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W naukach społecznych istnieje ponad 100
deﬁnicji terroryzmu. W tym przypadku, inaczej niż z kulturą, dla której
ukuto już ponad 500 określeń, liczba
deﬁnicji nie wynika jedynie z postępu badań naukowych. Odzwierciedla
skalę przemocy, jaka ogarnęła świat,
zjawisko dotykające wszystkich sfer
życia, na wszystkich kontynentach.
Przemoc, strach, wymuszenia, prowokacje, chaos – to tylko kilka cech
współczesnego terroryzmu. Mariusz
Mróz i Ireneusz Wywiał prezentują
fazy rozwoju grup terrorystycznych,
metody działań i walki. Wskazują na
źródła i charakter terroryzmu politycznego, etnoreligijnego i kryminalnego.
Z doświadczeń innych krajów tym
razem opowieść z cyklu, jak to się
robi w Norwegii i Wielkiej Brytanii.
Zachęcam do lektury zarówno miłośników rekonstrukcji, jak i obserwatorów reform edukacyjnych. Robert
Nowakowski przywołując angielskie
obchody Dnia Dziedzictwa, pokazuje
jak przeżyć 2000 lat historii w jeden
weekend. O systemie szkolnym, egzaminach, podręcznikach w Norwegii
pisze Agnieszka Jakubczyk.
Na zakończenie uwagi Marka Białokura o trudnych relacjach polsko-ukraińskich po 1945 roku pozwolą
lepiej zrozumieć sytuację za naszą
wschodnią granicą, a także odmienne opinie o współczesnych wydarzeniach na Ukrainie.
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klucz do epoki

Terroryzm
– nowe oblicze
Mariusz Mróz, Ireneusz Wywiał

„Je suis Charlie”1 – to hasło miała na ustach cała Europa po ataku
islamskich ekstremistów na redakcję francuskiego tygodnika satyrycznego „Charlie Hebdo”. Slogan był hołdem dla o iar zamachu
i jednocześnie wyrazem protestu
przeciwko terroryzmowi. Jednak
wydarzenia te wywołały zupełnie
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inny oddźwięk w świecie islamu.
Tam zagościło hasło „Je ne suis pas
charlie”2 oraz „Je suis avec Mohamed”3, a atak odebrano pozytywnie. Jedno zdarzenie i dwie skrajne
opinie: barbarzyński akt terroru
bądź słuszna i usprawiedliwiona
walka o wiarę. Kiedy można więc
w ogóle mówić o terroryzmie?
Od dziesięcioleci starano się
stworzyć jednoznaczną de inicję
terroryzmu. Zjawisko to ze względu na swój zmienny charakter oraz
niejednoznaczną ocenę moralną
nie daje się zamknąć w sztywnych
ramach. Pod koniec lat 80. ubiegłego wieku Alex Schmidt podjął
1

próbę wyszczególnienia głównych
cech terroryzmu za pomocą analizy jego 109 de inicji4. Na pierwszym miejscu pojawiło się użycie
przemocy. Fakt ten jest oczywisty.
Jednak już w tym punkcie rodzą się
wątpliwości. Bo czy można nazwać
terroryzmem np. działania Armii
Krajowej podczas II wojny światowej, takie jak wysadzenia pociągów lub zamachy na hitlerowskich
decydentów? W związku z tym już
na początku konieczne jest odróżnienie terroryzmu od innych zjawisk, które wykorzystują podobne
metody, np. partyzantki lub wojny
domowej.

Kolejną z wyodrębnionych cech
stanowił charakter polityczny,
a obecnie coraz częściej religijny, działań terrorystycznych. Mają
one też budzić w społeczeństwach
strach i lęk. Czasem groźba przeprowadzenia zamachu może wywołać większe skutki niż sam
atak. Następną stałą właściwością
jest premedytacja. Akty terroru są przygotowywane z dużym
wyprzedzeniem oraz dokładnością. Nie przeprowadza się ich pod
wpływem impulsu. Tak było z atakiem na redakcję „Charlie Hebdo”.
Napastnicy znali termin spotkania
kolegium redakcyjnego, a zdaniem

„Jestem Charlie”.
„Nie jestem charlie” – użycie małej litery w nazwie czasopisma nie jest przypadkowe.
3
„Jestem z Mahometem”.
4
A. Schmidt, A. Jongnan, Political Terrorism: A new guide to actors, authors, concepts, data bases, theories and literature, New Brunswick
1988, s. 5–6.
2

ETA (bask. Euskadi Ta Askatasuna – Baskonia
i Wolność) – polityczna organizacja Basków
walcząca o niepodległość metodami zbrojnymi. Została założona 31 lipca 1959 roku przez
radykalnych działaczy Nacjonalistycznej Partii
Basków (PNV). Już w pierwszym roku działalności organizacja dokonała zamachów bombowych w kilku baskijskich miastach. Obeszło się
jednak bez ofiar śmiertelnych. Od samego początku
w ETA wykrystalizowały się dwa nurty: umiarkowany,
dążący do uzyskania przez Kraj Basków autonomii, i radykalny, zdecydowany na walkę o niepodległość. Oba nurty głosiły lewicowe hasła w sprawach społecznych i gospodarczych.

klucz do epoki

Txabi Etxebarrieta, znany również jako Xabier Etxebarrieta Ortiz – baskijski działacz
niepodległościowy, przywódca ETA, później znany także jako jej pierwszy zamachowiec. Zginął w 1968 roku po konfrontacji
z Guardia Civil – jako pierwszy członek ETA,
który poniósł śmierć w akcji.
Najgłośniejszy zamach ETA to zamach na
frankistowskiego premiera Hiszpanii, admirała Louisa Carrero Blanco (20 grudnia
1973 roku). Starannie skonstruowana bomba, zamontowana w studzience kanalizacyjnej, wybuchła precyzyjnie pod
dodge’em premiera. Siła wybuchu wyrzuciła auto na 25 metrów (!), przeleciało ono nad kamienicą i spadło… na podwórze klasztoru obok kościoła
jezuitów w Madrycie*.
* J. Tomasiewicz, Terroryzm na tle przemocy politycznej (Zarys encyklopedyczny), Katowice
2000.

●

●

todę, by skupić na sobie zainteresowanie mediów. W kwietniu
2014 r. porwała z liceum w Chibok ponad 200 uczennic, których los do tej pory pozostaje
nieznany. Wszystkie te działania
mają na celu spotęgowanie jednej z głównych cech terroryzmu,
czyli wywołania w społeczeństwach jak największego uczucia grozy i lęku.
spowodowanie ogólnego chaosu – taki cel stawiały sobie
działające w Europie na początku XX wieku organizacje anarchistyczne. Siedemdziesiąt lat
później postulat ten powrócił
wraz z pojawieniem się grup rewolucyjnych, takich jak niemiecka RAF (Rote Armee Fraktion
– Frakcja Czerwonej Armii) czy
włoskie Czerwone Brygady.
prowokowanie działań represyjnych i odwetowych – przez
intensyfikacje ataków wymierzonych najczęściej w przedstawicieli służb porządkowych,

●

bądź polityków, terroryści zamierzają doprowadzić do wzmożenia działań odwetowych
ze strony państwa. W ten sposób pragną pokazać ludności,
jak brutalne są oficjalne władze,
i jednocześnie wykreować się
na obrońców zwykłych ludzi, zyskując tym samym ich poparcie.
Działania takie prowadziła m.in.
IRA (Irish Republican Army – Irlandzka Armia Republikańska).
wymuszenie posłuszeństwa
i współpracy – cel ten stawiają sobie, wobec własnego społeczeństwa, najczęściej
służby bezpieczeństwa państw
niedemokratycznych.
Pragną
w ten sposób zmusić obywateli do posłuszeństwa, pełnej
współpracy i przekazywania
wszelkich informacji. W Polsce również dochodziło do tego
typu działań, przede wszystkim
w okresie PRL-u, kiedy to Służba
Bezpieczeństwa chciała rozbić
środowiska opozycyjne.

5
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policji byli nie tylko dobrze uzbrojeni, lecz także działali spokojnie
i metodycznie. Ostatnią stałą cechę terroryzmu stanowi – paradoksalnie – jego zmienność.
Zmieniają się cele, formy i metody
ataków, na co swój wpływ ma również rozwój technologiczny.
Jeżeli pominiemy akty terroru
przeprowadzone przez osoby z silnymi zaburzeniami psychicznymi,
to samoistnie wręcz nasuwa się
pytanie o powody użycia tak brutalnych form przemocy. Terroryści
dążą do osiągnięcia zakładanych
celów, wśród któryś można wymienić:
● wymuszenie
określonych
ustępstw – w tej grupie znajdują się zarówno żądania wielkiego
formatu, np. przyznanie autonomii bądź niepodległości danemu
obszarowi (taki cel w odniesieniu do Kraju Basków stawia sobie ETA, czyli Euskadi Ta Askatasuna), jak i „sprawy codzienne”,
takie jak: wypłacenie okupu czy
zwolnienie z więzień członków
danej organizacji. Te dwa żądania wysunęli pod koniec września 2008 r. pakistańscy talibowie, którzy porwali polskiego
inżyniera Piotra Stańczaka.
● zwrócenie uwagi opinii publicznej – każdej współczesnej
organizacji terrorystycznej zależy na rozgłosie. Pojawienie
się w mediach zapewnia jednoczesne nagłośnienie idei, o które walczą. Organizacja zyskuje
możliwość pokazania się jako
grupa silna i zdeterminowana.
By przykuć uwagę mediów, akty
terroru stają się coraz bardziej
brutalne oraz „widowiskowe”.
Taki cel miało zabójstwo na ulicach Londynu w maju 2013 r.
brytyjskiego żołnierza. Zbrodni
tej dokonali dwaj młodzi muzułmanie. Ofiarę zabili z użyciem
tasaków, odcięli jej głowę, a ciało wyciągnęli na środek drogi.
Zamiast uciec, pozostali na miejscu, wiwatując oraz czekając,
by przechodnie zaczęli robić im
zdjęcia. Z kolei działająca w Nigerii terrorystyczna organizacja
Boko Haram wybrała inną me-
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●

ukaranie winnych – to odpowiedź grup terrorystycznych
na wcześniejszy punkt, czyli
współpracę z władzami. Jednak w tym przypadku pojęcie
„współpraca” może być rozumiane bardzo szeroko i dotyczyć
nie tylko kontaktów z policją lub
służbami bezpieczeństwa, lecz
nawet odbytych podróży czy
podjęcia pracy w określonych

zakładach. Kryterium to jest
bliżej nieokreślone i w głównej
mierze zależy od ideologii przyjętej przez daną organizację terrorystyczną.
Zazwyczaj
terroryści
dążą
do osiągnięcia kilku celów jednocześnie. IRA przez swoje działania pragnęła wymusić określone
ustępstwa i równocześnie chciała
zwrócić uwagę mediów na problem

Irlandii Północnej. Prowokowała
rząd brytyjski do działań represyjnych oraz odwetowych, a sama
karała donosicieli i współpracowników policji. Zdrajcom zwykle
przestrzeliwano kolano.

Terroryzm polityczny
Ze względu na motywacje organizacji terrorystycznych można wyróżnić kilka typów terroru.

Rote Armee Fraktion (RAF) – grupa powstała na fali niepokojów młodzieżowo-studenckich w roku 1968, które przetoczyły się
w całej Europie. RAF dążyła do obalenia systemu kapitalistycznego w Republice Federalnej Niemiec oraz aktywnego wsparcia
ruchów narodowowyzwoleńczych w Trzecim Świecie. Podstaw teoretycznych dostarczyły jej m.in. pisma Mao Zedonga, Minipodręcznik partyzanta miejskiego Carlosa Marighelli oraz Wyklęty lud ziemi Algierczyka Frantza Fannona. Najbardziej znani przywódcy
„pierwszej generacji” RAF to Andreas Baader i Urlike Meinhof*.
* J. Tomasiewicz, Terroryzm na tle przemocy politycznej (Zarys encyklopedyczny), Katowice 2000.
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Andreas Baader – już w 1968 roku ze swoją dziewczyną Gudrun Ensslin podpalili sklep
towarowy we Frankfurcie nad Menem. Jak zeznali przed sądem, był to protest przeciw
„obojętności obywateli przeciw wojnie w Wietnamie”. Nikt wówczas nie zginął ani nie
został ranny. Po apelacji oboje wypuszczono na wolność. W kwietniu 1970 roku Baader
został ponownie złapany przez policję RFN, lecz 14 maja odbity przez oddział Urlike
Meinhof. Grupa obojga stała się znana jako Ugrupowanie Baader–Meinhof. W maju
1972 roku Baader rozpoczął wojnę ludową, której elementami były ataki na dowództwo
Piątego Korpusu US Army we Frakfurcie i kwaterę główną Armii Amerykańskiej na Europę w Heidelbergu. W dniu 1 czerwca 1972 roku Baader, Jan Carl Raspe i Holger
Meins zostali aresztowani we Frankfurcie, a 21 maja 1975 roku Baadera skazano na dożywocie. Żądanie jego uwolnienia stało się głównym motywem działań RAF. W nocy
z 17 na 18 października 1977 roku (tzw. Todesnacht von Stammheim) Baader, Ensslin
i Raspe zostali znalezieni martwi w swoich celach. Stwierdzono, że popełnili samobójstwa. Baader poniósł śmierć w wyniku strzału w głowę**.
** Andreas Baader – artykuł ze strony internetowej terroryzm!.com

Najgłośniejszym zamachem RAF było porwanie i uśmiercenie Hansa Martina Schleyera,
prezydenta Niemieckiego Związku Pracodawców. To właśnie on miał zostać wymieniony
na uwięzioną „trójkę z RAF”, jednak popełniła ona samobójstwo. W tej sytuacji terroryści
zastrzelili Schleyera. Schleyer był przedstawiany (nawet w polskiej komunistycznej telewizji) jako niewinna oﬁara terrorystycznego
zamachu. Tymczasem był członkiem NSDAP, a później żołnierzem Waﬀen SS, pracował też w administracji Protektoratu Czech
i Moraw. Nie był więc oﬁarą – był starannie wybranym celem lewackiego terroru***.
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*** B.T. Wieliński, Ścigając terrorystów z RAF-u, „Ale Historia” 2014, nr 15(117), 14.04.2014, s. 8–10.

