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Lekcje o Mazowszu: Scenariusz zajęć edukacyjnych

ADRESAT: uczniowie w wieku 15−18 lat.
CZAS ZAJĘĆ: 3 × 45 minut.
SŁOWA KLUCZOWE: wojna polsko-bolszewicka 1919−1920, bolszewicy,
niepodległość, Ojczyzna.
WPROWADZENIE
Cykl lekcji przeznaczony dla uczniów szkoły ponadpodstawowej. Zajęcia można
realizować na kółku historycznym lub na lekcjach historii.
Proponowany scenariusz zajęć ma na celu poznanie historii Siedlec lat 20. ubiegłego
wieku, mieszkańców miasta i najważniejszych wydarzeń. W historii Polski mają one
szczególną wartość, ponieważ wtedy nie tylko stworzono struktury państwowości
polskiej, ale też broniono zaciekle upragnionej i wyczekiwanej wolności.
Scenariusz pozwala zaangażować młodzież dzięki zastosowaniu metod aktywizujących
oraz nowoczesnych narzędzi informacyjnych. Odnalezione informacje uczniowie
wykorzystają do przygotowania prezentacji w dowolnej formie obrazującej lata 20.
w Siedlcach (pokaz, komiks, wystawa, artykuł do gazetki szkolnej, nagranie filmu).
Wyniki pracy zostaną upowszechnione w formie gazetki, informacji na stronie
internetowej szkoły i będą możliwe do wykorzystania przez nauczycieli na lekcjach
historii.
CEL OGÓLNY
Zdobycie wiedzy o życiu mieszkańców Siedlec w latach 20. XX wieku. Wzmacnianie
poczucia więzi i współodpowiedzialności lokalnej. Poznanie dziejów „Małej Ojczyzny”
i jej dziedzictwa historycznego oraz rozwijanie poczucia własnej tożsamości
regionalnej. Rozbudzanie poczucia miłości do Ojczyzny i narodu przez kultywowanie
pamięci o wydarzeniach historycznych.
CELE SZCZEGÓŁOWE
Uczeń:
• poznaje zasłużonych siedlczan z lat 20. XX wieku;
• zapoznaje się z tekstami źródłowymi do historii Siedlec i regionu;
• pogłębia wiedzę na temat historii Siedlec jako miasta wielowyznaniowego
i wielokulturowego;
• pobudza zainteresowanie historią regionu;
• wykorzystuje dostępne narzędzia w zakresie pozyskania wiedzy;
• wyszukuje informacje z różnych źródeł;
• selekcjonuje informacje z danego kręgu tematycznego;
• kształtuje w sobie takie cechy i postawy, jak: otwartość na innych, tolerancja,
empatia, ciekawość, kreatywność, wrażliwość;
• umie łączyć ze sobą różnorodne zgromadzone treści i tworzyć na ich podstawie
rozbudowane narracje;
• przeszukuje i wykorzystuje lokalne zasoby archiwalne;
• rozwija umiejętności pracy twórczej;
• potrafi dzielić się odpowiedzialnością i zadaniami;
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• doskonali umiejętność pracy w grupie i wypowiadania się na forum klasy;
• przygotowuje zgromadzone informacje do prezentacji za pomocą narzędzi
elektronicznych.
METODY PRACY:
• pogadanka;
• wykład;
• burza mózgów;
• metoda poszukująca;
• dyskusja;
• mapa myśli.
FORMY PRACY:
• indywidualna,
• grupowa.
POMOCE DYDAKTYCZNE:
• karty pracy;
• materiały pomocnicze w kopercie;
• teksty źródłowe;
• telefon komórkowy z dostępem do internetu;
• atlas.
ZAŁĄCZNIKI:
1. Załącznik nr 1 i 2 Sprawozdanie sytuacyjne starosty siedleckiego za okres
od 1 kwietnia 1919 roku do 1 kwietnia 1920 roku, (dotyczy sytuacji politycznej
i społecznej oraz przemysłu i handlu), Archiwum Państwowe w Siedlcach, zespół
nr 342 Starostwo Powiatowe w Siedlcach 1918–1939, sygn. 2, s. 3, 5.
2. Załącznik nr 3 Wykaz rzemieślników zamieszkałych w obrębie II dzielnicy miasta
Siedlce, Archiwum Państwowe w Siedlcach, zespół nr 336 Komenda Powiatowa
Policji Państwowej w Siedlcach [1916] 1919−1933, sygn. 116, Spisy. [Osób
zamieszkałych na terenie miasta Siedlce. Zakładów produkcyjnych, kawiarni,
mieszkań-pustostanów] 1919 rok, s. 46 i 46 verso.
3. Załącznik nr 3.2 Szyld reklamowy F. Celnik, Siedlce ul. Kilińskiego 24, Źródło:
Wirtualny Sztetl.
4. Załącznik nr 4 Sprawozdanie sytuacyjne starosty siedleckiego za okres
od 1 kwietnia 1919 roku do 1 kwietnia 1920 roku, Archiwum Państwowe
w Siedlcach, zespół nr 342 Starostwo Powiatowe w Siedlcach 1918–1939,
sygn. 4, s. 4.
5. Załącznik nr 5 Spis restauracji, cukierni, kawiarni i tych utrzymujących muzykę
