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WStęp

na potrzeby zadania pn� „ruch polski na warmii i Mazurach w okresie międzywojen-
nym” współfinansowanego ze środków samorządu województwa warmińsko-Mazurskie-
go oraz stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” zostało stworzonych 7 scenariuszy 
zajęć w których omawiane są różnego rodzaju zagadnienia nawiązujące do podręcznika 
Dziedzictwo ziem pruskich, Dzieje i kultura Warmii i Mazur (Olsztyn 2012)� Każdy scenariusz 
zaopatrzony jest w  odrębny materiał ćwiczeniowy bazujący m�in� na źródłach pisanych 
– kronikach, fragmentach literatury pięknej, czy materiale tekstowym podręcznika oraz 
źródłach ikonograficznych – również niepublikowanych zdjęciach i dokumentach pocho-
dzących z prywatnych archiwów� 

scenariusz pierwszy pn� „Prusowie i ich wierzenia” do rozdziału i� Pradzieje ziem pru-
skich zawiera – 3 ćwiczenia oraz analogicznie scenariusze: drugi pn� „Państwo krzyżac-
kie – lekcja powtórzeniowa” do rozdziału ii� Średniowiecze na ziemiach pruskich (wieki 
X-XV) – 6 ćwiczeń; trzeci pn� „Reformacja na Warmii” do rozdziału iii� Prusy w epoce no-
wożytnej (1525–1772) – 3 ćwiczenia plus zadanie z wykorzystaniem drzewa decyzyjne-
go; czwarty pn� „Kultura ludowa Mazurów i Warmiaków w XIX wieku” do rozdziału iV� 
Prusy wschodnie w XiX wieku (1772–1914) – 4 ćwiczenia; piąty pn� „Plebiscyt na Warmii, 
Mazurach i Powiślu” do rozdziału V� Prusy wschodnie w czasie wojen i między wojnami 
– 4 ćwiczenia plus ćwiczenie z wykorzystaniem analizy swOT; szósty pn� „Szkoły polskie 
na Warmii w okresie międzywojennym” rozdziału V� Prusy wschodnie w czasie wojen 
i  między wojnami –  6  ćwiczeń; siódmy pn� „Ludność Warmii i  Mazur po zakończeniu 
działań wojennych” – 3 ćwiczenia� 

Każdy scenariusz stanowi swoisty zeszyt ćwiczeń z obudową metodyczną� w sumie sce-
nariusze zawierają 29 ćwiczeń, które mają na celu inspirować osoby pasjonujące się dziedzic-
twem historii regionu warmii i Mazur w pracy z dziećmi i młodzieżą, także osobami dorosły-
mi, dając jednocześnie możliwość dowolnej modyfikacji zajęć i wyboru zadań, w zależności 
od potrzeb i wieku uczestników� scenariusze opracował doradca metodyczny z warmińsko-
-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia nauczycieli w Olsztynie – dr iwona jóźwiak� 
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T e M aT :   pruSoWie i ich Wierzenia

S c e n a r i u S z  z a j ę ć
(uwaga: scenariusz stanowi inspirację i może być dowolnie modyfikowany; wykorzysta-

nie wszystkich materiałów może uniemożliwić przeprowadzenie zajęć w ciągu 45’)

Cel lekcji: ukazanie społeczeństwa i wierzeń Prusów 
 
„NaCoBeZu” (na co będę zwracać uwagę); oczekuję, że po zajęciach uczeń:
•	 poda przykłady plemion pruskich i wskaże na mapie ich podział terytorialny
•	 scharakteryzuje organizację społeczną i oceni rolę wierzeń w życiu Prusów
•	 wskaże miejsca, gdzie można dziś zobaczyć baby pruskie

Kluczowe pytanie: Kim byli Prusowie i jakie było znaczenie religii w ich życiu?

Metody: praca z tekstem, praca z materiałem ikonograficznym, elementy wykładu i dys-
kusji, praca z mapą, technika niedokończonych zdań, zabawy edukacyjne learning apps

Formy: indywidualna, praca w grupach, zbiorowa

Środki dydaktyczne, m�in�; materiał ikonograficzny, mapa, książka Dziedzictwo ziem pru-
skich. Dzieje i kultura Warmii i Mazur, Olsztyn 2012; K� Górski, Zanik dawnych Prusów, [w:] za-
piski Historyczne, T� XLVii, zeszyt 4, Toruń 1982�

Odniesienie do podstawy programowej:  
V� Polska w okresie wczesnopiastowskim (szkoła podstawowa); 
iX� Polska w okresie wczesnopiastowskim (szkoła ponadpodstawowa) 

Realizacja kompetencji kluczowych: 1� Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia 
informacji; 5� Kompetencje osobiste, społeczne w zakresie umiejętności uczenia się; 8� Kom-
petencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej



      7SPIS TREŚCI Prusowie i ich wierzenia

P r z e b i e g  z a j ę ć :

1. Część porządkowo-organizacyjna
2. Rekapitulacja wtórna: nauczyciel kieruje pytania do uczniów, odpowiadają ochotnicy 

lub uczniowie wyznaczeni, np� kiedy i dlaczego Mieszko i przyjął chrzest; w co wierzyły ple-
miona polskie przed przyjęciem chrztu; kto próbował chrystianizować Prusów?

3. Część zasadnicza
nauczyciel informuje uczniów o relacjach średniowiecznych podróżników i kupców oraz 

kronikarzy, którzy opisywali Prusów, np� wulfstan, ibrahim ibn jakub, Piotr z Dusburga czy Gall 
anonim� Prusowie (ludy bałtyckie) dzielili się na sambów, skalowów, nadrowów, natangów, 
warmów, Pomezanów, Pogezanów, Bartów i Galindów� nauczyciel wskazuje na mapie dla 
orientacji, jakie obszary zasiedlały poszczególne plemiona� w Xi wieku na ziemi Prusów istnia-
ła duża liczba grodów i umocnień drewniano-ziemnych� Panował ustrój rodowy� Prusowie nie 
utworzyli jednolitego państwa i w tym tkwiła ich słabość� jednostkami organizacji osadniczej 
Prusów były wsie, włości i grodziska� na czele tych ostatnich stał naczelnik grodowy, który za-
rządzał umocnionym osiedlem� jego władza zwykle obowiązywała w okresie wojny� Dowodzi-
li pospolitym ruszeniem i kierowali pracami rozbudowy grodu� władzę naczelnika ograniczał 
wiec zwoływany przez Prusów w sprawach najwyższej wagi� same grodziska Prusowie budo-
wali w miejscach, gdzie występowały naturalne walory obronne – np� na cyplach położonych 
w zakolach rzek� Tam mieściła się okoliczna ludność w razie zagrożenia�

w dalszej części lekcji uczniowie zostają podzieleni na 4 grupy wybrane losowo, np� po-
przez odliczenie do czterech; „jedynki” tworzą grupę pierwszą, „dwójki” drugą, itd� uczniowie 
z jednej grupy pracują wspólnie, następnie odpowiadają na pytania i prezentują swoją pracę 
na forum klasy�

g r u Pa  1.  wierzenia prusów
na podstawie materiałów pomocniczych i wiedzy własnej odpowiedzcie na pytania:
•	 w jakich bogów wierzyli Prusowie?  jak sobie wyobrażano Kurche, opiekunkę urodza-

ju; podaj jej odpowiednik w religii greckiej                      
•	 czym były tzw� święte gaje i kto w nich mieszkał?
•	 skąd brały się demony i czy były uosobieniem zła?
•	 jakie zwierzęta, według Prusów, zapowiadały nieszczęście?
•	 Dlaczego Prusowie chowali zmarłych z dobytkiem i w jakim celu składano zmarłym 

ofiary?

M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  1
Prusowie oddawali cześć bóstwom kryjącym się pod zjawiskami atmosferycznymi, które były 

dla nich niewytłumaczalne i przed którymi odczuwali lęk. Czcili ciała niebieskie (słońce, księżyc, 
gwiazdy) oraz zjawiska atmosferyczne (błyskawice, grzmoty), a także ogień rozpalany w miej-
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scach kultu, na specjalnie wyznaczonym terytorium (…) Czcili również niektóre drzewa, szcze-
gólnie dorodne lipy i dęby (…) Szczególnymi miejscami kultu były tzw. święte gaje, czyli lasy, 
w których Prusowie oddawali cześć swoim bogom.

Bardzo dużą rolę odgrywały w wierzeniach liczne demony, które pochodziły – zdaniem Pru-
sów- od osób zmarłych. Demony nie były przy tym utożsamiane ze złem (…) Prusowie wierzyli 
w wędrówkę dusz i odradzanie się ich w zwierzętach, a szczególnie w roślinach. Stąd też ich 
szczególne skłonności do wierzeń naturalnych, związanych z kultem przyrody.

Prusowie wierzyli też we wróżby, wynikające z obserwacji życia zwierząt i ich zachowania. 
Węże utożsamiali ze szczęściem, wilka ze złem i nieszczęściem, ptaki, szczególnie jaskółki, za-
powiadały nieszczęście. Prusowie wierzyli również w diabła, krasnoludki, boginki mieszkające 
w świętych gajach (łaumy), czarodziejki, zmory itp. Bardzo ważnym w panteonie bóstw pruskich 
był Kurche, którego wyobrażenie stanowił snopek zboża.

Wierzono, że po śmierci istnieje życie podobne do doczesnego, dlatego zacniejszych Prusów 
chowano razem z potrzebnymi w przyszłym świecie narzędziami, dobytkiem, niekiedy także ze 
służbą oraz niewolnikami. Następstwem tego było składanie zmarłym ofiar. W ten sposób Pruso-
wie starali się zapewnić sobie ich przychylność i poparcie w życiu na ziemi.

M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  2
Niewolnicy nie mieli żadnych praw. Gdy umierał pan, wraz ze zmarłym grzebano jego do-

bra- zbroje, szaty, narzędzia i przybory wojenne. Charakterystyczne było to, że konie, sokoły, ale 
również ludzi – niewolników, czeladź i kobiety – palono wraz z panem.

g r u Pa  2.  BaBa pruska
na podstawie materiałów pomocniczych i wiedzy własnej odpowiedzcie na pytania:
•	 jak wygląda baba pruska i kogo przedstawia?
•	 czy podejście ludowe i naukowego odnośnie pochodzenia bab pruskich jest zbieżne?
•	 Gdzie możemy współcześnie zobaczyć babę pruską?
•	 czy baba pruska mogłaby stać się dzisiaj symbolem regionu warmii i Mazur? Odpo-

wiedź uzasadnij�

M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  1
Baby pruskie to tajemnicze relikty obrzędów pogańskich Prusów� Do naszych czasów 

przetrwało ich kilkanaście� Można je zobaczyć np� w Olsztynie, Bartoszycach, Toruniu, Prąt-
nicy i Poganowie� Mimo, że posągi przedstawiały mężczyzn, często z uzbrojeniem (przede 
wszystkim w miecze), zaczęto zwać je powszechnie babami, wywodząc nazwę z języków 
ludów stepowych, gdzie oznaczała ona przodka, praojca� 

największą tajemnicą związaną z babami pruskimi jest to, kogo przedstawiały i jakim ce-
lom służyły� 

Poczynione obserwacje archeologiczne w  połączeniu ze studiami religioznawczymi 
wskazują, że pruskie baby kamienne – na obecnym etapie badań – należy wiązać z osobami 
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przodków, którzy z zaświatów mieli opiekować się swoimi potomkami� Oddawano im cześć 
jako wojowniczym herosom� niegdyś jednak dla mieszkańców wsi i miasteczek było oczywi-
ste, że to skamieniali ludzie, podobno nieszczęśnicy, którzy z różnych przyczyn „obrócili się 
w kamień”� najczęściej opowiadano o młodych dziewczętach, które zostały przeklęte przez 
swoje matki� „Żeńska” baba kamienna z Bartoszyc miała być dziewczyną, która wybierając się 
do kościoła długo nie mogła zdecydować w co się ubrać� za swoją głupotę i próżność została 
przeklęta przez swoją rodzicielkę i skamieniała� Baba z Mózgowa-Laseczna „za życia” miała 
być bogatym właścicielem ziemskim, który w gniewie strzelał w niebo – w Pana Boga� Obwi-
niał Go za niepogodę podczas zwózki plonów� Bóg miał pokarać go zamieniając w kamień� 

M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  2
Baba pruska na dziedzińcu zamkowym w Olsztynie

Źródło: archiwum prywatne

g r u Pa  3.  społeczeństwo i wojsko
na podstawie materiałów pomocniczych i wiedzy własnej odpowiedzcie na pytania:
•	 jak dzieliło się społeczeństwo Prusów?
•	 reliktem jakiej nazwy Prusów są zachowane w czasach niemieckich nazwy miejscowo-

ści, np� Gablauken (Gubławki) czy woplauken (wopławki)?
•	 jakie było uzbrojenie wojska i od czego ono zależało?
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M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  1
społeczeństwo Prusów składało się z trzech warstw: nobilów, pospólstwa i niewolników� 

ci pierwsi stanowili niewielki procent Prusów i wyróżniał ich majątek, tryb życia i funkcje, 
jakie sprawowali� z nobiles wywodzili się naczelnicy grodowi, wodzowie i dobrze uzbrojona 
jazda pruska� Pospólstwo żyło we własnych gospodarstwach i było wolne� w czasie wojen 
tworzyli szeregi pieszych, które były podstawową siłą wojskową� wg wulfstana jedyna różni-
ca między zamożnymi a biednymi polegała na piciu przez pierwszych kobylego mleka, pod-
czas gdy ci drudzy mieli pić miód� inni kronikarze także zwracali uwagę na fakt, że Prusowie 
jedli koninę, a pili sfermentowane krew i mleko� z kolei niewolnicy wywodzili się z jeńców 
wojennych i ich potomków� Byli wśród nich słowianie, ludność fińska i skandynawska�

M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  2
Prusowie nie posiadali stałej armii i w razie zagrożenia zwoływali pospolite ruszenie, a nie-

stawienie na wojnę groziło nawet karą śmierci� Tworzono drużyny z mieszkańców  jednego 
czy kilku lauksów (lauks – jednostka osadnicza najniższego rzędu)� Od zamożności wojow-
nika zależało jaką bronią dysponował i jaką funkcję pełnił� Podstawowym uzbrojeniem były 
pałki, piki, tarcze, ale były używane także proce i długie włócznie do walki wręcz, a lekkie do 
miotania� Prusowie używali również broni siecznej – mieczy i noży� nobile pruscy nosili mie-
cze z rękojeściami inkrustowanymi miedzią, srebrem a nawet złotem� w boju używano także 
żelaznych toporów, u których szerokość ostrza dochodziła do 20 cm oraz zwykłych siekier� 
z broni miotającej stosowano łuki i pałki, mające kształt małych maczug – wojownicy nosili 
je w liczbie 6–8 sztuk za pasem� Biedniejsi Prusowie używali maczug drewnianych i moc-
nych drągów� czasami dla zwiększenia ciężaru głowic sypano do środka ołów i w ten sposób 
zwiększano możliwości miażdżące�

M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  3
wyobrażenie pruskiego wojownika uzbrojonego w charakterystyczną maczugę

Źródło: (za:) podręcznik Dziedzictwo ziem pruskich…
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g r u Pa  4.
na podstawie materiałów pomocniczych i wiedzy własnej odpowiedzcie na pytania:
•	 co stało się z Prusami po przybyciu na ich ziemie zakonu Krzyżackiego?
•	 jakie tereny głównie zamieszkiwali Prusowie po podboju tych ziem przez Krzyżaków?
•	 jak przyjęcie chrześcijaństwa ułatwiało awans społeczny Prusów?

