu łu oby wa tel stwa nie miec kie go mia ły sta łe miej sce za miesz ka nia na Zie miach Od zy ska nych, 
za rzą dzam, co na stę pu je:

I. Po sta no wie nia ogól ne
§ 1

Te ry to rial ny za kres dzia ła nia ni niej sze go za rzą dze nia obej mu je Zie mie Od zy ska ne na pół noc i za chód od gra ni -
cy pań stwa z 1 wrze śnia 1939 ro ku, pod le ga ją ce pol skiej ad mi ni stra cji pań stwo wej.

§ 2
Za rzą dze nie ni niej sze do ty czy osób, któ re przed dniem 1 stycz nia 1945 ro ku mia ły z ty tu łu oby wa tel stwa

nie miec kie go sta łe miej sce za miesz ka nia na ob sza rze Ziem Od zy ska nych.
§ 3

Za po sia da ją ce pol ską przy na leż ność na ro do wą uzna ne zo sta ną oso by, któ re zło żą od po wied ni wnio sek 
i udo wod nią swo je pol skie po cho dze nie lub wy ka żą łącz ność z Na ro dem Pol skim, a po nad to zło żą de kla ra cję
wier no ści Na ro do wi i Pań stwu Pol skie mu.

§4
Oso by za in te re so wa ne udo wad niać mo gą pol ską przy na leż ność na ro do wą wszel ki mi środ ka mi do wo do wy mi,

a w szcze gól no ści:
a) po cho dze nie pol skie mo że być do wo dzo ne bądź przy po mo cy do wo dów oso bi stych lub ak tów sta nu 

cy wil ne go, bądź mo że wy ni kać z brzmie nia na zwi ska lub ze związ ku po kre wień stwa z Po la ka mi,
b) łącz ność z Na ro dem Pol skim mo że być do wo dzo na przy na leż no ścią do or ga ni za cji pol skich lub udzia łem

w wal ce o spra wę pol ską, względ nie wy ni kać bądź z po sta wy we wnętrz nej i ję zy ka, bądź z pie lę gno wa nia
w ro dzi nie pol skich oby cza jów, bądź ze związ ku z pol ską kul tu rą lu do wą i ży ciem Po la ków, bądź wresz cie
z ze wnętrz nej po sta wy w okre sie pa no wa nia nie miec kie go, do wo dzą cej so li da ry zo wa nia się z Po la ka mi
przy na ra ża niu się na oso bi ste nie bez pie czeń stwo.

§ 5
Nie bę dą uzna ne za przy na leż ne do Na ro du Pol skie go oso by po cho dze nia pol skie go:
a) któ re swym za daw nio nym i no to rycz nym za cho wa niem wy ka za ły peł ne zwią za nie z na ro dem nie miec kim

lub swe wro gie usto sun ko wa nie do pol sko ści;
b) któ re do pu ści ły się jed ne go z prze stępstw okre ślo nych w de kre cie z dnia 31 sierp nia 1944 ro ku o wy mia rze

ka ry dla fa szy stow sko -hi tle row skich zbrod nia rzy, win nych za bójstw i znę ca nia się nad lud no ścią cy wil ną
i jeń ca mi oraz zdraj ców Na ro du Pol skie go [DzU RP, nr 4, poz. 16] w brzmie niu usta lo nym w de kre cie 
z dnia 16 lu te go 1945 roku [DzU RP, nr 7, poz. 29].

c) człon ko wie nie miec kich or ga ni za cji i bro ni – szta fet ochron nych (SS), służ by bez pie czeń stwa (SD), Związ ku
Nie miec kie go Wscho du (BDO), Związ ku Wier ne go Ślą ska Gór ne go (BHO), jed no stek pa ra mi li tar nych
z okre su ple bi scy to we go – Grenz schutz, Selb st schutz i Or gesch, nie miec cy dzia ła cze po li tycz ni ple bi scy to wi;

d) na uczy cie le nie miec kich szkół, ofi ce ro wie za wo do wi ar mii nie miec kiej, ofi ce ro wie, aspi ran ci i pod ofi ce -
ro wie lot nic twa nie miec kie go, ofi ce ro wie po li cji i żan dar me rii, funk cjo na riu sze taj nej po li cji pań stwo wej
(Ge sta po), funk cjo na riu sze nie miec kich obo zów kon cen tra cyj nych i kar nych obo zów pra cy, pu bli cy ści
nie miec kich dzien ni ków par tyj nych. 

[...]
§ 9

Wnio ski o stwier dze nie pol skiej przy na leż no ści na ro do wej skła dać na le ży na pi śmie lub ust nie do pro to ko łu
z rów no cze snym za łą cze niem do wo dów uza sad nia ją cych wnio sek, a w szcze gól no ści:

a) do wód sta łe go za miesz ka nia w dniu 1 stycz nia 1945 roku i w dniu skła da nia wnio sku,
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b) me try ki (ak tu uro dze nia) oraz ewen tu al nie me tryk (ak tów uro dze nia) dzie ci po ni żej lat 14,
c) ak tu ślu bu, o ile stro na po zo sta je w związ ku mał żeń skim,
d) ży cio ry su, w któ rym opi sać na le ży mię dzy in ny mi: gdzie i jak dłu go od cza su swe go uro dze nia prze by -

wa ła, czym się trud ni ła, czy by ła ka ra na i za ja kie prze stęp stwa, ja ki był jej sto su nek do pol sko ści i do
spraw pu blicz nych nie miec kich ze szcze gól nym uwzględ nie niem okre su woj ny.

Po nad to we wnio sku w mia rę moż no ści po wo łać się na le ży na opi nię dwóch zna nych na te re nie Okrę gu osób.
W imie niu nie let nich do lat 14 skła da ją wnio ski opie ku no wie, zaś nie let ni po wy żej lat 14 dzia ła ją oso bi ście.
Po przy ję ciu wnio sku wła dza ad mi ni stra cyj na wy da wnio sko daw cy za świad cze nie we dług za łą czo ne go wzo ru.

§ 10
Przed wy da niem de cy zji stwier dza ją cej pol ską przy na leż ność na ro do wą wła ści wa wła dza ad mi ni stra cji ogól nej

I in stan cji za się gnie opi nii po wia to wej (miej skiej) Ko mi sji We ry fi ka cyj nej i Po wia to we go Urzę du Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go. W tym ce lu wła dza ad mi ni stra cyj na po otrzy ma niu wnio sku o stwier dze nie pol skiej przy na leż no ści
na ro do wej prze ka że go nie zwłocz nie wraz z za łą czo ny mi do ku men ta mi do wła ści wej Ko mi sji We ry fi ka cyj nej.
Jed no cze śnie wła dza ad mi ni stra cji ogól nej win na prze słać do Po wia to we go Urzę du Bez pie czeń stwa per so na lia
wnio sko daw cy oraz osób ob ję tych łącz nym wnio skiem, z za zna cze niem, iż nie zgło sze nie za strze że nia przez Po wia -
to wy Urząd Bez pie czeń stwa w prze cią gu dni 14, li cząc od da ty otrzy ma nia pi sma wła dzy ad mi ni stra cyj nej, 
po czy ta ne bę dzie za do wód bra ku ja kich kol wiek za strze żeń prze ciw ko wy da niu de cy zji o pol skiej przy na leż no ści
na ro do wej wnio sko daw cy oraz osób ob ję tych je go wnio skiem.

§ 11
De cy zja wła dzy ad mi ni stra cyj nej jest opar ta na swo bod nym uzna niu i w wy pad ku zgod no ści z opi nią Ko mi sji

We ry fi ka cyj nej i Urzę du Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go jest osta tecz na.
O de cy zji wła dza ad mi ni stra cyj na za wia da mia wnio sko daw cę oraz wła ści wą Ko mi sję We ry fi ka cyj ną.

§ 12
Pra wo od wo ła nia od de cy zji wła dzy ad mi ni stra cyj nej przy słu gu je Ko mi sji We ry fi ka cyj nej, któ ra w tym przed -

mio cie win na po wziąć sto sow ną uchwa łę.
Pra wo od wo ła nia przy słu gu je rów nież wnio sko daw cy w przy pad ku po wo ła nia no wych oko licz no ści lub 

do ku men tów nie zna nych Ko mi sji We ry fi ka cyj nej w chwi li roz po zna wa nia wnio sku.
Od wo ła nie win no być wnie sio ne w cią gu 7 dni od da ty za wia do mie nia.
Od wo ła nie zło żyć na le ży na pi śmie wraz z uza sad nie niem do wła dzy ad mi ni stra cji ogól nej I in stan cji, któ ra

prze sy ła je wraz z ak ta mi spra wy i spra woz da niem do wła dzy ad mi ni stra cji ogól nej II in stan cji w cią gu na stęp -
nych 7 dni.

Wła dza ad mi ni stra cyj na II in stan cji wy da je de cy zję po za się gnię ciu opi nii Wo je wódz kie go Urzę du Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go. De cy zja ta jest osta tecz na. 

[...]

III. Ko mi sja we ry fi ka cyj na
§ 16

Ce lem wy da wa nia opi nii prze wi dzia nych w § 10 ni niej sze go za rzą dze nia po wo łu je się na ob sza rze pod le głym
wła dzy ad mi ni stra cji ogól nej I in stan cji po wia to we i miej skie Ko mi sje We ry fi ka cyj ne.

Wła dza ad mi ni stra cyj na I in stan cji mo że w wy pad kach, gdy zaj dzie po trze ba, po wo łać 2 lub wię cej rów no rzęd -
nych Ko mi sji We ry fi ka cyj nych na te re nie po wia tu, względ nie mia sta, roz gra ni cza jąc rów no cze śnie ich te ry to rial ny
za kres dzia ła nia.

Te re no we Ko mi sje We ry fi ka cyj ne są od sie bie in stan cyj nie nie za leż ne, wszyst kie jed nak ma ją pra wo i obo wią zek
udzie lać so bie wza jem nie po mo cy w za kre sie swe go dzia ła nia.

Po wia to we Ko mi sje We ry fi ka cyj ne mo gą od by wać se sje wy jaz do we.
§ 17

W skład po wia to wej (miej skiej) Ko mi sji We ry fi ka cyj nej wcho dzą:
a) przed sta wi ciel wła dzy ad mi ni stra cji I in stan cji ja ko prze wod ni czą cy,
b) dwaj przed sta wi cie le miej skiej, względ nie po wia to wej Ra dy Na ro do wej, a w ra zie jej bra ku dwaj przed sta -

wi cie le dzia ła ją cych na te re nie po wia tu (mia sta) stron nictw po li tycz nych,
c) Związ ku Na uczy ciel stwa Pol skie go,
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d) przed sta wi ciel Pol skie go Związ ku Za chod nie go,
e) przed sta wi ciel Związ ku Sa mo po mo cy Chłop skiej (w Ko mi sji po wia to wej),
f) przed sta wi ciel związ ków za wo do wych,
g) przed sta wi cie le miej sco wej lud no ści pol skiej w licz bie 3–5, ak tyw ni Po la cy.
Człon ków Ko mi sji wy szcze gól nio nych w p[unk cie] g) ni niej sze go pa ra gra fu po wo łu je wła dza ad mi ni stra cji

ogól nej I in stan cji, zaś po zo sta łych człon ków de le gu ją po wia to we (miej skie) za rzą dy od no śnych or ga ni za cji na
wnio sek tej że wła dzy. 

[...]
§ 23

Kosz ty po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go oraz przed Ko mi sja mi We ry fi ka cyj ny mi po no si wnio sko daw ca, 
we dług norm usta lo nych przez wła dzę ad mi ni stra cyj ną II in stan cji.Wła dzy ad mi ni stra cyj nej przy słu gu je pra wo
zwol nie nia stron od opłat w wy pad kach uza sad nio nych.

[...]

V. Po sta no wie nia koń co we
§ 33

Ter min skła da nia wnio sków o stwier dze nie pol skiej przy na leż no ści na ro do wej upły wa z dniem 1 lip ca 1946 ro ku.
Ko mi sje We ry fi ka cyj ne po wo ła ne do ży cia na mo cy ni niej sze go za rzą dze nia ukoń czą swo ją dzia łal ność 

w ter mi nie do dnia 1 sierp nia 1946 ro ku, prze ka zu jąc ak ta i re je stry wła ści wej wła dzy ad mi ni stra cji ogól nej 
I in stan cji

§ 34
Zor ga ni zo wa nie prze wi dzia nych ni niej szym za rzą dze niem Ko mi sji We ry fi ka cyj nych win no na stą pić w ter -

mi nie 2-ty go dnio wym od dnia wej ścia w ży cie ni niej sze go za rzą dze nia.
§ 35

O ter mi nie i miej scu skła da nia wnio sków, jak rów nież o po wo ła niu i roz po czę ciu dzia łal no ści Ko mi sji We ry fi -
ka cyj nej wła dze ad mi ni stra cji ogól nej I in stan cji win ny po wia do mić lud ność za po mo cą ob wiesz czeń pu blicz nych.

§ 36
Za rzą dze nie ni niej sze wcho dzi w ży cie z dniem 15 kwiet nia 1946 roku. Z chwi lą wej ścia w ży cie ni niej sze go

za rzą dze nia tra cą moc obo wią zu ją cą wszyst kie do tych cza so we za rzą dze nia i in struk cje wy da ne w przed mio cie 
ure gu lo wa nym w ni niej szym za rzą dze niu.

Źró dło: 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. T. Fi lip kow ski
i W. Giesz czyń ski, Olsz tyn 2001, s. 135–141.

Py ta nia:
1. Ja kie wa run ki mu sia ła speł nić oso ba ubie ga ją ca się o wy da nie za świad cze nia po twier dza ją ce go na ro do wość

pol ską?
2. Czy pro ce du ra we ry fi ka cji na ro do wo ścio wej by ła skom pli ko wa na? Uza sad nij swo ją od po wiedź, po da jąc przy -

kła dy. 
3. Kto nie mógł otrzy mać za świad cze nia o przy na leż no ści do na ro du pol skie go?
4. Kto był od po wie dzial ny za orze ka nie i wy da wa nie de cy zji stwier dza ją cej na ro do wość?
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Nr 14

1946 kwiecień 7 – Pismo prezesa Wojewódzkiego Zarządu PSL do Sekretariatu Naczelnego PSL w sprawie represji
wobec organizacji w województwie olsztyńskim

29 mar ca r[oku] b[ie żą ce go] od by ło się w Bar to szy cach w obec no ści prze wod ni czą ce go Woj[ewódz kiej]
R[ady] N[aro do wej] Du ry pierw sze po sie dze nie Miej skiej Ra dy Na ro do wej. Na ze bra niu tym se kre tarz po wia -
to wy PPR Kuch ta za ata ko wał wi ce pre mie ra Mi ko łaj czy ka, twier dząc, że stoi [on] na cze le ban dy roz bi ja czy jed -
no ści na ro do wej, za rzu cał, że wspól nie z kli ką sa na cyj ną wy wiózł zło to z Pol ski. Na stęp nie prze szedł do ata ku
na PSL, na zy wa jąc je kli ką szu braw ców oraz czar ną re ak cją.

27 mar ca na szyl dzie PSL zo sta ły wy pi sa ne li te ry NSZ. Na stęp ne go dnia szyld skra dzio no, a na ścia nach 
bu dyn ku po ja wi ły się na pi sy „Ban da OPR1 i NSZ”.

Za rząd po wia to wy w Lic bar ku2 do no si nam, że od chwi li ujaw nie nia się wszy scy człon ko wie za rzą du, a na wet
zwy kli człon ko wie stron nic twa, wzy wa ni są usta wicz nie do UB, gdzie żą da się od nich skła da nia ży cio ry sów,
przy jed no cze snym za stra sza niu i na ma wia niu do pro wa dze nia wy wia du na rzecz UB. Ba da nia prze pro wa dza
prze waż nie ma jor so wiec ki, któ ry po da je się za in struk to ra i nie jed no krot nie uży wa jąc groź by i trzy ma jąc lu dzi
w swo im ga bi ne cie nie raz do 6 go dzin. Po ta kich ba da niach ka żą so bie pod pi sy wać de kla ra cje, w któ rych m.in.
jest groź ba od da nia pod sąd woj sko wy w ra zie ujaw nie nia szcze gó łów roz mo wy. Po ni żej po da je my na zwi ska
osób, któ re by ły wzy wa ne do UB w cią gu mar ca: Ber no lak Edward 2 ra zy, Wierz bic ka Ja dwi ga 2 ra zy, Na si łow ski
Jó zef 2 ra zy, Me so jed Sta ni sław 3 ra zy, Wierz bic ki Ta de usz 1 raz, Urba nów na Zo fia 1 raz, Bie li ko wicz Zyg munt
2 ra zy oraz sze reg in nych, któ rzy bo jąc się re pre sji, nie chcą po dać fak tów do wia do mo ści.

Źró dło: W. Bren da, Re pre sje wo bec PSL na War mii i Ma zu rach (1946–1947), „Ma so via” 2004, t. 7, s. 119.

Py ta nia:
1. Oceń spo so by wal ki po li tycz nej, któ ry mi po słu gi wa ła się PPR prze ciw ko PSL.
2. Ja kie re pre sje wo bec dzia ła czy PSL sto so wał Urząd Bezpieczeństwa Publicznego?

1 Właśc. ONR – Obóz Narodowo-Radykalny.
2 Lidz bark War miń ski.
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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 po ty ka jąc na sła be zro zu mie nie waż no ści ww. ak cji ze stro ny z astępcy ko men dan ta wo je wódz kie go MO
do spraw pol[itycz no]-wych[owaw czych] i po zo sta łe go apa ra tu Wy dzia łu Po lit[ycz no]-Wych[owaw cze go], 
któ re go trud no by ło po bu dzić do ak tyw niej szej pra cy, mel du ję:

Z 2185 człon ków MO w sze re gach par tii PPR [znaj du je się] 275 funkc[jo na riu szy], PPS 40, SL 78 i PSL 22 
(wg nie peł nych i nie spraw dzo nych do kład nie da nych, stan fak tycz ny PSL -owców mo że być więk szy). Ta ki stan
rze czy ob ja śnia się tym, że Wy dział Per so nal ny i Pol[itycz no]-Wych[owaw czy] tym za gad nie niem wca le nie in te re -
su ją się i nie po sia da ją ści słych da nych o li czeb no ści człon ków PSL w or ga nach mi li cji.

Oczysz cze nie sze re gów mi li cji z ele men tu PSL -owskie go i in nych re ak cyj nych ele men tów nie jest pro wa dzo ne
sys te ma tycz nie. Re zul ta tem cze go ma ją miej sce fak ty, kie dy człon ko wie PSL -u w nie któ rych or ga nach mi li cji
zaj mo wali waż ne sta no wi ska. [...]

W spra wie po zo sta łych człon ków PSL -u za trud nio nych w MO pro wa dzi się ści słą ob ser wa cję, dą żą cą do wy ja -
wie nia ich co dzien nej re ak cyj nej ro bo ty, z ce lem wy rzu ce nia ich z mi li cji w dro dze dys cy pli nar nej lub od da nia
ich pod sąd.

Źró dło: W. Bren da, Re pre sje wo bec PSL na War mii i Ma zu rach (1946–1947), „Ma so via” 2004, t. 7, s. 120–122.

Py ta nia:
1. Jak przy na leż ność par tyj na funk cjo na riu szy MO mo gła wpły wać na wal kę po li tycz ną mię dzy PPR i PSL?
2. Dla cze go kie row nic two KW MO dą ży ło do usu nię cia ze służ by funk cjo na riu szy na le żą cych bądź sym pa ty -

zu ją cych z PSL?
3. Ja kie kro ki zo sta ły pod ję te w ce lu zwol nie nia z pra cy człon ków PSL i co mia ło być bez po śred nim re zul ta tem

tych dzia łań?
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Nr 16

1946 czerwiec [początek], Olsztyn – Sprawozdanie Wydziału Osiedleńczego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie za
maj 1946 r. (fragment)

[...]
c) Stan bez pie czeń stwa nie jest za do wa la ją cy. Na te re nie po wia tów są sia du ją cych z woj. bia ło stoc kim i war szaw -

skim gra su ją ban dy NSZ i in nych ma ru de rów, a po dob no i Niem có w1.
d) Wza jem ny sto su nek lud no ści miej sco wej do na pły wo wej i od wrot nie prze waż nie jest nie życz li wy. Przy -

czy ną te go zja wi ska jest ko li zja in te re sów go spo dar czych, czę ste spo ry ma jąt ko we, a co naj waż niej sze u wie lu
prze sie dleń ców swo iste za pa try wa nie na wła sność pry wat ną lud no ści pol skiej miej sco wej i zde cy do wa ny sto su nek
do tej lud no ści – ja ko lud no ści nie miec kiej. Lud ność miej sco wa jest cią gle w wy cze ki wa niu zmian na lep sze,
przy czym zda rza ją się, już nie po je dyn cze, wy pad ki zwra ca nia tym cza so wych za świad czeń i wno sze nia po dań
na wy jazd za Od rę. Za py ty wa ni o przy czy nę stwier dza ją, że ja dą tam, by prze cze kać obec ny okres i po wró cić po
uspo ko je niu się. Pod świa do mie wy czu wa się u nich tę sk no tę do sto sun ków praw nych pa nu ją cych za cza sów nie miec -
kich.