Ulrike Meinhof od studiów była związana z młodzieżowymi ruchami lewicowymi.
W roku 1957 wstąpiła do komunistycznej KPD – zdelegalizowanej przez Federalny Trybunał Konstytucyjny rok wcześniej. W latach 1959–1969 pracowała dla lewicowego
magazynu „Konkret”, z czasem będąc jego redaktorką naczelną. W 1968 przeprowadziła
się do Berlina. Tu, sprawozdając przebieg procesu podpalaczy frankfurckiego domu towarowego, poznała Andreasa Baadera i Gudrun Esslin. Dnia 14 maja 1970 roku wzięła
udział w uwolnieniu z więzienia Baadera. W ciągu następnych dwóch lat, aż do aresztowania w dniu 15 czerwca 1972 roku, brała udział w napadach na banki i podkładaniu
bomb. W zamachach zginęły cztery osoby, a ponad 50 zostało rannych. Grupa Ulrike była
ﬁnansowana przez wywiad NRD oraz szkolona przez Palestyńczyków. Dnia 29 listopada
1974 została skazana na 8 lat kary pozbawienia wolności za zamach bombowy z 1972
na wydawnictwo Springera w Hamburgu. Karę odbywała w Stuttgarcie. Tam złączono ją
z pozostałymi uwięzionymi członkami RAF. W dniu 21 maja 1975 została skazana w kolejnym procesie za poczwórne morderstwo na karę dożywotniego więzienia; 9 maja 1976
powiesiła się w swojej celi. Władze niemieckie uznały, że śmierć była wynikiem samobójstwa. Potwierdzono to dwiema opiniami biegłych, z tego jedną zamówioną przez siostrę
Ulriki. Pojawiły się jednak wątpliwości co do jej śmierci. Frakcja Czerwonej Armii twierdziła, że śmierć była wynikiem przeprowadzonego przez ludzi władzy zabójstwa****.
**** Samobójstwo Ulrike Meinhof, „Kronika XX wieku”, wyd. M.B. Michalik, Warszawa 1991.

* A. Bernard, Strategia terroryzmu, Warszawa 1978.

Renato Curcio – wydarzenia roku 1968 (demonstracje studenckie skrwawione przez siły
policyjne) i jego pochodzenie uczyniły z niego bardzo radykalnie lewicowego młodego
intelektualistę. W Mediolanie Curcio stał się założycielem zbrojnej organizacji. Czerwone
Brygady powstały w drugiej połowie 1970 roku w wyniku fuzji grupy Curcio i radykalnych studentów. Po aresztowaniu w lutym 1971 za zajęcie wolnego domu Curcio i Czerwone Brygady postanowiły działać zbrojnie. W latach 1972–1975 przeprowadzono serię
zamachów bombowych oraz porwań prominentów. Curcio został złapany, ale uwolniony
w rajdzie Czerwonych Brygad na więzienie pięć miesięcy później. Ostatecznie Curcio został
ujęty w styczniu 1976 roku i skazany na długoletnie więzienie. W 1998 roku zwolniony.
Do tej pory Curcio nie wyraził skruchy za aktywność Czerwonych Brygad.
Najgłośniejszym zamachem Brigate Rosse było porwanie (16 marca 1978) pięciokrotnego premiera Włoch Aldo Moro. W jego uwolnienie zaangażował się m.in. ówczesny
papież Paweł VI – osobisty przyjaciel premiera. Ostatecznie Moro został zamordowany.
Jego ciało znaleziono pozostawione w bagażniku jednego z samochodów zaparkowanych
w centrum Rzymu wskazanym przez Romano Prodiego. Prodi powoływał się na „seans
spirytystyczny”, co wzbudziło wiele wątpliwości dotyczących faktycznego źródła informacji. Wątpliwości te powróciły po oskarżeniu Prodiego o współpracę z KGB w latach dziewięćdziesiątych XX wieku i ponownie w 2005 roku. Niczego jednak nie udowodniono**.
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Czerwone Brygady (Brigate Rosse)
Włoskie lewicowe ugrupowanie terrorystyczne wzorujące się na marksizmie, chińskiej rewolucji kulturalnej i walce rewolucyjnych oddziałów partyzanckich. Organizację utworzono 20 października 1970 roku,
a głównym założycielem był Renato Curcio*.

** The seance that came back to haunt Romano Prodi, „The Independent”, 2.12.2005.

większego znaczenia nabiera terror organizacji prawicowych.

Terroryzm etnoreligijny
Jest wynikiem nabrzmiałych
od wielu lat lub nawet stuleci nierozwiązanych problemów narodowościowych i etnicznych. Podstawę działań terrorystów etnicznych
stanowi walka o ich naród, ojczyznę, rodzinę, tradycję, kulturę.
Mają świadomość misji dziejowej
i spoczywającego na nich obowiązku nie tylko względem przodków,
lecz także przyszłych pokoleń. Stąd
zazwyczaj ich niezwykła determinacja oraz zaangażowanie. Mimo
to zdają sobie sprawę, że zbyt brutalne formy przemocy, pociągające za sobą wiele niewinnych o iar,
mogą zaszkodzić sprawie narodowej, o którą walczą.
Takie działania prowadziła IRA.
Kilkukrotnie zbyt krwawe ataki
doprowadzały do chwilowego pojednania między protestantami
oraz katolikami i tworzenia w Irlandii Północnej wspólnego frontu
przeciw przemocy. Dlatego też IRA
przywiązywała dużą wagę do celu
i precyzji ataków. W związku z tym
przez 30 lat w zamachach zginęło
3522 osób, z czego prawie połowę,
bo aż 1668 stanowili funkcjonariu-

sze sił bezpieczeństwa lub członkowie różnego typu bojówek paramilitarnych.
Na innych podstawach opiera
się z kolei terroryzm religijny.
Bazę stanowi dogmat o toczącej
się na ziemi walce dobra ze złem.
Człowiek pobożny, będący niejako
sprzymierzeńcem boga, musi, nie
szczędząc sił i środków, wszelkimi
możliwymi metodami doprowadzić do boskiego zwycięstwa. Przy
takim założeniu już na wstępie
usprawiedliwione są wszystkie
akty terroru. Fanatyków religijnych
nie interesuje również reakcja opinii publicznej, gdyż działania swe
czynią dla boga, uważając, że taka
jest jego wola. Stąd też zamachy te
są niezwykle krwawe i przeprowadzane bez litości.
W połowie grudnia 2014 r. w Peszawarze (Pakistan) islamska organizacja terrorystyczna Tehrik-i-Taliban Pakistan dokonała ataku
na szkołę wojskową. Śmierć poniosło 141 osób, w tym 132 uczniów
w wieku od 12 do 16 lat. Rannych
zostało ponad 100 osób. Do przeprowadzania samobójczych ataków wykorzystuje się także kobiety i dzieci. Pod koniec grudnia
2013 r. na dworcu w Wołgogradzie
(Rosja) w powietrze wysadziła się
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W przypadku terroryzmu politycznego członkowie grup kierują
się poglądami politycznymi, walczą z istniejącym systemem społecznym, pragnąc wprowadzić
własny, w zależności od zapatrywań – lewicowy bądź prawicowy.
Ich zamiary determinują jednocześnie sposoby użycia przemocy. Organizacje terrorystyczne
o zabarwieniu lewicowym starają
się zazwyczaj przeprowadzać zamachy wymierzone w konkretne
osoby lub cele, ograniczając tym
samym liczbę ewentualnych niewinnych o iar. Czynią tak dlatego,
ażeby nie zrazić do siebie całej
opinii publicznej, wśród której
mogą znajdować się ich sympatycy
lub przyszli członkowie. Inny model działania przyjęły organizacje
skrajnie prawicowe. Odwołując
się do haseł czystości rasy, stosują
przemoc, która nie tylko ma pokazać ich siłę i determinację, lecz
także przekonać niezdecydowanych o włączeniu się w ten nurt.
W latach 70. i 80. ubiegłego wieku przez Europę Zachodnią przetoczyła się fala lewicowego terroru politycznego. Jednak wygasł
on wraz z rozpadem ZSRR, które
stanowiło jego inansowe i organizacyjne zaplecze. Obecnie coraz

klucz do epoki

Usama ibn Ladin (Osama bin Laden)
Najbardziej znany islamski terrorysta urodził się 10 marca 1957 roku
w bogatej rodzinie w Arabii Saudyjskiej. Jego ojciec był Jemeńczykiem,
który po śmierci pozostawił swym 20 dzieciom spory majątek, a matka
Syryjką. W szkole ibn Ladin przyłączył się do Bractwa Muzułmańskiego. Był gorliwym wyznawcą islamu, nieuznającym „zgnilizny Zachodu”,
ale również przemocy. Gdy w roku 1979 wojska radzieckie najechały
Afganistan, udał się do Pakistanu i zajął się organizowaniem pieniędzy i zaopatrzenia dla afgańskich mudżahedinów – organizował pomoc ze strony Stanów Zjednoczonych, Arabii Saudyjskiej i Pakistanu.
W swojej działalności korzystał też ze znacznego majątku odziedziczonego po ojcu. Pod koniec wojny ibn Ladin zaczął zakładać obozy bojowników na podstawie ewidencji ludzi, którzy przeszli przez jego dom
gościnny (MAK – w Pakistanie) – tak powstała Al-Ka’ida. Po zajęciu
Kuwejtu przez Irak zaproponował Saudom utworzenie armii ochotników do obrony Arabii Saudyjskiej. Władcy Arabii odrzucili jednak jego
ofertę i poprosili o pomoc Stany Zjednoczone. W 1991 roku został
wydalony z Arabii Saudyjskiej. Kolejne lata spędził w Sudanie, gdzie
wspierał miejscowy rząd islamski. W tym czasie za swoich głównych
wrogów uznał Saudów i Stany Zjednoczone. Al-Ka’ida zaczęła nawiązywać ścisłą współpracę z licznymi ugrupowaniami fundamentalistów
islamskich.
Rosnącej w siłę organizacji przypisuje się następujące zamachy:
• 1993 – eksplozja furgonetki-bomby w podziemnym garażu World Trade Center
• 1996 – zabicie 19 amerykańskich żołnierzy w Arabii Saudyjskiej;

