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Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Niechcicach 

 

Scenariusz lekcji interdyscyplinarnej: języka polskiego, historii  

i wiedzy o społeczeństwie dla klasy III gimnazjum do realizacji na zajęciach 

kola historycznego 

(2 jednostki lekcyjne) 

 

1. Powitanie: 

Powitanie uczniów i innych zainteresowanych uczestników zajęć. 

2. Czynności organizacyjno-porządkowe. 

3.  Zapisanie tematu: ,,A historia wciąż milczy o Tobie"- 70 lat po zbrodni 

wołyńskiej  

4. Przedstawienie celów ogólnych. 

5. Cele ogólne zajęć: 

 popularyzacja wśród młodzieży wiedzy o zbrodni ukraińskich nacjonalistów dokonanych na 

Polakach w latach 1943-1944 na Wołyniu  i w Galicji Wschodniej, 

 kształtowanie poszanowania godności istoty ludzkiej i postaw obywatelskich w duchu 

mądrego patriotyzmu, oraz postaw szacunku do przeszłości naszego narodu. 

 pielęgnowanie pamięci o pomordowanych. 

6. Cele szczegółowe: 

Uczeń: 

 zna przyczyny i cele ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na 

Polakach zamieszkujących wschodnie województwa II Rzeczypospolitej: wołyńskie, 

lwowskie, tarnopolskie i stanisławowskie, poleskie i lubelskie (w latach 1942-1947), z 

akcentem na rok 1943 i 1944 (apogeum zbrodni na terenie województw południowo-

wschodnich); 



 

 

 wie, że sprawcami zbrodni w Małopolsce Wschodniej byli ounowcy i ich sympatycy, 

natomiast na Wołyniu Polaków mordowali nacjonaliści i komuniści, wcześniej związani z 

Komunistyczną Partią Zachodniej Ukrainy rozwiązaną w 1938 r., 

 wie, kim był Stepan Andrijowycz Bandera; 

 rozumie rolę Kościołów w konflikcie polsko-ukraińskim, 

 rozumie pojęcia: OUN (Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów), UNS/UPA (Ukraińska 

Narodowa Samoobrona/Ukraińska Powstańcza Armia), Dywizja SS-Galizien, 

ludobójstwo, eksterminacja, dywersja, bojówka, propaganda, nacjonalizm, tolerancja, godność,  

 wie, że napady, do których też chwilowo zachęcał za pomocą ulotek sowiecki agresor, 

przybrały rozmiary niespodziewane nawet dla Sowietów, 

 rozumie rolę propagandy nacjonalistycznej w rożnych jej formach wśród całej 

społeczności ukraińskiej, 

 zna hasło biologicznego unicestwiania ludności polskiej: ,,wyriżemo wsich lachiw do 

odnoho, od małoho do staroho", 

 wie, jakie organizacje rządowe i pozarządowe działają na rzecz praw człowieka, 

 zna przybliżone straty ludności polskiej,  

 wie, że krzyże i pomniki stawiane pomordowanym należy szanować, by czcić zmarłych i 

szanować przeszłość historyczną, 

 potrafi podać przykłady z życia codziennego, w których łamane są prawa człowieka, 

 wie, że nawet w obliczu zagłady, człowiek winien przeciwstawić się złu. 

 doskonali umiejętność analizowania źródeł audiowizualnych (fotografia, film 

dokumentalny), 

 określa miejsce człowieka w XX i XXI wieku, 

 interpretuje wiersze. 

7. Metody dydaktyczne: 

 praca w grupie,  

 elementy wykładu,  

 analiza tekstów źródłowych, fotografii dokumentalnej i interpretacja wybranych wierszy, 

 dyskusja dydaktyczna. 