Kwe stia za ła twia nia spo rów mię dzy lud no ścią miej sco wą a na pły wo wą tak że przy czy nia się do znie chę ce nia
lud no ści miej sco wej. Wy dział Osie dleń czy zor ga ni zo wał Woj[ewódz ką] Ko mi sję Od wo ław czą, któ ra, dzia ła jąc
w myśl pra wa o po stę po wa niu ad mi ni stra cyj nym, za ła twia ja ko in stan cja od wo ław cza i osta tecz na od wo ła nia 
w spra wach spo rów mię dzy lud no ścią miej sco wą a na pły wo wą oraz mię dzy po szcze gól ny mi urzę da mi. Po le ce nia
tej Ko mi sji nie zo sta ły do tąd wy ko na ne. Wy dział po le cił or ga nom in spek cji stwier dze nie przy czyn nie wy ko na nia
po le ceń i po cią gnię cia win nych do od po wie dzial no ści dys cy pli nar nej. Wy ro ki wy da wa ne przez są dy zo sta ły tak że
po wstrzy ma ne. W re zul ta cie lud ność miej sco wa nie mo że fak tycz nie wejść w po sia da nie przy zna nych im obiek tów.

W tej ma te rii Wy dział po le cił do ko na nie do kład nych spi sów, ja ka ilość spo rów ist nie je na te re nie każ de go 
po wia tu, i za mie rza do ko nać jed no ra zo we go zli kwi do wa nia te go za gad nie nia.

e) Lud ność nie miec ka wła ści wie wy szła już z pew ne go za ła ma nia się psy chicz ne go. Ob ser wa cje do ko na ne
pra wie we wszyst kich po wia tach wska zu ją, że bu dzi się w nich daw ny but ny Pru sak. Zu peł nie wy raź nie wy stę -
pu ją śla dy dzia ła nia prze my śla nej ak cji pro pa gan do wej, kon kret nych fak tów nie zdo ła no do tąd uchwy cić. W tej
ma te rii Wy dział uwa ża za ko niecz ne przy spie sze nie re pa tria cji Niem ców z tu tej sze go te re nu. Re fe rat re pa tria cji
Niem ców przy go to wu je plan re pa tria cji z po szcze gól nych po wia tów. [...]

Źró dło: Niem cy w Pol sce 1945–1950. Wy bór do ku men tów, red. W. Bo ro dziej, H. 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. W. Bo ro dziej, C. Kraft, War sza wa 2000, s. 473–474.

Py ta nia:
1. Jak wy glą da ły sto sun ki mię dzy lud no ścią na pły wo wą i miej sco wą? 
2. Co by ło jed ną z głów nych przy czyn kon flik tów spo łecz nych w wo je wódz twie olsz tyń skim?
3. W ja ki spo sób mo gły one wpły wać na ada pta cję lud no ści war miń skiej i ma zur skiej do no wej po wo jen nej

rze czy wi sto ści?
4. Jak Urząd Wo je wódz ki w Olsz ty nie sta rał się za po bie gać i roz wią zy wać kon flik ty mię dzy no wy mi osad ni ka mi

i lud no ścią miej sco wą?

1 W ory gi na le – ma łą li te rą. Zob. do ku ment źró dło wy nr 7, przyp. 1.
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Nr 17

1946 czerwiec 22, Olsztyn – Odezwa wojewody olsztyńskiego dr. Zygmunta Robla

Przy wró co na ma cie rzy po ty lu wie ko wej nie wo li zie mia ma zur ska, do świad czo na tak cięż ki mi skut ka mi mi nio -
nej woj ny świa to wej, wy ma ga szyb kiej od bu do wy go spo dar ki i do pro wa dze nia ży cia pu blicz ne go do nor mal nych
sto sun ków.

Dla wszyst kich oby wa te li za miesz ku ją cych te zie mie, czy to dla osad ni ka z Pol ski cen tral nej, czy re pa trian ta
lub Ma zu ra, czy War mia ka -tu byl ca ist nie je w no wym de mo kra tycz nym pań stwie pol skim jed no i to sa mo pra wo
oraz je den i ten sam obo wią zek.

De mo kra tycz ny Rząd Jed no ści Na ro do wej za pew ni każ de mu oby wa te lo wi spo kój i po sza no wa nie praw, o ile
ze chce [on] uczci wie pra co wać na swym ka wał ku zie mi lub też w in nym warsz ta cie pra cy.

Rząd Jed no ści Na ro do wej tę pić na to miast bę dzie z ca łą bez względ no ścią wszel kie bez pra wie, kra dzie że, ra bun ki,
gwał ty, mor der stwa i wszel kie nad uży cia, a szcze gól nie w wy pad kach, je śli one bę dą sto so wa ne przez ko go kol wiek
wo bec pol skiej lud no ści au to chto nicz nej (Ma zu rów i War mia ków).

Pol ska lud ność tu byl cza, obo jęt nie czy jest już zwe ry fi ko wa na, czy też jesz cze nie, ma za pew nio ne pra wo spo koj -
ne go by to wa nia na swej zie mi pra oj ców i ze wzglę du na jej cięż kie po ło że nie znaj du je się pod spe cjal ną opie ką
władz pań stwo wych. Lud ność tę po le ca się rów nież szcze gól nej bra ter skiej opie ce tej czę ści spo łe czeń stwa 
na pły wo we go z in nych dziel nic kra ju, któ ra istot nie po sia da świa do mość swej mi sji dzie jo wej dla na ro du i pań stwa
pol skie go.

Kto by się jed nak od wa żył w ja ki kol wiek spo sób krzyw dzić tę lud ność, na pa dać na nią, gra bić jej mie nie, 
sa mo wol nie osie dlać się na go spo dar stwie, wy ko rzy sty wać jej pra cę bez na le ży te go wy na gro dze nia, zmu szać 
do czyn no ści bę dą cych w sprzecz no ści z pra wem usta no wio nym przez usta wo daw stwo pol skie – bę dzie ści ga ny
bez li to śnie przez or ga na bez pie czeń stwa i od da ny pod sąd do raź ny.

W wy pad kach po peł nie nia zbrod ni za bój stwa lub spo wo do wa nia te goż względ nie na pa dów ra bun ko wych 
bę dą sto so wa ne naj cięż sze ka ry dłu go let nie go wię zie nia, aż do ka ry śmier ci włącz nie. Oso by zaś nie mel do wa ne
wzgl[ęd nie] przy chwy co ne bez wy raź ne go ce lu po by tu na te re nie wo je wódz twa olsz tyń skie go bę dą osa dzo ne
na dłuż szy okres cza su w obo zie pra cy przy mu so wej.

Uwa ga dla urzę dów wszel kie go ro dza ju, od soł ty sa po cząw szy: za wia do mić na tych miast o każ dym wy pad ku
prze stęp stwa czy zbrod ni pro ku ra to ra lub też wła dze bez pie czeń stwa (MO i UBP) wzgl[ęd nie] wła dze prze ło żo ne
ad mi ni stra cji pu blicz nej.

Obo wią zek ta ki na ło żo ny na urzę dy wy ni ka z art. 240 ko dek su po stę po wa nia kar ne go. Od no śnie zaś prze stępstw
urzęd ni czych przy po mi na się okól nik nr 101 z dnia 23 mar ca 1946 r., z któ rym win ni być wszy scy urzęd ni cy 
naj do kład niej obzna jo mie ni.

Źró dło: 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. T. Fi lip kow ski
i W. Giesz czyń ski, Olsz tyn 2001, s. 145.

Py ta nia:
1. Ja ki sta tus praw ny wzglę dem osad ni ków pol skich mia ła lud ność war miń ska i ma zur ska w świe tle ode zwy

wo je wo dy Zyg mun ta Ro bla?
2. Co gro zi ło za prze stęp stwa popełnione na szko dę War mia ków i Ma zu rów? 
3. Wy ko rzy stu jąc po zy ska ne już pod czas lek cji in for ma cje, rów nież te z tek stów źró dło wych nr 12 i 18, oceń,

czy po wszech nie sto so wa no się do za le ceń za war tych w ode zwie wo je wo dy Zyg mun ta Ro bla. Wy po wiedź
uza sad nij.
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Nr 18

1946 czerwiec 28, Olsztyn – Pismo wojewody olsztyńskiego dr. Zygmunta Robla do starostów powiatowych dotyczące
stosunku do ludności autochtonicznej

Do ob.ob. Sta ro stów Po wia to wych

In spek cje prze pro wa dza ne w te re nie przez na czel ni ka Wy dzia łu Sa mo rzą do we go i wo je wódz kich in spek to rów
sa mo rzą do wych tu dzież na pły wa ją ce z te re nu mel dun ki stwier dza ją, że wciąż jesz cze nie któ rzy wój to wie i soł ty si
oraz biu ro wy per so nel gmin ny nie znaj du ją wła ści we go po dej ścia do au to chto nicz nej lud no ści pol skiej. Ma to
miej sce spe cjal nie w po wia tach po łu dnio wych, za sie dlo nych przez Ma zu rów i War mia ków.

Do cho dzą do mnie skar gi, że wój to wie i soł ty si nie tyl ko nie uła twia ją miej sco wym Po la kom uzy ski wa nia do wo -
dów pol sko ści przez sze ro kie po da wa nie do pu blicz nej wia do mo ści o pra cy Ko mi sji We ry fi ka cyj nych, ale ją
wręcz tym ostat nim utrud nia ją. Był np. wy pa dek, że je den z wój tów od mó wił udzie le nia lo ka lu urzę du gmin ne go
do wy ko ny wa nia czyn no ści przy by łym człon kom Ko mi sji We ry fi ka cyj nej, in ny nie chciał dać środ ków lo ko mo cji,
in ni zno wu od ma wia li po śred ni cze nia przy skła da niu wnio sków przez lud ność miej sco wą. Soł ty si, re kru tu ją cy
się zwłasz cza spo śród prze sie dleń ców z wo je wództw cen tral nych, nie wpły wa ją na pol ską lud ność miej sco wą, aby
ta kie wnio ski skła da ła. Sta le po wta rza ją się wy pad ki krzyw dze nia au to chto nów przy roz dzia le kart żyw no ścio -
wych i da rów z UNR RA.

Zda rza ją się na wet wprost ka ry god ne na ci ski ze stro ny wój tów i soł ty sów, aby Ma zu rzy i War mia cy ucie ka li
za Od rę.

Kła dąc [ta kie wy pad ki] na karb ni skie go uświa do mie nia po li tycz ne go wój tów i soł ty sów, nie zda ją cych so bie
spra wy, że 700-let nia nie wo la nie miec ka mu sia ła się od bić w spo sób fa tal ny na psy chi ce Ma zu rów i War mia ków,
nie mo gę się jed nak zgo dzić, aby wój to wie i soł ty si, bę dą cy do pew ne go stop nia przed sta wi cie la mi pań stwa 
w te re nie, wy ła my wa li się od wy ko ny wa nia za rzą dzeń rzą du Rz[eczy]p[ospo]li tej, nie wpro wa dza li w ży cie je go
wy tycz nych lub wręcz je sa bo to wa li.

Dla te go też żą dam od Oby wa te li Sta ro stów, aby wy ko rzy stu jąc od pra wy wój tów i soł ty sów oraz przy każ dej
in nej spo sob no ści oso bi ście i przez pod wład nych urzęd ni ków:
1. uświa da mia li wój tów, soł ty sów oraz biu ro wy per so nel gmin ny, że pol ska ra cja sta nu ka te go rycz nie wy ma ga,

aby ani jed na kro pla krwi na szej nie by ła dla nas stra co na, oraz że życz li we i lo jal ne po dej ście do Ma zu rów 
i War mia ków, wcią ga nie ich do pra cy spo łecz nej, opie ka ze stro ny gmi ny przy spie szy pro ces re po lo ni za cyj ny,

2. prze strze ga li wój tów i soł ty sów, że naj drob niej sze uchy la nie się od wy ko ny wa nia za rzą dzeń i wy tycz nych
rzą du spo wo du je na tych mia sto we zwol nie nie ze sta no wi ska. Ze swej stro ny Oby wa te le Sta ro sto wie obo wią -
za ni bę dą:
a) zwięk szyć ilość wój tów, a zwłasz cza soł ty sów, miej sco we go po cho dze nia, usu wa jąc nie na da ją cych się na

te sta no wi ska prze sie dleń ców z wo je wództw cen tral nych,
b) wpły nąć, aby w po wsta ją cych gmin nych ra dach na ro do wych ele ment miej sco wy był od po wied nio re pre -

zen to wa ny,
c) w wy pad kach ka ry god ne go usto sun ko wa nia się wój tów i soł ty sów do lud no ści miej sco wej – zwal nia li ich

ze sta no wisk, nie za leż nie od kie ro wa nia spraw do władz pro ku ra tor skich, gdy te go bę dą wy ma ga ły oko licz -
no ści.

Źró dło: 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. T. Fi lip kow ski
i W. Giesz czyń ski, Olsz tyn 2001, s. 146.

Wybór êródeł



Py ta nia: 
1. Na czym po le ga ło nie wła ści we po dej ście do lud no ści miej sco wej przez urzęd ni ków ni skie go szcze bla? Ja kie 

we dług cie bie mo gły być te go przy czy ny? Wy po wiedź uza sad nij.
2. Co we dług wo je wo dy Zyg mun ta Ro bla utrud nia ło prze pro wa dze nie we ry fi ka cji na ro do wo ścio wej?
3. Ja kie za le ce nia wy dał wo je wo da Zyg munt Ro bel w ce lu uspraw nie nia ak cji we ry fi ka cyj nej i za chę ce nia do niej

War mia ków i Ma zu rów?
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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

Do szło do na szej wia do mo ści, że czyn ni ki pe eselow skie bę dą kon tro lo wa ły prze bieg i wy nik gło so wa nia
[ludowego] w każ dym ob wo dzie gło so wa nia w na stę pu ją cy spo sób:
1) spe cjal ni ob ser wa to rzy, zmie nia ją cy się co jed ną -dwie go dzi ny, bę dą li czy li wy cho dzą cych z lo ka lu ob wo do wej
kom[isji] do gło so wa nia [ludowego] po od da niu gło su. Przy zmia nie ob ser wa to rzy bę dą prze ka zy wać je den dru gie -
mu za ob ser wo wa ną przez nich ilość gło su ją cych – ostat ni z ob ser wa to rów ma prze ka zać te le fo nicz nie ilość bio rą cych
w gło so wa niu swym wła dzom par tyj nym,
2) tam gdzie nie ma przed sta wi cie la PSL w ko mi sji ob wo do wej do gło so wa nia, bę dą się sta ra li zna leźć ta kie go
wśród człon ków ko mi sji, któ ry nie zwłocz nie po da im wy ni ki gło so wa nia,
3) bę dą spo rzą dzać li sty osób gło su ją cych na pierw sze py ta nie „nie”. Oso by te bę dą za raz po do ko na niu przez
nich gło so wa nia szły w wy zna czo ne przez PSL miej sce, gdzie bę dą stwier dzać za pod pi sem, jak gło so wa li.

W związ ku z po wyż szym po le cam:
1. Wszyst kie oso by po dej rza ne prze by wa ją ce w dniu gło so wa nia w po bli żu lo ka lu ko mi sji ob wo do wej na le ży

wy le gi ty mo wać, do pro wa dzić na naj bliż szy po ste ru nek MO lub pla ców kę [Urzędu] Bezp[ie czeń stwa] 
Pu blicz[ne go] ce lem spraw dze nia toż sa mo ści. Spraw dzić te le fo nicz nie względ nie przez łącz ni ka, czy za trzy -
ma ny nie fi gu ru je w kar to te kach prze stęp ców. W wy pad ku, gdy oka że się w sto sun ku do za trzy ma ne go,
że za strze żeń nie ma – zwol nić.

2. Przy po mnieć za po śred nic twem prze wod ni czą ce go człon kom ko mi sji ob wo do wych o nie do pusz czal no ści
spo rzą dza nia z prze bie gu gło so wa nia ja kich kol wiek no ta tek na uży tek pry wat ny.

3. Nie ze zwo lić na spra wo wa nie kon tro li nad gło so wa niem lu do wym przez oso by po stron ne i pry wat ne.
Do ku men ty świad czą ce o ta kiej kon tro li skon fi sko wać, oso by prze pro wa dza ją ce bez praw ne kon tro le 
za trzy mać i prze ka zać do dys po zy cji pro ku ra to ra.

4. Przy po mo cy ob ser wa cji i in for ma cji usta lić te lo ka le, gdzie or ga ni zo wa ne jest spo rzą dza nie oświad czeń
pi sem nych, jak każ dy oby wa tel gło so wał. Or ga ni zo wa nie ta kiej czyn no ści jest nie praw ne, gdyż na ru sza
pod sta wo we pra wo taj no ści gło so wa nia, to też or ga ni za to rów tych czyn no ści na le ży bez względ nie przy trzy -
mać wraz z ma te ria ła mi.

5. Za oso bę po dej rza ną na le ży uwa żać ta kie go, któ ry bez wi docz ne go po wo du ob ser wu je lo kal gło so wa nia,
prze bieg gło so wa nia, nie za leż nie od te go, czy ob ser wa tor znaj du je się w lo ka lu wy bor czym, na uli cy, czy
w in nym po miesz cze niu. Ob ser wa cję ta ką, ro bie nie pre sji na gło su ją cym, ro zu mieć ja ko czy ny bez praw ne.

6. Po stę po wa nie funk cjo na riu szy [Urzędu] Bezp[ie czeń stwa] Pu blicz[ne go] win no być na ce cho wa ne tak tem 
i spo ko jem.

Uwa ga: Po za zna jo mie niu się z po wyż szym pi smem na tych miast zwró cić do WUBP na rę ce sze fa urzę du.

Źró dło: W. Bren da, Re pre sje wo bec PSL na War mii i Ma zu rach (1946–1947), „Ma so via” 2004, t. 7, s. 128–129.

Py ta nia:
1.  Ja kie dzia ła nia za mie rza li pod jąć dzia ła cze PSL w ce lu prze ciw dzia ła nia fał szer stwom pod czas re fe ren dum 

w 1946 r.?
2.  W ja ki spo sób WUBP miał utrud niać kon tro lę pra wi dło wo ści prze bie gu gło so wa nia przez PSL?
3.  Ja ką ro lę ode grał apa rat bez pie czeń stwa (przede wszyst kim UB) pod czas re fe ren dum?
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Nr 20

1946 li piec 4, Gi życ ko – Spra woz da nie z dzia łal no ści Po wia to we go Od dzia łu In for ma cji i Pro pa gan dy w Gi życ ku
w czerw cu 1946 r.

1) Sy tu acja po li tycz na
Lud ność tut[ej sze go] po wia tu, któ ra skła da się prze waż nie z Ma zu rów i re pa trian tów z Wi leńsz czy zny, 

w więk szej swo jej czę ści [jest] źle na sta wio na do Rzą du Jed no ści Na ro do wej. Re pa trian ci z Wi leńsz czy zny są to
lu dzie prze ja wia ją cy pa trio tyzm lo kal ny i dla te go te raz nie da dzą so bie ni ko mu wy tłu ma czyć obec ne go ukła du
sił po li tycz nych w Eu ro pie. Lud ność au to chto nicz na, Ma zu rzy, któ rych jest w po wie cie prze szło 4000, po mi mo
wszel kich udo god nień dla nich ze stro ny czyn ni ków rzą do wych [i] po mi mo tłu ma czeń na ze bra niach czy po ga dan -
kach o ich pol sko ści jest w więk szej swo jej czę ści wro go na sta wio na do Po la ków, co uwi docz ni ło się ja skra wo 
w gło so wa niu lu do wym, gdzie Ma zu rzy oprócz trzy krot ne go „ne in” po pi sy wa li na kart kach do gło so wa nia „He il
Hi tler. Wir wol len nach Deutsch land”. Z te go moż na wy cią gnąć, i trze ba, bar dzo po waż ne kon se kwen cje. 
W pierw szym rzę dzie trze ba dzie ci wy cho wy wać po pol sku i nie po zwo lić na ucze nie dzie ci tyl ko ję zy ka nie miec -
kie go przez ro dzi ców. Pro pa gan da w mie sią cu czerw cu w związ ku z gło so wa niem lu do wym pro wa dzo na by ła
bar dzo in ten syw nie w róż nych for mach. Naj bar dziej czyn na w ak cji pro pa gan do wej by ła PPR, któ ra zor ga ni zo wa ła
naj wię cej wie ców, po ga da nek czy ze brań oraz roz pro wa dza ła w te ren naj wię cej li te ra tu ry pro pa gan do wej.