M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  1
Prusowie, którzy liczyli przed podbojem około 170 000 głów, osiągnęli liczbę 100 000 do-

piero na początku XV w. Ale struktura wewnętrzna Prusów była rozbita w stopniu znacznie 
większym niż u Łotyszów i Estów [chodzi o Estończyków]. Poglądy dawnych badaczy, jakoby 
Prusowie zostali wytępieni, zostały odrzucone w wyniku dokładnych badań. Ponieśli oni ogrom-
ny ubytek zarówno na skutek strat wojennych, głodu i epidemii, jak też emigracji. Znajdujemy 
pojedynczych Prusów wśród szlachty na Pomorzu Gdańskim w XIII w. Bardzo licznie emigro-
wali Prusowie na Mazowsze, gdzie otrzymywali od książąt ziemię. Liczne pruskie nazwy wsi 
w okolicach Mazowsza, kolonizowanych w XIII i XIV w., są śladem tego napływu. Niektórzy 
Prusowie szlacheckiego pochodzenia otrzymywali od książąt rodowe przywileje (ród Prusów). 
Byli oni oczywiście chrześcijanami. Emigrowali też Prusowie na Litwę… także do Moskwy. 
To wszystko osłabiło bardzo silnie Prusów, ale nie spowodowało ich zaniku.

 
W początkach XIV w. nastąpiło pewne polepszenie położenia Prusów, szczególnie wolnych. 

Zakon krzyżacki potrzebował ich służby wojskowej w wojnach przeciw Litwie, a potem przeciw 
Polsce. Prusowie wiernie mu służyli, w zamian za to mieli udział w zrabowanych łupach.

 […] Około 1340 r. nastąpiła zmiana polityki Krzyżaków wobec wolnych Prusów. Zaczęto im 
nadawać prawo rycerskie chełmińskie, które dotąd otrzymywali tylko Niemcy i Polacy. Nadawa-
no im też mniej korzystne prawo magdeburskie…

[…], nieliczni {Prusowie] osiągając wykształcenie i stanowiska w Kościele, niemczyli się, tak 
jak powoli niemczyli się nieliczni przedstawiciele szlachty pruskiej.

 […] Prusów w miastach było mało – liczba 10% przyjęta przez M. Pollakównę jest na pewno 
zbyt wysoka. Byli to zapewne synowie drobnych rycerzy, dla których nie starczało ziemi. Inni 
synowie rycerzy szli do wojsk najemnych na zachodzie Europy, np. do Włoch.

 […] Nawrócenie Prusów odbywało się w różnym czasie, najwcześniej w Pomezanii, najpóź-
niej na Sambii i na wschodnich rubieżach Natangii. Na Sambii zaczęto przyjmować w szeregi 
kleru krzyżackiego i obdarzać godnościami w kapitule sambijskiej potomków Prusów…

 […] Historycy wymieniają kilka przyczyn. Jest teoria, że przyczyną germanizacji Prusów był 
napływ chłopów niemieckich do Prus, co ułatwiało szerzenie się języka niemieckiego na wsi… 
Istniał też na Warmii zakaz rozmawiania z poddanymi po prusku.
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4. Rekapitulacja pierwotna 
nauczyciel prosi uczniów o dokończenie wybranego przez nich zdania:

Na dzisiejszej lekcji zaskoczyło mnie, że …
Chciałbym więcej dowiedzieć się o… ponieważ …

zabawy powtórzeniowe learning apps:
https://learningapps�org/display?v=pqa3xskb520
https://learningapps�org/display?v=prqfc6muc20

https://learningapps.org/display?v=pqa3xskb520
https://learningapps.org/display?v=prqfc6muc20
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T e M aT:   pańStWo krzyżackie 
  – lekcja poWtórzenioWa

S c e n a r i u S z  z a j ę ć
(uwaga: scenariusz stanowi inspirację i może być dowolnie modyfikowany; wykorzysta-

nie wszystkich materiałów może uniemożliwić przeprowadzenie zajęć w ciągu 45’)

Cel lekcji:  Powtórzenie wybranych informacji o państwie krzyżackim w XiV – XVi wieku

„NaCoBeZu” (na co będę zwracać uwagę); oczekuję, że po zajęciach uczeń:
•	 przypomni podstawowe przyczyny i  konsekwencje najważniejszych konfliktów pol-

sko-krzyżackich
•	 scharakteryzuje organizację wojskową w państwie krzyżackim
•	 rozpozna na zdjęciach zamki gotyckie w miastach regionu
•	 wyjaśni, jaką rolę odegrał Mikołaj Kopernik w ostatniej wojnie polsko-krzyżackiej

Kluczowe pytanie: jaką rolę pełni historia regionalna w poznawaniu przeszłości?

Metody: praca z tekstem i źródłem pisanym; praca ze źródłem ikonograficznym, metoda 
jigsaw, zabawy edukacyjne learning apps;

Formy: indywidualna, praca w grupach, zbiorowa

Środki dydaktyczne, m�in� Dziedzictwo ziem pruskich. Dzieje i kultura Warmii i Mazur, Olsz-
tyn 2012); alojzy szorc, Mikołaj Kopernik, Olsztyn 1973; jan Długosz, Roczniki; materiał ikono-
graficzny, materiał pomocniczy – tekst, gry edukacyjne

Odniesienie do podstawy programowej: iV� społeczeństwo i  kultura średniowiecz-
nej europy oraz Vi� Polska w okresie rozbicia dzielnicowego (szkoła podstawowa); X� Polska 
w okresie rozbicia dzielnicowego; Xii� Polska w XiV i XV w� (szkoła ponadpodstawowa)

Realizacja kompetencji kluczowych: 1� Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia 
informacji; 4� Kompetencje cyfrowe 5� Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umie-
jętności uczenia się
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P r z e b i e g  z a j ę ć :

1. Część porządkowo-organizacyjna 
2. Część zasadnicza

Klasa zostaje podzielona na 6 grup� Każda dostaje materiał pomocniczy dotyczący róż-
nych zagadnień związanych z państwem krzyżackim i stosunkami polsko-krzyżackimi w XiV-
-XVi wieku, w dalszej części następuje wymiana uczniów metodą jigsaw;

g r u Pa  1.  zakonnicy i rycerze
zapoznajcie się z materiałami i na ich podstawie oraz wiedzy własnej odpowiedzcie na 

pytania:
•	 jaka była liczebność rycerzy zakonnych i jak wyglądało ich życie codzienne?
•	 scharakteryzuj organizację wojskową w  państwie krzyżackim, kto miał obowiązek 

służby, kto dowodził armią itp�
•	 jakie rodzaje zbroi były używane w średniowieczu? jak i dlaczego ewoluowała sztuka 

płatnerska?

M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  1
Krzyżacy nie byli zwykłymi rycerzami – jak inni zakonnicy składali śluby zakonne� Życie 

nad Bałtykiem nie było łatwe� rycerze zakonni zmuszeni byli prowadzić ciągłe wojny� wie-
lu chciało szybko się wzbogacić kosztem ludności miejscowej i osiągnąć awans społeczny, 
a  ich postępowanie odbiegało od wzorców idealnego rycerza� w  Xiii wieku dała się już 
zauważyć niechęć podejmowania służby w zakonie, zwłaszcza w gałęzi inflanckiej� warto 
zauważyć, że braci zakonu krzyżackiego nigdy nie było wielu w Prusach� najwięcej (źródła 
podają, że od 300 do około 950 rycerzy) uczestniczyło w bitwie pod Grunwaldem� z cza-
sem też (początek XVi w�) zaczęło się zeświecczenie zauważalne wyraźnie w postawach 
rycerzy zakonnych”�

M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  2
na czele państwa krzyżackiego stał wielki mistrz� Pełnił on zarazem najwyższe godno-

ści świeckie i kościelne� najważniejszymi urzędnikami byli: wielki szpitalnik, wielki marsza-
łek, wielki komtur, wielki skarbnik i wielki szatny� rycerze składali również śluby zakonne� 
wstawali rano, około 4 i zaczynali dzień od modlitwy� O 10 zaczynała się msza św�, po niej 
następowała dłuższa msza i dopiero po niej jedli pierwszy posiłek� na co dzień pracowali 
w kancelarii, browarze, magazynie, stajni itd� ich dzień wypełniała praca i modlitwa� nie mieli 
łóżek i spali na posadzce kładąc na nią np� futro� 120 dni w roku zajmowały posty, kiedy nie 
można było jeść mięsa� z czasem jednak surowe reguły odchodziły w niepamięć i życie stało 
się mniej rygorystyczne� zupełnie inaczej wyglądało życie wielkiego mistrza – to do niego 
przybywali goście, to on reprezentował zakon� w Malborku można było skosztować 19 ga-
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tunków win i 12 rodzajów piwa, cukierki anyżkowe, a nawet cukierki powlekane złotem (dla 
gości)� na zamku wypiekano chleb, warzono piwo� na stoły trafiały mięsa pieczone, duszone 
i gotowane; szynki i kiełbasy; kaczki, sandacze, łosoś i jesiotry� Podawano kaszę, groch, ryż 
i  marchew� Pieczono wymyślne ciasta� sprowadzano przyprawy i  korzenie: szafran, imbir, 
gorczycę, gałkę muszkatołową� jedzono figi, rodzynki i daktyle� Dla rozrywki Krzyżacy grali 
np� w szachy�

M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  3
wojsko krzyżackie składało się z kilku podstawowych rodzajów: głównie z ciężkiej jaz-

dy rycerskiej, jazdy lekkozbrojnej, piechoty, artylerii (począwszy od lat 80� XiV w�), a tak-
że wojsk zaciężnych i tzw� gości (rycerstwa zachodnioeuropejskiego przybywającego na 
tereny zakonne, najczęściej jako wojska krzyżowe lub pomocnicze)� Dowódcą całej ar-
mii zakonnej był wielki mistrz� Duże znaczenie i uprawnienia dowódcze miał też komtur� 
w związku z tym, że komturstw w państwie krzyżackim było wiele, również ich zwierzch-
nicy tj� komturowie stanowili poważną siłę administracyjno-wojskową� Byli oni zwierzch-
nikami nie tylko rycerzy zgromadzonych w konwencie (załodze zamkowej), ale także lud-
ności zamieszkującej terytorium komturstwa� na ludności tej ciążyły obowiązki wojskowe, 
w zależności od posiadania ziemi� służba wojskowa dzieliła się na lekkozbrojną (posiada-
cze mniejszych gospodarstw) i ciężkozbrojną (posiadacze większych gospodarstw, prze-
ważnie ponad 40-łanowych, tj� około 67 ha)� Do służby powoływano również wolnych 
Prusów� Do wystawiania zbrojnych zobowiązani byli także chłopi, karczmarze, sołtysi oraz 
ludność mieszkająca w dobrach biskupich�

M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  4 
Zbroje średniowieczne również wywodziły się ze zbroi starożytnych. Takim podstawowym 

typem zbroi średniowiecznych była kolczuga, która została wymyślona już przez Celtów i była 
używana właściwie do końca Średniowiecza. Zmieniał się tylko jej krój, wydłużała się tunika, 
wydłużały się rękawy, dodawano rękawice, kaptury, czasem nawet osłony nóg. Niezależnie od 
zbroi kolczych były używane tzw. zbroje miękkie. Takie zbroje nie zachowały się, ponieważ były 
to watowane, pikowane tuniki i kaftany, które po prostu nie przetrwały do naszych czasów; 
znamy je tylko z ikonografii. Kaftany mogły być też łączone z kolczugą, np. na kaftan można 
było nałożyć kolczugę albo można było dołączyć tylko rękawice, nogawice. To funkcjonowało 
w tym samym czasie w różnych kombinacjach. W XIV wieku rozpoczął się proces kształtowania 
pełnopłytowej zbroi. Próby stworzenia tej zbroi wynikały z rozwoju sposobu walki. Po prostu 
kolczugi już nie wystarczały, trzeba było wymyślić coś, co będzie stanowiło lepszą osłonę. Płat-
nerze zaczęli tworzyć zbroje, które bardziej chroniły rycerza. Początkowo do zbroi miękkich 
przymocowywano płyty metalowe, a w końcu XV wieku stworzono pełnopłytową zbroję taką, 
jaka nam się kojarzy ze średniowieczem i z kolejnymi okresami historycznymi. Niezależnie były 
tworzone zbroje turniejowe. One miały troszeczkę inną formę, były bardziej zdobne, często też 
hełmy, które wyrabiane do tych zbroi miały bardzo fantazyjne kształty, np. rogi. Jest także za-
chowany hełm, który ma okulary� 
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g r u Pa  2.  zamki
zapoznajcie się z  materiałami i  na ich podstawie oraz wiedzy własnej odpowiedzcie 

na pytania:
•	 z  jakich części składał się zamek krzyżacki i  jakie pomieszczenia mieściły się na po-

szczególnych kondygnacjach?
•	 na czym polegała gospodarcza rola zamków krzyżackich?
•	 Gdzie w regionie można zobaczyć zamki krzyżackie, czy np� zamki w Lidzbarku war-

mińskim i Olsztynie możemy zaliczyć do zamków krzyżackich?

M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  1
Krzyżacy wybudowali na ziemiach Prusów około 200 zamków� Były siedzibami komtu-

rów oraz twierdzami granicznymi, które wykorzystywano do obrony terytorium� zamek 
krzyżacki był budowlą złożoną z dwóch podstawowych części: zamku głównego (zbudo-
wanego na planie czworoboku foremnego) oraz o wiele większego, lecz gorzej obwarowa-
nego, przedzamcza� zamek główny składał się z pomieszczeń mieszkalnych zakonników, 
rycerzy i  księży oraz kaplicy zamkowej, dormitorium (sypialni), refektarza (jadalni) i  sali 
posiedzeń konwentu� Były tam również pomieszczenia dla gości, piwnice z zapasami żyw-
ności i napitków (piwa, win i miodów pitnych) oraz arsenały ze zbrojami i z bronią (kusza-
mi, strzałami i nieliczną wówczas bronią palną, jak hakownice)� Przedzamcze (w kształcie 
wydłużonego wieloboku) pełniło ważną funkcję gospodarczą� Mieściły się tam największe 
spichrze zbożowe, kuźnie, snycernie (warsztaty, w  których najczęściej wyrabiano kusze) 
i inne warsztaty rzemieślnicze oraz stajnie� w pobliżu kompleksu zamkowego znajdował 
się często folwark przyzamkowy, w którym hodowano zwierzęta: bydło, konie, owce i świ-
nie, czasami też gęsi, rzadko kury� 

najważniejszym zamkiem krzyżackim był zamek w Malborku� został on w 1945 r� znisz-
czony niemal w 50% i dzisiejszy wygląd zawdzięczamy konserwatorskiej rekonstrukcji� Po-
tężny malborski zamek rycerz widział już z odległości 20 km� jest to największy gotycki za-
mek w europie� Budowę zamku zaczęto w ii połowie Xiii w� i zużyto prawdopodobnie ponad 
30 milionów cegieł� cały zespół zamkowy składał się z: zamku wysokiego, zamku Średniego 
(tu mieścił się np� wielki refektarz, Pałac wielkich Mistrzów) oraz zamku niskiego (Przed-
zamcza)� Budowla była „wizytówką” zakonu, siedzibą wielkiego mistrza i symbolem potęgi� 
zamki krzyżackie były budowane na tyle szczelnie iż można je było z powodzeniem ogrze-
wać ciepłym powietrzem za pomocą przemyślnie zaprojektowanych przewodów� Budowa-
no w  nich także toalety w  daleko wysuniętych wieżach, dzięki czemu nie towarzyszył im 
powszechny w innych zamkach europejskich przykry zapach uryny� 

g r u Pa  3.  Bitwa poD GrunwalDem w oBrazie jana matejki
zapoznajcie się z  materiałami i  na ich podstawie oraz wiedzy własnej odpowiedzcie 

na pytania:
•	 w jakim celu jan Matejko namalował obraz „Bitwa pod Grunwaldem”?
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•	 Kogo malarz uczynił bohaterami dzieła i dlaczego znalazły się tam postaci w rzeczywi-
stości niebiorące udziału w bitwie?

•	 w jaki sposób malarz przygotowywał się do namalowania obrazu?

