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To już 100 lat od przeprowadzenia pamiętnych plebiscytów na Warmii, Mazurach i Śląsku, które
zadecydowały o kształcie granic II Rzeczypospolitej, dlatego ten numer „Wiadomości Historycznych
z Wiedzą o Społeczeństwie” poświęcamy w głównej części problematyce kształtowania się granic
Niepodległej. Zachęcamy szczególnie do lektury artykułów Jarosława Kłaczkowa, Marka Białokura
oraz Izabeli Lewandowskiej, w których przedstawiono nie tylko najnowsze ustalenia historyków
dotyczące m.in. powrotu Pomorza i Kujaw Zachodnich do Polski, plebiscytu na Warmii, Mazurach
i Powiślu, plebiscytu na Śląsku, ale i wskazówki metodyczne dla nauczycieli historii. Ciekawy pomysł na scenariusz lekcji z tą tematyką związany przygotowała ponadto Iwona Jóźwiak, doradczyni
metodyczna z Olsztyna.
Uzupełnienie materiałów związanych z jubileuszami plebiscytowymi stanowią artykuły Katarzyny Reszkowskiej oraz Barbary Sypko i Żanety Marszałek-Trzebińskiej (oba w dziale „Klucz do epoki), a także
Adriana Dębickiego (w dziale „Wzbogacamy lekcje historii”), odnoszące się wprawdzie również do XX wieku,
ale już do innych kwestii. Pierwszy z nich podejmuje bowiem ciągle intrygujący problem kryzysu abdykacyjnego
w Wielkiej Brytanii w 1936 roku, drugi przedstawia sylwetkę wybitnej uczonej Marii Skłodowskiej-Curie, a trzeci
zwraca uwagę na szczególny rodzaj źródła historycznego, jakim są pamiętniki i wspomnienia w badaniach nad
losami polskich jeńców wojennych i robotników przymusowych w czasie II wojny światowej.
W tym numerze polecamy ponadto refleksję Tomasza Małkowskiego, autora podręczników szkolnych, który
krytycznie dzieli się z nami swoimi doświadczeniami i zachęca do dyskusji nad współczesnym modelem edukacji
historycznej. Warto także zastanowić się nad odwiecznym wyzwaniem każdego nauczyciela, jak pogodzić nauczanie uczniów z ich wychowaniem, do czego przekonuje nas Justyna Strykowska-Nowakowska, porządkując katalog
kompetencji nauczyciela historii. Jedną z podpowiedzi, w którym kierunku możemy podążać, są bez wątpienia
rozważania prof. Stanisława Roszaka, wieloletniego redaktora naczelnego naszego czasopisma. Zadaliśmy mu
kilka pytań, a odpowiedzi na nie znajdą Państwo w dziale „Dydaktyka historii w Polsce i na świecie”.
Danuta Konieczka-Śliwińska
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Najważniejsza w procesie kształcenia i wychowania
jest umiejętność samodoskonalenia

W

ywiad z prof. dr. hab. Stanisławem Roszakiem
z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
historykiem dziejów nowożytnych i dydaktykiem historii, wieloletnim redaktorem naczelnym „Wiadomości Historycznych z Wiedzą
o Społeczeństwie” oraz przewodniczącym Olimpiady
Historycznej w latach 2009‒2019. Rozmawia prof. UAM
dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska.

Danuta Konieczka-Śliwińska: Panie Profesorze,
jak Pan się czuje, kończąc po 15 latach redagowanie
„Wiadomości Historycznych z Wiedzą o Społeczeństwie”?
Stanisław Roszak: Czuję się świetnie, chociaż zdaję sobie sprawę, że takie stwierdzenie nie wpisuje się
w powszechną narrację , ale od jakiegoś czasu inaczej
podchodzę do życiowych priorytetów. Liczne funkcje
to przede wszystkim liczne obowiązki i w momencie,
kiedy nie jesteśmy już w stanie z pasją podchodzić do
tych funkcji, to lepiej przekazać pałeczkę w sztafecie,
co ważne – przekazać ją z własnej woli, niż gdyby nam
ją mieli wyrywać. Oczywiście nie są to łatwe decyzje,
długo nosiłem się kiedyś z myślą o pożegnaniu z Ogólnopolską Olimpiadą Historyczną, a teraz z „Wiadomościami Historycznymi”. Przez lata pracy i współpracy
ze świetnymi redaktorami, a zwłaszcza sekretarzami
redakcji, tworzyły się silne więzi, świetne pomysły, ale
też pojawiała się rutyna i zwyczajny brak czasu, stąd
uznałem, że czas na nową energię.
D.K.-Ś.: Jak Pan ocenia, co jest mocną stroną naszego czasopisma? Co je wyróżnia na rynku czasopism tego typu?
S.R.: Od wielu lat „Wiadomości Historyczne” – niezależnie kto był jego wydawcą – wzbogacało treści o materiały edukacyjne. Czasopismo dydaktyczno-historyczne miało wspomagać nauczyciela historii i wiedzy
o społeczeństwie w jego zmaganiach z kolejnymi
reformami programowymi i strukturalnymi. Z czasem rolę taką zaczęły odgrywać materiały proponowane przez liczne wydawnictwa edukacyjne, stąd w ofercie
WH pojawiły się w znacznie większym wymiarze teksty
o charakterze historycznym, pisane przez adeptów w zawodzie historyka – doktorantów, ale i samych nauczycieli.
WH były i pozostały forum środowiska dydaktycznego
w wielu jego odsłonach i reprezentacjach, by wspomnieć
choćby o numerach problemowych redagowanych przez
koleżanki i kolegów z ośrodka poznańskiego, wrocławskiego, gdańskiego i wielu innych, czy też o numerach
ukazujących edukację historyczną w Wielkiej Brytanii,
Francji czy Czechach.
D.K.-Ś.: Do kogo adresowane są „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie”? Kto jest najczęstszym czytelnikiem tego czasopisma?

Prof. Stanisław Roszak, fot. z archiwum prof. Stanisława Roszaka

S.R.: I tu sprawa po 15 latach trochę się komplikuje.
WH jako czasopismo branżowe adresowane jest przede
wszystkim do nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie, a zatem trafia do szkół. Mówiąc o komplikacjach,
mam na myśli kolejne reformy szkolnictwa, zwłaszcza te
o charakterze strukturalnym, które nie sprzyjały stabilizacji rynku wydawnictw edukacyjnych. Mówiąc wprost,
wielu nauczycieli, nawet tych od lat przywiązanych do
konkretnych tytułów, musiało się mierzyć z problemami
zmiany podstawy programowej, nowych standardów czy
wreszcie zmiany szkoły, co sprawę prenumeraty, lektury
czy napisania artykułu odsuwało na plan dalszy. Obok
nauczycieli stałym odbiorcą, ale i współtwórcą czasopisma byli metodycy, doradcy metodyczni. Mówię
o tym w czasie przeszłym, bo niestety zmiany w systemie
doradztwa, w strukturze ośrodków metodycznych, ich
decentralizacja odcisnęły się negatywnie na współpracy.
Kolejna grupa to dydaktycy historii, doktoranci, studenci specjalności pedagogicznych – często występujący nie tylko jako czytelnicy, ale również jako autorzy.
To potencjał nie do końca wykorzystany. Wielu młodych
autorów debiutujących na łamach WH znakomicie odnajduje się dzisiaj w różnych rolach – profesjonalnych
badaczy, popularyzatorów czy dyrektorów szkół.
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riał opublikowany w numerach WH poświęconych pracy
z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, metodzie projektu czy umiejętności robienia notatek.
D.K.-Ś.: Panie Profesorze, jakiej historii – Pana
zdaniem – powinniśmy dziś uczyć we współczesnej
szkole?
S.R.: Zawsze powtarzam, że zanim przystąpimy do jakiegoś działania, powinniśmy zadać sobie trzy pytania –
why?, what?, which way? Pamiętam taką dyskusję kilka
lat temu w Brunszwiku, w centrum badania podręczników
historii, o zastąpieniu tradycyjnych podręczników papierowych przez nowe media, kiedy jeden z uczestników
właśnie za pomocą tych trzech pytań sprowadził na ziemię teoretyków zafascynowanych nowymi technologiami.
Mam wrażenie, że takich pytań nie zadajemy sobie przed
przystąpieniem do kolejnych reform programowych, nie
tylko zresztą na poziomie szkolnym, ale i w szkolnictwie
wyższym. Dlatego też dyskusja dydaktyczna sprowadza
się do dyskusji politycznej, kogo postawić na cokole,
a kogo z niego strącić w kolejnej wersji podstawy programowej. W konsekwencji ciągle uczniowie znają wiele faktów i postaci, nie zawsze rozumiejąc, dlaczego to właśnie
te fakty i ci bohaterowie znaleźli się na kartach podręczników. Sam jestem zwolennikiem koncepcji miejsc pamięci, nauczania o miejscach symbolicznych (ludzie, miejsca,
obyczaje itp.), zwolennikiem kulturowego spojrzenia na
przeszłość, na świat znaczeń tworzonych, utrwalanych
i przechowywanych przez ludzi. Takie podejście pozwala zrozumieć, że historia nie jest zero-jedynkowa, nie
jest czarno-biała, ma wiele odcieni, a co najważniejsze
– sami, jako nauczyciele i jako uczniowie, musimy mierzyć
się z rozwiązywaniem problemów z przeszłości, żaden
polityk czy historyk nie udzieli nam prostej odpowiedzi
na skomplikowane pytania, chociaż wielu próbuje.
D.K.-Ś.: Jakie ma Pan plany na najbliższy czas, bo
z „Wiadomościami Historycznymi z Wiedzą o Społeczeństwie” nie kończy Pan przecież współpracy,
przechodząc do komitetu redakcyjnego?
S.R.: Jest takie stare powiedzenie, które lubię – „jak
chcesz rozśmieszyć Pana Boga, to mu opowiedz o swoich
planach”. Mam nadzieję, że rezygnacja z jednych obowiązków pozwoli mi na większą aktywność w innych
obszarach, w tym oczywiście we wspieraniu „Wiadomości Historycznych”. Sam na początku współpracy z WH
otrzymałem pomoc od Zofii Kozłowskiej, Adama Suchońskiego, od moich imienników Stanisława Zająca i Staszka
Lenarda, którzy do dzisiaj zasiadają w Komitecie, znajdę
się więc w świetnym towarzystwie. Najbliższe plany to
sfinalizowanie serii wydawniczej „Geschichte im mitteleuropäischen Kontext”, której zadaniem jest ukazanie w jednym z najlepszych niemieckich wydawnictw dorobku polskiej historiografii, współpraca w projekcie „Dziedzictwo
edukacyjne Akwitanii” realizowanym w Bordeaux przez
Marguerite Figac, i wreszcie last but not least – powrót do
XVIII wieku, w którym czuję się najlepiej.
D.K.-Ś.: Dziękuję za rozmowę i życzę spełnienia
tych ambitnych planów.
S.R.: Również dziękuję za miłą rozmowę.

dydaktyka historii w Polsce i na świecie

D.K.-Ś.: Jak Pan ocenia, jakich kompetencji potrzebuje dziś nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie? Czy kształcenie akademickie jest w stanie
wyposażyć kandydatów do tego zawodu w odpowiednie kompetencje? Czy może system doskonalenia zawodowego powinien korygować te umiejętności lub je uzupełniać?
S.R.: Pandemia i związane z nią problemy przypomniały jedną ze starych prawd edukacyjnych – najważniejsza w procesie kształcenia i wychowania jest
umiejętność samodoskonalenia, stałej pracy nad sobą,
umiejętność oceny i wyciągania wniosków. Poradniki
z początku lat 90. o stawaniu się refleksyjnym nauczycielem, traktowane wówczas jak dziwna teoria zza oceanu, dzisiaj mogą być pisane przez polskich nauczycieli.
W krótkim czasie nauczyciele potrafili dostosować się do
sytuacji, efektywnie skorzystać z narzędzi i metod, które
wcześniej wydawały się jedynie efektownym dodatkiem
do tradycyjnego nauczania. Dotyczy to w dużej mierze
także systemu szkolnictwa wyższego. Wydaje mi się, że
ciągle nie wykorzystujemy możliwości w kształceniu
kompetencji miękkich. Zapisujemy je co prawda w sylabusach zajęć jako kompetencje społeczne, ale w praktyce uniwersyteckiej nadal dominuje konwencjonalny
wykład nad projektem, web-questem czy debatą. Co
do systemu doskonalenia zawodowego, to dopóki nie
odtworzymy lub nie stworzymy struktury, dopóty nie
będzie on skutecznie wspomagał nauczyciela.
D.K.-Ś.: Jak Pan sądzi, czy takie czasopisma branżowe jak nasze mogą odegrać jakąś rolę w kształceniu tych nowoczesnych kompetencji nauczycieli
historii i wiedzy o społeczeństwie? Jeśli tak, to jaką?
S.R.: I tu upatruję szansy na powodzenie. Czasopisma
edukacyjne od lat wypełniają niszę, którą z jednej strony otaczają naukowe rozprawy z zakresu pedagogiki,
a z drugiej poradniki dla nauczycieli. Ich rolą powinno
być kształtowanie dobrych praktyk edukacyjnych,
budowanie forum wymiany myśli między aktywnymi nauczycielami, metodykami różnych pokoleń.
Sam pamiętam początek lat 90., kiedy pracując w szkole podstawowej, przygotowałem lekcję o Aleksandrze
Wielopolskim. Lekcja wypadła świetnie, uczniowie
przeprowadzili sąd nad postacią tego polityka i wtedy
postanowiłem podzielić się z innymi i samą metodą,
i materiałami do lekcji. Jedna z moich pierwszych publikacji to właśnie konspekt tej lekcji, opublikowany na
łamach WH. Dzisiaj bardzo trudno zachęcić nauczycieli
do publikowania swoich pomysłów, odkryć, a przecież
nauczanie historii w formie zdalnej czy hybrydowej
musiało wyzwolić kreatywność, a więc z reguły takie
innowacje dydaktyczne trafiają do szuflady czy też do
chmury. „Wiadomości Historyczne”, podobnie jak inne
czasopisma edukacyjne, nie mogą ścigać się na efektowne newsy czy okładki z popularnymi dodatkami historycznymi, których pełno na półkach salonów prasowych.
Mogą natomiast dostarczać propozycje metodyczne,
które nauczyciel wykorzysta na lekcji. Do dzisiaj spotykam się z bardzo pozytywnym oddźwiękiem na mate-

klucz do epoki

Korona przede wszystkim

kryzys abdykacyjny w Wielkiej Brytanii
Katarzyna Reszkowska

K

iedy w styczniu 1936 roku tron obejmował
Edward VIII, nikt nie spodziewał się, że w przeciągu roku doprowadzi on do kryzysu, który sprawi,
że monarchia brytyjska będzie bliska załamania.

Książę-buntownik
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Książę Edward przyszedł na świat 23 czerwca 1894 roku, jako pierwsze dziecko księcia Jerzego
i księżnej Marii Teck. Następca tronu od najmłodszych
lat przygotowywany był do wypełniania swoich przyszłych monarszych obowiązków. Edward, przez rodzinę
nazywany Davidem, daleki był od posłusznego wykonywania powinności. Sprzeciwiał się tradycyjnym wartościom, których uosobieniem była rodzina królewska.
Model monarchii panujący w Wielkiej Brytanii uważał
za relikt przeszłości.
Książę Edward buntował się, korzystając przy tym
z przywilejów płynących z bycia przyszłym królem. Nie
stronił od przygodnych romansów i związków z mężatkami. Wśród partnerek księcia znaleźć można córki
brytyjskich lordów czy żony oficerów, jednak szerszej
publiczności najbardziej dała się poznać przyszła żona
księcia – Wallis Simpson.
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Książęca faworyta

Bessie Wallis Warfield przyszła na świat
19 czerwca 1896 roku w Blue Ridge Summit w stanie
Pensylwania. Pochodziła z prominentnej baltimorskiej
rodziny. Wallis od najmłodszych lat brylowała w towarzystwie, była stworzona do bycia w centrum uwagi.
Księcia Walii miała spotkać po raz pierwszy, będąc jeszcze w związku małżeńskim z Winfieldem Spencerem.
W 1920 roku książę Edward odbywał podróż po Stanach
Zjednoczonych w towarzystwie Louisa Mountbattena.
Podczas pobytu w San Diego zorganizowano wystawne
przyjęcie na cześć Windsora, według części przekazów
wśród gości obecna miała być Wallis razem z pierwszym
mężem, Winem. Nie jest to jednak pewna informacja;
istnieje duże prawdopodobieństwo, że ze względu na
alkoholizm i porywczość Winfielda nie zostałby on zaproszony na oficjalne spotkanie z księciem Walii.
Okazja do poznania Edwarda nadeszła kilka lat później, pod koniec lat 20. Wallis przeprowadziła się do
Londynu wraz z drugim mężem – Ernestem Simpsonem.
Dzięki pozycji męża i znajomościom kobieta trafiła do londyńskiej socjety, gdzie podczas jednego ze

Edward VIII podczas swojego jedynego otwarcia obrad parlamentu, listopad 1936 r.,
https://en.wikipedia.org/wiki/File:King_Edward_VIII_opening_Parliament.jpg

spotkań w 1931 roku poznała księcia Walii. Okazja
do lepszego zapoznania się z przyszłym monarchą nadeszła już trzy lata później, kiedy ówczesna kochanka
księcia oraz przyjaciółka Wallis oznajmiła, że wyjeżdża
do Stanów Zjednoczonych. Thelma Furness, bo tak nazywała się kobieta, przed wyjazdem poprosiła panią
Simpson, aby ta przypilnowała księcia Walii do jej powrotu. Wallis nie zamierzała jednak czekać na powrót
przyjaciółki, szybko zajmując jej miejsce u boku księcia
Edwarda.

Związek wbrew konwenansom

Po wyjeździe dotychczasowej kochanki Edwarda
Wallis zaczęła więcej czasu spędzać z księciem. Wciąż
zamężną kobietę coraz częściej traktowano jako oficjalną towarzyszkę księcia Walii. Para początkowo spotykała się w tajemnicy, żeby uniknąć zainteresowania
prasy. Wallis coraz pewniej czuła się u boku Edwarda,
była częstym gościem w jego rezydencji, co nie przypadło do gustu służbie księcia. Również rodzina monarchy
nie była zadowolona z zażyłości tej dwójki. Na polecenie króla Jerzego V Wallis miała być usuwana z list
gości, na których figurowała jako partnerka księcia
Walii. Kobieta nie była również mile widziana w pałacu Buckingham. Do tego dochodziła awersja księżnej

Portret Wallis Simpson, grudzień 1936 r.,
https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Wallis_Simpson_-1936.JPG

Yorku, żony księcia Alberta. Kobiety miały darzyć się tak
dużą niechęcią, że nie były w stanie przebywać w jednym pomieszczeniu.
Nie przeszkadzało to Edwardowi, który poczuł się na
tyle pewnie, że zabrał Wallis w oficjalną podróż do Hiszpanii i Francji. Wydarzenia te nie uszły uwagi prasy
i opinii publicznej. Król Jerzy V podupadał na zdrowiu,
a skandale z pierworodnym synem w roli głównej nie polepszały jego samopoczucia. W 1934 roku książę Edward
świętował 40. urodziny. Wciąż pozostający kawalerem
przyszły monarcha był ewenementem. Obawiano się, że
Edward zasiądzie na brytyjskim tronie bez żony u boku.
Warto odpowiedzieć na pytanie, dlaczego związek
z Wallis Simpson był tak nieodpowiednim wyborem
dla przyszłego monarchy? Wallis w chwili poznania
księcia wciąż była kobietą zamężną, nie ukrywano, że
jest żoną Ernesta Simpsona. Dodatkowo była już rozwódką, po rozwodzie z Ernestem byłaby już podwójną
rozwódką. Ślub przyszłego monarchy z osobą, która ma
za sobą związki małżeńskie, był precedensem, którego nie znała ani konstytucja, ani Kościół. Dodatkowo
kobieta nie była Brytyjką – Wallis była Amerykanką.
Opinia publiczna mogłaby uznać taki związek za pewnego rodzaju zdradę, tym bardziej, że Edwarda otaczało
grono niezamężnych dziewcząt z najlepszych domów
brytyjskich. Brytyjski establishment bacznie przyglądał
się ekscesom przyszłego monarchy, ponieważ dalszy romans księcia mógł zagrozić nie tylko jego reputacji, ale
podważyć znaczenie brytyjskiej korony.

klucz do epoki

Książę Windsoru, 1945 r.,
https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:The_Duke_of_Windsor_(1945).jpg

Najbliższe miesiące wystawiły brytyjską monarchię
na poważną próbę. Nawet jeśli Wallis byłaby rozwódką, małżeństwo z Edwardem nie wchodziło zdaniem
ekspertów w grę. Ówczesny premier konserwatysta
Stanley Baldwin był głównym przeciwnikiem tego
związku. Stał on na straży prawa konstytucyjnego, które
nie przewidywało możliwości małżeństwa króla z osobą rozwiedzioną. Małżeństwo monarchy było sprawą
państwową, gabinet mógł nie zgodzić się z wolą króla.
Również Kościół anglikański był przeciwny. Rodzina
królewska, na czele z królową Marią, stanęła po stronie
establishmentu. Jedynym stronnikiem Edwarda VIII
pozostawał Winston Churchill. Churchill jako oddany monarchista i tradycjonalista obawiał się skutków,
jakie może przynieść sprzeciwienie się woli monarchy.
Zdawał sobie sprawę, że żaden z dotychczasowych
władców nie był bez wad. Podczas licznych rozmów
prowadzonych między gabinetem a monarchą padł
pomysł małżeństwa morganatycznego; wówczas
Edward mógłby poślubić Wallis, ale zarówno kobieta,
jak i przyszłe potomstwo pary nie posiadałoby tytułów,
a synowie Edwarda zostaliby wykluczeni z sukcesji.
Premier Baldwin obawiał się konsekwencji, jakie mogłyby w przyszłości wyniknąć w związku z dziedziczeniem tronu po Edwardzie. Istniała możliwość, że mimo
wcześniejszych ustaleń jego potomkowie będą rościć
sobie prawo do korony. Również sam król nie był zwolennikiem tego pomysłu, chciał, aby jego małżonka była
traktowana jak pełnoprawna królowa. Jednocześnie
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Edward VIII i Wallis Simpson podczas wakacji, 1936 r.,
https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_VIII#/media/File:King_Edward_VIII_and_
Mrs_Simpson_on_holiday_in_Yugoslavia,_1936.jpg
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Dnia 20 stycznia 1936 roku zmarł król Jerzy V, którego śmierć była ciosem dla rodziny i poddanych, ale najbardziej odcisnęła piętno na najstarszym synu, następcy
tronu, księciu Walii. Edward nie ukrywał, że objęcie tronu było dla niego przykrą koniecznością. Po proklamacji
nie był już księciem, a królem Edwardem VIII. Władca
nie mógł pozwolić sobie na romans z zamężną kobietą,
tym bardziej gdy nie posiadał żony. Widmo skandalu
obyczajowego sprawiło, że nowy monarcha zapragnął
poślubić Wallis Simpson. Istniała szansa, że kobieta
zdąży z rozwodem na dwa tygodnie przed koronacją
monarchy, planowaną na koniec 1936 roku.

klucz do epoki
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zdawał sobie sprawę, że poślubienie Wallis Simpson
wbrew gabinetowi doprowadzi do rozwiązania rządu
i kryzysu konstytucyjnego.

Pożegnanie z koroną

Decyzja o abdykacji Edwarda VIII zapadła 8 grudnia 1936 roku. Tron objąć miał młodszy brat króla,
książę Yorku – Albert. Książę nie był zachwycony takim
obrotem sprawy. W swoim dotychczasowym życiu nie
przygotowywał się na przejęcie korony. Królowa Maria
również była sceptycznie nastawiona do panowania
młodszego syna – Albertowi brakowało charyzmy, która była atutem Edwarda. W ciągu kilku kolejnych dni
pracowano nad ostatnimi szczegółami dotyczącymi abdykacji – tytulaturą Edwarda, jego pensją oraz mową abdykacyjną. Król stracił również swojego sprzymierzeńca
Winstona Churchilla, który w obawie przed utratą wpływów w brytyjskiej polityce wycofał się z popierania monarchy. Dnia 11 grudnia 1936 roku Edward VIII ogłosił
poddanym swoją decyzję o abdykacji w historycznym
już przemówieniu na antenie radia BBC. Król oznajmił wówczas:
,,Uwierzcie mi, gdy mówię do was, iż uznałem za niemożliwe dźwiganie wielkiego ciężaru odpowiedzialności bez pomocy i wsparcia kobiety, którą kocham”1.
Dzień wcześniej podpisany został akt abdykacyjny,
który ostatecznie żegnał Edwarda VIII z koroną. Od
tej pory były król nosił nowo utworzony tytuł księcia
Windsoru, od ulubionego zamku monarchy. Zobowiązał
się również do opuszczenia Wielkiej Brytanii, co miało miejsce 12 grudnia 1936 roku. Musiał opuścić kraj
przed proklamacją Alberta na króla, który przyjął imię
Jerzy VI. Po niespełna 11 miesiącach rządów Edward
opuścił kraj, bez oficjalnego pożegnania ze strony poddanych.
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Nowa droga życia

Po porzuceniu korony książę Windsoru mógł poślubić Wallis Simpson. Para zamieszkała we Francji i tam
też miejsce miała ceremonia zaślubin, która odbyła się
3 czerwca 1937 roku. Mimo rozpoczęcia nowej drogi życia książę Windsoru nie zamierzał wycofać się
z życia brytyjskiej monarchii i polityki. Edward aktywnie planował podróże dyplomatyczne, podczas których traktowany był jak pełnoprawny członek rodziny
królewskiej. Książę mimo pokojowego opuszczenia
Wysp Brytyjskich traktowany był jak wygnaniec. Windsorowie mieli do niego tak duży żal, że żaden z członków rodziny nie pojawił się na ślubie byłego monarchy.
Matka pana młodego zapowiedziała, że dopóki żyje, nie
chce widzieć jego nowej małżonki.
Działania polityczne księcia również budziły niezadowolenie. Król Jerzy VI miał mieć za złe bratu, że ten
mimo porzucenia narodu uznaje się za jego przedstawi1

Edward VIII’s abdication speech, 11 XII 1936, https://www.
bbc.com/historyofthebbc/anniversaries/december/edward-viii
-abdication-speech [dostęp: 22.11.2020].

Książę i księżna Windsoru podczas spotkania z Adolfem Hitlerem, październik 1937 r.,
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Duke_and_Duchess_of_Windsor_meet_Adolf_
Hitler_1937.jpg#/media/File:Duke_and_Duchess_of_Windsor_meet_Adolf_
Hitler_1937.jpg

ciela. Książę Windsoru, oprócz problemów rodzinnych,
musiał przez lata mierzyć się z kryzysem wizerunkowym, który wywołał, spotykając się z Adolfem
Hitlerem w 1937 roku. Wydarzenie to sprawiło, że do
Edwarda przylgnęła łatka ,,księcia-nazisty” oraz wielokrotne oskarżenia o zdradę.
Książę Windsoru niejednokrotnie publicznie
krytykował rodzinę królewską, zarzucając jej zacofanie. Uwagi byłego monarchy dotyczyły zazwyczaj
skandali obyczajowych w gronie Windsorów. Książę
poparł księżniczkę Małgorzatę, gdy ta chciała związać
się z żonatym pilotem Peterem Townsendem. Optował
również za tym, aby książę Karol mógł poślubić miłość
swojego życia, Camillę Parker-Bowles. Książę Edward
zmarł w Paryżu 29 maja 1972 roku. Wallis Simpson
odeszła w 1986 roku i spoczęła u boku męża pośród
innych członków rodziny królewskiej, opodal Windsoru.

Ciężar korony

Kryzys abdykacyjny wystawił monarchię brytyjską
na ciężką próbę. Wydarzenia z 1936 roku pokazały, jak
problematyczne może być małżeństwo w świecie Windsorów. Potrzeba będzie jeszcze wielu lat i kilku nieszczęśliwych związków, aby brytyjska rodzina królewska zaczęła akceptować alternatywy i możliwość ślubu
rozwodników. Książę Edward do dziś pozostaje jedną
z najbardziej kontrowersyjnych postaci wśród brytyjskich royalsów.
Bibliografia:
]] Bocca G., The Woman Who Would Be Queen. A Biography of The Duchess of Windsor,
New York 1954.
]] Brendon P., Edward VIII, London 2018.
]] Higham Ch., Miłość ponad tron. Edward VIII i pani Simpson, przeł. I. Stąpor, Warszawa
2007.
]] Kielinger T., Winston Churchill. Późny bohater, przeł. J. Stefanowicz, Warszawa 2018.
]] Kienzler I., Windsorowie. Celebryci, nudziarze, skandaliści, Warszawa 2019.
]] Ziegler P., King Edward VIII, London 1990.
Zdjęcia: wszystkie z wolnego dostępu/ Wikimedia Commons

z kalendarza – o kształt Niepodległej

Powrót Pomorza
i Kujaw Zachodnich
do Polski w 1920 roku
Jarosław Kłaczkow

T

W Warszawie dnia 18 stycznia 1920 roku
– Patrzcie-no na Kopernika, co to się z nim dzieje!
– Ano, składa Bogu dzięki za to, że jego gród rodzinny, Toruń, wydostał się nareszcie
ze szponów niemieckich.
Rys. Bohdan Nowakowski, „Mucha”, nr 4 z 23 stycznia 1920 roku, s. 1

Z punktu widzenia Polski teren Pomorza Gdańskiego był bardzo ważny, gdyż otwierał dostęp do Bałtyku
i dalej na świat. Trudno było jednak myśleć o wybuchu
tam polskiego powstania narodowego. Tereny te graniczyły bowiem z niemieckimi prowincjami, na północy
był Bałtyk i tylko na południu przylegały do odrodzonej Polski. Na terenie prowincji znajdowały się potężne
twierdze pruskie: w Toruniu, Grudziądzu oraz Gdańsku.
W związku z tymi realiami wśród miejscowych Polaków
przeważał pogląd, że na zryw powstańczy szans
większych nie ma. Uznawano potrzebę i konieczność
oczekiwania na werdykt paryskiej konferencji pokojowej. Nie zaniechano jednak konspiracyjnych przygotowań do ewentualnych działań zbrojnych, a największą
tajną strukturą stała się Organizacja Wojskowa Pomorza. Powstała ona na przełomie 1918/1919 r., a jej przywódcą został dr Franciszek Kręcki z Gdańska. Największe poparcie odnotowywała w powiatach kaszubskich
i kociewskich oraz w powiecie brodnickim. W tym ostatnim udało się też zgromadzić największą ilość broni.
Przygotowywanie się do ewentualnego zbrojnego
wystąpienia nie było przypadkowe. Pod koniec 1918 r.
ważyły się cały czas decyzje dotyczące przetransportowania na ziemie polskie Armii Polskiej z Francji (tzw.
błękitnej armii dowodzonej przez gen. Józefa Hallera).
Według pierwotnych planów alianckich armia ta miała
przybyć do Polski drogą morską, wylądować w Gdańsku i przemieszczać się dalej w kierunku centralnych
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ereny Pomorza Gdańskiego, zwanego również
Prusami Królewskimi, a w terminologii niemieckiej
Prusami Zachodnimi, były obszarem szczególnym
i ważnym. Od czasów średniowiecza ścierały się
tam wpływy polskie i niemieckie, a obszar przechodził z rąk do rąk. Pierwotnie związany z monarchią
polską, w 1308 r. został zajęty przez zakon krzyżacki i aż
do 1466 r. pozostawał w jego władzy. Następnie przez
kolejne 300 lat był częścią państwa polsko-litewskiego
pod nazwą Prusy Królewskie. W 1772 i 1793 r., tj. w czasie I i II rozbioru Rzeczypospolitej włączono go w obręb
państwa pruskiego. Z krótkim epizodem Księstwa Warszawskiego (1807‒1815), gdy odłączono od Prus ziemię
chełmińską, michałowską i lubawską, a z Gdańska uczyniono wolne miasto, tereny te pozostawały we władzy
niemieckiej aż do stycznia 1920 r.
Tak jak zmieniała się przynależność terytorialna, tak
samo ulegał modyfikacjom skład etniczny. Wśród dominujących w okresie pierwszych wieków drugiego tysiąclecia na tych terenach Słowian zaczęła się osiedlać,
wraz z postępującym rozwojem gospodarczym, ludność
pochodząca z różnych krajów niemieckich. W okresie nowożytnym napływała również polska ludność
z sąsiedniego Mazowsza i ziemi dobrzyńskiej. Przybywali również uchodźcy polityczni i religijni z zachodniej Europy, przede wszystkim niderlandzcy menonici,
ale mieliśmy również na tym terenie grupy pochodzące
z Wysp Brytyjskich czy Francji. Z biegiem czasu te inne
grupy polonizowały się lub germanizowały. Z tego tygla
językowego i etnicznego tworzył się podstawowy i pod
względem ilościowym w miarę porównywalny na początku XX w. kościec pomorski: polski lub niemiecki.
Taki dwunarodowy obraz Pomorza Gdańskiego zastała
historia latem 1914 r.
Wielka Wojna nie zmieniła statystyki, ale dokonała radykalnych zmian w świadomości. Gdy wojska
wyruszały na front, miejscowi Polacy z przygnębieniem
spodziewali się szybkiego triumfu Niemiec i przyspieszenia germanizacji. Tak się jednak nie stało, a 11 listopada
1918 r. Niemcy poprosiły o rozejm na froncie zachodnim, kończąc tym samym działania I wojny światowej.
Nikt nie zdawał sobie wówczas sprawy, jakie to będzie
miało bezpośrednie konsekwencje dla kwestii powrotu
Pomorza do odrodzonego państwa polskiego. Wszyscy
znali wprawdzie orędzie Wilsona, ale obietnica dostępu Polski do morza była różnie interpretowana.

z kalendarza – o kształt Niepodległej
Mural w Toruniu przy ulicy Gałczyńskiego
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ziem polskich. Niemcy oficjalnie zaprotestowały przeciwko temu pomysłowi, proponując w zamian przetransportowanie jej drogą kolejową przez terytorium centralnych
Niemiec. Przekonali aliantów, którzy 4 kwietnia 1919 r.
postanowili o wysyłce „hallerczyków” drogą lądową.
Strona niemiecka nie pozostawała obojętna na
działania strony polskiej, co stało się szczególnie widoczne po wybuchu powstania wielkopolskiego. Jednym
z elementów zaostrzenia polityki i obrony tzw. niemieckiego Wschodu stało się powołanie do życia oddziałów
Grenzschutz Ost. Dokonywały one pacyfikacji, zatrzymań czy napadów wobec polskich działaczy. W dniu
6 stycznia 1919 r. w Czersku doszło do starć tej formacji
z ludnością polską opuszczającą kościół po uroczystej
mszy z okazji święta Trzech Króli. Zginęło kilka osób,
a kolejnych kilkanaście zostało aresztowanych. Z kolei
w pamięci mieszkańców Chełmży i Tucholi zapisały się
ekscesy oddziałów pod dowództwem Gerharda Rossbacha. 28 stycznia 1919 r. wydał on rozkaz bombardowania
Chełmży ogniem artyleryjskim. Jeden z pocisków trafił
w budynek miejscowego szpitala. Po tym przygotowaniu
artyleryjskim rozpoczęto zdobywanie miasta, podczas
którego zginęło sześciu polskich mieszkańców, w tym
dwunastoletni chłopiec. W Tucholi natomiast 3 maja
1919 r. Grenzschutz rozpędził rocznicową akademię.
Ponadto władze niemieckie zaplanowały likwidację
działającej w Gdańsku reprezentacji pomorskich Polaków – Podkomisariatu Naczelnej Rady Ludowej
i aresztowanie jednego z jego prominentnych członków –
Stefana Łaszewskiego pod zarzutem zdrady stanu. Zmusiło go to do opuszczenia miasta i udania się do Poznania.