2) Dzia łal ność re ak cji
Przed zbli ża ją cym się gło so wa niem lu do wym re ak cja dzia ła ła za po mo cą pro pa gan dy szep ta nej. W dzień

gło so wa nia lu do we go na przed mie ściach mia sta Gi życ ka po ja wił się sa mo chód, któ ry roz rzu cił ulot ki o tre ści 
an ty rzą do wej „Precz z ban dy ta mi z PPR i UB. My nie chce my koł cho zów. W imię do bra Pol ski gło suj trzy ra zy
nie”. Ulot ki te zo sta ły na tych miast znisz czo ne, tak że nie do tar ły do szer szej ma sy spo łe czeń stwa. [...]

Źró dło: APO, WU IiP, 500/6, k. 39.

Py ta nia:
1. Ja ki był sto su nek prze sie dleń ców z Wi leńsz czy zny i Ma zu rów do ów cze snych władz pol skich? Wy po wiedź

uza sad nij.
2. W ja ki spo sób lud ność ma zur ska oka zy wa ła swo ją dez apro ba tę dla pań stwa pol skie go pod czas re fe ren dum

w 1946 r.?
3. Wy mień przy kła dy dzia łań pro pa gan do wych po dej mo wa nych pod czas re fe ren dum i określ, przez ko go by ły

one pro wa dzo ne oraz ja kie by ło ich zna cze nie w kam pa nii przed re fe ren dal nej. 

Na uczy ciel, wy ko rzy stu jąc na lek cji ten tekst źró dło wy, po wi nien wy ja śnić uczniom, co okre śla no mia nem pro pa -
gan dy szep ta nej oraz czym by ły i jak wy glą da ły ów cze sne wie ce i po ga dan ki par tyj ne.
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Nr 21

1946 sier pień 6, Olsztyn – 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

1. Wo je wo da olsz tyń ski dr Z[yg munt] Ro bel w dniu 15 VII 1946 r. w po ro zu mie niu i za zgo dą wi ce mi ni stra
Ziem Od zy ska nych ob. [Wła dy sła wa] Wol skie go po sta no wił w dniu 14 VIII 1946 r. wy sie dlić z wo je wódz twa
olsz tyń skie go trans port Niem ców w ilo ści 1200 osób.

2. Ak cja ma cha rak ter do raź ny, ce lem jej jest wy sie dle nie przede wszyst kim in te li gen cji nie miec kiej, jak 
na uczy cie li, księ ży, le ka rzy i in nych uciąż li wych osób, któ re zwłasz cza w okre sie we ry fi ka cji są czyn ni kiem
prze ciw dzia ła ją cym i nie po żą da nym. 

3. Wy sie dle nie obej mu je ca łe wo je wódz two we dług na stę pu ją ce go klu cza:

a) pow. Bra nie wo 147 osób 5 wa go nów sta cja za ład. Bra nie wo
b) pow. Bar to szy ce 101 osób 3 wa go ny sta cja za ład. Bar to szy ce
c) pow. re szel ski 100 osób 4 wa go ny sta cja za ład. Czer won ka
d) pow. Lic bark1 75 osób 3 wa go ny sta cja za ład. Lic bark
e) pow. gier daw ski 100 osób 4 wa go ny sta cja za ład. Skan do wo
f) pow. gi życ ki 62 osób 2 wa go ny sta cja za ład. Gi życ ko
g) pow. iła wec ki 67 osób 2 wa go ny sta cja za ład. Bar to szy ce
h) pow. su ski  15 osób 1 wa gon sta cja za ład. Ostró da
i) pow. kę trzyń ski 85 osób 3 wa go ny sta cja za ład. Kę trzyn
j) pow. mo rą ski 101 osób 4 wa go ny sta cja za ład. Mo rąg 

k) pow. mrą gow ski 51 osób 2 wa go ny sta cja za ład. Kę trzyn  
l) pow. ni dzic ki — — —

m) pow. olsz tyń ski 197 osób 8 wa go nów sta cja za ład. Olsz tyn
n) m. Olsz tyn 77 osób 3 wa go ny sta cja za ład. Olsz tyn
o) pow. ostródz ki 62 osób 3 wa go ny sta cja za ład. Ostró da
p) pow. pa słęc ki 52 osób 2 wa go ny sta cja za ład. Pa słęk
r) pow. pi sk 71 osób 3 wa go ny sta cja za ład. Gi życ ko
s) pow. szczy cień ski 123 osób 5 wa go nów sta cja za ład. Szczyt no
t) pow. wę go rzew ski 91 osób 3 wa go ny sta cja za ład. Gi życ ko

4. Ak cja od by wać się bę dzie w ra mach uprzed nio wy da nych za rzą dzeń (vi de in struk cja  min[istra] Ziem Od zy ska -
nych Tj/1 – pi smo tut[ej sze] z dnia 20 XI 1946 r., nr Sp[ołecz no]-Pol[itycz ny] 100/46).

5. Sta ro sto wie dzia ła ją pod czas wy sie dle nia ści śle w po ro zu mie niu z PUR -em, Urzę dem  Li kwi da cyj nym, oraz
or ga na mi bez pie czeń stwa.

6. Or ga ni za cje ze stro ny tech nicz nej prze pro wa dza PUR, jak: 1) punk tów zbior czych, 2) za opa trze nia w żyw ność,
3) środ ki sa ni tar no -de zyn fek cyj ne, 4) or ga ni za cja służ by  sa ni tar no -le kar skiej, 5) or ga ni za cja środ ków trans por tu
i kon wo ju, 6) za ła do wa nie i od pra wie nie trans por tu oraz opie ka nad po cią giem w dro dze. Kie row nik punk tu
zbior cze go jest od po wie dzial ny, aby trans port nie był wy pusz czo ny w dro gę bez  za op[atrze nia] w żyw ność (vi de
instr[ukcja] do za rządz[enia] nr Tj/1 z dnia 15 XI 1946 r. min[istra] Ziem Od zysk[anych]).

7. Sta ro sto wie przy po mo cy or ga nów MO do star czą wy sie dlo nych wła sny mi środ ka mi  prze wo zo wy mi (sa mo cho dy,
pod wo dy) lub pie szo na punk ty zbior cze i za ła dow cze tak, aby do godz. 16 dnia 12 sierp nia wa go ny [zo sta ły]
za ła do wa ne i go to we do od jaz du.

8. Na punk tach zbior czych wła dze po wo ła ne w myśl p[unktu] 5 (vi de instr[ukcja]), a mia no wi cie  PUR, UB, MO,
prze pro wa dzą kon tro lę ba ga żu.

Wybór êródeł
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9. Do wa go nu na le ży ła do wać po 20–30 lu dzi wg spi su do star czo ne go z wo je wódz twa. Za strze ga się sta now czo
prze ciw ko ja kim kol wiek zmia nom w spi sach.

10. Dy rek cja Okrę go wa Ko lei Pań stwo wych w Olsz ty nie pod sta wi wa go ny na sta cjach  za ła dow czych już o godz. 6 ra no
w dn[iu] 12 sierp nia (patrz roz dziel nik, str. 1).

11. Za ła do wa ne wa go ny pod eskor tą MO bę dą do star czo ne do Olsz ty na (na sta cję  to wa ro wą), gdzie Mi li cja
Obyw[atel ska] zgło si u wy zna czo ne go kie row ni ka (bia ło -czer wo na opa ska na rę ka wie z na pi sem PUR) swo je
przy by cie.

12. Po ciąg o skła dzie 60 wa go nów zo sta je osta tecz nie sfor mo wa ny w Olsz ty nie w go dzi nach po po łu dnio wych. 
14 sierp nia wy ru szy via Iła wa do Szcze ci na.

13. Kon wo jo wa nie po cią gu do gra ni cy na le ży do kom pe ten cji wy dzie lo nych jed no stek  służ by bez pie czeń stwa,
któ re za pro wian tu je PUR.

14. Tym cza so wy Za rząd Pań stwo wy za bez pie czy na to miast mie nie opusz czo ne.
Urząd Wo je wódz ki raz jesz cze prze strze ga pod oso bi stą od po wie dzial no ścią ob. Sta ro sty do kład ne wy ko na nie

po wyż sze go i pro si, aby wszyst kie czyn ni ki bio rą ce u dział w ak cji by ły od po wied nio po uczo ne o swo ich czyn no ściach
i o gro żą cych  kon se kwen cjach w ra zie za ist nie nia ja kich kol wiek nad użyć. Szcze gól nie od no si się to do  wszel kie go
ro dza ju gwał tów, nad użyć, kra dzie ży, bez praw nych kon fi skat itd.

O za koń cze niu ak cji, tj. osta tecz nej licz bie wy sie dlo nych oraz ewent[ual nych]wy pad kach, ob. ob. Sta ro sto wie
na de ślą spra woz da nie do dnia 25 bm.

Źró dło: Niem cy w Pol sce 1945–1950. Wy bór do ku men tów, red. W. Bo ro dziej, H. 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. W. Bo ro dziej, C. Kraft, War sza wa 2000, s. 482–483.

Py ta nia:
1. Przed sta wi cie le ja kiej gru py spo łecz nej spo śród lud no ści nie miec kiej pod le ga li w pierw szej ko lej no ści wy sie -

dle niu?
2. Z któ rych po wia tów wo je wódz twa olsz tyń skie go pla no wa no wy sie dlić naj wię cej osób?
3. Kto or ga ni zo wał wy sie dlenia i był od po wiedzialny za ich prze pro wa dze nie?
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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)

W okre sie spra woz daw czym za no to wa no na te re nie woj. olsz tyń skie go czte ry na pa dy ter ro ry stycz ne.
Ban da uzbro jo na w broń au to ma tycz ną na pa dła na post[eru nek] MO we wsi Pur dy1, gm. Mar cin ko wo, 

pow. Olsz tyn, gdzie zde mo lo wa ła post[eru nek] MO oraz za bra ła 1 pi sto let, mun dur i bie li znę, dru ga gru pa 
wtar gnę ła do spół dziel ni „Ju trzen ka”, gdzie zra bo wa ła ar ty ku ły żyw no ścio we. Trze cia gru pa we szła do Urzę du
Gmin ne go, gdzie po ster ro ry zo wa niu znaj du ją cych się lu dzi w Urzę dzie Gmin nym ob ra bo wa li ka sę. Po do ko na niu
ra bun ku od je cha li au tem w kie run ku wsi Mar cin ko wo, pow. Olsz tyn.

We dług otrzy ma nych da nych wy ni ka, że by ła to ban da „Łu pasz ki” pod do wódz twem „Ste fa na”. […]
Dnia 9 IX 1946 r. o godz. 18.30 ban da w si le 30 osób pod je cha ła sa mo cho dem przed post[erunek] MO 

w Świę taj nie, pow. Szczyt no, le gi ty mu jąc się le gi ty ma cja mi PUBP w Olsz ty nie. Po wej ściu na post[eru nek] 
MO do wód ca gru py, któ re go ty tu ło wa li po rucz ni kiem, za żą dał wy da nia au to ma tów i gra na tów, wpro wa dza jąc
swo je żą da nie w czyn.

Po za bra niu 4 gra na tów, 1 pi sto le tu, 1 mun du ru, 1 płasz cza do wód ca gru py przed sta wił się ja ko of[icer] 
AK i po wie dział, że roz broi jesz cze dwa post[erun ki] MO. Od je cha li w kie run ku gm. Roz ogi, pow. Szczyt no. 

[…]

Źró dło: AIPN Bi, WUSW w Olsz ty nie, 084/36, k. 101–103.

Py ta nia:
1. W ja ki spo sób UB w swo ich ra por tach przed sta wiał żoł nie rzy od dzia łów pod zie mia nie pod le gło ścio we go?

Uza sad nij wy po wiedź, po da jąc przy kła dy. 
2. Co by ło głów nym ce lem i przed mio tem ata ków od dzia łów par ty zanc kich?

1 Pur da.
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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)

Stan bez pie czeń stwa na te re nie wo je wódz twa olsz tyń skie go w mia rę za lud nia nia się te re nu za czął ule gać 
po gor sze niu, do te go wpły wa ujem nie spe cy ficz ność sa me go te re nu pod wzglę dem na tu ral nym, jak le si sty te ren,
du ża ilość je zior, co da je gwa ran cję bez pie czeń stwa w tym te re nie po szcze gól nym gru pom ban dyc kim.

W sto sun ku do ostat nich mie się cy stan bez pie czeń stwa uległ znacz nie po gor sze niu, w mie sią cu paź dzier ni ku
za no to wa no sze reg wy stą pień zbroj nych band o pod ło żu po li tycz nym.

Wzmo że nie ter ro ru i dy wer sji ze stro ny grup ban dyc kich ma na ce lu za stra sze nie tak człon ków PPR, jak 
i funkc[jo na riu szy] UB.

Za zna cza się, że sta łych band dys lo ku ją cych w na szym wo je wódz twie nie ma. Na to miast po śród lud no ści
za miesz ku ją cej te ren wo je wódz twa olsz tyń skie go (któ ra re kru tu je się prze waż nie z re pa trian tów z Wi leńsz czy zny)
po waż ny od se tek jest wro go usto sun ko wa ny do obec ne go ustro ju, jak rów nież da je du że usłu gi w udzie la niu
wy wia du ban dom, przez co umoż li wia ją ban dom prze ni ka nie z in ne go te re nu i swo bo dę po ru sza nia się.

W mie sią cu paź dzier ni ku za no to wa no na stę pu ją ce ban dy: „Ba li” pod do wódz twem „So ko ła”, „Łu pasz ki” […]
oraz ban dę „Ci che go”.

Wo bec bra ku do kład nych da nych o miej scach po by tu ww. band, któ re gra su ją na po gra nicz nych po wia tach
wo je wódz twa olsz tyń skie go, war szaw skie go i bia ło stoc kie go, a na stęp nie zni ka ją, aby uka zać się w in nym miej scu
na sze go wo je wódz twa, roz pra co wa nie agen tu ral ne jest bar dzo utrud nio ne.

W prze pro wa dze niu ope ra cji i po ści gu przy czy ną sła bych wy ni ków jest brak lo ko mo cji, nie dbal stwo i lek ce wa -
że nie band przez funkc[jo na riu szy] MO i WP oraz brak jed no li te go do wódz twa.

Funkc[jo na riu sze] MO wy ka zu ją zu peł ny brak wy szko le nia woj sko we go [i] po sta wy bo jo wej, wo bec ra nie nia
lub za bi cia do wód cy są zdez o rien to wa ni i nie zdol ni do dal szej wal ki. […]

W okre sie spra woz daw czym po ja wił się na te re nie na sze go wo je wódz twa szwa dron ban dy „Łu pasz ki” pod 
do wódz twem „Lu fy”.

W związ ku z po ja wie niem się tej ban dy zo sta ła prze pro wa dzo na ope ra cja, któ ra da ła wy nik ne ga tyw ny. […]

Źró dło: AIPN Bi, WUSW w Olsz ty nie, 084/36, k. 158–159.

Py ta nia:
1. Ja kie czyn ni ki sprzy ja ły dzia ła niom par ty zanc kim na War mii i Ma zu rach, a ja kie utrud nia ły ich prow dze nie?
2. Czy wo je wódz two olsz tyń skie by ło re gio nem sta łe go ope ro wa nia grup nie pod le gło ścio wych? Uza sad nij 

wy po wiedź.
3. Z cze go wy ni ka ły pro ble my or ga nów bez pie czeń stwa w zwal cza niu od dzia łów par ty zanc kich?
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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)

17 III [19]46 r. – 24 III Zbie ra nie „roz me li no wa nych” człon ków bry ga dy w woj[e wódz twie] Bia ły stok.
25 III Marsz na Pru sy do P[ana] Ma jo ra „Łu pasz ki”.
30 III Za bra nie sa mo cho du na szo sie War sza wa –Bia ły stok w po bli żu wsi Je że wo. Je dzie my na Mę że nin, Łom żę,
Ostro łę kę, Ka dzi dło. No cu je my na kol[onii] Wach, gdyż ma my sła be re flek to ry.
31 III Je dzie my z ra na na My szy niec. Prze ci na my gran[icę] pol sko -nie miec ką ko ło Ro żó g1, na stęp nie na Szczyt no,
Pa sym i Olsz tyn, któ ry omi ja my, zo sta wia jąc go na pół noc. Po po łu dniu prze jeż dża my przez Ostró dę, Iła wę, 
Mi ko łaj ki, Susz i sta je my w no cy na po stój w ma jąt ku państw[owym] Zie le ni ce. Do sta ję roz kaz od P[ana] Ma jo ra,
by prze do stać się w Bo ry Tu chol skie i roz po cząć par ty zant kę. Pierw sze kon tak ty ma po dać por. „Ste fan”. [...]
1 VI Spo tka nie z P[anem] Maj[orem]. Do sta je my ma py Prus. „Staś” i „Szpa gat” do star cza ją broń z pa tro lu.
„Zeus” do sta je lu dzi. Od cho dzi ode mnie i for mu je szwa dron.
2 VI Kol[onia] Alt mar k2. O godz. 2 w poł[udnie] wcho dzi my i roz bra ja my mi li cję w Alt mar ku3 oraz nisz czy my
sta cję te lef[onicz ną] so wiec ką. W cza sie ak cji bie rze my z szo sy prze jeż dża ją cy sa mo chód, któ rym je dzie my i roz bra -
ja my mi li cję w Mi ko łaj kach (Ni kia skir chen).
3 VI M[iej sce] p[osto ju] kol[onia] Görke n4. Go spo darz do brze nas przy jął. Pi je my „pru ski sa mo gon”. Bar dzo do bry
na strój. [...]
8 VI Ran kiem marsz na wschód. P[an] Ma jor szko li nas w urzą dza niu za sa dzek. Po po łu dniu roz bra ja my
post[eru nek] mil[icji] w Mi łom ły nie (Le be muhl). 
9 VI Zie lo ne Świę ta spę dza my na pla ży nad wiel kim ka na łem. Za trzy mu je my tam pięk ny sta tek, któ ry je dzie 
z Ostró dy pod El bląg. Do wia du je my się, że ma nim po dob no wra cać Bie rut. „Wście ka my się”, że za trzy ma li śmy
go te raz, a nie w po wrot nej dro dze. [...]
12 VI Ran kiem od marsz do la su. Ko la cja we wsi Dünge n5, gdzie roz bra ja my kom[en dan ta] post[erun ku] mil[icji]
z Łuk ty. [...]
17 VI Wra ca my na po łu dnie. Ja dę do Olsz ty na na prze świe tle nie. 
18 VI „Ja strząb” w ma jąt ku Gen glau6 rekw[iru je] wie prza. Po stój kol[onia] Gel guh gen7.
19 VI Do sta je my ma py w nadl[eśnic twie] Ra muk.
21 VI M[iej sce] p[osto ju] leśn[iczów ka] Gra skau8. Wra cam ze „Sta siem” z Olsz ty na. Jest „Zeus” ze szwadr[onem].
Ką pie my się ra no. P[an] Ma jor idzie z „Zeu sem”. „Szpa gat” od jeż dża na ope ra cję rę ki. Po stój kol[onia] W[iel ka]
Pur da. 
22 VI Z ra na alarm. W na szym kie run ku idzie woj sko. Sio stra „Ewa”, mi mo że się my ła, by ła mo men tal nie go to wa.
Wy co fa li śmy się bez strza łu na leśn[iczów kę] Man dry ny, gdzie spo ty ka my się z P[anem] Maj[orem] i „Zeu sem”.
Noc we wsi Lay s9.
23 VI „Wa wel” ła pie wy sła ne go szpic la (likw[ida cja]). Idzie my na po łu dnie. Pod wsią Czar ny Piec roz bra ja my
sam[ochód] woj ska, któ re by ło przy dzie lo ne ja ko eskor ta dla agi ta to ra przed wy bor cze go (PPR) (likw[ida cja]), część
wojsk[owych] do łą cza do szwadr[onu]. „Zeus” od cho dzi z[e] szwadr[onem]. [...]
27 VI Śnia da nie we wsi Mal ga ofe n10. Za miesz kane są tyl ko trzy cha ty. Dla soł ty sa przy dzie lo no pół wor ka (do słow nie)
pro pa gan do wych ulo tek przed wy bor czych. Por. „Ste fan” idzie na pa trol po ja łów kę do Oma lef mu le 11. Na „Mię cia”
i „Wi go” idą cych na szpe ra cza wpa da sta do sa ren. Po stój na le śni czów ce Omu le f12. Przy cho dzi por. „Ste fan”. „Mo ski to”
ba wi się w rzeź ni ka.
30 VI „Li stek” „za chwy ca nas” swy mi zdol no ścia mi ku li nar ny mi. Go spo darz idzie na re fe ren dum. Prze ra bia my
trój kąt błę dów. No cu je my. P[an] Ma jor węd ku je. 