8. Środki dydaktyczne:  

 fragmenty relacji Marianny Soroki ,,Polska Niobe"; 

 wybrana dokumentacja fotograficzna ,,Ludobójstwo UPA na ludności polskiej" 

Aleksandra Kormana; 



 

 

 wiersze: ,,Na fotografii polskiej …" - Lusi Ogińskiej, ,,W poszukiwaniu Przebraża"- 

Anety Dziedzic, ,,Nad Wołyniem"- Stanisława Wiatra-Partyki oraz ,,Który skrzywdziłeś" 

-Czesława Milosza; 

 piosenka w wykonaniu: Jacka Wójcickiego pt. ,,Miejcie nadzieję" (słowa-Adama Asnyka,  

muzyka- Zbigniewa Preisnera);  

 prezentacja multimedialna pt. ,,Wołyń 1943" do słów i muzyki Lecha Makowieckiego, 

[wykorzystany utwór z płyty ,,Patriotyzm"] przygotowana przez fanahz zamieszczonej na 

stronie: http://www.youtube.com/watch?v=KDK2AVGobdA 

9. Tok lekcji: 

Wprowadzeniem do tematu są słowa Jana Pawła II: „Człowiek nie może pozwolić, żeby 

prawda została wydarta pod pozorem niczym nieograniczonej wolności, nie można zagubić w 

sobie krzyku sumienia, jako głosu Prawdy, która go przerasta, ale która równocześnie czyni go 

człowiekiem i stanowi o jego człowieczeństwie”. 

 Następnie nauczyciel historii mówi, że brutalne zachowania i okrucieństwa pozostają w 

historii konfliktów, jako tragiczne obrazy, nad którymi nie wolno przejść obojętnie. ,,Domagają 

się odwetu, a z pewnością pozostają na długo nie zagojone blizny. Okrucieństwo jednej strony 

konfliktu pobudza drugą do podobnych aktów. Następuje komasowanie okrutnych pomysłów i 

piętrzenie sie cierpienia.  

 Maksym Gorki, opisując okrucieństwa po rewolucji październikowej stosowane przez 

,,białych" i ,,czerwonych", wymienia niektóre z przerażających praktyk, jak np. napełnianie ust 

ofiar prochem, który następnie podpalano; przewiercanie kobietom piersi, przeciąganie przez usta 

sznura, na którym wieszano ofiary; zakopywanie żywcem; przybijanie rąk i nóg gwoździami do 

drzewa, rozpruwanie brzucha; przybijanie kiszki do drzewa i gonienie ofiary wokół niego; 

wycinanie na nagiej skórze oficerów kawała skóry wielkości pagonu i wbijanie gwoździ w 

miejsce gwiazdek; zdzieranie z nóg płatów skóry w formie kozackich czerwonych lampasów 

(,,ubieranie munduru"); wbijanie gwoździ w głowę i wiele innych. Najciekawszą cechą 

rosyjskiego okrucieństwa była jego finezja, wyszukana ,,estetyka".  

 Zatem  wojna umożliwia rozwój okrucieństwa i jego realizację. Sama w sobie jest formą 

brutalizacji życia, niezależnie od ideologii i haseł, którymi się posługuje". I nie inaczej było w 

przypadku eksterminacji ludności polskiej Kresów Wschodnich w latach czterdziestych XX wieku. 

 

 Następnie nauczyciel historii podaje przyczyny i cele ludobójstwa dokonanego przez 

nacjonalistów ukraińskich na Polakach zamieszkujących wschodnie województwa II 

Rzeczypospolitej: wołyńskie, lwowskie, tarnopolskie i stanisławowskie, poleskie i lubelskie (w 

http://www.youtube.com/user/fanahz?feature=watch


 

 

latach 1942-1947), z akcentem na rok 1943 i 1944 (apogeum zbrodni na terenie województw 

południowo-wschodnich). Wskazuje na ideologię nacjonalizmu ukraińskiego, o cechach 

faszystowskich. Wyjaśnia, że za zbrodnie odpowiedzialne są OUN i UPA, banderowskie struktury 

nacjonalizmu ukraińskiego, a nie cały naród. 