Niemcy rozwiązali także szereg innych polskich organizacji: Towarzystwa Wojackie „Jedność” w Chojnicach,
Świeciu, Suszu i Lubawie; struktury „Sokoła” w Brusach,
Gdańsku i Grudziądzu. Silnej cenzurze, zakazom ukazywania się lub konfiskatom nakładu poddano polską
prasę: „Gazetę Gdańską”, „Gazetę Grudziądzką”, „Głos
Lubawski”, „Przyjaciela Ludu”.
Strona niemiecka zaczęła także rozwijać swoje koncepcje dotyczące dalszej przynależności tego terenu.
Pojawiła się np. koncepcja utworzenia tzw. Państwa
Wschodniego. Postulowano także przeprowadzenie
plebiscytu. Żądanie to zostało odrzucone przez stronę
aliancką, która w maju 1919 r. przedstawiła swoją koncepcję podziału spornego terytorium. Niemiecki parlament 22 czerwca to zaakceptował, co pozwoliło podpisać
28 czerwca 1919 r. traktat kończący wojnę z Niemcami.
Przeszedł on do historii jako traktat wersalski, a jego ratyfikacja i wejście w życie nastąpiło 10 stycznia 1920 r.
Na mocy artykułów w nim zawartych państwo niemieckie zostało zobowiązane do oddania Polsce
większości terenu Pomorza Gdańskiego. Ziemie na
południe od pozostającego w Niemczech Elbląga, tzw.
Powiśle, miały zostać poddane decyzji plebiscytowej.
W Polsce znalazły się natomiast: Kaszuby, Kociewie,
Bory Tucholskie oraz ziemia chełmińska, lubawska i michałowska. W Polsce znalazł się również, ze
względów komunikacyjnych, fragment wschodniopruskiego powiatu nidzickiego z Działdowem. Sama stolica
prowincji Gdańsk została wydzielona wraz z Sopotem
i Żuławami i utworzono nowy organizm państwowy –
Wolne Miasto Gdańsk. Jego polityka zagraniczna oraz
system celny miały być powiązane z Rzeczpospolitą Polską, jednak w praktyce od samego początku były z tym
duże problemy.
Decyzje polityczne podjęte w Wersalu trzeba było
jeszcze wprowadzić w życie. Temu celowi służyły ustalenia zawarte jesienią 1919 r. między delegacjami obu
państw, podczas których w sposób szczegółowy określono praktyczne aspekty zmiany przynależności państwowej terytorium.
W październiku 1919 r. zapadła decyzja, że stolicą
nowego województwa pomorskiego zostanie Toruń. Na jego korzyść przemawiały: duży procent ludności polskiej oraz liczne elity społeczne i polityczne
wytworzone jeszcze w okresie zaborów. Tu działało
Towarzystwo Naukowe, w Toruniu wydrukowano po
raz pierwszy na ziemiach polskich, w 1858 r., Pana
Tadeusza. Toruń był także miastem, gdzie można było
umieścić dużo wojska. Było też dobrze skomunikowane,
a przez jego obszar przechodziły liczne drogi kolejowe.
5 grudnia 1919 r. powołano do życia Urząd Wojewódzki
Pomorski i mianowano Stefana Łaszewskiego na stanowisko pierwszego wojewody.
Powrót Pomorza do Polski nie nastąpił szybko.
Gen. Józef Haller wspominał, iż spodziewał się zajęcia
terenu już w październiku 1919 r. Akt ten dokonał się
jednak dopiero po ratyfikacji traktatu wersalskiego
przez Niemcy, co miało miejsce 10 stycznia 1920 r. Na

z kalendarza – o kształt Niepodległej

Wojciech Kossak, Zaślubiny Polski z morzem
Obraz z 1931 r. Olej na płótnie, 118 x 174 cm (generał Józef Haller rzuca pierścień w fale Bałtyku, Puck, 10 lutego 1920 r.)

dowódcą został mianowany przez Naczelnika Państwa
Józefa Piłsudskiego – generał broni Józef Haller. W skład
wojsk Frontu Pomorskiego weszły: 11 Dywizja Piechoty
z „błękitnej armii” i 16 Dywizja Piechoty zwana „Dywizją Pomorską”. Dowódcą tej ostatniej mianowano płk.
Stanisława Skrzyńskiego.
Proces przejmowania Pomorza odbywał się całkowicie pokojowo. Przy planowaniu operacji nie zapomniano o tak przyziemnych sprawach jak bieżące funkcjonowanie punktów kasowych czy wypłat świadczeń
społecznych. Miasta i gminy zostały także zobowiązane
do dalszych wypłat zasiłków dla bezrobotnych i finansowania koniecznych prac.
Wkraczające Wojsko Polskie witano oficjalnie
przy miejskim ratuszu. Polskie oddziały miały także
witać bramy triumfalne stawiane nad drogami przemarszu wojsk. Były one przygotowywane wcześniej, ale
proces ich stawiania trzeba było przesuwać na ostatnią
chwilę z powodu trudności czynionych przez władze
niemieckie. Przykładowo nadburmistrz Torunia nie
wyraził zgody na dekorowanie miasta, dopóki panuje
tam władza pruska.
Proces przejęcia Pomorza rozpoczął się 17 stycznia w Golubiu i trwał do 10 lutego 1920 r. Wówczas
w Pucku dokonano aktu zaślubin Polski z Bałtykiem.
Pomorze powróciło do Polski, jak pokazała przyszłość, już na stałe. Odtąd karty historii się odwróciły
i rozpoczął się proces pełnej polonizacji regionu,
zakończony ostatecznie w 1945 r. powrotem Gdańska
i pozostałych ziem pomorskich do Polski.

11

Wiadomości Historyczne 2/2021

podstawie ustaleń przejęcie Pomorza miało się rozpocząć o 6 rano siódmego dnia po złożeniu dokumentów
ratyfikacyjnych w Paryżu i odbywać także według stref
terytorialnych oraz unikać możliwości bezpośredniego
kontaktu wojsk niemieckich i polskich. Postanowiono
codziennie wytyczać nową linię demarkacyjną, którą
wojsko niemieckie powinno opuścić o określonej godzinie. Polskie oddziały miały podejść do tej linii także w oznaczonym czasie. W tym przypadku, na samym
początku operacji, nie udało się zachować do końca
przyjętych ustaleń. Pod Gniewkowem, w miejscowości
Lipie, przy przygotowaniach do zajęcia Torunia, oddział
Wojska Polskiego został 17 stycznia 1920 r. ostrzelany
przez Grenzschutz. Ofiarą tej potyczki został plutonowy Gerhard Pająkowski, którego następnie pochowano z honorami na cmentarzu wojskowym w Toruniu.
Przyczyną incydentu były różne strefy czasu stosowane
w tym czasie w Polsce i w Niemczech.
Równie szczegółowo ustalono kwestie związane
z ochroną własności prywatnej i porządku publicznego.
Przyjęto, że za porządek na opuszczonych przez wojsko
niemieckie terenach do czasu wejścia wojsk polskich ma
odpowiadać lokalna władza cywilna. Miała ona posiadać do swojej dyspozycji uzbrojone straże mieszkańców i policję pomocniczą. Obie te formacje musiały
posiadać odznaki i legitymacje. W celu bezkolizyjnego
przekazania terenu do niektórych dowództw niemieckich zostali także skierowani polscy oficerowie.
Władze polskie w Warszawie podjęły w tym czasie
decyzję o utworzeniu Frontu Pomorskiego, którego

z kalendarza – o kształt Niepodległej
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Historyczno-kulturowy
kontekst plebiscytu
na Warmii,
Mazurach i Powiślu
11 lipca 1920 roku
Izabela Lewandowska

G

dy w listopadzie 1918 r. Polska odzyskała niepodległość, jednym z najważniejszych problemów
była sprawa granic. Kwestia Prus Wschodnich nie
wzbudzała początkowo większego zainteresowania polskich polityków, co było wynikiem niewielkiej aktywności miejscowej ludności polskiej. Mieszkańcy
domagali się, aby decyzja o włączeniu w granice Polski
bądź pozostawieniu przy Niemczech zapadła w wyniku
zewnętrznych międzynarodowych ustaleń, a nie głosowania. Zdawano sobie sprawę, że miejscowa ludność, przez
dziesięciolecia germanizowana, nie ma wyrobionego polskiego poczucia narodowego. Stało się jednak inaczej.

28 czerwca 1919 r. podpisano traktat wersalski kończący I wojnę światową. W sprawach ziem porozbiorowych pruskich zdecydowano, iż Polska otrzyma ziemię
działdowską – ważny gospodarczo i komunikacyjnie
węzeł kolejowy w Działdowie wraz z okolicami, tj. częścią powiatu nidzickiego, oraz część Pomorza z dostępem do linii brzegowej, ale bez Gdańska. Z obszaru
Prus Zachodnich miano utworzyć Wolne Miasto Gdańsk
pod administracją Ligi Narodów, a północno-wschodnia część Prus Wschodnich miała zostać oddzielona od
Rzeszy jako Obwód Kłajpedzki pod protektoratem Ligi
Narodów. Natomiast na terenach spornych, tj. Warmii, Mazurach i Powiślu (południowej części Prus
Wschodnich) zdecydowano, że zostanie przeprowadzony plebiscyt, którego wynik będzie podstawą
wytyczenia nowej granicy.
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Reakcja społeczeństw Niemiec i Polski
na ogłoszenie plebiscytu
Niemcy uważali, że plebiscyt jest niezrozumiały, bowiem to ich państwo przegrało wojnę i było pokrzywdzone, a teraz chciano im zabrać terytoria, które przez
wieki uważali za niemieckie. Traktat wersalski nazywano „dyktatem wersalskim” i mocno protestowano
przeciwko jego postanowieniom. Państwo niemieckie
walczyło o każdy skrawek ziemi, który mógłby uszczuplić przedwojenne posiadłości. Opierało się przy tym na
świetnej znajomości terenu, poczuciu przywiązania do
ziemi tutejszych mieszkańców oraz tradycyjnym posza-

Mapa terenów plebiscytów na Warmii, Mazurach i Powiślu, zbiory Archiwum Państwowego w Olsztynie

nowaniu przez nich władzy. Jednocześnie wskazywano,
że Polska jest „państwem sezonowym”, wzbudzając obawy przed przyszłością.
Polacy w Prusach Wschodnich także nie byli zadowoleni z ogłoszenia plebiscytu. Wiedzieli, że nie są
do niego dobrze przygotowani. W obliczu wojny z bolszewikami, słabości gospodarczej i politycznej nowo powstałego państwa sprawa plebiscytu na terenach Warmii, Mazur i Powiśla schodziła w polityce wewnętrznej
Polski na plan dalszy.

Dzień plebiscytu 11 lipca 1920 r.

W dniu plebiscytu dochodziło do wielu naruszeń, które wynikały m.in. z prawnych ustaleń dotyczących osób
uprawnionych do głosowania, okoliczności i sposobu
przeprowadzania plebiscytu, a także działalności agitacyjnej w dniu głosowania. Zgodnie z traktatem wersalskim uprawnieni do głosowania zostali podzieleni
na trzy grupy: 1) osoby, które urodziły się na terenie
plebiscytowym i miały tutaj miejsce zamieszkania lub
stałego pobytu; 2) osoby, które urodziły się na terenie
plebiscytowym, ale nie miały miejsca zamieszkania czy
też stałego pobytu; 3) osoby nieurodzone na terenie plebiscytowym, ale mające tu od 1 stycznia 1905 r. miejsce
zamieszkania lub stałego pobytu.
Taki zapis spowodował, że liczba głosów oddanych na
Prusy Wschodnie znacznie wzrosła. Na teren plebiscytowy przybyło w związku z powyższym ponad 157 tys.
osób; z tej liczby ponad 86 tys. skorzystało z darmowej
formy transportu – statkami i pociągami. Przez kilka dni
władze wschodniopruskie organizowały dla nich koncer-

Niemcy

Polska

Był skoncentrowany wokół jednej idei. W lipcu 1919 r.
w okręgu olsztyńskim utworzono Masuren- und Ermländerbund (Związek Mazurów i Warmiaków), na którego czele stanął Max Worgitzki. Założył on czasopisma „Unsere Heimat”
(„Nasza Mała Ojczyzna”) oraz „Ostdeutschen Nachrichten”
(„Wiadomości Wschodnioniemieckie”), dzięki którym docierał z ideami Związku do nawet najbardziej odległych wiosek.
Jego ideologia odwoływała się do więzi regionalnych, pojęcia
małej ojczyzny. Dzięki temu udało się zmobilizować Mazurów,
aby opowiedzieli się po stronie państwa niemieckiego. W ciągu zaledwie dwóch miesięcy do Związku przystąpiło ponad
206 tys. członków, skupionych w 1046 kołach.
Drugą bardzo ważną organizacją był „Ostdeutscher Heimatdienst” (Wschodnioniemiecka Służba Ojczyźniana), która
prowadziła pracę kulturalno-oświatową wśród ludności, by
wyrobić u niej przywiązanie do niemieckiej ojczyzny.
Jedność ruchu proniemieckiego była bardzo widoczna, a wynikała nie tylko z odgórnie postawionego celu, tj. wygrania
plebiscytu, ale także z wielowiekowej znajomości specyfiki
ziem pruskich i ludności tu zamieszkującej.

Był rozdrobniony i niejednolity. Co prawda już w maju 1919 r.
w Warszawie utworzono Mazurski Komitet Plebiscytowy, na
którego czele stanął biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce Juliusz Bursche, jednak przez wiele kolejnych
miesięcy nic się nie działo.
W sierpniu 1919 r. utworzono Warmiński Komitet Plebiscytowy, kierowany przez Jana Baczewskiego.
W listopadzie 1919 r. w Warszawie powstał Mazurski
Związek Ludowy, z Fryderykiem Leykiem na czele. W lutym
1920 r. Leyk przybył do Prus Wschodnich, gdzie zaczął rozbudowywać struktury organizacji.
Do pracy w Mazurskim i Warmińskim Komitecie Plebiscytowym skierowano działaczy z Warszawy i Poznania, między
którymi dochodziło do nieporozumień i konfliktów, co osłabiało jedność ruchu polskiego.
Jednocześnie we wsiach oddolnie powstawały Towarzystwa
Ludowe, które mimo utrudnień działały w sferze kultury polskiej, zbierały składki i organizowały wiece.

Działania proniemieckie były finansowane odgórnie. W samym tylko 1919 r. dla terenów plebiscytowych rząd niemiecki przeznaczył 15 mln marek. Szczególnie uciążliwa dla Polaków była aktywność bojówek, które przeciwdziałały polskiej
akcji propagandowej, zakłócały polskie wiece, zastraszały
Polaków, a nawet dopuszczały się rękoczynów i zabójstw.
Powołano także Straż Bezpieczeństwa, której członkowie
otrzymywali wysokie wynagrodzenie. Powołano też Straż
Mieszkańców, Straż Graniczną, a także dozbrajano niemiecką
ludność cywilną.

Do obrony przed niemieckimi bojówkami wykorzystywano
młodych chłopców skupionych w Towarzystwach Gimnastycznych „Sokół”. Powołano także Mazurską Straż Bezpieczeństwa, jednak brakowało wykształconych oficerów i środków finansowych. Jej siły były zbyt szczupłe, by wszędzie
zapewnić spokój. Członkowie straży otrzymywali niższe wynagrodzenie niż ich niemieccy koledzy z tej samej organizacji.
Ostatecznie Mazurska Straż nie spełniła oczekiwań.

Do celów propagandowych wykorzystywano powszechną
i łatwo dostępną prasę niemiecką i radio. Niemiecka gazeta
w języku polskim „Pruski Przyjaciel Ludu” wydawana była
w nakładzie 50 tys. egzemplarzy, zaś łączny nakład niemieckich gazet na obszarze tylko olsztyńskiego okręgu plebiscytowego sięgał 100 tys. egzemplarzy.
Do celów propagandowych wykorzystywano też scenę
olsztyńskiego Teatru Miejskiego. W okresie przedplebiscytowym gościły na niej gwiazdy berlińskiej opery i teatrów
przedstawiające niemiecki repertuar. Na olsztyńskiej scenie
wystawiano też sztuki propagandowe, przeważnie pióra
znanego dziennikarza i działacza plebiscytowego Maxa Worgitzkiego, który był też jednym z inicjatorów budowy nowego
gmachu teatralnego – obecnego Teatru im. Stefana Jaracza
w Olsztynie.
Ponadto szykanowano Polaków lub polskich Warmiaków,
szpiegując ich i donosząc władzom. Wyrzucano z pracy robotników posądzonych o propagandę polską.

Do celów propagandowych wykorzystywano głównie prasę
propolską: „Gazetę Olsztyńską” wydawaną przez Seweryna
Pieniężnego, „Mazura” z redaktorem Kazimierzem Jaroszykiem czy „Gazetę Polską” wydawaną na Powiślu. Ich nakłady
były bardzo skromne – od 3 tys. do 5 tys. egzemplarzy. Niemcy utrudniali wydawanie polskich gazet, szpiegowali i zamykali w więzieniu redaktorów, niszczyli nakłady.

Do przeprowadzenia plebiscytu powołano dwie Komisje
Międzysojusznicze z siedzibami w Kwidzyniu (na Powiśle)
i Olsztynie (na Warmię i Mazury). Składały się one z przedstawicieli Anglii, Francji, Włoch i Japonii. Komisji przewodniczyli
Anglicy, którzy nie chcieli zbytniego osłabienia państwa niemieckiego, stąd ich nastawienie było częstokroć stronnicze
na korzyść Niemców.

Było olbrzymie. Nie tylko dobrze finansowane, ale wykorzystujące różne szczeble i obszary władzy i administracji
państwowej, poprzez szkołę, urzędy, wojsko, a także media.
W prasie lokalnej publikowano listy „przyjaciół Polaków”,
a osoby, które znalazły się na nich, były izolowane społecznie
i towarzysko. Społeczeństwo angażowało się w poparcie niemieckich żądań, organizując masowe, nawet kilkutysięczne,
wiece i manifestacje.

ty i przedstawienia teatralne, zachwalając wyjazd jako
wycieczkę w rodzinne strony. Ponadto w plebiscycie
mogli głosować uciekinierzy z włączonej do Polski
Działdowszczyzny. Około 1500 osób, które straciły stanowiska lub nie chciały żyć w państwie polskim, a przecież

Do przeprowadzenia plebiscytu powołano dwie Komisje
Międzysojusznicze z siedzibami w Kwidzyniu (na Powiśle)
i Olsztynie (na Warmię i Mazury). Składały się one z przedstawicieli Anglii, Francji, Włoch i Japonii. Ich nastawienie było
częstokroć stronnicze na niekorzyść Polaków.
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Było niedostateczne, słabo finansowane i niezbyt sprawnie
zorganizowane. Wpływał na to m.in. brak polskiej administracji, szkół, urzędów i wojska na terenach plebiscytowych.
Propaganda opierała się więc na autorytecie i zaangażowaniu
znanych osób rodzimego pochodzenia, tj. Warmiaków – Jana
Baczewskiego, ks. Walentego Barczewskiego, rodziny Pieniężnych; Mazurów – Michała Kajki, Fryderyka Leyka, Bogumiła
Linki; Polaków z Powiśla – rodziny Sierakowskich i Donimirskich; oraz polskich pisarzy i muzyków – Stefana Żeromskiego, Jana Kasprowicza czy wywodzącego się z rodzimej
Warmii Feliksa Nowowiejskiego.

urodziły się na terenie plebiscytowym, zasiliło więc grupę niemieckich zwolenników w głosowaniu. Jednocześnie
nie uwzględniono próśb Polaków o dopisanie do list wyborczych, mimo że takie uprawnienia posiadali. Zdarzało się też, że na listy wyborcze wpisywano Niemców
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dwukrotnie, najczęściej w dwu różnych gminach, co było
niemożliwe do weryfikacji w dniu plebiscytu.
W samym dniu głosowania komisje wyborcze
otoczone były bojówkarzami niemieckimi, którzy
formalnie pilnowali porządku, a nieformalnie często
utrudniali głosowanie Polakom i ich sympatykom. Przed
lokalami wyborczymi stali mężowie zaufania organizacji
niemieckich, którzy uniemożliwiali rozdawanie polskich
kartek, a zarazem starali się wydostać kartki polskie od
osób, które zaopatrzyły się w nie wcześniej. Zdarzało się,
że przy urnie siedział żandarm niemiecki, śledząc uważnie przebieg głosowania, a tym samym rejestrując osoby
oddające głos za Polską. Naruszono przepis o tajności
głosowania, gdyż kartki w lokalach wyborczych były
wyłożone w taki sposób, że członkowie komisji mogli
obserwować, jaką kartkę poszczególne osoby wybierały
przy głosowaniu. W niektórych miejscowościach brakowało kartek polskich, a mimo to głosowania nie przerywano. Zdarzało się też, że kartki polskie wykładane
w lokalu wyborczym były nieprzepisowe, np. wypełnione odręcznie, a więc głosy oddane za pomocą tych kartek
były także nieważne. Na kartach do głosowania zapisano: Polen – Polska (łacińską czcionką tej samej
wielkości z myślnikiem) oraz Ostpreussen (Prusy
Wschodnie) – przy czym pierwszy człon był większą czcionką, a Prusy Wschodnie w nawiasie. Kartę
wyborczą z napisem Ostpreussen (Prusy Wschodnie)
zapisano szwabachą, używaną w książkach, gazetach, kalendarzach i pismach ewangelickich na Mazurach – tym
samym odwołując się do swojskości kraju rodzinnego
i religii. Dochodziło też do zafałszowań podczas liczenia głosów. Niemieccy członkowie komisji – jak pisał
Antoni Beaupré, komisarz rządu polskiego do spraw plebiscytu – brali koperty z kartkami już do urny wrzucone
i gdy spostrzegli, że w kopercie znajdowała się polska
karta, formatem druku odmienna od kartki niemieckiej,
po prostu ją wyrzucali.
Notowano przypadki – mimo wyraźnego zakazu Komisji Międzysojuszniczych – że Niemcy w dniu głosowania, a nierzadko wewnątrz lokalu wyborczego
prowadzili akcję propagandową, także przy udziale
policji plebiscytowej.
O czym myśleli polscy Warmiacy i Mazurzy, oddając
swój głos w plebiscycie? Dziś trudno na to odpowiedzieć, ale warto się nad tym zastanowić. Zdeklarowani
Polacy głosowali za Polską, Niemcy za Prusami Wschodnimi, ale wielka rzesza „tutejszych” do ostatnich chwil
nie była pewna. Jednym z głównych problemów był brak
wykrystalizowanej, pewnej i stabilnej świadomości
narodowej polskiej. Wynikało to z wieloletniej przynależności do państwa niemieckiego i czasami całkowitego
zerwania kontaktu z kulturą i językiem polskim. Ziemie
Warmii zostały przyłączone do Prus w wyniku I rozbioru, w roku 1772, a ziemie Mazur (ówczesnych Prus
Książęcych) już od 1525 r. były tylko lennem polskim, po
traktatach welawsko-bydgoskich w 1657 r. całkowicie
się usamodzielniły. Co prawda ludność rodzima Warmii,
Mazur i Powiśla miała polskie korzenie i mowę poprzez

Budynek Domu Polskiego w Olsztynie w okresie plebiscytowym, zbiory Archiwum
Państwowego w Olsztynie

Polska ulotka plebiscytowa, zbiory Instytutu Pamięci Narodowej, oddział Olsztyn

Dzień Niemiecki w Biskupcu, 10.07.1920 r., zbiory Archiwum Państwowego w Olsztynie

Karta do głosowania z napisem „Prusy Karta do głosowania z napisem „Polska”,
Wschodnie”, zbiory Muzeum Warmii i Ma- zbiory Muzeum Warmii i Mazur w Ol
zur w Olsztynie
sztynie

nie było wyboru między Polską a Niemcami, był wybór między nieznaną i niepewną Polską a swojskimi
i ukochanymi od wieków Prusami Wschodnimi.

Wyniki plebiscytu i jego ocena
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W okręgu olsztyńskim na Prusy Wschodnie padło
363 209 głosów, na Polskę zaś 7980. W okręgu kwidzyńskim na Prusy Wschodnie głosowały 97 894 osoby, na
Polskę 7947 osób. Spośród 1694 gmin tylko w 9 za Polską opowiedziała się większość głosujących. W sumie za
Polską opowiedziało się 28 wsi z powiatu olsztyńskiego.
25 z nich nie mogło być włączonych do Rzeczpospolitej,
bo nie leżały przy granicy z Polską, a były enklawami
otoczonymi zwolennikami Niemiec. W głosowaniu
nie wzięło udziału 12% uprawnionych, wśród nich
przeważali Polacy, którzy utracili wiarę w zwycięstwo. Najgorzej dla Polski plebiscyt wypadł w powiecie
oleckim, gdzie oddano zaledwie 2 głosy, w giżyckim – 9,
zaś w piskim – 14. Efektem głosowania było przyznanie
Polsce zaledwie pięciu wsi na wschodnim brzegu Wisły, naprzeciw Gniewu (były to: Lignowy Nowe, Kramry
Dwór, Busztych, Janowo i Małe Pole) oraz trzech wsi pod
Lubawą (Groszki, Napromek i Lubsztynek).
Polska nie doceniła znaczenia Prus Wschodnich dla
niemieckiej historii i niemieckiego nacjonalizmu. Natomiast przeceniła słabość Republiki Weimarskiej po
I wojnie światowej i rewolucji, polityczny chaos, jej
problemy gospodarcze i zobojętnienie ludności. Rząd
polski także źle ocenił rolę aspektu narodowościowego
polskiego, świadomość narodową Mazurów. Wierzono
w ich szybkie narodowe odrodzenie, bez uwzględnienia
przemian społecznych, kulturowych i gospodarczych
z XIX i XX w. Sugerowano się przy tym błędnymi danymi statystycznymi z 1915 r., które zawyżały liczbę osób
mówiących po polsku.
Analizując całą kampanię przedplebiscytową i warunki oddawania głosów w dniu plebiscytu oraz różne
uwarunkowania historyczne, kulturowe i tożsamościowe, nasuwa się pytanie, czy była szansa na wygranie
tego plebiscytu przez stronę polską? Moim zdaniem
nie, ale wyższy wynik głosowania zapewne byłby dużo
korzystniejszy dla Polaków. Efektem druzgocącej przegranej było znaczne uszczuplenie siły polskiej w okresie
międzywojennym. Kilka tysięcy osób czynnie zaangażowanych w plebiscyt musiało stąd wyjechać, by uniknąć
represji. Gdyby nie to, sytuacja Polaków i polskich Warmiaków i Mazurów w okresie międzywojennym byłaby
dużo lepsza, poczucie tożsamości większe, a tym samym
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osadnictwo z północnego Mazowsza od XIV w., jednakże
nie miała wyrobionego poczucia narodowego. Kształtowało się ono w całej Europie na przestrzeni XIX w., kiedy
państwo polskie nie istniało. Przywiązanie do polskości
opierało się na opowieściach o bohaterach, heroicznych
czynach, dawnych wiekach, kiedy biskupia Warmia była
samodzielnym księstwem, a na obszarze Prus Książęcych była mowa polska w kancjonałach i pieśniach ludowych. Lata I wojny światowej sprzyjały umocnieniu
związku Mazurów i Warmiaków z państwowością
niemiecką. W okopach wojennych bratali się zarówno
propolsko, jak i proniemiecko nastawieni żołnierze. Przyjaźnie tam zawiązane, a także wspólnota losów ludności
cywilnej i pomoc państwa niemieckiego w odbudowie ze
zniszczeń wojennych powodowały wzrost przychylności do Niemiec i niemieckiego społeczeństwa. Państwo
pruskie stwarzało możliwości awansu życiowego,
pod warunkiem akceptacji niemieckiego języka
i prawa, co w konsekwencji prowadziło do zmiany zachowań, tradycyjnych zwyczajów i poczucia narodowego.
Wszechobecna germanizacja stopniowo, acz skutecznie
zmieniała nastawienie do pruskiego państwa. Młodzi ludzie coraz częściej utożsamiali się z władzą niemiecką,
bowiem stamtąd mogli oczekiwać pomocy finansowej,
gospodarczej i poczucia zaopiekowania się. Tego nie mogli otrzymać przez wszystkie te lata od państwa polskiego, którego po prostu nie było. Stawiając sobie pytania,
często nie kierowano się szczytnymi ideałami, ale realnością dnia codziennego: Jaka będzie moja przyszłość?
Za co wykarmię, ubiorę czy wykształcę dzieci? Czy będę
miał pieniądze na obsianie pola, a w razie choroby na
drogiego lekarza? Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku przez długie miesiące kraj
ten pozostawał niepewny na arenie międzynarodowej, a jego położenie geopolityczne w każdej chwili
mogło ulec zmianie. Także sytuacja gospodarcza i wewnętrzna Polski była bardzo trudna, o czym zapewne
czytali Warmiacy i Mazurzy w dostępnej prasie. Zatem
stawiali sobie pytania: Co się stanie, kiedy Polska wygra
plebiscyt, a potem będzie tam wojna domowa lub kryzys
gospodarczy albo też niekończące się wojny z sąsiadami? Czy w takim niepewnym kraju warto nam żyć? Czy
nie lepiej zostać na tej ziemi, którą już znamy, z tą władzą, niemiecką, od której wiemy, czego się spodziewać?
Może lepiej niczego nie zmieniać i pozostać w państwie
pruskim, w swojej ziemi rodzinnej? Zarówno Polacy, jak
i propolsko nastawieni Mazurzy i Warmiacy obawiali się
wyniku wojny polsko-bolszewickiej, do ostatniego dnia
przed plebiscytem sytuacja na froncie nie była pewna. Jednocześnie niemiecka prasa wyolbrzymiała toczącą
się na wschodzie wojnę do rozmiarów polskiej katastrofy.
To wszystko powodowało, że tylko rodowici Polacy oraz
jasno zdeklarowani Warmiacy i Mazurzy nie mieli tych
obaw i mogliby poświęcić całe swoje życie i życie swojej rodziny, co rzeczywiście w niektórych wypadkach się
sprawdziło, czego przykładem jest tutaj śmierć Bogumiła
Linki. Jeszcze w ostatniej chwili mieszkańcy regionu mogli zagłosować za Polską, ale na karcie do głosowania
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większy opór wobec nazistowskiej propagandy, mniejsze poparcie dla NSDAP itp.