w obrębie I dzielnicy miasta Siedlce, Archiwum Państwowe w Siedlcach, zespół
nr 336 Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Siedlcach [1916] 1919−1933,
sygn. 116, Spisy. [Osób zamieszkałych na terenie miasta Siedlce. Zakładów
produkcyjnych, kawiarni, mieszkań-pustostanów] 1919 rok, s. 128.
6. Załącznik nr 6 Spis zakładów gastronomicznych oraz kawiarni i herbaciarni
znajdujących się w II dzielnicy miasta Siedlce, Archiwum Państwowe
w Siedlcach, zespół nr 336 Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Siedlcach
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[1916] 1919−1933, sygn. 116, Spisy. [Osób zamieszkałych na terenie miasta
Siedlce. Zakładów produkcyjnych, kawiarni, mieszkań-pustostanów] 1919 rok,
s. 177.
Załącznik nr 7 Spis stowarzyszeń znajdujących się w II dzielnicy miasta Siedlce,
Archiwum Państwowe w Siedlcach, zespół nr 336 Komenda Powiatowa Policji
Państwowej w Siedlcach [1916] 1919−1933, sygn. 116, Spisy. [Osób zamieszkałych
na terenie miasta Siedlce. Zakładów produkcyjnych, kawiarni, mieszkań-pustostanów] 1919 rok, s. 182.
Załącznik nr 8 Siedlce. Gimnazjum [Żeńskie] im. Królowej Jadwigi [przy
ul. Biskupa Ignacego Świrskiego, obecnie siedziba Urzędu Stanu Cywilnego,
widok z kamienicy od strony zachodnio-południowej]. Wyd. Fot. B. Sadowski,
Siedlce [ok. 1924 roku], Archiwum Państwowe w Siedlcach, zespół nr 530 Zbiór
pocztówek siedleckich 1903−1939, sygn. 30.
Załącznik nr 9 Siedlce. Gimnazjum Żeńskie Konstancji Zembrzuskiej
[ul. Ogrodowa, obecnie ul. Sienkiewicza; ok. 1910], Archiwum Państwowe
w Siedlcach, zespół nr 530 Zbiór pocztówek siedleckich 1903−1939, sygn. 22.
Załącznik nr 10 Siedlce. Szkoła Rzemieślnicza [obecnie Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica przy ul. Konarskiego]. Wyd.
Fot. B. Sadowski, Siedlce [ok. 1926 roku] Archiwum Państwowe w Siedlcach,
zespół nr 530 Zbiór pocztówek siedleckich 1903−1939, sygn. 29.
Załącznik nr 11 Gimnazjum Męskie w Siedlcach, Archiwum Państwowe
w Siedlcach, zespół nr 530 Zbiór pocztówek siedleckich 1903−1939.
Załącznik nr 12 Zdjęcie grupowe: Uczennice i nauczyciele prywatnej Żeńskiej
Szkoły Handlowej Jadwigi Barszczewskiej w Siedlcach. Fot. A. Gancwol. Siedzą
od lewej: Natalia Egierszdorff, ks. Koronat Piotrowski, Mieczysław Asłanowicz,
Jadwiga Barszczewska-Michałowska, Konrad Chmielewski, Aleksy Chrzanowski,
Zygmunt Michałowski, stoją od lewej: Teodor Vieveger, Władysław Ślaski,
Jadwiga Brodzińska, Jadwiga Vieveger, Janka Miedzińska, Stasia Charnocka,
Zofia Rakowska, Janka Walczyńska, Halina Bereza, Roman Waśniewski,
Archiwum Państwowe w Siedlcach, zespół nr 1951 Zbiór Haliny Berezy
(1883−1974), siedleckiej nauczycielki, sygn. 10.
Załącznik nr 13 Zdjęcie grupowe profesorów i maturzystek, m.in. Aniela
Zawadzka, Halina Bereza, ks. Maknia, Izabella Janke, dyr. Janina Szczerska
Archiwum Państwowe w Siedlcach, zespół nr 1951 Zbiór Haliny Berezy
(1883−1974), siedleckiej nauczycielki, sygn. 11.
Załącznik nr 14 Fotografia portretowa Haliny Berezy, nauczycielki języka
francuskiego w siedleckich szkołach na tle werandy, Archiwum Państwowe
w Siedlcach, zespół nr 1951 Zbiór Haliny Berezy (1883−1974), siedleckiej
nauczycielki, sygn. 1.
Załącznik nr 15 Sprawozdanie sytuacyjne starosty siedleckiego za okres
od 1 kwietnia 1919 roku do 1 kwietnia 1920 roku (dotyczy aprowizacji), Archiwum
Państwowe w Siedlcach, zespół nr 342 Starostwo Powiatowe w Siedlcach
1918–1939, sygn. 2, s. 8.
Załącznik nr 16 Sprawozdanie sytuacyjne starosty siedleckiego za okres
od 1 kwietnia 1919 roku do 1 kwietnia 1920 roku (dotyczy ubezpieczenia
od ognia), Archiwum Państwowe w Siedlcach, zespół nr 342 Starostwo
Powiatowe w Siedlcach 1918–1939, sygn. 2, s. 13.
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17. Załącznik nr 16.1 Sprawozdanie sytuacyjne starosty siedleckiego za okres
od 1 kwietnia 1919 roku do 1 kwietnia 1920 roku (dotyczy bezpieczeństwa
publicznego), Archiwum Państwowe w Siedlcach, zespół nr 342 Starostwo