 

I. Faza lekcji, gdzie uczestnicy zajęć mogą oddają hołd pomordowanym: 

A. Przedstawiona zostaje uczniom  prezentacja multimedialna pn. ,,Wołyń 1943" do słów i 

muzyki Lecha Makowieckiego. [Utwór z płyty ,,Patriotyzm"] 

B. Wysłuchanie piosenki w wykonaniu Jacka Wójcickiego pt. ,,Miejcie nadzieję" 

[Trzy uczennice stoją boso, w ręku trzymają białe i czerwone róże, trzej chłopcy zaś trzymają 

modlitewniki i zastygają w pozach modlitewnych].  

C. Następuje recytacja wiersza w hołdzie pomordowanym dzieciom. 

 

Na fotografii polskiej 

Na fotografii starej 

z czterdziestego czwartego 

rośnie skrwawione drzewo, 

i dzieci ukrzyżowane… 

Druty, jak róże, wplecione w nadgarstki… 

Anioła nie ma nad nimi, 

rok jest 

czterdziesty czwarty, 

na fotografii wśród zimy… 

 

Wiszą tam dziś pośród cieni, 

ból ich zatrzymał na zdjęciu, 

zły czas zatrzymał ich cząstkę, 

a świat się zmienił, się zmienił… 

A one wciąż wiszą - za Polskę… 

 

Matki w liściach i kirach, 

nie ma skowronków, ni księdza, 

nie ma szeptunek, ni wróżek 

…tylko drzewa mogiłą, 



 

 

i drut kolczasty, jak róże… 

 

Pięć, cztery, i ledwie pół wiosny… 

Inny już, inny jest świat, 

i  inne drzewa wyrosły. 

I róże, 

i anioł biały… 

Pięć, cztery i ledwie pół 

dzieci miały 

…lat! 

Inny jest świat, inny świat… 

 

Mam fotografię starą 

ból nieskończoność uwięził 

oczy dziecięce martwe, 

z zamarznietą wiarą 

białą 

na drzewa gałęzi. 

 

Płacz umilkł dawno. 

Na soplach splecione dłonie… 

Pójdą do Matki Boskiej, 

pójdą do Niej. 

[Źródło: ,,Na fotografii polskiej …" -  Lusia Ogińska] 

C. Recytacja wiersza w hołdzie pomordowanym Polakom na zamieszkujących wschodnie 

województwa II Rzeczypospolitej: wołyńskie, lwowskie, tarnopolskie i stanisławowskie, 

poleskie i lubelskie. 

Palec Boży  

prowadził nas jak psa na sznurku,  

krzyczało morze kości  

leżące na podwórku, 

a nas ciągnęła jakaś siła  



 

 

i pewność, 

że biegniemy do domu… 

Do domu! 

Słyszysz Polsko? 

Odnajdziemy Cię! 

wyniesioną potajemnie  

do ogrodu, 

Wywęszymy! 

korzeń każdego drzewa 

genealogicznego, 

gdziekolwiek jesteś,  

ukryta, 

pochowana, 

na maleńkim cmentarzu, 

w cieniu minionych dni. 

Odnajdziemy Cię!  

za każdym zakrętem, 

na każdej wsi dalekiej, 

na każdym już obcym progu, 

jak psy zerwane z łańcucha 

pędzące do domu 

[Źródło: ,,W poszukiwaniu Przebraża"- Aneta Dziedzic] 

D. Symboliczne zapalenie zniczy przez uczniów.  

II. Faza lekcji: 



 

 

Zadanie 1 

Fotografia,  jako forma utrwalania historii 

Analiza źródeł fotograficznych. Uczniowie pracują w trzech grupach w  oparciu o zdjęcia. 