Propozycje metodyczne:

1. Tradycyjny wykład wzbogacony ilustracjami, fragmentami filmów, tekstów źródłowych czy opracowań
naukowych.
2. Praca źródłowa na drukowanych tekstach dokumentowych, pamiętnikarskich i statystycznych:
a) pracując z całą klasą lub w grupach, można poprowadzić rozmowę nauczającą lub sprowokować
uczniów do dyskusji;
b) można wykorzystać ładnie czytających uczniów do
zaprezentowania na głos fragmentów wspomnień;
będzie to przekaz szczególnie emocjonalny, na bazie którego można zrealizować cele wychowawcze;
c) przy wykorzystaniu danych statystycznych zawartych w źródłach można poprosić uzdolnionych informatycznie uczniów o zamianę liczb
w diagramy; szczególnie cenne wizualnie byłyby
kartodiagramy, pokazujące rozkład głosów w poszczególnych gminach i miastach.
3. Praca oparta na środkach audiowizualnych.
Można wykorzystać platformy internetowe, zdigitalizowane źródła archiwalne, ilustracje, nagrania
dźwiękowe, w tym fragmenty wywiadów, krzyżówki,
wykreślanki, puzzle i inne – wykorzystując pokaz na
tablicy multimedialnej lub samodzielną pracę uczniów przy komputerach. Praca powinna odbywać się
pod kierunkiem nauczyciela:
− https://www.wbp.olsztyn.pl/plebiscyty-1920
-edukacja/
− https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/o
-plebiscycie-na-powislu-warmii-i-mazurach-w
-100-lecie-wydarzen-z-11-lipca-1920-roku/
− https://ridero.eu/pl/books/plebiscyt_na_warmii_
mazurach_i_powislu_1920/
− https://polona.pl/search/?query=plebiscyt_na_
warmii_i_mazurach&filters=public:1
− http://olsztyn.ap.gov.pl/plebiscyt-na-warmii
- i - m a z u ra c h - w- sw i e t l e - z ro d e l - a rc h iw u m
-panstwowego-w-olsztynie
− http://va.martin-opitz-bibliothek.de/
− http://plebiscyt1920.studioemart.pl/
− http://ip.olsztyn.pl/2020/10/20/konferencja
-naukowa-nie-tylko-plebiscyt-rok-1920-na-warmii
-mazurach-w-polsce-i-europie-transmisja-na-zywo/
4. Zaangażowanie uczniów w zdobywanie wiedzy
i umiejętności poprzez wykorzystanie metod aktywizujących:
a) W drzewie decyzyjnym stawiamy jako cel i wartości np. spokojne życie w gospodarczo rozwiniętym kraju lub możliwość realizowania swoich
zawodowych i rodzinnych pragnień. Uczeń mógłby
wybrać osobę, w którą chciałby się wcielić. Inaczej bowiem decyzję, czy głosować na Polskę, czy
na Prusy Wschodnie, podejmował narodowo nieuświadomiony Warmiak czy Mazur, inaczej polski

czy niemiecki działacz polityczny. Efekty rozważań
powinny być zapisane w formie graficznej.
b) W metodzie za i przeciw rozpatrujemy różne stanowiska naukowe powstałe już z perspektywy
przegranego plebiscytu – nauczyciel powinien
wcześniej przygotować fragmenty wypowiedzi
badaczy lub polityków zarówno polskich, jak i niemieckich. Efekty dyskusji i wymiany argumentów
powinny być zapisane w formie tabeli porów
nawczej.
c) Można przeprowadzić grę dydaktyczną, prosząc
uczniów, by zajęli stanowisko w sprawie plebiscytu, tj. za kim by głosowali. Wówczas prosimy dwie
osoby (wcześniej do tego przygotowane), by wcieliły się w rolę polskiego i niemieckiego działacza
plebiscytowego. Dwójka uczniów, stojąc na środku
sali lekcyjnej, dyskutuje, próbując argumentami
przeciągnąć na swoją stronę pozostałych uczniów.
Na koniec gry następuje ponowne zapytanie do
uczniów, na kogo teraz by zagłosowali i jakie argumenty do nich najbardziej przemówiły.
d) Metodę analizy SWOT możemy wykorzystać przy
podsumowaniu lekcji albo też zadać ją do pracy
grupowej lub indywidualnej po danej lekcji. Uczniowie powinni zastanowić się nad szansami, zagrożeniami, mocnymi i słabymi stronami zarówno
strony polskiej, jak i niemieckiej. Pracując z uczniami zdolnymi, można by zadać tę pracę przed
omówieniem materiału, wówczas nasi eksperci
mogliby pomagać nauczycielom w uaktywnieniu
reszty klasy.
5. Historia alternatywna, czyli kierowana dyskusja:
Co by było, gdyby Polska wygrała plebiscyt? Lekcja
poprowadzona w sposób problemowy, gdzie powyższe pytanie zapisane jest w temacie lekcji, a podczas
zajęć cały czas nauczyciel wraz z uczniami wracają
do niego i dyskutują.
Polecana literatura do pracy z uczniami:
]] Baczewski J., Wspomnienia Warmiaka, Warszawa 1961.
]] Barganowski A., Plebiscyt na Ziemi Kwidzyńskiej w 1920 roku, „Zeszyty Kwidzyńskie”
2000, nr 1.
]] Boenigk J., Minęły wieki, a myśmy ostali, Warszawa 1971.
]] Donimirska M., Bóg dał nam czas próby. Wspomnienia z lat 1918–1935, Sztum 2012.
]] Kwas F., Wspomnienia z mego życia, Olsztyn 1957.
]] Leśniodorski B., Powody przegranej, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1997, nr 3,
s. 360-364.
]] Leyk F., Pamięć notuje i utrwala. Wspomnienia, Warszawa 1969.
]] Łubieńska A., Moje wspomnienia z plebiscytu na Warmii, wyd. 2, Olsztyn 1977.
]] Plebiscyt 1920. Mała Polska – Wielcy Polacy. Katalog wystawy z komentarzem historycznym, red. D. Raczkowska, Malbork 2020.
]] Gogan W., Plebiscyt w Prusach Wschodnich i Zachodnich 11 lipca 1920 roku/ Die Volksabstimmung in Ost- und Westpreußen am 11. Juli 1920, red. W. Freyberg, Ellingen/Bay 2010.
]] Plebiscyty jako metoda rozwiązywania konfliktów międzynarodowych, red. S. Achremczyk, Olsztyn 2010.
]] Plebiscyty na Warmii, Mazurach i Powiślu w 1920 roku. Wybór źródeł, wyd. P. Stawecki,
W. Wrzesiński, Olsztyn 1986.
]] Sowa P., Po obu stronach kordonu, wyd. 2, Olsztyn 1974.
]] Sukertowa-Biedrawina E., Dawno a niedawno. Wspomnienia, Olsztyn 1965.
]] Wersal, plebiscyt i co dalej na Warmii i Mazurach?, oprac. red. A. Kruszewska, Olsztyn 2020.
]] Wrzesiński W., Polska – Prusy Wschodnie. Plebiscyty na Warmii i Mazurach oraz na Powiślu w 1920 roku, wyd. 2, Olsztyn 2010.
]] Zdziennicki K., Plebiscyt na Powiślu. Wielkie wydarzenie, wielkie przeżycie i wielka cezura
w historii regionu, Sztum 2020.

Marek Białokur

O

d lat słychać głosy, że szkolne programy nauczania opracowywane na bazie podstaw programowych są nadmiernie rozbudowane. Powoduje to, że większość nauczycieli nie jest w stanie
rzetelnie i w całości zrealizować ich z uczniami,
którzy z kolei do ich zaliczenia często podchodzą praktycznie, czyli zgodnie z regułą „trzy razy z”, a więc zakuć,
niejednokrotnie bez zrozumienia, zdać możliwie jak
najszybciej i zapomnieć. A zapomnieć główne dlatego,
że nie mają poczucia przydatności tego, czego się uczą,
w codziennym życiu, na który to aspekt funkcjonowania
szkoły zwrócił ostatnio uwagę Nauczyciel Roku 2018
– psycholog oraz nauczyciel filozofii i etyki – Przemysław Staroń, pisząc: „W szkole jest bardzo dużo zajęć
dotyczących różnych dziedzin wiedzy – bardzo ważnych
dziedzin – a nie ma zajęć, które są najważniejsze. Zajęć o człowieku, o świecie jego emocji, osobowości
i potrzeb”1.

Ile faktografii w szkole?

1

pod wpływem krytyki historyków, ale wydarzeń, które
rozgrywały się na naszych oczach.
W tym miejscu mógłby ktoś zapytać, jaki sens ma
przekonywanie o potrzebie znajomości dat przez
uczniów na łamach czasopisma dedykowanego nauczycielom historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Otóż
niestety taka potrzeba istnieje. Po pierwsze dlatego, że
rośnie liczba nauczycieli historii, którzy ulegają presji
opinii, w których postuluje się już nie tyle „odchudzenie” podstaw programowych – z czym notabene autor
artykułu się zgadza – między innymi na rzecz przesunięcia akcentów np. w stronę kształcenia umiejętności historycznych, w tym tzw. kompetencji miękkich,
a w szczególności komunikatywności w przekazywaniu
treści, samodzielności w analizie źródeł historycznych
i historiograficznych oraz pracy w grupie przy rozwiązywaniu problemów dotyczących wydarzeń z przeszłości oraz ich wpływu i znaczenia na teraźniejszość
i przyszłość – co wręcz ich całkowitą likwidację. A na to
zgody być nie może, gdyż doprowadzi to do atomizacji
społeczeństwa, która będzie konsekwencją przyzwolenia na odrzucenie kanonu np. dzieł literackich czy
znajomości podstawowych faktów z przeszłości4.
Po drugie, i tej kwestii poświęcony jest artykuł,
w edukacji historycznej wydarzenia, a w szczególności będące ich wyrazem daty (faktografia) zbyt często
traktowane są jako pojedyncze, niepowiązane ze sobą
fakty, a zdecydowanie zbyt rzadko jako ciągi przyczy-

P. Staroń, Szkoła bohaterek i bohaterów, czyli jak radzić sobie z życiem, Warszawa 2020, s. 100.
K. Sanojca, Symbolika minut, „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie” 2020, nr 5, s. 35.
3
M. Białokur, Rzecz o rocznicach, czyli o lekcjach historii w przestrzeni publicznej, „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie”
2020, nr 6, s. 37.
4
Interesujący materiał dotyczący tej kwestii pt.: Do czego nas prowadzi postępująca atomizacja społeczeństwa? zob. na stronie Sokrates
cafe. Otwarte spotkania dyskus‑yjne, https://sokratescafeblog.wordpress.com/2015/05/26/do-czego-nas-prowadzi-postepujaca-atomizacja
-spoleczenstwa/ [dostęp: 5.01.2020].
2
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Ten głos nauczyciela i wychowawcy warto skonfrontować z opinią historyka Karola Sanojcy, który
pod koniec ubiegłego roku na łamach „Wiadomości
Historycznych z Wiedzą o Społeczeństwie” w artykule
zatytułowanym Symbolika minut przypomniał, że poznawanie przeszłości trudno sobie wyobrazić bez osadzenia w czasie historycznym. I choć dla wielu osób, jak
zaznaczył przywołany naukowiec i dydaktyk z Uniwersytetu Wrocławskiego, reminiscencją szkolnego kursu
historii pozostała konieczność zapamiętywania dat,
co raczej zniechęca niż zachęca do zainteresowania
się przedmiotem, jakim jest historia, to jednak daty
wydarzeń stanowią immanentną część pamięci historycznej, choćby dlatego, że przy różnego rodzaju obchodach rocznicowych służą wyrażaniu określonego
stosunku do przeszłości2. W podobnym tonie, także
na łamach „Wiadomości Historycznych”, kilka tygodni
później wypowiedział się piszący te słowa, zaznaczając,
że od dat w szkolnej edukacji historycznej nie ma
ucieczki, ale naturalnie z zachowaniem zdrowego rozsądku3. Na tej samej zasadzie, na której społeczeństwa
nie mogą uciec od historii, co naiwnie, pod koniec lat
80. XX w., zapowiadał amerykański politolog Francis Fukuyama, z której to opinii szybko musiał się wycofać nie

Warszawa, 17 marca 1921 r. Premier Wincenty Witos, marszałek Sejmu Wojciech Trąmp
czyński i poseł Stefan Sołtyk w uroczystym pochodzie z Sejmu do katedry św. Jana po
uchwaleniu Konstytucji RP, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 13 z 26 marca 1921 r., s. 207
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Trzy marcowe dni 1921 roku
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Uchwalenie Konstytucji marcowej, medal autorstwa J. Raszki z 1921 r. Awers: Przed
Matką Boską klęczące postacie symbolizujące trzy stany. Rewers: Na płycie napis NA
PAMIĄTKĘ UCHWALENIA KONSTYTUCJI 17 MARCA 1921

Delegacja polska na rokowania o zawieszeniu broni i zawarciu pokoju z Rosją Sowiecką. Od lewej siedzą: Władysław Kiernik, gen. Mieczysław Kuliński, Jan Dąbski,
Stanisław Grabski, Leon Wasilewski. Stoją: Michał Wichliński, Witold Kamieniecki,
Norbert Barlicki, Adam Mieczkowski, Ludwik Waszkiewicz
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sytuacji wskazanie propozycji, które dla części nauczycieli mogą okazać się warte wykorzystania jako przykłady ukazania wspomnianych związków przyczynowo-skutkowych w historii. A w marcu 2021 r. mamy ku
temu doskonałą okazję, odnosząc się choćby do trzech
ważnych dat sprzed stu lat.
„Rekonstrukcja przeszłości jest jak tłumaczenie
poezji. Da się to zrobić, ale nigdy dokładnie”, czytamy
na kartach Europy Normana Daviesa6. Słowa te można
z powodzeniem odnieść do podejmowanych przez historyków prób opisania trzech wydarzeń, do których
doszło na przestrzeni zaledwie czterech dni 1921 r.,
a ściśle między 17 a 20 marca. Większość badaczy
dziejów międzywojennej Polski, a także publicystów
historycznych jest zgodna, że stały się one szczególnie
istotne dla przyszłości Drugiej Rzeczypospolitej7.
A skoro tak było, o czym przekonuje lektura nie tylko
współczesnych, ale także tych nieco starszych publikacji, to warto wyjaśnić, czy była to koincydencja, a więc
przypadkowa zbieżność kilku wydarzeń, czy też fakt, że
dzieliło je od siebie zaledwie kilka dni, nie było jednak
kwestią przypadku. Ponadto, zgodnie z podniesionym
już we wstępie postulatem, warto niezależnie od tego,
którą z opcji przyjmiemy, uchylić już teraz przysłowiowego rąbka tajemnicy i zaznaczyć, że choć historycy
w tej kwestii są podzieleni, to bez wątpienia warto,
poza stricte rocznicowym w 2021 r. wymiarem wydarzeń z 1921 r., zwrócić uwagę także na ich uniwersalny
potencjał na gruncie szkolnej edukacji w kontekście
analizy innych podobnych sytuacji w historycznym kalendarzu.

Kumulacja ważnych wydarzeń –
koincydencja czy świadomy zabieg?
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Podpisanie traktatu w Rydze 18 marca 1921 r. Z lewej Leonid Obolenski i Adolf Joffe,
z prawej Jan Dąbski

nowo-skutkowe, co sprawia uczniom problem nie tylko
z ich skutecznym zapamiętaniem, ale przede wszystkim
zrozumieniem ich znaczenia. I choć kwestia ta była wielokrotnie podnoszona, choćby przez Nialla Fergusona
w szeroko komentowanej książce Cywilizacja. Zachód
i reszta świata5, to wciąż stanowi przysłowiową achillesową piętę edukacji historycznej. Celem artykułu
nie jest jednak narzekanie na stan szkolnej edukacji historycznej, tylko obok poczynionej powyżej diagnozy
5

Nauczycielom historii, którzy stanowią lwią część
czytelników „Wiadomości Historycznych z Wiedzą
o Społeczeństwie”, nie trzeba przedstawiać w szczegółach podstawowych faktów dotyczących uchwalenia
17 marca 1921 r. konstytucji, popularnie nazywanej
marcową, podpisania 18 marca 1921 r. pokoju z Rosją sowiecką w Rydze czy plebiscytu, który przeprowadzony w niedzielę 20 marca 1921 r. rozstrzygnąć
miał o przyszłości Górnego Śląska, gdyż znają je bardzo
dobrze. Nie bez znaczenia jest tu także fakt, iż wymienione wydarzenia, biorąc pod uwagę wymiar faktograficzny, zajmują również poczesne miejsce w polskiej
pamięci zbiorowej8. Naturalnie nie mogą się one równać popularnością z takimi wydarzeniami jak odzyskanie niepodległości czy zamach majowy, ale już traktat
ryski w połączeniu z wojną polsko-bolszewicką, plebiscyt z powstaniami śląskimi, podobnie jak Konstytucja

N. Ferguson, Cywilizacja. Zachód i reszta świata, przeł. P. Szymor, Kraków 2013, s. 11.
N. Davies, Europa. Rozprawa historyka z historią, przeł. E. Tabakowska, Kraków 1998, s. 112.
7
Zob. m.in.: M. Rosalak, Wojna, wojna i po wojnie… Kalendarz A.D. 1921. 100 lat temu zdarzyło się w Polsce, „Historia Do Rzeczy” 2021, nr 1, s. 58.
8
Przykładowo w świetle sondażu przeprowadzonego w 2016 r. na zlecenie i przy merytorycznym wkładzie Narodowego Centrum Kultury
na reprezentatywnej próbie 1512 osób – Konstytucja marcowa, po budowie Gdyni i Centralnego Okręgu Przemysłowego, wymieniana była przez
Polaków jako jedno z najbardziej pozytywnie ocenianych wydarzeń historycznych w okresie II Rzeczypospolitej (P.T. Kwiatkowski, Odzyskanie
niepodległości w polskiej pamięci zbiorowej, Warszawa 2018, s. 221).
6

Czy trzy ważne wydarzenia z 1921 r. można nazwać
nomen omen marcowymi jaskółkami, czyli wydarzeniami symbolicznymi, których wymiar wyprzedzał
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gadnień w podręcznikach nie ma naturalnie nic złego,
a wręcz przeciwnie – jest to podział pożądany. Postulat
dotyczy jednak tego, aby przy okazji opisu – okoliczności uchwalenia konstytucji w dniu 17 marca oraz
podpisania traktatu pokojowego z Rosją sowiecką 18
marca – wspomnieć choćby jednym zdaniem, że poza
ich podstawową funkcją fakt, iż doszło do nich właśnie
wówczas, był po części spowodowany chęcią wysłania czytelnego sygnału, który miał zostać odebrany
na Górnym Śląsku. Znaku, który tuż przed plebiscytem
miał przekonać wahających się (tzw. ludność labilną) do
głosowania za Polską12. Państwem, które w ich wyniku
ma już trwały fundament ustrojowy w postaci uchwalonej konstytucji oraz gwarancje bezpieczeństwa na
granicy wschodniej, na której od pierwszych dni niepodległości – vide konflikt z Ukraińcami – nieprzerwanie toczyła się walka praktycznie ze wszystkimi „sąsiadami”, gdyż obok Ukraińców Polacy walczyli tam także
z Litwinami oraz przede wszystkim z bolszewikami.
Bardzo trudno określić jest, nawet w przybliżeniu, jaki
procent nauczycieli historii w szkołach podstawowych,
aktualnie na poziomie klasy siódmej, w której realizowane są treści z podstawy programowej dotyczące okresu
międzywojennego oraz szkół ponadgimnazjalnych – na
rozszerzeniu i pozostałych w ramach zajęć z przedmiotu „historia i społeczeństwo – dziedzictwo epok”, gdyż
w cztero- i pięcioletnich szkołach ponadpodstawowych
XX w. będzie po raz pierwszy omawiany, w zdecydowanej
większości placówek, dopiero w przyszłym roku szkolnym (2021/2022), zwraca uwagę na przywołane zależności. Ale jeśli przyjmiemy, że jest to w przybliżeniu
taki sam procent jak w przypadku przywołanych podręczników, to sytuacja nie wygląda najlepiej. A szkoda,
gdyż ukazanie powiązań między wydarzeniami, które
jak choćby w analizowanym przez nas przykładzie z marca 1921 r. wydaje się być uzasadnione, zwiększa efektywność zapamiętywania. Dzieje się tak już poprzez sam fakt
wykazania logicznego ciągu wydarzeń. Skoro z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem było wiadomo, że 20 marca
1921 r. odbędzie się plebiscyt na Górnym Śląsku, a od
kilku lat toczyły się prace nad kształtem konstytucji,
które wyraźnie przyspieszyły po zakończeniu walk
na wschodniej granicy, to należało zrobić, co tylko można, aby ludności, która miała głosować, ułatwić zadanie.
A jednym z takich argumentów mogła być, uchwalona
przez konstytuantę, ustawa zasadnicza.

z kalendarza – o kształt Niepodległej

marcowa lokują się wysoko na liście wydarzeń, z których Polacy odczuwają dumę w odniesieniu do okresu
międzywojennego9.
Tyle fakty i badania. A jak wygląda szkolna rzeczywistość w kontekście ukazania związków przyczynowo-skutkowych między trzema marcowymi wydarzeniami
roku 1921? Najprościej można to zweryfikować, dokonując analizy szkolnych podręczników wydanych
w ostatniej dekadzie. A tu sytuacja niestety prezentuje
się nie najlepiej, gdyż autorzy tylko nielicznych opracowań zwrócili uwagę na zależności przyczyno-skutkowe,
jakie między nimi zachodziły. Jednym z chlubnym wyjątków jest podręcznik dla klasy pierwszej trzyletniego
liceum, wydany w 2012 r. przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, w którym czytamy: „Dnia 20 marca 1921 r. na Górnym Śląsku miał się odbyć plebiscyt.
Uchwalenie konstytucji przed terminem miałoby bardzo duże znaczenie propagandowe. Udowodniłoby, że
Polska jest państwem zdolnym nie tylko do obrony
swego terytorium, ale również do zorganizowania
władzy. Mogłoby też wpłynąć na wynik plebiscytu”10.
W innym podręczniku, choć interesujące nas daty
i związane z nimi wydarzenia zostały zestawione, notabene w jednym zdaniu – „Konstytucja marcowa została
uchwalona 17 marca 1921 r., dzień przed podpisaniem
traktatu pokojowego w Rydze oraz cztery dni przed plebiscytem na Górnym Śląsku” – niewiele jednak mówią
uczniom, gdyż pozbawione komentarza sprawiają, że
zdecydowana większość z nich nie zwróci uwagi na
okoliczności, które taką kumulację spowodowały11.
Naturalnie cała nadzieja w nauczycielach, który mogli
wykorzystać to zdanie do postawienia uczniom pytania
w rodzaju: Jak sądzisz, czy fakt, że do trzech tak ważnych wydarzeń doszło na przestrzeni zaledwie czterech
dni, był przypadkiem czy też wynikiem świadomych zabiegów polityków? Świadomie pojawił się tu czasownik
w czasie przeszłym „mogli”, gdyż podręcznik ten, tak jak
i wymieniony powyżej, zakończył swój szkolny żywot
czerwcu 2020 r., gdy ostatni uczniowie klas pierwszych
szkół ponadgimnazjalnych zakończyli swoją edukację
z historii XX w.
W zdecydowanej większości pozostałych podręczników każde z interesujących nas tu marcowych
wydarzeń 1921 r. zostało przedstawione w osobnych tematach, kolejno poświęconych kształtowaniu
się granicy zachodniej – obejmujących najczęściej takie zagadnienia jak powstanie wielkopolskie, paryska
konferencja pokojowa oraz powstania śląskie; granicy
wschodniej – wojna polsko-bolszewicka oraz osobno
podstaw ustrojowych lub życia politycznego II Rzeczypospolitej w latach 1918‒1926. W takim ujęciu za-

Jeszcze się taki nie narodził, który…

Tamże, s. 94.
R. Dolecki, K. Gutowski, J. Smoleński, Po prostu historia. Szkoły ponadgimnazjalne – zakres podstawowy, Warszawa 2012, s. 47.
11
J. Ustrzycki, Historia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy, Gdynia 2012, s. 50.
12
W tym miejscu, za historykiem zajmującym się dziejami Górnego Śląska, warto przypomnieć, że posłowie Sejmu Ustawodawczego już w lipcu
1920 r. wysłali czytelny sygnał mieszkańcom regionu, że Polska to państwo sprawiedliwości społecznej, a Górny Śląsk, dzięki zagwarantowanej autonomii,
którą potwierdził zapis Konstytucji marcowej, miał zajmować w Rzeczypospolitej pozycję szczególną – „[…] najbardziej rozwiniętego gospodarczo
i cywilizacyjnie województwa” (R. Kaczmarek, Powstania śląskie 1919–1920–1921. Nieznana wojna polsko-niemiecka, Kraków 2019, s. 338).
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ówczesną rzeczywistość, gdyż nie do końca potrafiły
„zlać się z otoczeniem”? W wielu wymiarach bez wątpienia tak właśnie było. A co o tym świadczyło?
Po pierwsze fakt, iż uchwalona przez Sejm Ustawodawczy konstytucja, choć bardzo demokratyczna,
de facto nie była jednak satysfakcjonująca dla żadnej
z głównych sił politycznych w Polsce. Obawy związane
z wejściem w życie jej zapisów wyrażane były od samego początku, czego najlepszym potwierdzeniem był
fakt, iż na uchwalenie ordynacji wyborczej, która miała
otworzyć drogę do wyboru dwuizbowego parlamentu oraz prezydenta, „nieprzypadkowo” czekano ponad
rok. A gdy wreszcie ostatecznie do nich doszło, to Józef Piłsudski zrezygnował z ubiegania się o najwyższy
urząd w państwie, a wybrany przez Zgromadzenie Narodowe pierwszy w historii Polski prezydent – Gabriel
Narutowicz, po tygodniu upokorzeń przez część prasy
oraz warszawską ulicę, został zamordowany w gmachu
warszawskiej „Zachęty” przez Eligiusza Niewiadomskiego13. Zaledwie pięć lat po uchwaleniu, w wyniku
przeprowadzonego przez Piłsudskiego i jego zwolenników przewrotu konstytucję znowelizowano – nowela
sierpniowa z 1926 r. – by niezwłocznie przystąpić do
jej całkowitego odesłania do lamusa. Co notabene nastąpiło wiosną 1935 r.
O traktacie pokojowym w Rydze można napisać i powiedzieć wiele, ale na pewno nie to, że jego zapisy
usatysfakcjonowały w pełni większość Polaków,
choć – co trzeba przyznać – w Sejmie został przyjęty
prawie jednomyślnie14. Postrzegany jako sukces obozu
narodowego i jego koncepcji inkorporacyjnej, w kontrze do planów Piłsudskiego i jego planów federacyjnych, zgodnie z którymi ograniczano tereny zajmowane
przez Polskę na Wschodzie15, jak zanotował w dzienniku prominentny działacz narodowy Juliusz Zdanowski,
był „wielkim faktem”, to jednak de facto jego wielkiego entuzjazmu nie wzbudził16. A nie był to głos odosobniony. Po części mogło to być wynikiem sytuacji,
o której polski czytelnik może przeczytać w wydanej
w 2020 r., tj. osiem lat po amerykańskiej oryginalnej
edycji, książce Petera Hetheringtona, zdaniem którego
przedstawiona w Rydze przez polską stronę propozycja szczodrych warunków wynikać mogła ze świadomości, że na wiosnę 1921 roku ma się odbyć plebiscyt
na Górnym Śląsku, którego węgla (między innymi) kraj
miał rozpaczliwe potrzebować. I dlatego też, aby skupić
13

Oczekiwanie na wyniki głosowania w Opolu

Plebiscyt na Śląsku – posterunek francuski w Katowicach. Czołg Renault RT-17 otoczony przez gapiów. Foto – Narodowe Archiwum Cyfrowe

się na tej istotnej kwestii – „(…) Polacy chcieli przed
głosowaniem zakończyć negocjacje z Sowietami”17.
Opinie takie warto przytaczać, gdyż podważają lansowane przez lata tezy, iż wobec zaangażowania państwa
polskiego na wschodzie sprawy Górnego Śląska zeszły
na dalszy plan18.
W tym miejscu warto także oddać głos przebywającemu w Polsce podczas kumulacji marcowych wy-

M.J. Nowak, Narutowicz Niewiadomski. Biografie równoległe, Warszawa 2019, s. 139‒140.
Warto jednak przypomnieć, że podczas debaty parlamentarnej nad ratyfikacją traktatu w dniu 14 kwietnia 1921 r. wnuk Tadeusza Reytana,
Adam Grabowski, z galerii sejmowej rozrzucił na główną salę ulotki, które zawierały protest przeciw oddaniu Rosji ziem od dawna polskich, a jednego
z głównych polskich jego negocjatorów – Stanisława Grabskiego nazwał „Kainem” (W. Wojdyło, Stanisław Grabski (1871‒1949). Biografia polityczna,
Toruń 2004, s. 217).
15
„Z punktu widzenia koncepcji politycznych, zrealizowanych w wyniku podpisania traktatu – jak podkreślał Andrzej Ajnenkiel – wojna
rozpoczęta pod hasłami federacyjnymi przyniosła w rezultacie zwycięstwo endeckich planów inkorporacyjnych […]” (tenże, Od rządów ludowych
do przewrotu majowego. Zarys dziejów politycznych Polski 1918‒1926, wyd. 5, Warszawa 1986, s. 195). Por. S. Cat-Mackiewicz, Historia Polski od
11 listopada 1918 do 17 września 1939, Kraków 2012, s. 194‒195.
16
Dziennik Juliusza Zdanowskiego, t. III: 4 VIII 1919 – 28 III 1921, przedm. i oprac. J. Faryś, T. Sikorski, H. Walczak i A. Wątor, Szczecin 2014, s. 341.
17
P. Hetherington, Niezłomny. Józef Piłsudski, odrodzona Polska i walka o Europę Wschodnią, przeł. E. Smoleńska, B. Gadomska, J. Majewski,
Warszawa 2020, s. 431.
18
Zwrócił na to uwagę m.in. autor biografii Bogusława Miedzińskiego, postaci z najbliższego kręgu J. Piłsudskiego i jednocześnie osoby bezpośrednio
zaangażowanej w polską akcję na Górnym Śląsku. Zob. A. Adamczyk, Bogusław Miedziński (1891‒1972). Biografia polityczna, Toruń 2001, s. 47.
14

