
Spis	  materiałów	  źródłowych	  
	  
	  
Wszystkie	  podane	  na	  portalu	  www.porta-‐polonica.de	  materiały	  źródłowe	  pochodzą	  z	  
wystawy	  lub	  katalogu,	  powinny	  więc	  być	  dostępne	  w	  formie	  wizualnej	  (zdjęcia)	  wraz	  z	  
krótkim	  opisem	  wyjaśniającym.	  Materiały	  z	  opisem	  w	  języku	  polskim,	  powinny	  być	  
przetłumaczone,	  aby	  uczniowie	  i	  uczennice	  mogli	  z	  nich	  korzystać	  podczas	  realizacji	  
projektu.	  	  
	  
Materiały	  źródłowe,	  które	  z	  przyczyn	  prawnych	  nie	  mogą	  być	  udostępnione	  w	  Sieci,	  
mogą	  być	  przekazane	  do	  dyspozycji	  nauczycieli	  w	  formie	  pliku	  PDF.	  Plik	  przekażemy	  
Państwu	  natychmiast	  po	  jego	  skompletowaniu.	  Aktualnie	  czekamy	  jeszcze	  na	  pliki	  z	  
archiwów,	  do	  których	  skierowaliśmy	  zapytanie	  o	  poszczególne	  dokumenty.	  	  
	  
Pojedyncze	  materiały	  źródłowe	  dostępne	  na	  portalu	  www.porta-‐polonica.de	  powinny	  
być	  tak	  otagowane	  (hasła	  wyszukiwania),	  by	  uczniowie	  i	  uczennice	  mogli	  je	  odnaleźć.	  
	  
W	  poczekalni	  -‐	  polscy	  „dipisi“	  między	  repatriacją	  a	  przesiedleniem	  

www.porta-‐polonica.de:	  
• Zaświadczenie	  IRO	  (katalog,	  s.	  101)	  
• Pocztówka	  organizacji	  UNRRA	  (katalog,	  s.	  121)	  
• Wywiad:	  Sokołowski	  
• Podanie	  o	  emigrację	  Aurelego	  Topolnickiego	  (spuścizna	  Topolnickiego,	  dok.	  nr	  

87)	  
• Zawiadomienie	  o	  nadejściu	  poręczenia	  na	  rzecz	  Aurelego	  Topolnickiego	  

(spuścizna	  Topolnickiego,	  dok.	  nr	  91)	  
• Ulotka	  informacyjna	  dla	  nowych	  obywateli	  USA	  wydana	  przez	  United	  States	  

Departement	  of	  Justice	  (spuścizna	  Topolnickiego,	  dok.	  nr	  25)	  
• USA	  Orientation	  Attendance	  Record	  -‐	  karta	  obecności	  Aurelego	  Topolnickiego	  

(spuścizna	  Topolnickiego,	  dok.	  nr	  121)	  
	  

Materiały	  źródłowe:	  
• Zdjęcie	  służby	  wartowniczej	  (National	  Archives	  of	  Canada)	  
• Director	  General	  and	  Central	  Committee:	  Aspects	  of	  proposed	  policy	  in	  the	  

british	  zone	  of	  Germany,	  18.12.1946.	  90,	  1-‐4	  (UN	  Archives	  RG	  17	  box	  66240-‐
66251)	  

• Dokument	  dotyczący	  repatriacji	  (UN	  Archives	  PAG	  4/3.0.11.2.0.:61)	  
• Dane	  statystyczne	  dotyczące	  emigracji	  i	  repatriacji	  



	  
	  
Uprzedzenia	  i	  represje	  -‐	  stosunki	  między	  „dipisami“	  a	  Niemcami	  

www.porta-‐polonica.de:	  
• Halterner	  Schreckenstage	  [Dni	  trwogi	  w	  Haltern]	  (katalog,	  s.	  199;	  sugerujemy	  

sięgnąć	  po	  tę	  książkę	  i	  wybrać	  jakiś	  wymowny	  fragment	  tekstu)	  
• Wywiad:	  Sokołowski	  
• Wywiad:	  Martynczuk/Krauze	  
• Poradnik	  dla	  cudzoziemców	  pozbawionych	  ojczyzny	  (katalog,	  s.	  102)	  

	  
Materiały	  źródłowe:	  