Powiatowe w Siedlcach 1918−1939, sygn. 2, s. 11.
18. Załącznik nr 16.2 Sprawozdanie sytuacyjne starosty siedleckiego za okres
od 1 kwietnia 1919 roku do 1 kwietnia 1920 roku (dotyczy wojska), Archiwum
Państwowe w Siedlcach, zespół nr 342 Starostwo Powiatowe w Siedlcach
1918−1939, sygn. 4, s. 12.
19. Załącznik nr 17 Fotografia z przedstawienia amatorskiego na podstawie sztuki
Aleksandra Fredry Pierwsza lepsza, m.in. Halina Bereza, Jadwiga Prokopiak,
Władysław Wielowiejski, fot. Jean Szymborski, Siedlce, ul. Ogrodowa 29,
Archiwum Państwowe w Siedlcach, zespół nr 1569, Zbiór Haliny Berezy
(1883−1974), siedleckiej nauczycielki, sygn. 16.
20. Załącznik nr 18 Fotografia z przedstawienia amatorskiego na podstawie sztuki
Gabrieli Zapolskiej Moralność Pani Dulskiej. Jako Hesia − Halina Bereza, Dulska −
Władysława Lutnicka, Mela − Janina Latour, Zbyszek − Władysław Zabiełło, fot.
Jean Szymborski, Siedlce, ul. Ogrodowa 29, Archiwum Państwowe w Siedlcach,
zespół nr 1569, Zbiór Haliny Berezy (1883−1974), siedleckiej nauczycielki, sygn. 14.
21. Załącznik nr 19 Fotografia z przedstawienia amatorskiego na podstawie
sztuki Gabrieli Zapolskiej Żabusia, m.in. K. Mroczkowa, Janina Szczygielska,
H. Świerzbińska, R. Makowska, B. Piesiewiczówna, fot. A. Gancwol, Archiwum
Państwowe w Siedlcach, zespół nr 1569, Zbiór Haliny Berezy (1883−1974),
siedleckiej nauczycielki, sygn. 17.
22. Załącznik nr 20 Program wodewilu w 5 aktach Konstantego Krumłowskiego
Królowa Przedmieścia w Siedlcach w dniu 15 marca 1920 roku, dochód na
święcone dla żołnierzy, Archiwum Państwowe w Siedlcach, zespół nr 1569,
Zbiór Haliny Berezy (1883−1974), siedleckiej nauczycielki, sygn. 30.
23. Załącznik nr 21 Herb Polski z lat 1919−1927.
24. Załączniki nr 22−24 karty pracy.
25. Załącznik nr 25 Wykaz dezerterów z powiatu siedleckiego, Archiwum
Państwowe w Siedlcach, zespół nr 336 Komenda Powiatowa Policji Państwowej
w Siedlcach [1916] 1919−1933, sygn. 117, s. 326.
26. Załącznik nr 26 Meldunek starosty siedleckiego z 15.07.1920 roku, w sprawie
nakłaniania do dezercji, Archiwum Państwowe w Siedlcach, zespół nr 336,
Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Siedlcach [1916] 1919−1933,
sygn. 118, s. 5.
27. Załącznik nr 27 Pismo starosty siedleckiego z 16.07.1920 w sprawie utworzenia
w gminach Komitetów Pomocy Żołnierzowi Polskiemu, Archiwum Państwowe
w Siedlcach, zespół nr 92, Akta gminy Żeliszew powiat Siedlce 1840−1946,
sygn. 835, s. 52.
28. Załączniki nr 28−29 Pismo starosty siedleckiego z 19.07.1920 w sprawie
zabezpieczenia mostów, środków komunikacyjnych i telegrafów przed dywersją
bolszewicką, Archiwum Państwowe w Siedlcach, zespół nr 92, Akta gminy
Żeliszew powiat Siedlce 1840−1946, sygn. 835, s. 53, 55.
29. Załącznik nr 30 Rozporządzenie Rady Obrony Państwa o jednorazowej
daninie na potrzeby wojska, zespół nr 92, Akta gminy Żeliszew powiat Siedlce
1840−1946, sygn. 858, k. 6.
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Do wykorzystania także:
• Archiwum Państwowe w Siedlcach, zespół nr 36 Akta miasta Siedlce 1781−1950,
sygn. 15 Stan majątku i finansów miasta na dzień 1 stycznia 1925 roku.
• Archiwum Państwowe w Siedlcach, zespół nr 1179 II Liceum Ogólnokształcące
imienia Królowej Jadwigi w Siedlcach 1920−1978.
• Archiwum Państwowe w Siedlcach, zespół nr 279 Siedleckie Gimnazjum Męskie
1873−1918.
• Archiwum Państwowe w Lublinie, zespół nr 403 Urząd Wojewódzki Lubelski
1919−1939.
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Przebieg zajęć
Przebieg zajęć
Lekcja 1
Część wstępna
Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematyką
zajęć, przedstawia ogólny zarys problematyki: Sytuacja społeczno-gospodarcza Siedlec w pierwszych latach niepodległości.
W 1920 roku Siedlce stanowiły ośrodek
administracyjny szczebla powiatowego,
wchodzący w skład województwa lubelskiego. W mieście nie było większego
przemysłu, znaczna część mieszkańców
zajmowała się rzemiosłem, które stanowiło