Wielkanoc a wielka historia

Łączyć fakty, tak jak potencjały w klasie

Z łączeniem wydarzeń z przeszłości, tj. pokazywaniem związków i zależności między nimi w edukacji
historycznej, jest trochę tak jak z jednym z wymogów
stawianych przed szkołą. I tu raz jeszcze odwołajmy się
do książki Nauczyciela Roku 2018 Przemka Staronia,
w której czytamy: „Podstawa programowa zakłada,
że uczniowie mają rozwijać umiejętność pracy w grupie. W praktyce jednak liczą się oceny, a te kluczowe,
decydujące o przejściu do następnej klasy, zdobywa
się wyłącznie indywidualnie. Uczeń dąży zatem do
tego, aby wykształcić w sobie takie kompetencje, które
dadzą mu wymierne rezultaty, a umiejętność pracy
w grupie w żadnym wypadku nie jest do osiągnięcia
wymiernych wyników potrzebna. Jest więc to zapis
martwy, jak zresztą wiele innych w tym systemie edukacji, stworzonym dla ludzi z innej epoki, a może raczej
z innego uniwersum”23. I jeśli nawet jest to ocena nazbyt krytyczna w odniesieniu do całego systemu, to bez
wątpienia wskazany problem dotyczący kształtowania
określonych kompetencji wydaje się być ze wszech
miar trafny. Tak jak niestety zgodna ze stanem faktycznym jest konstatacja, że zamiast pokazywać zależności
i powiązania między wydarzeniami z przeszłości, które
pozwalają choćby na ich lepsze zrozumienie, najczęściej
są one ukazywane – co dotyczy zarówno podręczników,
jak i narracji werbalnej na lekcjach – w zupełnym oderwaniu od siebie.
Na zakończenie warto na chwilę powrócić do kwestii poruszonej na wstępie. Otóż większość uczniów,
o czym przekonują ich liczne wypowiedzi w Internecie, nie przestała być odpytywana przez swoich nauczycieli z dat. Jest wręcz przeciwnie, ale niestety od
kilkunastu lat najczęściej tylko w pracach pisemnych,

19
H.S. Gibson, Amerykanin w Warszawie 1919‒1924. Niepodległa Rzeczpospolita oczami pierwszego ambasadora Stanów Zjednoczonych, wybór
tekstów i oprac. V.H. Reed, M.B.B. Biskupski, J. Böhler, J.-R. Potocki, przeł. A. Ehrlich, Kraków 2018, s. 354-355.
20
Cyt. za: D. Nałęcz, Sen o władzy. Inteligencja wobec niepodległości, Warszawa 1994, s. 135.
21
A. Nowak, Pierwsza zdrada Zachodu. 1920 – zapomniany appeasement, Kraków 2015, s. 513.
22
Poddającym w wątpliwość wpływ takich okoliczności na przebieg wydarzeń historycznych warto przypomnieć choćby Wielkanoc 1791 r., kiedy to
zwolennicy reform na Sejmie Wielkim wykorzystali przerwę świąteczną w obradach do uchwalenia Konstytucji 3 maja. Jej, delikatnie mówiąc, półlegalne
przegłosowanie było możliwe dzięki temu, że przeciwnicy nie zdążyli wrócić na obrady, których pierwsza sejmowa sesja po świętach miała rozpocząć
się 5 maja, a nie dwa dni wcześniej. Należy tu jednak przypomnieć opinię Jerzego Łojka, w której podkreślił, że trudno jednoznacznie stwierdzić, czy
przy pełnej frekwencji wynik głosowania byłby inny niż ten z 3 maja (tenże, Ku naprawie Rzeczypospolitej. Konstytucja 3 Maja, Warszawa 1988, s. 85).
23
P. Staroń, Szkoła bohaterek i bohaterów…, s. 152‒153.
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Do okoliczności i czynników, które niestety ze szkodą dla szkolnej edukacji historycznej rzadko pojawiają
się w jej toku podczas analizy i wyjaśniania wydarzeń
z przeszłości, w tym także trzech interesujących nas
tu w szczególności z marca 1921 r., należą motywacje,
które kierowały decydentami, a u podłoża których leżał
między innymi fakt, że za kilka lub kilkanaście dni przy-

padały święta – np. kościelne. A tak było w 1921 r., gdy
Wielkanoc, czyli święta upamiętniające zmartwychwstanie Pana Jezusa przypadały na niedzielę 27 oraz
poniedziałek 28 marca22. I o ile Wielkanoc miała ograniczony wpływ na wyznaczenie daty plebiscytu, gdyż
nie mogłaby to być wspomniana świąteczna niedziela
27 marca, to już Niedziela Palmowa 20 marca 1921 r.
jak najbardziej tak. A wynikało to z tego, że wchodzącym w skład polskiej delegacji na rozmowy pokojowe
w Rydze politykom i dyplomatom zależało na tym, aby
traktat z Rosją podpisać przed plebiscytem, co było wysłaniem sygnału o stabilizacji granic państwa, ale wrócić
wreszcie do domu, a najlepiej na Wielkanoc.

z kalendarza – o kształt Niepodległej

darzeń 1921 r. Ministrowi Pełnomocnemu Stanów
Zjednoczonych w Polsce Hugh Simonsowi Gibsonowi, który pozostawił nam obszerny osobisty materiał
źródłowy dokumentujący jego pobyt nad Wisłą w latach
1919‒1924. Pod datą 18 marca 1921 r. zanotował on
następujące słowa: „Wiele rzeczy w Polsce działo się
szybko i nie mieliśmy szansy na ich przetrawienie na
bieżąco. O przyjętej wczoraj konstytucji dzisiaj już zapomniano, w podnieceniu wywołanym podpisaniem
tego wieczoru w Rydze pokoju z bolszewikami. Jutro
szybko przeminie, w przygotowaniu do plebiscytu na
Śląsku, który odbędzie się w niedzielę. Kręci mi się od
tego wszystkiego w głowie, a jeżeli chodzi o Polaków,
to nawet zaczynają się uśmiechać. Wydawało się, że
żadna z tych spraw nigdy nie zostanie załatwiona i że
obecne pokolenie nadal będzie egzystować bez konstytucji, bez pokoju i bez granic”19.
Takie opinie nie mogą dziwić, choć niestety próżno
szukać ich na kartach szkolnych podręczników, bo nastrojowi chwili ulegali nawet ci spośród Polaków,
których zarówno konstytucja, jak i postanowienia pokoju szczególnie nie satysfakcjonowały. Należał do nich
choćby cytowany przez Darię Nałęcz w pracy o losach
polskiej inteligencji w okresie międzywojennym Adam
Skwarczyński, który na łamach pisma „Rząd i Wojsko”
w artykule o jakże wymownym tytule Wielki tydzień
Polski napisał między innymi: „Konstytucja daje zarys
budowy państwa, pokój zaś i plebiscyt na Śląsku
stanowią o rzeczach zasadniczych co do granic jego
i stosunku do sąsiadów. Wchodzimy w okres pracy
systematycznej […]”20.W ten sposób, zdaniem z kolei
współczesnych badaczy, Polacy nie tylko udowodnili, iż
potrafią wyciągać wnioski z porażek, vide plebiscyt na
Warmii, Mazurach i Powiślu z lipca 1920 r., ale także –
jak trafnie skonstatował Andrzej Nowak specjalizujący
się między innymi w historii stosunków polsko-rosyjskich – „torowali poprzez traktat […] drogę do akceptacji przez mocarstwa aspiracji mniejszych państw do
decydowania o własnym losie”21.

z kalendarza – o kształt Niepodległej
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Polski plakat propagandowy z okresu plebiscytu

Polski plakat propagandowy. Foto – Narodowe Archiwum Cyfrowe

do czego w największym stopniu przyczyniła się zewnętrzna, a więc tylko pisemna formuła egzaminów,
do 2019 r. nie tylko maturalnych, ale i gimnazjalnych.
Pomimo krytycznych głosów na temat trudności, jakie
sprawiał uczniom egzamin gimnazjalny, w tym z przedmiotów humanistycznych, wycofanie się z egzekwowania wiedzy i umiejętności z zakresu historii i wiedzy
o społeczeństwie w nowej formule egzaminu podsumowującego naukę na zakończenie ośmioklasowej szkoły
podstawowej należy ocenić jednoznacznie krytycznie.
W ocenie autora artykułu – po pierwsze wpływa negatywnie na poziom ogólnej wiedzy i umiejętności
historycznych uczniów. Po drugie obniża prestiż
przedmiotów humanistycznych, których ranga, niestety także za sprawą nieodpowiedzialnych wypowiedzi
polityków, notabene mających wykształcenie w zakresie historii, została już i tak mocno zdeprecjonowana.
Zwracam na to uwagę, gdyż nigdy nie jest za późno na to,
żeby edukację historyczną projektować tak, aby była nie
tylko zgodna z aktualnym stanem wiedzy o przeszłości,
ale także atrakcyjna i przydatna naszym uczniom, czyli
młodym ludziom, do których jest skierowana. W innym
przypadku za kilka lat na łamach „Wiadomości Historycznych z Wiedzą o Społeczeństwie” powtórzona zo-

stanie refleksja Johna Greenfelda Whittiera z 1866 r., że:
„Ze wszystkich smutnych słów, wypowiedzianych i napisanych, najsmutniejsze to «mogło być inaczej»”24.
Czy naprawdę tego chcemy? Czy kolejny raz chcemy
udowodnić, że nie potrafimy uczyć się nawet na własnych błędach?
Podsumowując, niech autorowi będzie wolno pokusić się o stwierdzenie, które choć nie jest odkrywcze, to
jednak należy do kategorii tych, które jak wiele oczywistych rzeczy wymaga nieustannego przypominania
i powtarzania. Otóż tak jak warto pisać i mówić, w kontekście wymagań względem szkoły, o konieczności
uczenia młodych ludzi pracy zespołowej, tj. łączenia
przez nich sił w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów oraz podejmowaniu wyzwań, tak samo warto, gdy
tylko jest to możliwe, odkrywać przed nimi uwarunkowania wydarzeń, przemian i procesów historycznych,
zwracając uwagę na ich bezpośrednie lub pośrednie
powiązania i uświadamiać zależności między nimi.
Czasami na pozór tylko oczywiste, jak choćby wspomniana w artykule Wielkanoc, która w marcu 1921 r.
była nie tylko świętem w kościelnym kalendarzu, ale
także „czynnikiem”, który nie pozostał bez wpływu na
historię Drugiej Rzeczypospolitej.

24
J.G. Whittier, Maud Muller, Boston 1866, s. 12 (cyt. za: S.R. Covey, 8. nawyk. Od efektywności do wielkości i odkrycia własnego głosu, przeł.
R. Bartołd, Poznań 2017, s. 109).

(scenariusz zajęć)
Iwona Jóźwiak

Cel lekcji: Zapoznanie uczniów z działalnością placówek polskich w okresie międzywojennym na Warmii
„NaCoBeZu” (na co będę zwracać uwagę); oczekuję, że po zajęciach uczeń:
]] poda nazwy miejscowości, gdzie mieściły się szkoły polskie na Warmii i nazwiska kilku pedagogów
w nich nauczających,
]] wskaże okoliczności powstania i zamykania szkół,
]] wyjaśni, jakie było znaczenie polskich placówek dla
zachowania kultury polskiej w państwie niemieckim.
Kluczowe pytanie: Jakie znaczenie dla utrzymania polskości miały polskie szkoły na Warmii
w okresie międzywojennym i czy warto zachować
pamięć o nich dziś?
Metody: praca z tekstem źródłowym, praca ze źródłem ikonograficznym, elementy wykładu i dyskusji;
jigsaw, learning apps
Formy: praca w grupach, zbiorowa
Środki dydaktyczne: m.in. I. Lewandowska, J. Chłosta, Śladami polskich szkół na południowej Warmii w la‑
tach 1929‒1939, Olsztyn 2010; podręcznik Dziedzictwo
ziem pruskich. Dzieje i kultura Warmii i Mazur, red. I. Lewandowska, Olsztyn 2012; Jan Boenigk, Minęły wieki
a myśmy ostali, Warszawa 1957; materiał ikonograficzny
Odniesienie do podstawy programowej: XXX. Społeczeństwo i gospodarka II RP (szkoła podstawowa);
XLIII. Społeczeństwo i gospodarka II RP (szkoła ponadpodstawowa)
Realizacja kompetencji kluczowych:
1. Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia
informacji.
5. Kompetencje osobiste, społeczne w zakresie umiejętności uczenia się.

2. Część zasadnicza
Nauczyciel wprowadza uczniów w temat, informując
ich m.in. o następujących danych: w 1928 roku rząd pruski
przyjął „Ordynację dotyczącą uregulowania szkolnictwa
dla mniejszości polskiej w państwie pruskim” i dzięki
temu możliwe stało się w Prusach Wschodnich zakładanie i prowadzenie prywatnych szkół z polskim językiem nauczania. Wcześniej, w okresie plebiscytowym,

Learning apps – darmowa aplikacja webowa do
przygotowania materiałów dydaktycznych przeznaczonych do realizacji w przestrzeni wirtualnej,
kiedy chcemy, aby materiały były interaktywne.

na mocy decyzji Plebiscytowej Komisji Międzysojuszniczej takie szkoły i przedszkola powstały w 19 miejscowościach. Ich żywot okazał się wówczas krótki, ponieważ
plebiscyt został przez Polaków przegrany. Za to w latach
1929‒1939 powstało i w różnym okresie istniało
na Warmii i Mazurach 16 szkół z polskim językiem
nauczania. Były to placówki na Warmii w Brąswałdzie, Chaberkowie, Giławach, Gietrzwałdzie, Jarotach, Lesznie, Nowej Kaletce, Olsztynie, Pluskach,
Purdzie, Skajbotach, Stanclewie, Unieszewie, Worytach i Wymoju oraz w Piasutnie na Mazurach. Założycielami polskich placówek na Warmii i ewangelickiej
szkoły w Piasutnie były odpowiednio: Polsko-Katolickie
Towarzystwo Szkolne oraz Komisja Szkolna na Mazury.
Polskie inicjatywy napotykały na zdecydowany opór ze
strony niemieckiej, zwłaszcza kiedy do władzy doszedł
Adolf Hitler. Placówki starano się zamykać, wywierano
naciski na rodziny posyłające dzieci do polskich szkół.
Przyznawanie się do polskich korzeni było w tym czasie
prawdziwym heroizmem. Po wybuchu wojny w 1939 r.
liczni nauczyciele zostali wywiezieni do obozów koncentracyjnych, z których wielu już nie powróciło. Dziś
nazwiska ludzi związanych wówczas z polską oświatą
kojarzą się mieszkańcom regionu z nazwami ulic (m.in.
Franciszek Barcz, Edward Turowski); czasem z patronami szkół (m.in. Ryszard Knosała, Józef Malewski, Tadeusz
Pezała). Niektórzy działacze dopiero w ostatnich latach
stali się bohaterami monografii, jak w przypadku Józefa
Malewskiego czy Władysława Stachowskiego.
W dalszej części nauczyciel dzieli klasę na sześć grup,
np. losując kolorowe karteczki (w sześciu kolorach).
Każda grupa ma do wykonania zadania, a swoją pracę
uczniowie prezentują na forum klasy lub metodą jigsaw.
Reasumując, nauczyciel zaznacza, że szkoły polskie
w Prusach Wschodnich były swoistym znakiem czasu,
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Przebieg zajęć:
1. Część porządkowo-organizacyjna
Rekapitulacja wtórna: nauczyciel kieruje pytania do
uczniów, odpowiadają ochotnicy lub uczniowie wyznaczeni, np.
]] Jakie zmiany dla Polaków przyniosła I wojna światowa?
]] Dlaczego plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu
zakończył się porażką Polaków?

Metoda JIGSAW (inaczej: układanka, puzzle) –
kształtuje u uczniów postawy aktywnego zaangażowania w pracę grupy oraz poczucie odpowiedzialności za siebie i pozostałych jej członków.
W odróżnieniu od innych technik pracy grupowej
daje szansę każdemu uczniowi, a nie tylko nielicznym wybrańcom (liderowi/liderom). Scedujemy
tu na uczniów odpowiedzialność za nauczenie części materiału swoich kolegów zgodnie z zasadą, że
najlepszą metodą uczenia się jest uczenie innych.
Wykorzystujemy ją, gdy mamy do przyswojenia
pewną partię materiału, którą można podzielić
na spójne fragmenty. Stanowią one jakby puzzle,
które mają utworzyć układankę – każdy uczeń ma
jednak opanować całość.

wzbogacamy lekcje historii

Szkoły polskie na Warmii w okresie międzywojennym
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odpowiedzią na odzyskanie niepodległości przez Polskę
po 123 latach zaborów. Chociaż przegrany plebiscyt
zaprzepaścił szansę na stały powrót polskości na
te ziemie, szkoły w namacalny sposób kształtowały
rzeczywistość regionu i choć musiały podlegać logice kolejnych przemian, niosły nadzieję i wymierzały rytm życia w miejscach, gdzie działały. Nauczyciel
zwraca uwagę, że ponad 90 lat od założenia pierwszych
placówek to szmat czasu i niewątpliwie okazja do refleksji. Zmieniała się przynależność państwowa ziem,
ustroje, warunki życia, zmieniali się ludzie i ich mentalność. Ogólne spostrzeżenia zawsze niosą za sobą niebezpieczeństwo myślenia stereotypowego, choć z drugiej strony pozwalają patrzeć z dystansu i dostrzegać
nie tylko poszczególne działania konkretnych placówek,

ale i kierunki, jakimi podążali ludzie związani z polską
oświatą na Warmii i Mazurach. Odchodzą już ostatni uczniowie polskich szkół w Prusach Wschodnich,
domy, w których działały, niejednokrotnie po raz kolejny zmieniły właścicieli, a pamiątki po szkolnej historii
można zobaczyć raczej w Domu „Gazety Olsztyńskiej”
niż w dawnych placówkach.
3. Rekapitulacja pierwotna
Nauczyciel pyta uczniów, jaką rolę miały polskie szkoły w podtrzymaniu polskości tych ziem i czy warto zachować pamięć o polskich placówkach działających na
Warmii w okresie międzywojennym, czy to jest ważne.
4. Zadanie domowe: nauczyciel proponuje grę dydaktyczną na stronie:
https://learningapps.org/display?v=p6yf9prdn20

Grupa 1. Chaberkowo

obozu koncentracyjnego w Dachau. Pracował tam jako
tłumacz i kierownik poczty obozowej; przemycał dla
więźniów lekarstwa i żywność. Zmarł na dur brzuszny
6 lutego 1945 r. (urna z prochami wróciła do Olsztyna
i została złożona na cmentarzu komunalnym).

Na podstawie załączonych materiałów odpowiedz na
pytania:
]] W jakich latach działała polska szkoła w Chaberkowie i w czyim domu się mieściła?
]] Za co nauczyciel mógł zostać pozbawiony prawa wykonywania zawodu?
]] Ilu uczniów musiała liczyć szkoła, aby uniknąć zamknięcia?
]] Jakie były losy Ryszarda Knosały?
]] Czy budynek istniejący współcześnie przypomina
dawną szkołę?
Materiał pomocniczy nr 1
Szkoła polska w Chaberkowie powstała 10 kwietnia
1929 r. Mieściła się w domu Jakuba Nowoczenia. Nauczaniem dzieci zajmowali się m.in. Maria Zientara-Malewska, a od maja 1929 r. Jan Hedrych. Prowadził
on zajęcia pozaszkolne z młodzieżą, odwiedzał rodziców, założył chór i zespół teatralny, a także organizował
zajęcia sportowe. Hedrych został pozbawiony prawa
nauczania za zbyt dużą aktywność na rzecz mniejszości polskiej w Prusach Wschodnich. W kwietniu 1932 r.
obowiązki kierownika szkoły przejął Ryszard Ignacy
Goetze. Z jego inicjatywy powstała w Chaberkowie drużyna harcerska. W czerwcu 1934 r. władze niemieckie
odebrały mu prawo nauczania w Niemczech, ponieważ
obywatele polscy nie mogli prowadzić działalności pozalekcyjnej. Na miejsce Goetzego powołano Ryszarda Knosałę. Łączył on obowiązki zawodowe z pracą
w Nowej Kaletce. 10 września 1934 r. w sali szkoły polskiej w Chaberkowie otwarto świetlicę, w której udostępniano czytelnikom gazety polskie oraz księgozbiór
z 56 woluminami. W 1937 r. utworzona przez Ryszarda
Knosałę drużyna siatkówki zdobyła pierwszą nagrodę
w rozgrywkach międzyszkolnych. W kwietniu 1939 r. do
szkoły uczęszczało 5 dzieci, czyli o dwoje za mało, aby
mogła istnieć szkoła polska. Decyzją władz niemieckich
4 maja 1939 r. szkoła polska w Chaberkowie została zamknięta. Sam Ryszard Knosała w czasie wojny trafił do

Materiał pomocniczy nr 2

Fot. 1. Ryszard Knosała z uczniami w Chaberkowie. Źródło: domena publiczna
http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php/Ryszard_Knosa%C5%82a
[dostęp: 24.01.2020]

Materiał pomocniczy nr 3

Fot. 2. Budynek dawnej szkoły w Chaberkowie, 2020 r., fot. I. Jóźwiak

Na podstawie załączonych materiałów odpowiedz na pytania:
]] W jakich latach funkcjonowała szkoła polska w Gietrzwałdzie i kto w niej nauczał?
]] W jaki sposób Niemcy zniechęcali mieszkańców do posyłania swoich dzieci do polskiej placówki?
]] Co stało się z Bronisławem Chabowskim w czasie II wojny światowej?

Materiał pomocniczy nr 1
Szkoła została otwarta 10 kwietnia 1929 r. Na naukę szkolną wynajęto izbę w domu Antoniego Fiutaka. Kierownikiem
został Władysław Jankowski, a od grudnia 1929 r. Bronisław Chabowski, który prowadził chór, zespół teatralny, uczył
młodzież muzyki i śpiewu. Wraz z żoną Małgorzatą aktywnie działał na rzecz polskiej mniejszości. 10 września 1933 r.
w wyniku nacisków ze strony niemieckiej zlikwidowano szkołę polską w Gietrzwałdzie. Chabowskiego przeniesiono do
Katolickiej Szkoły Polskiej w Stanclewie. W czasie wojny Chabowski trafił do obozu koncentracyjnego w Stutthof i mimo
zwolnienia wkrótce zmarł.
Materiał pomocniczy nr 2

Fot. 3. Budynek, w którym dawniej mieściła się polska szkoła w Gietrzwałdzie, 2019 r., fot. I. Jóźwiak

Materiał pomocniczy nr 3

Fot. 4. Uczniowie szkół polskich z Gietrzwałdu, Unieszewa i Woryt z nauczycielami (w środku
siedzi Bronisław Chabowski), Woryty 1932 r. Źródło: domena publiczna
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Materiał pomocniczy nr 4
Sytuacja zmieniła się po dojściu hitlerowców do władzy. Na początku 1933 r. do szkoły w Gietrzwałdzie uczęszczało
dziesięcioro dzieci, ale funkcjonariusze NSDAP zaczęli wywierać naciski na rodziców posyłających swoje dzieci do polskiej
szkoły, tak że z każdym miesiącem zmniejszała się liczba uczniów. Hitlerowcy wchodzący w skład rady gminnej podjęli
uchwałę o konieczności zlikwidowania szkoły polskiej, terroryzując rodziców, którzy posyłali do niej swoje dzieci, lub też
pozyskując ich różnymi awansami.
Materiał pomocniczy nr 5
Rozalia Wiśniewska pomagająca nauczycielom w pracach domowych napisała:
Niemcy grozili. Ojcowie tych dzieci, co chodziły do szkoły polskiej, nie dostawali pracy, wszędzie ich wyganiali. Byli bez
chleba. To Hermański i mój szwagier Nerowski taki gwałt ucierpieli. Licho obchodzili się Niemcy z polskimi rodzinami.
Kiedy szliśmy ścieżką do kościoła i nas spotykali, pluli na nas i krzyczeli – „Precz Poloki ze ścieżki”. Wiele razy moja mat‑
ka schodziła na drugą stronę drogi. Wyśmiewali się z nas, wybijali szyby […] Kiedy natomiast zaczęła się szkoła polska,
nauczyciel niemiecki chodził i dawał rodzicom pieniądze, aby dzieci do niej nie posyłali. Większość przystała do szkoły
niemieckiej, bo łaszczyli się na pieniądze. Tylko cztery rodziny w stałości zostały przy polskiej szkole. Jak nauczyciel szedł
z dziećmi gdzieś na przechadzkę, to go obrzucano sztachetami i kamieniami.

Na podstawie załączonych materiałów odpowiedz na pytania:

]] W jakich latach działała szkoła polska w Giławach?
]] Co było powodem zmniejszenia się liczby uczniów w 1932 r. i jak temu zaradzono?
]] Jak sądzisz, dlaczego Niemcy chcieli namówić Franciszka Sznarbacha na objęcie posady nauczyciela w szkole
niemieckiej?

]] Na podstawie materiału nr 4 odpowiedz, z jakiego powodu zorganizowano przedstawienie. Jak wyglądają rekwizyty i stroje młodych aktorów?
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Grupa 3. Giławy
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Materiał pomocniczy nr 1
Szkołę polską w Giławach otwarto 2 czerwca 1931 r., a kierownikiem został Tomasz Setny. W 1932 r. podczas
obchodów Święta Dziecka w Purdzie Wielkiej miał miejsce napad hitlerowskiej bojówki z Pasymia na szkołę w Giławach. Napad był skierowany przeciwko Setnemu, który był obywatelem polskim. Po tych wydarzeniach liczba
dzieci w polskiej szkole zmniejszyła się do 6. W tej sytuacji, aby nie dopuścić do zamknięcia szkoły, Polsko-Katolickie
Towarzystwo Szkolne na Warmię dokonało zamiany nauczycieli. Do Giław przyszedł nauczyciel z obywatelstwem
niemieckim Edward Turowski z Nowej Kaletki, zaś do szkoły w Nowej Kaletce przeniesiono Tomasza Setnego.
Szkoła w Giławach przetrwała do sierpnia 1939 r. pomimo odebrania prawa nauczania Edwardowi Turowskiemu,
ciągłej obserwacji Pawła Trzcińskiego i nieustannych nacisków na kolejnego nauczyciela Franciszka Schnarbacha,
na którym chciano wymóc przejście do pracy w szkole niemieckiej.
Materiał pomocniczy nr 2

Fot. 5. Tablica, która wisiała kiedyś na budynku dawnej szkoły w Giławach, 2017 r.,
fot. I. Lewandowska

Materiał pomocniczy nr 3
W połowie stycznia 1936 r. nauczycielem w Giławach
został rodowity Warmiak, Franciszek Sznarbach, wywo‑
dzący się z Barczewka. Był absolwentem Akademii Peda‑
gogicznej w Bytomiu. Wcześniej nauczał w Wielkim Bucz‑
ku na Pograniczu. W Giławach zyskał w krótkim czasie
uznanie Warmiaków.

Materiał pomocniczy nr 4

Fot. 6. Jasełka w szkole kierowanej przez Edwarda Turowskiego, Giławy 1932 r.
Źródło: domena publiczna https://www.google.com/search?q=Jase%C5%82ka+
w+szkole+w+Gi%C5%82awach+1932&tbm=isch&ved=2ahUKEwifzZ2gopTuAh
VQuCoKHS-WDisQ2-cCegQIABAA&oq=Jase%C5%82ka+w+szkole+w+Gi%C5%82awach+1932&gs_lcp=CgNpbWcQA1DoI1ieLGDrLmgAcAB4AIABkQKIAa8GkgEF
MS4zLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=ZHj8X5-LDtD
wqgGvrLrYAg&bih=758&biw=1440&client=firefox-b-e#imgrc=fPShenCYefnV7M
[dostęp: 24.01.2020]

Grupa 4. Pluski
Na podstawie załączonych materiałów i wiedzy własnej odpowiedz na pytania:

]] W jakich latach działała polska szkoła w Pluskach i kto był w niej nauczycielem?
]] Dlaczego budynki, w których mieściły się szkoły w Pluskach i Unieszewie, były podobne architektonicznie? Gdzie
Wiadomości Historyczne 2/2021

zazwyczaj mieściły się szkoły polskie?

]] Scharakteryzuj rolę nauczyciela w środowisku lokalnym.

Materiał pomocniczy nr 1
13 stycznia 1930 r. otwarta została polska szkoła w Pluskach. Zajęcia lekcyjne odbywały się w izbie wynajętej
u gospodarza Franciszka Weicherta. Kierownikiem szkoły został nauczyciel przybyły z Kartuz – Robert Gransicki.
W 1932 r. wybudowano budynek szkolny – ściśle według planu obowiązującego w Niemczech. Zorganizowano także
boisko sportowe i ogródek. W budynku działała szkoła, przedszkole oraz świetlica. Gransicki zajmował się ogrodnictwem i pszczelarstwem, założył małą elektrownię oraz uczył dzieci budować kajaki. 26 maja 1937 r. w wyniku
sprzeciwu Niemców wobec działalności polskiej szkoły zamknięto szkołę w Pluskach, a Gransickiego przeniesiono
do pracy w szkole polskiej w Głomsku.

Materiał pomocniczy nr 3

Materiał pomocniczy nr 2

Fot. 8. Dzieci ze szkoły w Pluskach z nauczycielem Gromadeckim. Źródło: domena publiczna
https://gazetaolsztynska.pl/653963,Popierali-nas-tylko-Francuzi.html [dostęp: 24.01.2020]

Materiał pomocniczy nr 4
Żywo interesowali się ogródkiem przyszkolnym okoliczni rolnicy. Przychodzili, oglądali, podziwiali pomysłowość
nauczyciela, a przy tym korzystali z jego rad. Po paru latach wszyscy potrafili zaszczepić drzewa owocowe […] Gransicki
założył pasiekę […] Pewnego dnia rozbłysło w szkole światło elektryczne – Gransicki pomyślał o własnej elektrowni.
Rozpoczął od budowy wiatraczka na budynku szkolnym, potem podłączył dynamo i akumulatory. Przychodzili ludzie
ze wsi i podziwiali. Najdumniejsi byli z nauczyciela jego uczniowie.

Grupa 5. Olsztyn
Na podstawie załączonych materiałów odpowiedz na
pytania:
]] W jakich latach funkcjonowała szkoła w Olsztynie
i jakich przedmiotów tu nauczano?
]] Na czym polegała wyjątkowość tej szkoły?
]] Na podstawie materiału nr 3 odpowiedz, jak wyglądało wyposażenie klasy.

łach wyższych: historia z nauką o państwie, geografia,
przyroda, technika (osobno chłopcy i dziewczęta); w sumie 32 godziny w klasach wyższych.
Materiał pomocniczy nr 2
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Fot. 9. Budynek dawnego Domu Polskiego, w którym mieściła się szkoła polska; widok współczesny, fot. I. Jóźwiak

Materiał pomocniczy nr 3

Fot. 10. Wojciech Gromadecki z uczniami, Olsztyn 1935 r. Źródło: domena publiczna
http://eswiatowid.pl/Default.aspx?TabId=158&ItemId=38067&btab=106
[dostęp: 24.01.2020]
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Materiał pomocniczy nr 1
Szkoła Polska w Olsztynie została otwarta 10 kwietnia 1934 r. w Domu Polskim. Była to ostatnia szkoła,
jaką powołało do życia Polsko-Katolickie Towarzystwo
Szkolne na Warmię. Naukę w szkole rozpoczęło 16
dzieci. Pierwszym kierownikiem i nauczycielem szkoły został Wojciech Gromadecki. Kiedy liczba uczniów
przekroczyła 30 osób, zatrudniono drugiego nauczyciela. Została nim Władysława Styp-Rekowska, która
prawo do nauczania otrzymała 15 maja 1936 r. Uczyła
dzieci młodsze oraz prowadziła lekcje z przedmiotów
geografia, przyroda i prace ręczne. Gromadecki prowadził nauczanie w klasach starszych. Z pomocą Janiny
Leśnierowskiej założył też przy szkole drużynę harcerską. W październiku 1938 r. kierownikiem szkoły w Olsztynie został Ryszard Knosała. Zastąpił on Wojciecha
Gromadeckiego, który poprosił o przeniesienie do Dąbrówki Wielkiej. W grudniu 1938 r. pracę w szkole podjął Konrad Smolarczyk, lecz został powołany do Wehr
machtu. W tej sytuacji nauczał tylko Ryszard Knosała.
Szkoła w Olsztynie była często wizytowana. Niemcy szukali powodów do zamknięcia jedynej miejskiej szkoły
polskiej, która istniała do wybuchu II wojny światowej.
Organizacja placówki: w latach 1936‒1938 była to
dwuklasowa szkoła i pracowało w niej dwóch nauczycieli. Poza Olsztynem wszędzie funkcjonowała jedna
łączona klasa i jeden nauczyciel. Przedmiotami wykładanymi w szkole były: religia, nauka o kraju ojczystym,
język niemiecki, rysunki, śpiew, gimnastyka; w oddzia-

wzbogacamy lekcje historii

Fot. 7. Budynek dawnej szkoły w Pluskach, 2019 r., fot. I. Jóźwiak

wzbogacamy lekcje historii
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Grupa 6. Sząfałd/Unieszewo
Na podstawie załączonych materiałów odpowiedz na
pytania:
]] Kiedy otwarto szkołę w Sząfałdzie (wsi nazwanej po
II wojnie światowej Unieszewem)?
]] Jak sądzisz, dlaczego piosenka zaśpiewana wizytatorowi niemieckiemu nie spodobała mu się?
]] Jaką rolę odgrywał Bolesław Jeziołowicz w społeczności nauczycielskiej szkół polskich na Warmii?
]] Czy budynek szkoły zachował swoją architekturę do
czasów dzisiejszych?
]] Jakie były losy nauczycieli polskich szkół po wybuchu
II wojny światowej?