1. Co przedstawiają fotografie? 

2. Jakie uczucia wywołują obejrzane zdjęcia? 

3. Jak sadzicie, czy należy wybaczyć katom i oprawcom? 

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

Zadanie 2 

Starotestamentowy Żyd, czy uczeń Chrystusa pokładał swoją nadzieję w Bogu. Nadzieję 

cichą, ufną i pokorną. Jaka jest rola wiary w obliczu zagłady?  

.............................................................................................................................................................. 

Zadanie 3 

Przeczytaj poniższą relację i odpowiedz na pytania. 

POLSKA NIOBE 

RELACJA ŚWIADKA MARIANNY SOROKI ( fragment) 

 (...) Nazywam się Marianna Soroka. Urodziłam się 8 września 1908 roku we wsi Wola 

Ostrowiecka, powiat Lubomi, woj., Wołyń w rodzinie chłopskiej. W roku 1943 byłam matką 

pięciorga dzieci: Stanisława – lat 15; Edwarda – lat 12; Janka – lat 10; Leona –lat 6 i Józefa 1,5 

roku. Mój mąż Stanisław był rolnikiem 8-hektarowego gospodarstwa rolnego. Żyło się nam 

chociaż ubogo, ale spokojnie i szczęśliwie.  

 Kiedy wracam myślą do tamtych czasów, do tamtych dni, to słyszę gwar moich kochanych 

dzieci, który wypełniał cały dom. Gdzież one są? Odeszły tak nagle. Mój Boże. Trudno mi 

wspomnieć tamte dni. Była niedziela, 29 sierpnia 1943 roku. Poszłam do kościoła na Ostrówki, bo 

tam była nasza parafia, na sumę, na godzinę 11-tą. Ksiądz Dobrzański podczas kazania podał do 

wiadomości wiernych, że Ukraińcy szykują się do mordowania Polaków we wsiach Wola 



 

 

Ostrowiecka i Ostrówki. Ostrzegł swoich parafian, aby czuwali, bo nigdy nie wiadomo, kiedy to 

nastąpi. Całą noc czuwaliśmy, bo właśnie w nocy spodziewaliśmy się napaści Ukraińców na naszą 

wioskę.  

 Noc minęła spokojnie. Nadszedł zwykły dzień, poniedziałek 30 sierpnia 1943 roku. Wraz 

ze wschodem słońca robiłam obrządek w gospodarstwie wraz z mężem. Dzieci spały.  

Tymczasem we wsi działy się dziwne rzeczy. Do wsi wola Ostrowiecka od strony zachodniej 

wkroczyły zwarte oddziały Ukraińców na koniach i pieszo, uzbrojone w karabiny i pistolety. Nikt 

we wsi nie spodziewał się, że Ukraińcy w biały dzień mogli wkroczyć do wsi. Tego jeszcze nie 

było. Zobaczyłam Ukraińca na koniu, który jechał w kierunku naszego domu. Ogarnęła mnie 

trwoga, ale zachowałam spokój. Mój mąż Stanisław krzątał się po podwórku. Ukrainiec na koniu 

zbliżył się ku nam, pozdrowił i zawiadomił nas, żeby mężczyźni stawili się na zebranie na placu 

szkolnym. To jest obowiązek. Cóż było czynić. Stanisław przebrał się, coś niecoś się posilił i udał 

się na to zebranie, z którego już nigdy nie powrócił. Został wraz z innymi zarąbany siekierami i 

wrzucony do rowu za stodołą Strażyca.  

 Nie upłynęło wiele czasu, kiedy znowu pojawiło się tym razem dwu konnych Ukraińców, 

którzy tym razem wzywali wszystkich mieszkańców na zebranie na plac szkolny.  