1 Roz ogi.
2 Sta ry Targ.
3 Patrz przyp. 2.

7 Właśc. Gelguhnen – Jeł guń.
8 Groszek.
9 Właśc. Layss – Łaj sy.

10 Niedźwiedź.
11 Właśc. Omulefmühle – Omulewski Młyn.
12 Omu lew.

4 Gór ki.
5 Dąg.
6 Właśc. Ganglau – Gą głąw ki.
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1 VII Urzą dzam [z] pa tro lem za sadz kę na szo sie Ni bor k13–Pa sym. Roz bra ja my mi li cję. Za trzy mu je my sa mo chód
z żoł nie rza mi. [...] Spo tka nie z P[anem] Ma jo rem na kol[onii] Ly ku se m14. Do wia du je my się o wiel kiej ob ła wie,
któ ra szła za na mi. Jest du żo śla dów sa mo cho dów. [...]
19 VII Ran kiem od marsz na spo tka nie z P[anem] Ma jo rem. W dro dze na leśn[iczów kę] Kun cen dor f15 spo ty kam
„Zeu sa” ze szwa dro nem. Jest por. „Ste fan”, któ ry opo wia da, że się od bił od P[ana] Ma jo ra w ob ła wie rzu co nej na
miej sce kon cen tra cji (leśn[iczów kę] Bar dun ge n16 10 VII). Pa na Ma jo ra w le śn[i czów ce] Kun cen dor f17 nie ma,
więc sta je my w le sie ko ło leśn[iczów ki] Da niel stru he 18. P[an] Ma jor był z ra na na miej scu spo tka nia. Wy sła ny
ja ko łącz nik „Zię ba” zo sta je ostrze la ny przez „ber lin gow ców”. Pa trol „Zeu sa”, wy sła ny do nadl[eśnic twa] Ha ac k19

– spo ty ka P[ana] Maj[ora]. P[an] Ma jor jest bar dzo wzru szo ny, że nas wszyst kich wi dzi „ca łych”. Po nie waż woj sko
okrą ży ło la sy i la da chwi la na le ży się spo dzie wać ob ła wy, szwa dro ny roz cho dzą się. Kie ru nek za chód, za Wi słę,
w Bo ry Tuch[ol skie]. „Zeus” idzie krót szą dro gą, więc ma od szu kać szwa dron śp. „Że la zne go”. Spo tka nie ma my
9 VIII kol[onia] Lu bo cia ni k lub 14 VIII kol[onia] Łą ski Piec. Noc ny marsz na za chód. [...]
10 VIII Kon cen tra cja. Wie czo rem urzą dza my wspól ne „ogni sko” w le sie. Nasz szwa dron idzie w wo jew[ódz two]
bia ło stoc kie. Stan ogól ny 15.
1. ppor. „Lu fa”, 6. kpr.„Wa wel”, 11. strz. „Sza rak”,
2. wachm. „Wi go”, 7. kpr. „Żmi ja”, 12. ppor. sio stra „Ewa”,
3. plut. „Syk stus”, 8. st. strz. „Mars”, 13. P[an] Ma jor ,,Łup[asz ka]”,
4. kpr. „Mar ce des”, 9. strz. „Śnia dy”, 14. por. „Ste fan”,
5. kpr. „Li stek”, 10. strz. „Pi jaw ka”, 15. wachm. „Mie cio”.
Na kon cen tra cji przy dzie lo no do szwa dro nu kpr. „Mar ce de sa” i „Żmi ję” oraz st. strz. „Mar sa”. Że gna my się 
z „Zeu sem” i „Oko niem”. Marsz na wschód, do Wi sły.[...]
7 IX Z ra na „ła pie my” sa mo chód woj sko wy z ka pi ta nem i żoł nie rza mi. Roz bra ja my ich. Je dzie my sa mo cho dem
do miejsc[owo ści] So nen bor n20, roz bra ja my mi li cję i bie rze my pro wiant ze spół dziel ni. Na stęp nie je dzie my do
mia stecz ka Mi łom łyn i roz bra ja my mi li cję. Ko men dan to wi post[erun ku] za bie ra my pist[olet] kie dyś zo sta wio ny
przez nas. Wy co fa nie sa mo cho dem w re jon nadl[eśnic twa] Ta bórz. Ukry wa my w le sie pro wiant, a sa mi je dzie my
na szo sę i urzą dza my za sadz kę. W mię dzy cza sie UB prze je cha ło szo są. Po dwóch go dzi nach scho dzi my ze sta no wi ska.
Dłu żej nie moż na cze kać, gdyż lu dzie nas wi dzie li. W no cy za bie ram pro wiant i do łą czam do P[ana] Ma jo ra. [...]
11 IX „Mer ce des” z pa tro lą idzie na szo sę po sa mo chód. Pa trol wra ca sa mo cho dem. Lą du je my się i od jeż dża my
na wschód. Prze ci na my szo sę Łuk ta–Olsz tyn, na stęp nie przez wieś Ma kru ty wjeż dża my w la sy olsz tyń skie. 
W po bli żu wsi Sta wi gu da prze ci na my tor i szo sę Olsz tyn–Olsz ty nek. Prze jeż dża my przez la sy nad le śnic twa:
Łańsk, Ra muk i po prze by ciu la sa mi ty mi oko ło 40 km od da je my sa mo chód szo fe rom na szo sie Olsz tyn–Pa sym
ko ło wsi Neu Bar tels dor f21. Po stój w le sie nadl[eśnic twa] Pur da. [...]
14 IX Pan Ma jor wy sy ła mnie na pa trol. Cel – zdo by cie do bre go sa mo cho du. Roz bro je nie mi li cji w Pur dzie (ja ko
od wet za uczest nic two w ob ła wie prze ciw ko nam oraz za wy sła nie szpic la 22 VI za na mi). Uzu peł nie nie za pa sów
żyw no ści. Ran kiem z szo sy Olsz tyn–Pa sym za bie ram sa mo chód (nadl[eśnic two] Ra muk) z becz ką ben zy ny. 
Sa mo cho dem tym je dzie my do wsi Pur da. Po dro dze roz bra ja my mi li cjan ta z rkm -em. W Pur dzie roz bra ja my
po ste ru nek mil[icji]. Część kon serw ze spół dziel ni za bie ra my, resz tę roz da je my lud no ści. Spo tka nie z P[anem]
Ma jo rem w le sie nad jez[io rem] Kosz no 22. Wszy scy ła du je my się na sa mo chód i od jeż dża my w kier[unku] na 
Lay s23, Czar ny Piec, Omu le f24, Mal ga25. Za trzy mu je my się na po stój w la sach Wi len ber gu 26 kol[onia] Jan ko we n27. [...]
28 X Po śnia da niu wy cho dzi my na za sadz kę na szo sie Olsz tyn–Szczyt no i za trzy mu je my PKS Olsz tyn–Bia ły stok,
z któ re go re kwir[uje my] 160 l ben zy ny, na stęp nie na szym sa mo cho dem je dzie my do mia stecz ka Roz ogi i roz bra -
ja my post[eru nek] mi li cji. Bie rze my tak że pro wiant ze spół dziel ni. Po ak cji szwa dron wy co fu je się w kier[unku]
na za chód, po tem skrę ca my na południe i po dro dze roz bra ja my mi li cję w Li pow cu (Lin de nort). W spół dziel ni
uzu peł nia my za pa sy żyw no ści, z post[erun ku] za bie ra my broń. Wy co fu je my się w dal szym cią gu na za chód i po
prze by ciu oko ło 30 [?] km za trzy mu je my się w kol[onii] Jan ko wo (pow. Ni bor k28). Po obie dzie war tow nik mel du je
war kot sa mo cho dów z kie run ku przy by cia. Za rzą dzam ostre po go to wie. Po zo rien to wa niu się, że sa mo cho dy

13 Ni dzi ca.
14 Właśc. Lykusen – Li ku sy. 
15 Właśc. Kunzendorf – Kończewo.
16 Bar duny.
17 Patrz przyp. 15.
18 Właśc. Danielsruh – Da nie lów ka.

19 Hak.
20 Właśc. Sonnenborn – Słonecznik.
21 Właśc. Neu Bartelsdorf – Nowa Wieś.
22 Ko śno.
23 Patrz przyp. 9.
24 Patrz przyp. 12.

25 Małga.
26 Właśc. Willenberg – Wielbark.
27 Jankowo.
28 Patrz przyp. 13.
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zbli ża ją się do nas, wsia da my na nasz wóz i wy co fu je my się na zach[ód]. Po prze by ciu oko ło 6 km sa mo chód zo -
sta wio no w krza kach, a szwa dron sta nął na za sadz ce. Wkrót ce po na szym śla dzie nad je chał sa mo chód MO 
i OR MO, któ ry zo stał ostrze la ny, a nast[ęp nie] zdo by ty. Oko ło dzie się ciu zo sta ło za bi tych, w tym do wód ca. Dwu dzie -
stu pod da ło się. W cza sie ak cji cięż ko ran ny zo stał kpr. „Mer ce des”. Szwa dron wy co fu je się na leśn[iczów kę] O.
29 X Ro bi my sta ra nia, by ścią gnąć le ka rza do „Mer ce de sa”. Nie uda je się, jest tyl ko je den le karz w po wie cie, 
w szpi ta lu.
30 X Od jazd sam[ocho dem] pod Lay s29. W Pa sy mie le ka rza też nie ma. Na po sto ju w leśn[iczów ce] Gel guh ge n30

umie ra „Mer ce des”.
31 X Ran kiem od jazd w kier[unku] półn[ocno]-zach[od nim]. W leśn[iczów ce] Ke raj ro bi my trum nę „Mer ce -
de so wi”. Wie czo rem zo sta wia my zwło ki pod opie ką Ma zu rów, któ rzy ma ją ju tro urzą dzić po grzeb. Sa mi re kwi -
ru je my ben zy nę w nad le śnic twie i od ska ku je my na za chód. Po omi nię ciu Olsz ty na je dzie my w kier[unku]
pół noc nym. Ko ło wsi Mar ku ty sa mo chód grzęź nie w ro wie. Rzu ca my go, a sa mi idzie my na po stój do wsi. [...]
3 XI Od jazd ran kiem na są sied nią leśn[iczów kę] Gel fel d31, gdzie je my obiad. Po nie waż ma my du żo za trzy ma -
nych, za ka zu ję mel do wać i wy jeż dża my na są sied nią leśn[iczów kę] Ba ren win ke l32. Tam war tow nik za trzy mu je
Niem ca z mel dun kiem wy sła nym na mi li cję wbrew za ka zo wi. Wie czo rem je dzie my do Gel fel du 33 i za ka rę
rekw[iru je my] wie prze oraz ka rze my chło stą. Po nie waż nie mam swe go szo fe ra, a cu dze go nie chcę za dłu go
trzy mać, mu szę zmie nić tra sę i za wra cać na wschód. Je dzie my te raz z po wro tem i sta je my na kol[onii] Ma kru ty.
4 i 5 XI Kol[onia] Ma kru ty. Jest tu spo kój, więc sto imy dwa dni i od po czy wa my. Ro dzi na nie miec ka, u któ rej 
sto imy, strasz nie się li że. Na dru gi dzień po po łu dniu wy jeż dża my na wschód. Po dro dze za bie gam do Ke raj.
By ła tu UB, gosp[ody ni] bar dzo prze stra szo na. Ma zu rzy, co cho wa li śp. „Mer ce de sa”, aresz to wa ni. Je dzie my 
da lej, na Gel gu den34, i sta je my na po stój w leśn[iczów ce] Man dri ne n35. [...]
8 XI Świ tem od jazd na południo wywsch[ód]. Na szo sie Szczyt no–Cho rze le sta je my na za sadz ce. Cel – re kwi zy cja
ben zy ny. Z za trzy ma nych sa moch[odów] zbie ra my ben zy nę i od skok na „pol ską stro nę”. Po po łu dniu prze ci na my
znów gra ni cę i znów re kwir[uje my] benz[ynę] na szo sie Szczyt no–Roz ogi. Sta je my na po stój na kol[onii] 
Hej di k36 w le sie.
9 XI Z ra na wy jeż dża my na szo sę znów za ben zy ną. Za trzy mu je my sa mo chód z An gli ka mi. Nie chcą nam ani
sprze dać, ani dać pa li wa. Je den z nich mó wi, że „An ders gut i par ti zan gut, a ben zi ny ma lo”. W sen ty men ty ba wić
się nie mo gli śmy, ben zy ny część wzię to. Wy cof[anie] na An u sze wo. Po po łu dniu że gna my oszro nio ne Pru sy 
i za wra ca my w „swo je” bia ło stoc kie. Tra sa ta sa ma. Od da je my sa mo chód szo fe rom, a sa mi się „spie sza my”. Prze pra -
wia my się przez Na rew i sta je my na po stój w kol[onii] Rud ni ki Kur pi ki. 

Źró dło: K. Kra jew ski, T. Ła bu szew ski, P. Ni wiń ski, Bry ga dy „Łu pasz ki”. 5 i 6 Wi leń ska Bry ga da AK w fo to gra fii 1943–1952,
War sza wa 2010, s. 252–269.

Py ta nia:
1. Z cze go wy ni ka ły i ja ki mia ły cha rak ter dzia ła nia 4 szwa dro nu ppor. Hen ry ka Wie licz ki „Lu fy” na War mii 

i Ma zurach?
2. Co by ło głów nym ce lem i przed mio tem ata ków od dzia łu?
3. Po daj przy kła dy wza jem nych re la cji mię dzy żoł nie rza mi pod zie mia i lud no ścią miej sco wą na War mii i Ma zu rach. 
4. Ja kie czyn ni ki sprzy ja ły dzia łaniom par ty zanc kim na War mii i Ma zu rach, a jakie je utrudniały?
5. Czy wo je wódz two olsz tyń skie by ło re gio nem sta łe go ope ro wa nia 4 szwa dro nu 5 Bry ga dy Wi leń skiej? Uza sad nij

wy po wiedź.

29 Patrz przyp. 9. 
30 Patrz przyp. 7. 

31 Właśc. Gehlfeld – Białka.
32 Właśc. Bärenwinkel – Niedźwiedziak.

33 Patrz przyp. 31. 
34 Patrz przyp. 7.

35 Właśc. Mendrienen – Mę drzy ny.
36 Hej dyk.
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Nr 25

1946 – Spra woz da nie z dzia łal no ści Po wia to we go Od dzia łu In for ma cji i Pro pa gan dy w Łu cza na ch (Giżycku)
kwie cień 1946 r.

Sy tu acja po li tycz na
Lud ność tut[ej sze go] po wia tu są to prze waż nie re pa trian ci z Wi leńsz czy zny oraz prze sie dleń cy z cen tral nej

Pol ski. Wil nia nie są prze waż nie wro go usto sun ko wa ni do Związ ku Ra dziec kie go oraz nie za do wo le ni z obec ne go
ustro ju. Po za tym lud ność jest bar dzo ma ło po li tycz nie za in te re so wa na z po wo du bra ku cza su, któ ry jest im po trzeb ny
do pra cy na ro li. Lud ność wiej ska jest bar dzo ma ło uświa do mio na, po nie waż jed na tyl ko par tia PPR jest ak tyw na
w te re nie, lecz od dwóch ty go dni też nie oka zu je tej dzia łal no ści, ja ką by po win na, z po wo du uciecz ki in struk to ra
a nie za stą pie nia go no wą si łą przez Woj[ewódz ki] Ko mi tet PPR oraz nie umie jęt no ści se kre ta rza po wia to we go.
In ne par tie po li tycz ne mi mo in ter wen cji Pow[ia to we go] Oddz[ia łu] Inf[or ma cji] i Prop[agan dy] w Wo je wódz kim
Ko mi te cie nie oka zu ją żad nej dzia łal no ści, tak ko mi te ty po wia to we, jak i gmin ne. Tak że PSL nie na po ty ka na
trud niej sze prze szko dy w swo jej dzia łal no ści oraz roz wo ju.

Dzia łal ność re ak cji
Dzia łal ność re ak cji prze ja wia się w róż nych for mach. W dniu 29 IV no cą zo sta ły roz pla ka to wa ne przez nie zna nych

spraw ców ulot ki pi sa ne od ręcz nie na stę pu ją cej tre ści: „Niech ży je NSZ i PSL, precz z PPR i PPS”. W tej spra wie
pro wa dzo ne są do cho dze nia. W urzę dach, jak Urząd Ziem ski i Za rząd Nie ru cho mo ści Ziem skich, da je się za uwa żyć,
że nie któ rzy urzęd ni cy świa do mie za ła twia ją in te re san tów ne ga tyw nie, by wy wo łać u lu dzi nie za do wo le nie do
Rzą du Jed no ści Na ro do wej, a są to człon ko wie PSL. Ele men ty re ak cyj ne wkra da ją się w sze re gi par tii de mo kra -
tycz nych jak, PPS i SL, tak że po szcze gól ni człon ko wie tych par tii są sym pa ty ka mi PSL. O tej spra wie zo sta ły po in -
for mo wa ne ko mi te ty wo je wódz kie tych par tii. 

Źró dło: APO, WU IiP w Olsz ty nie, 500/6, k. 14.

Py ta nia:
1. Ja ki we dług do ku men tu był sto su nek lud no ści osad ni czej, zwłasz cza po cho dzą cej z Wi leńsz czy zny, do bie żą cej

sy tu acji po li tycz nej w Pol sce? 
2. Po rów naj ak tyw ność po li tycz ną PPR i PSL w kwiet niu 1946 r. w Gi życ ku. Zwróć uwa gę na dzia łal ność pro pa -

gan do wą par tii.
3. Ja kie kro ki pod ję ła PPR, aby prze ciw dzia łać roz wo jo wi PSL w Gi życ ku?
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ROK 1947

Nr 26

1947 lu ty 15, Olsz tyn – Spra woz da nie wo je wo dy olsz tyń skie go dr. Zygmunta Ro bla za sty czeń 1947 r. dla Mi ni ster -
stwa Ziem Od zy ska nych (frag ment)

[...] 
We ry fi ka cja. We ry fi ka cja lud no ści au to chto nicz nej w po szcze gól nych po wia tach przed sta wia się na stę pu ją co:

w pow. Gi życ ko tym cza so wych za świad czeń wy da no w stycz niu 83 oso bom, w pow. Olsz tyn 221, w pow. Kę trzyn
10, w pow. Pisz 58, w pow. Re szel 16, w pow. Szczyt no 26, w pow. Ni dzi ca 9, w pow. Ostró da 36, w pow. Lidz bark
[Warmiński] 25, w pow. Bra nie wo 4 i w pow. Susz 13 oso bom. Ogó łem zwe ry fi ko wa no 501 osób. [...]

Au to chto ni. Współ ży cie lud no ści au to chto nicz nej z lud no ścią na pły wo wą po wo li po lep sza się, mię dzy 
in ny mi przez co raz częst sze za wie ra nie mał żeństw. Ła go dzą się też po wo li an ta go ni zmy wy ni kłe w pierw szym
okre sie ob ję cia tu tej szych te re nów przez ad mi ni stra cję pol ską. Do wo dem po zy tyw ne go usto sun ko wa nia się lud no ści
au to chto nicz nej do obec nej rze czy wi sto ści jest zwięk sza ją ca się licz ba po dań o spro wa dze nie ro dzin ze stref oku pa -
cyj nych.

Po wrót au to chto nów do żon po lep sza sy tu ację ma te rial ną lud no ści, a przy wo że nie wia do mo ści o kry zy sie go spo -
dar czym Nie miec ozię bia za pał wy jaz du do Rze szy.

Re pa tria cja Niem có w1. Ak cją re pa tria cyj ną Niem ców ob ję te zo sta ły w mie sią cu spra woz daw czym po wia ty 
Bra nie wo i Lidz bark, skąd wy sła no dwa trans por ty w łącz nej ilo ści 3500 osób. Dal sza re pa tria cja Niem ców 
z wo je wódz twa olsz tyń skie go zo sta ła za rzą dze niem głów ne go de le ga ta MZO do spraw re pa tria cji lud no ści 
nie miec kiej w Ło dzi z dniem 10 stycz nia r[oku] b[ie żą ce go] wstrzy ma na aż do od wo ła nia. [...]

Stan lud no ści wo je wódz twa. Stan lud no ści wo je wódz twa wy no sił ra zem 449 690 na dzień 1 I r[oku] b[ie żą -
ce go], w tym re pa trian tów 118 761, prze sie dleń ców 177 866, au to chto nów 81 268, Niem ców i nie zwe ry fi ko wa nych
71 640 i in nych 155 osób.

Źró dło: AAN, MZO, 196/184, k. 2–3, 6, 18.

Py ta nia:
1. Wy mień czyn ni ki wpły wa ją ce na nor ma li za cję sy tu acji lud no ści war miń skiej i ma zur skiej.
2. Na pod sta wie da nych do ty czą cych lud no ści wo je wódz twa olsz tyń skie go scha rak te ry zuj struk tu rę na ro do wo -

ścio wą re gio nu i wskaż, ja ki mo gła ona mieć wpływ na sto sun ki mię dzy po szcze gól ny mi spo łecz no ścia mi. 