M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  1

Źródło: https://culture�pl/pl/dzielo/jan-matejko-bitwa-pod-grunwaldem; dostęp: 14 paź-
dziernika 2020�

M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  2
jan Matejko pracę nad obrazem zaczął jesienią 1875 r�, a ukończył na początku 1878 r� 

Długi czas powstania dzieła ma związek z  jego rozmiarami - olej na płótnie ma wymiary 
426 × 987 cm� wiadomo, że artysta przygotowywał się do namalowania „Bitwy pod Grunwal-
dem” czerpiąc informacje o batalii z „roczników» jana Długosza; jeździł również pod Grun-
wald, by odtworzyć realizm ukształtowania terenu i  dokonać pewnych korekt na niemal 
ukończonym obrazie� w lutym 1878 r� Matejko sprzedał „Bitwę pod Grunwaldem» za 45 tys� 
zł reńskich warszawskiemu finansiście Dawidowi rosenblumowi� Obraz po raz pierwszy zo-
stał wystawiony 28 września 1878 r� w sali krakowskiego urzędu miasta�

W y b r a n i  b o h at e r o W i e  o b r a z u  M at e j k i 
w centralnej części obrazu artysta przedstawił księcia witolda, który w triumfalnym geście 

unosi swój miecz� na obrazie witold triumfuje, ponieważ właśnie ginie wielki mistrz ulrich 
von jungingen a sama bitwa jest już wygrana� Mistrz krzyżacki ginie z rąk Prusa używającego 
włóczni świętego Maurycego, której kopię podarował cesarz Otton iii Bolesławowi chrobremu 
w 1000 r� scena miała ukazać mistrza i cały zakon jako fałszywego krzewiciela chrześcijaństwa� 
na mistrza podnosi rękę także postać w stroju kata (choć wiadomo, że przedstawiciel tej pro-
fesji nie miał prawa znaleźć się na polu bitwy)� scena ma również znaczenie symboliczne – kat 
wymierza wielkiemu mistrzowi sprawiedliwość za zbrodnie zakonu wobec prostego ludu� na 
lewo od mistrza, jakby w geście obrony ulryka von jungingena, unosi ręce werner von Tettin-
gen, wielki szpitalnik zakonu krzyżackiego, który w rzeczywistości uciekł z pola bitwy� 

https://culture.pl/pl/dzielo/jan-matejko-bitwa-pod-grunwaldem
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z prawej strony od księcia witolda namalowany został Marcin z wrocimowic, chorąży zie-
mi krakowskiej, który trzyma polską chorągiew� Miał on upuścił ją na ziemię w czasie walki� 
Krzyżacy zaczęli śpiewać wówczas triumfalną pieśń, jednak chorągiew została odzyskana 
przez polskich rycerzy� Miejsce na obrazie znalazł także sławny zawisza czarny, który po-
spieszył na pole bitwy, zostawiając służbę u króla węgier zygmunta Luksemburskiego� Przed 
rycerzem Matejko oddając hołd wielkiemu dziejopisarzowi, namalował w purpurowym stro-
ju i z wydatną brodą, unoszącego miecz nad głową jana Długosza - ojca kronikarza� Poniżej 
zawiszy czarnego, nieco na lewo, widzimy unoszącego swój miecz jana Žižkę z Trocnova, 
późniejszego dowódcę wojsk husyckich� nie mamy pewności, czy faktycznie brał udział 
w bitwie, ale symbolizuje tu braterstwo słowian� Być może wpływ na decyzję o namalowa-
niu czeskiego bohatera narodowego miał fakt, że ojciec jana Matejki był czechem? Kolejny 
bohater obrazu to wysunięty na prawo, z pawimi piórami na hełmie Heinrich von Plauen, 
komtur ze Świecia i następca von jungingena� z całą pewnością nie było go pod Grunwal-
dem, dzięki czemu po klęsce wraz z oddziałem zbrojnych udał się ze Świecia do Malborka 
i uchronił zakon przed całkowitą klęską�

na wzgórzu Matejko namalował króla władysława jagiełłę, który na wzór mongolski kie-
rował armią ze wzgórza, nie biorąc udziału w bezpośrednim starciu� Obok władcy znajduje 
się m�in� zbigniew Oleśnicki – sekretarz królewski i późniejszy biskup krakowski� Oleśnicki 
własną kopią, którą wcześniej zrzucił z konia rycerza krzyżackiego Dypolda von Kökeritza 
próbującego zabić jagiełłę, wskazuje na niebie św� stanisława ze szczepanowa, patrona Pol-
ski modlącego się za zwycięstwo�

g r u Pa  4.  BoGuroDzica 
zapoznajcie się z  materiałami i  na ich podstawie oraz wiedzy własnej odpowiedzcie 

na pytania:
•	 Kto jest autorem słów pieśni i kiedy utwór powstał?
•	 wyjaśnij, w jakim celu rycerstwo śpiewało Bogurodzicę pod Grunwaldem? skąd wiemy, 

że tak było?
•	 czy Bogurodzica może być określana mianem pieśni bojowej� uzasadnij odpowiedź�

M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  1
Jan Długosz, „Roczniki”
Kiedy zaczęły rozbrzmiewać pobudki, całe wojsko królewskie zaśpiewało donośnym głosem 

ojczystą pieśń: Bogurodzicę, a potem wznosząc kopie rzuciło się do walki. Pierwsze jednak po-
szło do starcia wojsko litewskie. Na rozkaz księcia Aleksandra nie znoszącego żadnej zwłoki. […] 
A właśnie w tym momencie jedne i drugie oddziały starły się w środku doliny, która rozdzielała 
wojska, i  obydwie strony wzniosły okrzyk, jaki zwykle wznoszą żołnierze przed walką. Krzyża-
cy na próżno usiłowali podwójnym wystrzałem z bombard porazić i zmieszać oddziały polskie, 
mimo że wojsko pruskie z głośniejszym krzykiem, silniejszym pędem i z większego wzniesienia 
zbiegło do walki. W miejscu starcia było 6 wysokich dębów, na które powłaziło i obsiadło ich ga-
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łęzie wielu ludzi – nie wiadomo, czy z królewskiego, czy krzyżackiego wojska – by oglądać z góry 
pierwsze starcie oddziałów i los jednego i drugiego wojska. […] A kiedy szeregi tak się zwarły, nie 
można było odróżnić tchórza od odważnego, dzielnego od opieszałego, bo jedni i drudzy przy-
warli do siebie jakby w jakimś splocie. […] Kiedy w końcu połamali kopie, przywarły nawzajem 
do siebie jedne i drugie oddziały i zbroje zbroi tak, że naciskani przez konie, złączeni jedynie wal-
czyli mieczami i wyciągniętymi nieco dalej na drzewcu toporami, a walcząc robili tak potężny 
huk, jaki zwykle jedynie w kuźniach wydają uderzenia młota. A wśród rycerzy walczących wtedy 
jedynie wręcz, mieczem, dostrzegano przykłady ogromnej dzielności.

M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  2
Bogurodzica to dzieło anonimowe – podobnie jak większość utworów literackich powsta-

łych w średniowieczu� nie wiadomo także, kiedy i gdzie dokładnie utwór powstał� Przyjmuje 
się, że Bogurodzicę napisano między Xi a XiV wiekiem� 

Bogurodzica
Bogurodzica dziewica, Bogiem sławiena Maryja, 
U twego Syna Gospodzina matko zwolena, Maryja! 
Zyszczy nam, spu[ś]ci nam. 
Kyrieleison.
Twego dziela Krzciciela, bożycze, 
Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze. 
Słysz modlitwę, jąż nosimy, 
A dać raczy, jegoż prosimy: 
A na świecie zbożny pobyt, 
Po żywocie ra[ j]ski przebyt. 
Kyrieleison�

warto zauważyć, że ta najstarsza polska pieśń już na początku XVi wieku nie była w pełni 
zrozumiała ze względu na występujące w  niej archaizmy� Ponadto do kanonicznej wersji 
utworu, obejmującej dwie strofy, dopisywano kolejne, co świadczy o popularności Boguro-
dzicy� Pieśń liczyła ostatecznie 23 strofy�

g r u Pa  5.  wojna tryznastoletnia
zapoznajcie się z  materiałami i  na ich podstawie oraz wiedzy własnej odpowiedzcie 

na pytania:
•	 Kim był jan Bażyński i jakie przyczyny konfliktu między stanami pruskimi a zakonem 

krzyżackim wymienił w swojej mowie?
•	 jakie były konsekwencje wojny 13-letniej?
•	 jakie zobowiązania przyjął na siebie, na mocy układu pokojowego, wielki mistrz krzy-

żacki?
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M at e r i a ł  n r  1

w lutym 1454 r� na specjalnej audiencji w zamku królewskim została przyjęta przez króla 
Kazimierza jagiellończyka przybyła z Torunia delegacja stanów pruskich� stojący na jej czele 
szlachcic jan Bażyński (johannes von Baysen) wygłosił przed monarchą mowę:

Nie tajno, miłościwy królu, tobie i twojej radzie, a podobno i narodom sąsiednim, ile krzywd 
i niegodziwości, ile zniewag i sromoty naddziadowie i ojcowie nasi, a na koniec i my sami wy-
cierpieliśmy od mistrza i zakonu pruskiego […]. Ale nad te wszystkie klęski więcej nas jeszcze to 
dotykało, żeśmy byli zmuszeni do łamania sojuszów i prowadzenia wojen, tym przykrzejszych 
dla nas, że tak niesprawiedliwych; żeśmy musieli nastawiać nasze głowy za nieprawość mistrza 
i Krzyżaków, którzy nigdy szczerze się z nami nie znosili […] Komturowie i posiadacze zamków 
nie sromali się [nie wstydzili się], bez przeprowadzania sprawy, bez złożenia sądu, zabierać nam 
dobra i majątki, żony w oczach mężów i córki wobec rodziców porywać na pastwę swoich lubież-
nych chuci. A tym, którzy się na takie krzywdy uskarżali, miasto [zamiast] wymierzania sprawie-
dliwości zdejmowano głowy albo wydzierano mienie. Przyciśnieni tak wielką niedolą, uczynili-
śmy wszyscy między sobą związek, abyśmy się od tylu cierpień zasłonić mogli. Ten związek […] 
teraźniejszy mistrz Ludwik […] usiłował rozerwać i zniweczyć […]

M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  2
Ziemia chełmińska […] oraz cała ziemia michałowska […], również cała ziemia pomor-

ska […] będą należały i  przynależały do wspomnianego pana Kazimierza króla i  Królestwa 
Polskiego […]. Również […] na zawsze i  wieczyście pozostawiamy przy wspomnianym naj-
jaśniejszym panu Kazimierzu […] zamek i  miasto Malbork […]. Winnyśmy zaś my, Ludwik, 
mistrz wspomniany i każdy następca nasz i podniesiony do godności wielkiego mistrza najja-
śniejszemu panu Kazimierzowi, królowi i następcom jego […] złożyć przysięgę należnej wier-
ności oraz zachowania obecnego pokoju.

g r u Pa  6.  ostatnia wojna z zakonem
zapoznajcie się z  materiałami i  na ich podstawie oraz wiedzy własnej odpowiedzcie 

na pytania:
•	 z którego miasta na warmii Kopernik pisał list w 1520? jaką rolę tam pełnił?
•	 Kto jest adresatem listu i w jakim celu list został napisany?
•	 w jakich latach trwała i jak zakończyła się ostatnia wojna z zakonem?

16 listopada 1520 r� Mikołaj Kopernik pisał:
Najjaśniejszy Władco i Panie, Panie Najłaskawszy. Pragniemy polecić najpokorniejsze służby 

nasze Waszemu Świętemu Majestatowi. Wczoraj wieczorem wrogowie Waszego Królewskiego 
Majestatu zagarnęli gród dobre miasto, wprawdzie nieźle zabezpieczony murami, lecz niedosta-
teczną mający załogę. Z tego powodu słusznie napełnia nas niepokój, sami bowiem nie jesteśmy 
zabezpieczeni przeciwko takiemu atakowi i obawiamy się, że wrogowie, tak już bliscy, niebawem 
nas także oblegną. Jest z nami szlachcic urodzony, pan Paweł Dołuski, zaledwie ze stu zbrojnymi. 
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Na nasze wezwanie napisał on przed kilku dniami do Lidzbarka do dostojnego pana Jakuba 
Sęcygniewskiego, dowódcy Waszego Królewskiego Majestatu, aby przysłał nam większą zało-
gę. Podobnie uczynili ci z Dobrego Miasta; niceśmy jednak nie uzyskali. Odpowiedział bowiem, 
że sama ma za mało ludzi, aby nam więcej wysłać. Świadomi zaś jesteśmy, ze niebezpieczeń-
stwo grozi także Lidzbarkowi, podobnie jak całemu biskupstwu warmińskiemu. Dlatego pokor-
nie błagamy Wasz Święty Majestat, aby raczył nam jak najspieszniej przyjść z pomocą i wesprzeć 
skutecznie. Pragniemy bowiem czynić to, co przystoi ludziom szlachetnym i uczciwym oraz bez 
reszty oddanym Waszemu Majestatowi, nawet jeśliby przyszło nam zginąć. Pod tegoż Majestatu 
opiekę się uciekając, całość naszego mienia i nas samych polecamy i powierzamy�

Dodatkowe zadania powtórzeniowe:
nauczyciel zadaje pytania pod dyskusję: 
czy warto uczyć się historii poznając przeszłość swojego regionu? 
w jaki sposób możemy poznawać przeszłość „małej ojczyzny”?

https://learningapps�org/display?v=pu29y8xbc20
https://learningapps�org/display?v=prt44psrn20
https://learningapps�org/display?v=ppd8j8zet20

https://learningapps.org/display?v=pu29y8xbc20
https://learningapps.org/display?v=prt44psrn20
https://learningapps.org/display?v=ppd8j8zet20
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T e M aT:   reforMacja na WarMii

S c e n a r i u S z  z a j ę ć
 (uwaga: scenariusz stanowi inspirację i może być dowolnie modyfikowany; wykorzysta-

nie wszystkich materiałów może uniemożliwić przeprowadzenie zajęć w ciągu 45’)

Cel lekcji: ukazanie przyczyn, przebiegu i skutków reformacji na warmii

„NaCoBeZu” (na co będę zwracać uwagę); oczekuję, że po zajęciach uczeń: 
•	 poda, jakie były przyczyny krytyki kościoła katolickiego na terenach warmii i Prus Ksią-

żęcych
•	 wie, kim byli stanisław Hozjusz, Marcin Kromer, andrzej Batory
•	 wymieni powstałe w tym czasie zgromadzenia zakonne na warmii
•	 rozumie, dlaczego losy warmii i Prus Książęcych potoczyły się innymi drogami
•	 oceni decyzję albrechta Hohenzollerna o przejściu na luteranizm

Kluczowe pytanie: jakie korzyści lub problemy niosło odrzucenie lub pozostanie przy 
katolicyzmie na warmii?

Metody: praca z  materiałem źródłowym, elementy wykładu i  dyskusji, praca z  mapą, 
drzewo decyzyjne, zabawy edukacyjne – learning apps

Formy: indywidualna, zbiorowa

Środki dydaktyczne, m�in� mapa, teksty – Dziedzictwo ziem pruskich. Podręcznik dla mło-
dzieży; Olsztyn 2011/2012; 

Odniesienie do podstawy programowej: iX� „złoty wiek” w Polsce na tle europejskim 
(szkoły podstawowe); XVi� reformacja i jej skutki j  (szkoła ponadpodstawowa)

Realizacja kompetencji kluczowych: 1� Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia 
informacji; 4� Kompetencje cyfrowe; 6� Kompetencje obywatelskie
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P r z e b i e g  z a j ę ć : 

1. Część porządkowo-organizacyjna 
2. Rekapitulacja wtórna

nauczyciel zadaje uczniom pytania, m�in� 
•	 jakie były przyczyny reformacji w europie?
•	 jakie główne kościoły protestanckie funkcjonowały w europie i jakie zasady głosiły?
•	 Przypomnij warunki ii pokoju toruńskiego z 1466 r�

3. Część zasadnicza
nauczyciel wprowadza w  temat lekcji wskazując, że nauki Marcina Lutra odbiły się 

echem także na warmii i w Prusach Książęcych� wyższe urzędy były zarezerwowane dla 
duchownych wywodzących się ze szlachty i patrycjuszy� niższe duchowieństwo cierpiało 
biedę i to ono podjęło krytykę Kościoła� Po ostatniej wojnie zakonu z Polską wielu gorli-
wych wyznawców luteranizmu z saksonii czy Frankonii postanowiło szerzyć nauki Lutra na 
tych ziemiach� Także zakonnicy krzyżaccy najpierw przedłożyli swoją regułę do zbadania 
głównemu reformatorowi w niemczech i wkrótce odrzucili ją� albrecht Hohenzollern był 
zwolennikiem reformacji i Prusy Książęce stały się pierwszym państwem luterańskim na 
świecie� zgodnie z zasadą „czyj kraj, tego religia” ludność tego państwa także przeszła na 
luteranizm� Odbyło się to drogą pokojową� Ogromna większość społeczeństwa popierała 
nauki Marcina Lutra� nauczyciel wskazuje, jakie korzyści przyniosło to byłemu państwu 
krzyżackiemu� Prusy Książęce stały się protestanckie, ale nie warmia� we władaniu bisku-
pa warmińskiego (Maurycy Ferber) pozostało dominium warmińskie oraz okręg tolkmicki 
i miasto elbląg� Przy katolicyzmie pozostało też 7 rycerzy zakonnych, którzy po jakimś cza-
sie zostali zmuszenia do opuszczenia Prus� 

uczniowie dostają materiał pomocniczy nr 1� ich zadaniem jest przeczytać go i udzielić 
odpowiedzi na następujące pytania:

•	 jakie były przyczyny i skutki buntu w mieście?
•	 Odwołując się do postanowień ii pokoju toruńskiego odpowiedz, dlaczego interwe-

niował tu król zygmunt stary?