Materiał pomocniczy nr 1
Polska szkoła w Unieszewie była jedną z czterech
pierwszych na Warmii (obok placówek w Nowej Kaletce, Chaberkowie i Gietrzwałdzie). Oficjalne otwarcie
odbyło się 10 kwietnia 1929 r. w prywatnym domu Karoliny i Franciszka Bauerów. Pierwszym kierownikiem
i jednocześnie nauczycielem został Bolesław Jeziołowicz, obywatel polski, który przybył z Powiśla. W pracy pedagogicznej i kulturalnej pomagała mu jego żona
Maria, również nauczycielka. Już 19 maja 1930 r. zorganizował dla nauczycieli pierwszą na Warmii konferencję
rejonową, podczas której poprowadził pokazową lekcję
języka polskiego. 17 stycznia 1931 r. założono warmiński oddział Związku Nauczycieli Polskich w Niemczech.
Bolesław Jeziołowicz był jego współorganizatorem
i prezesem. Bolesław Jeziołowicz we wrześniu 1939 r.
został aresztowany, a następnie 31 listopada 1939 r. rozstrzelany przez członków Selbstschutzu wraz z grupą
nauczycieli w fordońskiej „Dolinie Śmierci” w Bydgoszczy. Kolejnego nauczyciela Jana Mazę również aresztowano na początku września 1939 r. i osadzono w obozie
koncentracyjnym Hohenbruch pod Królewcem. Rozstrzelano go 24 lutego 1940 r.

Materiał pomocniczy nr 2
Częstym gościem w szkołach bywał wizytator niemiecki Franz Pasternack, który szukał powodów, aby
placówki polskie zamykać. W 1936 r. zjawił się niespodziewanie w Unieszewie i poprosił o zaśpiewanie przez
uczniów ostatnio wyuczonej piosenki. Nauczyciel Jan
Maza zaproponował ludową piosenkę śląską, której
pierwsza zwrotka brzmi:
Tańcowała ryba z rakiem,
A pietruszka z pasternakiem.
Cebula się dziwowała,
Jak pietruszka tańcowała.
Ze wspomnień uczennicy dowiadujemy się, co było
dalej: Wtenczas się strasznie obraził, kapelusz na uszy
wsunął i poszedł. Śmieliśmy się, że pozbyliśmy się go
w szybkim tempie.

Materiał pomocniczy nr 3

Fot. 11. Budynek nowej szkoły w Sząfałdzie/Unieszewie, archiwum prywatne
I. Jóźwiak

Materiał pomocniczy nr 4

Fot. 12. Ostatnia grupa dzieci uczęszczająca do szkoły w 1938 r., archiwum prywatne
I. Jóźwiak

Materiał pomocniczy nr 5

Fot. 13. Nauczyciel Bolesław Jeziołowicz z uczniami w Sząfałdzie, archiwum prywatne I. Jóźwiak

Adrian Dębicki

N

iniejszy artykuł jest próbą przekrojowego spojrzenia na losy polskich robotników przymusowych i jeńców wojennych na terenach powiatu
szczecineckiego. Powiat ten znajduje się w południowo-wschodniej części Pomorza Zachodniego, ze stolicą administracyjną w Szczecinku (niem.
Neustettin). Ziemia szczecinecka od momentu lokacji
miasta przez księcia pomorskiego Warcisława IV była
terenem pogranicznym, gdzie przenikały się społeczności niemiecka oraz w mniejszej mierze polska. Sytuacja
ekonomiczna w Europie Środkowej w XIX i XX w. spowodowała liczne migracje Polaków na tereny powiatu.
Rozpoczął się narastający proces dyfuzji kulturowej.

Ratusz Miejski w Szczecinku. Źródło: fot. autora

czasu i utrzymywane były jeszcze długo potem. Szczegółowe opracowanie zebranych przeze mnie wspomnień nt. II wojny światowej w powiecie szczecineckim
przekroczyłoby znacznie ramy niniejszego artykułu.
W związku z powyższym przedstawię tylko wybrane
aspekty, aby zasygnalizować tę problematykę. Głównym
źródłem moich rozważań będą wspomnienia Tadeusza
Łoszewskiego1 i Jana Nowaka2, a także wspomnienia
świadków opisywanych wydarzeń publikowane na łamach czasopisma regionalnego „Temat Szczecinecki”.
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Wspomnienia jako źródło historyczne

Dokumenty autobiograficzne uchodzą dopiero od kilkudziesięciu lat za pełnoprawne źródło historyczne3.
Część historyków umniejsza znaczenie wspomnień i pamiętników jako źródeł, sugerując odwoływanie się do
dokumentów archiwalnych jako bardziej obiektywnych.
W przekonaniu jednak innych badaczy nie można dokonywać podziału na materiały nadrzędne – obiektywne
i podrzędne – subiektywne4. „[…] cóż byśmy wiedzieli
o strukturach, decyzjach dowódców, w ogóle o całej polskiej działalności konspiracyjnej w latach okupacji hitlerowskiej, gdyby nie było relacji ex post, spisanych przez
świadków wydarzeń? Skazani byśmy byli wyłącznie na
«obiektywny» materiał dokumentowy, sporządzony
przez… służby specjalne okupanta”5.

1
Tadeusz Łoszewski – wywieziony w czerwcu 1942 r., w wieku 13 lat, na roboty przymusowe do Groß Küdde (ob. Gwda Wielka), gdzie doczekał
końca wojny. Po powrocie do rodzinnej Łodzi wspominał czas okupacji, próbując nawiązać kontakt z gospodarzami, u których pracował. Swoje
wspomnienia z czasów okupacji oraz spotkanie po latach z rodziną Lohrke opisał w książkach Maluśki (Warszawa 1988) oraz Powroty (Warszawa 2001).
2
Jan Nowak – porucznik rezerwy Wojska Polskiego. We wrześniu 1939 r. żołnierz wojny obronnej. Jeniec wojenny nr 7135 w Oflagu II D
Groß Born. Współtwórca ruchu oporu na Pomorzu Zachodnim. W celu przeniknięcia do społeczności robotników przymusowych dobrowolnie
zrzekł się praw jenieckich i rozpoczął pracę w gospodarstwie rolnym w Bischofthum (ob. Biskupice, pow. szczecinecki). Wspomnienia z czasów
konspiracji zawarł w książce Kryptonim „Odra” (Warszawa 1986).
3
B. Halicka, Polski Dziki Zachód. Przymusowe migracje i kulturowe oswajanie Nadodrza 1945‒1948, Kraków 2015, s. 33.
4
Z. Wojtkowiak, Nauki pomocnicze historii najnowszej – źródłoznawstwo, Poznań 2001, s. 55.
5
Tamże.
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W trakcie II wojny światowej na terenie powiatu
szczecineckiego ulokowano obozy jenieckie. Były to
m.in. Gross-Born (ob. Borne Sulinowo) oraz Hammerstein (ob. Czarne). Przetrzymywano w nich przede
wszystkim żołnierzy wojny obronnej z września 1939 r.
Agresja III Rzeszy na ZSRR w 1941 r. spowodowała
zapotrzebowanie na siłę roboczą. Skutkowało to sprowadzeniem z okupowanej Polski m.in. robotników przymusowych. Po zakończeniu wojny Pomorze Zachodnie
znalazło się w granicach administracyjnych Polski, a robotnicy i jeńcy wojenni byli tam pierwszymi osadnikami.
Jedni, jak i drudzy pozostawili po sobie materiały
wspomnieniowe, przedstawiające unikalny obraz tamtych czasów. Dokonując głębszej analizy dokumentów
autobiograficznych, poznajemy szczegółowo życie robotnika przymusowego i jeńca wojennego. Opisom wydarzeń życia codziennego towarzyszą emocje – zarówno
trudności dnia codziennego, strach przed okupantem,
jak i nadzieje na odzyskanie wolności. Bardzo często
przewija się też radość, bowiem pomimo trudnych lat
na ziemi okupanta życie toczyło się swoim torem – nie
wszyscy Niemcy okazywali się tymi złymi, tworzyły się
relacje i więzi międzyludzkie, które przetrwały próbę

wzbogacamy lekcje historii

Sytuacja polskich jeńców wojennych i robotników
przymusowych w powiecie szczecineckim
w czasie II wojny światowej w świetle wspomnień

wzbogacamy lekcje historii
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Dokumenty autobiograficzne w porównaniu z innymi źródłami historycznymi doskonale oddają stan
nastrojów, świadomość społeczną, ludzkie postawy
oraz opinie. Analiza tych materiałów umożliwia tym
samym wgląd w obyczajowość i kulturowe uwarunkowania życia codziennego. Tomasz Szarota oraz Krzysztof Kosiński wyróżniają cztery walory, jakimi cechują
się wspomnienia i pamiętniki. Po pierwsze przekazują
informację na temat stosunków międzyludzkich. Przekazują informacje na temat ról społecznych obowiązujących w badanym okresie i miejscu, typów socjalizacji
i wzorów osobowych oraz ewolucji awansu społecznego6. Niekwestionowaną zaletą materiałów pamiętnikarskich są prezentowane w nich sylwetki psychofizyczne
opisywanych postaci. Historyk jest w stanie odkryć
motywy ludzkiego postępowania, powiązania rodzinne,
koleżeńskie, otrzymując informacje na temat życia towarzyskiego badanego okresu7. Po drugie materiały te
prezentują życie codzienne: panujące obyczaje, sposoby spędzania czasu wolnego oraz zainteresowania8. Po
trzecie pamiętniki są rekonstrukcją świadomości społecznej, pod którą kryje się język, występujące stereotypy, znaczenie tradycji historycznej, stosunek do polityki i zagadnień narodowych, pojmowanie dziejących się
wokół przeobrażeń społeczno-ekonomicznych, postrzeganie konfliktów narodowościowych itd.9 I wreszcie po
czwarte wykazują zmianę obyczajów, celów życiowych
i aspiracji społeczeństwa, stwarzając tym samym możliwość badania losów pamiętnikarzy oraz ich karier.

II wojna światowa w powiecie
szczecineckim

Z dniem 1 września 1939 r. w wyniku agresji wojsk
niemieckich na Polskę z powiatu szczecineckiego do natarcia wyruszyły oddziały 4 Armii generała Günthera von
Klugego oraz XIX Korpus Pancerny Hansa Guderiana10.
Pomimo bohaterskiej obrony polskich żołnierzy przed
atakiem wojsk niemieckich z zachodu oraz (od 17 września) wojsk radzieckich ze wschodu, armia polska poniosła
klęskę. W dniu 28 września 1939 r. gen. Tadeusz Kutrzeba
zmuszony został do podpisania kapitulacji Warszawy.
Pojmanych polskich żołnierzy skierowano do obozów jenieckich znajdujących się na terenie powiatu
szczecineckiego. Porucznik Jan Nowak, którego oddział
został rozbity w Borach Tucholskich, został osadzony
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6

K. Kosiński, Pamiętnikarstwo konkursowe jako źródło historyczne,
„Polska 1944/45‒1989. Studia i materiały”, 2003, t. 6, s. 138.
7
T. Szarota, Dokumenty autobiograficzne w badaniach dziejów
najnowszych, „Pamiętnikarstwo Polskie” 1972, nr 4, s. 81.
8
Tamże.
9
Tamże.
10
Dzieje ziemi szczecineckiej, red. A. Czarnik, Poznań 1971, s. 141.
11
J. Nowak, Kryptonim „Odra”, Warszawa 1986, s. 45.
12
Por. J. Gasiul, Z literą „P” na piersiach. Głód bicie i poniżanie. Tak
Niemcy traktowali u nas polskich robotników przymusowych, https://
szczecinek.com/artykul/z-litera-p-na/943056 [dostęp: 29.10.2020].
13
B. Halicka, Polski Dziki Zachód…, s. 80.
14
Por. J. Gasiul, Z literą „P” na piersiach...
15
Naczelny przedstawiciel władz powiatowych.
16
Dzieje ziemi szczecineckiej..., s. 143.

w obozie w Gross-Born, następnie w Hammerstein. Podróż na tereny powiatu Neustettin opisał następująco:
„Przez zakratowane drutem kolczastym okienka
wagonów obserwowaliśmy okolicę, aby zorientować się, w jakim kierunku nas wiozą. Kiedy przekroczyliśmy granicę polsko-niemiecką, pracująca
przy wykopach ludność cywilna wygrażała nam
złowrogo motykami. Na każdą taką scenę odpowiadaliśmy gromkim śpiewem: «Jeszcze Polska
nie zginęła...». To denerwowało cywilów na polach
i złościło hitlerowską obsługę konwoju”11.

Pierwsze transporty jeńców wojennych na teren
powiatu szczecineckiego wspominał także Herman
Wiedenheft, Niemiec – mieszkaniec wsi Jeleń (Gallen),
oddalonej od Szczecinka o 13 km. „Przyjazd pierwszych
jeńców polskich wzbudził duże zainteresowanie. Jak
wyglądają ci Polacy, którzy przez 20 lat czyhali na nasze ziemie, a też zostali pobici? Sam widziałem kolumny
polskich jeńców wojennych. Szli w dużych furażerkach
nasuniętych na uszy. Obrośnięci, z plecakami, niektórzy
boso, prowadzili swoich kolegów rannych czy zmęczonych. Żołnierze niemieccy prowadzili ich w kolumnie.
Za najmniejsze odchylenie w szyku byli bici kolbą albo
wymierzano im kopniaki. To z kolei powodowało salwy
śmiechu pośród gapiów [...]”12.
Z punktu widzenia III Rzeszy państwo polskie przestało istnieć w 1939 r. W konsekwencji prawo regulujące konflikty zbrojne, w tym konwencje haskie, gwarantujące godne traktowanie jeńców już nie obowiązywało.
Przykład łamania konwencji obrazuje m.in. kierowanie
żołnierzy niższych rangą (podoficerowie i szeregowi)
z obozu do pracy przymusowej13.
Gospodarka Pomorza Zachodniego, przeżywająca
pogłębiający się od początku XX w. kryzys, dotknięta
została dodatkowo poborem lokalnej społeczności do
armii niemieckiej. O trudnej sytuacji regionu pisał Herman Wiedenheft:
„Tragicznie było w majątkach. […] Domagano
się sprowadzenia jeńców wojennych tak, jak to
było w pierwszej wojnie [...] Do Jelenia przywieziono niebawem 20 polskich jeńców do roboty.
Zamieszkali w baraku, w którym kiedyś jeszcze
przed wybudowaniem obory trzymano świnie”14.

Niemieckie urzędy pracy próbowały rozwiązać ten
problem, wprowadzając w podbitym państwie polskim obowiązek pracy na rzecz III Rzeszy. Osobom
nieposiadającym zatrudnienia groziła zaś deportacja
do pracy w głąb Rzeszy Niemieckiej. Według sprawozdania pilskiego landrata15 z dniem 1 kwietnia 1941 r.
na terenach powiatu szczecineckiego przebywało 3500
polskich robotników przymusowych. Tadeusz Gasztold
oszacował, iż pod koniec wojny w powiecie mogło przebywać 7000–8000 robotników przymusowych polskiego pochodzenia16.

Warunki bytowe ludności polskiej
na terenie powiatu szczecineckiego
Obozy jenieckie
W celu odosobnienia jeńców wojennych wykorzystano
teren poligonu Gross-Born – rozciągającego się pomiędzy
miejscowościami Linde (Sulinowo), Kłomino (Westfalenhof) i Barkniewko (Barkenbrügge). W roku 1939 w obozie
Gross-Born przebywało 6000 polskich jeńców wojennych,
z czego 2000 znajdowało się na miejscu, pozostałych zaś
oddelegowano do pracy w komendach poza obozem. Ponadto umieszczono w obozie 2300 obywateli aresztowanych na terenie Polski17. Drugi obóz, leżący na pograniczu
powiatu, stanowił Stalag II B Hammerstein. W połowie
grudnia 1939 roku liczył on około 3000 jeńców.
Ze względu na dużą liczebność obu obozów zmuszano żołnierzy do samodzielnego zrzeczenia się praw jenieckich. W takim przypadku władze obozu pozbywały
się problemu zakwaterowania jeńców, odsyłając ich do
robót na roli u pobliskich gospodarzy. Pozbawiono ich
również opieki i ochrony Międzynarodowego Czerwonego Krzyża18. Jan Lewandowski relacjonował:
„[...] zaproponowano nam zrzeczenie się praw
jenieckich i przejście na robotników cywilnych,
podniósł się pomruk niezadowolenia wśród masy
jenieckiej. Wtedy Niemcy wzięli się na inny sposób. Zaczęli codziennie urządzać forsowną gimnastykę. Byliśmy wygłodniali. Ludzie padali jak muchy w czasie gimnastyki. W ten sposób zmuszono
nas do podpisania listy robotników cywilnych”19.

Łoszewski opisuje także mieszkańców Gwdy Wielkiej
oraz ich postawy – począwszy od wyrozumiałych wobec
robotników, na sadystach kończąc. Przykładem człowieka okrutnego we wsi był – jego zdaniem – Herbert
Dumke, „często ubrany służbowo w piękny czarny mundur SS”25. Dumke przypominał podczas organizowanych
przez siebie apeli o przeznaczeniu robotników do pracy
na rzecz Rzeszy: „Każdy przejaw nieróbstwa będzie surowo karany! Każdy akt wymierzony przeciwko Rzeszy będzie sądzony! Każdy udowodniony akt sabotażu skończy
się obozem koncentracyjnym lub śmiercią winnych”26.
Robotnicy zostali również obłożeni zakazem opuszczania miejsca zamieszkania. Dalsze wędrówki dozwolone
były w celach administracyjnych i wyznaniowych, co także starano się utrudniać. Wspomina Władysława Modrzejewska, pracująca w Drawieniu w gospodarstwie Fritza
Berenta: „Jedyne moje wędrówki poza wieś do Szczecinka miały miejsce w początkowym okresie. Chodziłam do
kościoła w Szczecinku wraz z trzydziestoosobową grupą.
17

Było... nie minęło. Oflag II D Gross Born, reż. Adam Sikorski,
2019, TVP, https://vod.tvp.pl/video/bylo-nie-minelo,oflag-ii-d-gross
-born,44110733 [dostęp: 27.10.2020].
18
B. Halicka, Polski Dziki Zachód..., s. 80.
19
Por. Jerzy Gasiul, Z literą „P” na piersiach...
20
Tamże.
21
Dzieje ziemi szczecineckiej..., s. 146.
22
Tamże, s. 142.
23
B. Halicka, Polski Dziki Zachód..., s. 82.
24
T. Łoszewski, Maluśki, Warszawa 1988, s. 46.
25
Tamże.
26
Tamże, s. 48.
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Sytuacja ludności cywilnej
Na terenie powiatu mieściło się blisko dwadzieścia
pięć obozów pracy. Warunki bytowe były ciężkie: nadmierna praca, niewystarczające do zaspokojenia potrzeb
wyżywienie oraz prześladowania20. W Szczecinku funkcjonowały następujące obozy: Heeresverpflegungsamt
(zajmujący się produkcją żywności na potrzeby wojska),
Bahnlager (mieszczący się na terenie parowozowni) oraz
Arbeitslager. Ponadto część robotników przeznaczono do
prac poza obozami. Wyłącznie na terenie miasta przebywało nie mniej niż 180 robotników cywilnych narodo-

„Jacyż ci ludzie byli inni od innych, jacy niezwykli! Wtedy, kiedy inni ludzie, ich rodacy, potrafili
być zbirami, znęcającymi się nad takimi jak my. Jak
niewielu mogło się cieszyć tak jak my z tego, że się
było człowiekiem wśród ludzi”24.

wzbogacamy lekcje historii

Kościół Ducha Świętego w Szczecinku. Przed rokiem 1945 Heilige Geist-Kirche nazywany „polskim kościołem”. Źródło: fot. autora

wości polskiej, rosyjskiej i francuskiej21. Zatrudniano ich
także w lokalnych zakładach produkcyjnych. Przemysł
w regionie dostosowano do potrzeb działań wojennych22.
Założenia rasowe III Rzeszy nieustannie podkreślały wyższość niemieckiego społeczeństwa nad ludnością
podbitą. Kontakty Polaków z Niemcami wykraczające
poza służbowe relacje były surowo zabronione. Polaków traktowano poniżej wszelkiej godności – zwłaszcza
w obozach pracy, gdzie warunki życia były skrajnie trudne23. Sytuacja przedstawiała się łagodniej w gospodarstwach rolnych. Być może przychylniejsze traktowanie
spowodowane było oddaleniem od miasta, w którym
mieściło się centrum administracyjne i polityczne powiatu. Jako przykład posłużyć może oddalona od Szczecinka o ok. 8 km Gwda Wielka (Groß Küdde). W gospodarstwie Erwina Lohrke, znajdującym się na jej terenie,
przebywał Tadeusz Łoszewski wraz z trójką Polaków
(Janem, Stanisławem i Henrykiem). Atmosferę panującą
w gospodarstwie określić można jako niemal rodzinną.
W swoich wspomnieniach autor jednak dostrzegał wyjątkowość tej rodziny wśród innych gospodarzy.

wzbogacamy lekcje historii
32

Potem władze tego zabroniły, ponieważ w małym kościółku27 zbierało się wielu Polaków i Polek [...]”28.
Przejawem surowych represji były dekrety polskie
(Polen-Erlasse) – karzące za wykroczenia obyczajowe,
zwłaszcza kontakty seksualne z kobietami niemieckimi.
Zdzisław Broński „Uskok” osadzony w obozie jenieckim
w Hammerstein opisywał: „Mając na uwadze swój «rasizm», Hitler wydał bardzo ostre zarządzenie przeciwko
stosunkom, jakie mogli mieć obcokrajowcy z Niemkami.
Jeśli udowodniono, że Niemka ma zostać matką, a ojcem
obcokrajowiec – ojca publicznie wieszano, a matkę zabierano do więzienia. Dziecko – gdy przyszło na świat
– zgładzano”29. W powiecie szczecineckim jedynie za
nieprzestrzeganie polityki rasowej III Rzeszy wykonano
przynajmniej 7 egzekucji poprzez powieszenie30. Jednym
z przykładów takich egzekucji jest stracenie latem 1943 r.
nieznanego z imienia i nazwiska polskiego robotnika.
Tragizmu zbrodni dodaje fakt, iż wykonano ją na placu graniczącym bezpośrednio z „polskim kościołem”. Do
oglądania egzekucji zmuszono 300‒400 robotników cywilnych31.
„Polak, który stał na samochodzie, dopuścił się
haniebnego czynu – jak mówiono, zgwałcił dziewczynę niemiecką. [...] Padło wiele słów potępienia.
Człowiek ten nie miał więcej niż 21 lat – oceniał
świadek. […] Blady, stał nieruchomo na samochodowej platformie, ze skrępowanymi rękoma. Na
szyi miał już zarzuconą pętlę. Sznur przytwierdzono do gałęzi pobliskiego drzewa. […] wystąpił prokurator ze Szczecinka. Stwierdził, że za uwodzenie
niemieckich kobiet prawo przewiduje tylko karę
śmierci. Funkcjonariusz dodał, że jest to ostrzeżenie dla wszystkich Polaków, aby zapamiętali sobie, że nie po to są w Niemczech, aby się zabawiać
z dziewczynami, ale po to, aby pracować. W pewnym momencie na jego znak ciężarówka wolno
ruszyła... [...] Widowisko to mną wstrząsnęło […]
Jak się potem dowiedziałem, nie było to żadne
zgwałcenie, lecz przeciwnie, to Niemka namawiała Polaka [...]. Ona prawdopodobnie została także
ukarana wywiezieniem do obozu karnego”32.
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Podziemie antyhitlerowskie na terenie
powiatu szczecineckiego
Prześladowanie polskiej ludności było jedną z przyczyn powstania w powiecie szczecineckim organizacji
podziemnej. Już w roku 1941 funkcjonowała na jego terenie dobrze zorganizowana grupa, utrzymująca stałe kontakty z podziemiem w Polsce. Warto nadmienić, iż organizacja skupiała także żołnierzy francuskich33. Dowództwo
mieściło się w obozie jenieckim Oflag II D Gross-Born. Za
pośrednictwem kurierów dostarczano tam m.in. sprzęt
radiowy, prasę konspiracyjną oraz instrukcje i rozkazy34.
Jesienią 1939 r., w obozie jenieckim Gross-Born, zawiązała się grupa polskich oficerów, tworząc Polską Or-

Medal wybity z okazji olimpiady zorganizowanej w Oflagu II D Gross Born. Źródło:
https://a.allegroimg.com/s1024/0cbb94/91daef174bb2a4b725d91d4c52a0 [dostęp: 08.02.2021]

ganizację Wojskową „Odra” (POW „Odra”). Koncepcję
grupy oraz jej działanie szerzej opisuje przywoływany
wcześniej Jan Nowak, znający z domu rodzinnego dowódcę grupy – pułkownika Witolda Dzierżykraja-Morawskiego35, z którym po klęsce wrześniowej znalazł
się w niewoli jenieckiej. Witold Morawski w latach
1928‒1932 pełnił funkcję attaché wojskowego w Berlinie. Zdobyte podczas pełnienia służby dyplomatycznej
znajomości ułatwiły mu przeniknięcie do społeczeństwa niemieckiego w regionie. Jak wspomina Nowak
w zapiskach z obozu: „Wykorzystał on zapewne swoje
rozległe znajomości z oficerami Wehrmachtu, zwłaszcza z tymi junkrami pruskimi, którzy zostali powołani
z rezerwy do pełnienia różnorakich funkcji w obozach
jenieckich. Pułkownik miał z nimi pewne powiązania
towarzyskie jeszcze z okresu swego czteroletniego pobytu w Berlinie36”.
Inspiracją dla oficerów były prawdopodobnie silnie
ufortyfikowane umocnienia Wału Pomorskiego. „Pułkownik jako zdolny strateg zakładał, że w czasie tej
wojny może dojść do generalnej rozprawy pomiędzy
Niemcami a Rosją Sowiecką. Wówczas te umocnienia, nazywane przez nich Pommernstellung, miałyby
ogromne znaczenie strategiczne”37. Infiltracja działań
armii niemieckiej stała się głównym celem grupy. Organizacja poprzez kurierów składała meldunki polskim
władzom w Londynie. Ponadto przenikała do środowi27

Zwyczajowa nazwa kościoła pw. Świętego Ducha w Szczecinku.
Por. J. Gasiul, Z literą „P” na piersiach...
29
Z. Broński „Uskok”, Pamiętnik (wrzesień 1939 – maj 1949), wstęp,
red. nauk. i oprac. dokumentów S. Poleszak, edycja tekstu A. Filipek,
S. Poleszak, M. Sobieraj, wyd. 2 rozsz. i popr., Lublin‒Warszawa 2015.
30
Na podstawie zestawionej statystyki zob. J. Gasiul, Z literą „P”
na piersiach... Na potrzeby statystyki doliczyłem także egzekucję na
Kazimierzu Korczewskim, robotniku przymusowym w Gwdzie Wielkiej.
31
Por. tamże.
32
Tamże.
33
Por. J. Nowak, Kryptonim „Odra”…, s. 48‒49.
34
Dzieje ziemi szczecineckiej..., s. 147.
35
J. Nowak, Kryptonim „Odra”…, s. 48.
36
Tamże.
37
Tamże, s. 49.
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ska robotników przymusowych, stawiając sobie za cel
podtrzymanie morale Polaków. Jej członkowie przekazywali prawdziwe wiadomości o sytuacji na frontach oraz
w ojczyźnie38. W wyniku dekonspiracji do końca 1944 r.
aresztowano kilkuset jeńców przebywających w Gross-Born oraz robotników miast i wsi powiatu. Obławę
zorganizowano na szeroką skalę. Świadczą o tym wspomnienia Tadeusza Łoszewskiego: „[...] zabrano kilku byłych jeńców wojennych od kilku gospodarzy. Podobno
byli w jakiejś konspiracji. Podobno w Neustettinie wzięto
także sporo osób”39. Aresztowanych osadzono w obozie
Mauthausen-Gusen. Wielu oficerów, wraz z porucznikiem Witoldem Murawskim, rozstrzelano40.

Próby zachowania „normalności”
w skrajnych warunkach

38

Dzieje ziemi szczecineckiej..., s. 147.
T. Łoszewski, Maluśki…, s. 180.
40
Dzieje ziemi szczecineckiej..., s. 148.
41
L. Budzisz, Olimpiada w Kłominie, „Głos Słupski” 1997, nr 178, s. 9.
42
T. Łoszewski, Powroty, Warszawa 2001, s. 172-173
39

Podsumowanie

Pomimo iż przedstawione wydarzenia z życia jeńców
wojennych i robotników przymusowych opisują przerażający okres w historii narodu polskiego, niosą ze sobą
wydźwięk pozytywny.
Wymownym przykładem takiej historii, odkrytej po
latach, jest postscriptum, które Tadeusz Łoszewski zawarł w drugim tomie swoich wspomnień. Osądzony za
gwałt i skazany na karę śmierci anonimowy robotnik
przymusowy, stracony i pochowany w Gwdzie Wielkiej,
nazywany przez lokalną społeczność – od nazwiska
właściciela gospodarstwa, gdzie pracował – „Kazikiem
od Molzahna” – odzyskał swoją tożsamość. Warto nadmienić, iż sprawa badana była przez Główną Komisję
Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce w okresie PRL
oraz Polski Czerwony Krzyż. Do późnych lat dziewięćdziesiątych jednak nie udało się ustalić szczegółów dotyczących straconego robotnika. Dzięki wspomnieniom
Łoszewskiego historia nabrała rozgłosu, po czym trafiła
do rodziny poszukującej zaginionego krewnego. Autor
wspomnień pisze: „Dziewięć lat upłynęło od dnia, kiedy
ukazała się mała książeczka pt. Maluśki, w której opisałem dramat KAZIKA «od Molzahna», «z Ożarowa», KORCZEWSKIEGO. Ktoś kiedyś ją przeczytał, ktoś komuś ją
pożyczył, z uwagą – «to o tym z Ożarowa». Podawana
z ręki do ręki, trafiła pod właściwy adres. Odszukano autora. – Szanowny Panie Łoszewski, z całego serca dziękuję Panu za to, że przywrócił Pan dobre imię mojemu
stryjowi i pozostałej żyjącej rodzinie. Już straciliśmy
nadzieję, że będzie to kiedykolwiek możliwe – napisała
mi Pani Stanisława Sołtysiak. No cóż, pomyślałem sobie – dopóki żyje ostatni świadek – wszystko się może
zdarzyć. Warszawa – wiosna 1997r.”42.
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Pomimo wszelkich prób zabicia człowieczeństwa
w zniewolonym polskim społeczeństwie udało się
utrzymać polską kulturę. Żołnierze dbali o rozwój intelektualny, fizyczny oraz kultywowali polskie tradycje.
Widocznym tego przykładem jest zachowana kronika
„Teatru Symbolów”, założonego przez Leona Kruczkowskiego i Józefa Korzeniowskiego w Oflagu II B Arns
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Pomnik – miejsce pamięci narodowej w Kłominie poświęcony polskim jeńcom wojennym Oflagu II D Gross Born. Napis głosi: TU W KŁOMINIE POLSCY OFICEROWIE
W OBOZIE JENIECKIM OFLAG II D GROSSBORN 1939 – 1945 WALCZYLI I PRACOWALI
NA POLU TEATRU, SZTUKI, LITERATURY, SZKOLNICTWA, NAUKI I DZIENNIKARSTWA.
Źródło: Wikimedia cammons

walde (Choszczno). W 1941 roku wraz z jeńcami teatr
przeniósł swoją działalność do Oflagu II D Gross-Born.
Dzięki kronice poznać możemy rozterki aktorów, zastanawiających się m.in. nad tym, czy czas wojny i niewoli to dobry moment na twórczość teatralną. Pozostali
jeńcy przekonani o konieczności zachowania kultury
i sztuki chętnie dołączali do prób, które początkowo
odbywały się w łaźni obozowej. W szczytowym okresie
grupa aktorów sięgała blisko 300 jeńców wojennych. Na
deskach teatru odgrywano sztuki polskie i zagraniczne.
Grano także spektakle dla żołnierzy francuskich oraz
sporadycznie przebywających w obozie żołnierzy angielskich i amerykańskich.
W ślad za „Teatrem Symbolów” pojawiały się kolejne
inicjatywy. Powstała obozowa biblioteka, licząca ponad
2000 książek, uniwersytet oraz koła samokształcące.
Ukazywały się również czasopisma: „Przegląd Teatralny”, „Za Drutami”, „Znaki” oraz „Alkaloidy”. W 1944 r.
na znak solidarności z Helsinkami, w których na skutek
działań wojennych nie odbyły się planowane Igrzyska
Olimpijskie, Zygmunt Weiss, dwukrotny mistrz olimpijski, zorganizował w obozie olimpiadę. Odbyły się zawody niemal we wszystkich dyscyplinach sportowych.
Władze obozu zakazały jedynie rzutu oszczepem41.

forum edukacyjne

Jak (nie) uczymy
historii?
Refleksje autora podręczników
Tomasz Małkowski

J

ak to jest być autorem podręczników do historii? Ano
tak: z jednej strony twórcza praca, z drugiej – roz‑
paczliwy wyścig z czasem. Podstawa programowa dla
szkół podstawowych ukazała się 14 lutego 2017 r.; na
1 września tegoż roku miały być gotowe podręczniki
dla klas IV i VII. Miałem napisać oba, a do nich zeszyty
ćwiczeń. Gdybym nie dawał rady, pal licho zeszyty, byle
podręczniki były na czas.