główne źródło utrzymania. W niewielkich
zakładach rzemieślniczych, zatrudniających
po kilka osób, pracowały nierzadko całe
rodziny. Handel w większości pozostawał
w rękach Żydów.
Dość duża była liczba urzędników. Siedlce
liczyły w tym okresie ponad 30 tys. mieszkańców, z czego 48% stanowili Żydzi. Wielu
artykułów pierwszej potrzeby brakowało
na rynku, a reglamentowane produkty zaspokajały popyt tylko w niewielkim stopniu.
Jak podawał starosta siedlecki w sprawozdaniu w kwietniu 1920 roku, „We wszystkich sferach dająca się odczuć drożyzna,
spadek naszej waluty i brak materiałów
i produktów pierwszej potrzeby”. Brakowało węgla, a drewno opałowe otrzymywali
wyłącznie urzędnicy państwowi, dostawy
obuwia pokryły zaledwie jedną czwartą
potrzeb. Brak pracy dotykał wielu mieszkańców. Sytuacja gospodarcza miasta
była bardzo trudna, niektóre zakłady uległy
zniszczeniu podczas I wojny światowej,
reszta została wywieziona przez Rosjan.
Wszystko to sprawiało, że części ludności,
zwłaszcza żydowskiej, żyło się nie najlepiej.
Po odzyskaniu niepodległości w Siedlcach nastąpił szybki rozwój szkolnictwa
i duży wzrost liczby uczniów.
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Rozwijał się ożywiony amatorski ruch
teatralny. Istniało wiele organizacji, przy
których skupiali się artyści amatorzy,
pracownicy różnych siedleckich instytucji
wystawiali sztuki, począwszy od farsy lub
komedii, a kończąc na poważnych dramatach. Oprócz występów miejscowych artystów amatorów siedlczanie mogli oglądać
wielu przyjezdnych aktorów z trup teatralnych z różnorodnym repertuarem.
Część główna
Uczniowie zostają podzieleni na cztery
grupy. Każda grupa otrzymuje kopertę,
w której znajdują się kopie dokumentów.
Zadanie:
Wejdź w rolę starosty siedleckiego i na zebraniu urzędników Magistratu miasta
Siedlce na podstawie dokumentów omów
poszczególne zagadnienia. Możesz skorzystać z dostępnych źródeł informacji.
Grupa I
1. Opisz sytuację gospodarczą i polityczną Siedlec na początku
1920 roku.
2. Omów stan przemysłu i handlu oraz
wymień stowarzyszenia kupieckie
działające w mieście.
3. Czy w Siedlcach odbywały się targi
i jarmarki?
4. Jakie działały instytucje finansowe
i kredytowe?
5. Jaki był udział siedleckich Żydów
w rozwoju miasta?
Wykorzystaj załączniki nr 1−7.
Grupa II
1. Wymień szkoły działające w Siedlcach
w 1920 roku.
2. Opisz problemy, z jakimi borykały
się siedleckie placówki oświatowe
w pierwszych latach niepodległości.
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3. Które szkoły mieściły się w budynkach
miejskich, a które w domach prywatnych i wynajętych pomieszczeniach?
4. Wymień kilku nauczycieli siedleckich
szkół i wskaż, w których placówkach
uczyli.
Wykorzystaj załączniki nr 8−14.
Grupa III
1. Omów działania Urzędu Aprowizacyjnego w Siedlcach w 1920 roku.
2. Opisz, jakie trudności napotykał Urząd,
i wyjaśnij, czym były spowodowane.
3. Jak wyglądała komunikacja miejska
i jaki był stan zachowania dróg?
4. Czy w mieście działała Straż Ogniowa
i jakie były problemy z zaopatrzeniem
w sprzęt?
Wykorzystaj załączniki nr 15−16.
Grupa IV
1. Wymień działające w Sielcach stowarzyszenia kulturalno-oświatowe
i placówki kulturalne.
2. Jakie wydarzenia kulturalne
odbywały się na początku lat 20.?
3. Opisz stan bezpieczeństwa
publicznego w mieście.
Wykorzystaj załączniki nr 17−20.
Burza mózgów
Aby wyszukać informacje dotyczące
różnych zagadnień, uczniowie mogą skorzystać z telefonu i dostępnych zasobów
informacji (literatury przedmiotu oraz
prasy z okresu dwudziestolecia międzywojennego dostępnej online). Celem zajęć jest
również pokazanie źródeł historycznych
z Archiwum Państwowego w Siedlcach
− instytucji gromadzącej dokumenty związane z historią regionu − oraz ze zbiorów
innych archiwów i instytucji, takich jak
muzea, lokalne biblioteki, zawierają one
bowiem materiały warte zainteresowania
młodych ludzi. Nauczyciel wskazuje różne źródła pozyskania wiedzy m.in. serwis
szukajwarchiwach.gov.pl, gdzie opubliko-