M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  1
Bunt biedoty miejskiej w Braniewie
Do 1523 r� w  Braniewie duża część mieszczan przeszła już na luteranizm� Modne stały 

się również znane na zachodzie europy radykalne hasła społeczne� Mieszkańcy miasta oba-
lili radę miejską i  powołali nową – głównie ze zwolenników Marcina Lutra� jednym z  po-
stanowień rady stała się decyzja o  przejęciu kosztowności braniewskich franciszkanów� 
interweniował król zygmunt stary, który zlecił specjalnym komisarzom zbadać przyczyny 
rozruchów� Ostatecznie sprawy religijne uregulowano wg statutu zygmunta i każdy kto był 
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luteraninem musiał w ciągu dwóch tygodni opuścić miasto� nakazano przestrzeganie cere-
monii katolickich� z drugiej strony rozszerzono udział pospólstwa w składzie rady miasta�  

w dalszej części zajęć nauczyciel przechodzi do kwestii sprowadzenia jezuitów w 1564 r� do 
Braniewa� Przywołuje sylwetkę ówczesnego biskupa warmińskiego stanisława Hozjusza� jezuici 
mieli za zadanie ożywić oświatę, ale też skłonić do katolicyzmu zwolenników luteranizmu w die-
cezji� Pierwsi zakonnicy przybyli najpierw do Lidzbarka warmińskiego� Dopiero potem postano-
wiono oddać im klasztor pofranciszkański w Braniewie� jezuici szybko odnieśli pierwsze sukcesy� 
wysoki poziom szkół zachęcał również ludność luterańską, aby posyłała tam swoje dzieci� 

uczniowie dostają kolejny materiał poświęcony innym zgromadzeniom zakonnym 
na warmii i na jego podstawie odpowiadają na pytania:

•	 jakie nowe zakony pojawiły się na terenie warmii?
•	 jakie życie prowadzili zakonnicy i zakonnice?

M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  2 
Bernardyni
w  końcu XVi wieku, kiedy biskupem warmińskim był andrzej Batory (bratanek króla),  

na warmię przybyli bernardyni� ich siedzibą został opuszczony klasztor po franciszkanach 
w Barczewie, a potem także nowy klasztor, w stoczku warmińskim� zakonnicy słynęli z asce-
tycznego trybu życia� jadali skromne posiłki, nie pili wina, spali na twardych łóżkach w nie-
ogrzewanych salach�

 
Katarzynki
w 1583 r� biskup Marcin Kromer powołał żeńskie zgromadzenie zakonne Świętej Katarzyny 

w Braniewie� inicjatorką tego ruchu była córka miejscowego mieszczanina regina Protmann� 
celem zakonnic była opieka nad chorymi i  kształcenie dziewcząt� utrzymywały się z  szycia 
(np� ornatów, obrusów ołtarzowych), przędzenia, tkania na krośnie i wyrobu własnych świec� 

Oto opis pierwszego domu katarzynek:
Nie zastała [regina] w tym domu żadnych zapasów; piwnica, spiżarnia i skrzynie były puste, 

ściany ogołocone. Udziałem jej stało się wielkie ubóstwie przez dłuższy czas, wraz ze swymi dwie-
ma współsiostrami, z radością w sercu, z braku stołu, spożywały chleb na beczce. Taki był początek.

nauczyciel podsumowuje ten etap zajęć uzupełniając informacje o ciekawostki, np� na 
temat andrzeja Batorego, który nigdy nie przyjął święceń kapłańskich, a  jego matka była 
luteranką, którą syn utrzymywał w Lidzbarku warmińskim� Żył utrzymując liczny dwór, lubił 
polowania� zginął mając 36 lat podczas ucieczki po przegranej bitwie o tron w siedmiogro-
dzie� inną ciekawostką jest fakt, że jeszcze w XViii w� na warmii i Mazurach odbywały się pro-
cesy „czarownic”, m�in� w Biskupcu (1703 r�), Ornecie (1747 r�) czy Kętrzynie (1761 r�)� 

uczniowie zapoznają się z materiałem ilustracyjnym i odpowiadają na pytań�
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M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  3
•	 co przedstawia ilustracja, do jakich wydarzeń historycznych się odnosi?
•	 w  jaki sposób przedstawia? (aprobujący czy dezaprobujący, gloryfikujący czy prze-

śmiewczy?)
•	 w jakim celu mogły powstawać takie ilustracje?

Źródło: internet, https://wielkahistoria�pl/prawdziwe-przyczyny-polowan-na-czary-
mezczyzni-nie-palili-wiedzm-tylko-konkurentki-w-biznesie/; dostęp: 10 października 2020

na zakończenie nauczyciel podkreśla, że kwestie religijne zdeterminowały teren dawne-
go Państwa zakonnego� Do XVi wieku królował tu katolicyzm, po przyjęciu luteranizmu losy 
warmii i Prus Książęcych potoczyły się różnymi drogami� jednak zarówno religia katolicka, 
jak i luterańska wpływały na życie ludności zamieszkującej ten region, zarówno pod wzglę-
dem kulturalnym, jak i społecznym czy politycznym� uczniowie zastanawiają się nad tym, jak 
decyzja o przyjęciu luteranizmu przez Prusy Książęce wpłynęła na przyszłość tego regionu 
(możliwe odpowiedzi: protestantyzm przyczynił się do zachowania - mimo późniejszych na-
cisków germanizacyjnych – polskości tego regionu przez wprowadzenie nakazu używania 
języków narodowych do kultury i oświaty; Królewiec stał się głównym ośrodkiem kultural-
nym, w tym kształcenia duchownych protestanckich, w regionie� Kwitło tam życie kultural-
no-oświatowe – powstawały ośrodki wydawnicze, gdyż  zorganizowanie Kościoła ewange-
lickiego w Prusach Książęcych wymagało obok znalezienia odpowiedniej liczby pastorów, 
także wydrukowania nowych książek religijnych, założono uniwersytet „albertynę”, który stał 
się jednym z najważniejszych w i rzeczypospolitej  itp�)

https://wielkahistoria.pl/prawdziwe-przyczyny-polowan-na-czary-mezczyzni-nie-palili-wiedzm-tylko-konkurentki-w-biznesie/
https://wielkahistoria.pl/prawdziwe-przyczyny-polowan-na-czary-mezczyzni-nie-palili-wiedzm-tylko-konkurentki-w-biznesie/
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4. Rekapitulacja pierwotna:
uczniowie wspólnie z nauczycielem zastanawiają się nad sytuacją wymagająca podjęcia 

decyzji: czy warmia powinna przejść na luteranizm? 

zabawy learning apps:
https://learningapps�org/display?v=pqdj48dkc20
https://learningapps�org/display?v=p271k7upa20

https://wielkahistoria.pl/prawdziwe-przyczyny-polowan-na-czary-mezczyzni-nie-palili-wiedzm-tylko-konkurentki-w-biznesie/
https://learningapps.org/display?v=p271k7upa20
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T e M aT:   kultura ludoWa MazuróW 
  i WarMiakóW W XiX Wieku

S c e n a r i u S z  z a j ę ć
(uwaga: scenariusz stanowi inspirację i może być dowolnie modyfikowany; wykorzysta-

nie wszystkich materiałów może uniemożliwić przeprowadzenie zajęć w ciągu 45’)

Cel lekcji: ukazanie piękna kultury ludowej warmiaków i Mazurów w XiX wieku

„NaCoBeZu” (na co będę zwracać uwagę); oczekuję, że po zajęciach uczeń: 
•	 poda przykłady zwyczajów i obrzędów charakterystycznych dla warmiaków i Mazu-

rów
•	 objaśni co oznaczają terminy: nowolatko, skrzynia posażna, pusta noc, brutka
•	 oceni, czy w XXi wieku wierzenia i zwyczaje warmiaków i Mazurów są obecne w życiu 

ludzi tego regionu

Kluczowe pytanie: czy warto pielęgnować kulturę ludową warmiaków i Mazurów?

Metody: praca z tekstem, praca z materiałem ikonograficznym, elementy wykładu i dys-
kusji, zabawa edukacyjna – learning apps

Formy: indywidualna, praca w małych grupach

Środki dydaktyczne, m�in� materiał ikonograficzny, teksty źródłowe – Dziedzictwo ziem 
pruskich. Podręcznik dla młodzieży; Olsztyn 2011/2012, aplikacja learning apps

Odniesienie do podstawy programowej: XXiV� ziemie polskie pod zaborami w ii poło-
wie XiX i na początku XX wieku (szkoła podstawowa); XXXV� ziemie polskie pod zaborami 
w ii połowie XiX i na początku XX wieku (szkoła ponadpodstawowa)

Realizacja kompetencji kluczowych: 1� Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia 
informacji; 4� Kompetencje cyfrowe; 8� Kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kul-
turalnej 
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P r z e b i e g  z a j ę ć : 

1. Część porządkowo-organizacyjna 
2. Rekapitulacja wtórna

nauczyciel zadaje pytanie: 
* skąd pochodziła ludność polska zamieszkująca Prusy wschodnie?

3. Część zasadnicza
nauczyciel prowadzi pogadankę z  uczniami na temat zwyczajów, obrzędów i  wierzeń 

warmiaków i Mazurów� Ogólne informacje dotyczą m�in� tego, że życie warmiaków i Mazu-
rów najczęściej było ściśle związane z cyklem przyrody, porami roku� Dużą rolę przywiązy-
wano do świąt kościelnych� ciekawe obrzędy ludowe wiązały się z weselem czy pogrzebem� 
aby dokładniej poznać zwyczaje tej ludności, nauczyciel dzieli klasę na 4 grupy (wybrane 
losowo, np� po wyciągnięciu karteczki w jednym z czterech kolorów)�

g r u Pa  1.
zapoznaj się z  materiałami dotyczącymi obchodów Świąt Bożego narodzenia i  odpo-

wiedz na pytania:
a) czym różniły się Święta Bożego narodzenia na warmii i Mazurach od świąt obchodzo-

nych współcześnie?
b) z czego wynikały różnice obchodów świąt między warmiakami i Mazurami?
c) jaką rolę pełnił w okresie świątecznym „siwek z nieba”?
d) wyjaśnij pojęcie „nowolatki”/”nowelatki”?

M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  1
Gody, czyli Boże Narodzenie i Zilija, czyli Wigilia bez opłatka i 12 potraw na Warmii
Początki ziliji sięgają XVii wieku� wśród potraw jedzonych na warmii w wieczór poprze-

dzający święta Bożego narodzenia znajdowały się m�in� pieczona gęś, kiełbasa z  drobiu, 
marcepan i piernik� nie znano tradycji 12 potraw ani opłatka� Przy stole można było za to 
znaleźć puste miejsce i nakrycie dla wędrowca� Pozostawiano także ogień i resztki uczty dla 
zmarłych przodków� Długo też nie znano na tych ziemiach pasterki� zainicjował ją w Królew-
cu pochodzący z Olsztyna ks� Oskar stoff, ale przyjęła się głównie w miastach warmii� Długo 
nie było także choinki, której orędownikiem był już Marcin Luter, zamiast niej stawiano w ką-
cie izby snopek słomy� Miało to zapewnić urodzaj na kolejny rok� z kolei na protestanckich 
Mazurach punktem kulminacyjnym uroczystości adwentowych było odprawianie w wigilię 
Bożego narodzenia „jutrzni na gody” – typowo religijne widowisko polegające na śpiewaniu 
pieśni z kancjonału� uczestniczyła w tym cała wieś, co w okresie germanizacji miało duże 
znaczenie dla zachowania polskości� 



      29SPIS TREŚCI Kultura ludowa Mazurów i warmiaków w XiX wieku

Pierwszy dzień świąt rozpoczynano od mszy w kościele� Tego dnia pozostawano w do-
mach i spożywano m�in� groch z boczkiem, co miało zapewnić pomyślność; jadana też była 
czarnina z kluskami lub ziemniakami� Drugi dzień świąt był już czasem odwiedzin bliskich� 

M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  2
 jutrznia w mazurskiej szkole z 1932 r�

Jutrznia w mazurskiej szkole z 1932 r.

Źródło: archiwum prywatne

M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  3
Siwek z nieba
Maria Zientara – Malewska opisywała: Zaledwie mrok przykrył wioskę i chaty, zaczęli cho-

dzić „sługi” z „szlemem”. Tego cudownego „szemla” dzieci się bardzo bały, a równocześnie go 
wyglądały, bo jak nie przyjdzie „szemel” i „sługi”, to nie będzie Pan Bóg „kładł”. W sieni odzywa 
się dzwonek, a potem słychać pytanie, czy wolno wejść do izby. W razie przyzwolenia „szemel” 
wpadał do izby i zaczynał skakać potrząsając dzwonkami. Za nim szedł kominiarz z „drobią”, 
żyd i  dziad, który zbierał do kabzy wszystko, co mu dawano: pieniądze, słoninę, kuch, chleb 
i kiełbasę. Najważniejszy jest jednak „szemel”! Nie szkodzi, że obwieszony jest przetakami, róż-
nymi łachmanami, że łeb ma z drzewa, osadzony na kiju, i cały przykryty jest prześcieradłem, 
spod którego wyglądają ludzkie nogi. Jeden ze „sług” strzela z bata, „szemel” skacze przez ławy 
i stoliki, towarzyszą temu różne gwizdki i dzwonki – hałas nie do opisania. Małe dzieci płaczą 
i chowają się za spódnicę matki, starsze mówią głośno pacierz i stale się mylą, z czego „sługi” są 
niezadowolone, więc grożą „klopejczem” lub „prowozem”. Otrzymawszy datki odchodzą z hała-
sem do następnej chaty.
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Źródło: internet: https://www�kochamywarmie�pl/2019/12/szemel-i-byski-zwyczaje�
html; dostęp: 4 października 2020

M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  4
nowolatki, to tradycyjny wypiek na warmii, zazwyczaj w kształcie zwierzątek� Do ciasta 

używano zaledwie mąki, odrobiny soli, wody i wina� ciasto zagniatano 27 grudnia� wkłada-
no je potem do szafy, w szczelinę drzewa czy karmiono nim zwierzęta domowe� robiono to, 
aby nie było szkodników (np� moli), był urodzaj, kury się niosły a krowy dawały mleko; wypo-
wiadano przy tym słowa, np�: „ja ci daję nowolatko, a ty mi daj owoc za to”�

g r u Pa  2.
zapoznajcie się z materiałami i odpowiedzcie na pytania:
a) jakie były różnice między obchodami Świąt wielkanocnych na warmii i Mazurach?
b) jakie przesądy miały przynosić warmiakom i Mazurom szczęście, zdrowie i urodę?
c) jakie obyczaje i tradycje wielkanocne są kultywowane do dziś, a które zanikły?
d) Która z opisanych tradycji została ukazana w materiale 3?