Dziki pośpiech
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Od wydawniczej kuchni wygląda to tak: nowy podręcznik musi być wydrukowany najpóźniej w czerwcu, żeby nauczyciele mogli podjąć decyzję. Oznacza
to, że do końca lutego książka musi być napisana. Miałem dwa tygodnie – i zdążyłem. Jakim cudem?
Mam dar jasnowidzenia. A poważnie: udało mi się
przewidzieć zawartość nowej podstawy programowej,
zanim powstała. Założyłem, że: 1) w czwartej klasie pojawią się obrazki z dziejów Polski, 2) w klasach V–VIII
rozkład materiału będzie przypominał ten z czasów
PRL. Tak też się stało. Tylko wojny napoleońskie uciekły
mi z klasy VII do VI.
Zacząłem pracę pod koniec sierpnia 2016 r. Oba podręczniki pisałem równolegle: kilka dni jeden, kilka dni
drugi. Cały czas w ciemno. Dopiero 30 listopada ukazał
się projekt podstawy programowej. Kamień z serca.
Gdybym się pomylił w swoich przewidywaniach, nie
miałbym szans zdążyć. Cała dotychczasowa praca poszłaby na marne – siedem dni w tygodniu, po kilkanaście godzin dziennie. Tyle, ile mój organizm był w stanie
wytrzymać. Potem tak samo pracowali redaktorzy, składacze, ilustratorzy…
W podobnej sytuacji znalazły się wszystkie wydawnictwa oświatowe. Stąd moja pierwsza refleksja: jaka
może być jakość podręczników przygotowywanych
w tak dzikim pośpiechu? O jakiej koncepcji dydaktycznej tu w ogóle mowa? Owszem, wykorzystałem
swoje 20-letnie doświadczenie, była to bądź co bądź
piąta seria moich podręczników. Mimo to napotkałem
nieznane mi dotąd trudności. Np. taką: w VII klasie jest
mowa o zjednoczeniu Włoch. W podręczniku sensownie byłoby nawiązać do utworzenia Państwa Kościelnego (V klasa) i rozbicia politycznego renesansowej
Italii (VI klasa). Tylko do jakich informacji miałem się
odwołać, skoro książek dla V i VI klasy jeszcze nie było?

Podręcznik
historii z 1964 r.

Skąd miałem wiedzieć, co napisałem, jeśli nie napisałem?

Wszyscy to samo, wszyscy tak samo,
wszyscy w tym samym czasie

Zakładam, że twórcy podstawy programowej mieli
jak najlepsze intencje. Chcieli podnieść edukację historyczną na wyższy poziom i wychowywać uczniów
w duchu tradycyjnych wartości. Co wyszło?
Podstawa programowa wymaga od nauczycieli, by
w V klasie omówili dzieje od paleolitu do konstytucji
Nihil novi, zatem do 1505 r. W VI klasie – do wojen napoleońskich, w VII – do paktu Ribbentrop-Mołotow (co
odrywa przyczyny II wojny światowej od jej wybuchu).
Żadnych negocjacji z belframi – tak ma być i koniec.
Ogrom materiału w V klasie przeraża. Jeśli ktoś myśli,
że 11-latkom snuje się nieco baśniową opowieść o starożytności i średniowieczu, to jest naiwnym idealistą.
Podstawa wymaga rzetelnej wiedzy na poziomie
licealnym: uczeń „przedstawia instytucje systemu lennego, wyjaśnia pojęcie stanu i charakteryzuje podziały
społeczne w średniowieczu”.
Natłok faktografii jest dla dziecka nie do opanowania.
Ta myśl męczyła mnie przez trzy lata pracy: choćbym pisał najciekawiej, jak umiem – a umiem – nie zdołam zainteresować uczniów przeszłością. W każdym razie nie tak,
jak bym chciał. Idealny przepis na zniechęcenie dziecka do historii: zaserwować mu niekończący się ciąg
wydarzeń, nazwisk i dokumentów do zapamiętania.
Piątoklasista nie zrozumie średniowiecznych problemów
polityczno-prawnych, bo nie pojmuje dzisiejszych. Nie
ten poziom rozwoju intelektualnego. Tymczasem w myśl
podstawy np. „charakteryzuje proces zjednoczenia państwa polskiego na przełomie XIII i XIV wieku, wskazując
na rolę […], ze szczególnym uwzględnieniem […]”.
Co może zrobić dziecko, żeby jakoś sobie poradzić?
Wykuć na pamięć.
Nadmiar faktografii sprawia, że autor podręcznika musi pisać zwięźle, by nie rzec: encyklopedycznie.
Inaczej rozdział rozrośnie się do 20 stron. Nie ma więc
miejsca na barwną narrację, przystępne wyjaśnienia,
intrygujące przykłady. Nie ma humanistyki. Za to spraw-

Filozofia podstawy programowej

Na jakich założeniach światopoglądowych i dydaktycznych opiera się podstawa programowa? Przedstawię cztery, które uznałem za najważniejsze.
Podstawa głosi:
1. „Na plan pierwszy […] w szkole podstawowej powinno wysuwać się kształtowanie i rozwijanie postawy
patriotycznej, przy jednoczesnym poszanowaniu dla
dorobku innych narodów”.
Mamy zatem historię z punktu widzenia państwa
i narodu. One są jej podmiotami.
2. Na lekcjach historii „w naturalny sposób kształtowane są takie wartości jak: ojczyzna, naród, państwo,
symbole narodowe i państwowe, patriotyzm, pamięć historyczna, prawda, sprawiedliwość, dobro,
piękno […]” itd.
Twórcy podstawy znają definicję każdego z tych
pojęć i nie dopuszczają żadnej innej. A że najwybitniejsi myśliciele świata od przeszło dwóch tysięcy
lat nie mogą dojść do zgody? Ech, ci myśliciele…
3. „Spoglądamy na nią [historię] przez wydarzenia i ludzi, by zrozumieć dzień dzisiejszy, by współtworzyć
wspólnotę wartości”.
Wiemy, jak było, i umiemy wyciągnąć właściwe
wnioski z przeszłości.
4. Szkoła dostarczy „narzędzi, by wiedzę samodzielnie
poszerzać, zachowując przy tym niezbędny krytycyzm i dbając o rzetelność przekazu”.
Tu nie do końca wiem, kto jest podmiotem krytycyzmu i przekazu: szkoła czy (w domyśle) uczniowie.
Zakładam, że intencje autorów były takie: szkoła
przekaże uczniom prawdę historyczną i nauczy
ich metod badawczych.

1
2

A za granicą?
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Przestudiowałem niemiecki Bildungsplan dla gimnazjów Badenii-Wirtembergii z 2016 r.1 Uczniowie – do
gimnazjum idą 10-latki – mają się m.in. dowiedzieć, że
historia nie jest opisem przebiegu wydarzeń; jest
raczej ich interpretacją w świetle dzisiejszej wiedzy
i dzisiejszego rozumienia. Młodzi Niemcy mają analizować i interpretować źródła historyczne, by nauczyć
się rekonstrukcji oraz dekonstrukcji obrazu przeszłości
– co pozwoli im dostrzec uwarunkowania tak źródeł,
jak też własnego myślenia o historii. Mówiąc prościej:
uczniowie mają sobie uświadomić, że ludzie rozumieją

Podręcznik historii z 1972 r.

Podręcznik historii z 1977 r.

https://edumedia-depot.gei.de/bitstream/handle/11163/3524/876603495_2016_A.pdf?sequence=2 [dostęp: 15.01.2021].
https://edumedia-depot.gei.de/bitstream/handle/11163/1594/785663827_2011_A.pdf?sequence=2 [dostęp: 15.01.2020].
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Co ja na te założenia? W moim przekonaniu mamy
tu klasyczny, XIX-wieczny model myślenia o historii.
Mieszczą się w nim:
1. Realizm teoriopoznawczy: „wiemy, jak było”.
Dziś historycy, zwłaszcza zachodni, mówią: nie wiemy. Możemy jedynie tworzyć własne, niedoskonałe
wyobrażenia o przeszłości.
2. Jednoznaczna interpretacja źródeł historycznych,
z której wynikają jednoznaczne wnioski.

Sęk w tym, że każde źródło można interpretować na
różne sposoby. Już Jerzy Topolski dowodził, że z tych
samych przesłanek źródłowych można wyciągać
całkiem różne wnioski, a wszystkie będą logicznie
poprawne.
3. Przekonanie, że nasza narracja o przeszłości jest
jedyną prawdziwą.
Dziś: skąd ta pewność? Przecież istnieje wiele różnych narracji o przeszłości.
4. Język jako „przezroczyste” narzędzie, które wiernie odbija przeszłą rzeczywistość.
Język nie jest takim narzędziem. Proszę choćby porównać sformułowania:
a) z podstawy programowej: „fenomen Powstania
Wielkopolskiego”,
b) moje przykładowe: „powstanie wielkopolskie”.
Niby to samo…
5. Historia to ciąg zdarzeń politycznych, społecznych i gospodarczych – wojny, zmiany granic, kryzysy, upadki, odrodzenia itd.
Tak myśleli historycy w XIX w. Jednak od tego czasu
bardzo wiele się w nauce zmieniło. Badacze zajmowali się (i zajmują) procesami „długiego trwania”, mikrohistoriami, historią kobiet, dzieci, mieszkańców
Montaillou, obyczajów, medycyny, życia codziennego,
edukacji, podróży… W naszej podstawie programowej w ogóle tego nie ma!

forum edukacyjne

dzają się tabelki. Krótko, przejrzyście i od razu wiadomo,
co wykuć: przywilej koszycki, 1374, postanowienia…
A potem mamy w społeczeństwie masę mitów i stereotypów. Np. taki: szlachta była zgrają półgłówków, bo popierała liberum veto. Co można zrobić, by nie powielać tego
typu schematów myślowych? Tam, gdzie się dało, próbowałem pokazać, jak ludzie myśleli i dlaczego właśnie tak.
O liberum veto napisałem: „Nasi przodkowie rozumieli, że
jeden poseł reprezentuje dużą grupę ludzi, a nie tylko samego siebie. Dlatego większość nie narzucała swojego zdania mniejszości”. I dalej, że namawiała ją do zmiany zdania.

forum edukacyjne

świat tak, jak to jest przyjęte w miejscu i czasach, w których żyją. Na te same wydarzenia czy procesy można
patrzeć w różny sposób. Od siebie dodam: dopiero gdy
przyznamy innym prawo do własnego postrzegania
świata, stanie się możliwy dialog z ludźmi myślącymi inaczej niż my.
Weźmy dla porównania rosyjski program nauczania
z 2011 r., przeznaczony dla 11-15-latków2. Cele nauczania – podobne do naszych. Wyraźny nacisk na patriotyzm, np. „Czego uczy historia ojczyzny” czy „Patriotyczny zapał narodu” (to o wojnie 1812 r.). Treści nauczania
– jako przykład podam te o kulturze rosyjskiej XVIII w.:
„Wyprawy badawcze (V. Bering, S.P. Kraszeninnikow).
Nauki historyczne (W.N. Tatiszczew, M.M. Szczerbatow). Rosyjscy wynalazcy (I.I. Polzunow, I.P. Kulibin).
Literatura: główne kierunki, gatunki literackie, pisarze
(W.K. Trediakowski, N.M. Karamzin, G.R. Dierżawin,
D.I. Fonwizin). Rozwój architektury, malarstwa, rzeźby, muzyki (style i prądy, artyści i ich dzieła). Teatr
(F.G. Wołkow). Kultura i warunki życia narodów Imperium Rosyjskiego”.
Oto gdzie jesteśmy.

Dlaczego zdecydowałem się napisać
podręczniki?
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Postanowiłem wykorzystać swoje umiejętności
i doświadczenie, by zminimalizować negatywne skutki niedobrej (moim zdaniem) podstawy programowej.
Napisać książki tak ciekawie, jasno i przejrzyście, jak
się tylko da. A potem zabrać głos w dyskusji o edukacji
historycznej w szkole.
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Co może autor podręcznika?

Z jednej strony niewiele, gdyż ogranicza go podstawa
programowa, z drugiej – ma pewne możliwości manewru. Pokażę je na trzech przykładach.
W podstawie dominuje historia polityczna, a w niej
– jeden punkt widzenia: polski, narodowy. Brak historii
widzianej z perspektywy naszych sąsiadów. A jestem
głęboko przekonany, że bez znajomości rosyjskiego
i niemieckiego spojrzenia na historię uczniowie nie
zrozumieją sytuacji dzisiejszej Polski. Nie będą np.
wiedzieli, skąd się bierze rosyjskie poczucie zagrożenia z Zachodu i dlaczego Niemcom tak bardzo zależy na
pojednaniu z innymi narodami. Starałem się wypełnić
te luki: np. do rozdziału o wojnach Batorego z Iwanem
Groźnym wcisnąłem podrozdział o dziejach Rusi i Moskwy od XIII do XVI w. Tyle mogłem zrobić.
Drugi przykład. Podstawa: uczeń „rozpoznaje charakterystyczne cechy renesansu europejskiego; charakteryzuje największe osiągnięcia Leonarda da Vinci,
Michała Anioła, Rafaela Santi, Erazma z Rotterdamu, Mikołaja Kopernika, Galileusza i Jana Gutenberga” (swoją
drogą, co robi w tym zestawieniu Galileusz?). Nie uważam takich wyliczanek za najszczęśliwszy pomysł, no
ale materializm dydaktyczny ma swoje wymagania.
Na szczęście dla mnie podstawa odznacza się cudowną niekonsekwencją: barok jest już tylko polski i bez

Podręcznik historii z 1994 r.

Podręcznik historii z 1995 r.

żadnych nazwisk, oświecenie zarówno europejskie, jak
też polskie, również bez nazwisk, a romantyzmu, pozytywizmu i Młodej Polski nie ma w ogóle – chyba że
zaliczymy je do „zjawisk kulturowych” drugiej połowy
XIX i początku XX w.
O ile renesans musiałem opisać według listy nazwisk,
o tyle w baroku zyskałem znaczną swobodę. Zacząłem
od baroku europejskiego (bo jak zrozumieć Polskę bez
Europy?). Z całej plejady artystów wybrałem dwóch:
Berniniego i Rembrandta. Berniniego, gdyż mogłem
zestawić jego Dawida z Dawidem Michała Anioła – różnice między barokiem a renesansem widać jak na dłoni. Rembrandta, ponieważ na przykładzie Wieczerzy
w Emaus można wyjaśnić, czym jest światłocień (i, oczywiście, pokazać go na obrazie).
Trzeci przykład. Żeby pobudzić uczniów do myślenia historycznego w stylu zachodnim, wprowadziłem
kapsułki o nazwie „Pytania z dziejów”. Np. w kapsułce „Jakub Szela – zbrodniarz czy bohater?” podałem
fakty z życia Szeli, a potem dwie przeciwstawne ich
interpretacje. Zadaniem ucznia jest przedstawienie
argumentów obu stron oraz zajęcie i uzasadnienie
własnego stanowiska.
Bo kto powiedział, że na lekcjach historii nie trzeba
myśleć?

Obrazki z dziejów? Tak, ale…

W IV klasie pokazujemy dzieciom obrazki z dziejów
Polski. Ukazują one kilkanaście wycinków politycznej
historii Polski, od X do XX w. Z jakim skutkiem?
Czwartoklasiści mają lekcję historii raz w tygodniu.
Gdy uczą się o XVI w., poznają „Jana Zamoyskiego – wodza i męża stanu”, czyli Rzeczpospolitą u szczytu potęgi. Tydzień później spotykają „bohaterów wojen XVII
wieku”. Rzeczpospolita jest atakowana z każdej strony
i ledwo się broni – a przecież dzieciak pamięta chwałę
państwa z poprzedniej lekcji. Na szczęście Polacy odnoszą wspaniałe zwycięstwa, wszystko dobrze się kończy.
Mija kolejny tydzień: „Tadeusz Kościuszko i kosynierzy
spod Racławic”. Jesteśmy w Polsce po II rozbiorze. Jak
ja mam to dziecku wyjaśnić na 4–5 stronach roz
działu?

Co dalej?

Podręcznik historii z 1996 r.

Podręcznik historii z 1997 r.

A dalej jest jeszcze gorzej. W XX w. mamy taką oto
sekwencję: „Eugeniusz Kwiatkowski i budowa Gdyni”;
tydzień później: „«Zośka», «Alek», «Rudy» i «Szare Szeregi»”; po nich: „Żołnierze niezłomni – Witold Pilecki
i Danuta Siedzikówna «Inka»”.
Na litość boską, kto to wymyślił? Jeden krótki rozdział o całej II wojnie światowej! Nie mam wyjścia,
powielam schemat: dobrzy Polacy walczyli ze złymi
Niemcami. Dzieciak zrozumie; nawet fajnie, bo prosto.
A jak mam wytłumaczyć 10–11-latkom, dlaczego Polacy
zabijali Polaków?
Walka zbrojna w ogóle jest oczkiem w głowie twórców podstawy. Uczniowie mają poznawać dokonania
bohaterów wojennych (w VIII klasie uczeń „podaje
przykłady szczególnego bohaterstwa Polaków” we
wrześniu 1939 r.; twórcy podstawy sugerują omówienie 9 bitew). Przekaz wychowawczy jest jednoznaczny:
obrona ojczyzny to zaszczytny obowiązek. Tak i tylko
tak należy patrzeć na dzieje. Innych możliwości podstawa nie proponuje.
A przecież one istnieją. Na Zachodzie wiele mówi się
o tym, że każda wojna jest tragedią, i to tragedią całej
ludzkości. Historycy stawiają pytania w rodzaju: Dlaczego dany spór doprowadził do wybuchu przemocy? Czy
istniały możliwości rozwiązania go w sposób pokojowy?
Jeśli tak, to dlaczego ich nie wykorzystano? Przekaz wychowawczy: wojna jest złem, a w naszych czasach grozi
zagładą ludzkości. Jakie wnioski możemy zatem wyciągnąć z przeszłości, by nie dopuścić do kolejnej wojny?

Obecna podstawa programowa jest, jak rozumiem,
odpowiedzią na rosnącą w społeczeństwie nieznajomość historii. W moim przekonaniu odpowiedzią całkowicie nietrafioną. Mam wrażenie, że jej twórcy wyszli
z założenia: skoro Polacy tak mało wiedzą o przeszłości,
to dołóżmy uczniom faktografii, będą wiedzieć więcej.
Ale to ślepa uliczka. Młodzi ludzie coraz częściej
nie lubią historii i nie widzą sensu jej poznawania.
Nie jest dla nich nauczycielką życia. Dokładanie kolejnych porcji wiedzy zniechęca ich jeszcze bardziej. Na
co 13-latkowi znajomość przebiegu Wiosny Ludów
w Europie? Co siódmoklasista zrozumie z porównania
warunków uwłaszczenia w trzech zaborach? Do czego
przyda mu się w życiu ta wiedza?
Oczywiście, wiele zależy od nauczyciela. Tyle że
system przeszkadza mu zamiast pomagać: każe gonić
z materiałem, nadmiernie rozdętym i często zbyt trudnym. Do tego ten brak zaufania władz oświatowych…
W Finlandii czy Wielkiej Brytanii nauczyciel ma ogromną swobodę w doborze treści i metod nauczania. Władze oświatowe wychodzą tam z założenia, że nauczyciel
lepiej od nich zna swoich uczniów. Wie, co z nimi omówić, a co pominąć. W końcu przez kilka lat studiował
swój fach, jest specjalistą.
Myślę, że potrzebujemy rzeczowej dyskusji o tym,
czego, jak i po co chcemy uczyć na lekcjach historii. Może warto poszukać w przeszłości odniesień do
problemów dzisiejszej Polski, Europy, świata? Np. zbadać wraz z uczniami położenie kobiet i dzieci w różnych
czasach i kulturach. Zastanowić się, jak ludzie sobie radzili (bądź nie radzili) z epidemiami. Wziąć pod lupę
powodzie i pożary. Przyjrzeć się ruchom migracyjnym.
I tak dalej.
Świat się zmienia, a wraz z nim zmieniają się modele edukacji historycznej. Nasz jest, według mnie,
anachroniczny i nieskuteczny. Jednak nie możemy go
zmienić z dnia na dzień, bo rewolucje przynoszą więcej
szkody niż pożytku. Czas na dyskusję.

Kształcenie na odległość stanowi ogromne wyzwanie dla wszystkich stron procesu dydaktycznego: przede wszystkim dla
uczniów i studentów, ale również dla nauczycieli, rodziców, szkół i uczelni. Jeśli chcielibyście Państwo poszerzyć swoją wiedzę na temat wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji historycznej i obywatelskiej lub zastanawiacie się, jakie aplikacje wykorzystać w pracy z uczniem zachęcamy do lektury numeru 3 „Wiadomości Historycznych
z Wiedzą o Społeczeństwie”, w którym m.in.:
 Anita Kupś, TIKowe lekcje
 Karolina Biedka, Marcin Hylewski, Teksty kultury w edukacji historycznej on-line
 Bartłomiej Janicki, Światłem ekranu w mrok epidemii, czyli zaaplikujmy sobie aplikację
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forum edukacyjne

Nie wszyscy zgodzą się z tym drugim podejściem.
Świetnie, pokażmy uczniom oba. Niech myślą, niech
się spierają. Historia ożyje.
A obrazki z dziejów lepiej poświęcić życiu codziennemu. Najlepiej dzieciom.

forum edukacyjne

Kompetencje
współczesnego
nauczyciela historii
Justyna Strykowska-Nowakowska

N

auczyciel historii staje dziś przed ciekawym, a za‑
razem trudnym zadaniem. Jak nauczać i wycho‑
wywać współczesne pokolenie młodych Polaków?
Jak pogodzić z jednej strony rozbudzanie pasji
i zainteresowań historią, a z drugiej strony spo‑
wodować całkowite zanurzenie się uczniów w nowym
świecie? Podpowiedzią dla nauczycieli w realizacji tego
zadania może być katalog niezbędnych kompetencji
współczesnego nauczyciela historii.

Pojęcie kompetencji
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Swoje rozważania rozpocznę od ustalenia rozumienia terminu kompetencje. We współczesnej nauce jest
to termin niejednoznaczny, eklektyczny, używany na
gruncie wielu nauk, zwłaszcza psychologii, pedagogiki i ekonomii. Obecnie jest również chętnie stosowany
w pracach metodycznych i szkoleniowych, a także w języku codziennym. Z analizy tego pojęcia wyłania się
przekonanie, że jest to termin bardzo pojemny i może
zawierać w sobie wiele aspektów. Za każdym jednak
razem związany jest z osobą ludzką, gdyż oznacza on
podmiotowe dyspozycje człowieka.
Ogólnie można wyróżnić dwa podstawowe znaczenia
tego pojęcia. Po pierwsze, termin ten oznacza zakres
uprawnień podmiotu: osoby, urzędu, organizacji, instytucji do podejmowania decyzji w ramach piastowanego stanowiska wynikającego z umowy o pracę.
Po drugie, pojęcie to oznacza zdolności człowieka,
jego zakres wiedzy i umiejętności, system wartości
i postaw, które umożliwiają mu realizację określonych
celów i osiąganie efektów w pracy. Kompetencje nie są
jednak cechami stałymi, lecz posiadają dynamiczny charakter – zmieniają się wraz z rozwojem i doświadczeniem osobistym oraz zawodowym człowieka, w naszym
przypadku nauczyciela historii.
Traktując kompetencje w tym drugim znaczeniu, spotykamy w literaturze całe bogactwo ich definicji i klasyfikacji. Maria Czerepaniak-Walczak, powołując się na

źródła obcojęzyczne, proponuje następujące definicje
tego terminu: „to zdolność i gotowość do wykonywania
zadań na oczekiwanym poziomie” lub „kompetencje to
wyuczalna umiejętność robienia rzeczy dobrze”1.
Daniel Hunziker w książce pod tytułem Kompetencje
bez tajemnic przyjmuje następujące określenie kompetencji: „Kompetencje mają podstawę w wiedzy, konstytuują się dzięki wartościom, przybierają postać umiejętności, konsultują się dzięki doświadczeniom i realizują
za pośrednictwem woli”2.
Zdaniem Stanisława Dylaka kompetencje to „struktura poznawcza złożona z umiejętności, wiedzy, dyspozycji i postaw niezbędnych do skutecznej realizacji
zadań wynikających z określonej koncepcji edukacji”3. Podobną definicję proponuje pedeutolog Jolanta
Szempruch4.
W odniesieniu do nauczyciela termin kompetencje
zwykle używany jest w kontekście rozwoju zawodowego, a więc kształcenia, dokształcania i doskonalenia.
W profesjonalnych kompetencjach nauczyciela najważniejsza jest kategoria zmiany. Oznacza to jego otwartość na twórczy rozwój i podmiotowość ucznia, a także
radzenie sobie w różnego rodzaju sytuacjach trudnych
i konfliktowych we współczesnej szkole.

Kompetencje współczesnego nauczyciela
historii

Kompetencje nauczyciela historii należy rozpatrywać z punktu widzenia kompetencji zawodowych. Są
to dyspozycje człowieka w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, pozwalające realizować zadania zawodowe
na odpowiednim poziomie. Literatura z zakresu pedagogiki, a zwłaszcza pedeutologii dostarcza nam wielu

1
M. Czerepaniak-Walczak, Aspekty i źródła profesjonalnej refleksji nauczyciela, Toruń 1997, s. 87 oraz taż, Kompetencja: słowo kluczowe czy
„wytrych” w edukacji, „Neodidagmata” 1999, t. XXIV, s. 53.
2
D. Hunziker, Kompetencje bez tajemnic, przeł. M. Guzowska, Słupsk‒Warszawa 2018, s. 40.
3
S. Dylak, Zawodowe kompetencje nauczyciela, [w:] Edukacja, technologia kształcenia, media, red. K. Denek, F. Januszkiewicz, W. Strykowski,
Poznań 1993, s. 55.
4
J. Szempruch, Pedeutologia. Studium teoretyczno-pragmatyczne, Kraków 2013.

Kompetencje merytoryczne

Kompetencje merytoryczne nauczyciela historii związane są z jego wiedzą i umiejętnościami z zakresu historii. Najczęściej zdobywa się je w trakcie studiów danego
przedmiotu, a także poprzez ustawiczne samokształcenie. Wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem jest, gdy
nauczyciel pasjonuje się daną dziedziną wiedzy. W takiej
sytuacji będzie z ogromną ciekawością i zainteresowaniem ciągle pogłębiał swoje kompetencje merytoryczne.
Źródłem wiedzy dla nauczyciela z zakresu historii, jak
również wiedzy o społeczeństwie, mogą być wszelkie
opracowania naukowe, monografie, podręczniki akademickie, artykuły w czasopismach specjalistycznych,
literatura popularnonaukowa, uczestnictwo w konferencjach i spotkaniach ze specjalistami, a także Internet.
Ważne jest, aby przekazywana uczniom wiedza była aktualna i zgodna z najnowszymi odkryciami naukowymi.
Przygotowanie treści przeznaczonych na lekcje
powinno obejmować również właściwe ustrukturalizowanie materiału i ukazanie związków między jego
elementami zarówno w ramach przedmiotu, jak i pomiędzy przedmiotami. Wiadomo, jak ważną sprawą jest
korelacja międzyprzedmiotowa, dzięki której uczeń poznaje wiedzę o świecie w sposób całościowy (holistyczny). Aby było możliwe nauczanie historii w powiązaniu
z innymi przedmiotami, głównie z językiem polskim,
ale także i z geografią czy też przedmiotami artystycznymi, konieczne jest poszerzanie wiedzy nauczyciela
o zagadnienia z innych dziedzin. Z drugiej zaś strony
bogactwo i stały rozwój wiedzy wymagają od niego jej
selekcjonowania i hierarchizowania. Stwierdzono, że
w pewnych przypadkach wiedza zbyt rozległa (nadmiar wiedzy) stanowi podobne zagrożenie dla ucznia
jak wiedza ograniczona.

Kompetencje dydaktyczne

5
6

M. Taraszkiewicz, Jak uczyć jeszcze lepiej! Szkoła pełna ludzi, Poznań 2001, s. 175.
P. Bąbel, M. Wiśniak, 12 zasad skutecznej edukacji, czyli jak uczyć, żeby nauczyć, Gdańsk 2014.