wano ponad 38 mln skanów dokumentów
z archiwów państwowych, a także stronę archiwarodzinne.gov.pl, poświęconą
tworzeniu archiwów rodzinnych. Wymiana doświadczeń w zakresie możliwości
korzystania z różnych źródeł, a przede
wszystkim praca ze źródłem, wzbogacają
uczniów. Uświadamia im, że bezpośrednio
sięgają do dokumentów, które były wytworzone w konkretnym czasie. Podczas
tej części zajęć najważniejsza jest praca ze
źródłami oraz kreatywność uczniów.
Po zakończeniu pracy uczniowie inscenizują zebranie i wytypowane osoby prezentują wyniki pracy.
Uczniowie tworzą mapę myśli, kluczem
będzie słowo Niepodległość.
Część podsumowująca
Podczas I wojny światowej Polacy po 123
latach zaborów wywalczyli Niepodległość. Zaczęły powstawać na nowo
polskie instytucje. Budowa odrodzonego
państwa polskiego nie była procesem
łatwym. Nastały czasy trudne, ale też
pełne dumy ze świeżo odzyskanej Niepodległości. Symbolem tej dumy jest biały
orzeł widoczny na sztandarach, żołnierskich czapkach czy urzędowych pieczęciach (załącznik nr 21). Rok 1921 i kolejne
lata w Siedlcach to liczenie strat i odbudowa po wojnie z bolszewikami.
Nauczyciel kieruje pytanie do uczniów:
Czy w waszych rodzinnych zbiorach znajdują się dokumenty dotyczące waszych
przodków z lat 20. XX wieku?
Lekcja 2
Część wstępna
Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematyką i celem zajęć: Znani i zasłużeni mieszkańcy Siedlec lat 20. ubiegłego wieku.
Zajęcia dają możliwość przypomnienia
sylwetek osób związanych z Siedlcami:
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pedagogów, działaczy społecznych, regionalistów, ludzi kultury i sztuki, zasłużonych obywateli miasta, badaczy dziejów
Siedlec okresu dwudziestolecia międzywojennego, tych, którzy w szczególny sposób zapisali się w historii miasta.
Część główna
Nauczyciel rozdaje uczniom kartę pracy
(załącznik nr 22) przedstawiającą
mieszkańców Siedlec okresu
dwudziestolecia. Zadaniem uczniów
jest odnalezienie informacji związanych
z ich życiem i działalnością.
1. Czym się zasłużyli w historii miasta
i czy są upamiętnieni np. nazwą ulicy,
szkoły?
2. Czy zachowały się jakieś pamiątki,
dokumenty dotyczące ich życia i działalności?
3. Jakie instytucje je przechowują?
4. Czy korzystałeś z zasobów i zbiorów
tych instytucji?
W celu uzyskania informacji uczniowie
skorzystają z dostępnych online źródeł
informacji.
Nauczyciel zapoznaje się z efektami pracy
uczniów. Poszczególne zespoły przedstawiają opracowane zagadnienia w dowolnej formie. Różnorodność prezentacji
pozwala na wymianę doświadczeń.
Po zakończeniu prezentacji tworzona jest
mapa myśli do klucza Siedlce moje miasto.
Część podsumowująca
Nauczyciel podsumowuje lekcję. Powojenne
lata przyniosły miastu wielu społeczników,
zwłaszcza nauczycieli zaangażowanych
w działalność oświatową i edukację. Celem lekcji było pokazanie ich życia i udziału
i w budowie niepodległej Polski, a także
pokazanie różnych instytucji gromadzących
dokumenty związane z historią regionu.
Zadnie domowe
Stwórz portfolio zasłużonych mieszkańców Siedlec okresu dwudziestolecia:

264

zbierz zdjęcia, kopie dokumentów dotyczących ich życia i działalności, wspomnienia, pamiętniki, artykuły i wycinki
prasowe, zdjęcia budynków, w których
mieszkali (prasa z okresu dwudziestolecia międzywojennego dostępna jest
w zbiorach Biblioteki Archiwum Państwowego w Siedlcach, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach, Biblioteki
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Biblioteki
Narodowej). Portfolio można wzbogacić
różnymi elementami, np. opisem podjętych w ramach zadania działań.
Lekcja 3
Część wstępna
Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematyką zajęć: Siedlce w obliczu inwazji bolszewickiej 1920 roku.
W obliczu zbliżającej się inwazji bolszewickiej w Siedlcach powołano 12 lipca
1920 roku Komitet Obrony. Organizował
on wszelkie formy pomocy dla żołnierzy
i ich rodzin − zbiórki pieniędzy, koni, odzieży
i sprzętu dla wojska (np. siodeł) − a także
wiece propagandowe, celem agitacji do
wstępowania do armii ochotniczej, zbierał
też fundusze na rzecz wojska. 28 lipca powołano Straż Obywatelską. Ludność miasta zaangażowano do robót publicznych.
W tym czasie nastąpił napływ uchodźców
z Kresów Wschodnich, którzy przybywali do
Siedlec i innych miast województwa lubelskiego w obawie przed bolszewikami. 11/12
sierpnia 1920 roku bolszewicy wkroczyli do
miasta. Sztab 16. armii, która zajęła Siedlce,
mieścił się w hotelu Wiktoria przy ul. Pięknej
(ul. Pułaskiego). W krótkim czasie obsadzono najważniejsze punkty miasta i zajęto
gmachy użyteczności publicznej (budynek
Sądu Okręgowego bolszewicy zamienili na
szpital). Po zajęciu miasta przystąpiono do
tworzenia Rewkomu. Trzon stanowili Polacy
przybyli z Rosji wraz z najeźdźcą. Przewodniczącym został towarzysz Alperowicz
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z Roskoszy. Będący w mieście Feliks Dzierżyński mianował 15 sierpnia gubernatorem
siedleckim Stanisława Krasuskiego, dotychczasowego niższego kancelistę magistratu.
Poparcie udzielone bolszewikom przez
część ludności żydowskiej zaciążyło negatywnie na dalszych stosunkach polsko-żydowskich. Działania wojenne na froncie
spowodowały, że Rosjanie wkrótce byli
zmuszeni się wycofać. Opuścili Siedlce
w nocy 17/18 sierpnia 1920 roku i „o świcie
miasto było wolne”.

Piechoty i − do 1933 roku − 9. Pułk Artylerii Ciężkiej.

Część główna
Uczniowie zostają podzieleni na cztery
grupy. Nauczyciel rozdaje uczniom kopie
dokumentów nr 24−30 i karty pracy.

Grupa III
Odpowiedz na pytania.
1. Jak zachowywało się społeczeństwo
podczas zajęcia miasta przez Rosjan?
2. Jak zachowywali się bolszewicy
w stosunku do miejscowej ludności?
3. Czy wprowadzali restrykcje?

Grupa I
Odpowiedz na pytania.
1. Wymień etapy wojny polsko-sowieckiej w latach 1919−1920. Skorzystaj
z mapy zamieszczonej w atlasie.
2. W dwudziestoleciu międzywojennym Siedlce stanowiły silny garnizon.
Wymień jednostki wojskowe, które tu
stacjonowały.
Ad. 1
1. etap: 1 919 rok − starcia na Białorusi,
inicjatywa w rękach Polaków.
2. etap: 1920 rok − rozszerzenie się
działań wojennych, ofensywa
Armii Czerwonej.
3. etap: m
 arsz wojsk polskich na Kijów.
4. etap: kontrofensywa Armii Czerwonej
i Bitwa Warszawska, zatrzymanie bolszewików.
Ad. 2
W Siedlcach w okresie międzywojennym
miały siedziby m.in. dowództwo i sztab
9. Dywizji Piechoty, Komenda Rejonu
Uzupełnień, Rejonowy Inspektor Koni,
Wojskowy Sąd Rejonowy, Obwodowa
Komenda Przysposobienia Wojskowego
nr 22, Powiatowy Komendant PW Krakusów, 9. pluton żandarmerii, 22. Pułk

Grupa II
Odpowiedz na pytania.
1. Jaka była sytuacja społeczno-polityczna w mieście przed wkroczeniem
Armii Czerwonej?
2. Jak zachowywało się społeczeństwo
Siedlec w obliczu inwazji bolszewickiej?
3. Jaki był stosunek ludności żydowskiej
do bolszewików po zajęciu miasta?