8

• 1998 – zamach na amerykańskie ambasady w Nairobi (Kenia) i Dar es Salaam (Tanzania).
Po zamachach na ambasady Amerykanie dokonali ataków rakietowych na bazy Al-Ka’idy w Sudanie i Afganistanie
i wymusili na władzach w Chartumie wydalenie ibn Ladina, który udał się do Afganistanu, gdzie wspierał rząd talibów.
W 2000 roku w Jemenie miał miejsce zamach na amerykański niszczyciel USS Cole, który przypisano Al-Ka’idzie.
Po ataku 11 września 2001 roku na kompleks nowojorskiego World Trade Center i Pentagon w Waszyngtonie
ibn Ladina oskarżono o jego zorganizowanie – jednak wina nigdy nie została mu udowodniona, ponieważ nie było
na to rzetelnych dowodów. Amerykanie wraz z sojusznikami (w tym tadżyckimi, uzbeckimi i później mudżahedinami)
obalili talibów. Usama ibn Ladin zdołał jednak umknąć i przez wiele lat miejsce jego pobytu pozostawało nieznane.
Pojmany został jednak pomysłodawca ataków na Stany Zjednoczone Chalid Szajch Muhammad.
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W dniu 29 października 2004 roku arabska telewizja satelitarna Al.-Dżazira nadała wystąpienie Usamy ibn Ladina
(którego autentyczność nigdy nie została potwierdzona), w którym wziął on na siebie odpowiedzialność za zamachy
z 11 września 2001 roku i zagroził ich powtórzeniem. Oświadczył, że ataki terrorystyczne na USA to przejaw walki
o wolność. Istniało wiele wątpliwości co do oryginalności owego nagrania, ponieważ ibn Ladin jadł na nim prawą
ręką, choć był leworęczny, ponadto nie było widać jego twarzy. Na dłoni miał również pierścienie, co mogło wydawać
się dziwne, jako że noszenie biżuterii jest zakazane przez islam.
Ibn Ladin był przez długi czas intensywnie poszukiwany przez amerykańskie służby specjalne. W lipcu 2007 roku
rząd Stanów Zjednoczonych zwiększył nagrodę za jego głowę z 25 mln do 50 mln dolarów. Dnia 2 maja 2011 roku
ok. godz 1:00 czasu lokalnego wojska amerykańskie zabiły Usamę ibn Ladina po 40-minutowej wymianie ognia
w jego rezydencji w miejscowości Abbottabad około 60 km na północny wschód od Islamabadu. Założyciel i lider
Al-Ka’idy został zabity przez amerykańskich komandosów z Navy SEALs, sił specjalnych marynarki wojennej. Rozkaz
pojmania lub zabicia terrorysty nr 1. na świecie wydał prezydent Barack Obama, który jako pierwszy podał mediom
informację o jego zabiciu. Operacji 24 komandosów sił specjalnych Naval Special Warfare Development Group
(DEVGRU lub niegdyś Team Six) nadano kryptonim Trójząb Neptuna. .Ibn Ladin został zabity dwoma strzałami w prawą część głowy. W celu skrócenia konwulsji pośmiertnych strzelono też kilka razy w jego klatkę piersiową. By mieć
pewność co do tożsamości zabitego, zwłokom zrobiono serie zdjęć oraz pobrano próbki DNA z krwi i śliny. Następnie
ciało włożono do plastikowego worka i przeniesiono do śmigłowca*.
* Usama Ibn Ladin, Encyklopedia PWN.

Terroryzm kryminalny

Występuje w każdym państwie, w którym działają zorganizowane grupy przestępcze. Wykorzystują
one wszystkie znane w terroryzmie środki przemocy, takie jak: zamachy bombowe, porwania, zabójstwa, napady, szantaże. Różnicę stanowią jedynie
powody stosowania przemocy. O ile w terroryzmie
politycznym i etnoreligijnym główną rolę odgrywają pobudki ideologiczne, o tyle tutaj chodzi przede
wszystkim o wzbogacenie się oraz zwiększenie
strefy wpływów własnej organizacji. Terroryzm ten
bardzo często przybiera niezwykle krwawe formy.
Za przykład może posłużyć Meksyk, w którym
w ciągu 4 lat (2006–2010) w wyniku wojen gangów, przestępczych porachunków oraz walk z policją śmierć poniosło ponad 23 tysiące ludzi5. Co jakiś
czas państwem tym wstrząsają nowe makabryczne
zbrodnie. We wrześniu 2014 roku, w niewyjaśnionych do tej pory okolicznościach, zaginęło tam 43
studentów. Cztery miesiące później w nieczynnym
krematorium odnaleziono ciała 61 o iar, w tym kobiet i dzieci. Prym wśród najbardziej brutalnych
grup przestępczych wiodą ma ie z Meksyku, krajów
Ameryki Łacińskiej oraz Europy Wschodniej.
Również w Polsce istnieje terroryzm kryminalny. Pod koniec lat 90. ubiegłego wieku toczyła
się w Warszawie wojna między dwoma gangami:
„Pruszkowem” i „Wołominem”. Wówczas w stolicy
zaczęły wybuchać bomby i zdarzały się strzelaniny
na ulicach. Dochodziło do porwań dla okupu (np. zakończona tragicznie sprawa Krzysztofa Olewnika,
za którego uwolnienie zapłacono 300 tysięcy euro)
oraz zabójstw najwyższych urzędników państwowych (strzałem w głowę zamordowano Marka Papałę, byłego Komendanta Głównego Policji).

To najnowszy typ terroryzmu, który zaczyna się
bardzo prężnie rozwijać. Skupia ludzi poświęconych
jednej idei, którzy są gotowi walczyć o nią, używając przemocy. Takie właśnie działania prowadzą
obecnie m.in. niektórzy przeciwnicy ruchu aborcyjnego oraz obrońcy praw zwierząt. Przemocą lub też
samą groźbą jej użycia starają się wywierać naciski
na społeczeństwo. Członkowie ruchu antyaborcyjnego zastraszają personel klinik aborcyjnych, natomiast ekoterroryści osoby noszące naturalne futra

Rok
2010
2011
2012*

Liczba zamachów
150
93
92

Zabici
3219
2116
1992

Ranni
7673
4404
6458

2013
2014
Łącznie

203
175
713

4656
3311
15294

9044
5578
33157

Źródło: opracowanie własne.
*Dane obejmują jedynie pierwszą połowę roku.
Tabela 2. Zamachy terrorystyczne w poszczególnych krajach w 2014 roku
Kraj
Afganistan
Australia
Chile
Chiny
Egipt
Indie
Irak
Izrael
Jemen
Kanada
Kenia
Liban
Libia
Nigeria
Pakistan
Rosja
Somalia
Syria
Tanzania
Ukraina

Liczba zamachów
27
1
1
3
6
2
52
2
4
1
3
10
1
19
16
3
6
18
1
2

Zabici
233
3
0
64
47
15
1253
5
91
2
79
37
8
661
376
30
40
431
0
3

Ranni
447
4
14
225
153
29
2514
23
169
0
140
267
13
1292
699
62
81
996
8
6
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Źródło: opracowanie własne.
Tabela 3. Liczba zamachów: bombowych, samobójczych oraz innych ataków terrorystycznych na świecie
w latach 2010–2014
Rok
2010
2011
2012
2013
2014

Zamachy
bombowe
140
87
83
395
231

Zamachy
samobójcze
64
36
46
60
52

Inne ataki
terrorystyczne
16
7
10
24
17

Źródło: opracowanie własne.

Uwaga do powyższych tabel:
dokładna liczba zamachów oraz o iar (zabitych i rannych) z wielu względów jest trudna do ustalenia. Podane liczby stanowią wartość minimalną. Z wyliczeń
został wyłączony terroryzm kryminalny.
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Terroryzm jednej sprawy

Tabela 1. Zamachy terrorystyczne na świecie w latach
2010–2014 oraz liczba zabitych i rannych

klucz do epoki

kobieta, zabijając 15 osób i raniąc około 50. Z kolei
na początku tego roku na jednym z targów w Nigerii
samobójczego zamachu dokonały dwie dziewczynki
w wieku około 10 lat, zabijając jednocześnie 3 osoby
i raniąc ponad 25. Jednak najkrwawszy atak od lata
przeprowadziła w Nigerii organizacja Boko Haram,
zabijając ponad 2 tysiące ludzi i paląc doszczętnie 15
wiosek. Przedstawione przykłady aż zbyt dobitnie
świadczą o fanatyzmie, braku litości i okrucieństwie
terrorystów religijnych.

klucz do epoki

oraz właścicieli ferm futerkowych.
Terroryzm jednej sprawy nie stanowi obecnie wielkiego zagrożenia.
Wynika to z faktu, że jego członkowie, mimo że są oddani określonej
idei, nie tworzą dużych, powiązanych grup terrorystycznych. Brak
jest więc możliwości zorganizowania zsynchronizowanego i zakrojonego na szeroką skalę zamachu.
Wpływ tego typu terrorystów zwykle ogranicza się do lokalnych społeczności.

Jak bronić się
przed terroryzmem?
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Wspomniane trudności z jednoznacznym ustaleniem de inicji terroryzmu i odróżnieniem go
np. od zbrojnych działań narodowowyzwoleńczych sprawiły, że
nadal brakuje jednej, wspólnej
międzynarodowej linii w walce
z terroryzmem. Ta sama organizacja może być postrzegana w jednym
kraju jako zbrodnicza, natomiast
w drugim zyskać opinię walczącej
o wolność lub wiarę. Stąd też niektóre państwa wspomagają grupy
terrorystyczne, zapewniając im
bezpieczne zaplecze, dostawy broni, inansowanie itp. Inne państwa,
nie chcąc pogorszyć stosunków
z krajami wspierającymi terroryzm
lub obawiając się wzrostu zagrożenia zamachami na własnym terytorium, zachowują w tej kwestii jak
najdalej idącą neutralność.
Państwa będące na celowniku
organizacji terrorystycznych, takie
jak USA i Izrael, musiały wypracować własne metody obrony. Stany

Polscy żołnierze w Afganistanie – foto MON/commons.wikimedia.org

Zjednoczone przyjęły zasadę tworzenia koalicji antyterrorystycznych (m.in. inwazja na Afganistan
w 2001 roku oraz na Irak w 2003
roku). Inną drogę wybrał Izrael.
Państwo to przyjęło zasadę bezpośredniej walki z terroryzmem, nie
cofając się przed odwetem za przeprowadzone zamachy. Jedną z najgłośniejszych tego typu akcji były
operacje „Wiosna Młodości” oraz
„Gniew Boży”, które stanowiły zemstę za masakrę w Monachium
w 1972 roku, w trakcie której
palestyńscy zamachowcy zabili
11 członków izraelskiej drużyny olimpijskiej. Odwet ze strony
Izraela polegał na bombardowaniu lotniczym wybranych celów
arabskich oraz izycznej likwidacji
przypuszczalnych organizatorów
zamachu.
Obecnie największe zagrożenie terrorystyczne stanowią fa-

natyczne organizacje islamskie.
Opierając się na podbudowie religijnej, nie zwracają uwagi na liczbę o iar. Wszystkie krwawe czyny
usprawiedliwiają wiarą, a dążąc
do zszokowania opinii publicznej,
posuwają się do coraz bardziej
okrutnych i bestialskich zbrodni. Do chwili obecnej w Polsce nie
doszło do zamachów organizowanych przez fanatyków islamskich.
Jednakże nie można lekceważyć
tego zagrożenia, które wraz z postępującą integracją z Europą Zachodnią, udziałem polskich sił
w misjach pokojowych oraz szerzeniem się fanatycznego islamu
wśród obywateli polskich systematycznie wzrasta. Według nieo icjalnych danych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ze stycznia
2015 roku w szeregach Państwa
Islamskiego mogło walczyć od
6 do 8 obywateli RP.
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Zadania maturalne

Charakterystyka jednej z organizacji terrorystycznych
Narodziła się 20 lat temu w Afganistanie jako ruch dżihadystów, gotowych do walki i śmierci w ochronie
muzułmańskiej ummy (wspólnoty) przed atakiem z zewnątrz. Nadal jednak kwestie defensywnego dżihadu, purytańska interpretacja religijnej doktryny, a także wykorzystanie różnych taktyk, technik i procedur
do osiągnięcia swoich celów, są przedmiotem debaty wewnątrz [tej organizacji – przyp. red.]. Strategia organizacji ewoluowała i dostosowywała się do okoliczności, które zaistniały wraz z atakiem na Afganistan,
amerykańską inwazją na Irak w 2003 r., a także wieloma procesami społeczno-polityczno-gospodarczymi
zachodzącymi w tym czasie w omawianych regionach.
Źródło: A. Dzisiów-Szuszczykiewicz, M. Trzpil, Działania, strategiczne cele i nowe trendy [...],
„Bezpieczeństwo Narodowe” 9−10/2009, s. 85.
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Zadania maturalne

Mapa. Najbrutalniejsze ataki terrorystyczne organizacji scharakteryzowanej w tekście

09 listopada 2005
Samobójcze zamachy
bombowe w Ammanie
(Jordania). 60 oﬁar

11 września 2001
Zamach na World Trade
Center w Nowym Jorku
i Pentagon w Waszyngtonie. ok. 3000 oﬁar

23 lipca 2005

07 sierpnia 1998

Seria zamachów
w egipskim kurorcie
Szarm el-Szejk.
66 oﬁar

Zamachy na amerykańskie
ambasady w Nairobi
(Kenia) i Dar es Salaam
(Tanzania). 230 oﬁar

Źródło: http://www.polskieradio.pl/5,Wiadomosci [dostęp: 09.07.2014]

Zadanie 3. (0–2)
Na podstawie materiałów źródłowych i własnej wiedzy wykonaj polecenia.