 W przeczuciu zagrożenia wysłałam syna Edwarda- lat 12 z krowami na pastwisko. Do 

chłopaka strzelano, lecz dzięki opatrzności Bożej uszedł z życiem. Ukrył się w zaroślach, ja zaś z 

czwórką pozostałych dzieci udałam się wraz z sąsiadami na to zebranie. Tymczasem Ukraińcy – 

mordercy nie zapędzili nas na szkolny plac, lecz do stodoły sąsiada i tam nas zamknęli. Spośród 

nas wybierali mężczyzn i pędzili pod eskortą. A kiedy już nie stało mężczyzn, zabierali kobiety i 

dzieci i pędzili pod eskortą uzbrojonych bandytów w nieznanym kierunku. Nie wiem o której 

godzinie, ale było to chyba grubo po południu, rozległy się strzały z broni maszynowej od strony 

południowej wsi Wola Ostrowiecka.  

 Wśród Ukraińców powstał popłoch. Już nie wyprowadzali ze stodoły grupki kobiet i 

dzieci, ale zaczęli strzelać do zebranych w stodole. Powstała panika wśród zebranych w stodole. 

Wielu zginęło od pierwszych strzałów. Trójka moich dzieci: Stanisława, Janek i Leon, została 

zabita przez Ukraińców-morderców. Ja zaś ze swoim najmłodszym synkiem na ręku wybiegłam 

ze stodoły. Biegłam, biegłam. Usłyszałam huk i w tym samym czasie okropny krzyk mojego 

dziecka Józia. Upadłam trzymając dzieciaka na ręku. Poczułam ból w ramieniu lewej ręki. Krew 



 

 

sączyła się z rany. Kula dum-dum przeszyła mięsień i kość ramienia lewej ręki. Nie zdawałam 

sobie sprawy, czy mój syn Józio żyje, czy też nie. Byłam bardzo osłabiona z upływu krwi.  

 Nie pamiętam ile trwało to omdlenie. Wkrótce poczułam pragnienie, więc zaczęłam się 

czołgać. Na moje szczęście pojawi się cudem ocalały brat mojego męża Aleksander Soroka. On to 

przyniósł mi wody, która ugasiłam moje pragnienie. Lecz wkrótce znów straciłam przytomność. 

Obudził mnie z omdlenia właśnie szwagier Aleksander. Poprosiłam Aleksandra, aby poszedł do 

mojego mieszkania, wziął prześcieradło i pociął na bandaże i owiną moja ranę. Wkrótce Soroka 

Aleksander przyniósł płótno-prześcieradło i naftę.  

Naftą wydezynfekował ranę i owinął czystym płótnem. Poczułam ulgę. Postanowiłam dowlec się 

do swojego domu, by tam umrzeć. Cóż mi pozostało. Ci, których kochałam najbardziej odeszli na 

zawsze. Chciałam się z nimi połączyć tam, na drugim Świecie, u pana Boga (...)”  

Źródło ,,Na Rubieży" nr 3/1993/ http://www.bj.uj.edu.pl/~plok/genocide/ 

Pytania: 

1. Jak rozumiesz przykazanie ,,Nie będziesz zabijał"? [Księga Powtórzonego Prawa 5,17] 

2. Co najbardziej cię poruszyło w opowiedzianej  historii? 

.............................................................................................................................................................. 

Zadanie 4 

Nauczyciel języka polskiego: 

To nie będzie pieśń o obcej ziemi.  

Pradziad twój na tej ziemi żył,  

Był szczęśliwy, był między swemi,  

Sen o Polsce, przecudny sen śnił.  

Nad Wołyniem  

Złote słońce wędruje,  

Na Wołyniu  

Miodny ul, złoty łan.  

Nad Wołyniem  

Sokół w chmurach szybuje,  



 

 

Kwitną sady,  

Kwitną sady, lecz nie ma mnie tam...  

Są zdarzenia, w które trudno uwierzyć.  

Prawda jest, lecz została zdeptana,  

Krzywdy są, których nigdy nie zmierzyć,  

Są wspomnienia, które bolą jak rana.  

Nad Wołyniem... 

