
Scenariusz lekcji Początki władzy komunistów w Polsce. 

Przedmiot: Historia. 

Etap nauczania/klasa: IV/klasa I. 

Cel ogólny: poznanie okoliczności przejęcia w Polsce władzy przez komunistów po zakończeniu              

II wojny światowej. 

Cele szczegółowe:  poznanie znaczenia terminów i skrótów: Manifest PKWN, TRJN, Kresy 

Wschodnie, linia Curzona, Ziemie Odzyskane, repatrianci, akcja „Wisła”, żołnierze niezłomni, proces 

szesnastu, PSL, referendum ludowe, przedstawienie najważniejszych etapów procesu przejmowania 

władzy w Polsce przez komunistów, poznanie polityki komunistów wobec polskiego podziemia 

antykomunistycznego, zaznajomienie się ze skutkami zmiany granic Polski po II wojnie światowej. 

Środki dydaktyczne: podręcznik, mapa, fragment komiksu Oto jest głowa Franczaka. 

Metody: pogadanka, praca z mapą, praca z podręcznikiem, praca z materiałami ikonograficznymi, 

dyskusja. 

Formy pracy: praca z całą klasą. 

Czas: 2x45 minut. 

Tok lekcji. 

I. Faza przygotowawcza. 

- korzystając z mapy, przypomnij uczniom sytuację na europejskich frontach w 1944 roku. 

- rozdaj uczniom plansze z komiksu Oto jest głowa Franczaka (załącznik nr 1). Poinformuj ich, że 

pierwsza plansza przedstawia rozmowę polskich żołnierzy znajdujących się na ziemi lubelskiej                

w sierpniu 1944 roku. Po zapoznaniu się z obrazkową narracją zadaj klasie pytania: 

 Kim był wspominany przez żołnierza Anders? Co się stało z jego armią? Dlaczego? 

 Co się wydarzyło podczas II wojny światowej w Sielcach nad Oką? Kiedy miało to miejsce? 

 Komu podlegała utworzona tam polska armia? Dlaczego? 

 Dlaczego żołnierze tej armii byli niezadowoleni z nowego wzoru „orzełka”? 

 Dlaczego żołnierzom nie wolno było mówić o zbrodni katyńskiej? 

 Co niektórzy żołnierze zarzucali byłym partyzantom? Z czego to wynikało? (propaganda 

komunistyczna) 

- podsumuj przebieg stosunków polsko-radzieckich podczas II wojny światowej. 

II. Faza główna. 

- przedstaw główne założenia zawarte w Manifeście Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego 

(22 VII 1944 r.). 

- korzystając z mapy opisz skutki podpisania przez PKWN i ZSRR porozumienia o polsko-radzieckiej 

granicy  (27 VII 1944 r.). 



- korzystając z mapki zamieszczonej w podręczniku przeanalizuj wraz z uczniami nowy kształt 

granic powojennej Polski. Omów skutki zmian granic oraz kierunki migracji ludności. Wprowadź 

pojęcia: repatrianci, Kresy Wschodnie, Ziemie Odzyskane, Linia Curzona. Porusz również kwestię 

przesiedleń ludności niemieckiej, odnieś się do współczesnej działalności Związku Wypędzonych. 

Zainicjuj krótką dyskusję na temat zasadności pretensji zgłaszanych obecnie przez członków tego 

związku pod adresem Polski. 

- wprowadź pojęcie akcja „Wisła”. Omów jej przyczyny i skutki oraz wpływ na obecne stosunki 

polsko-ukraińskie. 

- zapoznaj uczniów z przebiegiem pogromu kieleckiego (4 VII 1946 rok). Opowiedz również                       

o konsekwencjach zetknięcia się ludności przesiedlonej ze Ślązakami, Mazurami, Warmiakami, 

Słowińcami. 

- przedstaw losy polskiej opozycji antykomunistycznej: przybliż okoliczności powstania organizacji 

Niepodległość (NIE) oraz zorganizowania przez komunistów tzw. procesu szesnastu. Omów 

ówczesną działalność zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowego 

Zjednoczenia Wojskowego. Wprowadź pojęcie żołnierze niezłomni (wyklęci). Przywołaj przykłady 

akcji organizowanych przez Zygmunta Szendzielorza (ps. Łupaszka) oraz Józefa Kurasia (ps. Ogień), 

Józefa Franczaka (ps.Laluś). Opisz również metody stosowane przez NKWD, Urząd Bezpieczeństwa, 

Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Milicję Obywatelską. 

- przedstaw okoliczności przejęcia władzy w Polsce przez komunistów – omów działalność 

Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej oraz przebieg i skutki zorganizowanego 30 VI 1946 roku 

referendum. Korzystając z materiałów zawartych w podręczniku przeanalizuj prawdziwy i fałszywy 

wynik tego głosowania.  

- omów przebieg i skutki wyborów parlamentarnych z 19 I 1947 roku. Przedstaw losy opozycji 

parlamentarnej (rola Polskiego Stronnictwa Ludowego, losy Stanisława Mikołajczyka). 

III. Faza podsumowująca. 

- rekapitulacja 

- poleć uczniom zainstalowanie na smartfonach lub tabletach aplikacji Żołnierze Wyklęci 

(https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.husardroid.wykleci&hl=pl), umożliwiającej 

zlokalizowanie w naszym kraju miejsc upamiętniających poległych żołnierzy antykomunistycznego 

podziemia. Poproś, by uczniowie odwiedzili miejsca pamięci znajdujące się w ich okolicy i zebrali 

informacje na temat osób tam upamiętnionych. 

- ocena pracy uczniów 
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Załącznik nr 1. Komiksowe plansze. 

Źródło: W. Tkaczyk, J. Michalski, Oto jest głowa Franczaka, Poznań 2017, s. 14-15. 

 



 