3.1. Podkreśl właściwe dokończenia zdań.
I. Z perspektywy założeń doktrynalnych i celów ideologicznych terror stosowany przez organizację, której
dotyczą materiały źródłowe, zalicza się do terroryzmu
A. separatystycznego.
B. rewolucyjnego.
C. islamskiego.
D. millenarystycznego.
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II. Członkowie organizacji scharakteryzowanej w materiałach źródłowych najczęściej stosują
A. terror indywidualny.
B. zamachy bombowe.
C. uprowadzenia osób.
D. branie zakładników.
3.2. Wymień dwa motywy, którymi według autora tekstu kierują się w swoich działaniach członkowie
opisanej organizacji.
t
t
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Wskazówka
1 Polecenie 3.1.

2 Polecenie 3.2.

Zwróć uwagę na miejsce, w którym powstała
organizacja terrorystyczna opisana w tekście
(wskazówką są tu takie sformułowania, jak muzułmańska umma, dżihad), oraz charakter zamachów zaznaczonych na mapie.

Odwołaj się do sytuacji geopolitycznej w Azji
i na Bliskim Wschodzie (np. amerykańska inwazja na Irak) oraz ideologicznych motywów
działania wskazanej organizacji terrorystycznej.

1

z doświadczeń innych krajów
Foto Fotolia

Jak wygląda edukacja historyczna i z zakresu nauk społecznych
w jednym z najbogatszych państw Starego Kontynentu?
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Norweskie nauczanie historii
Agnieszka Jakubczyk

orweski system edukacji jest w całości bezpłatny i opiera się na zasadzie
równouprawnienia w dostępie do nauki. Niezależnie od pochodzenia społecznego i miejsca zamieszkania dzieci
w wieku od 6 do 16 lat objęte są
obowiązkiem szkolnym. Każde
dziecko uczęszczające do szkoły
ma zapewnione darmowe pomoce naukowe: podręczniki, zeszyty
ćwiczeń oraz artykuły papiernicze.
W roku kalendarzowym, w którym
dziecko kończy 6 lat, rozpoczyna
kształcenie podstawowe (grunnskole). Po ukończeniu grunnskole
uczniowie w wieku 16 lat mają
ustawowo zagwarantowane prawo
do bezpłatnej trzyletniej bądź czte-
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N
1

roletniej nauki w szkole średniej II
stopnia (videregående skole)1.

Kształcenie podstawowe

Dzieli się na szkołę podstawową (barnetrinnet) i szkołę średnią I stopnia (ungdomstrinnet).
Edukacja w ramach kształcenia
podstawowego odbywa się w tej
samej szkole. Szkoła podstawowa obejmuje siedem klas (klasy
1–7), do których uczęszczają dzieci od 6 do 13 roku życia. Na poziomie szkoły podstawowej dzieci nie otrzymują ocen i z końcem
roku szkolnego są automatycznie
promowane do następnej klasy.
Po ukończeniu barnetrinnet dzieci
tra iają do szkoły średniej I stopnia (klasy 8–10).
Na tym poziomie uczniom są
wystawiane stopnie z każdego

przedmiotu dwa razy do roku,
na podstawie oceny dokonywanej
przez nauczyciela. Kształcenie obowiązkowe obejmuje następujące
przedmioty: język norweski, matematyka, język angielski, przedmioty przyrodnicze, przedmioty
społeczne, religia, ilozo ia i etyka,
wychowanie plastyczne i prace
ręczne, odżywianie i zdrowie, wychowanie muzyczne, wychowanie
izyczne, drugi język obcy, praca
na rzecz samorządu klasowego
i uczniowskiego oraz przedmioty
do wyboru2.

Egzaminy

W klasie 10 grunnskole uczniów
czekają egzaminy końcowe. Każdy
uczeń musi przystąpić do jednego
egzaminu pisemnego oraz jednego egzaminu ustnego. Egzaminy

Internetowy leksykon wiedzy o Norwegii. System edukacyjny w Norwegii, http://snl.no/Skole_og_utdanning_i_Norge [dostęp: 1.03.2014 r.].
Eurydice – Europejska sieć informacji o edukacji. System edukacyjny w Norwegii, http://www.eurydice.org.pl/sites/eurydice.org.pl/files/
norwegia.pdf [dostęp: 1.03.2014 r.].
2

Szkoła średnia II stopnia

Wykształcenie zdobyte w szkole średniej II stopnia ma za zadanie dać kwali ikacje zawodowe
(yrkeskompetanse) lub umożliwić
dalsze kształcenie w szkolnictwie
wyższym
(studiekompetanse).
O przyjęciu do studiekompetanse czy yrkeskompetanse decydują
oceny na świadectwie ukończenia
grunnskole. Nauka w videregående
skole trwa trzy (studiekompetanse)
bądź cztery lata (yrkeskompetanse).

Wspólna podstawa programowa realizowana w klasie 1. na poziomie szkoły średniej II stopnia
obejmuje: język norweski, religię
i etykę, język angielski (lub inne języki obce), przedmioty społeczne,
przedmioty ścisłe i przyrodnicze,
matematykę i wychowanie izyczne. W ramach studiekompetanse
uczniowie mają do wyboru jeden
program nauczania spośród niżej
wymienionych: pro il matematyczno-przyrodniczy, pro il humanistyczno-ekonomiczny, pro il sportowy oraz pro il artystyczny. Każdy
taki program składa się z określonych przedmiotów nauczania. Poza
tym wszyscy uczniowie w klasie
2. i 3. w ramach studiekompetanse
mają obowiązek zaliczyć geogra ię,
historię oraz religię i etykę4.

Egzaminy

Podstawę oceny na poziomie
szkoły średniej II stopnia stanowią:
ocenianie bieżące i egzaminy na zakończenie każdego roku. Egzaminy te są przeprowadzane i sprawdzane przez instytucje zewnętrzne. Każdy uczeń ma obowiązek
przystąpić do jednego egzaminu
na zakończenie klasy 1. oraz klasy
2. Natomiast na zakończenie szkoły
średniej II stopnia wszyscy uczniowie muszą przystąpić do egzaminu
pisemnego z języka norweskiego.
Poza tym są oni wówczas zobowiązani do przystąpienia do 2 bądź 3
egzaminów z innych przedmiotów
w zależności od wybranego pro ilu
kształcenia. O wyborze przedmiotu egzaminacyjnego i jego formie
(pisemna bądź ustna) decydują
poszczególne województwa (fylkeskommune). Egzaminy końcowe
w szkole średniej II stopnia odbywają się w maju5.

Miejsce historii i WOS
w norweskiej szkole

Norweski program nauczania
podkreśla znaczenie rozwijania
pięciu umiejętności podstawowych, które stanowią integralną
część wszystkich przedmiotów
i promocji wiedzy. Należą do nich:
wysławianie się, czytanie, pisanie,
rozumowanie oraz umiejętności
matematyczne. Głównym celem
norweskich nauczycieli jest nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwie w taki sposób, aby przyczynić się do rozwoju tych kluczowych pięciu umiejętności6.
Historia oraz wiedza o społeczeństwie na poziomie kształcenia podstawowego wchodzą w zakres przedmiotu nauki społeczne
(samfunnsfag), który obejmuje
również zagadnienia z zakresu
geogra ii. W 1. klasie szkoły średniej II stopnia wszyscy uczniowie
nadal uczęszczają na przedmiot
nauki społeczne. Natomiast od 2.
do 3. klasy szkoły średniej II stopnia, przygotowującej do studiów
(Studiekompetanse),
samfunnsfag zostaje podzielony na osobne
ścieżki edukacyjne przeznaczone
dla uczniów, którzy wybrali pro il
humanistyczno-ekonomiczny oraz
artystyczny.
Wszyscy uczniowie mają wówczas obowiązkowe lekcje historii,
która na tym poziomie edukacyjnym została wydzielona z nauk
społecznych. Poza tym w ramach
pro ilu humanistyczno-ekonomicznego uczniowie muszą zaliczyć
przedmioty związane z historią
i wiedzą o społeczeństwie, takie
jak: komunikacja i kultura, rozwój
przedsiębiorczości i biznesu, historia i ilozo ia, prawo, marketing
i zarządzanie, media i informacje,
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Strona internetowa Norweskiego Urzędu ds. Edukacji i Szkoleń. Informacje na temat egzaminów końcowych, http://www.udir.no/Vurdering/Eksamen-grunnskole/; http://www.udir.no/Vurdering/Eksamen/Muntlig-eksamen/ [dostęp: 1.03.2014 r.].
4
Eurydice – Europejska sieć informacji o edukacji. System edukacyjny w Norwegii, http://www.eurydice.org.pl/sites/eurydice.org.pl/files/
norwegia.pdf [dostęp: 10.01.2014r .]; strona internetowa Norweskiego Urzędu ds. Edukacji i Szkoleń, informacje na temat programów nauczania w szkole średniej II stopnia, http://www.udir.no/Stottemeny/English/Curriculum-in-English/Upper-secondary-education-/; http://www.
udir.no/Upload/Rundskriv/2013/Udir-1-2013-Vedlegg-2.pdf [dostęp: 1.03.2014 r.].
5
Strona internetowa Norweskiego Urzędu ds. Edukacji i Szkoleń. Informacje na temat egzaminów końcowych. http://desk.udir.no/Vurdering/Eksamen-videregaende/; http://desk.udir.no/Regelverk/Rundskriv/2009/Udir-1-2009-Trekkordning-ved-eksamen-i-Kunnskapsloftet/
[dostęp: 1.03.2014 r.].
6
Eurydice – Europejska sieć informacji o edukacji. System edukacyjny w Norwegii, http://www.eurydice.org.pl/sites/eurydice.org.pl/files/
norwegia.pdf [dostęp: 1.03.2014 r.].

z doświadczeń innych krajów

pisemne przeprowadza się tylko
z języka norweskiego, języka angielskiego oraz matematyki. Są
one przygotowywane w ramach
zewnętrznego systemu oceniania.
Natomiast w kompetencji norweskich gmin (kommune) leży wybór
przedmiotu egzaminacyjnego. Informację na ten temat uczniowie
otrzymują kilka dni przed planowaną datą egzaminu.
Egzaminy ustne przeprowadza
się ze wszystkich przedmiotów
nauczanych w grunnskole. Są one
przygotowywane i oceniane przez
miejscowych nauczycieli. Egzaminy ustne polegają na zaprezentowaniu podanego wcześniej tematu.
Podobnie jak w przypadku egzaminów pisemnych, gminy decydują
o tym, z jakiego przedmiotu dany
uczeń będzie zdawał egzamin ustny. Uczniowie dowiadują się o tym
na 48 godzin przed planowanym
egzaminem, a z wyprzedzeniem
24 godzin informowani są o temacie prezentacji. Egzaminy końcowe
przeprowadzane są w drugiej połowie maja. Po ukończeniu grunnskole wszyscy uczniowie otrzymują
świadectwo z wypisanymi ocenami i mają prawo do nauki w szkole
średniej3.

z doświadczeń innych krajów

polityka, jednostka i społeczeństwo, psychologia, historia i kultura
Lapończyków oraz ekonomia społeczna. W szkołach średnich II stopnia przygotowujących do zawodu
(yrkeskompetanse) nauka historii
oraz wiedzy o społeczeństwie kończy się po 1. klasie7.
Norweski system ma z pewnością wiele cech pozytywnych, co nie
oznacza, że budzi powszechny entuzjazm i satysfakcję. W wynikach
międzynarodowych badań kompetencyjnych PISA uczniowie norweskich szkół nie brylowali. Głosy krytyki dotyczą także zasobu
szczegółowej wiedzy historycznej
uzyskiwanej przez absolwentów.
Edukacja jest mocno zdecentralizowana, dobór treści swobodny i podejmowany na poziomie
lokalnym, a wobec tego trudno
mówić o jakimś wspólnym kanonie
wiedzy historycznej8.