39

Wiadomości Historyczne 2/2021

Kompetencje dydaktyczne nauczyciela to zestaw
wiedzy, umiejętności i doświadczeń pozwalających mu
realizować proces kształcenia, który można też określić
jako proces nauczania-uczenia się. Proces ten zapewnia
tym lepsze efekty, w im większym stopniu nauczyciel respektuje określone prawidłowości przyswajania wiedzy
i umiejętności. W zakres kompetencji dydaktycznych
wchodzą następujące elementy wiedzy i umiejętności:

1) umiejętność planowania i projektowania zajęć,
2) znajomość i respektowanie zasad kształcenia,
3)	znajomość i umiejętność stosowania metod
i technik dydaktycznych,
4)	umiejętność wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej (mediów) w pracy edukacyjnej i wychowawczej,
5) umiejętność oceny programów i podręczników,
6)	umiejętność konstruowania narzędzi kontroli
i oceny,
7)	umiejętności pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Planowanie i projektowanie pracy dydaktycznej
jest szczególnie ważną kompetencją nauczyciela w codziennej pracy w szkole. Praca dydaktyczna w szkole
ze względu na jej złożoność powinna być wcześniej
zaplanowana i zaprojektowana. Na początku każdego
roku szkolnego nauczyciel jest zobligowany do przedstawienia programu nauczania i planów dydaktycznych,
którymi będzie się kierował przez cały rok swojej pracy.
Wszelkie działania dydaktyczne prowadzone w szkole
muszą być w zgodzie z podstawą programową, która
obowiązuje na danym etapie kształcenia. Zachęcam
jednak nauczycieli do tego, aby działania związane
z planowaniem i projektowaniem nie były zbyt sztywne,
abyśmy jako nauczyciele historii nie czuli przymusu, że
musimy zrealizować taki temat, za pomocą tylko takich
metod, jakie zaplanowaliśmy. Może warto czasami oderwać się od pewnego schematu myślowego i podążyć za
uczniami lub konkretnymi cechami sytuacji, których nie
zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć.
Prawidłowości, według których przebiega proces
kształcenia, i wynikające z nich dyrektywy kierowane
pod adresem nauczyciela i uczniów nazywamy zasadami
kształcenia. Znajomość zasad i umiejętność ich stosowania w realizacji procesu kształcenia – to swoiste abecadło
kompetencji dydaktycznych nauczyciela. W pracy dydaktycznej ważne są następujące zasady kształcenia: zasada
aktywizacji i motywacji uczniów (sięgania do naturalnej
ciekawości poznawczej uczniów), zasada stopniowania
trudności, zasada systematyczności, zasada powtarzania,
zasada nauczania polisensorycznego, zasada odwoływania się do praktyki oraz codziennego życia, odnoszenia
zdobywanej wiedzy do doświadczeń uczniów, zasada
kierowania uwagi i wzbudzania emocji6.
Proces kształcenia powinien być realizowany za pomocą różnych metod i technik dydaktycznych, które
należy dostosować do celów zajęć i charakteru materiału
nauczania, a także do właściwości i możliwości uczniów.
Stosowane przez nauczyciela rozwiązania metodyczne
zależą od jego kompetencji dydaktycznych, które zdobywa on, opanowując całe bogactwo metod nauczania,
zwłaszcza o charakterze poszukującym i aktywizującym.
Wymieńmy tylko przykładowe z tych metod, aby pokazać, jak bogaty jest dorobek dydaktyki ogólnej i dydaktyk
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zestawów pożądanych kompetencji ważnych dla pracy
nauczyciela. W niniejszym artykule, nawiązując do rozważań Małgorzaty Taraszkiewicz, zdecydowałam się
przyjąć następujący podział kompetencji zawodowych
współczesnego nauczyciela historii:
1) kompetencje merytoryczne,
2) kompetencje dydaktyczne,
3) kompetencje wychowawcze5.
W dalszej części artykułu dokonam pełniejszej charakterystyki wymienionych trzech grup kompetencji.
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szczegółowych w tym zakresie. Są to: metoda problemowa, metoda sytuacyjna (przypadków), metoda symulacji,
metody dramy, metaplan, metoda 6 kapeluszy Edwarda
de Bono, drzewko decyzyjne, portfolio, analiza SWOT, piramida priorytetów, praca z podręcznikiem czy tekstem,
praca z mapą, dyskusja, mapa mentalna, metoda burzy
mózgów, bingo, metoda projektów, metoda odwróconej
lekcji, Word Café czy debata oksfordzka.
Szczególnie chciałabym zwrócić uwagę na umiejętności stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w pracy edukacyjnej. Wykorzystywanie
mediów w pracy nauczyciela historii jest obecnie szczególnie ważne, gdyż współcześni uczniowie to dzieci mediów, urodzone w świecie cyfrowym. Nauczyciel zatem
podczas swoich lekcji powinien starać się wykorzystywać
narzędzia online, aplikacje edukacyjne dostępne w Internecie, programy komputerowe, liczne gry historyczne, a także korzystać z zasobów internetowych, licznych
stron i portali o tematyce historycznej, a nawet zachęcać
i samemu odważyć się na współtworzenie blogów.
Znaczenie kompetencji medialnych i cyfrowych
w pracy nauczyciela historii staje się szczególnie ważne w okresie pandemii, kiedy to szkoła zmuszona jest
pracować zdalnie. W bieżących mediach znajdujemy
całe mnóstwo artykułów na temat tego, jak nauczyciele
i uczniowie, a także rodzice radzą sobie z problemami
wynikającymi z nauczania zdalnego. Oto niektóre tytuły
artykułów, jakie ukazały się w prasie: Zagubieni nauczy‑
ciele, Praca w trybie beta7.
W ramach kompetencji dydaktycznych nauczyciel historii powinien posiadać także umiejętność oceny programów, a zwłaszcza podręczników szkolnych. Przed
przystąpieniem do nauczania nauczyciel musi podjąć
decyzje, na podstawie jakiego programu będzie to robił
oraz z jakiego podręcznika będzie korzystał. Obecnie
oferta programów i podręczników oraz cała obudowa
metodyczna wymaga namysłu przed dokonaniem wyboru, z czego będzie się korzystać. Przy podejmowaniu
decyzji odnośnie pomocy dydaktycznych (mediów)
warto pamiętać, że dobry podręcznik powinien spełniać następujące funkcje: informacyjną, motywacyjną,
ćwiczeniową, transformacyjną, kontrolno-korektywną,
ewaluacyjną, samokształceniową, a także uwzględniać
różnice indywidualne uczniów.
Istotnym ogniwem procesu kształcenia jest także
kontrolowanie i ocenianie pracy uczniów. W klasycznej dydaktyce ogólnej uważa się, że jest to niezbędny
i bardzo ważny element procesu nauczania i uczenia się.
Jednak w ostatnich latach coraz częściej słyszalny jest
głos, że w edukacji należy mówić o innym podejściu do
procesu kontrolowania i oceniania. Niektórzy proponują nawet, aby całkowicie rezygnować z tego postępowania dydaktycznego.
Ocenianie w szkole powinno spełniać następujące
funkcje: diagnostyczną, motywacyjną, wychowawczą,
klasyfikacyjną i metodyczną. Dzięki kontroli uczeń po7

„Gazeta Wyborcza” z dnia 15.12.2020, s. 15-16.

Autorka podczas warsztatów z dziećmi

Kompetencje wychowawcze

8

J. Strykowska-Nowakowska, Kształtowanie kompetencji wychowawczych nauczyciela, Poznań 2017.
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Kompetencje wychowawcze8 nauczyciela są niezbędne, aby w pełni mógł on realizować proces wychowawczy w szkole. Kompetencje te stanowią: odpowiednia
wiedza i umiejętności związane ze współuczestniczeniem, obok rodziców, w wychowaniu młodych ludzi. Co
zatem zaliczamy do tej grupy:
1. umiejętności poznawania uczniów,
2. umiejętności komunikacyjne,
3. umiejętności zarządzania klasą.

W tym miejscu chciałabym podkreślić rolę oddziaływania wychowawczego, jaką powinien mieć nauczyciel,
a w szczególności nauczyciel historii. Edukacja historyczna jest bowiem istotną częścią kształtowania nowoczesnego społeczeństwa, otwartego oraz refleksyjnego.
To właśnie historia powinna być podstawowym źródłem kształtowania tożsamości indywidualnej i zbiorowej współczesnych obywateli. „Takie będę Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”, głosi sentencja
wypowiedziana już w XVI w. przez wielkiego humanistę,
Jana Zamoyskiego.
Nauczyciel historii powinien rozumieć proces wychowania, znać mechanizmy i metody wychowania oraz potrafić je stosować. Ważna jest także umiejętności projektowania i realizowania programów wychowawczych. Do
podstawowych mechanizmów wychowawczych zalicza
się: modelowanie, internalizację i funkcjonowanie w rolach. Nie ma jednej klasyfikacji metod wychowawczych.
Możemy je podzielić na przykład na: metodę nagród
i kar, metodę żetonową (punktową), metodę logicznych
konsekwencji, metodę perswazji, metodę zadaniową
oraz metodę pracy grupowej.
Elementem pracy wychowawczej nauczyciela jest
nieustanne poznawanie uczniów. Znajomość uczniów pozwala dostosować metody pracy do indywidualnych możliwości i predyspozycji każdego z nich. Daje
nauczycielowi możliwość współuczestniczenia w rozwoju swoich wychowanków i w razie kłopotów lub
doświadczanych przez nich trudności także możliwość
udzielenia pomocy. Pedagog może poznawać następujące cechy i właściwości uczniów: cechy osobowości, zainteresowania, ulubione zajęcia, inteligencję, cechy uwagi
i pamięci, poziom samooceny, poglądy, styl poznawczy,
poziom aspiracji, motywy uczenia się, formy spędzania
czasu wolnego, formy i sposoby odpoczynku, zajęcia
pozaszkolne, miejsca spotkań, cenione wartości. Ważne
jest także poznanie środowiska społeczno-wychowawczego ucznia, zwłaszcza rodziny – choć jest to zadanie
o wiele trudniejsze. Poznawanie, czyli diagnozowanie
ucznia składa się z diagnozy opisowej i genetycznej (wyjaśniającej). Pierwsza część badania to opis interesującego nas zjawiska, cechy (np. inteligencji, motywacji)
czy zachowania ucznia, druga to poszukiwanie mechanizmów tego zachowania, jego przyczyn, wykrycie lub
określenie źródeł, które do takiej cechy lub zjawiska
doprowadziły. Poznawanie uczniów odbywa się za pomocą właściwie dobranych metod i technik. Do najczęściej stosowanych należą: obserwacja, wywiad, ankieta
i socjometria. Umiejętność posługiwania się nimi należy
do ważnych kompetencji każdego nauczyciela.
Praca nauczyciela w szkole to ciągłe komunikowanie
się z uczniami, z innymi nauczycielami oraz z rodzicami.
Umiejętności komunikacyjne powinny zatem stanowić
jeden z podstawowych obszarów nauczycielskich kompetencji. Zacznijmy zatem od tego, że w procesie komunikowania można być nadawcą-mówcą lub odbiorcą-
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winien otrzymać informacje o poziomie swoich osiągnięć w zakresie wiedzy i umiejętności, a także o swoim
rozwoju intelektualnym, emocjonalnym i społecznym.
Kontrolowanie i ocenianie powinno mobilizować uczniów do wysiłku, zachęcać do uczenia się, motywować
do pracy. Kontrolowanie wymusza powtarzanie materiału nauczania, stwarza okazję do uzupełnień i korekty wiedzy. Ocenianie wdraża też do systematyczności,
uczciwości, rzetelnego traktowania nauki. Kreuje zatem
pożądane postawy wobec szkoły, pracy i uczenia się. Na
podstawie wyników kontroli wyciągamy wnioski dotyczące wartości pracy, zmieniamy i udoskonalamy nasze
postępowanie metodyczne. Dodajmy także, że ocena
powinna być obiektywna, sprawiedliwa, uzasadniona,
jawna i życzliwa. Sprawą będącą przedmiotem dyskusji
jest stosowanie testów jako narzędzi kontroli.
Do grupy kompetencji dydaktycznych należy zaliczyć
również umiejętność pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Są to kompetencje, na
które w ostatnich latach zwraca się szczególną uwagę.
Stanowią one połączenie wiedzy psychologicznej o funkcjonowaniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z umiejętnościami dydaktycznymi. Nauczyciel
kompetentny w tym zakresie wie, jaka może być etiologia danych trudności lub innego sposoby funkcjonowania ucznia, jest zorientowany, jakie zachowania są
charakterystyczne dla danej grupy i potrafi z danym uczniem postępować w taki sposób, aby mógł on się rozwijać zgodnie ze swoimi predyspozycjami, możliwościami
i tempem rozwoju. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to uczniowie np. ze spektrum autyzmu,
dysfunkcją wzroku i słuchu, niepełnosprawnością ruchową i umysłową, ze sprzężoną niepełnosprawnością, uczniowie, u których występują zaburzenia w zachowaniu,
zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem
uwagi. Do grupy tej należą również uczniowie, u których
występują zaburzenia w odżywianiu, zaburzenia lękowe,
nerwice, zaburzenia nastroju (depresja, mania), uczniowie zaniedbani środowiskowo w związku z trudną sytuacją rodzinną, z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska
edukacyjnego. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi to również uczniowie przewlekle chorzy,
zagrożeni i niedostosowani społecznie, z trudnościami
w nauce oraz uczniowie zdolni.
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-słuchaczem. Nauczyciel bardzo często występuje w roli
nadawcy komunikatów. Jest mówcą, gdy prowadzi lekcje,
zajęcia wychowawcze z całą klasą, jest także nim podczas
rozmowy z uczniem, z rodzicem, z drugim nauczycielem, z dyrektorem czy też z innym pracownikiem szkoły.
W każdej z tych okoliczności w inny sposób się komunikuje. Umiejętność komunikacji polega na doborze odpowiednich słów w określonych sytuacjach. Nauczyciel
podczas swojej pracy w zależności od sytuacji powinien
używać różnych stylów komunikacji. Ich różne klasyfikacje można znaleźć w literaturze. Natomiast nauczyciel
rzadziej bywa w roli słuchacza. A przecież słuchanie uczniów, w szczególności słuchanie wspierające, a nie tylko
takie, kiedy jesteśmy nastawieni na ocenę tego, co mówi
uczeń, powinno być bardzo ważnym elementem pracy
w szkole. Praca nad kompetencjami komunikacyjnymi
polega zatem na przeanalizowaniu swojego naturalnego
stylu komunikowania, czyli uświadomienie sobie, jakim
jestem nadawcą i jakim jestem odbiorcą. Są to odpowiedzi na pytania: czy potrafię mówić?, czy potrafię słuchać? Rozpoznanie to umożliwi zdiagnozowanie, czy potrafię dostosować typ komunikowania do odpowiedniego
kontekstu społecznego. Kompetencje komunikacyjne, podobnie jak pozostałe, mają naturę rozwojową, tak więc
po ich zbadaniu należy przystąpić do ich doskonalenia.
Istotne jest, w jaki sposób nauczyciel potrafi rozmawiać
z pojedynczym uczniem i komunikować się z klasą, czyli
całą grupą podopiecznych.
Proces komunikowania się zachodzi także za pośrednictwem komunikacji niewerbalnej, czyli poprzez
mimikę, pozycje ciała, gestykulację, ton głosu, wzrok
i dystans przestrzenny. Odbiorca spostrzega te sygnały
i wysyła swój komunikat. Efektem dobrej komunikacji między nadawcą i odbiorcą jest kontakt. W procesie kształcenia i wychowania chodzi właśnie o wejście
w jak najbliższy kontakt i współuczestnictwo w realizacji podjętych zadań.
Zarządzanie klasą to zaplanowane postępowanie
nauczyciela wobec klasy – grupy uczniów, a w konsekwencji oddziaływanie na uczniów poprzez procesy
grupowe. Wszechstronny rozwój uczniów, a w szczególności jego społeczny element dzieje się poprzez bycie w klasie. Relacje w klasie i panująca tam atmosfera
w dużym stopniu wpływają także na motywację uczniów. Ważność umiejętności oddziaływania nauczyciela
na klasę związana jest z faktem, że kształtowanie oso-

bowości dzieje się także pod wpływem oddziaływania
grupy – klasy na jednostkę. Nauczyciel powinien zatem
znać i rozumieć procesy, jakie zachodzą w klasie, aby
spojrzeć na nią jak na małą grupę społeczną. Chodzi
tutaj o integrację klasy i stopień jej spójności, o cele
i normy klasowe oraz o strukturę i role klasowe.
Diagnoza struktury klasowej staje się materiałem
dla planowania działań wychowawczych. Warto zwrócić uwagę na każde dziecko poprzez pryzmat zajmowanej
przez nie pozycji w klasie. Uczniowie popularni, stający
się z łatwością liderami, często są także wzorami dla
swoich kolegów. Naśladowany przez innych uczeń może
oczywiście przejawiać zachowania pożądane ze względu
na realizację celów wychowawczych, ale także te trudne,
nieakceptowane. W strukturze klasy mogą pojawić się
przeróżne role, w których funkcjonują uczniowie. Pełniona przez ucznia rola w zespole z jednej strony jest powiązana z już określonymi cechami, z drugiej zaś wpływa na
dalszy rozwój osobowości. Może to być pozycja dziecka
popularnego, klauna klasowego lub też dziecka odrzuconego, takiego, na które nikt nie zwraca uwagi.
Umiejętność zarządzania klasą przejawia się w określonym stylu. Wyróżnia się trzy style kierowania klasą:
autokratyczny, demokratyczny i liberalny. W szkolnej
rzeczywistości przeplatają się one i nauczyciel wypracowuje sobie swój indywidualny styl zarzadzania klasą, który posiada cechy każdego z wyżej wymienionych.
Ważne jest także budowanie pozycji nauczyciela wobec
klasy i odpowiednie reagowanie na niewłaściwe zachowanie uczniów, co bezpośrednio łączy się z utrzymaniem dyscypliny.

Uwagi końcowe

Zaprezentowany w artykule katalog kompetencji
współczesnego nauczyciela historii nie jest jedynym,
jak zaznaczyłam to już na początku swojej wypowiedzi.
W bogatej literaturze pedeutologicznej spotyka się wiele podziałów i charakterystyk kompetencji nauczyciela.
Ważne jest, aby kierować się nie tylko wskazówkami teorii, ale krytycznie spojrzeć przede wszystkim na własną praktykę. Spróbować odnieść katalogi kompetencji
do swojej pracy w szkole i dokonać wstępnej autorefleksji, które z nich mam już opanowane, a które wymagają
jeszcze dalszego rozwoju i doskonalenia.
Źródło ilustracji: fot. autorki

Nauka o wieloetniczności szkołą myślenia historycznego
Maciej Fic

W

2018 roku nakładem Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie ukazała
się książka Joanny Wojdon
Myśląc o wieloetniczności.
Dwa lata później jej uzupełnieniem
stały się – tym razem wydane przez
macierzystą instytucję, z którą Autorka jest związana, czyli Uniwersytet Wrocławski – kolejne dwa tomy:
Czytając o wieloetniczności oraz Pi‑
sząc o wieloetniczności. W ten sposób powstała „trylogia”, zwarta
tak w zakresie celów, jak i koncepcji,
formy i wykonania.

Okładka książki Czytając o wieloetniczności

Projekt NPRH

rozwój potencjału cywilizacyjnego
i kulturowego dzięki zapewnieniu
dostępu do informacji wytwarzanych przez różne społeczności”.
I dalej: „badania są realizowane na
poziomie organizacji państwowych
(Czechy, Litwa, Polska, Portugalia,
Rosja, Węgry) oraz regionów (Śląsk,
Katalonia, Transylwania) przez badaczy wywodzących się z dziewięciu współczesnych krajów Europy.
Wspólnie patrzymy na mechanizmy
umożliwiające współżycie różnych
grup etnicznych w obrębie dawnych wspólnot politycznych przez
pryzmat pamięci i opowieści o przeszłości, gospodarki i kultury, wreszcie – polityki. Mamy nadzieję, że zrozumienie minionych sposobów na
wykorzystanie szansy ze wspólnego
życia pomoże i nam zrozumieć świat,
który nas otacza i uznać go za szansę
dla nas wszystkich”.

Myślenie historyczne

Należy dopowiedzieć, że wskazane cele na pewno nie są jedynymi,
które można dostrzec po lekturze
tomów. W moim przekonaniu – co
podkreśliłem w tytule niniejszego
tekstu – badania nad wieloetnicz-
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Powstanie serii możliwe było
dzięki uzyskaniu przez Instytut
Historyczny UWr. wsparcia z programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla projektu kierowanego przez Przemysława
Wiszewskiego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2014–2020 (0102/
NPRH3/H12/82/2014), w ramach
projektu „Mechanizmy budowania
spójności w społecznościach wieloetnicznych, X–XXI w. (Cohesion
building of multiethnic societies,
10th–21st c.)”.
Na wstępie niniejszej recenzji
warto odtworzyć garść informacji
zamieszczonych w tomach i tłumaczących genezę cyklu: „projekt
[…] ma na celu uchwycenie i analizę mechanizmów zapewniających
w Europie spójność społeczeństw
wieloetnicznych. Koncentruje się na
okresie średniowiecza i nowożytności, symbolicznie zamkniętym datami 962–1789, co podyktowane jest
przekonaniem o unikalnym charakterze wprowadzonych wówczas
rozwiązań w zakresie współżycia
różnych grup etnicznych. Pozwoliły
one Europejczykom na dynamiczny

nością stanowiły niejako pretekst
do zaproponowania cyklu lekcji,
mających rozwinąć umiejętność
myślenia historycznego.
Identycznie brzmi zamieszczona
we wszystkich trzech tomach nota
biograficzna poświęcona Autorce
cyklu, która jest zapewne dobrze
znana czytelnikom „Wiadomości
Historycznych”, od mniej więcej
dwóch dekad publikując na łamach tytułu swoje artykuły. Obok
zamieszczonych na okładkach informacji dotyczących jej kariery
naukowej warto dodać, że ma ona
za sobą pracę w charakterze nauczyciela historii, co daje jej cenną
możliwość korzystania z praktycznych doświadczeń. Zaangażowanie w międzynarodową wymianę
myśli z zakresu dydaktyki historii
oraz historii w przestrzeni publicznej pozwoliły jej natomiast na
wykorzystanie na rodzimym gruncie ustaleń i koncepcji, obecnych
w badaniach m.in. Amerykanów
Chauncey Monte-Sano, Jeffery’ego
Nokesa i Sama Wineburga, badaczek holenderskich Jannet van Drie
i Carli van Boxtel czy Kanadyjczka
Petera Seixasa. Dodajmy od razu,
że ten mariaż praktyki i teorii przyniósł bardzo ciekawy efekt.
Każdy z tomów został przygotowany według podobnego schematu. Składa się z poprzedzonych
wstępem sześciu rozdziałów tematycznych (na końcu każdego
z nich zamieszczony został zestaw poleceń i komentarzy dla
nauczycieli), bibliografii i (częściowego) modelu odpowiedzi.
W kolejnych odsłonach zaprezentowano: w Myśląc… – rozważania na temat myślenia przyczynowo-skutkowego, dostrzegania
ciągłości i zmiany w dziejach, analizowania źródeł różnej wagi, znaczenia i interpretacji postaci historycznych, wpływu pochodzenia autora
i przyjętej przez niego perspektywy

recenzje i dyskusje

Myśląc, czytając, pisząc…

recenzje i dyskusje
Nie do egzaminu
ani konkursu

rii świata (i to w dużej mierze tę
mniej znaną polskiemu uczniowi).
Autorka szeroko i chętnie sięga do
przeszłości szeregu dzisiejszych
państw (poza wskazanymi w charakterystyce projektu także m.in.:
Hiszpanii, Rumunii, Włoch czy Stanów Zjednoczonych). Trzeba przy
tym skonstatować, że opisywane
treści nie są jasno i wyraźnie obecne w obowiązujących w Polsce podstawach programowych. A sięgający
do książek czytelnicy – właściwie
wszystko jedno, czy będą to uczniowie, czy nauczyciele – raczej wolą
materiał, który w ich opinii stanowi
pogłębienie treści podstawy, mniej
szukając zawartości, która rozszerza poznany przez nich materiał
poza szkolne wymagania.
Tu zapewne swoją rolę do spełnienia będą mieli uczący przedmiotu, którzy powinni zachęcić
uczniów do sięgnięcia po lekturę, wskazując na szansę poszerzenia wiedzy, ale przede wszystkim
pogłębienia umiejętności myślenia
historycznego, prowadzenia badań
historycznych i rozumienia przeszłości. Ów rozdźwięk dostrzegła
zresztą także Autorka, pisząc o tym
we wprowadzeniach, jak np. we
wstępie do Czytając…, gdzie odnotowała: „ani projekt, ani lekcje nie
opierają się na żadnej urzędowej
podstawie programowej. Nie mają
przygotować do żadnego egzaminu
czy konkursu” oraz „widzę możliwość wykorzystania proponowanych scenariuszy jako materiałów
pomocniczych na lekcjach dodatkowych, w pracy kół zainteresowań
czy w różnych formach edukacji pozaszkolnej”.

Ponieważ byłem jedną z osób
opiniujących Czytając… i Pisząc… do
druku, nie będę zawartości krytykował (swoje nieliczne uwagi w tej
kwestii wskazałem na etapie prac
wydawniczych). Omawiając cykl,
postaram się za to zwrócić uwagę
na kilka ważnych kwestii.
Po pierwsze interesująca jest
koncepcja, zgodnie z którą umiejętności historyczne kształtowane są w oparciu o wiedzę o histo-

Drugim z elementów, który
w mojej ocenie wart jest podkreślenia, pozostaje przyjęcie jako
podstawowego adresata nastoletniego odbiorcy. Choć zamieszczone treści „nie mają przygotować
do żadnego egzaminu czy konkursu”, właściwie adresatem tomów
pozostają uczniowie szkół ponadpodstawowych, chcący pogłębić
własne umiejętności z zakresu tzw.
warsztatu naukowego historyka.

Okładka książki Myśląc o wieloetniczności
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na sposób prezentacji treści, etycznych uwarunkowań uprawiania
profesji historyka (m.in. wpływu
propagandy); w Czytając… – odczytywanie różnych rodzajów źródeł
(tekstów, drzew genealogicznych,
map, miniatur, fotografii oraz herbów); w Pisząc… – pracę nad tekstami (wypracowaniami) o tematyce
historycznej, od postawienia tezy
badawczej, przez korzystanie ze
źródeł, weryfikację i krytykę materiału źródłowego, budowę planu
wypowiedzi, stosowanie poprawnej
narracji, po użycie form ułatwiających dotarcie do określonych grup
odbiorców. Łącznie dało to ok. 350
stron formatu A4 treści przeznaczonych głównie dla uczniów, a po
części także dla nauczycieli (o czym
więcej niżej).

Dla młodych

To dla nich podjęto próbę jasnego wskazywania i tłumaczenia
poszczególnych kwestii, to do nich
głównie adresowane są wskazówki
(choć zadbano i o to, by garść porad skierować do nauczycieli), to
oni są skłaniani do refleksji i działania. Dlatego widoczna jest dbałość o atrakcyjną dla „obrazkowego
odbiorcy” graficzną stronę książek
i tak często i konsekwentnie wykorzystywane są obrazowe środki:
schematy, wykresy, diagramy, mapy
etc. Dlatego twierdzenia, pytania
i polecenia adresowane są wprost
do czytelnika, który część działań
może prowadzić bezpośrednio na
kartach książek. Dlatego zrezygnowano z tak charakterystycznych dla naukowej literatury
historycznej przypisów. Dlatego wreszcie poszczególne części
tomów zostały „zoperacjonalizowane” – każdy z przygotowanych
rozdziałów został jasno i klarownie
wydzielony, Autorka starała się też
połączyć w każdym z nich chwytliwe tytułowe hasło z podtytułem,
w którym wskazała na podejmowany w rozdziale wątek tematyczny.

Źródła przede wszystkim

Wszystkie trzy części zostały
bogato wyposażone w źródła
– dla większości czytelników nieoczywiste, a przez to wyjątkowe
i wyróżniające się spośród innych
oferowanych na rynku prac o charakterze wspomagającym proces
kształcenia historycznego. Sądzę,
że Autorce udało się trochę „przemycić” tytułową wielokulturowość
właśnie dzięki sięgnięciu do tych
materiałów bardzo różnego rodzaju. Szukając swoich przykładów,
nierzadko korzystała przy tym
z „historii przydrożnych krzyży” –
losów konkretnych osób, nie tylko
znanych z lekcji głównych bohaterów „wielkiej historii”.
Wykorzystanie źródeł w sposób
maksymalnie efektywny możliwe
stało się dzięki warsztatowemu
doświadczeniu Autorki, ale także w efekcie konsultacji, których
udzielili jej badacze z krajów, których tematyka została w materiale
źródłowym przywołana (jak np.

Epikryza

Całość rozważań można podsumować słowami, które znalazły
się na okładkach kolejnych tomów.
W Myśląc… Patrycja Kopcińska napisała m.in.: „potrzeby edukacyjne,
sposób uczenia się młodych ludzi
z pokoleń Y i Z, którzy funkcjonują w obecnych szkołach, wymagają
nowych rozwiązań dydaktycznych.
Autorka dostrzegła to i zaproponowała swoiste przeformułowanie roli nauczyciela […] tak, aby

młodzież miała możliwość samodzielnie poszukiwać informacji,
prowadzić badania, odpowiadać na
pytania i wyciągać wnioski”.
Komentując Czytając…, napisałem: „Autorka […] umiejętnie i ze
znawstwem korzysta z własnych
umiejętności badawczych oraz
wiedzy i doświadczenia z zakresu
dydaktyki historii. W przystępny
sposób odsłania tajemnice źródeł
historycznych, prezentując odbiorcom nieoczywiste tropy historycznych badań nad wielokulturowością. Dzięki lekturze książki
czytelnicy, wcielając się w rolę historycznych detektywów, mogą
krok po kroku dociekać, jak odczytywać ślady pozostawione przez
twórców tekstów, drzew genealogicznych, map, miniatur, fotografii
czy herbów. Dla ukazania, że historia to nie suchy zestaw dat, nazwisk
i wydarzeń, a mieszanie się kultur
nie zaczęło się wraz z XXI-wiecznymi procesami migracyjnymi, lektura
tej pozycji wydaje się bezcenna”.
Pisząc… opatrzyłem natomiast
słowami: „martwisz się, że słabo
opanowałeś umiejętność pisania
tekstów historycznych? Oceniasz,
że tworzenie dłuższych wypowiedzi tego typu sprawia Ci trudność?
Chciałbyś pisać tak, żeby Twoje wypowiedzi były ciekawe, dobrze uargumentowane i zgodne ze wszelkimi prawidłami tzw. warsztatu
naukowego historyka? Przygotowujesz swoich podopiecznych, a sam

recenzje i dyskusje

prof. Cosmin Popa-Gorjanu). Chociaż znaczna część wykorzystanego materiału pochodzi z literatury obcojęzycznej, to dość liczne
są odwołania do tytułów wydanych
w języku angielskim, co dla współczesnych nastolatków, dobrze znających ten język, może być dodatkową szansą na poszerzenie swoich
zmagań z Klio. Za dość oczywiste
rozwiązanie w przypadku prac historycznych uznać można zamieszczenie wykazu wykorzystanych źródeł i literatury, a także – co dziś już
też silnie obecne – w dużej mierze
netografii. W kontekście odbiorców wykorzystanie zasobów sieci
bez wątpienia stanowi kolejną mocną stronę cyklu, choć może szkoda,
że nie zawsze, gdy Autorka odwoływała czytelnika do zasobów Internetu, wskazywała na konkretne
przykłady (jak np. gdy przypominała fałszowanie zdjęć radzieckich
kosmonautów).

Okładka książki Pisząc o wieloetniczności

masz wciąż wątpliwości w tym
zakresie? Ta książka przynosi
recepty na rozwiązanie Twoich
problemów. Autorka […] po raz kolejny umiejętnie i ze znawstwem łączy własne umiejętności badawcze
oraz wiedzę i doświadczenie z zakresu dydaktyki historii. Krok po
kroku pokazuje, jak należy kształcić
umiejętności pisania, i jak je doskonalić. Dla wszystkich, którzy chcą
się czuć pełnoprawnymi badaczami
Klio – lektura obowiązkowa”.
Sądzę, że słowa te pozostają aktualne. Pozostając w edukacyjnej
konwencji: Myśląc o wieloetniczno‑
ści, Czytając o wieloetniczności i Pi‑
sząc o wieloetniczności Joanny Wojdon stanowią dobrą i nowoczesną
szkołę myślenia historycznego.
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Wyjątkowa kobieta, wybitna uczona.
Maria Skłodowska-Curie na lekcji historii
Barbara Sypko
Żaneta Marszałek-Trzebińska

J

est jedną z najbardziej rozpoznawalnych Polek
nie tylko w naszym kraju, ale i na świecie. Nauko
wiec, dwukrotna noblistka, kobieta o silnej osobowości, łamiąca wszelkie konwenanse epoki,
w której żyła, kobieta sukcesu. Kim była naprawdę? Jak to się stało, że do tej pory budzi podziw? Czy
marzyła o zdobyciu sławy? Czy był to przypadek
losu? Może nie ziściły się jej inne plany życiowe i była
zmuszona obrać tę, a nie inną ścieżkę życia?