M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  1
Wielkanoc 
zwyczaje wielkanocne na warmii i  Mazurach były raczej ubogie� Palmy święcili tylko 

warmiacy, Mazurzy tego zwyczaju już nie znali� Do 1945 r� nie znano w tym regionie także 
zwyczaju święcenia potraw� Święcono w tym czasie ogień i wodę� nie przygotowywano tak-
że specjalnych potraw� Królowały jednak jajka, twaróg, chleb razowy i ciasta� wykonywano 
np� baranka z masła, ciasta lub cukru, czasem z masy przypominającej marcepan� nieznane 
były pisanki� jajka gotowane były w łuskach cebuli lub w życie� Były wówczas brązowe lub 

https://www.kochamywarmie.pl/2019/12/szemel-i-byski-zwyczaje.html
https://www.kochamywarmie.pl/2019/12/szemel-i-byski-zwyczaje.html
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zielone� Gdzieniegdzie odnotowano zwyczaj chowania malowanych jaj w ogrodzie – „w ta-
kim gniazdku się chowa i mózi dzieciom, coby i szókali, bo to im zajoncek zniósł”� Prezenty 
w  pierwszy dzień uroczystości zmartwychwstania Pańskiego chował zajączek na posesji, 
przed domem, a dzieci miały za zadanie je odnaleźć�

cały niemal tydzień przed wielkanocą był czasem magicznym� w wielką Środę (krzy-
wa środa) istniał zwyczaj polewania wodą, za to nie można było ani tkać, ani siać w polu 
– uważano, że prace wykonane tego dnia nie wydadzą dobrego owocu� w wielki czwartek 
uczestniczono zazwyczaj w  nabożeństwie i  starano się wykonywać prace polowe, albo 
przynajmniej zakupić nasiona� z  kolei w wielki Piątek zazwyczaj poszczono, podawano 
raz dziennie tylko chleb z olejem i kawę zbożową� Był to czas wyciszenia i skupienia� Go-
spodarz nie szedł w pole, nie rozpalano pieców� w wielką sobotę także poszczono choć 
łagodniej – podawano wtedy mleczną zupę� w  sobotę również święcono ogień, wodę 
i świece� Te ostatnie chroniły przed pożarem, burzą i napaściami� Przed kościołami usta-
wiano stągwie ze święconą wodą, aby każdy mógł zabrać trochę do domu� Miała ona moc 
ochrony w szczególnych momentach życia, w czasie podróży, gdy ktoś szedł do wojska, 
czy żenił się� w wielką sobotę palono także stare dewocjonalia (np� spróchniałe krzyże)� 
Ludzie zabierali popiół, który z nich pozostał wierząc, że ma on właściwości uzdrawiające 
i podawano go chorym�

wielkanocny poniedziałek zaczynał się smaganiem młodych dziewcząt przy pomocy 
gałązek wierzbowych czy jałowcowych� Grupy chodzących „po smaganiu” śpiewały spe-
cjalne pieśni i zbierały „wykupek” w postaci jaj, ciasta, kiełbasy, a bardzo rzadko pieniędzy� 
Śmigus dyngus dotarł na te tereny dopiero po ii wojnie światowej razem z nowymi osad-
nikami�

Pierwszego dnia świąt obmywano się wodą o świcie (dziewczęta biegły nad rzekę, jezioro), 
co miało zapewnić zdrowie i urodę oraz zakopywano jajka pod progiem, aby zapewnić sobie 
pomyślność� Drugi dzień świąt był natomiast czasem odwiedzin krewnych i znajomych�

M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  2
niedziela wielkanocna na warmii
Na Warmii kultywowano różne zwyczaje związane ze Świętami Wielkanocnymi. Na przy-

kład w Bartągu czy Butrynach o świcie zbierała się kompania młodych ludzi, którzy szli przez 
miejscowość i uderzając w bęben, budzili mieszkańców i zapraszali na rezurekcję. Udział w niej 
był bardzo ważny, bo kto nie był na niej, nie mógł się uważać za katolika. Pierwszy dzień spę-
dzano w domu. Śniadanie wielkanocne nie było mięsne, dopiero obiad był świąteczny. Warmiacy 
jedli dużo grochu, zresztą do menu wchodziło to, co sami gospodarze wyhodowali lub zebrali na 
polu. Wiemy, że świętowaniu towarzyszyły także różne konkursy. Przykładem jest połykanie 
gotowanych jaj. Kto więcej zjadł, ten zwyciężał.
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M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  3 

Źródło: internet: https://www�mazuryzprzewodnikiem�pl/lany-poniedzialek-na-warmii-i-
-mazurach/; dostęp: 6 października 2020

g r u Pa  3.
zapoznaj się z materiałami i odpowiedz na pytania:
a) jakie etapy towarzyszyły na warmii i Mazurach zwyczajowi wydawania panny za mąż?
b) czy we współczesnych uroczystościach weselnych pozostało coś z dawnych zwyczajów?
c) jaki strój ludowy zamieszczono na zdjęciu w materiale 2? czy potrafisz odróżnić ludo-

wy strój mazurski od warmińskiego?
d) jak ubierały się dziewczęta mazurskie do ślubu? na podstawie wiedzy własnej odpo-

wiedz, która królowa angielska przyczyniła się do zakładania białej sukni ślubnej? 

M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  1
Obrzęd weselny składał się z kilku etapów: zmówin, „sprosin”, aktu weselnego, przeno-

sin i poprawin� zmówiny to porozumienie między rodzinami przyszłych małżonków (rajba 
na Mazurach, ględy na warmii)� nad całym rytuałem czuwał swat i to on prosił o rękę dziew-
czyny w  imieniu kawalera� w  kolejną niedzielę przyszła panna młoda jechała z  rodzicami 
do rodzinnego domu kawalera, gdzie określano szczegóły� Odtąd panna stawała się brutką� 
w kolejną sobotę młodzi ustalali z księdzem datę ślubu� sama ceremonia odbywała się na 
warmii zwykle w poniedziałki lub wtorki a na Mazurach w piątki i trwała trzy dni� zgodnie 
z tradycją kultywowaną do początków XX wieku na Mazurach panna młoda szła do ślubu 
w czarnej sukni oznaczającej powagę mając na głowie mirtowy wianek� Dopiero od 1910 r� 
obowiązywały białe suknie� natomiast pan młody wkładał ciemne ubranie� w lewej klapie 
surdutu umieszczał bukiecik z mirty� na głowie miał czarny kapelusz� Trzeciego dnia nastę-
powały przenosiny do domu męża� Tydzień później urządzano poprawiny i młodzi składali 
pierwszą wizytę rodzicom dziewczyny�

https://www.mazuryzprzewodnikiem.pl/lany-poniedzialek-na-warmii-i-mazurach/
https://www.mazuryzprzewodnikiem.pl/lany-poniedzialek-na-warmii-i-mazurach/
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M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  2 
Oczepiny
Przydanki (druhny) stawały ciasno dookoła brutki – ona siedziała na środku, na krześle� 

starsza druhna zdejmowała pannie młodej wianek i nakładała czepek (twarda myca) – czyli 
symbol przejścia do statusu mężatki� czepek stanowił posag brutki i wydawano na niego 
sporo pieniędzy� 

Źródło: internet, https://www�kochamywarmie�pl/2008/03/strj-warmiski�html; dostęp: 12 
października 2020�

M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  3
Pieśń zaręczynowa śpiewana przez kawalera, któremu się kandydatka na żonę nie spodo-

bała:
„Żył ci jo z utropsieńcem 
tylko dwa niedziele, 
miał ci uón łep uod śledzia, 
dupa uod niedźwiedzia, 
pazury jak grabzie, 
pysk podobny żabzie”

M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  4
Koło ósmej rano brutka z domu rodzinnego odjeżdżała do domu męża� na wozy wnoszo-

no jej posag – pierzyny, ubrania i skrzynię� Dawniej największą wartość miała skrzynia, pięk-
nie malowana� wkładano do niej bieliznę osobistą, pościelową i kuchenną, wianek ślubny, 
czepek i Kancjonał Pruski, świecę� wynoszono również na wozy prezenty od gości� w trakcie 

https://www.kochamywarmie.pl/2008/03/strj-warmiski.html


      34SPIS TREŚCI Kultura ludowa Mazurów i warmiaków w XiX wieku

przenosin śpiewano pieśni pożegnalne, w których wyrażano smutek związanych z opusz-
czaniem rodzinnego domu� Dziewczyna dziękowała matce za wychowanie� 

Przestrzegano też młodą mężatkę przed życiem z teściową:
„Oj, cicho synowo, nie wywiraj gamby,

bo ja wezna kamniań, wybija ci zamby”�

g r u Pa  4.  poGrzeB mazurski
zapoznajcie się z materiałami i odpowiedzcie na pytania:
a) czym była dla Mazurów „pusta noc”?
b) jakie wierzenia i zwyczaje wiązały się z pogrzebem na Mazurach?
c) na podstawie wiedzy własnej odpowiedz kim był Hieronim skurpski, a także co przed-

stawia obraz zamieszczony w materiale 2� - do jakich zwyczajów nawiązuje? 
d) czy we współczesnych uroczystościach pogrzebowych pozostało coś z dawnych zwy-

czajów mazurskich?

M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  1
rodzina, znajomi i sąsiedzi na Mazurach czuwali przy zmarłym przez trzy dni, ale to wła-

śnie ostatnia, „pusta noc” była najważniejsza� złożone do trumny ciało znajdowało się w naj-
większej izbie w domu� zmarłemu wkładano do trumny (na warmii trumna była niebieska 
– zmarły miał iść do nieba) symboliczne przedmioty: słomkowy bądź trzcinowy kapelusz 
lub chustkę do nosa oraz grzebień (dzięki temu mógł otrzepać piach ze spodni i  zacze-
sać elegancko włosy)� natomiast kobietom zarzucano na plecy czarną chustę z  frędzlami, 
a pod głowę wkładano grzebyk i  lusterko� w całym domu obowiązkowo należało zasłonić 
wszystkie lustra, aby dusza się w nich nie przeglądała i nie ukazywała się domownikom� nogi 
zmarłego musiały być skierowane ku drzwiom� wynajmowano także płaczki, czyli kobiety, 
których zadaniem było okazywanie rozpaczy oraz opłakiwanie zmarłego� w tę noc czuwali 
przy nim członkowie rodziny, znajomi i sąsiedzi� Odwiedzający dom częstowani byli wódką 
i kuchem� ważnym elementem była uczta pogrzebowa, wyprawiana niegdyś w karczmie dla 
całej wioski� uczta ta nosiła na Mazurach nazwę „cerm”, która w trakcie zanikania samego 
zwyczaju została zastąpiona przez polską „stypę” i „skórkę”� Dawniej na pogrzebowej uczcie 
obowiązywał specjalny dobór potraw, np� był zakaz podawania mięsa� Określenie cerm bez-
pośrednio nawiązuje do pruskiego słowa sermen oznaczającego ucztę pogrzebową odby-
waną na cmentarzu� 

Mazurzy grzebali zmarłych w zachodnim kierunku i wkładali zmarłym w dłonie mone-
ty� wierzono również, że na uczcie przebywa duch zmarłego, dlatego zostawiano dla niego 
pusty stołek nakryty płóciennym ręcznikiem, na którym była opuszczona trumna do grobu� 
w niektórych wsiach na tym stołku kładło się jedzenie, które o północy zanoszono na ręczni-
ku, na rozstaje dróg� w ten sposób odprowadzało się zmarłą duszę� Dusza zmarłego czasami 
nie nadążała za konduktem i powracała na ucztę pogrzebową� zbłąkanego ducha mogli od-
prowadzić na cmentarz wówczas tylko nieliczni wybrańcy zwani tragarzami duchów� 
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M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  2
H� skurpski (1957)

Źródło: internet, http://encyklopedia�warmia�mazury�pl/index�php/Pusta_noc; dostep: 
12 października 2020

4. Rekapitulacja pierwotna
nauczyciel zadaje pytania uczniom:
a) Które ze zwyczajów dawnych warmiaków i Mazurów wydają ci się najciekawsze? 
b) czy w XXi wieku wierzenia i zwyczaje warmiaków i Mazurów są obecne w życiu ludzi 

tego regionu?

zabawy learning apps:
https://learningapps�org/display?v=pxkh9p2ck20
https://learningapps�org/display?v=pnqixs89k20

 

http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php/Pusta_noc
https://learningapps.org/display?v=pxkh9p2ck20
https://learningapps.org/display?v=pnqixs89k20
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T e M aT:   plebiScyt na WarMii, Mazurach 
  i poWiślu

S c e n a r i u S z  z a j ę ć
(uwaga: scenariusz stanowi inspirację i może być dowolnie modyfikowany; wykorzysta-

nie wszystkich materiałów może uniemożliwić przeprowadzenie zajęć w ciągu 45’)

Cel lekcji: ukazanie przyczyn, przebiegu i skutków głosowania z 11 lipca 1920 r�

„NaCoBeZu” (na co będę zwracać uwagę); oczekuję, że po zajęciach uczeń: 
•	 wymieni zasady, na jakich odbył się plebiscyt i oceni ich konsekwencje w odniesieniu 

do wyników głosowania
•	 wskaże na mapie m�in� teren plebiscytowy; wsie, które w wyniku głosowania znalazły 

się w Polsce; siedziby komisji alianckich

Kluczowe pytanie: czy Polska miała szansę latem 1920 roku wygrać plebiscyt na warmii, 
Mazurach i Powiślu? 

Metody: praca z materiałem ikonograficznym i tekstem źródłowym, elementy wykładu 
i dyskusji, praca z mapą, swOT, zabawy edukacyjne – learning apps

Formy: indywidualna, praca w grupach, zbiorowa

Środki dydaktyczne, m�in� materiały ikonograficzne, mapa, teksty – Dziedzictwo ziem 
pruskich. Podręcznik dla młodzieży; Olsztyn 2011/2012; K� Kierski, Plebiscyt 1920 roku. Walka 
o polskość Warmii i Mazur, wyd� iPn

Odniesienie do podstawy programowej: XXViii Odrodzenie państwa polskiego po 
i  wojnie światowej (szkoły podstawowe); Xiii Problemy i  osiągnięcia ii rzeczypospolitej 
(szkoła ponadpodstawowa)

Realizacja kompetencji kluczowych: 1� Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia 
informacji; 4� Kompetencje cyfrowe; 6� Kompetencje obywatelskie; 8� Kompetencje w zakre-
sie świadomości i ekspresji kulturalnej
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P r z e b i e g  z a j ę ć : 

1. Część porządkowo-organizacyjna 
2. Rekapitulacja wtórna

nauczyciel zadaje uczniom pytania, m�in� 
* jakie były ustalenia granic państwa polskiego w latach 1918-1921? 
* na jakich terenach poza warmią, Mazurami i Powiślem przeprowadzono plebiscyt i jakie 

były jego wyniki?