Treści i metody
nauczania
14

W klasach 1–4 grunnskole prowadzi się kształcenie zintegrowane. Elementy historii oraz wiedzy
o społeczeństwie są już wówczas
powoli wprowadzane poprzez
ścieżkę
edukacyjną
elementy nauk ścisłych i społecznych
(læreverk i naturfag og samfunnsfag), w ramach której kształtuje
się tożsamość narodową. Dzieci
poznają norweskie symbole narodowe, najważniejsze wydarzenia z historii Norwegii oraz
norweskie tradycje. Nauczanie
w tych klasach jest oparte przede
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wszystkim na pogadankach, pracy z książką oraz zabawach dydaktycznych9.
W klasach 5–7 szkoły podstawowej wprowadza się przedmiot
nauki społeczne. Na tym etapie
edukacyjnym w ramach historii
kształci się umiejętności z zakresu
chronologii historycznej, analizy
źródeł historycznych oraz tworzenia krótkich narracji historycznych. Natomiast w zakresie wiedzy
o społeczeństwie wyrabiane są
postawy tolerancji oraz współpracy. W klasie 5. uczniowie poznają
podstawy warsztatu historyka oraz
zdobywają elementarną wiedzę
o starożytnych cywilizacjach
(Egipt, Grecja, Rzym), a z dziedziny wiedzy o społeczeństwie zapoznają się z podstawami funkcjonowania społeczności lokalnej, społeczności szkolnej oraz
wspólnoty rodzinnej.
Program nauczania w klasie 6.
jest poświęcony średniowiecznej Europie, epoce Wikingów
oraz średniowieczu w Norwegii.
W ramach wiedzy o społeczeństwie uczniowie poznają wówczas
różnice między społeczeństwem
demokratycznym a niedemokratycznym, funkcjonowanie państwa norweskiego i wspólnoty
lapońskiej w Norwegii oraz mają
zajęcia poświęcone wydatkom
rodzinnym.
W klasie 7. historia obejmuje podstawowe pojęcia związane
z epoką odrodzenia, odkryciami
geogra icznymi oraz unią duńsko-norweską (1537–1814). Na-

tomiast wiedza o społeczeństwie
przynosi podstawowe pojęcia
związane z tożsamością, kulturą
oraz współpracą międzynarodową10.
W szkole średniej I stopnia nadal
kształci się umiejętności związane
z chronologią, analizą i interpretacją oraz tworzeniem narracji historycznych. Uczniowie doskonalą też
umiejętności związane z wyszukiwaniem, wykorzystaniem i tworzeniem informacji, znajomością zasad demokracji oraz zasad gospodarki. Materiał nauczania historii
obejmuje dzieje powszechne oraz
Norwegii od początku XIX wieku do końca XX wieku. Materiał
wiedzy o społeczeństwie to takie
zagadnienia, jak: historia demokracji w Europie, różne modele
demokracji, integracja w ramach
Unii Europejskiej, naród i pojęcia z nim związane, kultura oraz
kultura wielonarodowa, praca
i wykształcenie, działalność gospodarcza w Norwegii, ochrona
środowiska oraz współpraca
w ramach UE.
Metody nauczania w klasach
5–10 polegają przede wszystkim
na pogadankach, dyskusjach, grach
dydaktycznych. Nauczyciele używają też wielu multimedialnych
środków aktywizujących11. Ze
względu na ograniczoną liczbę godzin przedmiotu samfunnsfag (641
godzin zegarowych w ciągu 10 lat)
oraz jego podział na zagadnienia
historyczne, społeczne i geograiczne nauczanie historii oraz wiedzy o społeczeństwie na poziomie

Strona internetowa Norweskiego Urzędu ds. Edukacji i Szkoleń. Program nauczania Nauk społecznych w szkole podstawowej i szkole średniej II stopnia http://www.udir.no/Upload/larerplaner/Fastsatte_lareplaner_for_Kunnskapsloeftet/english/5/Social_studies_subject_curriculum.
doc; http://www.udir.no/Stottemeny/English/Curriculum-in-English/Upper-secondary-education-/#fellesfag [dostęp: 1.03.2014 r.].
8
A. Kłonczyński, Nauczanie historii w skandynawskim folkhemmet, [w:] Kierunki badań dydaktycznych – Kierunkizmian edukacji historycznej, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Ł. Wróbel, Toruń 2013, s. 76–77.
9
Strona internetowa Norweskiego Urzędu ds. Edukacji i Szkoleń. Program nauczania Nauk społecznych w szkole podstawowej, http://www.
udir.no/Upload/larerplaner/Fastsatte_lareplaner_for_Kunnskapsloeftet/english/5/Social_studies_subject_curriculum.doc [dostęp: 1.03.2014 r.]; strona
internetowa podręcznika do przedmiotu „Læreverk i naturfag og samfunnsfag” w klasach 1–4, https://www.cappelendammundervisning.no/
undervisning/grunnskole/project-detail.action?id=109404&richList=true&facet=ft_level%3AGrunnskole%7CBarnetrinnet+1-4%7C&otherFacets=ft_subject%3AGrunnskole%7CSamfunnsfag%7C%3B%3Bft_level%3AGrunnskole%7C [dostęp: 1.03.2014 r.].
10
Plan nauczania przedmiotu „Nauki społeczne” w klasach 5-7 na przykładzie podręcznika „Globus” https://www.cappelendammundervisning.no/asset/PROJECT/MISCELLANEOUS/GlobusSamfunnsfag_ny_13362.pdf?ts=1369912581000 [dostęp: 1.03.2014 r.]; strona internetowa Norweskiego Urzędu ds. Edukacji i Szkoleń. Program nauczania Nauk społecznych w szkole podstawowej http://www.udir.no/Upload/
larerplaner/Fastsatte_lareplaner_for_Kunnskapsloeftet/english/5/Social_studies_subject_curriculum.doc [dostęp: 1.03.2014 r.].
11
Plan nauczania przedmiotu „Nauki społeczne” w klasach 8-10 na przykładzie podręcznika „Monitor” https://www.cappelendammundervisning.no/asset/PROJECT/MISCELLANEOUS/Tema_moni_13350.pdf?ts=1369912581000 [dostęp: 1.03.2014 r.]; strona internetowa Norweskiego Urzędu ds. Edukacji i Szkoleń. Program nauczania Nauk społecznych w szkole średniej I stopnia. http://www.udir.no/Upload/larerplaner/Fastsatte_lareplaner_for_Kunnskapsloeftet/english/5/Social_studies_subject_curriculum.doc [dostęp: 1.03.2014 r.].

Królestwo Norwegii około 1662 roku według Joana Blaeu

grunnskole spełnia jedynie funkcję
propedeutyczną12.
W 1. klasie szkoły średniej II
stopnia (zarówno w studiekompetanse, jak i yrkeskompetanse)
głównym celem nauczania historii
jest nadal kształcenie umiejętności
związanych z chronologią, analizą
i interpretacją źródeł oraz tworzeniem rozbudowanych narracji
historycznych. W zakresie wiedzy
o społeczeństwie uczniowie doskonalą wyszukiwanie, wykorzystanie
i tworzenie informacji, znajomość
zasad demokracji oraz życia gospodarczego. Materiał dydaktyczny obejmuje przede wszystkim
czasy współczesne, a z dziedziny
wiedzy o społeczeństwie jest rozszerzeniem tematyki poruszanej

w ungdomstrinnet. Metody i środki
dydaktyczne nie różnią się od używanych w szkole średniej I stopnia. Liczba godzin dla przedmiotu
nauki społeczne jest zwiększona
w porównaniu z grunnskole i wynosi 84 rocznie13.
Począwszy od klasy 2. szkoły
średniej II stopnia na poziomie
studiekompetanse, przedmiot samfunnsfag zostaje podzielony na pięć
ścieżek edukacyjnych: jednostka
i społeczeństwo, praca i biznes,
polityka i demokracja, kultura
oraz stosunki międzynarodowe.
Ten przedmiot muszą zaliczyć wyłącznie uczniowie, którzy wybrali
pro il humanistyczno-ekonomiczny bądź artystyczny. Uczniowie poznają zagadnienia związane z so-

z doświadczeń innych krajów

cjologią, polityką, prawem, kulturą oraz integracją europejską.
Liczba godzin przeznaczonych na
nauki społeczne wynosi 168 godzin
zegarowych w ciągu dwóch lat14.
W 2. i 3. klasie szkoły średniej II
stopnia historia staje się odrębnym
przedmiotem, który jest od tej pory
obowiązkowy dla wszystkich uczniów. Uczniowie wciąż kształcą te
same umiejętności, co na poprzednich etapach kształcenia, ale na
dużo wyższym poziomie. Materiał
nauczania obejmuje dzieje Norwegii i świata od czasu wynalezienia pisma do dnia dzisiejszego.
Metody nauczania oparte są przede
wszystkim na wykładach, debatach,
projektach edukacyjnych. Liczba
godzin historii w szkole średniej II
stopnia studiekompetanse wynosi
169 godzin zegarowych15.

Podręczniki

Podczas pobytu w Norwegii
miałam okazję zapoznać się z podręcznikami do nauk społecznych
(samfunnsfag) wydawnictwa Cappelen Damm na poziomie kształcenia podstawowego. Podręczniki
z serii „Mylder” („Tłum”) do klas
1–4 grunnskole są przeznaczone do
realizacji ścieżki edukacyjnej elementy nauk ścisłych i społecznych
(læreverk i naturfag og samfunnsfag). Obie te dyscypliny edukacyjne
są od siebie odseparowane w ramach poszczególnych rozdziałów
książki. Podręczniki zawierają motywujące i inspirujące zdjęcia i graiki, teksty odpowiednie do pracy
pod kierunkiem, jasne cele nauczania oraz ćwiczenia podsumowujące
do każdego rozdziału16.
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Strona Ministerstwa Edukacji i Rozwoju Królestwa Norwegii - siatka godzin dla kształcenia podstawowego na rok szkolny 2013/2014
http://www.udir.no/Regelverk/Rundskriv/2013/Udir-1-2013-Kunnskapsloftet-fag--og-timefordeling-og-tilbudsstruktur/Udir-1-2013-Vedlegg1/2-Grunnskolen/#GS-tabell-1 [dostęp: 1.03.2014 r.]; strona internetowa Norweskiego Urzędu ds. Edukacji i Szkoleń. Program nauczania Nauk
społecznych w szkole średniej I stopnia. http://www.udir.no/Upload/larerplaner/Fastsatte_lareplaner_for_Kunnskapsloeftet/english/5/Social_
studies_subject_curriculum.doc [dostęp: 1.03.2014 r.].
13
Strona internetowa Norweskiego Urzędu ds. Edukacji i Szkoleń. Program nauczania Nauk społecznych w szkole średniej II stopnia,
http://www.udir.no/Upload/larerplaner/Fastsatte_lareplaner_for_Kunnskapsloeftet/english/5/Social_studies_subject_curriculum.doc
[dostęp: 1.03.2014 r.].
14
Strona internetowa Norweskiego Urzędu ds. Edukacji i Szkoleń. Program nauczania Nauk społecznych w szkole średniej II stopnia,
http://www.udir.no/Upload/larerplaner/Fastsatte_lareplaner_for_Kunnskapsloeftet/english/5/Social_studies_subject_curriculum.doc
[dostęp: 1.03.2014 r.].
15
Strona internetowa Norweskiego Urzędu ds. Edukacji i Szkoleń. Program nauczania Historii w szkole średniej II stopnia, http://www.
udir.no/kl06/HIS1-02/Hele/?lplang=eng [dostęp: 1.03.2014 r.].
16
Strona internetowa, na której można zapoznać się z podręcznikiem „Mylder” do klasy 1. szkoły podstawowej. http://issuu.com/cdundervisning/docs/mylder1_blabok_mindre [dostęp: 8.03.2014 r.].
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Oslo, Pałac Królewski, foto: commons.wikimedia.org

Podręczniki do nauk społeczz trzech komponentów. W skład
nych (samfunnsfag) z serii „Glo„Monitora 1” wchodzą trzy odrębne
bus” są przeznaczone do klas 5–7
podręczniki: do historii, do wiedzy
szkoły podstawowej. Każda z tych
o społeczeństwie oraz do geograksiążek jest podzielona na trzy
ii. „Monitor 2” to zeszyt ćwiczeń
części: wiedza o społeczeństwie,
dla ucznia, który obejmuje wszysthistoria oraz geogra ia. Podręczkie wymienione wyżej przedmioty.
niki zawierają wiele ilustracji i są
Natomiast „Monitor 3” to strona
napisane przystępnym językiem.
internetowa, na której znajdują się
Wszystkie tematy rozpoczynają
dodatkowe materiały i ćwiczenia
się od przedstawienia celów lekdla uczniów. Treść podręczników
cji oraz ilustracji, która ma rozbu„Monitor 1” ma charakter probledzić ciekawość uczniów. Podział
mowy. Materiał nauczania każdetekstu głównego na akapity, wygo podręcznika podzielony jest na
szczególnienie kluczowych inforsześć głównych tematów: demokramacji na marginesach oraz ciekacja, narody i kultura, rozwój i techwostki tworzą przejrzystą
i uporządkowaną strukturę. Podsumowania, a także
ćwiczenia kończące każdy
temat sprzyjają utrwalaniu,
porządkowaniu i scalaniu
wiedzy. Zastrzeżenia może
budzić liczba map w części
historycznej, ale prawdopodobnie nauczanie jest wspomagane przez nauczycieli
innymi typami wydawnictw
kartogra icznych17.
Ciekawe ujęcie materiału
nauczania prezentują podręczniki z serii „Monitor”, które są przeznaczone do szkoły
średniej I stopnia (klasy 8–10).
Książki z tej serii składają się Obchody Dnia Konstytucji, foto: commons.wikimedia.org
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nologia, środowisko i konsumenci,
współpraca międzynarodowa oraz
ziemia, woda, powietrze (dotyczy
wyłącznie geogra ii).
Taki podział może wprowadzić
nieco chaosu w nauczanie historii,
ale w sumie układ podręcznika jest
frapujący. Każdy temat książki „Monitor 1” jest opatrzony w oś czasu,
wiele ilustracji oraz infogra ik. Nadal niewiele jest map, należy więc
korzystać z atlasów. Problemowa
konstrukcja publikacji „Monitor
1” jest dyskusyjna, ale prawdopodobnie przyczynia się do rozwoju
interdyscyplinarności w myśleniu
oraz samodzielnej pracy uczniów.
Komponenty „Monitor 2” oraz „Monitor 3” stanowią ciekawe uzupełnienie podręczników przedmiotowych. W szczególności strona internetowa inspiruje do korzystania
z sieci komputerowej jako źródła
informacji18.