1 W ory gi na le tu i da lej – ma łą li te rą. Zob. do ku ment  źró dło wy nr 7, przyp. 1. 
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Nr 27

1947 kwie cień 16, War sza wa – pro jekt or ga ni za cji ak cji spe cjal nej „Wschód” 

Za da nie: Roz wią zać osta tecz nie pro blem ukra iń ski w Pol sce.
W tym ce lu:
a) Znisz czyć ban dy UPA, prze pro wa dza jąc od po cząt ku ak cji ofen syw ną dzia łal ność ope ra cyj ną, któ ra mu si
być prze pro wa dzo na do koń ca, aż do cał ko wi tej li kwi da cji band. [...]
b) Prze pro wa dzić w ści słym współ dzia ła niu z Pań stwo wym Urzę dem Re pa tria cji ewa ku ację z po łu dnio we go
i wschod nie go pa sa przy gra nicz ne go wszyst kich osób na ro do wo ści ukra iń skiej na zie mie płn.-za chod nie,
osie dla jąc je tam w moż li wie naj rzad szym roz pro sze niu.
c) Ewa ku acją bę dą ob ję te wszyst kie od cie nie na ro do wo ści ukra iń skiej, z Łem ka mi włącz nie, jak rów nież mie sza ne
ro dzi ny pol sko -ukra iń skie.
d) Na ob sza rze głów ne go sie dli ska band, w płd.-wschod nim cy plu pań stwa (re jon Sa no ka), ma być prze pro -
wa dzo na ewa ku acja cał ko wi ta. Ten te ren bę dzie w przy szło ści za lud nio ny osad nic twem woj sko wym.
e) Ak cja ewa ku acyj na ma być prze pro wa dzo na w ter mi nie naj krót szym (o ile moż no ści w cią gu 4 ty go dni) 
ze wzglę du na ko niecz ność ob sia nia grun tów przez no wych osad ni ków na te re nach osie dle nia. [...]

Źró dło: Sto sun ki pol sko -ukra iń skie w la tach 1939–1947. Ma te ria ły dla ucznia, oprac. A. Ja czyń ska, G. Mo ty ka, M. Za jącz kow ski,
War sza wa 2002, s. 32.

Py ta nia: 
1. Ja ki był głów ny cel ak cji spe cjal nej „Wschód”?  
2. Ja kie gru py na ro do wo ścio we by ły ob ję te ak cją prze sie dleń czą?
3. W ja kie re jo ny pla no wa no prze sie dlić tę lud ność?
4. W ja ki spo sób wła dze zamierzały prze pro wa dzić ak cję prze sie dleń czą?
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ROK 1948

Nr 28

1948 kwie cień 26 – Okól nik nr 18 Mi ni ster stwa Ziem Od zy ska nych w spra wie wzmo że nia ak cji po lo ni za cyj nej

Wzmo że nie ak cji po lo ni za cyj nej na ob sza rze Ziem Od zy ska nych

Ak cja w za kre sie re po lo ni za cji Ziem Od zy ska nych nie wszę dzie da ła wy star cza ją ce wy ni ki, co przy oka zji 
po dró ży służ bo wych oraz in spek cyj nych urzęd ni ków mi ni ster stwa zo sta ło stwier dzo ne. Rów nież za miesz cza ne
w pra sie, bądź w miej sco wej, bądź w sto łecz nej, no tat ki nie jed no krot nie wska zu ją na pew ne fak ty do wo dzą ce,
że nie wszę dzie i nie w peł nym za kre sie za tar cie śla dów niem czy zny zo sta ło do ko na ne.

A. W związ ku z po wyż szym ce lem ra dy kal ne go zli kwi do wa nia te go sta nu rze czy po le cam w naj bliż szym
okre sie cza su za ostrzyć i wzmóc kon tro lę na oma wia nym od cin ku oraz przed się wziąć ak cję, któ ra w szcze gól no ści
po win na ob jąć:

1) wy ru go wa nie ję zy ka nie miec kie go,
2) usu nię cie resz tek na pi sów nie miec kich,
3) spo lsz cze nie imion i na zwisk,
4) tę pie nie wszel kich prze ja wów i po zo sta ło ści ide olo gii hi tle row skiej i ger ma ni za cyj nej.
ad. 1. W kwe stii tej na le ży się kie ro wać wy tycz ny mi za war ty mi w po uf nym okól ni ku tut[ej sze go] mi ni ster stwa

z dnia 24 czerw ca 1947 r. nr 349/11/147/pf/47. Nad to, uzu peł nia jąc po da ne wska zów ki, mi ni ster stwo za le ca
zwró ce nie uwa gi na po słu gi wa nie się ję zy kiem nie miec kim w szko łach przez uczą cą się mło dzież. W przy pad kach
ujaw nie nia uży wa nia przez mło dzież mo wy nie miec kiej na le ży wzy wać ro dzi ców i wska zy wać na nie sto sow ność
te go sta nu rze czy, któ ry do pro wa dzić mo że do po da wa nia w wąt pli wość i za kwe stio no wa nia pol skie go po cho -
dze nia ro dzi ców.

ad. 2. Nie do pusz czal ne jest przede wszyst kim po słu gi wa nie się dru ka mi z na pi sa mi nie miec ki mi przez urzę dy
(ze spo lo ne i nieze spo lo ne), co jed nak do tych czas się zda rza. Na le ży usu nąć wszel kie na pi sy nie tyl ko w bu dyn kach
pu blicz nych, w któ rych już tyl ko w nie znacz nym stop niu da ją się one za uwa żyć, ale rów nież w bu dyn kach pry wat -
nych (w bra mach i klat kach scho do wych), jak rów nież w lo ka lach ga stro no micz nych, ka wiar niach, skle pach itp.
lo ka lach, gdzie wid nie ją one zwłasz cza na róż nych nieprzed sta wia ją cych war to ści ar ty stycz nych ob ra zach (oleo -
dru kach), róż nych drob nych przed mio tach, jak po piel nicz ki, pod staw ki do pi wa, zwra ca jąc szcze gól ną uwa gę na
to wa ry w opa ko wa niu nie miec kim itp. Wresz cie ak cją usu wa nia nie miec kich na pi sów ob jąć na le ży: ko ścio ły,
ka pli ce, cmen ta rze, krzy że przy droż ne itp. obiek ty kul tu re li gij ne go, chy ba że da ny obiekt no si wy bit nie cha rak ter
za byt ko wy, co w każ dym wąt pli wym przy pad ku kom pe tent na wła dza mu si okre ślić.

ad. 3. Na le ży uświa da miać lud no ść Ziem Od zy ska nych, mię dzy in ny mi przez wy wie sze nie sto sow nych ogło szeń
w biu rze ewi den cji lud no ści oraz sta ro stwach, że obec ne po stę po wa nie – zmia na nie miec kich na zwisk i imion
– nie jest po łą czo ne z kosz ta mi, któ re głów nie po wo do wa ły wstrzy ma nie się przez oso by za in te re so wa ne od po sta -
wie nia sto sow ne go wnio sku. Po za tym we wszyst kich wy pad kach zmia ny na zwisk i imion od stę pu je się w za sa dzie
od ogła sza nia pu blicz ne go w cza so pi smach, chy ba że pe ten ci o to pro szą. Trze ba jed nak mieć na uwa dze, że uła -
twia nie i przy śpie szo ny tryb po stę po wa nia (okól nik z dnia 10 stycz nia 1948 r. nr II.AJ 12–53/47) w spra wie usta la nia
pi sow ni nie miec kich imion i na zwisk oraz sto so wa nie przez wła dze ad mi ni stra cyj ne pew ne go na wet na ci sku
ce lem spo lsz cze nia do ty czy wy łącz nie oby wa te li pol skich spo śród lud no ści ro dzi mej Ziem Od zy ska nych. Nie moż na
na to miast zmu szać do zmia ny na zwi ska (jak to się cza sem zda rza) cho ciaż by o brzmie niu nie miec kim osób, 
któ re za miesz ku jąc od wie ków na te re nie Pol ski cen tral nej, przy by wa ją w ce lu osie dle nia się na Zie mie Od zy ska ne.

Na le ży rów nież zwró cić uwa gę na po mi ja nie w re per tu arach kon cer to wych utwo rów mu zycz nych tych kom po -
zy to rów nie miec kich, któ rzy spe cjal nie uwa ża ni by li przez re żim hi tle row ski za wy ra zi cie li szo wi ni stycz nej, ger mań -
skiej idei, np. [Ri chard] Wa gner, jak rów nież po mi ja nie au to rów: pi sa rzy, po etów i hi sto ry ków ści śle zwią za nych
z ide olo gią hi tle row ską.

Wybór êródeł



W pu blicz nych lo ka lach roz ryw ko wych trze ba zwró cić uwa gę i za ka zać wy ko ny wa nia wszel kich prze bo jów
nie miec kich, jak rów nież od twa rza nia ja kich kol wiek pio se nek.

W kwe stii tu oma wia nej na le ży wejść w kon takt ze związ kiem mu zy ków oraz po szcze gól ny mi sto wa rzy sze nia mi
śpie wa czy mi i mu zycz ny mi.

Prze cho dząc do omó wie nia środ ków, któ re dla osią gnię cia po wyż szych ce lów na le ża ło by za sto so wać, po le ca się:
w sto sun ku do osób uję tych na go rą cym uczyn ku nie uza sad nio ne go, de mon stra cyj ne go po słu gi wa nia się 
ję zy kiem nie miec kim, jak rów nież wo bec osób, któ re w in ny spo sób sa bo tu ją ak cję re po lo ni za cyj ną, sto so wać
w jak naj szer szej mie rze sank cje z art. 18 pra wa o wy kro cze niach; wo bec osób, któ re wpraw dzie nie wy stę pu ją
czyn nie, ale w spo sób bier ny prze ja wia ją ten den cje do kul ty wo wa nia niem czy zny, to le ru ją ją i nie prze ciw dzia ła ją,
wska za ne by ło by dys kret ne sto so wa nie pew nych środ ków na ci sku, któ re nie bę dą sank cja mi kar ny mi w ści słym
zna cze niu, [lecz] po zwo lą wła dzom ad mi ni stra cyj nym na sku tecz niej szą wal kę z prze ja wa mi niem czy zny wszę dzie
tam, gdzie nie wy stę pu je ona w spo sób ja skra wy i de mon stra cyj ny. Ta ki mi środ ka mi by ły by:
a) spo wo do wa nie zmia ny miej sca pra cy lub miesz ka nia na gor sze,
b) po zba wie nie kon ce sji na pro wa dze nie przed się bior stwa, lo ka lu han dlo we go itp. upraw nień go spo dar czych
w gra ni cach obo wią zu ją cych prze pi sów,
c) wzno wie nie po stę po wa nia we ry fi ka cyj ne go.

Sto so wa nie po wyż szych środ ków re pre syj nych po win no się jed nak od by wać w spo sób oględ ny i po wia ry -
god nym stwier dze niu fak tu, nie mo że zaś na stę po wać li tyl ko na sku tek do nie sień. W każ dym przy pad ku na le ży
dać stro nie za in te re so wa nej moż ność zło że nia wy ja śnień i obro ny, aby wy klu czyć wszel ką sa mo wo lę i unik nąć
nie po żą da nych po my łek.

W ak cji re po lo ni za cyj nej po win ny wziąć udział wszyst kie urzę dy oraz funk cjo na riu sze pań stwo wi i sa mo rzą -
do wi, każ dy w swo im za kre sie dzia ła nia. Wska za ne jed nak by ło by usta no wie nie w sta ro stwach (Ref[erat]
Społ[ecz no]-Po lit[ycz ny]) oraz w urzę dach wo je wódz kich (Wydz[iał] Społ[ecz no]-Po lit[ycz ny]) spo śród per so -
ne lu spe cjal ne go urzęd ni ka od po wie dzial ne go za ca łość ak cji, któ ry by czu wał nad wy ko na niem wszyst kich 
za rzą dzeń i po le ceń w te re nie, oso bi ście usta lał ko niecz ność prze pro wa dze nia tych czy in nych po su nięć oraz
ko or dy no wał po czy na nia władz nie ze spo lo nych oraz or ga ni za cji spo łecz nych i po li tycz nych, zwłasz cza w ośrod -
kach, gdzie zja wi sko niem czy zny jesz cze wy stę pu je.

Wy ni ki ak cji prze pro wa dzo nej w myśl wska zań ni niej sze go okól ni ka na le ży uwzględ nić w naj bliż szym spra -
woz da niu sy tu acyj nym.

Źró dło: Niem cy w Pol sce 1945–1950. Wy bór do ku men tów, red. W. Bo ro dziej, H. 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. W. Bo ro dziej, C. Kraft, War sza wa 2000, s. 314–316.

Py ta nia:
1. Dla cze go wła dze pań stwo we sta ra ły się zli kwi do wać na zie miach za chod nich i pół noc nych wszel kie prze ja wy

nie miec ko ści?
2. W do ku men cie uży to za rów no ter mi nu po lo ni za cja, jak i re po lo ni za cja. Sto so wa nie któ re go z tych po jęć jest

bar dziej uza sad nio ne i dla cze go?  
3. Na czym mia ła po le gać ak cja po lo ni za cyj na?
4. Ja kie sank cje gro zi ły oso bom, któ re nie prze strze ga ły za rzą dzeń do ty czą cych po lo ni za cji? 
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ROK 1949

Nr 29

1949 maj 2, Olsz tyn – Ra port spra woz daw czy nr 4 kie row ni ka sek cji I WUBP w Olsz ty nie za czas od 1 kwiet nia 
do 1 ma ja 1949 r. dla Mi ni ster stwa Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go

I. Ak cja we ry fi ka cyj na na te re nie wo je wódz twa w dal szym cią gu trwa. Po za koń cze niu jej w po wia tach, gdzie
za gad nie nie to przed sta wia ło się po waż nie (Mrą go wo, Szczyt no, Pisz), ak cję prze rzu co no na po zo sta łe po wia ty,
i tak w pow. Wę go rze wo zwe ry fi ko wa ło się 49 osób. Ele ment zwe ry fi ko wa ny w ostat niej ak cji roz po wszech nia
pro pa gan dę o ma ją cej na stą pić trze ciej woj nie mię dzy An glią, Ame ry ką z jed nej stro ny a Zw[iąz kiem] Ra dziec kim
i pań stwa mi de mo kra cji lu do wej z dru giej. Da ło się to za no to wać na te re nie pow. Mrą go wo i Wę go rze wo. 
Na po zo sta łych po wia tach na si le nie pro pa gan dy ma le je. W nie ma łym stop niu przy czy nia się do te go li kwi da cja
osób roz po wszech nia ją cych wro gą pro pa gan dę, jak na przy kład mia ło to miej sce w pow. Pa słęk.

Na to miast na te re nie pow. Mrą go wo, Szczyt no, Kę trzyn, a czę ścio wo i olsz tyń skie go dość po waż ne roz mia ry
przy bra ła pro pa gan da o sto so wa niu przez wła dze mi li cyj ne i ad mi ni stra cyj ne ter ro ru w prze pro wa dzo nej ostat nio
ak cji we ry fi ka cyj nej; mó wi się o gło do wa niu, sto so wa niu śre dnio wiecz nych tor tur itp. By ły na wet pró by prze ka -
za nia dro gą ko re spon den cji wy żej wy mie nio nych wer sji za gra ni cę. W sto sun ku do osób roz po wszech nia ją cych
wro gą pro pa gan dę, a szcze gól nie od no śnie ak cji we ry fi ka cyj nej, po le co no na tych miast dro gą śledz twa li kwi do wać.
Sze rzą ca się pro pa gan da swój po czą tek bie rze z wia do mo ści otrzy my wa nych z Nie miec, czy to po przez ko re spon -
den cję, czy przy wo żo ną przez po wra ca ją cych z za chod nich stref Nie miec au to chto nów. [...]

Źró dło: AIPN Bi, WUSW w Olsz ty nie, 084/24, k. 17.

Py ta nia:
1. Co we dług UB okre śla no mia nem wro giej pro pa gan dy?
2. Ja kie na stro je spo łecz ne w świe tle do ku men tu moż na by ło od no to wać wśród lud no ści po cho dze nia miej sco -

we go? Z cze go mo gły one wy ni kać?

Wybór êródeł
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Nr 30

1949 li sto pad 19, Olsztyn – No tat ka do ty czą ca lud no ści ro dzi mej w wo je wódz twie olsz tyń skim, spo rzą dzo na przez 
Wy dział Or ga ni za cyj ny Ko mi te tu Wo je wódz kie go PZPR w Olsz ty nie (frag ment)

Więk szość lud no ści na wsiach woj. olsz tyń skie go po słu gu je się ję zy kiem nie miec kim, a obec nie i ukra iń skim.
Wie czo rem da je się sły szeć gro mad ne śpie wy w obu ww. ję zy kach. Pra ca z ta kim ele men tem na po ty ka na du że
trud no ści. Au to chto ni w czę ści ocze ku ją na po wrót władz nie miec kich, a wy sie dleń cy na czas po wro tu na swo je
sta re go spo dar stwa. Sy tu acja ta ka znaj du je swo je od bi cie w wy po wie dziach mło dzie ży i osób do ro słych.

Np. in struk tor Szuj kow ski z po wia tu Mrą go wo da je przy kład, że je den z za py ta nych przez por. Emi lia no wi cza
ju na ków (Wi rol ski Oskar, zam[ieszkały] w Gą sa wie), dla cze go nie uczęsz cza na trzyd niów ki – od po wie dział, że go
to nic nie ob cho dzi, gdyż ma ser ce nie miec kie.

W utrzy ma niu ta kie go sta nu rze czy za in te re so wa ny jest kler ewan ge lic ki, któ ry cał kiem jaw nie sze rzy wro gą
pro pa gan dę w sto sun ku do ZSRR. Np. pa stor ewan ge lic ki za miesz ku ją cy w gmi nie Piec ki, wieś Ukta, pow. Mrą go wo
i ob słu gu ją cy ww. po wiat (na zwi ska nie moż na by ło na miej scu usta lić)1 w ostat nich swo ich ka za niach, któ rych
wy gło sił kil ka, po wie dział: „Jest źle, ser ce się kra je i lu dzie ze zmar twie nia tra cą gło wy, że ich sy no wie nie po wra -
ca ją ze Związ ku Ra dziec kie go, gdzie ich mę czą”. Da lej instr[uktor] Szuj kow ski stwier dza, że pa sto rzy ewan ge lic cy
po zo sta ją w ści słym kon tak cie z wła dza mi Ko ścio ła ewan ge lic kie go ze stref za chod nich Nie miec i pra cu ją w myśl
prze sy ła nych im wy tycz nych. Lud ność au to chto nicz na mo dli się i śpie wa w ję zy ku nie miec kim. Prak ty ki re li gij ne
od by wa ją się w ści śle za mknię tych ko łach ewan ge li ków i trud no się tam do stać, by po słu chać, co mó wi pa stor.

[...]

Źró dło: Niem cy w Pol sce 1945–1950. Wy bór do ku men tów, red. W. Bo ro dziej, H. 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. W. Bo ro dziej, C. Kraft, War sza wa 2000, s. 556.

Py ta nia:
1. Dla cze go za rów no lud ność ro dzi ma, jak i prze sie dlo na na War mię i Ma zu ry mia ła pro ble my z ada pta cją 

w no wej po wo jen nej rze czy wi sto ści? Na czym po le ga ły te trud no ści i w ja ki spo sób się prze ja wia ły? 
2. Ja kie oskar że nia wo bec Ko ścio ła ewan ge lic kie go wy su wa ły wła dze par tyj ne w wo je wódz twie olsz tyń skim? 

Czy we dług cie bie by ły one za sad ne i czym mo gły być po dyk to wa ne?

1 Chodzi o diakona Edwarda Szendla (1895–1963).
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Nr 31

Fragment wspomnień Josefa Blocka 
(sytuacja po wkroczeniu Armii Czerwonej, szabrownictwo, polskie osadnictwo, wysiedlenia)

4 lu te go 1945 [roku] przy szli czer wo no ar mi ści. Pierw sze spo tka nie z ni mi by ło bar dzo złe. Zo ba czy li śmy ich 
za wcza su, bo aku rat ba wi li śmy się na dwo rze, a oni nas ostrze la li – sły sze li śmy, jak gwiż dżą ku le. W te pę dy po bie -
gli śmy do do mu. Trzej męż czyź ni, któ rzy by li w go spo dar stwie, wśród nich je go wła ści ciel G. i mój oj ciec, scho wa li
się w sia nie. Tyl ko dzie ci i ko bie ty zo sta ły w do mu. Na raz ło mot! Otwo rzy li drzwi kop nia kiem. Naj pierw po ka za ła
się w nich lu fa ka ra bi nu, do pie ro po tem gło wa żoł nie rza py ta ją ce go: „Deutsch Sol dat ist?”. Gdy tyl ko się prze ko na li,
że w do mu nie ma żoł nie rzy, we szli do środ ka i od ra zu za bra li nam ze gar ki i in ne przed mio ty war to ścio we. 
Na stęp nie za czę li szu kać na po jów al ko ho lo wych. [...]