Bo nie dla mnie tam kwitną jabłonie  

I nie wiedzie już tam żadna z dróg,  

Nie ma wioski, nie ma śladu po niej,  

Gdzie mogiły -- wie tylko Bóg.  

Nad Wołyniem... 

Nie zapalę Ci, mamo, tam zniczy,  

Nie położę wiązanki na grobie,  

Gdzie rodzinny był dom -- cisza krzyczy,  

A historia wciąż milczy o Tobie.  

Nad Wołyniem... 

 [Nad Wołyniem…[Słowa: Stanisława Wiatr-Partyka; Muzyka: Kazimierz Wesołowski [w:] 

,,Niedziela", Nr 27/2008, s. 39.] 

Pytania: 

a. Określ uczucia podmiotu lirycznego. Czym zostały one wywołane? 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

 rozrzewnienie, nostalgia wywołana wspomnieniami, 

 ból spowodowany świadomością ,,zdeptanej prawdy", krzywdami, których nie da się 

zmierzyć, bolesnymi wspomnieniami,  

 rozpacz i bezradność ,,Gdzie mogiły-wie tylko Bóg", 

 rozczarowanie- ,,A historia wciąż milczy o Tobie" 

http://www.niedziela.pl/numer/2008/27


 

 

b. Czy można w jakiś sposób złagodzić ból związany z tragedią wołyńską? 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

Jest to bardzo trudne, ale są sposoby na częściowe złagodzenie tego cierpienia przez np.:  

 otwarte mówienie całej prawy o tamtych wydarzeniach, 

 szerzenia wiedzy historycznej na ten temat, 

 czczenie pamięci ofiar, 

 nauka tolerancji, poszanowanie praw człowieka, 

 wychowanie w duchu wyższych wartości. 

c.  Czy według Ciebie wiersz Nad Wołyniem można traktować jako poetyckie oskarżenie? 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

Tak. potwierdzają to zwłaszcza ostatnie wersy utworu. Osobiste, liryczne przesycone emocjami 

wyznania. Osoba mówiąca wskazuje, że wciąż istnieją bariery, przez które nie można sie przebić. 

Krzycząca cisza nie wzrusza nikogo. Historia milczy. A przecież żyją ludzie, którzy są związani z 

tamtą ziemią i jej mieszkańcami, ludzie, którzy cierpią, rozpamiętują bolesne wydarzenia i czuja 

bezradność. Tak nie powinno być. 

Zadanie 5 

a. Przeczytaj wiersz i odpowiedz na pytania. 

Który skrzywdziłeś  

Który skrzywdziłeś człowieka prostego 

Śmiechem nad krzywdą jego wybuchając, 

Gromadę błaznów koło siebie mając 

Na pomieszanie dobrego i złego, 



 

 

 

Choćby przed tobą wszyscy się kłonili 

Cnotę i mądrość tobie przypisując, 

Złote medale na twoją cześć kując, 

Radzi że jeszcze dzień jeden przeżyli, 

 

Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta. 

Możesz go zabić - narodzi się nowy. 

Spisane będą czyny i rozmowy. 

 

Lepszy dla ciebie byłby świat zimowy 

I sznur i gałąź pod ciężarem zgięta. 

[Źródło: Czesław Milosz - Który skrzywdziłeś] 

1. Określ, kim jest osoba mówiąca w utworze i wskaż, jaki może mieć związek z tragedią 

wołyńską 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

 Któryś skrzywdziłeś człowieka prostego-osoba mówiąca to obrońca prześladowanych, 

strażnik ich godności a także świadek krzywdy drogiego człowieka, rzecznik pokrzywdzonych; 

 w Wołyniu zginęli ludzie zwykli, prości ludzie, niczego nieświadome, bezbronne dzieci, 

nikt nie myślał o ich prawach i godności, osoba mówiąca jest ich rzecznikiem, obrońcą i 

oskarżycielem. 