Norweskie
nauczanie historii

Edukacja historyczna w Norwegii jest prowadzona w ramach
przedmiotu nauki społeczne, począwszy od szkoły podstawowej
aż do 1. klasy szkoły średniej II
stopnia. Następnie wszyscy uczniowie w ramach studiekompetanse
muszą
uczęszczać na lekcje historii. Ponadto ci, którzy
wybrali profil humanistyczno-ekonomiczny
bądź artystyczny, muszą
zaliczyć nauki społeczne, które nauczane są
w innej formie niż na
niższych etapach. Natomiast uczniowie, którzy
przygotowują się jedynie do zdobycia zawodu
(yrkeskompetanse), kończą naukę historii i wiedzy o społeczeństwie na
poziomie 1. klasy szkoły
średniej II stopnia.

Strony internetowa, na której można zapoznać się z podręcznikami „Globus” do klas 5–7 szkoły podstawowej. http://issuu.com/cdundervisning/docs/globus5samfblabok_red [dostęp: 10.03.2014 r.]; http://issuu.com/cdundervisning/docs/globus6samfelevbok_red [dostęp: 10.03.2014 r.];
http://issuu.com/cdundervisning/docs/globussamf7blabok_red [dostęp: 10.03.2014 r.].
18
Strony internetowa, na której można zapoznać się z podręcznikami „Monitor” do klas 7–10 szkoły podstawowej, http://issuu.com/
cdundervisning/docs/monitor1hist_blabok [dostęp: 10.03.2014 r.]; http://issuu.com/cdundervisning/docs/monitor1_samfunnskunnskap_
blabok [dostęp: 10.03.2014 r.]; strona internetowa komponentu „Monitor 3”. http://monitor.cappelendamm.no/ [dostęp: 10.03.2014 r.].

Foto New Media Style

Współczesne rekonstrukcje skłaniają do wielu refleksji.
W Anglii wydarzenia w formie „History Live” funkcjonują
jako część programu edukacji szkolnej, łączą najciekawsze
epizody z historii całej Anglii w jednym miejscu. To wyjątkowy Dzień Dziedzictwa, w trakcie którego są opowiadane
najciekawsze wydarzenia z przeszłości Anglii.

Robert Nowakowski

J

„Przeżyj 2000 lat historii
w jeden weekend podczas
1
2
3

Najważniejsze wydarzenia w ramach History Live w 2014 r. objęły
Cavaliers i Roundheads z angielskiej wojny domowej – bitwę pod
Marston Moor (1644), bitwy pod
Stoke Field (1487) i bitwę pod
Standard (1138). W tym spektakularnym i emocjonującym wydarzeniu nie zabrakło Medieval Joust,
czyli turnieju rycerskiego w szrankach, pokazów niesamowitej potęgi cesarskiej armii rzymskiej i ekscytujących rekonstrukcji wojny
z 1812 roku.
Jeśli to wszystko dzieje się
w jednym miejscu, zaostrza apetyt,

tym bardziej że w namiocie BBC
History Magazine na pytania gości odpowiadał czołowy angielski
historyk i szef wydarzenia Lucy
Hutchings. Stwierdził wówczas:
„W Dniu Dziedzictwa chcemy
wnieść do życia przeszłość, a ten
weekend to nasza wizytówka,
to idealne miejsce, aby zobaczyć
historię na żywo w akcji!”.
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Szkolny Program
Dziedzictwa

Został zaproponowany przez
program rządowy English Heritage (Dziedzictwo Anglii) dotyczący
edukacji kulturalnej w Anglii. Utworzono go w odpowiedzi na sprawozdanie przedstawione przez Darrena Henleya. To trzyletni program,
który rozpoczął się we wrześniu
2012 roku i ma na celu zapewnienie rozwoju lokalnego dziedzictwa
Anglii. Szkolny Program Dziedzictwa jest inansowany przez Departament Edukacji, skupia szkoły
w ośmiu regionach w Anglii i będzie działać do marca 2015 roku3.

http://www.english-heritage.org.uk/about/news/history-live/.
http://www.english-heritage.org.uk/about/news/history-live/.
http://www.english-heritage.org.uk/content/images/education-schools/salibury-and-wilt-museum-ed-partners-stonehenge.
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edna z takich imprez odbywa się
w Kelmarsh Hall w hrabstwie
Northamptonshire.
Podczas
jednego weekendu, w sobotę
19 i w niedzielę 20 lipca 2014 r.,
spotkało się tam 2000 rycerzy
i innych odtwórców w pięknych
kostiumach. Zorganizowano spektakularne rekonstrukcje bitew,
a przybyli goście mogli również
zwiedzić liczne zabytki. Najmłodsi
bawili się w historycznym lunaparku i brali udział w pokazach dla
dzieci, a dorośli słuchali muzyki
na żywo i występów trubadurów.
Odbyły się także spektakle upamiętniające I wojnę światową. Opowiadały one o bohaterstwie i poświęceniu ludzi i koni brytyjskiej
kawalerii. Podczas lotu porucznik
Absilon – jeden z „Knights of the
Air” – zaprezentował swoją nową
maszynę1.
Hasła przyświecające tej imprezie:

naszej flagowej imprezy
w lipcu tego roku”.
„Czy kiedykolwiek chciałeś się znaleźć w samym
środku fabularnego
historycznego hitu?
Tego lata dostaniesz
swoją szansę, ponad
2000 rycerzy i wykonawców zaprezentuje historię
Anglii”2.

z doświadczeń innych krajów

Angielska
„żywa
historia”

z doświadczeń innych krajów

Celami programu są:
●

●

●

●

●

rozwój poczucia dumy ze swojego miejsca zamieszkania
od najmłodszych lat;
wyjaśnienie pojęcia „dziedzictwo” i jego relacji z historią
narodową;
wykształcenie pewności siebie
u nauczycieli w skutecznym
wykorzystaniu lokalnych zasobów dziedzictwa w realizacji
programu nauczania;
włączenie edukacji dotyczącej
dziedzictwa w program nauczania;
większe zaangażowanie społeczności lokalnej w życie
szkoły.
Wał Hadriana
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W ośmiu regionach Anglii rozlokowano menadżerów, którzy
zostali powołani do pracy w dwunastu szkołach, aby koordynować
szkolenia dla nauczycieli. Menadżer, który uczestniczy dłużej niż
rok w programie, otrzymuje sześć
dodatkowych szkół w każdym kolejnym roku.
Wśród funkcjonujących placówek biorących udział w programie
można wymienić: na południu Barking & Dagenham, South East Great
Yarmouth i w części południowo-zachodniej Bristol, który powstał
jako pierwszy w 2012 roku. W ramach projektu odbyło się wiele
ciekawych zajęć w szkołach, zwiedzono lokalne szlaki dziedzictwa
kulturowego, szlaki archeologiczne i wystawiano spektakle teatralne. W kwietniu 2013 roku trzy
nowe regiony zostały włączone
do programu: East Midlands (Leicester), North East (North Tyneside) i North West (Manchester).
W ostatnim roku programu (kwiecień 2014 – marzec 2015 r.) władze
lokalne w regionie West Midlands
(Telford i Wrekin) oraz Yorkshire
i Humber (Północna Yorkshire)
do nich dołączą. Obecnie, w obrębie wszystkich ośmiu regionów,
funkcjonuje 150 szkół, które otrzy4

mują wsparcie4. Istnieją również
centralne fundusze na wsparcie
lokalnych organizacji kulturalnych.
Program Dziedzictwa daje okazję
do partnerstwa w każdym regionie.

Program
w dydaktyce historii

Angielski projekt stwarza wręcz
niewyobrażalne możliwości, które
jak dotąd nie są w pełni wykorzystywane i mam nieoparte wrażenie, że stanowią doskonały zaczyn
do konsolidacji społeczeństwa
tak zróżnicowanego kulturowo
i etnicznie. To jeden z powodów,
dla których tak dobrze przyjął się
na Wyspach – stanowi początek
w drodze do przekazania treści historycznych w sposób atrakcyjny
dla dzieci i młodzieży. Niesłychanie prosty i zarazem nowatorski
program stwarza również wielkie
możliwości w kontekście łatwości wprowadzania nowoczesnych
technik animacji zajęć. Mogą dotyczyć wprowadzenia np. ciekawej
animacji komputerowej czy nowych elementów dramy na zajęciach. Nie wymaga to konsultacji
komisji edukacji i wielu debat historyków i dydaktyków. Ciekawe
propozycje bronią się niejako same
i są wprowadzane na zajęciach

http://www.english-heritage.org.uk/education/heritage-schools/about-heritage-schools/.

po zaproponowaniu przez regionalnego menadżera historii.
Potencjał programu, który ukrywa się pod ogólnym pojęciem „Program Dziedzictwa Narodowego”,
ma olbrzymie znaczenie w procesie krzewienia lokalnych wartości
i w dydaktyce historii. Wspólne inicjatywy nauczycieli, wymiana doświadczeń pobudzają do owocnej
pracy, a w konsekwencji powodują
zaangażowanie coraz większej liczby osób. Ten bardzo budujący organizm ma szansę stworzyć solidną
grupę nauczycieli historii, którzy
zachęceni nadrzędnym celem, czyli propagowaniem i krzewieniem
dziejów, wnoszą zupełnie nową jakość do nauczania przedmiotu.
Lokalne spojrzenie na historię ma odniesienie w obszarze
ogólnonarodowym, gdyż dotyczy wielu miejsc i ludzi mających
wpływ na dzieje całego kraju. Historia, np. miejscowości Hastings,
ma znaczenie w odniesieniu lokalnym i ogólnym. John Roland Tolkien dla mieszkańców Oksfordu
jest wielkim twórcą, ale i w kontekście ogólnonarodowym ma olbrzymią wartość kulturową. Podobne
znaczenie mają zabytki, które często stanowią o dziedzictwie nie tylko lokalnym.

Jakich elementów brakuje?

1. Spójną politykę, w obrębie której są realizowane 1. Niezmiernie istotna jest spójność koncepcji nauczania, a więc jednomyślna polityka menadżerów,
założenia programu nauczania według angielskiej
stworzenie wielu „ciągów przyczynowo-skutkopodstawy programowej.
wych”, od tematu na lekcji przez wizytę w miejscu,
2. Coraz większe zaangażowanie „jednostek pomocniktóre nawiązuje do badanego czasu, do ciekawej
czych” będących doskonałą formą promocji lokalneformy konspektu, który łączy aspekt dziedzictwa
go dziedzictwa, czyli niezliczonej wręcz liczby obieki zagadnienia programowe.
tów, które są wpisane na listę English Heritage.
2. Przygotowanie prowadzących, przewodników
3. Zaangażowanie solidnej grupy nauczycieli, którzy
w miejscu ciekawym historycznie powinno nie tylwymieniają swoje spostrzeżenia, proponują ciekawe
ko zawierać elementy „żywej historii” przez proporozwiązania na zajęciach czy wymieniają nowatorskie
zycję ubiorów z epoki czy rzemiosł dawnych. Istotkonspekty.
ne jest wykorzystanie tych elementów w kontekście
ogólnej historii Anglii i podstawy podstawowej.
3. Należy się wsłuchać w głos dzieci i młodzieży. Potrzeba wymiany międzyszkolnej, a więc wspólne
ogniska, spotkania integracyjne dla szkół, podczas
których uczniowie wymieniają swoje doświadczenia i proponują coraz korzystniejsze formy krzewienia dziedzictwa lokalnego.
Mur Hadriana jest wymieniony
jako drugi najbardziej kultowy brytyjski punkt w ankiecie przeprowadzonej wśród młodych ludzi. Prowadzący program English Heritage
zaproponowali konkurs dla dzieci
i młodzieży z nagrodami. Konkurs
na podstawie pokazów odtwórców
uczy i bawi. Dzieci mogą przymierzyć stroje i zbroje legionistów.