3. Część zasadnicza
nauczyciel wprowadza uczniów w  temat, któremu poświęcona jest lekcja; informuje 

o tym, że postanowienia traktatu wersalskiego dotyczące plebiscytu na warmii, Mazurach 
i Powiślu nie satysfakcjonowały ani Polaków, ani niemców� Obie strony rozpoczęły przygoto-
wania do głosowania jeszcze przed podpisaniem traktatu ponieważ informacje docierające 
tu z Francji pozwalały na przewidzenie takiego rozwiązania� niemcy byli stroną aktywniej-
szą, dysponowali miejscową administracją, policją i wojskiem� Mieli też większy potencjał 
finansowy i ludzki� wkrótce okazało się, że także same zasady głosowania sprzyjają stronie 
niemieckiej� 

nauczyciel dzieli klasę na cztery grupy (wybrane losowo poprzez wyciągnięcie karteczki 
w jednym z czterech kolorów); każda otrzymuje pakiet materiałów i przydział zadań�

g r u Pa  1.
zapoznajcie się z  materiałami i  na ich podstawie oraz wiedzy własnej odpowiedzcie 

na pytania:
•	 jakie były zasady głosowania w plebiscycie z 11 lipca 1920 r?
•	 jakie tereny były objęte głosowaniem?
•	 czy zasady głosowania mogły wpłynąć na wynik – uzasadnij odpowiedź

M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  1
Prawo udziału w głosowaniu przyznano wszystkim urodzonym na terenie plebiscytowym 

przed 1905 r� i mającym ukończone 20 lat� w ten sposób prawo głosu otrzymało 157 tys� 
osób (37% wszystkich uprawnionych), urodzonych wprawdzie na warmii i Mazurach, ale od 
lat żyjących w zachodnich niemczech� aby zachęcić emigrantów do głosowania, opłacono 
im podróż i przyznano specjalne dodatki� 

niekorzystne dla strony polskiej była również decyzja aliantów o umieszczeniu na karcie 
do głosowania napisów „Polska” („Polen”) i „Prusy wschodnie” („Ostpreussen”)� wielu miesz-
kańców tych ziem nie odczuwało wspólnoty narodowej z Polakami i wybrało „małą ojczy-
znę”, zamiast nieznanej im Polski�
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M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  2
Obszar plebiscytowy obejmował trzy powiaty na warmii (miasto Olsztyn, powiaty ziem-

skie olsztyński i reszelski), osiem powiatów na Mazurach (ostródzki, nidzicki, szczycieński, pi-
ski, ełcki, olecki, giżycki i mrągowski); cztery powiaty na Powiślu (suski, kwidzyński, sztumski 
i malborski)� nie obejmował za to północnej części warmii oraz okręgu elbląga, należących 
do 1772 r� do Polski, które były w większości niemieckojęzyczne�

M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  3

Źródło: wyd� elset

M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  4
wyborcy niemieccy

Źródło: wyd� elset
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g r u Pa  2.
zapoznajcie się z materiałami i na ich podstawie oraz wiedzy własnej udzielcie odpowie-

dzi na pytania:
•	 jak wyglądały przygotowania do plebiscytu strony polskiej i strony niemieckiej?
•	 jaką rolę miała pełnić Komisja Międzysojusznicza?
•	 Kim był Bogumił Linka i jakie były jego losy?

M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  1
nierzadko dochodziło do prowokowania Polaków� niemcy ogromną wagę przywiązywali 

do swoich wpływów na określonych terenach� jeśli uznawano, że Polacy mogliby zyskać 
zbyt dużą przewagę, czyniono wszelkie kroki, aby się temu przeciwstawić, nawet z wyko-
rzystaniem przemocy� w taki sposób rozwiązano m�in� polskie zebranie w szczytnie w listo-
padzie 1919 r� czy zebranie w stawigudzie, które zostały rozbite przez niemieckie bojówki� 
w  samym szczytnie, w  styczniu 1920 r� na zebraniu ponownie pobito działaczy polskich: 
Bogumiła Linkę, emila Leyka i stanisława Gąsowskiego� Linka na skutek doznanych ran zmarł 
w marcu tego roku� został pochowany w Olsztynie� Po pogrzebie sfanatyzowany tłum zde-
wastował mogiłę, a wkrótce na tym miejscu powstał cmentarny śmietnik (nowy nagrobek 
odsłonięto dopiero w 1953 r�) Do brutalnych akcji bojówkarzy doszło także w Biskupcu re-
szelskim i Giżycku� wydarzenia te niepokoiły zarówno Komisję Międzysojuszniczą, jak i wła-
dze niemieckie, obawiające się utraty kontroli nad sytuacją�

Przybycie Komisji Międzysojuszniczej, której obecność miała zahamować antypolskie na-
stroje dawała Polakom nadzieję – wojska brytyjskie, francuskie, włoskie i japońskie przybyły 
tu na początku 1920 r� niestety szybko okazało się, że oddziałów było zbyt mało, aby po-
wstrzymać bojówkarzy niemieckich�

M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  2
w  celu umacniania wpływów polskich na Mazurach i warmii powołano dwa komitety� 

w maju 1919 r� powstał Komitet Przedplebiscytowy (przekształcony później w Mazurski Ko-
mitet Plebiscytowy), na którego czele stanął biskup Kościoła ewangelicko-augsburskiego 
juliusz Bursche; latem powołano także warmiński Komitet Plebiscytowy, którym kierował 
m�in� jan Baczewski�

niemcy w lipcu 1919 r� utworzyli organizację o charakterze masowym – związek Mazurów 
i warmiaków, na czele którego stanął Max worgitzki� Odwoływano się tu do więzi regional-
nych, pojęcia „małej ojczyzny” a działacze docierali do każdej wioski� Po dwóch miesiącach 
do związku przystąpiło ponad 206 tys� ludzi� 

M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  3
znaczącym utrudnieniem była dla Polaków mała skala akcji prasowej� Przewaga niem-

ców w akcji propagandowej wiązała się oczywiście z dużo większymi możliwościami finan-
sowymi� niemiecka gazeta „Pruski Przyjaciel Ludu” (była wydawana w języku polskim) roz-
chodziła się w nakładzie 50 tys� egzemplarzy; wspierająca stronę polską „Gazeta Olsztyńska” 
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osiągała nakład 5 tys�, a wydawany w szczytnie „Mazur” zaledwie 3,5 tys� egzemplarzy� Po-
nadto niemcy do swojej sprawy zaangażowali urzędników państwowych i samorządowych, 
nauczycieli i księży zarówno katolickich, jak i ewangelickich�

M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  4
ulotka wyborcza

Źródło: wyd� elset

M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  5
wiec plebiscytowy w Ostródzie

Źródło: wyd� elset
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g r u Pa  3.
zapoznajcie się z materiałami; na ich podstawie oraz wiedzy własnej odpowiedzcie na pytania:
•	 Kiedy odbyło się głosowanie i czy przebiegało zgodnie z zasadami?
•	 jakie były wyniki głosowania i co mogło na nie wpłynąć?
•	 jakie skutki niosło to głosowanie?

M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  1
Dzień plebiscytu, 11 lipca 1920 r�, okazał się dla Polaków dniem fatalnym� Osobom popie-

rającym Polskę uniemożliwiano głosowanie, fałszowano listy osób uprawnionych do głoso-
wania czy przewożono niemców z jednej miejscowości do drugiej, aby mogli wielokrotnie 
oddawać głos� stronie polskiej nie pomogła także toczona właśnie wojna polsko-bolszewic-
ka i fakt, że wojska radzieckie docierały pod warszawę�

w konsekwencji w okręgu olsztyńskim na Prusy wschodnie padło 363 209 głosów, na Pol-
skę 7980; w okręgu kwidzyńskim za niemcami 96 894, za Polską – 7 947� Tylko w 9 gminach 
za Polską opowiedziała się większość jej mieszkańców� w obu okręgach za Polską głosowało 
zaledwie 3,4%� 12% uprawnionych w ogóle nie wzięło udziału w głosowaniu – często byli to 
Polacy, którzy stracili już wcześniej wiarę w zwycięstwo� w powiecie Olecko za Polską padły 
tylko 2 głosy na prawie 30 tys� biorących udział w głosowaniu, stąd późniejsza niemiecka 
nazwa miasta Treuburg� w efekcie do Polski przyłączono tylko trzy wsie z powiatu ostródz-
kiego: Groszki, napromek i  Lubstynek; na Powiślu natomiast Małe Pólko, nowe Lignowy, 
Kramrowo, Bursztych i janowo�

ewenementem były wyniki głosowania w  Groszkach� na 74 oddane głosy, 69 było za 
Polską� wieś swój wynik zawdzięczała m�in� działalności ks� Franciszka Lissa� Prowadzono tu 
ożywione dyskusje o sytuacji politycznej odrodzonej Polski i kolportowano polską prasę� Po 
ogłoszeniu wyników siedmioletni chłopiec- Franciszek Krajewski wyszedł na wieś z biało-
-czerwoną flagą i okrzykiem „niech żyje Polska”�

M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  2
Głosowanie

Źródło: wyd� elset
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M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  3

Źródło: „Gazeta Olsztyńska” z 13 lipca 1920 r�

g r u Pa  4.
zapoznajcie się z  materiałami i  na ich podstawie oraz wiedzy własnej odpowiedzcie 

na pytania:
•	 jakie były losy Polaków angażujących się w akcję plebiscytową?
•	 jak upamiętniano plebiscyt na terenie Prus wschodnich?
•	 co i w jaki sposób przedstawia materiał pomocniczy nr 4? jaki był cel wydania? 
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M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  1
aktywni działacze plebiscytowi zapłacili za swoją lojalność wobec Polski� Bojówki nie-

mieckie działały nadal� ich ofiarą padł np� ks� Gustaw Działowski czy ks� antoni Ludwiczak� 
Kiedy wybuchła ii wojna światowa, jesienią 1939 roku wielu działaczy zostało aresztowanych 
i  zesłanych do obozów koncentracyjnych� wśród nich był m�in� jan Baczewski – sekretarz 
warmińskiej rady Ludowej w  Olsztynie i  kierownik propagandy warmińskiego Komitetu 
Plebiscytowego, który faktycznie kierował akcją plebiscytową na warmii� z kolei dyploma-
ta czesław andrycz, pracownik Msz rzeczypospolitej Polskiej, a w okresie przedplebiscy-
towym konsul generalny rP w Olsztynie i delegat rządu polskiego przy Komisji Międzyso-
juszniczej w Olsztynie, który bronił interesów polskich, został w czasie okupacji aresztowany 
przez niemców i więziony na Pawiaku, a następnie rozstrzelany�

M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  2

uroczystości upamiętniające plebiscyt (w rocznicę plebiscytu) w Działdowie 
Źródło: wyd� elset

M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  3
Kamień plebiscytowy, powiat ostródzki

Źródło: wyd� elset
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M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  4

Źródło, internet: http://staremiastoelblag-mah�blogspot�com/2017/06/pieniadz-zastep-
czy�html; dostęp: 24 września 2020�

Rekapitulacja pierwotna
Przy pomocy analizy swOT rozważ, czy Polacy mieli szanse wygrać plebiscyt w 1920 r�?

zabawy edukacyjne:
https://learningapps�org/display?v=pq2dcngtc20
https://learningapps�org/display?v=pv7qqv1cc20

http://staremiastoelblag-mah.blogspot.com/2017/06/pieniadz-zastepczy.html
http://staremiastoelblag-mah.blogspot.com/2017/06/pieniadz-zastepczy.html
https://learningapps.org/display?v=pq2dcngtc20
https://learningapps.org/display?v=pv7qqv1cc20
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T e M aT :   Szkoły polSkie na WarMii 
  W okreSie MiędzyWojennyM

S c e n a r i u S z  z a j ę ć
(uwaga: scenariusz stanowi inspirację i może być dowolnie modyfikowany; wykorzysta-

nie wszystkich materiałów może uniemożliwić przeprowadzenie zajęć w ciągu 45’)

Cel lekcji: zapoznanie uczniów z działalnością placówek polskich w okresie międzywo-
jennym na warmii

    
„NaCoBeZu” (na co będę zwracać uwagę); oczekuję, że po zajęciach uczeń:
•	 poda miejscowości, gdzie mieściły się szkoły polskie na warmii i nazwiska kilku peda-

gogów w nich nauczających
•	 wskaże okoliczności powstania i zamykania szkół
•	 wyjaśni, jakie było znaczenie polskich placówek dla zachowania kultury polskiej 

w państwie niemieckim

Kluczowe pytanie: jakie znaczenie dla utrzymania polskości miały polskie szkoły na war-
mii w okresie międzywojennym i czy warto zachować pamięć o nich dziś?

Metody: praca z tekstem źródłowym, praca ze źródłem ikonograficznym, elementy wy-
kładu i dyskusji; jigsaw, learning apps

Formy: indywidualna, praca w grupach, zbiorowa

Środki dydaktyczne, m�in� i� Lewandowska, j� chłosta, Śladami polskich szkół na południo-
wej Warmii w latach 1929–1939, Olsztyn 2010; podręcznik Dziedzictwo ziem pruskich, Dzieje 
i kultura Warmii i Mazur (Olsztyn 2012); jan Boenigk, Minęły wieki a myśmy ostali, warszawa 
1957; materiał ikonograficzny

Odniesienie do podstawy programowej: XXX� społeczeństwo i gospodarka ii rP (szkoła 
podstawowa); XLiii� społeczeństwo i gospodarka ii rP (szkoła ponadpodstawowa)

Realizacja kompetencji kluczowych: 1� Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia 
informacji; 5� Kompetencje osobiste, społeczne w zakresie umiejętności uczenia się
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P r z e b i e g  z a j ę ć :

1. Część porządkowo-organizacyjna

rekapitulacja wtórna: nauczyciel kieruje pytania do uczniów, odpowiadają ochotnicy 
lub uczniowie wyznaczeni, np� 

jakie zmiany dla Polaków przyniosła i wojna światowa? 
jak zakończył się plebiscyt na warmii, Mazurach i Powiślu i z czego to wynikało?

2. Część zasadnicza
nauczyciel wprowadza uczniów w temat informując ich m�in� o następujących danych: 

w 1928 roku rząd pruski przyjął „Ordynację dotyczącą uregulowania szkolnictwa dla mniej-
szości polskiej w państwie pruskim” i dzięki temu możliwe stało się zakładanie i prowadzenie 
prywatnych szkół z polskim językiem nauczania w Prusach wschodnich� wcześniej, w okresie 
plebiscytowym, na mocy decyzji Plebiscytowej Komisji Międzysojuszniczej powstały szkoły 
i przedszkola w 19 miejscowościach� ich żywot okazał się wówczas krótki, ponieważ plebi-
scyt został przez Polaków przegrany� za to w latach 1929–1939 powstało i w różnym okresie 
istniało na warmii i Mazurach 16 szkół� Były to placówki na warmii w Brąswałdzie, chaberko-
wie, Giławach, Gietrzwałdzie, jarotach, Lesznie, nowej Kaletce, Olsztynie, Pluskach, Purdzie, 
skajbotach, stanclewie, unieszewie, worytach i wymoju oraz w Piasutnie na Mazurach� zało-
życielem polskich placówek na warmii i ewangelickiej szkoły w Piasutnie było odpowiednio 
Polsko-Katolickie Towarzystwo szkolne oraz Komisja szkolna na Mazury� Polskie inicjatywy 
napotykały na zdecydowany opór ze strony niemieckiej, zwłaszcza kiedy do władzy doszedł 
adolf Hitler� Placówki starano się zamykać, wywierano naciski na rodziny posyłające dzieci 
do polskich szkół� Przyznawanie się do polskich korzeni było w tym czasie prawdziwym he-
roizmem� Po wybuchu wojny w 1939 r�, liczni nauczyciele zostali wywiezieni do obozów kon-
centracyjnych, z których wielu już nie powróciło� Dziś nazwiska ludzi związanych wówczas 
z polską oświatą kojarzą się mieszkańcom regionu z nazwami ulic (m�in� Franciszek Barcz, 
edward Turowski); czasem z patronami szkół (m�in� ryszard Knosała, józef Malewski, Tadeusz 
Pezała)� niektórzy działacze dopiero w ostatnich latach stali się bohaterami monografii, jak 
w przypadku władysława stachowskiego, o którym napisała jego córka�

w  dalszej części nauczyciel dzieli klasę na sześć grup np� losując kolorowe karteczki 
(w sześciu kolorach)� Każda grupa ma do wykonania zadania, a swoją pracę uczniowie pre-
zentują się na forum klasy lub metodą jigsaw�

g r u Pa  1.  chaBerkowo
na podstawie załączonych materiałów odpowiedz na pytania:
•	 w jakich latach działała polska szkoła w chaberkowie i w czyim domu się mieściła?
•	 za co nauczyciel mógł zostać pozbawiony prawa wykonywania zawodu?
•	 ilu uczniów musiała liczyć szkoła, aby uniknąć zamknięcia? 
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•	 jakie były losy ryszarda Knosały?
•	 czy budynek istniejący współcześnie przypomina dawną szkołę?