Z nauczycielskiego domu
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Zapewne Maria Skłodowska raczej nie spodziewała
się, że czeka ją życie odmienne od tego, jakie w większości prowadziły jej rówieśniczki i zrobi zawrotną karierę
na polu naukowym. Tym bardziej, że w początkowym
okresie życia warunki ku temu nie były sprzyjające.
Urodziła się w 1867 roku w Warszawie – mieście
znajdującym się wówczas w granicach Imperium Rosyjskiego, w którym system szkolnictwa wręcz wykluczał
możliwość studiowania kobiet. Środki finansowe, którymi dysponował Władysław Skłodowski po śmierci żony,
przy utrzymaniu pięciorga dzieci, były bardzo skromne. Jedynym szczęściem w tej sytuacji był fakt, że Maria
Skłodowska przyszła na świat w rodzinie nauczycieli, którzy przywiązywali dużą wagę do odpowiedniego
wykształcenia swoich dzieci, co było podstawą późniejszych sukcesów odnoszonych przez rodzeństwo1.
Wszystkie dzieci państwa Skłodowskich były
uzdolnione, jednak Maria wyróżniała się na ich
tle. Niezwykłe zdolności intelektualne Marii zauważyli rodzice już w dzieciństwie. W wieku czterech lat
potrafiła czytać i z wielką łatwością zapamiętywała raz
przeczytane teksty. Duży wpływ na osobowość Marii
miał fakt, że wychowała się w rodzinie, gdzie panowała atmosfera patriotyzmu i głębokiego szacunku
do ojczyzny. Silne związki z Polską zachowała Maria
także podczas życia na emigracji. Mimo tego, że została
ochrzczona w wierze katolickiej, przedwczesna śmierć
matki była punktem zwrotnym w życiu Marii, która od
tej pory porzuciła wiarę ojców i do końca życia pozostała ateistką. Dzięki zdolnościom szkołę średnią
ukończyła już w wieku 15 lat. Rok później podjęła pracę
w charakterze guwernantki. Oprócz tego nauczała dzieci wiejskie mimo zakazu władz carskich. Otrzymaną
pensję przeznaczała na sfinansowanie nauki star-

Maria Skłodowska-Curie

szej siostry Bronisławy, studiującej wówczas w Paryżu. Role te później odwróciły się – Maria korzystała
z pomocy finansowej Bronisławy. Pracując w majątku
Szczuki, Maria zakochała się w synu swoich pracodawców – Kazimierzu Żórawskim. Jednak wobec sprzeciwu
rodziców wybranka do małżeństwa nie doszło. Fakt ten
stanowił niezwykle ważny moment w życiu Marii i sprawił, że ziściły się jej marzenia o dalszej edukacji. Jak się
później okazało, zyskał na tym również świat nauki. Jak
później powiedziała: „Jestem z tych, którzy wierzą, że
nauka jest czymś bardzo pięknym”2.

Z Warszawy do Paryża

Na Sorbonie rozpoczęła studia na kierunkach chemia,
fizyka i matematyka. Nie posiadając dostatecznych środków, korzystała ze wsparcia siostry Bronisławy. Rozwijała także pasję, którą był teatr. Jako studentka występowała w teatrze amatorskim. W 1893 roku uzyskała
tytuł magistra w dziedzinie fizyki, a rok później – chemii.
W tym czasie otrzymała grant na badania wpływu składu
chemicznego stali na zdolności magnetyczne. Kolejnym

1
I. Gornicka, „Trzeba życie uczynić marzeniem, a marzenia rzeczywistością” – historia Marii Skłodowskiej-Curie, Historia.org.pl, https://historia.
org.pl/2017/05/04/trzeba-zycie-uczynic-marzeniem-a-marzenia-rzeczywistoscia-historia-marii-sklodowskiej-curie/ [dostęp: 19.12.2020].
2
Maria Skłodowska-Curie cytaty, Cytaty sławnych ludzi, https://quotepark.com/pl/autorzy/maria-sklodowska-curie/ [dostęp: 30.12.2020].

Przełomowe odkrycia i śmierć męża

3

Za kierownicą i na froncie

Mało znanym epizodem w życiu Marii jest jej czynny
udział w niesieniu pomocy rannym podczas I wojny
światowej, podczas której mogła w praktyce wykorzystać swoją wiedzę. Zresztą twierdziła, że: „Nauka leży
u podstaw każdego postępu, który ułatwia życie ludzkie
i zmniejsza cierpienie”8. Myśl tę dosłownie wprowadziła w czyn. Skonstruowała małe aparaty rentgenowskie, które umożliwiały szybką diagnostykę, a zlokalizowanie odłamków pocisku w ciele rannego uratowało
niejedno życie. Konieczność przemieszczania się ze
sprzętem do szpitali polowych niejako zmusiła Marię do zrobienia kursu prawa jazdy, czyniąc z niej
jedną z pierwszych kobiet na świecie, które uzyskały
uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych.
Po zakończeniu wojny Skłodowska uczestniczyła w konferencjach naukowych. Jak na ironię losu nie cierpiała

E. Curie, Maria Curie, przeł. H. Szyllerowa, wyd. 6, Warszawa 1948, s. 17.
A. Rafalska-Łasocha, Maria Skłodowska-Curie – kobieta niezwykła, „Alma Mater” 2011, nr 136, s. 13.
5
Tamże, s. 18.
6
Fizyk Skłodowska-Curie Maria: biografia, działania i ciekawe fakty, https://pl.puntomarinero.com/physicist-sklodowska-curie-maria
-biography/ [dostęp: 19.12.2020].
7
Tamże.
8
Maria Skłodowska-Curie cytaty.
4
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Eksperymenty prowadzone wspólnie z mężem doprowadziły do odkrycia nowych pierwiastków. Pierwszy
z nich Maria na cześć Polski nazwała polonem. Kolejnym
odkrytym pierwiastkiem był rad. Reakcję chemiczną,
jakiej ulegał nowy pierwiastek, określiła mianem radioaktywności. Pionierskie prace nad promieniotwórczością zostały docenione przez świat nauki, a Maria
otrzymała za nie nagrodę Nobla. Początkowo została ona
przyznana Pierre’owi Curie i Henriemu Becquerelowi.
Jednak Curie nie zgodził się na przyjęcie nagrody bez

uwzględnienia żony, która wykonała ogrom pracy. Interwencję w tej sprawie podjął też szwedzki matematyk
– Magnus Gösta Mittag-Leffler6.
Zdarzeniem, które położyło się cieniem na życiu
Marii, była tragiczna śmierć Pierre’a, który zginął pod
kołami konnego wozu ciężarowego. Strata męża była
dla Marii bardzo dotkliwa, zwłaszcza że małżeństwo
Curie należało do udanych. Po śmierci Pierre’a Maria
prowadziła „Dziennik żałobny”. Jak przystało na kobietę o silnej osobowości Maria niedługo podniosła się po
tej stracie i kontynuowała badania naukowe. Władze
uczelni zgodziły się, żeby objęła po mężu katedrę fizyki
na Sorbonie, stając się w ten sposób pierwszą w historii
kobietą profesorem na tej francuskiej uczelni.
W 1911 otrzymała po raz drugi nagrodę Nobla –
tym razem w dziedzinie chemii – za odkrycie polonu
i radu, stając się jak dotychczas jedyną kobietą, która
otrzymała dwukrotnie tę nagrodę. Sukces ten miał miejsce w atmosferze skandalu, ponieważ rok wcześniej
Maria wdała się w romans z fizykiem Paulem Langevinem. Aferę rozpętała prawicowa prasa francuska,
a skandalem przez kilka miesięcy żyła opinia publiczna,
nie wyłączając świata nauki. Maria mocno przeżyła atak
na swoją osobę. W trudnych chwilach otuchy dodawał jej przyjaciel – Albert Einstein, wysyłając list,
w którym ją podziwiał i radził, żeby nie czytała notatek
na swój temat umieszczonych w gazetach, ale „zostawiła je gadom, dla których zostały sfabrykowane”7. Po
skandalu obyczajowym doszło nawet do kilku pojedynków o jej cześć. Ostatecznie Maria zakończyła romans.
Więcej szczęścia mieli potomkowie obojga: miłość między wnuczką Marii i wnukiem Paula Langevina została
uwieńczona małżeństwem.
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przełomem w życiu Marii był 1894 rok. Wtedy poznała
przyszłego męża – osiem lat starszego Pierre’a Curie3.
Co prawda początkowo połączyły ich jedynie wspólne
zainteresowania, jednak coraz dłuższe wspólne spędzanie czasu na prowadzeniu badań spowodowało, że
znajomość przerodziła się w głębsze uczucie. Podobno
Pierre był zafascynowany Marią już podczas pierwszego
spotkania. A ona? Powiedziała: „Zauważyłam poważny
i miły wyraz jego twarzy, a także pewien pozór zaniedbania w jego wysokiej postaci, cechujący marzyciela pogrążonego w swoich myślach. Okazał mi prostą serdeczność
i wydał się bardzo sympatyczny”4. Jednak zanim pobrali
się, Pierre musiał dwa razy oświadczyć się Marii, która
za pierwszym razem odrzuciła oświadczyny5. Jako
ateistka zawarła jedynie ślub cywilny, na co przystał
Pierre. Podróż poślubna państwa Curie miała niekonwencjonalny charakter, ponieważ młoda para wybrała
się w podróż poślubną... rowerami, zwiedzając malownicze zakątki Francji. Maria była bowiem zapaloną
cyklistką. Podczas podróży Maria miała krótszą spódnicę i była bez kapelusza, łamiąc tym samym przyjęte
powszechnie zasady. Kobiety nosiły wówczas sukienki
zasłaniające kostki, a jazda bez kapelusza była wręcz nie
do przyjęcia. Innym nie lada wyczynem państwa Curie,
jak na ówczesne czasy, było wspięcie się na Rysy.
Po ślubie małżonkowie zamieszkali z ojcem Pierre’a –
Eugène’em Curie, który pomagał im w opiece nad dziećmi. Spośród trzech córek wieku dorosłego dożyły tylko
dwie: Irena i Ewa. Ewenementem na ówczesne czasy
był system nauczania dzieci, jaki przyjęła Maria wraz
z przyjaciółmi. Utworzyli oni szkołę dla własnych dzieci
i wspólnie je nauczali, uważając, że metody w szkole zupełnie nie służą nauce. Lekcje odbywały się na Sorbonie,
co było przyczyną powszechnego zgorszenia. Jako kobieta Maria Skłodowska posiadała rzadką cechę – potrafiła
doskonale łączyć obowiązki rodzinne z pracą zawodową.
Świadczy o tym fakt, że mimo wielu zajęć domowych nadal prowadziła badania naukowe, zdobywając kolejny
stopień naukowy – doktorat w dziedzinie fizyki.
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Jednak zniechęcać do naśladowania Skłodowskiej może
fakt, że sławę zdobyła ciężką pracą, na co nie zdecydowałaby się niejedna kobieta. Zastanawiać może, czy
wzorem dla współczesnych może być kobieta, która
odniosła sukces, jednocześnie nie będąc bogatą? Jest to
wręcz nie do pomyślenia w świecie, w którym panuje
kult pieniądza, a sukces zawodowy jest równoznaczny
z finansowym. Co wreszcie z pogodzeniem roli matki
z życiem zawodowym? Jest to dylematem niejednej
współczesnej kobiety. Wiele z nich nie potrafi wcielić się
w te dwie role równocześnie, decydując się na założenie
rodziny w późnym wieku lub wcale. Tymczasem Maria
Skłodowska-Curie udowodniła, że jest to możliwe.

Maria Skłodowska-Curie w przestrzeni
edukacyjnej

Maria Skłodowska-Curie z córkami, 1908 r.
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wystąpień publicznych. Mimo że na początku XX wieku
powstawało coraz więcej zapisów dźwiękowych, głos
Skłodowskiej można usłyszeć na jednym tylko nagraniu – jest nim film z okazji otrzymania przez nią
medalu od Amerykańskiego Towarzystwa Radiologii.
Wracając do prowadzonych eksperymentów, Maria
pracowała nad medycznym zastosowaniem radu w leczeniu nowotworów, ale postanowiła nie opatentować
swoich badań, by umożliwić dostęp do nich. Swoją opinię na ten temat wyraziła następująco: „Rad nie powinien wzbogacić nikogo. Należy do wszystkich”9. Długoletnie badania odbiły się fatalnie na zdrowiu Marii, na
tyle, że pozbawiły ją życia. Zmarła wskutek białaczki
w 1934 roku. Została pochowana w ołowianej trumnie
z powodu radioaktywnego skażenia. Jej rzeczy do tej
pory przechowywane są w specjalnych pojemnikach.
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Konsekwencja i życiowy balans

Maria Skłodowska-Curie wyznawała zasadę: „Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć,
że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za
wszelką cenę”10. Jaka zatem była Maria Skłodowska-Curie? Albert Einstein powiedział o niej: „Pani Curie –
z wszystkich ludzi na świecie – jedynym niezepsutym przez sławę człowiekiem”11. Natomiast jej córka
Ewa swoją opinię o matce wyraziła tymi słowami: „Nie
umiała być sławną”12.
Czy i w jakim stopniu Maria Skłodowska-Curie
może inspirować kobiety XXI wieku? Z jednej strony
ceniona jest za siłę charakteru, nieustanny rozwój, odwagę i determinację, z jaką dążyła do celu, niezależność.

Rok 2011 nazwany Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie
połączony był z obchodami Międzynarodowego Roku
Chemii, a okazję ku temu stwarzała setna rocznica uhonorowania polskiej uczonej Nagrodą Nobla w tej dziedzinie. Od tego wydarzenia minęło już 10 lat i obecnie
znajdujemy się w przededniu 110. rocznicy tego
wielkiego osiągnięcia. Jest to doskonała okazja, aby
przeanalizować możliwości, jakie otwiera postać Marii
Skłodowskiej-Curie w przestrzeni edukacyjnej.
Nauczanie historii w szkole jest procesem złożonym,
interdyscyplinarnym, a wykładnię o sposobie organizacji i realizacji stanowi podstawa programowa. Już
we wstępie dla szkoły podstawowej autorzy umieścili
zapis: „Historia jest skarbnicą zbiorowej pamięci.
Stykamy się z nią na rozmaitych, przecinających się
płaszczyznach – od poznania przeszłości «małej ojczyzny», przez losy kraju, jego najbliższych sąsiadów,
aż po dzieje zwane powszechnymi. Spoglądamy na nią
poprzez wydarzenia i ludzi, którzy w nich uczestniczyli.
A czynimy to, by zrozumieć dzień dzisiejszy, by współtworzyć wspólnotę wartości. Tych wartości, które przez
wieki wyrażała najpełniej, nieustannie obecna w naszej
historii, idea wolności”13. Obok wymagań ogólnych również treści szczegółowe definiują zakres zdobycia przez
uczniów kompetencji pozwalających kształtować osobowość i wychowywać kolejne pokolenia14.
Wymagania szczegółowe dla szkoły podstawowej
określają treści dotyczące postaci i wydarzeń o doniosłym
znaczeniu dla kształtowania polskiej tożsamości kulturowej. Sugerują zapoznanie uczniów z wybitnymi postaciami, w tym laureatką nagrody Nobla – Marią Skłodowską-Curie15. Wskazują, iż uczeń charakteryzuje Europę i świat
w II połowie XIX i na początku XX wieku, wymienia nowe
9

Tamże.
Tamże.
11
Ciekawostki o Marii Skłodowskiej-Curie, https://ciekawostki.online/
ciekawostki/350/o-marii-sklodowskiej-curie/ [dostęp: 27.12.2020].
12
E. Curie, Maria Curie, s. 237.
13
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły
podstawowej. Historia. Wstęp, https://podstawaprogramowa.pl/
Szkola-podstawowa-IV-VIII/Historia [dostęp: 29.12.2020].
14
A. Zielecki, Kształtowanie postaw w nauczaniu historii, [w:]
Wartości w edukacji historycznej, red. J. Rulka, Bydgoszcz 1999, s. 43‒61.
10
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idee polityczne i zjawiska kulturowe, w tym początki kultury masowej i przemiany obyczajowe. Omawiając natomiast zagadnienie: kultura i nauka polska w II połowie XIX
i na początku XX wieku, uczeń szkoły ponadpodstawowej
rozpoznaje najważniejszych ludzi nauki oraz omawia ich
dokonania. W organizacji nauczania warto uwzględnić
też 8 kompetencji kluczowych wskazanych jako istotne
w procesie uczenia się przez całe życie16.

Czy współcześnie może być wzorem
i jak o niej uczyć?

Maria Skłodowska-Curie wpisuje się w treści szkolnej
edukacji historycznej, pozwala łączyć zagadnienia, tak
jak sama starała się łączyć życie prywatne z zawodowym, rolę matki i żony z powinnościami naukowca. Według czytelników „BBC History Magazine” w 2018 roku
zyskała miano najbardziej wpływowej kobiety w historii17. Opinię tę potwierdzają wcześniejsze badania
Janusza Rulki z 1985 roku, które sytuują ją w pierwszej
dziesiątce kanonu wybitnych Polaków w świadomości
historycznej młodzieży18.
Jako nastolatka interesowała się socjologią, matematyką, fizyką, literaturą, pisała także wiersze, co pozwala na rozszerzenie zainteresowań na inne przedmioty
szkolne. Jej nazwisko noszą liczne placówki naukowe,
szkoły, ulice i place. Podobiznę Marii Skłodowskiej-Curie można znaleźć wśród wizerunków „największych
dobroczyńców ludzkości”19. Prezentując tę postać i organizując pracę z uczniami, należy uwzględnić jej wielowymiarowość, a jeżeli przyjmiemy, że polska szkoła
XXI wieku powinna być szkołą opartą na holistycznym
postrzeganiu człowieka i jego potrzeb, nauczanie o tej
postaci wydaje się być kierunkiem słusznym, odpowiadającym oczekiwaniom nowej edukacji.
W przypadku nauczania o Marii Skłodowskiej-Curie wachlarz pomysłów zdaje się być wręcz nieograniczony. Aby wzbogacić własny warsztat pracy, należy
„rozszerzyć poszukiwania” i wyjść poza standardowe
podręczniki. Wskazane poniżej rozwiązania nie wyczer-

Zdjęcie Marii Skłodowskiej-Curie z jej podpisem

pują ostatecznie tematu, stanowią jedynie sugestię do
poszukiwania własnych innowacyjnych rozwiązań.
Dobrym pomysłem jest wprowadzenie (przynajmniej
we fragmentach) lektury uzupełniającej. Dla uczniów
młodszych takie możliwości dają rozliczne opowiadania, powieści, komiksy20. Starszym warto polecić pozycje o charakterze biograficznym czy wspomnieniowym21.
Ważne miejsce w edukacji historycznej zajmują materiały archiwalne. Dziś do wybranego archiwum można
zorganizować wycieczkę tradycyjną, ale i tę wirtualną22.
W opracowaniu tematu warto uwzględnić zasoby bibliograficzne. Pomocne będą: teksty źródłowe (fotografie,
plakaty, ulotki, zapiski, teksty autorskie umożliwiające
różną interpretację zdarzeń). Nie sposób w dzisiejszej
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Czwartoklasiści zgodnie z nową podstawą programową poznają około 20 wybitnych postaci z dziejów Polski i związane z nimi doniosłe
wydarzenia.
16
Parlament Europejski zdefiniował osiem kompetencji kluczowych istotnych w kształceniu XXI wieku, które stanowią połączenie wiedzy,
umiejętności i postaw uważanych za niezbędne dla potrzeb samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej
oraz zatrudnienia.
17
Na zaproponowanej liście pojawiły się łącznie nazwiska 100 kobiet zajmujących się m.in. nauką, polityką, literaturą i sztuką.
18
Obok Mickiewicza, Kopernika, Kościuszki, Chopina, Kochanowskiego, Sikorskiego, Piłsudskiego, Sienkiewicza, Jana III Sobieskiego;
J. Rulka, Kanon wybitnych Polaków w świadomości historycznej młodzieży, ,,Edukacja Polityczna” 1988, z. 12, s. 313, za: J. Maternicki, Teoretyczne
i metodologiczne podstawy dydaktyki historii, [w:] J. Maternicki, Cz. Majorek, A. Suchoński, Dydaktyka historii, Warszawa 1993, s. 110.
19
B. Skwarzec, Maria Skłodowska-Curie (1867–1934) – jej życie i odkrycia naukowe, file:///C:/Users/cykla/AppData/Local/Temp/17992
-21344-1-PB-1.pdf, s. 264 [dostęp: 28.12.2020].
20
F. Andreasen Østerfeld, A.C. Andersen, A. Błaszczyk, Maria Skłodowska-Curie. Światło w ciemności, przeł. B. Sochańska, Poznań 2020;
A. Czerwińska-Rydel, W poszukiwaniu światła. Opowieść o Marii Skłodowskiej-Curie, Pelplin‒Warszawa 2011; M.I. Sánchez Vegara, Maria
Skłodowska-Curie, przeł. J. Tokarczyk, Warszawa 2020, seria „Mali Wielcy”; J. Styszyńska, Maria Skłodowska-Curie, Piaseczno 2016, seria „Idol”;
J. Grodek, Mania dziewczyna inna niż wszystkie. Opowieść o Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa 2017; E. Nowak, Droga do Nobla. Historia Marii
Skłodowskiej-Curie, Warszawa 2017.
21
M. Niedźwiedzka, Maria Skłodowska-Curie, Warszawa 2017; L. Lemire, Maria Skłodowska-Curie, przeł. G. i J. Schirmerowie, Warszawa
2017; M. Pietruszewski, Maria Skłodowska-Curie. Polka wszech czasów, Toruń [2011]; E. Curie, Maria Curie; P. Cieśliński, J. Majewski, Spacerownik
śladami Marii Skłodowskiej Curie, Warszawa 2011.
22
Pod adresem: https://szukajwarchiwach.pl/search?q=maria%20sk%C5%82odowska uczniowie mogę sami znaleźć ciekawe materiały
źródłowe.

klucz do epoki
Maria Skłodowska-Curie z mężem Piotrem, 1895 r.
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edukacji pominąć zasobów Internetu. Biblioteki cyfrowe, portale edukacyjne, instytucje i organizacje oświatowe zajmujące się tematyką historyczną dostarczają wielu
inspiracji23. Propozycjami dysponują zarówno fundacje24, jak również np. Instytut Pamięci Narodowej25.
W obecnej przestrzeni szkolnej wręcz wszechobecne i niezastąpione stały się szeroko pojęte narzędzia
TIK. Gry komputerowe, aplikacje26, np. Learning Apps,
Kahoot!, Wordwall, Printoteka27, generatory schematów i diagramów, narzędzia do budowania wizualizacji w formie infografik28 i tworzenia map wiedzy oraz
multimedialnych opowieści pozwalają na opracowanie
ciekawych materiałów.
Lekcje poświęcone Marii Skłodowskiej-Curie z pewnością wzbogacą multimedialne prezentacje, filmy historyczne i dokumentalne, wizyta w muzeum, a nawet
wirtualny spacer nad Wisłę29. Dobrym rozwiązaniem
jest również odwiedzenie miejsc, które specjalizu-

ją się w łączeniu historii, interakcji i zabawy30 oraz
wykorzystywanie gotowych lub tworzenie własnych
narracji31. Ciekawym pomysłem wydaje się nawiązanie współpracy z innymi podmiotami, np. instytucjami
oświatowymi, lokalnymi, np. uniwersytetami dziecięcymi32. Organizując zajęcia poza salą lekcyjną, pozwalamy
uczniom bezpośrednio doświadczać i działać. Z pomocą
przychodzą tu wycieczki pod pomnik, na uczelnię wyższą, do laboratorium czy placówki noszącej imię Marii
Skłodowskiej-Curie, ale i spotkania z ciekawymi ludźmi,
lekcje odwrócone. Sprawdzonym sposobem na rozbudzenie historycznej pasji jest też wykorzystanie
inscenizacji i rekonstrukcji historycznych. Ważnym
elementem pozostaje organizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. Mogą to być np. warsztaty tematyczne, konkursy, imprezy okolicznościowe, wystawy,
debaty, projekty i innowacje, gry terenowe, happeningi.
Każdy nauczyciel, jeśli tylko chce, może stać się
w pełni samodzielną instytucją edukacyjną i sięgać po
wybrane narzędzia, stosować dogodne metody pracy.
Wskazane powyżej rozwiązania metodyczne to jedynie
sugestie. Analizując raporty czy nawet codzienne życie
szkolne, wydawać by się mogło, że dzisiejszych uczniów interesuje głównie nowoczesny świat cyfrowych
mediów. Nie do końca jednak z takim stwierdzeniem
można się zgodzić. Współcześni uczniowie mogą z zapałem uczyć się historii, odkrywać ją na nowo, ale pod warunkiem, że zostaną zainspirowani i „porwani w świat
historycznej przygody”. Nie ma jednej, uniwersalnej
drogi gwarantującej osiągnięcie sukcesu w nauczaniu. Każdy nauczyciel powinien szukać efektywnych
rozwiązań, być refleksyjnym praktykiem.
Zajęcia poświęcone Marii Skłodowskiej-Curie mogą
stanowić przyczynek do kształtowania szerszego spojrzenia na wydarzenia historyczne. Poznając losy tej
wielkiej Polki, młody człowiek ma okazję zastanowić
się nad tym, jak warto w życiu postępować, dla jakich
idei ludzie poświęcali życie lub zdrowie, w jakiej rzeczywistości żyła noblistka. Obecność Marii Skłodowskiej-Curie na lekcjach historii pozwala łączyć teraźniejszość z przeszłością, wspierać ucznia w poszukiwaniu
wartości i własnej drogi w życiu.
Zdjęcia: domena publiczna
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Pierwiastki kultury: portrety Marii Skłodowskiej-Curie, https://culture.pl/pl/artykul/pierwiastki-kultury-portrety-marii-sklodowskiej
-curie [dostęp: 18.02.2021].
24
Ośrodek „Karta”, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Centrum Turystyki Kulturowej „Trakt”.
25
Podstawa programowa… Warunki i sposób realizacji [dostęp: 29.12.2020].
26
Np. Learn World History, Today in History, Historia Polski, Historia. Szkoła Podstawowa.
27
Wielcy Polacy – Maria Skłodowska-Curie, Printoteka.pl, https://www.printoteka.pl/bn/materials/item/4508 [dostęp: 18.02.2021].
28
M. Wilkowski, Odyssey.js – twórz dynamiczne wizualizacje historyczne, http://historiaimedia.org/2014/06/23/odyssey-js-tworz-dynamiczne
-wizualizacje-historyczne/index.html [dostęp: 18.02.2021].
29
Warszawski spacer śladami Marii Skłodowskiej-Curie, https://culture.pl/pl/artykul/warszawski-spacer-sladami-marii-sklodowskiej-curie
[dostęp: 18.02.2021].
30
Wejdź do krainy LEGO i poznaj dzieje Polski, http://historyland.pl; M. Stawska, Jak uczłowieczyć historię? Jak sprawić, aby była dla uczniów
ciekawa i atrakcyjna?, https://edurada.pl/artykuly/jak-uczlowieczyc-historie-jak-sprawic-aby-byla-dla-uczniow-ciekawa-i-atrakcyjna/; http://
www.edukacjaprzyszlosci.pl/ – Khan Academy Polska; https://idmn.pl/ ‒ zasoby Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej [dostęp: 18.02.2021].
31
Maria Skłodowska-Curie, Szkoła Podstawowa nr 2, Rzeszów, http://www.sp2.rzeszow.pl/start/index.php?option=com_content&view=article&id=
1048&Itemid=791 [dostęp: 18.02.2021].
32
Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii: https://www.duch.edu.pl/; Centrum Dobrego Wychowania: https://cdw.edu.pl/tag/historia/
[dostęp: 18.02.2021].

Rekomendacje „WH”
Tomasz Kizwalter
Polska nowoczesność. Genealogia
Energia atomowa, sztuczne szczepionki, technologia komputerowa, nowoczesne metody leczenia czy też prawa człowieka, dbałość o środowisko
naturalne to materialne i niematerialne
przejawy tego samego zjawiska – nowoczesności. Tomasz Kizwalter, wybitny badacz dziejów XIX wieku i profesor
Uniwersytetu Warszawskiego, w swojej
najnowszej pracy zajmuje się historycznymi uwarunkowaniami rodzimej wersji
nowoczesności.
Kizwalter na samym początku zauważa, że kształtowanie się polskiej nowoczesności wiąże się z nieustannym
zapóźnieniem względem państw Europy
Zachodniej, sięgającym jeszcze czasów
antycznych. Natomiast od średniowiecza nasza i inne wschodnioeuropejskie
gospodarki ze względu na słabość miast
i system folwarczno-pańszczyźniany były
mocno uzależnione od zachodnich. Okresem przyspieszenia rozwoju idei związanych z nowoczesnością było oświecenie,
w którym filozofowie zaangażowali się
w tworzenie programów gospodarczych
i politycznych mających prowadzić społeczeństwo ku przyszłości, co niekiedy

działo się w kontrze do społeczeństwa.
Kryzys Rzeczypospolitej i trzeci rozbiór zmusiły polskie elity umysłowe
i polityczne do postawienia modernizacji
w centrum uwagi. XIX-wieczne procesy
modernizacyjne wiązały się z wieloma
procesami i czynnikami trudnymi do
pogodzenia, takimi jak budowanie nowoczesnego społeczeństwa z grup tak
odległych od siebie jak szlachta i Żydzi,
industrializacja gospodarki w warunkach anachronicznej pańszczyzny czy
rozwój liberalizmu gospodarczego połączony z ubóstwem proletariatu. Przy tak
wielu trudnościach uprzemysłowienie
i reformy agrarne postępowały bardzo
wolno, a ostatecznie przeprowadzone
zostały przez rządy zaborcze (uwłaszczenie), które były zewnętrznym czynnikiem modernizacji. W pracy Kizwaltera
to właśnie chłopi i robotnicy są jednym
z „czynników” modernizacji. Pod koniec
XIX wieku ubóstwo robotników stało
się dla socjalistów argumentem na rzecz
zmiany czy radykalnej reformy ustroju społecznego. Z kolei ruch narodowy
chciał wykorzystać chłopa/robotnika
do realizacji narodowych aspiracji. Tym

samym warstwy uprzywilejowane musiały zagwarantować poprawę życiowej sytuacji chłopa, co było krokiem w stronę nowoczesności.
Wszystkie te czynniki i dylematy ukształtowały
w XIX wieku podstawowe cechy „nowoczesności
po polsku”, z którymi zmierzyć się musiał XX wiek
i z którymi mierzymy się do dziś.  
Łukasz Wróbel

Michał Rauszer Bękarty pańszczyzny.
Historia buntów chłopskich
Historia Polski nowożytnej oraz jej
szkolna wersja to przede wszystkim
dzieje państwa i tworzących go elit –
możnowładców, szlachty czy inteligencji. Jeśli pojawiają się w niej chłopi, to
najczęściej przedstawiani są w sielankowej i harmonijnej relacji ze szlachtą,
kształtowanej przez pańszczyznę. Tymczasem relacje pańszczyźniane były
formą systemowej przemocy, przeciwko
której chłopi często buntowali się. O tym
właśnie jest książka Michała Rauszera
Bękarty pańszczyzny. Historia buntów
chłopskich.
Rauszer rozpoczyna swoją pracę od
zdefiniowania i scharakteryzowania pań
szczyzny. Tę autor demitologizuje i wprost
nazywa pracą niewolną, w ramach której
oprócz płacenia podatków i czynszów
chłopi zmuszeni byli do darmowej pracy
na pańskim polu, gdzie mogły spotkać ich
surowe kary, a nawet śmierć. Autor nie
chciał wyłącznie pokazać niedoli chłopa
pańszczyźnianego, co uznaje za podejście paternalistyczne, a raczej skupić się
na tym, jak chłopi reagowali na syste-

mową przemoc ze strony szlachty. Jedną
z reakcji było tworzenie własnej kultury,
znajdującej się w kontrze do kultury szlacheckiej. Inną było sabotowanie pracy
u pana, kradzieże czy bunty i powstania
chłopskie. Te wybuchały na ziemiach polskich (i nie tylko) w ciągu całego omawianego okresu, a więc od XVI do XX wieku.
Wystarczy wymienić nowożytne powstania ludowe czy strajki chłopskie w dwudziestoleciu międzywojennym. Specjalne miejsce wśród nich zajmuje rabacja
galicyjska – krwawa rozprawa chłopów
z panami z 1846 roku. Również chłopki reagowały na wyzysk – jak podkreśla autor – mający charakter podwójny,
bo wynikający z pańszczyźnianej pracy
i obowiązków reprodukcyjnych. W takiej
sytuacji jedyną ich obroną były magiczne
rytuały czy zielarstwo.
Tym samym wydana przez Wydawnictwo RM książka pokazuje, że chłopi
polscy wyrażali niezgodę na panujący
system, uważając go za niesprawiedliwy
i brutalny. Praca dekonstruuje również
mit potulnego, bezrozumnego i leniwe-

go chłopa. Sabotaż pracy i „udawanie głupiego”
były zachowaniami racjonalnymi, które pozwalały stanowi trzeciemu radzić sobie w trudnych
dla siebie warunkach.
Łukasz Wróbel
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