Gdy Ro sja nie po raz pierw szy przy szli w no cy, otwo rzy li za ry glo wa ne drzwi, tak bru tal nie wa ląc w nie kol ba mi
ka ra bi nów, że aż się roz sy pa ły. Przez ten ha łas wszy scy się oczy wi ście obu dzi li, a ma łe dzie ci za czę ły pła kać. 
Od te go cza su ko bie ty nie za my ka ły już drzwi. Pa ni Lin gnau zo sta ła pew ne go ra zu zgwał co na przez dwu na stu
Ro sjan pod rząd. In nym ra zem wi dzia łem to sam z nie wiel kiej od le gło ści. No cą przy szedł Ro sja nin i świe cąc 
la tar ką, wy pa try wał ko biet. Zde cy do wał się na pa nią Wie zor reck, któ ra le ża ła obok Hel gi. Odło żył la tar kę i za czął
zdej mo wać ma ry nar kę. W tej chwi li Hel ga szyb ko przy ku la ła się na de mną, że by być jak naj da lej od te go Ro sja -
ni na i wła snej mat ki. Ba ła się, że i jej to zro bi.

Nie mie li naj mniej szych skru pu łów! Czy wi dzia ły to dzie ci, czy nie, by ło im zu peł nie obo jęt ne. Te noc ne wi zy ty
cią gnę ły się przez dłu gi czas, jesz cze po na szym po now nym po wro cie do Smo lajn. Przy cho dzi li czę sto wie czo -
ra mi, ma ma mu sia ła im ro bić je dze nie, a po tem ją gwał ci li. My le że li śmy w łóż kach i spa li śmy. Pew ne go ra zu 
zo sta ła zgwał co na przez dwóch Ro sjan bez po śred nio obok mo je go łóż ka. Wszy scy spa li, tyl ko ja nie. Sie dzie li śmy
w ta kich sy tu acjach za wsze ci cho, bo wie dzie li śmy, co się sta nie, jak zo ba czą, że się ru sza my. Opór ko biet i ma tek
zo stał zła ma ny, bo mu sia ły żyć da lej dla dzie ci, tak że zno si ły ten cięż ki los. [...]

Gdzieś w czerw cu–sierp niu na de szły żni wa, mu sie li śmy zbie rać zbo że dla Ro sjan. Co dzien nie pra co wa li śmy
po 12–14 go dzin. Na sze wy na gro dze nie mu sie li śmy wy kra dać, z wła snej wo li Ro sja nie nie da wa li nam nic. A sa mi
prze cież też pil nie po trze bo wa li śmy zbo ża na nad cho dzą cą zi mę. [...] Pierw si Po la cy, któ rzy się po ja wi li, to by ły
zor ga ni zo wa ne ko lum ny sza brow ni ków, męż czyzn i ko biet. Przy by li oni je dy nie po to, że by nas okraść – nie ja cyś
tam osad ni cy, któ rzy za mie rza li w na szej wsi za miesz kać. Po cząt ko wo obec ność Ro sjan chro ni ła nas, choć brzmi
to pa ra dok sal nie, przed ra bun kiem ze stro ny Po la ków. Gdy tyl ko po ja wia li się sza brow ni cy, któ reś z dzie ci bie gło
do ko men dan tu ry ro syj skiej i pro si ło o po moc. Ro sja nie ob cho dzi li się z Po la ka mi bar dzo bru tal nie, nie raz wi dzie -
li śmy, jak bi li ich kol ba mi ka ra bi nów.

Po tem Ro sja nie za czę li się stop nio wo wy co fy wać, a do nas przy by li pierw si pol scy go spo da rze. Sza ber cią gnął
się jed nak da lej. W tym cza sie mie li śmy już pol skie go soł ty sa, był to w za sa dzie wspa nia ły czło wiek, był wręcz
na szym ulu bień cem. Czę sto szu ka li śmy u nie go ochro ny przed je go wła sny mi ro da ka mi. Pró bo wał nas bro nić,
ale nie raz przy szedł za póź no lub nie mógł nic zdzia łać wo bec przy tła cza ją cej więk szo ści sza brow ni ków. Do pie ro
gdy na sze go spo dar stwo za re kwi ro wał pe wien pol ski rol nik, ko lum ny tych ra bu siów znik nę ły. Sto sun ki z Po la -
ka mi, któ rzy miesz ka li we wsi i sta le do niej przy by wa li, by ły bar dzo złe. W więk szo ści po cho dzi li oni z cen tral nej
Pol ski i nie na wi dzi li Niem ców. Ki lo metr da lej, w ma jąt ku Smo laj ny, miesz ka li bez wy jąt ku Po la cy z Kre sów – 
by li śmy z ni mi na praw dę za przy jaź nie ni. Po ma ga li nam, jak by ła ja kaś he ca z pol ską mło dzie żą ze wsi.

Pierw si pol scy osad ni cy przy by li pod ko niec 1945 ro ku. Nie ru cho mo ści, któ re za mie rza li za jąć, spe cjal nie
ozna cza li. My aku rat by li śmy po za do mem, gdy to się sta ło. Po po wro cie zo ba czy li śmy bia ło -czer wo ną cho rą -
giew kę przy mo co wa ną do drzwi. Z po cząt ku w ogó le nie wie dzie li śmy, co to zna czy. Kil ka ty go dni póź niej nasz
dom za jął wspo mnia ny już Po lak. W roz mo wie by ło wszyst ko ład nie i pięk nie. Roz mó wi li śmy się, on umiał co
nie co po nie miec ku i po wie dział ła ma ną niem czy zną, że wpro wa dza się na to go spo dar stwo, że bę dzie my ra zem
pra co wać i wszyst kim bę dzie do brze. I wca le te go nie od czu li śmy ja ko cze goś złe go. Pa rę dni póź niej spro wa dził



się do nas z ro dzi ną. Mie li pię cio ro lub sze ścio ro dzie ci, przy czym naj młod sze by ły w na szym wie ku, tj. oko ło
dwu na stu lat. On miesz kał na do le, a my prze nie śli śmy się na gó rę. [...]

Co rusz do cho dzi ło do na pięć i ko niec koń ców Po lak wy rzu cił nas po nie dłu gim cza sie, na wio snę 1946 roku, 
z na sze go wła sne go do mu. Mu sie li śmy prze pro wa dzić się gdzie in dziej. [...]

W po ło wie czerw ca 1947 ro ku za rzą dzo no wy sie dle nie Niem ców. Wójt po wie dział, że tra fi my do trans por tu
do Lidz bar ka War miń skie go. W tym cza sie we wsi po zo sta wa ło jesz cze tyl ko szes na stu Niem ców – na sza ro dzi na,
ro dzi na Wie zor r ków i jesz cze jed na ko bie ta z cór ką, do te go kil ka ro dzin z ma jąt ku. Ro dzi ny Wie zor reck i Ol szew ski
mu sia ły zo stać na miej scu – po wo dem by ły ich pol sko brzmią ce na zwi ska. 

Z po le ce nia wój ta pod sta wio no dwie fur man ki, któ ry mi do punk tu zbior cze go je chać miał ba gaż i dzie ci.
Do ro śli mie li iść pie szo, by ło to mniej wię cej 18 ki lo me trów dro gi. Ca ła pol ska lud ność ze bra ła się wo kół. Za ła do -
wa li śmy na wo zy na sze ba ga że, na któ rych usa do wi ły się mniej sze dzie ci, więk sze sta ły obok wo zów. Gdy tyl ko
wo zy ru szy ły – nie wiem, jak to ina czej na zwać, po wiem po pro stu tak, jak to wte dy od czu łem – Po la cy rzu ci li
się jak sę py na te na sze to boł ki, a nie po zo sta ło te go od koń ca woj ny wie le. Ode bra li nam pra wie wszyst ko, tak
że za brać w dro gę mo gli śmy nie wie le wię cej niż to, co mie li śmy na so bie. Wy ry wa li te rze czy z rąk. My, dzie ci,
nie by li śmy w sta nie się bro nić, to by li sa mi do ro śli męż czyź ni, któ rzy zra bo wa ne przed mio ty od ra zu po da wa li
ro dzi nie sto ją cej z ty łu, na tych miast się ga jąc po no we! To by ło ostat nie wspo mnie nie ze Smo lajn.

W Lidz bar ku wszyst kich wy sie dlo nych Niem ców za ła do wa no do wa go nów by dlę cych, w któ rych by ło dość
cia sno, i nie dłu go po tym, jak za mknię to drzwi, po ciąg ru szył. Trans port po su wał się bar dzo po wo li na przód, 
eta pa mi. Nie raz sta li śmy go dzi na mi na ja kimś dwor cu, cze ka jąc na wol ny tor. Pro wiant do sta li śmy tyl ko je den
je dy ny raz, a i to bar dzo nie wy star cza ją cy. Nie by ło do sta tecz nej ilo ści na czyń do je dze nia przy dzie lo nej zu py.
Ko bie ta roz dzie la ją ca je dze nie by ła bar dzo mi ła. Wy mo gła ona, mi mo sprze ci wu eskor ty, że nie miec kie ko bie ty
do sta ły kil ka wia der wo dy do my cia. Nie mie li śmy zu peł nie nic, by li śmy cał ko wi cie zda ni na ich ła skę i nie ła skę.
W po cią gu nie by ło też urzą dzeń sa ni tar nych. W ta kich wa run kach do tar li śmy do gra ni cy, skąd po ciąg nasz
skie ro wa no w kie run ku Dre zna. Po dwóch dniach i trzech no cach do tar li śmy w koń cu do Pir ny w Sak so nii.

Źró dło: A. 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. 215–217.
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Nr 32

Frag ment wspo mnień Ry szar da Bi tow ta
(prze sie dle nie z Wi leńsz czy zny)

Pa mię tam do kład nie dzień 14 stycz nia 1946 ro ku. Wró ci łem z od le głych o 20 km Bez dan do wsi Bia ło zo rysz ki,
gdzie od trze cie go ro ku ży cia miesz ka łem z ro dzi ca mi i po ma ga łem w pra cy na 14-hek ta ro wym go spo dar stwie.
[...]

Oj ciec po wie dział, że spo dzie wa się re pre sji ze stro ny po li cji, gdyż przy ka za no mu w cią gu dwóch ty go dni
opu ścić dom i prze ka zać go ad mi ni stra cji li tew skiej przy by łej z Kow na. Są sie dzi by li bi ci, si łą wy rzu ca ni z wła -
snych do mów, wie lu ode bra ło so bie ży cie. In ni zaś po sta no wi li trwać do koń ca i sta wiać opór przy by wa ją cej ad mi -
ni stra cji li tew skiej. Ro dzi ce py ta li o zda nie mo je i bra ta. Ja już wi dzia łem, jak ze sta cji ko le jo wej w Bez da nach
lu dzie ma so wo wy jeż dża li w prze peł nio nych wa go nach to wa ro wych do Pol ski. Wie lu ko le gów że gna łem ze łza mi
w oczach; sam chcia łem ten pro blem prze dys ku to wać z ro dzi ca mi. Ja z bra tem by łem za tym, że by oj ciec je chał
do Nie men czy na i – po dob nie jak set ki zna jo mych – za pi sał ca łą ro dzi nę na wy jazd do Pol ski. [...]

Li twi ni na to miast cią gle do pin go wa li, że by szyb ko wy jeż dżać, gdyż dom po trzeb ny jest dla na uczy cie lek
przy by łych z Kłaj pe dy do na ucza nia ję zy ka li tew skie go we wsi Orze łów ka oraz że już cze ka ją ko lo ni ści li tew scy
przy by li z Kow na. [...]

O świ cie 4 ma ja przy je cha li z fu ra mi ku zy ni i są sie dzi, aby do star czyć nas i za bie ra ny in wen tarz do sta cji ko le -
jo wej w Bez da nach. Ze szły się tłu my lu dzi na po że gna nie, zbli żał się czas od jaz du. Oj ciec ca ło wał nie tyl ko ku zy -
nów i po zo sta ją cych są sia dów, ale i próg wła sne go do mu, któ ry trze ba by ło opu ścić i wy jeż dżać w nie zna ne.
Zry wał na pa miąt kę li ście z drzew owo co wych, [ze] sta rych jo deł szysz ki i zie mię z róż nych miejsc po se sji [cho wał]
do chu s tecz ki, aby za brać ze so bą. By ły płacz, szum, krzy ki, pio sen ki pa trio tycz ne i trud no opi sać, co jesz cze. Ru szy ły
fur man ki z za ła do wa nym in wen ta rzem ży wym i mar twym przez zna jo me wio ski i osa dy, wszę dzie po wie wa ły
chu s tecz ki i [rzu ca no] proś by, że by na pi sać, co ma ją ro bić z wy jaz dem do Pol ski, jak tam jest na tych te re nach, gdzie
wy jeż dża cie.

I wresz cie Bez da ny; lu dzie na ram pie z wy ła do wa ny mi skrzy nia mi i zwie rzę ta mi, fur man ki do wo żą ce lu dzi
ze wszyst kich stron. Trzy dni i trzy no ce ocze ki wa li śmy na pod sta wie nie wa go nów; przy kre by ły no ce, przy -
mroz ki da wa ły się we zna ki, szcze gól nie dzie ciom. Prze zna czo ne na wy wóz do Pol ski pięk ne me ble i sprzęt trze ba
by ło rą bać i pa lić ogni ska, aby przed da le ką po dró żą w nie zna ne nie za cho ro wać. Na resz cie 7 ma ja pod sta wio no
wa go ny. Był to trans port bar dzo dłu gi, cią gnę ły go dwie lo ko mo ty wy. Po wsta ły za mie sza nie, wrzask, ruch i po śpiech
w ła do wa niu ko ni, krów i skrzyń z za pa sa mi żyw no ści i nie zbęd nym sprzę tem. A po za ła do wa niu wa go nów na stą -
pi ło spon ta nicz ne współ za wod nic two o naj pięk niej ude ko ro wa ny wa gon to wa ro wy. Nie wia do mo skąd po ja wi ły
się po raz pierw szy pu blicz nie bia ło -czer wo ne cho rą giew ki i or ły pol skie, gir lan dy z kwia tów, a w nich cy ta ty 
z wiel kich Po la ków, mo bi li zu ją ce wy jeż dża ją cych do za go spo da ro wa nia no wych ziem, na któ re przy bę dą. [...]

9 ma ja, o świ cie, trans port za trzy mał się na gra ni cy pol sko -ra dziec kiej i po kil ku go dzin nym spraw dza niu
do ku men tów oraz za ła do wa ne go ma jąt ku po ciąg prze kro czył gra ni cę i zna lazł się na ob sza rze by łych Prus
Wschod nich. Na gra ni cy po zo sta ło jed nak wie le skrzyń, któ re Ro sja nie ka za li wy rzu cić. Nam za bra no ca ły ku fer
cen nych ksią żek pol skich i wy rzu co no w bło to, są sia dom – in ne przed mio ty lub żyw ność. Wresz cie do wie dzie -
li śmy się, że ze skła du na sze go trans por tu od cze pio no wa gon z trze ma ro dzi na mi, któ re po zo sta ły po stro nie 
ra dziec kiej z nie zna nych przy czyn. Każ dy przy glą dał się, jak wy glą da ją mi ja ne te re ny, za bu do wa nia, po la upraw ne
no wej oj czy zny. [...]

Po ciąg je chał bar dzo wol no, te re ny rów nin ne Korsz po zo sta ły w ty le, za czę ły po ja wiać się pa gór ki po dob ne
do po zo sta wio nych, je zio ra. Za cie ka wie nie wzro sło, krzy ki z wa go nów: pa trz cie, ja kie po dob ne te re ny do na szych
wi leń skich stron, ta kie pa gór ki, po dob ne la sy i za gaj ni ki... Ma ło tyl ko lu dzi, bu dyn ki prze waż nie pu ste, czę ścio wo
spa lo ne lub znisz czo ne. Wjeż dża my pod wia dukt, za chwi lę sta cja, jak gdy by tu nel z wol nym to rem ko le jo wym,
a po bo kach znisz czo ne czoł gi nie miec kie, ja kieś ar ma ty, róż ny sprzęt woj sko wy z ta blicz ka mi ostrze ga ją cy mi:
„Nie od da lać się od sta cji, gro zi nie bez pie czeń stwo wy bu chu nie wy pa łów”. Na mu rze bu dyn ku sta cji ko le jo wej
[na pis] „He ils berg”, a obok drew nia na ta blicz ka „Lic bark” przez „c”. Ni gdy w ży ciu nie wi dzie li śmy ty le sprzę tu
wo jen ne go, zwa lo ne go na ob sza rze sta cji i po bli skich po lach.

Wybór êródeł



83

Re pa trian ci za czę li pro sić ko le ja rzy i woj sko wych obec nych przy trans por cie, że by wró cić do Korsz, tam ty le
znisz czo nych czoł gów i in ne go sprzę tu nie by ło, tam bę dzie bez piecz niej, mniej nie wy pa łów. Wo ła nie by ło wo ła -
niem na pusz czy. Przed sta wi cie le Pań stwo we go Urzę du Re pa tria cyj ne go (PUR) uspo ka ja li, że wszyst ko bę dzie
do brze. Przez dłuż szy czas (oprócz nie licz nych ro dzin, któ re spo tka ły zna jo mych i krew nych i po sta no wi ły po zo -
stać w tym mie ście) nikt nie chciał wy ła do wy wać swe go mie nia na pe ron. Do pie ro po ka te go rycz nym żą da niu
żoł nie rzy za czę to wy pro wa dzać ży wy in wen tarz, zsu wać po drą gach na pe ron skrzy nie. [...]

Nie któ re ro dzi ny zna la zły pu ste miesz ka nia w Lidz bar ku, in ne ca ły mi dnia mi cho dzi ły po oko licz nych wsiach,
coś zna la zły i cze ka ły tyl ko na sa mo cho dy, aby ich mie nie za wie zio no do upa trzo nych pu stych bu dyn ków w po bli -
skich wio skach. Po trzech do bach na pe ro nie zro bi ło się pu sto. Tym, któ rzy jesz cze zo sta li, na ka zy wa no opusz czać
pe ron, gdyż spo dzie wa ny był na stęp ny trans port re pa trian tów z No wej Wi lej ki i Wil na. Oj ciec mój za ka ni ster
z sa mo go nem (przy wie zio ny z Wi leńsz czy zny) prze ku pił ja kie goś po rucz ni ka, któ ry dość szyb ko pod sta wił dla
nas dwa sa mo cho dy woj sko we pro duk cji ame ry kań skiej, aby za wieźć na te ren [...] po wia tu Gó ro wo Iła wec kie.
By ły to sa mo cho dy bar dzo zu ży te, zgrzy ta ły przy prze łą cza niu bie gów, ko ła ta ły się skrzy nie, nie mie li śmy pew no ści,
czy do je dzie my do ce lu. Prze wi dy wa nia by ły traf ne, za le d wie od je cha li śmy 12 km i zna leź li śmy się na po cząt ku
wsi Piesz ko wo, je den sa mo chód ze psuł się i kie row ca po wie dział, że da lej ani rusz. Przed ocza mi roz po ście rał
się strasz ny wi dok, gdy sta nę li śmy na szo sie na po cząt ku wsi. To, co wi dzie li śmy w Kor szach czy na wet „Lic bar ku”,
by ło ni czym w po rów na niu z tym, co uj rze li śmy. Ty sią ce znisz czo nych sa mo cho dów woj sko wych i czoł gów, 
be czek, [zwo je] dru tu i nie wia do mo cze go. Żoł nie rze ka za li oj cu przy go to wać się do roz ła dun ku ko ni, krów 
i in ne go sprzę tu. Mat ka za czę ła pro sić, aby nas za wie zio no w po bli że po ste run ku mi li cji, gdyż w ta kich wa run -
kach nas okrad ną, a mo że no cą i za bi ją. [...]

Dzień był sło necz ny i cie pły, a mło da zie leń traw i li ście drzew do da wa ły opty mi zmu. Wy sko czy łem z sa mo -
cho du i za czą łem roz ma wiać z gra ją cy mi w kar ty. Oka za ło się, że je den z mi li cjan tów po cho dzi z tych oko lic
Wi leńsz czy zny co i my. Zo stał wy wie zio ny na przy mu so we ro bo ty do Nie miec w oko li cy Kró lew ca i po wy zwo -
le niu wstą pił do mi li cji w Pru skiej Iław ce (obec nie Ba gra tio nowsk w Rosji), któ ra po cząt ko wo na le ża ła do Pol ski.
Po wy da niu przez wła dze ra dziec kie de cy zji o opusz cze niu te go mia sta prze niósł się z in ny mi Po la ka mi do 
Gó ro wa Iła wec kie go i obec nie pra cu je tu, w Piesz ko wie. Po tej roz mo wie by li śmy jak u sie bie w do mu. [...]

Niem cy (naj czę ściej by li to sta rzy lu dzie wraz z po zba wio ny mi ro dzi ców wnu ka mi) da rzy li więk szym za ufa -
niem re pa trian tów z Wi leńsz czy zny niż osad ni ków, któ rzy za bie ra li z do mów nie miec kich ro dzin me ble i in ny
sprzęt do mo wy. Niem cy czę sto przy no si li mo jej mat ce ta le rze i in ne na czy nia, pro sząc w za mian o ka wa łek 
chle ba, mle ka czy sło ni ny. Mat ka, zna jąc okrop no ści woj ny, roz da wa ła skrom ne za pa sy żyw no ści Niem com, nie
przyj mu jąc od nich żad nych na czyń czy in nych drob nych przed mio tów. Tym po stę po wa niem zjed na ła [so bie]
przy ja ciół tak że wśród lud no ści miej sco wej.