• Memorandum	  miasta	  Haltern	  (Stadtarchiv	  Haltern)	  
• Ujęcia	  osiedli	  „dipisów“	  w	  Dortmundzie-‐Eving	  (Kift/Osses:	  Polen	  -‐	  Ruhr,	  s.	  51,	  

53;	  zdjęcia)	  
• Statystyka	  przestępczości	  (Jacobmeyer,	  s.	  48)	  
• Pismo	  komendanta	  brytyjskiej	  władzy	  wojskowej	  do	  starosty	  powiatu	  

Aschendorf	  z	  dnia	  21.09.1945	  r.	  (StA	  Osnabrück	  Rep.	  430,	  Dez.	  201,	  acc	  
16B/65,	  Nr.	  46,	  Bd.	  1)	  

• ARMS	  UN-‐Archives	  S-‐0408-‐0002-‐14	  (katalog,	  s.	  31,	  przypis	  nr	  41)	  
• Dane	  statystyczne	  dotyczące	  zawierania	  związków	  małżeńskich	  między	  

„dipisami“	  a	  Niemcami	  (Stepien,	  s.	  148)	  
• Wypowiedź	  naocznego	  świadka:	  xxx	  (Helbing,	  s.	  105)	  
• Wypowiedź	  naocznego	  świadka:	  xxx	  (Helbing,	  s.	  108)	  

	  
	  
Zarządzanie	  niedostatkiem	  -‐	  Warunki	  bytowe	  w	  obozie	  

www.porta-‐polonica.de:	  
• Buteleczki	  z	  halazonem	  (katalog,	  s.	  115)	  
• Papierośnica	  (katalog,	  s.	  117)	  
• Księga	  przychodów	  i	  rozchodów	  (katalog,	  s.	  123)	  
• Zdjęcie	  policjantów	  obozowych	  (katalog,	  s.	  97)	  
• Dwanaście	  miesięcy	  Polaków	  w	  Fuldzie	  (katalog,	  s.	  125)	  
• Strona	  tytułowa	  gazety	  obozowej	  (np.	  katalog,	  s.	  179	  lub	  gazety	  z	  wystawy,	  

możliwie	  z	  tłumaczeniem	  jednego	  artykułu	  poświęconego	  typowemu	  
tematowi	  „dipisów“)	  

• Krucyfiks	  (katalog,	  s.	  145)	  lub	  Świecznik	  (katalog,	  s.	  149)	  
• Album	  pamiątkowy	  (katalog,	  s.	  151)	  



• Pismo	  Area	  Welfare	  Office	  w	  Ansbach	  do	  kierownika	  szkoły	  podstawowej	  A.	  
Topolnickiego	  (spuścizna	  Topolnickiego,	  dok.	  nr	  64)	  

• Sprawozdanie	  o	  powstaniu	  i	  rozwoju	  życia	  organizacyjnego	  i	  kulturalnego	  
Polaków	  w	  Wildflecken;	  tłumaczenie	  (spuścizna	  Topolnickiego,	  dok.	  nr	  69)	  

	  
Materiały	  źródłowe:	  
• ARMS	  UN-‐Archives	  S-‐0408-‐0005-‐14	  (katalog,	  s.	  25,	  przypis	  nr	  25)	  
• Tabela:	  Ilość	  środków	  spożywczych	  (Stepien,	  s.	  127)	  
• Tabela:	  Ceny	  czarnorynkowe	  (Stepien,	  s.	  129)	  

	  
	  
Samookreślenie	  i	  głód	  życia	  -‐	  Sztuka,	  kultura	  i	  rozrywka	  

www.porta-‐polonica.de:	  
• Przykładowe	  zdjęcia	  w	  katalogu	  wystawy	  (katalog,	  s.	  58,	  60,	  61)	  
• Karykatury	  Toegla	  (katalog,	  s.	  56,	  175)	  
• Dziennik	  lekcyjny	  (katalog,	  s.	  185)	  Rękopis	  fragmentu	  powieści	  (katalog,	  s.	  185)	  
• Dzieje	  Polski	  w	  skrócie	  (katalog,	  s.	  157)	  
• Zdjęcie	  artystów	  teatru	  amatorskiego	  w	  Haltern	  (katalog,	  s.	  77)	  
• Plakat	  "Tatry"	  (katalog,	  s.	  167)	  
• Chór	  Radiana	  (katalog,	  s.	  171);	  wraz	  z	  tłumaczeniem	  tekstu	  pieśni	  "Pamięć	  

