
Instrukcja do zadania „Kto jest kim?”.

1. Dzielimy uczestników lekcji na cztery, w miarę możliwości, równe grupy. Każda z grup zajmuje 
miejsca wskazane przez prowadzącego. W tym momencie, jeżeli jest to konieczne, zmieniamy 
ustawienie ławek.

2. Wręczamy grupom materiały zgodnie ze wskazówkami zawartymi w pliku „materiały do zadania
Kto jest kim.pdf”.

3. Przedstawiamy grupom przebieg tej części lekcji wykorzystując opisy zawarte poniżej (etap I 
i etap II). 
Uwaga ogólna: „Praca w grupach powinna być prowadzona w sposób dyskretny, tak aby ustalenia 
poczynione przez grupę pozostały tylko w jej posiadaniu”. 

Etap I
Praca w oparciu o przekazane dokumenty:

A/ Grupy zapoznają się z treścią sprawozdania zamieszczonego na kserokopii „Kartki z wojny 1920
r.”. W tym czasie prowadzący przepisuje na tablicę nazwy stopni policyjnych i ich wojskowe 
odpowiedniki zgodnie z poniższym wykazem:

• posterunkowy – szeregowy/starszy szeregowy
• st. posterunkowy – kapral/plutonowy
• przodownik – sierżant
• st. przodownik – starszy sierżant
• aspirant – podporucznik
• podkomisarz – porucznik
• komisarz – kapitan
• nadkomisarz – major
• podinspektor – podpułkownik
• inspektor – pułkownik
• nadinspektor – generał brygady
• generalny inspektor – generał dywizji

B/ Po zapoznaniu się przez grupy ze sprawozdaniem, należy się upewnić, czy wszystkie grupy 
zorientowały się, że ze sprawozdania zostały wykreślone nazwiska czterech osób. Zwracamy uwagę
na to, że sporządzający sprawozdanie używa nieistniejących nazw stopni policyjnych oraz wplata 
nazwy stopni wojskowych do nazewnictwa stopni policyjnych. Oznacza to, że w tamtym czasie 
kwestia nazewnictwa stopni policyjnych nie była jeszcze ugruntowana i znana nawet kadrze 
kierowniczej. Grupy muszą tę informację uwzględnić podczas dalszej pracy i wykorzystać 
informację o stopniach znajdującą się na tablicy.

C/ Grupy przystępują do odnalezienia w pozostałych dokumentach informacji o osobach 
wykreślonych z treści sprawozdania. Informujemy grupy, że wśród dokumentów znajdują się tzw. 
fałszywki. Grupa powinna odnaleźć odpowiednie informacje o: zajmowanym stanowisku, stopniu 
policyjnym (w przypadku policjantów), imieniu i nazwisku swojego bohatera* oraz znać nazwy 
stanowisk zajmowanych przez pozostałe trzy osoby. Pamiętamy o dyskrecji.

D/ Po zasygnalizowaniu przez grupę, że ustaliła informacje wskazane w pkt. C, prowadzący 
sprawdza ich prawidłowość. Jeżeli wszystkie grupy zebrały właściwe informacje, przystępujemy do
etapu II.



Etap II
W tym etapie informacje będą zdobywane w ramach ich wymiany pomiędzy grupami, do momentu 
kiedy jedna z grup będzie w stanie podać pełną informację o czterech osobach wykreślonych ze 
sprawozdania. W tym celu:  

A/ Każda z grup wybiera swojego posłańca, który w imieniu grupy będzie zbierał informacje.
B/ Posłańcy będą przekazywali pytania i zbierali odpowiedzi związane z ustalonymi stanowiskami 
trzech pozostałych osób w takiej ilości tur, która pozwoli jednej z grup udzielić prawidłowej 
odpowiedzi. W jednej turze można zadać tylko jedno pytanie. Pytania należy przygotować na 
kartce, zostawiając na niej miejsce na odpowiedź. Spotkania posłańców odbywają się poza 
miejscem przebywania grup np. przy stoliku prowadzącego zajęcia.

Wymiana informacji następuje pomiędzy:

I tura: grupą 1 i grupą 2 oraz grupą 3 i grupą 4.
II tura: grupą 1 i grupą 3 oraz grupą 2 i grupą 4.
III tura: grupą 1 i grupą 4 oraz grupą 2 i grupą 3 i.t.d. 

Dopuszczalne pytania:
„Kto był Komendantem Policji Państwowej Powiatu Chełmskiego i dowódcą batalionu 
policyjnego?”
„Kto był dowódcą 1 kompanii batalionu policyjnego?”
„Kto był dowódcą 2 kompanii batalionu policyjnego?”
„Kto był Starostą Powiatu Chełmskiego?”

Posłańcy, jeżeli znają imię i nazwisko osoby, o którą są pytani, przekazują je pytającemu. 
Jeżeli nie mają takiej informacji, to w pierwszej turze odpowiadają, że określonego w pytaniu 
stanowiska na pewno nie zajmował bohater ich grupy i tutaj podają jedynie imię i nazwisko. 
W kolejnych turach mogą posłużyć się także jedynie imieniem i nazwiskiem osób, o których 
dowiedzieli się od innych grup.

Jeżeli grupa zgłosi gotowość do udzielenia odpowiedzi, prowadzący upewnia się czy odpowiedź 
jest prawidłowa. Udzielenie prawidłowej odpowiedzi kończy tą część lekcji.

 

* informacja dla prowadzącego:
- komisarz Jan Kotlarewicz, Komendant Policji Państwowej Powiatu Chełmskiego (grupa 1);
- aspirant Ignacy Miński, dowódca 2 kompanii batalionu policyjnego (grupa 2);
- podkomisarz Bolesław Grabowski, dowódc 1 kompanii batalionu policyjnego (grupa 3);
- Stanisław Fijałkowski, Starosta Powiatu Chełmskiego (grupa 4).