M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  1 .
szkoła polska w  chaberkowie  powstała 10 kwietnia 1929 r� Mieściła się w  domu jakuba 

nowoczenia� nauczaniem dzieci zajmowali się m�in� Maria zientara Malewska, a  od maja 
1929 r� jan Hedrych� Prowadził on zajęcia pozaszkolne z młodzieżą, odwiedzał rodziców, zało-
żył chór i zespół teatralny, a także organizował zajęcia sportowe� Hedrych został pozbawiony 
prawa nauczania za zbyt dużą aktywność na rzecz mniejszości polskiej w Prusach wschod-
nich� w kwietniu 1932 r� obowiązki kierownika szkoły przejął ryszard ignacy Goetze� z  jego 
inicjatywy powstała w chaberkowie drużyna harcerska� w czerwcu 1934 r� władze niemieckie 
odebrały mu prawo nauczania w niemczech, ponieważ obywatele polscy nie mogli prowadzić 
działalności pozalekcyjnej� na miejsce Goetzego powołano ryszarda Knosałę� Łączył on obo-
wiązki zawodowe z pracą w nowej Kaletce� 10 września 1934 r� w sali szkoły polskiej w chaber-
kowie otwarto świetlicę, w której udostępniano czytelnikom gazety polskie oraz księgozbiór 
z  56 woluminami� w  1937 r� utworzona przez ryszarda Knosałę drużyna siatkówki zdobyła 
pierwszą nagrodę w rozgrywkach międzyszkolnych� w kwietniu 1939 r� do szkoły uczęszczało 
5 dzieci, czyli o dwoje za mało, aby mogła istnieć szkoła polska� Decyzją władz niemieckich 
4 maja 1939 r� szkoła polska w chaberkowie została zamknięta� sam ryszard Knosała w cza-
sie wojny trafił do obozu koncentracyjnego w Dachau� Pracował tam jako tłumacz i kierownik 
poczty obozowej; przemycał dla więźniów lekarstwa i żywność� zmarł na dur brzuszny 6 lute-
go 1945 r� (urna z prochami wróciła do Olsztyna i została złożona na cmentarzu komunalnym)�

M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  2 .
ryszard Knosała z uczniami
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M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  3 .
Budynek dawnej szkoły w 2020 r�

g r u Pa  2.  GietrzwałD
na podstawie załączonych materiałów odpowiedz na pytania:
•	 w jakich latach funkcjonowała szkoła polska w Gietrzwałdzie i kto w niej nauczał? 
•	 w jaki sposób niemcy zniechęcali mieszkańców do posyłania swoich dzieci do polskiej 

placówki?
•	 co stało się z B� chabowskim w czasie ii wojny światowej?

M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  1
szkoła została otwarta 10 kwietnia 1929 r� na naukę szkolną wynajęto izbę w domu an-

toniego Fiutaka� Kierownikiem został władysław jankowski a od grudnia 1929 r� Bronisław 
chabowski, który prowadził chór, zespół teatralny, uczył młodzież muzyki i  śpiewu� wraz 
z żoną Małgorzatą aktywnie działał na rzecz polskiej mniejszości� 10 września 1933 r� w wy-
niku nacisków ze strony niemieckiej zlikwidowano szkołę polską w Gietrzwałdzie� chabow-
skiego przeniesiono do Katolickiej szkoły Polskiej w stanclewie� w czasie wojny chabowski 
trafił do obozu koncentracyjnego w stutthof i mimo zwolnienia wkrótce zmarł�
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M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  2
Budynek, w którym dawniej mieściła się polska szkoła; widok z 2019�

M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  3
B� chabowski z żoną
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M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  4
(…) Sytuacja zmieniła się po dojściu hitlerowców do władzy. Na początku 1933 roku do szko-

ły w Gietrzwałdzie uczęszczało dziesięcioro dzieci, ale funkcjonariusze NSDAP zaczęli wywierać 
naciski na rodziców posyłających swoje dzieci do polskiej szkoły, tak że z  każdym miesiącem 
zmniejszała się liczba uczniów. Hitlerowcy wchodzący w  skład rady gminnej podjęli uchwałę 
o konieczności likwidowania szkoły polskiej przez sterroryzowanie rodziców, którzy posyłali do 
niej swoje dzieci lub też pozyskanie ich różnymi awansami.

M at r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  5
rozalia wiśniewska pomagająca nauczycielom w pracach domowych napisała:
Niemcy grozili. Ojcowie tych dzieci, co chodziły do szkoły polskiej, nie dostawali pracy, wszędzie 

ich wyganiali. Byli bez chleba. To Hermański i mój szwagier Nerowski taki gwałt ucierpieli. Licho ob-
chodzili się Niemcy z polskimi rodzinami. Kiedy szlismy ścieżką do kościoła i nas spotykali, pluli na 
nas i krzyczeli – „Precz Poloki ze ścieżki”. Wiele razy moja matka schodziła na drugą stronę drogi. Wy-
śmiwali się z nas, wybijali szyby (…)Kiedy natomiast zaczęła się szkoła polska, nauczyciel niemiecki 
chodził i dawał rodzicom pieniądze, aby dzieci do niej nie posyłali. Większość przystała do szkoły nie-
mieckiej, bo łaszczyli się na pieniądze. Tylko cztery rodziny w stałości zostały przy polskiej szkole. Jak 
nauczyciel szedł z dziećmi gdzieś na przechadzkę, to go obrzucano sztachetami i kamieniami.

g r u Pa  3.  Giławy
na podstawie załączonych materiałów odpowiedz na pytania:
•	 w jakich latach działała szkoła polska w Giławach? 
•	 co było powodem zmniejszenia się liczby uczniów w 1932 r� i jak temu zaradzono?
•	 jak sadzisz, dlaczego niemcy chcieli namówić Fr� sznarbacha na objęcie posady na-

uczyciela w szkole niemieckiej? 
•	 na podstawie materiału nr 4 odpowiedz, z jakiego powodu zorganizowano przedsta-

wienie� jak wyglądają rekwizyty i stroje młodych aktorów? 

M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  1
szkołę polską w Giławach otwarto 2 czerwca 1931 r� a kierownikiem został Tomasz set-

ny� w 1932 r� podczas obchodów Święta Dziecka w Purdzie wielkiej miał miejsce napad hi-
tlerowskiej bojówki z Pasymia na szkołę w Giławach� napad był skierowany przeciwko set-
nemu, który był obywatelem polskim� Po tych wydarzeniach liczba dzieci w polskiej szkole 
zmniejszyła się do 6� w tej sytuacji, aby nie dopuścić do zamknięcia szkoły, Polsko-Katolickie 
Towarzystwo szkolne na warmię dokonało zamiany nauczycieli� Do Giław przyszedł nauczy-
ciel z obywatelstwem niemieckim edward Turowski z nowej Kaletki, zaś do szkoły w nowej 
Kaletce przeniesiono Tomasza setnego� szkoła w  Giławach przetrwała do sierpnia 1939 r� 
pomimo odebrania prawa nauczania edwardowi Turowskiemu, ciągłej obserwacji  Pawła 
Trzcińskiego i nieustannych nacisków na kolejnego nauczyciela Franciszka schnarbacha, na 
którym chciano wymóc przejście do pracy w szkole niemieckiej� 
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M at e r i a ł  p o M o c n i c z y n r  2
Budynek dawnej szkoły w Giławach, widok współczesny

M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  3
W połowie stycznia 1936 r. nauczycielem w Giławach został rodowity Warmiak, Franciszek 

Sznarbach, wywodzący się z Barczewka. Był absolwentem Akademii Pedagogicznej w Bytomiu. 
Wcześniej nauczał w Wielkim Buczku na Pograniczu. W Gilawach zyskał w krótkim czasie uzna-
nie Warmiaków. 

M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  4
Giławy, jasełka 1932, edward Turowski
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g r u Pa  4.  pluski
na podstawie załączonych materiałów i wiedzy własnej odpowiedz na pytania:
•	 w jakich latach działała polska szkoła w Pluskach i kto był w niej nauczycielem?
•	 Dlaczego budynki, w których mieściły się szkoły w Pluskach i unieszewie były podob-

ne architektonicznie? Gdzie zazwyczaj mieściły się szkoły polskie?
•	  scharakteryzuj rolę nauczyciela w środowisku lokalnym?

M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  1
13 stycznia 1930 r� otwarta została polska szkoła w Pluskach� zajęcia lekcyjne odbywa-

ły się w  izbie wynajętej u  gospodarza Franciszka weicherta� Kierownikiem szkoły został 
nauczyciel przybyły z Kartuz – robert Gransicki� w 1932 r� wybudowano budynek szkol-
ny – ściśle wg planu obowiązującego w niemczech� zorganizowano także boisko sporto-
we i ogródek� w budynku działała szkoła, przedszkole oraz świetlica� Gransicki zajmował 
się ogrodnictwem i pszczelarstwem, założył małą elektrownię oraz uczył dzieci budować 
kajaki�  26 maja 1937 r� w  wyniku sprzeciwu niemców wobec działalności polskiej szko-
ły zamknięto szkołę w Pluskach, a Gransickiego przeniesiono do pracy w szkole polskiej 
w Głomsku� 

M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  2
Budynek szkoły w Pluskach, widok z 2019 r�
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M at e r i a ł  n r  3
uczniowie i nauczyciel ze szkoły w Pluskach

M at e r i a ł  n r  4
Żywo interesowali się ogródkiem przyszkolnym okoliczni rolnicy. Przychodzili, oglądali, po-

dziwiali pomysłowość nauczyciela, a przy tym korzystali z  jego rad. Po paru latach wszyscy 
potrafili zaszczepić drzewa owocowe (…) Gransicki założył pasiekę (…) Pewnego dnia rozbłysło 
w szkole światło elektryczne – Gransicki pomyślał o własnej elektrowni. Rozpoczął od budowy 
wiatraczka na budynku szkolnym, potem podłączył dynamo i akumulatory. Przychodzili ludzie 
ze wsi i podziwiali. Najdumniejsi byli z nauczyciela jego uczniowie.

g r u Pa  5.  olsztyn
na podstawie załączonych materiałów odpowiedz na pytania:
•	 w jakich latach funkcjonowała szkoła w Olsztynie i jakich przedmiotów tu nauczano?
•	 na czym polegała wyjątkowość tej szkoły?
•	 na podstawie materiału nr 3 odpowiedz, jak wyglądało wyposażenie klasy�

M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  1
szkoła Polska w Olsztynie została otwarta 10 kwietnia 1934 r� w Domu Polskim� Była to 

ostatnia szkoła, jaką powołało do życia  Polsko-Katolickie Towarzystwo szkolne na war-
mię� naukę w szkole rozpoczęło 16 dzieci� Pierwszym kierownikiem i nauczycielem szko-
ły został wojciech Gromadecki� Kiedy liczba uczniów przekroczyła 30 osób, zatrudniono 
drugiego nauczyciela� została nim władysława styp-rekowska, która prawo do nauczania 
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otrzymała 15 maja 1936 r� uczyła dzieci młodsze oraz prowadziła lekcje z  przedmiotów 
geografia, przyroda i prace ręczne� Gromadecki prowadził nauczanie w klasach starszych� 
z pomocą janiny Leśnierowskiej założył też przy szkole drużynę harcerską� w październiku 
1938 r� kierownikiem szkoły w Olsztynie został ryszard Knosała� zastąpił on wojciecha Gro-
madeckiego, który poprosił o przeniesienie do Dąbrówki wielkiej� w grudniu 1938 r� pracę 
w szkole podjął Konrad smolarczyk, lecz został powołany do wehrmachtu� w tej sytuacji 
nauczał tylko ryszard Knosała� szkoła w Olsztynie była często wizytowana� niemcy szu-
kali powodów do zamknięcia jedynej miejskiej szkoły polskiej, która istniała do wybuchu 
ii wojny światowej� 

Organizacja placówki: w  latach 1936–1938 była to dwuklasowa szkoła i  pracowało 
w  niej dwóch nauczycieli� Poza Olsztynem wszędzie funkcjonowała jedna łączona klasa 
i  jeden nauczyciel� Przedmiotami wykładanymi w  szkole były: religia, nauka o  kraju oj-
czystym, język niemiecki, rysunki, śpiew, gimnastyka; w  oddziałach wyższych: historia 
z nauką o państwie, geografia, przyroda, technika (osobno chłopcy i dziewczęta); w sumie 
32 godziny w klasach wyższych�

M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  2
Budynek dawnego Domu Polskiego, w którym mieściła się szkoła polska; widok współ-

czesny



      55SPIS TREŚCI szkoły polskie na warmii w okresie międzywojennym

M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  3
Olsztyn 1935 r�, wojciech Gromadecki z uczniami

g r u Pa  6.  sząfałD/unieszewo
•	 Kiedy otwarto szkołę w sząfałdzie/unieszewie?
•	 jak sądzisz, dlaczego piosenka zaśpiewana wizytatorowi niemieckiemu nie spodobała 

mu się?
•	 jaką rolę odgrywał B� jeziołowicz w społeczności nauczycielskiej szkół polskich na war-

mii?
•	 czy budynek szkoły zachował swoją architekturę do czasów dzisiejszych?
•	 jakie były losy nauczycieli polskich szkół po wybuchu ii wojny światowej?

M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  1
Polska szkoła w unieszewie była jedna z czterech pierwszych na warmii (obok placówek 

w: nowej Kaletce, chaberkowie i Gietrzwałdzie)� Oficjalne otwarcie odbyło się 10 kwietnia 
1929 r� w prywatnym domu Karoliny i Franciszka Bauerów� Pierwszym kierownikiem i jedno-
cześnie nauczycielem został Bolesław jeziołowicz, obywatel polski, który przybył z Powiśla� 
w pracy pedagogicznej i kulturalnej pomagała mu jego żona Maria, również nauczycielka� 
już 19 maja 1930 roku zorganizował dla nauczycieli pierwszą na warmii konferencję rejono-
wą, podczas której poprowadził pokazową lekcję języka polskiego� 17 stycznia 1931 r� zało-
żono warmiński oddział związku nauczycieli Polskich w  niemczech� Bolesław jeziołowicz 
był jego współorganizatorem i prezesem� Bolesław jeziołowicz we wrześniu 1939 r� został 
aresztowany, a  następnie 31 listopada 1939 r� rozstrzelany przez członków selbstschutzu 
wraz z grupą nauczycieli w fordońskiej „Dolinie Śmierci» w Bydgoszczy� Kolejnego nauczy-
ciela jana Mazę również aresztowano na początku września 1939 r� i  osadzono w  obozie 
koncentracyjnym Hohenbruch pod Królewcem� rozstrzelano go 24 lutego 1940 r� 
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M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  2
częstym gościem w szkołach bywał wizytator niemiecki Franz Pasternack, który szukał 

powodów, aby placówki polskie zamykać� w 1936 r� zjawił się niespodziewanie w unieszewie 
i poprosił o zaśpiewanie przez uczniów ostatnio wyuczonej piosenki� nauczyciel jan Maza 
zaproponował ludową piosenkę śląską, której pierwsza zwrotka brzmi:

Tańcowała ryba z rakiem,
a pietruszka z pasternakiem�
cebula się dziwowała
jak pietruszka tańcowała�
ze wspomnień uczennicy dowiadujemy się co było dalej: Wtenczas się strasznie obraził, 

kapelusz na uszy wsunął i poszedł. Śmieliśmy się, że pozbyliśmy się go w szybkim tempie�

M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  3
Budynek nowej szkoły

M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  4
Dzieci szkolne i przedszkolne przed założeniem szkoły w sząfałdzie, 1929
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M at e r i a ł  n r  5
Otwarcie szkoły w sząfałdzie

M at e r i a ł  n r  6
Ostatnia grupa dzieci uczęszczająca do szkoły w 1938 r�

M at e r i a ł  n r  7
nauczyciel B� jeziołowicz z dziećmi
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M at e r i a ł  n r  8
widok obecny

reasumując nauczyciel zaznacza, że szkoły polskie w Prusach wschodnich były swoistym 
znakiem czasu, odpowiedzią na odzyskanie niepodległości przez Polskę po 123 latach zabo-
rów� chociaż przegrany plebiscyt zaprzepaścił szansę na stały powrót polskości na tę ziemię, 
szkoły w namacalny sposób kształtowały rzeczywistość regionu i choć musiały podlegać lo-
gice kolejnych przemian, niosły nadzieję i wymierzały rytm życia w miejscach, gdzie działały� 
nauczyciel zwraca uwagę, że ponad 90 lat od założenia pierwszych placówek to szmat czasu 
i niewątpliwie okazja do refleksji� zmieniała się przynależność państwowa ziem, ustroje, wa-
runki życia, zmieniali się ludzie i ich mentalność� Ogólne spostrzeżenia zawsze niosą za sobą 
niebezpieczeństwo myślenia stereotypowego, choć z drugiej strony pozwalają patrzeć z dy-
stansu i dostrzegać nie tylko poszczególne działania konkretnych placówek, ale i kierunki, 
jakimi podążali ludzie związani z polską oświatą na warmii i Mazurach� Odchodzą już ostatni 
uczniowie polskich szkół w Prusach wschodnich, domy, w których działały niejednokrotnie 
po raz kolejny zmieniły właścicieli, a  pamiątki po szkolnej historii można raczej zobaczyć 
w Domu „Gazety Olsztyńskiej” niż w dawnych placówkach� 

3. Rekapitulacja pierwotna
nauczyciel pyta uczniów jaką rolę miały polskie szkoły w podtrzymaniu polskości tych 

ziem i czy warto zachować pamięć o polskich placówkach działających na warmii w okresie 
międzywojennym; czy to jest ważne?

https://learningapps�org/display?v=p6yf9prdn20

https://learningapps.org/display?v=p6yf9prdn20
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T e M aT:   ludność WarMii i Mazur 
  po zakończeniu działań Wojennych

S c e n a r i u S z  z a j ę ć
(uwaga: scenariusz stanowi inspirację i może być dowolnie modyfikowany; wykorzysta-

nie wszystkich materiałów może uniemożliwić przeprowadzenie zajęć w ciągu 45’)

Cel lekcji: ukazanie wielokulturowego społeczeństwa warmii i Mazur po ii wojnie świa-
towej 

„NaCoBeZu” (na co będę zwracać uwagę); oczekuję, że po zajęciach uczeń: 
•	 poda kto zamieszkiwał warmię i Mazury po zakończeniu wojny
•	 objaśni, na czym polegała weryfikacja i repolonizacja
•	 dlaczego ludność przybywała na ten teren, a kto musiał stąd wyjechać
•	 wskaże na mapie m�in� skąd przybywali osadnicy na teren byłych Prus wschodnich
•	 oceni, czy wielokulturowość regionu może być jego siłą 

Kluczowe pytanie: Kto i dlaczego zamieszkiwał warmię i Mazury po zakończeniu ii wojny 
światowej?