Rząd w sprawie
edukacji kulturalnej

Sekretarz wydziału edukacji
Michael Gove sporządził wykaz
lokalnych zabytków, dzięki czemu
uczniowie są inspirowani bogatą
historią Wysp. Stwierdził też, że
spotkania inspirują uczniów dzięki

„To wszystko to fizyczne
pozostałości bogatej,

kontrowersyjnej i ekscytującej historii Anglii.
Należą do ludzi, którzy
żyją na tej ziemi, a dzieci, które odwiedzają te
miejsca, są zachęcone,
by sięgnąć dalej…”.
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Praca z partnerami

Program został do inansowany
kwotą 2,7 mln zł. Środki pochodzące z Ministerstwa Edukacji zostaną
rozdysponowane w ciągu trzech lat.
Głównym bene icjentem są ośrodki, które działają w ramach dziedzictwa w dostarczeniu projektów.
Pieniądze tra ią m.in. do ekspertów w dziedzinie edukacji, na rzecz
dziedzictwa, zasilą szkoły, wspomo-
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Zamek York – Wieża Clifforda

„żywej historii”. W tym celu powstały szlaki turystyczne z uwzględnieniem potrzeb dydaktycznych na bazie lokalnego dziedzictwa.
Przykładowo, dzieci w wieku
szkolnym w Kings Lynn, Norfolk:
oglądają pozostałości klasztoru franciszkanów rozbitego w trakcie reformacji; odwiedzają kaplicę Tudorów,
która była używana jako magazyn
prochu w czasie wojny domowej; poznają bogatą historię hotelu księcia
Head, który powstał dla Jakuba, księcia Yorku, w czasie kryzysu wykluczenia; odwiedzają przystań, z której
badacz George Vancouver popłynął
do Kanady. Gove stwierdził, że

z doświadczeń innych krajów

Co program proponuje?

z doświadczeń innych krajów
20

Bractwo Rycerskie KERIN także kultywuje tradycje przodków.

gą kontakty szkół z menadżerami
programu lokalnego dziedzictwa,
dostarczą ciekawych programów
w dydaktyce historii, wykorzystując
„żywą historię”.
Simon Thurley, dyrektor naczelny English Heritage, powiedział:
„wokół każdej szkoły istnieje bogata historia: ulicy, osiedla; każde miasto i wieś są pełne miejsc,
w których miały miejsce ciekawe
wydarzenia.
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Chcemy, aby każde dziecko, rodzice i nauczyciele
byli dumni z własnego
dziedzictwa ich regionu, by zrozumieli, jaką
rolę odegrało w historii
Anglii. Nasz Program
Szkolnego Dziedzictwa
przynosi żywą historię
do klasy, […] obdarzy
przyszłe pokolenia dzieci
zrozumieniem miejsca,
w którym dorastają”.

Propozycje wszelkich działań
powstających na podstawie Programu Dziedzictwa pochodzą od Darrena Henleya. Został on poproszony przez Departament Edukacji
i Departament ds. Kultury, Mediów
i Sportu, by zainicjować powstanie
Szkolnego Programu Dziedzictwa.

Rola nauczyciela

Henley zaleca, aby wsparcie otrzymali nauczyciele, zarówno nowo wykwali ikowani, jak i doświadczeni:
5

„Wyzwania, które stawia program, są
dopasowane do wszystkich niezbędnych aspektów kształcenia nauczycieli. Uważam, że wsparcie w tym
zakresie powinno być zapewnione
szczególnie dla nowo wykwali ikowanych nauczycieli”.
Doświadczeni nauczyciele, którzy korzystają z zasobów programu,
ustawicznie powiększają swój warsztat pracy, a ich nowe spojrzenie
w wielu aspektach pracy dydaktycznej sprawia, że sposób prowadzenia
zajęć jest aktualny, a zarazem ciekawy. Nigdy nie należy lekceważyć, jak
wielki wpływ mogą mieć nauczyciele
na zaangażowanie dziecka w edukacji
kulturalnej. Każdego dnia w szkołach
w całym kraju nauczyciele uczestniczący w programie zamieniają zwykłe lekcje w ważne chwile w życiu
dzieci. Ważne, że nauczyciele doceniają znaczenie edukacji kulturalnej
w ich szkołach. Mają szkolenia, przeprowadzają doświadczenia, dysponują narzędziami do nauczania historii
na wysokim poziomie.

Funkcjonowanie
programu na co dzień

Z informacji znajdujących się
na stronie internetowej nauczyciel
decyduje, jaki obiekt historyczny
ma zamiar odwiedzić. Sporządzono
również mapę z architektonicznymi ciekawostkami, więc nauczyciel
w swojej najbliższej okolicy może
znaleźć ciekawe miejsce, ciekawy

program, a nawet poprosić o darmowy transport.
Jak wyglądają zajęcia w miejscach
biorących udział w programie? Anglicy stworzyli stronę, na której znajdują się tematy przydatne nauczycielowi. Oto niektóre z nich:
● Czy moje zabawki różnią się
od tych z przeszłości?
● Czego możemy się dowiedzieć
z kształtów budowli?
● Czego możemy się dowiedzieć z fotografii żywności z przeszłości?
● Czy w epoce wiktoriańskiej dzieci bawiły się w parku?
● Co mogą nam powiedzieć budynki o życiu ludzi w Wielkiej
Brytanii w 1948 roku?
● Jak Rzymianie zmienili Wielką
Brytanię, gdy się tu osiedlili?
● Co pomniki mogą nam powiedzieć o brytyjskiej polityce zagranicznej w latach 1854–1914?
● Jaki wpływ miało rozwiązanie
klasztorów na angielskie społeczeństwo i kulturę?
● Czy mamy prawo uczcić żywot
przedsiębiorcy, który handlował
niewolnikami?5

Sugestia

Czy biorąc pod uwagę możliwości, które niesie program, można
zaangażować przewodników w Zamku York i w innych ciekawych
miejscach, by przygotowali pogawędkę, która będzie spójna z programem nauczania, a jednocześnie

http://www.heritage-explorer.co.uk/web/he/teachingactivitiesdetail.aspx?crit=&ctid=61&id=1202.

A co z Polską?

Przyglądając się koncepcji zagadnienia, można zauważyć analogię
do polskiej podstawy programowej
i tematu, który dotyczy Kazimierza
Wielkiego i jego koncepcji obrony
granic przez zastosowanie systemu obronnego w postaci strażnic
i zamków będących największym
osiągnięciem budowlanym w średniowieczu. Dodatkowym atutem
takiej koncepcji lekcji historii jest
wyjątkowo duży zasięg zamków,
a co z tym związane – duża liczba
potencjalnych szkół mających bezpośredni związek z tą historią.

Efekty

Coraz częściej wydarzenia historyczne są inscenizowane. Bezpośredni kontakt z żywymi obrazami sprzed lat powoduje, że dzieci
i młodzież uczestniczące w tych wydarzeniach pamiętają o przeszłości, a uroczystości stają się dla nich
ważniejsze. To doskonała promocja
historii i jednocześnie wspaniała
forma w dydaktyce historii. Od stu
lat rząd brytyjski podejmuje aktywne działania w celu ochrony zabytkowych miejsc o znaczeniu krajowym. Od 1970 r. Szkocja i Walia
miały swobodę korzystania z tego
systemu lokalnie, a w 1983 r. rząd
stworzył English Heritage, który
objął całą Wielką Brytanię.

English Heritage jest odpowiedzialny za identy ikację budynków,
6

Temat lekcji: Jak Wilhelm Zdobywca zabezpieczył zdobytą ziemię?
Wskazówki dla nauczyciela:
Poproś uczniów, aby spojrzeli na fotograﬁę Zamku York, zwanego Wieżą
Cliﬀorda. Wyjaśnij, iż mimo że elementy konstrukcyjne pochodzą głównie
z XIII wieku, pierwszy zamek został zbudowany w tym miejscu w 1068
roku przez Wilhelma Zdobywcę po jego inwazji na Anglię. Budowę zamków rozpoczęto z wprowadzeniem systemu feudalnego.. Poproś uczniów,
aby zastanowili się nad funkcją zamków w systemie sprawowania władzy.
W jaki sposób Wilhelm Zdobywca wykorzystywał zamek w sprawowaniu
władzy? Poproś, by uczniowie stworzyli listę z „ﬁzycznym” wpływem zamków na przestrzeń społeczną i „psychologicznym” wpływem zamków.
Po wykonaniu zadania młodzi słuchacze mają znaleźć inny zamek i analogicznie przeanalizować jego funkcje6.
Wyniki i cele lekcji: Zbadaj różne sposoby, które wykorzystywał Wilhelm
Zdobywca, by zabezpieczyć podbój.
● Wyjaśnij, jak Wilhelm Zdobywca pokonał początkowy opór Saksonów.
● Opisz i wyjaśnij, jakie metody stosował William, aby skonsolidować władzę w Anglii.
Analizując tekst, używaj terminologii z tematu.
pomników i miejsc oznaczonych
jako chronione oraz za doradztwo
zarówno na szczeblu samorządowym, jak i rządowym. Program
odgrywa znaczącą rolę w kwestii
ochrony dziedzictwa narodowego.
Zapewnia rozwój nowych i regenerację istniejących zabytków. Istnieje również zespół doradzający
rządowym agendom w kwestii
dziedzictwa, podejmuje niektóre
rodzaje badań i współuczestniczy
w rozdzielaniu dotacji.
W ubiegłym roku 11 milionów
ludzi odwiedziło 420 miejsc i zabytków z listy dziedzictwa, a ponad milion osób jest członkami
English Heritage, w tym wielu
nauczycieli historii. Biorąc pod
uwagę dużą rozbieżność kulturową na Wyspach, angielski program
staje się doskonałym sposobem,
by stworzyć wspólną dla wszystkich wartość, której nadrzędnym
celem jest poznanie dziejów kraju,
w którym mieszkają.
Koordynacja zasobów oświatowych w ramach projektu lokalnego
dziedzictwa sprzyja bezpośred-

nim kontaktom, zapewnia łatwość
wprowadzania innowacyjnych rozwiązań na skalę ogólnokrajową, powoduje, że historia staje się ważnym
przedmiotem. Od przywiązania
do lokalnych tradycji zależy nasze
pojęcie historii. Kraje, w których
dużą wagę przywiązuje się głębszego postrzegania i zrozumienia
historii, stają się silniejsze, bardziej
odporne na zagrożenia, które wciąż
kryją się we współczesnym świecie
i powtarzają, jak sama historia...
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Działajmy!

Zachęcony angielskim projektem zwróciłem się do wielu polskich szkół, którym przedstawiłem
możliwości, które program proponuje. W rozmowie zaproponowałem przybliżenie problemu i zainicjowanie założeń na podstawie
angielskich doświadczeń i własnych spostrzeżeń, by przenieść
je i wprowadzić w Polsce.
Zapraszam
do
współpracy
wszystkich zainteresowanych, którzy zechcą rozwinąć tę jakże ciekawą formę edukacji w Polsce.

http://www.heritage-explorer.co.uk/web/he/teachingactivitiesdetail.aspx?crit=&ctid=48&id=11006.
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Proces powstawania
English Heritage został
opisany w monografii
Men from the Ministry:
How Britain Saved Its
Heritage Simon Thurley.