Grupa IV
Odpowiedz na pytania.
1. Jakie panowały nastroje wśród ludności po wycofaniu się bolszewików
z Siedlec?
2. Jakie represje nastąpiły za poparcie
udzielane bolszewikom?
3. Omów relacje ludności polskiej i żydowskiej po wyjściu z Siedlec Rosjan.
Poszukując dokumentów, uczniowie mogą
skorzystać z zasobu Archiwum Państwowego w Siedlcach, dostępnego online
w serwisie szukajwarchiwach.gov.pl.
Zachowane w aktach gmin siedleckiego
archiwum materiały archiwalne związane z inwazją bolszewików w 1920 roku
dotyczą: list rejestracyjnych poborowych,
spisów oficerów i podoficerów różnych
formacji wojskowych, opieki nad rodzinami osób pełniących ochotniczą lub obowiązkową służbę wojskową, jak również
obowiązku pełnienia służby wartowniczej
przez miejscową ludność przy obiektach
pocztowych oraz telefonicznych, gminnych i wojskowych straży obywatelskich,
komitetów obrony narodowej, a także
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akcji składania ofiar na rzecz obrony kraju,
jednorazowych danin nadzwyczajnych,
składek i kontyngentów na cele zaprowiantowania i wyposażenia w odzież
i broń wojska, wykazów zebranych pieniędzy, broni, amunicji, czy odzieży, oraz
nielicznych śladów współpracy z bolszewikami, której przejawem były lokalne komitety rewolucyjne. Dokumenty, obrazujące
straty i zniszczenia dokonane w wyniku
inwazji bolszewickiej, dotyczą zniszczonych
bądź uszkodzonych linii telefonicznej i telegraficznej, rabunku produktów spożywczych, odzieży, zaginięcia osób w czasie
pełnienia podwód, a także rabunku inwentarza przez bolszewików.
W aktach Komendy Powiatowej Policji
Państwowej w Siedlcach z lat 1919−1933
zachowały się książki dyżurnych informujące o ochronie mostów w sierpniu
1920 roku, o zatrzymaniu pojedynczych
żołnierzy czy dezerterów oraz telefonogramy II Komisariatu Policji Kolejowej
w Siedlcach informujące o zabezpieczeniu
mostów przy szlakach komunikacyjnych
Siedlce−Nurzec, Siedlce–Broszków i wartach przy strategicznych obiektach.
Po zapoznaniu się z dokumentami i wypełnieniu Karty pracy uczniowie z każdej
grupy prezentują wyniki pracy.
Do wykorzystania
także dokumenty :
1. Pismo Ekspozytury Wydziału II Sztabu
WP Siedlcach do Komedy Powiatowej Policji Państwowej w Siedlcach
z 4.07.1921 r. zawierające spis wyższych urzędów sowieckich i ich najważniejszych pracowników, Archiwum
Państwowe w Siedlcach, Komenda
Powiatowa Policji Państwowej w Siedlcach [1916] 1919−1933, sygn. 58,
s. 9−10.
2. Siedlce, 10 lipca 1920 r., Telefonogram do II komisariatu Policji Kolejowej w Siedlcach o zabezpieczenie
mostów, Archiwum Państwowe
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3.

4.

5.

6.

w Siedlcach, Komenda Powiatowa
Policji Państwowej w Siedlcach [1916]
1919−1933, sygn. 133, k. 35.
Siedlce 20 sierpnia 1920 r., Pismo
starosty siedleckiego do magistratu
miasta Mordy i wszystkich wójtów
gmin starostwa siedleckiego, zobowiązujące do zorganizowania we
wszystkich wsiach straży obywatelskich w związku z zagrożeniem grasujących band bolszewickich, Archiwum
Państwowe w Siedlcach, Akta gminy
Żeliszew 1840−1946, sygn. 856, k. 5.
Jasionka powiat siedlecki, 22 sierpnia 1920 r., Protokół posiedzenia
Gminnej Rady Narodowej w Jasionce
w sprawie utworzenia obywatelskich
straży bezpieczeństwa, Archiwum
Państwowe w Siedlcach, Akta gminy
Zbuczyn 1865−1947, sygn. 98, k. 39.
Żeliszew, 26 sierpnia 1920 r., Wykaz
ilości koni uprowadzonych przez bolszewików w poszczególnych miejscowościach gminy Żeliszew, Archiwum
Państwowe w Siedlcach, Akta gminy
Żeliszew 1840−1946, sygn. 835, k. 82.
Żeliszew, 31 sierpnia 1920 r., Zaświadczenie wydane przez wójta gminy
Żeliszew o zrabowaniu przez wojska
bolszewickie koni w majątku Chlewiska,
Archiwum Państwowe w Siedlcach,
Akta gminy Żeliszew 1840−1946,
sygn. 835, k. 76.

Część podsumowująca
Wojna polsko-bolszewicka 1919−1920
roku wiąże się z procesem kształtowania
ostatecznych granic II Rzeczpospolitej.
Bitwa Warszawska w 1920 roku była
jednym z najważniejszych starć w historii
Europy, ponieważ Polacy powstrzymali
pochód bolszewików na Zachód.
Praca dodatkowa dla chętnych:
Przygotuj artykuł do gazetki szkolnej:
Działania wojenne na Podlasiu w sierpniu 1920 roku.
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Załącznik nr 1.
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Załącznik nr 2.

Załącznik nr 3.
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Załącznik nr 4.
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Załącznik nr 5.

Załącznik nr 6.
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Załącznik nr 7.

Załącznik nr 8.
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Załącznik nr 9.

Załącznik nr 10.
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Załącznik nr 11.

Załącznik nr 12.
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Załącznik nr 13.

Załącznik nr 14.
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Załącznik nr 15.

Załącznik nr 16.
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Załącznik nr 17.

Załącznik nr 18.
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Załącznik nr 19.

Załącznik nr 20.
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Załącznik nr 21.

Załącznik nr 22.

Halina Bereza (1883−1974),
nauczycielka języka francuskiego
Gimnazjum i Liceum
Ogólnokształcącego im. Królowej
Jadwigi w Siedlcach.

Adolf Hubert Ganiewski
(Gancwol) (1870−1942),
fotograf i działacz społeczny,
autor zdjęć dokumentujących
historię Siedlec oraz innych
miejscowości Podlasia
i Lubelszczyzny.