Metody: praca z tekstem, praca z materiałem ikonograficznym, elementy wykładu i dys-
kusji, praca z mapą, jigsaw, zabawa edukacyjna – learning apps

Formy: indywidualna, praca w grupach

Środki dydaktyczne, m�in� materiał ikonograficzny, mapa, teksty źródłowe – Dziedzictwo 
ziem pruskich. Podręcznik dla młodzieży; Olsztyn 2011/2012, dokumenty ze zbiorów archiwal-
nych i prywatnych, aplikacja learning apps

Odniesienie do podstawy programowej: XXXVii Początki komunizmu w Polsce (szkoła 
podstawowa); XVii� Polska pod dominacją zsrr (szkoła ponadpodstawowa)

Realizacja kompetencji kluczowych: 1� Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia 
informacji; 4� Kompetencje cyfrowe; 5� Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umie-
jętności uczenia się 
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P r z e b i e g  z a j ę ć : 

1. Część porządkowo-organizacyjna 
2. Rekapitulacja wtórna

nauczyciel zadaje pytania: 
•	 jak kształtowały się nowe granice Polski?
•	 jakie były główne kierunki przesiedleń ludności polskiej w czasie ii wojny światowej 

i zaraz po niej?

3. Część zasadnicza
nauczyciel wyjaśnia, jakie decyzje zapadły w odniesieniu do Prus wschodnich na kon-

ferencji poczdamskiej� wskazuje na mapie ziemie, które podzielono między zsrr i Polskę 
(obwód kaliningradzki, okręg Kłajpedy, warmia i Mazury)� 

nauczyciel informuje, że tereny warmii i Mazur po wojnie zamieszkiwały cztery pod-
stawowe grupy ludności: ludność rodzima, osadnicy – głównie z Polski centralnej, prze-
siedleńcy z Kresów wschodnich oraz ukraińcy i Łemkowie� Przedstawia dane statystyczne 
(m�in�  ludność rodzima – 17,6%; osadnicy – 54,5%; Kresowiacy – 19%; ukraińcy – 8,6%; 
niemcy – 0,9%)�

uczniowie zostają podzieleni na trzy grupy (np� odliczają do trzech i następnie „jedynki” 
tworzą pierwszą grupę, „dwójki” – drugą, „trójki” – trzecią)� zadaniem każdego zespołu jest 
pozyskanie informacji n/t danej grupy ludności zamieszkującej region warmii i  Mazur po 
ii wojnie światowej, a następnie zaprezentowanie ich na forum klasy lub podzielenie się wie-
dzą i umiejętnościami z koleżankami i kolegami metodą jigsaw�

g r u Pa  1.  luDność roDzima
P O L e c e n i e : zapoznajcie się z poniższymi materiałami i odpowiedzcie na pytania:
•	 Kogo nazywamy ludnością rodzimą regionu warmii i Mazur?
•	 na czym polegała weryfikacja? jakich danych wymagano we wniosku?
•	 czym była repolonizacja i dlaczego się nie udała?
•	 jak traktowali warmiaków i Mazurów przybywający tu osadnicy? z czego to wynikało?
•	 Odszukaj w  internecie (np� Leksykon Kultury warmii i  Mazur, encyklopedia warmii 

i Mazur) informacji dotyczących Karola Małłka i jana Boenigka i odpowiedz, jaki był ich 
wkład w dzieło repolonizacji�

M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  1
sytuacja warmiaków i Mazurów była skomplikowana� w roku 1945 w większości mówili 

i  myśleli oni po niemiecku� językiem polskim władali najczęściej ludzie starsi, z  drugiej 
strony nie czuli się jednak niemcami� Określali się jako „tutejsi”, warmiacy lub Mazurzy� 
Tymczasem władze polskie zadecydowały o weryfikacji� Polegała ona na złożeniu wniosku 
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o stwierdzenie polskiej przynależności narodowej� Kto zdecydował się przyznać do pol-
skości mógł zachować swój dom i zostać na tej ziemi� Pozostali byli zmuszeni wyjechać do 
niemiec� 

M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  2 

Źródło: archiwum prywatne

M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  3
wanda Pieniężna, działaczka społeczno-oświatowa, tak wspominała pierwsze miesiące 

po wojnie na tych terenach: 
Fakty takie, jak służba we wrogiej armii niemieckiej, zbrodnie hitlerowskie w Polsce, potworne 

zniszczenia wojenne […], rozgorzała w okresie okupacji nienawiść do Niemców – to wszystko 
zdołało wyładować się na terenach, które pierwsze zostały wyzwolone. Na ziemie Warmii i Ma-
zur ruszyły elementy pozbawione dachu, obdarte i bose, aby wziąć odwet na wrogu i zaopatrzyć 
się we wszystko, co straciły. Zanim przybyłe władze zdołały się zorganizować, w powiatach już 
kwitło samorzutne osadnictwo oraz szabrownictwo�

M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  4
ważną sprawą okazała się repolonizacja, rozumiana tu jako próby przywrócenia do pol-

skości ludności rodzimej� Dziś niektórzy historycy uważają, że kultura i obyczaje polskie były 
narzucane siłą� warmiaków i  Mazurów próbowano nauczyć zwłaszcza języka polskiego� 
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w ciągu pierwszych pięciu lat kursy repolonizacyjne ukończyło 16 tys� osób� zakładano też 
uniwersytety ludowe, np� w rudziskach Pasymskich czy w jurkowym Młynie� One również 
miały służyć repolonizacji� jednak repolonizacja nie udała się� Ludność rodzima spotykała 
się z szykanami i represjami najpierw ze strony armii czerwonej, potem od osiedlających się 
tu Polaków� wyrzucano ich z własnych domów, traktowano – zwłaszcza ewangelickich Ma-
zurów, jak niemców, wielu pozbawiono świadczeń, nie przyznawano pożyczek w bankach� 
w takiej sytuacji wielu zdecydowało się wyjechać do niemiec�

M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  5
MuL w rudziskach Pasymskich

Źródło: archiwum iPn

g r u Pa  2.  osaDnicy i kresowiacy
P O L e c e n i e : na podstawie materiałów i wiedzy własnej odpowiedzcie na pytania:
•	 z jakich terenów polskich przybywali na warmię i Mazury osadnicy oraz jaką rolę tu 

pełnili, dlaczego się tu osiedlali?
•	 jaką funkcję pełnił Państwowy urząd repatriacyjny?

M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  1
najliczniej przybywali na warmię i Mazur osadnicy z Polski centralnej – Mazowsza, kielec-

kiego, lubelskiego i białostockiego� chcieli zazwyczaj poprawić swoją sytuację materialną� 
spośród nich najczęściej wywodziły się tu osoby sprawujące władzę� 

M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  2
z Kresów wschodnich przybywała głównie ludność wiejska ale i inteligencja z wilna� Lud-

ność ta cechowała się dużą świadomością narodową (polską) i nieufnym stosunkiem wobec 
komunistycznych władz państwowych, które winiła za swoją sytuację� 



      63SPIS TREŚCI Ludność warmii i Mazur po zakończeniu działań wojennych

M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  3

Źródło: archiwum prywatne

M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  4

Źródło: archiwum prywatne
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g r u Pa  3.  luDność ukraińska
P O L e c e n i e : na podstawie materiałów i wiedzy własnej odpowiedzcie na pytania:
•	 Dlaczego ukraińcy i Łemkowie trafili po wojnie na warmię i Mazury?
•	 czy przesiedleni w akcji „wisła” akceptowali swoją sytuację?
•	 jak traktowali ukraińców na tym terenie Polacy i z czego to wynikało?

M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  1
Po śmierci gen� Karola Świerczewskiego w  walkach z  uPa, władze polskie postanowiły 

dokonać masowych przesiedleń ludności ukraińskiej (a także Łemków) w celu zlikwidowa-
nia oporu ukraińskiego i  uniemożliwienia powstańcom ukrywania się w  gospodarstwach 
chłopskich� akcja „wisła” z 1947 r� spowodowała, że na warmię i Mazury trafiło 55448 ukraiń-
ców� najliczniej zamieszkiwali najbardziej zniszczone zawieruchą wojenną powiaty iławecki 
(48,8%), węgorzewski (41,5%), braniewski (37,2%), bartoszycki (30,3%), i kętrzyński (22,0%)� 

ukraińcy tę sytuację traktowali jak tymczasową i nie akceptowali jej� stąd wynikała nie-
chęć do asymilacji i poczucie głębokiej krzywdy� ukraińcy mieli odrębną kulturę i język, któ-
rych nie pozwalano im pielęgnować� Odebrano im m�in� prawo do odprawiania nabożeństw 
w  obrządku greckokatolickim� Mimo to w  chrzanowie koło ełku nabożeństwa odprawiał 
greckokatolicki ksiądz Mirosław ripecki� w przydzielonym mu domu urządził kaplicę i  już 
6 lipca 1947 r� odprawił pierwsze nabożeństwo greckokatolickie na warmii i Mazurach� Przez 
10 lat było to jedyne miejsce na tych ziemiach, gdzie odprawiano msze po ukraińsku�

M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  2

Źródło, internet: https://wyborcza�pl/alehistoria/7,121681,21662756,cerkiew-ksiedza-mi-
roslawa-ripeckiego-grekokatolicy-sciagali�html; dostęp: 17 października 2020

M at e r i a ł  p o M o c n i c z y  n r  3
Fragment wypowiedzi nauczyciela M� P� z Braniewa z połowy lat 60� XX w�: 
,,ja wiem, Polacy […] pamiętają rzezie na kresach Południowo-wschodnich, banderow-

ców, uPa i inne bandy� […] nie chcą o tym wiedzieć i słyszeć, że i wówczas nie wszyscy ukra-

https://wyborcza.pl/alehistoria/7,121681,21662756,cerkiew-ksiedza-miroslawa-ripeckiego-grekokatolicy-sciagali.html
https://wyborcza.pl/alehistoria/7,121681,21662756,cerkiew-ksiedza-miroslawa-ripeckiego-grekokatolicy-sciagali.html
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ińcy solidaryzowali się z bandami, że bardzo wielu uczciwych ukraińców zginęło z rąk wła-
śnie tych band� […] Tu nas wszystkich traktują jako wrogów, podejrzewają na każdym kroku 
o organizowanie jakichś band, tajnych schadzek”�

 
Podsumowując ten etap zajęć nauczyciel zastanawia się z uczniami, czy wielokulturowość 

regionu mogła być jego siłą („zderzenie kultur”) oraz jak do tego zagadnienia podchodziły 
władze powojennej Polski (pragnęły jak najszybszej asymilacji i  unifikacji społeczeństwa, 
nie tolerowały odrębności itd�) czy dziś pozostał jakiś ślad po tej różnorodnej społeczności? 
Przeanalizujcie w tym celu dane Gus z ostatniego spisu ludności, z 2011 r� znajdziecie tam 
m�in� następujące informacje dotyczące warmiaków i Mazurów:

(według spisu z  2011 r� w  województwie warmińsko-mazurskim jest 6 gmin, w  któ-
rych co najmniej 10% mieszkańców zadeklarowało tożsamość narodowo-etniczną ja-
kąkolwiek inną niż polska� raport nie podaje żadnych danych odnośnie warmiaków�  
natomiast 1376 respondentów określiło się jako Mazurzy� wśród nich 252 podało tożsamość 
mazurską jako pierwszą, 149 jako jedyną, 1125 jako drugą identyfikację, a 1027 osób podało 
ją wraz z identyfikacją polską)�

w kolejnej części uczniowie pracują ze źródłem ikonograficznym, jako źródłem informa-
cji� nauczyciel opowiada, jaki był los mieszkańców dawnych Prus wschodnich, jak doświad-
czyli koszmaru wojny uciekając przed armią czerwoną� rozdaje uczniom fotografię (bądź 
wyświetla na tablicy), która przedstawia opuszczającą Prusy wschodnie ludność�

uczniowie udzielają odpowiedzi na pytania:
•	 co przedstawia fotografia, znaczek pocztowy? (warstwa informacyjna)
•	 jak przedstawia? (warstwa retoryczna)
•	 z jakiego powodu i w jakim celu autor zdecydował się na takie a nie inne przedstawie-

nie? (warstwa ideologiczna)

Źródło,internet:https://tygodnik�szczytno�pl/Bombardowanie_szczytna_Historia_
szczytna_i_okolic-n7162�html; dostęp: 15 października 2020

https://tygodnik.szczytno.pl/Bombardowanie_Szczytna_Historia_Szczytna_i_okolic-n7162.html
https://tygodnik.szczytno.pl/Bombardowanie_Szczytna_Historia_Szczytna_i_okolic-n7162.html
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Źródło, internet: https://histmag�org/wybaczamy-i-prosimy-o-wybaczenie-Dzikiewype- 
dzenia-ludnosci-niemieckiej-z-Polski-w-1945-roku-4567/, dostep: 10 października 2020

4. Rekapitulacja pierwotna
a) zabawy learning apps 
b) nauczyciel prosi uczniów, aby dokończyli zdania:

1� Dzięki dzisiejszej lekcji dowiedziałem się, że na Warmii i Mazurach po wojnie mieszkali …
2� Najbardziej zdziwiło mnie …
3. Chciałbym/chciałabym więcej dowiedzieć się na temat …

https://learningapps�org/display?v=p32xw625n20
https://learningapps�org/watch?v=pk67s012k20

https://histmag.org/Wybaczamy-i-prosimy-o-wybaczenie-Dzikiewype- dzenia-ludnosci-niemieckiej-z-Polski-w-1945-roku-4567/
https://histmag.org/Wybaczamy-i-prosimy-o-wybaczenie-Dzikiewype- dzenia-ludnosci-niemieckiej-z-Polski-w-1945-roku-4567/
https://learningapps.org/display?v=p32xw625n20
https://learningapps.org/watch?v=pk67s012k20
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