Przy by li śmy ja ko re pa trian ci już pra wie dwa la ta po wy zwo le niu. Lep sze bu dyn ki by ły za ję te przez osie dleń ców
z róż nych stron Pol ski. Sta ło jesz cze du żo pu stych bu dyn ków, lecz zruj no wa nych, czę ścio wo spa lo nych. Dwu ty -
go dnio we po szu ki wa nia w oko li cy nie da ły re zul ta tu. Zre zy gno wa ny oj ciec za brał mnie i mat kę (po zo sta wia jąc
do strze że nia ma jąt ku tyl ko młod sze go bra ta Raj mun da) i za pro po no wał, aby za miesz kać w jed nym do mu, 
na zwa nym przez oj ca „pod sta ry mi dę ba mi”, gdyż ro sły obok dwa po tęż ne dę by. Zna kiem za ję tych bu dyn ków
by ło przy bi cie bia ło -czer wo nej cho rą giew ki nad drzwia mi wej ścio wy mi do mu miesz kal ne go. Pra wie każ dy 
re pa triant prze strze gał, że by bu dyn ku z przy bi tą cho rą giew ką (po mi mo że jest pu sty) nie zaj mo wać. De cy zja
by ła jed no gło śna. Zaj mu je my ten dom. Wpro wa dza my się tam i bę dzie my rol ni ka mi, tak jak by li śmy na Wi leńsz -
czyź nie, cho ciaż mat ka chcia ła za miesz kać w mie ście. Nie spo sób na wet wy obra zić so bie, jak wy glą da ły bu dyn ki,
a na wet po la upraw ne. Bra ko wa ło szyb w oknach, roz pru te pie rzy ny i po dusz ki po nie miec kie, peł no szkła z róż nych
na czyń i bu te lek, śmie ci, za nie czysz cze nia róż ne go ro dza ju, po dwór ko i po la za wa lo ne sprzę tem wo jen nym.
Zda wa ło się, że nikt nie da ra dy te go uprząt nąć, oczy ścić. Po ła ma ne me ble, obe rwa ne de ski ze ścian bu dyn ków
go spo dar czych, szkie le ty zwie rząt za bi tych i zde chłych z gło du oraz brak wo dy w za gro dzie i na po lach. Co krok
to amu ni cja, nie wy pa ły.

Z na ra że niem ży cia przez kil ka dni przy go to wa li śmy tyl ko pa rę po koi do za miesz ka nia i kuch nię. Spa li śmy
na pod ło dze za sła nej wła sny mi ubra nia mi i na przy wie zio nych ze so bą po dusz kach. Tak jak in nych sza brow ni -
ków, rów nież i nas sy tu acja zmu si ła do wy jaz du do Lidz bar ka War miń skie go, że by z pu stych bu dyn ków by łej 
ra dio sta cji wy sza bro wać kil ka szyb i wsta wić cho ciaż po jed nej do każ de go okna. Resz tę otwo rów okien nych 
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za bi ja li śmy de ska mi lub za ty ka li śmy po dusz ka mi. Oczysz cza nie po sze rza li śmy stop nio wo o bu dyn ki go spo dar cze
i po dwór ko. Pra ca oswa ja ła nas z ob cy mi ką ta mi do mu, ka za ła go dzić się z fak tem, że utra co ne stro ny ko cha nej
Wi leńsz czy zny już nie wró cą, że te [obec ne] te re ny są na sze na za wsze, na sze są bu dyn ki i ca ła kra ina.

Nie pew ność jed nak u wie lu miesz kań ców Ziem Od zy ska nych trwa ła dłu go. Cią gle mó wio no, że wró cą wła ści -
cie le, że zie mie od bio rą nam Niem cy. [...]

Ży cie z wol na za le cza ło ra ny za da ne przez woj nę. Ja ko ci „zza Bu ga” wra sta li śmy w Pol skę, do któ rej przy wio dły
nas róż ne dro gi. Nie po tra fiąc jed nak wy ma zać – mi mo upły wu lat – ze swo jej pa mię ci uko cha nej Oj czy zny –
Wi leńsz czy zny.

Źró dło: R. Bi towt, Wy pę dze nie, „Bo rus sia” 1997, nr 15, s. 168–174.
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Nr 33

Wspomnienia Darii Jakimiec
(akcja „Wisła” – przesiedlenie do województwa olsztyńskiego)

W 1947 ro ku mia łam 9 lat. Uro dzi łam się we wsi Knia ży ce, 8 km od Prze my śla. Na po cząt ku ma ja, kie dy
przy szła wia do mość o tym, że za dwie go dzi ny ma my opu ścić ro dzin ną wieś, ja koś nie zda wa łam so bie wte dy
spra wy z tra ge dii, ja ką prze ży wa li lu dzie i moi ro dzi ce. Ja mia łam już 9 lat, brat Igor 8 i naj młod szy brat Mi chał
– pół ro ku. Pa mię tam strasz ną pa ni kę, wszy scy pła ka li. Je den na dru gie go pa trzył i nie wie dział, co ro bić. No ale
przy szedł ta ki roz kaz – w cią gu dwóch go dzin trze ba by ło opu ścić wieś. Pa mię tam po le, pa stwi sko – tam wszy scy
sie dzie li śmy i cze ka li śmy. Ja mia łam za za da nie pil no wać naj młod sze go bra ta. Ro dzi ce za bie ra li to, co uwa ża li 
za nie zbęd ne. Wią za li ja kieś tam to boł ki, na ple cach no si li to na miej sce zgro ma dze nia. [...] 

Do je cha li śmy do Prze wor ska. Je cha li śmy wo za mi, a po tem mo że jesz cze ja kimś sa mo cho dem. W Prze wor sku
do syć dłu go na sta cji sie dzie li śmy na to boł kach. [...] Po tem nas za ła do wa no do wa go nów – to pa mię tam do sko na le
i do brze. By ło nas du żo w jed nym wa go nie; z na mi by ła na sza bab cia i dzia dek. Oprócz lu dzi by ło tam kil ka
krów i ko za. I dzię ki te mu, że by ły kro wy, bab cia je do iła, ja koś tam wy ży li śmy. Przy je cha li śmy w ma ju. Pa mię tam,
że dłu go że śmy je cha li. Wiem, że by ło tak do syć cie pło. Przy je cha li śmy do Lidz bar ka, a w Lidz bar ku wy ła do wa li
nas z te go po cią gu i sie dzie li śmy na dwor cu. Po tem przy szedł ja kiś pan, dał roz kaz, że wszyst kie swo je rze czy 
– kto ma ko nie, wóz – to niech za ła du je. Oni chy ba da li ja kiś wóz, bo wiem, że ja szłam za wo zem, do wo zu
przy wią za na by ła kro wa. [...] Pie szo do szli śmy do Gó ro wa [Iławeckiego]. Ja wpraw dzie je cha łam tro chę na wo zie,
naj młod szy brat też. W Gó ro wie pod ta kim mu rem sie dzie li śmy, by ło jesz cze za da sze nie. Czy to był dwo rzec?
Nie pa mię tam. W każ dym bądź ra zie ja cyś lu dzie przy nie śli nam zu pę. Sie dzie li śmy tam kil ka dni. Pa mię tam, że
ma ma naj pierw nas kar mi ła, no a już po tem dla ma my i ta ty to chy ba nic nie zo sta ło. Nie pa mię tam, czy z Gó ro wa
do Kan dyt szli śmy pie szo, czy nas kto wiózł. Pa mię tam, że w Kan dy tach przy szko le wy ła do wa li du żo lu dzi, no
i oczy wi ście nas wraz z bab cią i dziad kiem. Ka za li nas wy ła do wać na bo isko szkol ne. I my na tym bo isku, tak pod
go łym nie bem, kil ka no cy że śmy no co wa li. Z Knia życ przy je cha ły trzy ro dzi ny, trzy ma li śmy się ra zem. Pa mię -
tam lu dzi, któ rzy roz ma wia li po pol sku. Ja nie ro zu mia łam, nie wie dzia łam – pa trzy li na nas jak na lu dzi nie z tej
pla ne ty. Przy szedł wójt, roz dał ja kieś kar tecz ki. To by ły miej sco wo ści, gdzie trze ba by ło iść i od na leźć nu mer do mu.
Do Kan dyt przy wieź li nas du żo, a trze ba by ło iść do Ki wajn, Są gnit, na Dę by, do Wo ryn, Wor szyn, Au gam. Mie li śmy
„pri kaz”, że ma my osie dlić się w Dę bach. Ta to po szedł na Dę by, od na lazł dom. Oka za ło się, że dom był w wiel kiej
ru inie, roz wa lo ny. [...] 

We wrze śniu wraz z bra tem Igo rem po szłam do szko ły. [...] Dy rek tor szko ły trak to wał nas nor mal nie, po
ludz ku. Na uczy cie le w sto sun ku do mnie i do bra ta od no si li się względ nie, tak nor mal nie, jak po win no być. [...]
Ma ma mu sia ła mnie za mel do wać, wójt ka zał zro bić spis, kto i gdzie miesz ka. Ma ma po wie dzia ła, że mam na imię
Da ria, ale stwier dzo no, że ta kie go imie nia nie ma, chy ba że Da nu ta. Więc Da nu tą by łam jesz cze w szko le śred niej.
Do pie ro póź niej, jak przy szło świa dec two uro dze nia, mu sia łam świa dec two ma tu ral ne po pra wiać. No jed nak,
mu szę przy znać, Po la cy nas trak to wa li ja ko coś gor sze go. Czu ło się, że nas jest mniej, że je ste śmy gor si. [...] 
W oko li cach Kan dyt miesz ka ły trzy ro dzi ny nie miec kie. Je den z nich, Fritz, oże nił się z Ukra in ką, dru gi też 
z dziew czy ną z mo jej ro dzin nej wsi. Póź niej wszy scy wy je cha li do Nie miec. Męż czyź ni spo śród na szych zna jo mych
z ak cji „Wi sła” dłu go cze ka li, nie bar dzo się że ni li. Po tem róż nie to by ło, ale że ni li się z Po lka mi. By wa ło też, że
Po la cy że ni li się z Ukra in ka mi. A więc ta asy mi la cja by ła u nas ta ka róż na.

Źró dło: Co dzien ność za pa mię ta na. War mia i Ma zu ry we wspo mnie niach, red. H -J. Karp, R. Tra ba, przekł. tek stów niemieckich 
J. Paw łow ska, Olsz tyn –War sza wa 2004, s. 472–475. 
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Nr 34

Wspo mnie nia Grze go rza Sze ny szy na
(ak cja „Wi sła” – prze sie dle nie do wo je wódz twa olsz tyń skie go)

Przy je cha łem do Prus 7 lip ca 1947 ro ku w ra mach przy mu so we go wy sie dle nia, tzn. ak cji „Wi sła”. Po wie lu
dniach jaz dy uj rza łem świa tło dzien ne. Po zwo lo no mi przy łą czyć się do sio stry i szwa gra, ka za no wy ro bić pol skie
do ku men ty. Pierw sze dni wy glą da ły bar dzo strasz nie. Na punk cie w Wa rę żu przy szedł zna jo my Po lak z Żab cza
i po wie dział: „Pa mię taj cie, że ma my was wszyst kich te raz na oku!”. Dwie go dzi ny póź niej przy szło woj sko i po li cja,
aresz to wa no mnie, mo je go szwa gra i jed ne go chło pa ka z Biesz czad, po dej rze wa jąc nas o związ ki z Ukra iń ską 
Po wstań czą Ar mią. [...] Po trzech dniach zo sta li śmy zwol nie ni. [...] Po dłu giej po dró ży do je cha li śmy wresz cie do
Mły nar w po wie cie pa słęc kim, na le żą cym do woj. olsz tyń skie go. Pierw szą oso bą, któ ra nas przy wi ta ła, był wójt.
Wy py ty wał wszyst kich o wy kształ ce nie, za wód i umie jęt no ści. Mój szwa gier był szew cem, kraw cem i po tra fił
wszyst ko zro bić. To za im po no wa ło wój to wi. Za brał nas do wsi Osiek, skąd sam po cho dził. Moż na więc po wie -
dzieć, że pierw szy czło wiek przy wi tał nas w mia rę nor mal nie, cho ciaż nie wia do mo, co na praw dę my ślał o Ukra -
iń cach. Nie był or dy nar ny w sto sun ku do nas. Wieś by ła na wet du ża, znaj do wa ło się tam oko ło 70 do mów.
Więk szość miesz kań ców sta no wi li Po la cy z War sza wy, Lu bli na, Byd gosz czy i Wi leńsz czy zny. By ło tam też wie lu
Ukra iń ców, prze waż nie z Biesz czad, Ja ro sła wia, Wło da wy, Sa no ka i Bia łej Pod la skiej. Niem cy by li bar dzo krót ko,
bo tyl ko ty dzień. We wsi by ły prze waż nie po nisz czo ne do my bez drzwi i okien. Na po cząt ku chcie li nas dać 
do Po la ka z Li twy. Dom był ład ny, ale nie chcie li śmy żad nych kon flik tów, więc za miesz ka li śmy gdzie in dziej. [...]

Gdy przy je cha li śmy i szli śmy ze swo im do byt kiem, wszy scy pa trzy li na nas jak na ban dy tów. Jed nak póź niej 
do wie dzie li się, że szwa gier jest szew cem i kraw cem, ja też po tra fi łem szyć. Za czę li do nas przy cho dzić i ko rzy stać
z na szych usług. Ro bi li śmy czap ki z po nie miec kich ubrań i sprze da wa li śmy na ryn ku. Tak za ra bia li śmy na ży cie
i nie mu sie li śmy już cze kać na skrom ne pie nią dze od władz. Z Niem ca mi ży li śmy do brze, zwie rza li się nam.
Znę ca no się nad ty mi, co by li pol skie go po cho dze nia. Jed na Niem ka, Mu szyń ska mia ła na zwi sko, swo ją trzy let nią
cór kę pusz cza ła do za ba wy tyl ko z dzieć mi mo jej sio stry. Jej mąż był żoł nie rzem We hr mach tu i zgi nął na fron cie.
Wy je cha ła do Nie miec, bo nie chcia ła żyć z Po la ka mi. Po ty go dniu za bra no wszyst kich Niem ców i za pę dzo no
20 km na pie cho tę do Pa słę ka, skąd wy wie zio no ich na Za chód. Wi dać by ło, że Po la cy nie lu bi li Ukra iń ców, ale
z cza sem się do nas przy zwy cza ili. Lu dzie ba li się uży wać oj czy ste go ję zy ka, lecz szyb ko mi nął strach. Cho dzi li śmy
na za ba wy, gdzie śpie wa li śmy po ukra iń sku. Nie raz zda rza ły się od zyw ki ty pu: „Ty Ukra iń cu!”. Jed nak z cza sem
wszyst ko się po wo li nor mo wa ło. By ły za mia ry po wro tu, lecz zre zy gno wa li śmy, gdy ci, któ rzy pró bo wa li wy je chać,
koń czy li w Ja worz nie1. Cho ciaż za wsze by ła ta na dzie ja, że kie dyś nam się uda wró cić. [...] By li Po la cy, któ rzy 
pa ła li do nas nie na wi ścią, i by li ta cy, któ rzy od no si li się cał kiem do brze. Tę dru gą gru pę two rzy li Po la cy z Li twy.
Raz na wet do sta li śmy bu ra ki od są sia da. Pol skich przy ja ciół mia łem wie lu, by ły tak że dziew czy ny. [...] Ze szko łą
nie by ło pro ble mów. Dzie ci sio stry po koń czy ły stu dia. Ja sam mo głem się uczyć, ale nie wy ko rzy sta łem te go.
Lud ność ukra iń ska na Zie miach Od zy ska nych by ła asy mi lo wa na, ale je den szu kał dru gie go. [...] Na po cząt ku nie
mie li śmy się gdzie mo dlić, więc cho dzi li śmy do cer kwi pra wo sław nej. Póź niej jeź dzi li śmy do Chrza no wa pod 
Eł kiem, gdzie ks. Ri pec ki otwo rzył cer kiew grec ko ka to lic ką2, w któ rej bra łem ślub. Tam by ła na sza „ma ła oj czy zna”.

Źró dło: Co dzien ność za pa mię ta na. War mia i Ma zu ry we wspo mnie niach, red. H -J. Karp, R. Tra ba, przekł. tek stów niemieckich
J. Paw łow ska, Olsz tyn –War sza wa 2004, s. 476–478.

1 Cen tral ny Obóz Pra cy w Ja worz nie funk cjo no wał w la tach 1945–1949. Do obo zu, zwłasz cza od 1947 r., kie ro wa no oso by po cho dze nia ukra iń skie go
i łem kow skie go po dej rza ne o współ pra cę z O UN -UPA. 

2 W 1947 r. wy sie dlo ny w ra mach ak cji „Wi sła” do Chrza no wa w po wie cie ełc kim ks. Mi ro sław Ri pec ki w czę ści do mu, któ ry zo stał mu przy dzie lo ny,
urzą dził ka pli cę grec ko ka to lic ką, któ ra zo sta ła ofi cjal nie ery go wa na de kre tem pry ma sa Polski kard. Stefana Wy szyń skie go z 16 IV 1952 r. 
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Nr 35

Re la cja Bo le sła wa Krzy wiń skie go
(osad nic two z Pol ski cen tral nej, po cząt ki UB)

Do olsz tyń skie go przy je cha łem z po cząt kiem kwiet nia 1945 ro ku. Zo sta łem tu skie ro wa ny przez Mi ni ster stwo
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go do pra cy w Wo je wódz kim Urzę dzie Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go. Wów czas już, tak mi
się dzi siaj wy da je, mia łem pew ne do świad cze nie w pra cy apa ra tu bez pie czeń stwa. Mia łem za so bą pra cę na te re nie
Lu belsz czy zny, a po wy zwo le niu rze szow skie go, aż do przy czół ka san do mier skie go, pra co wa łem tak że w tam tym
wo je wódz twie. [...] Wła śnie z Prze my śla zo sta łem od ko men de ro wa ny w kwiet niu 1945 r. do dys po zy cji WUBP
w Olsz ty nie.

Do Olsz ty na przy je cha łem chy ba pierw szym po cią giem uru cho mio nym mię dzy War sza wą a Olsz ty nem, bo
do tych czas to po dob ne do tar cie mo gło się od być sa mo cho dem, względ nie sa mo lo tem. [...] W Olsz ty nie sze fem
urzę du – czy też kie row ni kiem, bo ta ki był wów czas ofi cjal ny ty tuł – był wów czas Hen ryk Pal ka. Z te go okre su
przy po mi nam so bie nie wiel ką grup kę lu dzi, któ rzy re kru to wa li się z pierw szej gru py ope ra cyj nej. Gru pa ta,
skie ro wa na do Olsz ty na w po ro zu mie niu z KC PPR, obej mo wa ła wszyst kie od cin ki ży cia pań stwo we go i par tyj -
ne go. By li to wszy scy człon ko wie par tii. Cześć z nich re kru to wa ła się z łódz kie go wo je wódz twa, względ nie 
z mia sta Ło dzi. By li też lu dzie z kie lec kie go. [...] Trzej lu dzie wów czas od gry wa li de cy du ją cą ro lę w Olsz ty nie. 
By li to peł no moc nik rzą du Ja kub Pra win, se kre tarz KW PPR So ko łow ski i szef urzę du bez pie czeń stwa Pal ka.

Źró dło: ZS OBN, sygn. R–15. 

Nr 36

Re la cja Cze sła wa Bo gu skie go 
(osad nic two z Pol ski cen tral nej)

Na po cząt ku paź dzier ni ka 1945 ro ku przy by łem do Olsz ty na. Po dróż ze Śnia do wa do Olsz ty na trwa ła do kład nie
5 dni, a wa go ny po cią gu by ły tak prze peł nio ne, że za rów no we wnątrz jak i ze wnątrz ob le pio ne by ły pa sa że ra mi. [...]
Lo ko mo ty wa ob słu gi wa na by ła przez ra dziec kie go żoł nie rza ma szy ni stę – boj ca.

Pa sa że ro wie je cha li do Olsz ty na „za chle bem, pa nie, za chle bem” lub nie wąt pli wie szu kać so bie róż nych  przy gód.
Przy by łem do Olsz ty na bar dzo zmę czo ny i wy czer pa ny fi zycz nie, gdyż przez 5 dni nie mia łem moż no ści gdzie
usiąść, a o śnie nie by ło w ogó le mo wy.

Wy sia dłem na głów nym dwor cu w Olsz ty nie, któ ry nie ist niał, a był zu peł nie spa lo ny, a w po bli żu na si ko le -
ja rze skle ci li z de sek pro wi zo rycz ny ba rak. Wła śnie w tym ba ra ku, któ ry słu żył za po cze kal nię i ka sy, pa trzy łem
na set ki i ty sią ce lu dzi ob dar tych i wy nędz nia łych wraz z ma ły mi dzieć mi wra ca ją cych z obo zów je niec kich,
przy mu so wych ro bót i obo zu kon cen tra cyj ne go ze Sztu tho fu itd.