 

2. Wymień zarzuty stawiane adresatowi utworu-oprawcy. 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

 bezkarność w krzywdzeniu ludzi, w zadawaniu im cierpienia 



 

 

 tyrania i zbrodnia przeciw ludzkości, 

 łamanie praw człowieka, 

 ,,deptanie" godności drogiego człowieka, 

 nieprzestrzeganie sprawiedliwości, 

 łamanie zasad moralnych. 

 

III. Faza lekcji: 

10. Podsumowanie 

Pytania do uczniów: 

 Dlaczego ważne jest dokumentowanie historii? 

 Gdzie jest ,,miejsce" człowieka na przełomie XX i XXI wieku? 

 Jakie są współczesne problemy dotyczące ludobójstwa? Podaj przykłady. 

 Jak zapobiegać podobnym wydarzeniom? 

 Czy wychowywanie do pokoju i  przestrzeganie praw człowieka wystarczy, aby 

zapobiegać przed tego  rodzajem zbrodni w przyszłości? 

Przesłanie, które niesie z sobą wiersz pt. Któryś skrzywdziłeś człowieka prostego jest uniwersalne. 

Każdy, kto krzywdzi drugiego człowieka, powinien być świadomy kary, jaka go spotka za ten 

czyn. Zawsze znajdzie się ktoś, kto powie prawdę o nieprawości krzywdziciela  i wszystkim 

będzie o tym przypominał. Człowiek odkrywa wartość życia pod różnymi postaciami i uczy się 

coraz głębszego szacunku do życia. 

11. Ocena, uzasadnienie i wpisanie ocen uczniom. 

12. Zadanie pracy domowej: 

Zinterpretuj myśl zawartą w cytacie ks. Józefa Stanisława Tischnera ,,Nie jest wolny człowiek, 

który nie potrafi przyznać się do winy. Nie jest wolny naród, który nie potrafi wysłuchać 

wyznania win i uczynić takiego wyznania. Nic tak nie krępuje wolności, jak wina 

nienazwana i niewyznana". 

Do opracowania wykorzystano materiały: 



 

 

 Fragmenty relacji Marianny Soroki ,,Polska Niobe" [w:] ,,Na Rubieży" nr 3/1993 lub 

http://www.bj.uj.edu.pl/~plok/genocide/ 

 Dokumentację fotograficzną ,,Ludobójstwo UPA na ludności polskiej" Aleksandra Kormana, 

Wrocław 2003. 

 Wiersze: ,,Na fotografii polskiej …" - Lusi Ogińskiej, ,,W poszukiwaniu Przebraża"- Anety 

Dziedzic, ,,Nad Wołyniem"- Stanisława Wiatra-Partyki oraz ,,Który skrzywdziłeś" - Czesława 

Milosza. 

 Utwór muzyczny Jacka Wójcickiego pt. ,,Miejcie nadzieję" (słowa- Adama Asnyka,  muzyka- 

Zbigniewa Preisnera). 

 Prezentację multimedialną pt. ,,Wołyń 1943" do słów i muzyki Lecha Makowieckiego, 

[wykorzystany utwór z płyty ,,Patriotyzm"] przygotowana przez fanahz zamieszczonej na 

stronie: http://www.youtube.com/watch?v=KDK2AVGobdA. 

Pozycje książkowe:  

 Jan Paweł II Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Kraków 2005, s. 29. 

 Siemaszko W., E. Siemaszko, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na 

ludności polskiej Wołynia 1939-1945″, Warszawa 2000. 

 Zwoliński A., Wojna. Wybrane zagadnienia, Kraków 2003. 

Wykorzystanie czasu: 

 Wstęp i czynności organizacyjne - 10'  

 I faza lekcji - 25' 

 II faza lekcji - 40' 

 III faza lekcji- 15'. 

http://www.youtube.com/user/fanahz?feature=watch


 

 

 