Jadwiga Barszczewska-Michałowska (1884−1966)
w 1904 roku założyła przy
ul. Ogrodowej (obecnie
ul. Sienkiewicza) 40 Szkołę
Komercyjną Żeńską. W roku
szkolnym 1916/17 została
przekształcona w Wyższą Realną
Szkołę Żeńską i przeniesiona do
nowej siedziby przy ul. Długiej.

279

Lekcje o Mazowszu: Scenariusz zajęć edukacyjnych

Nauczyciele i maturzystki VII Klasowego Zakładu
Naukowego Żeńskiego Konstancji Zembrzuskiej.
Siedzą od lewej: NN, Wacław Szwedowski
(właściciel prywatnego męskiego gimnazjum
realnego mieszczącego się przy ul. 3 Maja), NN,
przełożona szkoły Maria Zembrzuska, ks. Koronat
Piotrowski, NN. W pierwszym rzędzie stojących,
od lewej: trzeci muzyk Wojciech Nowosielski, czwarty
plastyk Antoni Szybalski. Neg. 483
z lat 20. XX w. Zdjęcie ze zbiorów Muzeum
Regionalnego w Siedlcach.

Mieczysław Asłanowicz
(1880−1924) nauczyciel
siedleckich szkół średnich, od
1912 roku dyrektor Gimnazjum
Podlaskiego w Siedlcach,
zwolennik nowoczesnych metod
nauczania, społecznik.
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Grono nauczycielskie i maturzystki prywatnego
VII Klasowego Zakładu Naukowego Żeńskiego
Konstancji Zembrzuskiej. W atelier siedzą
od lewej: czwarta – przełożona i założycielka szkoły
K. Zembrzuska, szósty – ks. Koronat Piotrowski,
ósmy Mieczysław Asłanowicz. Neg. 349 sprzed
1915 r. Zdjęcie ze zbiorów Muzeum Regionalnego
w Siedlcach.

Ciekawostka: Leon Barszczewski
(1849−1910), podróżnik, badacz Azji
Środkowej, odkrywca starożytnej
Samarkandy i założyciel muzeum
w tym mieście, wybitny glacjolog,
archeolog i prekursor fotograﬁi
lodowców. Odkrył kilkadziesiąt złóż
bogactw naturalnych. Znał język rosyjski,
francuski, niemiecki, tadżycki, uzbecki
i sanskryt. W 1874 roku nauczył się
fotograﬁi u akwarelisty i fotografa
Mikołaja Osipowa. Jako oﬁcer armii
rosyjskiej został zesłany do Siedlec
za odmowę przyjęcia prawosławia.
W 1904 roku ufundował w Siedlcach
córce Jadwidze żeńską Szkołę Handlową
(obecnie Liceum Ogólnokształcące
im. Świętej Królowej Jadwigi).
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Załącznik nr 23.
Uzupełnij tabelę

Imię i nazwisko

Lata życia

Zawód

Nazwa instytucji,
z którą był/była
związany/a

Halina
Bereza
Mieczysław
Asłanowicz
Jadwiga Barszczewska-Michałowska
Adolf Ganiewski
(Gancwol)
Ziuta
Buczyńska
Konstancja Zembrzuska
Wacław
Szwedowski
Tadeusz
Radliński
Maria
Chrzanowska
Tadeusz
Moniewski
Jacek
Woszczerowicz
Magorzata Łada
Maciągowa
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Załącznik nr 24.
Dokumenty nr 25-30
Źródło historyczne
25. Wykaz dezerterów z powiatu
siedleckiego, Archiwum Państwowe
w Siedlcach, Komenda Powiatowa Policji
Państwowej w Siedlcach [1916] 1919−1933,
sygn. 117, s. 326.
26. Meldunek starosty siedleckiego
z 15.07.1920 r., w sprawie nakłaniania do
dezercji, Archiwum Państwowe w Siedlcach,
Komenda Powiatowa Policji Państwowej
w Siedlcach [1916] 1919−1933, sygn. 118, s. 5.
27. Pismo starosty siedleckiego z 16.07.1920
w sprawie utworzenia w gminach Komitetów
Pomocy Żołnierzowi Polskiemu, Archiwum
Państwowe w Siedlcach, Akta gminy Żeliszew
powiat Siedlce 1840−1946,
sygn. 835, s. 52.
28−29. Pismo starosty siedleckiego
z 19.07.1920 w sprawie zabezpieczenia
mostów, środków komunikacyjnych
i telegrafów przed dywersją bolszewicką,
Archiwum Państwowe w Siedlcach, Akta
gminy Żeliszew powiat Siedlce 1840−1946,
sygn. 835, s. 53, 55.
30. Rozporządzenie Rady Obrony Państwa
o jednorazowej daninie na potrzeby wojska,
Archiwum Państwowe w Siedlcach, Akta
gminy Żeliszew powiat Siedlce 1840−1946,
sygn. 858, k. 6.
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Czego dotyczy dokument,
do kogo był skierowany
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Załącznik nr 25.
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Załącznik nr 26.
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Załącznik nr 27.
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Załącznik nr 28.

Załącznik nr 29.
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Załącznik nr 30.
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