W Olsz ty nie nie by ło jesz cze żad nych nazw ulic i nikt z na po tka nych osób nie mógł mi wska zać, gdzie mie ści
się In spek to rat Szkol ny. Do pie ro błą dząc po spa lo nym mie ście, zna la złem „ba zar” han dlo wy z usta wio nych bu dek
[...], gdzie moż na by ło za ku pić sta re ciu chy, na pić się bim bru i za ku pić sło ni ny i ra zo we go chle ba na prze ką skę.

Źró dło: ZS OBN, sygn. R–323. 
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Nr 37

Re la cja Ire ny Pa liń skiej 
(osad nic two z Pol ski cen tral nej)

Do roku 1945 miesz ka li śmy w War sza wie. A więc prze ży li śmy w sto li cy ca łą woj nę i oku pa cję. [...] Wy je cha li -
śmy do Ra do ści pod War sza wą, gdzie za czę łam uczyć w li ceum. Jeż dżąc czę sto do sto li cy, za uwa ży łam na mu rach
pla ka ty: „El bląg – Olsz tyn – dzie ci War sza wy”, za chę ca ją ce lud ność do wy jaz du na War mię i Ma zu ry. Ma ło się
przed woj ną wie dzia ło o tych kra inach! Oczy wi ście uczy li śmy się, że kie dyś by ła tam Pol ska, że prze gra li śmy 
ple bi scyt w 1920 r. Czy ta łam Wań ko wi cza Na tro pach Smęt ka i Ki sie lew skie go Zie mia gro ma dzi pro chy. 
I to wszyst ko! A mo że by tam po je chać i roz po cząć no we ży cie? Zja wi ła się chęć i cie ka wość, jak tam jest, ja cy
lu dzie, co moż na by dla nich zro bić? [...]

W paź dzier ni ku 1945 r., po bar dzo dłu giej po dró ży cię ża rów ką opa la ną drze wem, do brnę li śmy do „ob ce go”
mia sta. Miesz ka nie by ło, ale w ja kim sta nie!! My pra wie bez odzie ży, brak me bli, na czyń, po ście li. Nie po rzą dek
i pust ka. Ob le ciał mnie strach! Opa no wa łam się jed nak! Wy szłam do ogro du i sta nę łam ocza ro wa na! Cho ciaż
to był paź dzier nik, ca ły ogród jak ską pa ny w słoń cu! O pa rę kro ków ode mnie lśni ło je zio ro. [...]

Za pi sa łam dzie ci do szko ły, a sa ma zgło si łam się do In spek to ra tu [Szkolnego], gdzie przy ję to mnie bar dzo 
ser decz nie. Po mi łej roz mo wie z in spek to ra mi Bo emem i Wi śniew skim do wie dzia łam się, że otrzy mam po sa dę 
na uczy ciel ki, a za ra zem kie row nicz ki szko ły pod sta wo wej w Li ku za ch1.

Źró dło: ZS OBN, sygn. R–641–4.

1 Li ku sy.
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Nr 38

Re la cja Lu cju sza Du ry
(osad nic two z Pol ski cen tral nej, po cząt ki ad mi ni stra cji)

Rok 1945 – 17 stycz nia prze sze dłem do War sza wy, chcia łem się do stać na Pra gę, że by za mel do wać się w urzę dzie
ad mi ni stra cji pu blicz nej. Te go dnia nie do sta łem się jed nak na Pra gę, mu sia łem tro chę po cze kać. Zgło si łem się
do swo je go zna jo me go, któ ry był w Lu bli nie, z proś bą o wpro wa dze nie mnie do Mi ni ster stwa Ad mi ni stra cji
[Publicznej], co zo sta ło za ła twio ne. Tam zo sta łem przy ję ty do Wy dzia łu Sa mo rzą do we go. Zor ga ni zo wa łem tam
w po ro zu mie niu z Pra wi nem kurs dla pra cow ni ków ad mi ni stra cji na zie miach wy zwo lo nych. Pra win miał ob jąć
War mię i Ma zu ry. Ro bi li śmy ta ki kurs dla tych, któ rzy mie li tu być urzęd ni ka mi pań stwo wy mi. Cho dzi ło o ob ję cie
sta rostw, póź niej [skie ro wa nie] ca łe go sze re gu urzęd ni ków na in ne sta no wi ska. [...] Po przed nio je den sa mo chód
z ludź mi wy sła łem już do Olsz ty na. Na jed nym sa mo cho dzie by ło woj sko, resz ta by ła cy wil ny mi oso ba mi. Wy je cha -
li śmy o go dzi nie szó stej wie czo rem z War sza wy. Do je cha li śmy te go dnia do Rem ber to wa i tam prze no co wa li śmy.
Na dru gi dzień do je cha li śmy do Olsz ty na. W Olsz ty nie urzę do wał już Pra win i by ła nie wiel ka ilość lu dzi. Ko le ja rze
by li wcze śniej, przy je cha li w lu tym i osie dli li się na Za to rzu. 

Jak ja przy je cha łem do Olsz ty na, to tu taj nic nie by ło. Nie tyl ko lu dzi nie by ło, ale na wet nie by ło ani świa tła,
ani ga zu, ani żad nych in nych rze czy, któ re nor mal nie słu żą do za spo ko je nia po trzeb lud no ści. My śmy tu taj
wszyst ko zdo by wa li. Wo dę ja czer pa łem, i in ni też, z rze ki. Tam by ły po to pio ne jesz cze gdzie nie gdzie tru py 
nie miec kie. Wte dy w Olsz ty nie za pa no wa ła ta ka żo łąd ko wa cho ro ba. Więk szość lu dzi, w kwiet niu to by ło, za cho -
ro wa ła. Do pie ro póź niej za czę to or ga ni zo wać w mie ście nor mal ne ży cie. Wśród przy jeż dża ją cych by li roz ma ici
fa chow cy i oni tym się zaj mo wa li. W czerw cu by ło już świa tło. My śmy do sierp nia nie mie li tu re stau ra cji. Je dli śmy
w ba rze, któ ry tu taj był zor ga ni zo wa ny i był bez płat ny. Tam się nic nie pła ci ło. Przy cho dzi ło się, ja dło, wy cho -
dzi ło. Każ de mu da wa li wte dy, kto przy szedł, coś zjeść. Ja zgło si łem się do Pra wi na i ob ją łem funk cję kie row ni ka
Wy dzia łu Osie dleń cze go. [...] Wte dy to by ła pra ca po le ga ją ca na tym, że pil no wa ło się rze czy po zo sta wio nych
przez tych miesz kań ców, któ rzy ucie kli z Olsz ty na. Tu taj w tym cza sie przy jeż dża li Ro sja nie wra ca ją cy do kra ju,
za czę li re wi do wać wszyst kie miesz ka nia, za bie ra jąc rze czy – co kto mógł, to brał i je cha li da lej. [...] Za uwa ży łem
wte dy, że do Olsz ty na przy je cha ło ja kieś sie dem dzie siąt pa rę pro cent lu dzi, któ rzy przy je cha li dla wła snej ko rzy ści
– że by wszyst ko to, co jest moż li we do za gra bie nia, wziąć so bie.

Źró dło: ZS OBN, sygn. R–37.
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Nr 39

Fragmenty życiorysów słuchaczy Mazurskiego Uniwersytetu Ludowego w Rudziskach Pasymskich: Feliks, ur. 18
listopada 1922 r. w Browinie, pow. nidzicki

Gdy przybyłem do domu, leżało powołanie do wojska już na stole, to mi się wcale nie podobało. Nic nie
pomogło. 4 grudnia musiałem się stawić w Królewcu. Po siedmiomiesięcznych ćwiczeniach w koszarach wysłano
mnie do północnej Norwegii. [...] Trzy lata nie byłem w moich rodzinnych stronach, jest to długi czas.
Spodziewałem się, że się nie za wiele  zmieniło. Niestety tak nie było, wygląd matki i innych ludzi był zupełnie
inny, wioska po części spalona, brak wielu ludzi i inwentarza zabranego przez Sowietów. Na gospodarstwie matki
np. nie zostało oprócz psa żadnego żywego inwentarza.

Z opowieści matki dowiedziałem się, że 10 stycznia 1945 r., krótko po wkroczeniu armii radzieckiej, został mój
ojciec zabrany przez oddział nietrzeźwych żołnierzy, przypuszczalnie dlatego, że w domu znaleziono fotografie
synów służących w armii niemieckiej. Nikt nie wiedział początkowo, co się z ojcem stało. Dopiero [po] mniej
więcej sześciu tygodniach znaleziono go rozstrzelanego w krzakach sąsiedniej wioski. 

Na gospodarstwie została sama matka z młodszym bratem. W latach 1945–1948 wróciła z Niemiec siostra,
która była ewakuowana, oraz trzej bracia z niewoli. Siostra z trojgiem dzieci mieszka obecnie u matki, ponieważ
jej mąż nie wrócił dotąd z wojny, a ona nie jest w stanie obrobić sama gospodarstwa. Najstarszy brat zginął w roku
1943 w Rosji. W 1944 r. poległ mój młodszy brat w południowej Francji. [...]

O istnieniu Maz[urskiego] Uniwer[sytetu] Lud[owego] słyszałem już więcej razy. Detaliczne wiadomości 
o tym zakładzie donosiła mi była słuchaczka uniwersytetu [...]. Nie namyślałem się długo, tylko pojechałem do
Rudzisk [Pasymskich], ażeby się zameldować, zostałem przyjęty. Powody mego uczęszczania na uniwersytet były
następujące: byłem obywatelem polskim, chciałem pracować w moim zawodzie, nie miałem świadomości
narodowej, więc ażeby się dowiedzieć, kim jestem – poznać historię ludu naszego i opanować język polski.

Źródło: ZS OBN, sygn. R–688.
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Nr 40

Frag men ty ży cio ry sów słu cha czy Ma zur skie go Uni wer sy te tu Lu do we go w Ru dzi skach Pa sym skich: El fry da, ur. 23
wrze śnia 1929 r. w Łaj sach, pow. olsz tyń ski

Gdy ca ła wio ska wy ru szy ła w uciecz kę, ja z sio strą tak że. Nie za po mnę chwi li, kie dy oj ciec, że gna jąc się,
do dał: „Ja dziu, pa mię taj, wróć cie do do mu”. Nie wy obra ża łam so bie wte dy, w ja kie nie szczę ście je dzie my, więc
by łam po mi mo smut ne go że gna nia się z ro dzi ca mi [i] sio stra mi [cie ka wa], co nas cze ka ło. Ro dzi ce zo sta li w do mu,
bo wiem nie bra li udzia łu w żad nej par tii, więc mie li czy ste su mie nie przed każ dym czło wie kiem i czu li się nie win -
ny mi w sto sun ku do każ de go. 

16 I 1945 r. by ły śmy ko ło Lidz bar ka [Warmińskiego], gdzie my śmy się z po wo du na lo tów so wiec kich sa mo lo tów
w jed nej wio sce zo sta li. Ostat ki nie miec kie go woj ska zbie ra ły się, aby móc się ko ło El blą ga prze rwać i się wy do stać.
Nie jed ni by li bez do wódz twa. Był to mój naj smut niej szy czas w mo im ży ciu. Czu łam się zgu bio na w bez na dziej nej
sy tu acji i pra gnę łam tyl ko po wró cić do do mu i ra zem z ro dzi ca mi znieść wszel ką nie do lę. [...]

1 lu te go wkro czy li So wie ci aż do Lidz bar ka [Warmińskiego]. By łam zdzi wio na, gdy do na sze go go spo da rza
ko ło 25 żoł nie rzy przy szło na noc ną kwa te rę. Przed do mem w śnie gu uklę kli, mo dli li się i kul tu ral nie za ję li prze zna -
czo ne im po ko je. [...] Jed nak na stęp ne woj sko od no si ło się w nie moż li wy spo sób do ko biet, ma tek i chłop ców. 
I ja zo sta łam zgwał co na. Kry jąc się w sto do le pod sa mym da chem, na gło do wa li śmy się i po sta no wi li śmy wró cić
naj szyb ciej do do mu. [...] Do pie ro te raz prze ży wa ły śmy strasz ną woj nę, [któ rej] wy ni ki by ły: mor do wa nie dzie ci
i ko biet, tru py żoł nier skie i zwie rzę ce, po bi te sa mo cho dy i wo zy. No co wa ły śmy tyl ko w pu stych, od le głych od
uli cy do mach. I tak że śmy 24 lu te go za szły do do mu. Jed nak w mar cu 1945 r. oj ca za bra li na ro bo ty za Ural, [...]
po wró cił do pie ro 1947 r. Oprócz pra cy, któ rą mu sia łam wy ko nać na wet cza sa mi w no cy z po wo du prze śla do -
wa nia dziew cząt, aby do star czyć w do mu żyw no ści, rzu ci ły się na nas in ne ża le i tro ski. Pol ski lud za gra nicz ny
za czął na pa dać do my ma zur skie i je okra dać. Za bra no nam wszyst ko, co do ubra nia i po ście li, i wy zy wa no nas
od Szwa bów. Wtem do tar ła wieść, że Niem cy się pod da li. [...] 

Aby się za po znać z ję zy kiem pol skim, skie ro wa ła mnie pierw szą dro gą do M[azur skie go] U[ni wer sy te tu]
L[udo we go], do Ru dzisk [Pasymskich]. Tłu ma czył mi pan Du chiń ski, że ten kurs jest ja ko wstęp ny do dal szej
na uki. Ro dzi ce nie mie li nic prze ciw ko te mu, bo tak że do zna li się, że tyl ko wie dza mo że być sta łym skar bem
czło wie ka. Tak przy by łam 5 paź dzier ni ka 1948 r. na ten kurs. Nasz wy cho waw ca pan dy rek tor Mał łek opo wia dał
nam przy wspól nej ko la cji jed ną ma zur ską baj kę w ję zy ku lu do wym, by so bie na sze ser ca przy swo ić już w pierw -
szym dniu. Jed nak to ży cie spo łecz ne dzia ła ło na mnie dziw nie, bo wiem nie by łam przy go to wa na do te go, jed nak
przy wy kłam, tak że pra gnę ła bym ca łe ży cie prze by wać w oto cze niu lu dzi, któ rych po tra fi ła bym oce nić jak bra ta,
jak sio strę. Naj cie kaw szy przed miot był dla mnie, oprócz hi sto rii, ma zu ro zna stwo. Przez ta kie wy kła dy otrzy ma łam
uświa do mie nie na ro do we i zro zu mia łam sens ist nie nia te go za kła du.

Źró dło: ZS OBN, sygn. R–688. 
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WYKAZ SKRÓTÓW

AAN – Archiwum Akt Nowych w Warszawie 
AK – Armia Krajowa

AKO – Armia Krajowa Obywateli
APO – Archiwum Państwowe w Olsztynie

HOP „Iskra” – Harcerska Organizacja Podziemna „Iskra”
AIPN Bi – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku 
AIPN Ol – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Olsztynie

KBW – Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego
KC/KW PPR – Komitet Centralny/Komitet Wojewódzki Polskiej Partii Robotniczej

KC PZPR – Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
KRN – Krajowa Rada Narodowa

KW MO – Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej
MAP – Ministerstwo Administracji Publicznej 
MBP – Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego
MRN – Miejska Rada Narodowa
MSW – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

MWRN – Mazurska Wojewódzka Rada Narodowa
MZO – Ministerstwo Ziem Odzyskanych 

NKWD – Narodnyj Komissariat Wnutriennich Dieł
(Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych ZSRR)

NSZ – Narodowe Siły Zbrojne 
NZW – Narodowe Zjednoczenie Wojskowe

ONU UPA – Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów Ukraińska Powstańcza Armia
ONZ – Organizacja Narodów Zjednoczonych

ORMO – Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywateksiej
PKWN – Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego

PPS – Polska Partia Socjalistyczna
PRL – Polska Rzeczpospolita Ludowa
PSL – Polskie Stronnictwo Ludowe 

PUBP – Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
PUR – Państwowy Urząd Repatriacyjny

PWRN – Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
ROAK – Ruch Oporu Armii Krajowej

RP – Rzeczpospolita 
SD – Stronnictwo Demokratyczne
SL – Stronnictwo Ludowe                        
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SP – Stronnictwo Pracy
UBP – Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
WiN – Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”
WSR – Wojskowy Sąd Rejonowy

WUiP – Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy
WUBP – Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego

WUSW – Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych
ZBoWiD – Związek Bojowników o Wolność i Demokrację
ZS OBN – Zbiory Specjalne Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego 

w Olsztynie 
ZSRR – Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
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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 te re nu 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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• 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. Gru py w opar ciu o pod ręcz nik oraz frag men ty ar ty ku łu wpro wa dza ją ce go 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, pro blem nie do ży wie nia, 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 naj bli żej po ło żo nym wzglę dem
Prus Wschod nich ob sza rem, z któ re go moż na by ło wy sy łac 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



103

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 te re nie War mii i Ma zur 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 za gad -
nie niem lek cji bę dzie za sy gna li zo wa nie ak cji 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 i ich przy czy ny w or ga ni zo wa niu pol skiej ad mi ni stra cji w Okrę gu Ma zur skim,
• 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 po ję cia „zie mie od zy ska ne”,
• wy mie nić pod sta wo we in for ma cje na te mat 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 by ło pro ce sem i 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 przy po mo cy ta blic syn chro nicz nych wy mie nia ją kie dy i na mo cy ja kich po sta no wień do szło do

prze ję cia wła dzy na te re nie Prus Wschod nich naj pierw przez ra dziec kie ko men dan tu ry wo jen ne, a na stęp nie
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 ele ment zwal cza nia nie miec ko ści. 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 nie ziem od zy ska nych (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 tzw. 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 mgr. 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),
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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 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 prze ja wów 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 9 – 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 wu jąc 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.
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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, po cząw szy od Pol skiej Par tii Ro bot ni czej (PPR)
i Pol skiej Par tii So cja li stycz nej (PPS), po przez Pol skie Stron nic two Lu do we (PSL), Stron nic two Lu do we (SL) 
i Stron nic two De mo kra tycz ne (SD). Istot nym ele men tem bę dzie omó wie nie kam pa nii przed wy bor czej oraz 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 po przez ob sa dze nie swo imi człon ka mi

sta no wisk 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 oraz wska zać zna cze nie apa ra tu bez pie czeń stwa 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 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 na te re nie ca łe go 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 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 na te te re ny 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: Pismo prezesa WZ PSL z 7 kwietnia 1946 r. do Sekretariatu Naczelnego PSL w sprawie represji wobec

organizacji w województwie olsztyńskim,
✓ nr 15: Sprawozdanie KW MO w Olsztynie do KG MO z 9 kwietnia 1946 r. 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:
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✓ nr 19: Pi smo sze fa WUBP w Olsz ty nie mjr. H. Pal ki z 28 czerw ca 1946 r. do sze fów PUBP w spra wie utrud -
nia nia człon kom PSL ob ser wa cji prze bie gu gło so wa nia.

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 kul mi na cyj ny mi 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.
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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 na te re nie wo je wódz twa olsz tyń skie go,
• 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 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 za gad nień do ty czą cych 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).
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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 na tym ob sza rze by ła bar dzo utrud nio na, co wpły nę ło na roz bu do wę i 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 r. 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. do Mi ni ster stwa Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go (frag ment),
✓ nr 23: 1946 r. 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. do 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 mia ły cha rak ter dzia ła nia od dzia łów pod ziem nych na te re nie War mii i Ma zur i kto był ich ce lem,
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 jed no cze śnie 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 też 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 a 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, w opar ciu o któ re do szło 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 Rzecz 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 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,
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• 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 na te ren 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 czy 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 licz bę lud no ści miej sco wej
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 do 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 -
cja”. 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 i 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: Zarządzenie Ministra Ziem Odzyskanych z dnia 6 kwietnia 1946 r. w sprawie trybu stwierdzenia polskiej

przynależności narodowej osób zamieszkałych na obszarze Ziem Odzyskanych,
✓ nr 18: Pismo wojewody olsztyńskiego Zygmunta Robla do starostów powiatowych z 28 czerwca 1946 r.

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 kwe stią go -
spo darstw spor nych 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 wy tycz ne 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, przy jed no cze snej ana li zie 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 – Raport starosty powiatowego w Szczytnie Waltera Późnego-Woźniaka do Wydziału

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

za maj 1946 r. (fragment),
✓ nr 17: Odezwa wojewody olsztyńskiego Zygmunta Robla z 22 czerwca 1946 r. (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, ja kie za szły na tym te re nie, 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 -
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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
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 pro ce sy spo łecz nej in te gra cji 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, zwra ca jąc uwa gę na zło żo ną pro ble ma ty kę 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 śla jąc, 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 po zo sta ło ści po nich. 

4. Pra ca do mo wa dla uczniów (3 min)
Jako prace domową zaleć 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.
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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 podstawowy element walki o wprowadzanie rządów komunistycznych w Polsce po 1945 r.
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