Häftlingu	  pozostanie"	  
• Zdjęcie	  muzykujących	  i	  tańczących	  młodych	  ludzi	  w	  Haltern	  (katalog,	  s.	  66)	  
• Program	  (katalog,	  s.	  169,	  po	  lewej)	  

	  
Materiały	  źródłowe:	  
• Wpisy	  w	  księdze	  gości	  (wspomniano	  o	  nich	  w	  katalogu,	  s.	  63,	  po	  środku)	  
• JPIA	  zespół	  24	  sygnatura	  219	  karta	  028	  (katalog,	  s.	  78,	  przypis	  nr	  24)	  
• bądź	  JPIA	  zespół	  24	  Sygnatura	  220	  karta	  038	  i	  nast.	  (katalog,	  s.	  74,	  przypis	  nr	  

17)	  oraz/lub	  JPIA	  zespół	  24	  sygnatura	  221	  karta	  039	  (katalog,	  s.	  72,	  przypis	  nr	  
9)	  

	  
	  
Spojrzenie	  w	  przyszłość	  -‐	  Szkoła	  i	  studia,	  kształcenie	  i	  nauka	  zawodu	  

www.porta-‐polonica.de:	  
• Kronika	  szkolna	  (katalog,	  s.	  135,	  możliwie	  z	  tłumaczeniem	  wybranego	  

fragmentu;	  alternatywnie:	  spuścizna	  Topolnickiego,	  dok.	  nr	  68,	  z	  uwagi	  na	  
zawarte	  tamże	  tłumaczenie)	  

• Wywiad:	  Zukowski	  



• Zdjęcie	  uczennic	  na	  lekcji	  (katalog,	  s.	  80)	  
• Świadectwo	  (w	  dwóch	  językach,	  z	  wystawy)	  
• Repetytorium	  z	  chemii,	  Uniwersytet	  UNRRY	  (katalog,	  s.	  139)	  
• Wystawa	  "Praca	  polska	  na	  obczyźnie"	  (katalog,	  s.	  173)	  
• Podręcznik	  "Budowa	  i	  obsługa	  samochodów"	  (katalog,	  s.	  129)	  
• Zdjęcie	  lekcji	  szycia	  (katalog,	  s.	  80)	  
• Podręcznik	  do	  nauki	  języka	  angielskiego	  (z	  wystawy)	  
• Certificate	  from	  the	  Construction	  &	  Maintenance	  Commission	  (spuścizna	  

Topolnickiego,	  dok.	  nr	  3)	  
• Świadectwo	  Żeńskiej	  Szkoły	  Zawodowej	  w	  Wildflecken,	  wystawione	  na	  

nazwisko	  Irmy	  Topolnickiej	  (spuścizna	  Topolnickiego,	  dok.	  nr	  78)	  
• Ogłoszenie	  pracy	  w	  Chicago	  (spuścizna	  Topolnickiego,	  dok.	  nr	  49)	  

	  
	  
Maczków	  -‐	  "polska	  strefa	  okupacyjna"	  w	  Emslandzie	  

www.porta-‐polonica.de:	  
• Wywiad:	  Sękowska	  
• Świadectwo,	  Sękowska	  (katalog,	  s.	  159)	  
• Plakat	  (katalog,	  s.	  76)	  
• Zdjęcie,	  Gawroński	  (katalog,	  s.	  54,	  163)	  
• Zdjęcie	  oswobodzonych	  wojowniczek	  (katalog,	  s.	  34)	  
• Foto	  Sękowski	  i	  Gawroński	  w	  Maczkowie	  
• Strony	  tytułowe	  czasopisma	  "Moda"	  (katalog,	  s.	  127)	  
	  
Materiały	  źródłowe:	  
• Dokument	  dotyczący	  ewakuacji	  miasta	  Haren	  (Lembeck,	  s.	  48)	  
• Wspomnienia	  Szajny	  (Lembeck,	  s.	  53,	  93,	  94)	  
• Zdjęcie	  zespołu	  redakcyjnego	  (Lembeck,	  s.	  97)	  
• Zdjęcie	  meczu	  siatkówki	  (Lembeck,	  s.	  88)	  
• Zdjęcie	  kursu	  mechaników	  (Lembeck,	  s.	  101)	  
• Zdjęcia	  z	  dnia	  oswobodzenia	  (Lembeck,	  s.	  119)	  