PROPOZYCJA LEKCJI

z doświadczeń innych krajów

wykorzysta elementy „żywej historii”. Nauczyciel, który przybędzie
z grupą dzieci do zamku, mógłby
otrzymać gotowy konspekt lekcji.
Jego zadaniem byłoby jedynie zgłoszenie klasy (klas z jednego poziomu) do programu, a następnie zrealizowanie programu, który narzuca
angielska podstawa programowa.

historia i style
Wiadomości Historyczne 2/2015
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Architektura gotycka
Michał Pszczółkowski

Panicz bogaty, krewny Horeszków daleki,
Przyjechawszy z wojażu upodobał mury,
Tłumacząc, że gotyckiej są architektury
Choć Sędzia z dokumentów przekonywał o tem,
Że architekt był majstrem z Wilna, nie zaś Gotem.
Drugi odcinek serii na temat stylów architektonicznych – tym razem poświęcony gotykowi – rozpoczynamy nie bez powodu cytatem
z Pana Tadeusza. Architektura gotycka przez długie wieki uchodziła
za symbol prymitywizmu i ciemnoty wieków średnich, o czym
świadczy nawet nazwa, ukuta
przez renesansowego humanistę
Vasariego, który barbarzyńską według niego kulturę średniowiecza
powiązał z plemieniem Gotów. Dla
ludzi renesansu, zafascynowanych
antykiem, gotyckie formy architektoniczne były równie obce i niezrozumiałe, jak wcześniejsze romańskie; dopiero na fali XIX-wiecznego
romantyzmu zmieniło się postrzeganie gotyku, a dziś epoka ta jest
oceniana jako jedna z najbardziej
nowatorskich i twórczych w historii architektury.
Ostatni wielki styl średniowiecza dotarł na ziemie polskie około
1250 roku, a więc sto lat po narodzinach we Francji, najpóźniejsze
realizacje gotyckie datują się natomiast na XVI wiek. W porównaniu z francuską polska architektura gotycka ma szereg cech
specy icznych. O ile we Francji
podstawowym materiałem budowlanym był – jak za czasów romanizmu – kamień, to w naszej części
Europy budowano przede wszystkim z cegły. Z kamienia wykonywano jedynie detale rzeźbiarskie,
a także elementy szczególnie istot-

ne ze względów konstrukcyjnych,
jak narożniki ścian lub obramienia
okien i portali.
Polski gotyk różni się zatem
od romanizmu budulcem, ale też
proporcjami – krakowski Kościół Mariacki jest lekki i strzelisty, w odróżnieniu od masywnej
i przysadzistej kolegiaty tumskiej.
I ostatnia ważna różnica: z czasów
gotyckich dysponujemy już nie tylko kościołami, lecz także dziełami
architektury świeckiej, związanej
z późnośredniowieczną kulturą rycerską i mieszczańską.
Charakterystyczne
elementy
i detale, pozwalające na identy ikację formy gotyckiej, omówimy
na przykładzie zamku krzyżackiego w Malborku. Trudno o lepszy
materiał do „nauki gotyku”, nie
tylko dlatego, że mamy tu do czynienia z największą budowlą epoki
i jednocześnie największym obiektem ceglanym na świecie. Przede
wszystkim jednak zamek malborski jest rzadkim przykładem budowli łączącej cechy architektury
obronnej, sakralnej i rezydencjonalnej z charakterystycznymi
dla tych typów funkcjonalnych
formami i elementami. Malbork
to rezydencja wielkich mistrzów
i największy klasztor zakonu krzyżackiego, przede wszystkim jednak
– zamek. Całość, złożona z dwóch
części: właściwego zamku (nazwanego później Zamkiem Wysokim)
i przedzamcza od strony północnej,
została w związku z tym wyposażona we wszystkie ważne elementy średniowiecznej architektury
obronnej.
Już lokalizacja kompleksu –
na wzgórzu, nad rzeką Nogat – miała stanowić pierwszą przeszkodę
w przypadku szturmu. Następną
zaporą, a właściwie całym systemem zapór, był zamknięty obwód
obronny złożony z kilku pierścieni
grubych murów, wyposażonych
w okrągłe, czworoboczne i wielo-

boczne baszty ❶. Mury obronne
otoczono fosą ❷, możliwość wjazdu na teren zamku ograniczając
do bramy ❸ z mostem zwodzonym i drewnianą, okutą żelazem
kratą – broną, opuszczaną i podnoszoną za pomocą systemu łańcuchów i kołowrotów. Dodatkowe
wyposażenie murów i baszt to krenelaż (blanki) ❹, czyli zwieńczenia w postaci zębów, pomiędzy
którymi byli rozlokowani obrońcy,
machikuły ❺, tzn. nadwieszone ganki z otworami w podłodze,
służące do ostrzału z góry lub
hurdycje – drewniane, możliwe
do demontażu odpowiedniki machikułów.
Bardzo
charakterystycznym
elementem architektury zamków
krzyżackich jest dansker (gdańsko) ❻ – wieża wysunięta poza
obręb bryły zamku i połączona
z nim za pośrednictwem krytego
ganku. Dansker pełnił funkcję wieży ustępowej, a także ostatniego
punktu obrony. Podobne danskery
znane są m.in. z zamków krzyżackich w Toruniu, Kwidzynie lub Kowalewie Pomorskim.
Architektura średniowiecznych
zamków jest dziś postrzegana jako
bardzo malownicza, mimo że wcale
nie była budowana z myślą o tym,
aby cieszyła oczy. Najważniejsze
były względy obronne, które nie
pozostawiały zbyt wielkiego pola
do popisu dla dekoracji. Niemniej
stosowano proste zabiegi zdobnicze, często na przykład wprowadzając dekoracyjne wątki muru
w postaci przepalonych, prawie
czarnych cegieł – tzw. zendrówek,
układanych w kompozycje rombowe ❼. Takie dekoracje miały też
pewien sens konstrukcyjny, zendrówka jest bowiem bardziej wytrzymała od normalnie wypalonej
cegły, ułożona w postaci kratownicy
tworzyła więc dodatkowe wzmocnienie muru, przypominając pod
względem zasady działania stalowe

historia i style
Foto Fotolia
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na zamku malborskim na początku XIV wieku, kiedy do Malborka
przeniesiono z Wenecji stolicę państwa zakonnego (1309). Kompleks
malborski doczekał się wówczas
rozbudowy, niezbędnej w związku
z nowymi funkcjami: zamek (odtąd
zwany Zamkiem Wysokim) przeznaczono w większości na sypialnie, na terenie przedzamcza powstał natomiast trójskrzydłowy
Zamek Średni, odgrywający rolę
krzyżackiego centrum władzy, dyplomacji i rozrywki. Najbardziej
prestiżowym
przedsięwzięciem
była tu budowa Pałacu Wielkich
Mistrzów ❽.
Elewacje pałacu zaopatrzono
w elementy obronne – blanki i machikuły, ich wymyślna forma świadczy jednak o roli przede wszystkim
zdobniczej; zupełnie natomiast
nietypowe dla architektury obron-

nej są duże okna pałacu, zamknięte charakterystycznymi dla gotyku
łukami ostrymi (ostrołukami) i wypełnione maswerkami, tj. kamienną koronką, w której osadzano kolorowe szybki witraży. Kamienne
aplikacje maswerkowe na ceglanych elewacjach (trójliście i czworoliście) dopełniają dekoracyjnej
całości. Bezpośrednio do pałacu
przylega Wielki Refektarz, przekryty imponującym sklepieniem
palmowym ❾. Pojęcie „refektarz”
oznacza klasztorną jadalnię, ale
w tym przypadku słowo „jadalnia”
nie oddaje w pełni charakteru tego
pomieszczenia – jest to największa
sala zamku, w której podejmowano poselstwa, przyjmowano gości
oraz organizowano uczty i biesiady
(m.in. w 1368 roku spędzał tu Sylwestra Jan z Blois, jeden z najsłynniejszych rycerzy średniowiecza).
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zbrojenie we współczesnych konstrukcjach żelbetowych. Takie zendrówkowe kratownice pojawiają się
też w polskich zamkach na Mazowszu (Czersk, Ciechanów).
W murach ceglanych obiektów
gotyckich można też często zauważyć charakterystyczne otwory
o wielkości jednej cegły, sprawiające wrażenie, że mur jest „podziurawiony”. Ich układ na pierwszy
rzut oka jest nieregularny, dokładniejsze oględziny pozwalają jednak stwierdzić, że tworzą poziome
pasy o mniej więcej równych odstępach. Te niepozorne otwory to tzw.
maculce – pozostałości po belkach rusztowania demontowanych
po zakończeniu budowy, będące
ważnym dokumentem średniowiecznych technik budowlanych.
Elementy typowe dla architektury rezydencjonalnej pojawiły się

historia i style

Nową, reprezentacyjną funkcję
zamku malborskiego podkreślono
wreszcie ozdobnymi szczytami
❿, których elementy składowe
zamykają repertuar gotyckich detali architektonicznych. Pionowe,
wąskie wieżyczki – pinakle – dzielą szczyt na wertykalne pola, zamknięte trójkątnymi wimpergami.
Krawędzie wimperg podkreślono
ceglaną czołganką. Powierzchnię
szczytu pokrywają ostrołukowe
blendy, czyli „ślepe” okna, wypełnione maswerkami o bardzo dekoracyjnych rysunkach.
Formy typowe dla gotyckiej architektury sakralnej prezentuje
kaplica, umieszczona w skrzydle
Pałacu Wielkich Mistrzów, przede
wszystkim zaś kościół zamkowy

❹⓫ pod wezwaniem patronki
Zakonu, Najświętszej Marii Panny. Początkowo pełnił funkcję kaplicy zamkowej, po przeniesieniu
stolicy do Malborka doczekał się
rozbudowy. Wejście do świątyni
uformowano w postaci dekoracyjnego portalu, zamkniętego ostrołukową archiwoltą. Zewnętrzne
mury są rytmicznie dzielone przez
szkarpy (przypory), podpierające wewnętrzne ilary, na których
z kolei opierają się sklepienia.
Szkarpy i ilary to uproszczona
wersja systemu konstrukcyjnego
wielkich katedr gotyckich, tzw.
systemu przyporowego, wykształconego we Francji. W odróżnieniu od romanizmu, który operował pełnym, masywnym murem,

konstrukcja gotycka opierała się
na systemie ilarów, szkarp i łuków oporowych. W rezultacie
ściana była uwolniona od funkcji
konstrukcyjnej i można ją było
przepruć wielkimi, maswerkowymi oknami, zalewającymi wnętrze
kolorowym światłem witraży.
Pierwotnie wnętrze kościoła
malborskiego było przekryte sklepieniami gwieździstymi (żebra
sklepienne poszczególnych przęseł
tworzyły rysunek gwiazd), obecnie – po zniszczeniach wojennych
– znajdują się tu płaskie drewniane stropy. W obrębie kompleksu
występują też inne typy sklepień
gotyckich – w piwnicach dominują
krzyżowe, a w korytarzach – krzyżowo-żebrowe ⓬.

Rekomendacje „Wiadomości Historycznych”
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Łukasz Wróbel

Łukasz Wróbel

Militaria w edukacji
historycznej,

Justyna Brudzińska, Źródło

ikonograﬁczne w szkolnej edukacji historycznej
na przykładzie zbiorów
muzeów wielkopolskich,
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t. 1–2, red. Andrzej Drzewiecki, Łukasz Różycki,
Gdynia–Oświęcim 2014,
ss. 253+388
Obszerne, liczące ponad 600
stron dwutomowe opracowanie dotyczy przydatności
militariów w procesie dydaktycznym. Jak podkreślają
autorzy, książka nie ma podawać gotowych rozwiązań
zastosowania osiągnięć nauki o wojsku i wojskowości
w nauczaniu historii. Autorzy chcieli raczej wskazać,
jak specjalistycznego przygotowania i rozległej wiedzy
militaria wymagają od historyka i jak przydatne mogą
być w szkolnej edukacji historycznej.
Publikacja jest zbiorem ponad
40 artykułów o różnorodnej
tematyce. Znajdujemy wśród
nich teksty poświęcone archiwaliom wojennym, grom
planszowym o
tematyce
wojskowej,
inscenizacjom
i grupom rekonstrukcyjnym,
a także te dotyczące wiedzy
i wyobrażeń na temat militariów w świadomości współczesnego człowieka. Teksty

Poznań 2014, ss. 164

wyszły spod pióra zarówno
znawców historii wojskowej
(Karol Olejnik, Waldemar
Rezmer), jak i dydaktyków
historii (Barbara Kubis, Adam
Suchoński), dzięki czemu studia mają charakter interdyscyplinarny. Autorzy podjęli
również reﬂeksję dotyczącą
nowych metod w nauczaniu
historii wojskowości oraz wykorzystywania zasobów muzealnych, obiektów obozowych
i fortyﬁkacji w edukacji historycznej.
W gąszczu zagadnień, dodatkowo
komplikowanych
odmiennością szkół metodologicznych i historycznych,
książka stanowi cenny głos
nad miejscem wojska i wojskowości w edukacji historycznej.

Współczesna kultura wizualna wymaga od jej odbiorcy
nieustannego
odczytywania
informacji przenoszonych obrazem. Te niestety często bywają
nierozumiane lub odczytywane
powierzchownie, bez należytego kontekstu historyczno-kulturowego.
Pomocą dla nauczycieli chcących u swoich uczniów wykształcić umiejętność swobodnego i prawidłowego
poruszania się w kulturze
wizualnej jest książka Justyny
Brudzińskiej. Praca jest próbą
usystematyzowania wiedzy na
temat źródeł ikonograﬁcznych
funkcjonujących we współczesnym świecie oraz reﬂeksją
na temat wykorzystania tego
typu źródeł w szkolnej edukacji historycznej. Autorka analizuje sposoby pokazywania
historii przez sztuki plastyczne,
problem wykorzystania zbiorów muzealnych w praktyce
szkolnej czy też funkcję i miejsce ikonograﬁi w ścisłym od-

niesieniu do lekcji historii.
O niezwykłej użyteczności
książki stanowi stworzony
przez badaczkę model interpretacyjny dla źródeł obrazowych. Skonstruowany z użyciem aparatury pojęciowej
i metodologii stosowanej
przez różne dyscypliny badawcze klucz interpretacyjny pozwala zrozumieć uczniowi wielopłaszczyznowość przekazu
wizualnego, z którym ma do
czynienia, oraz postawić odpowiedni zestaw pytań. Oczywiście ustalenia oraz proponowany model nie odnoszą się
tylko do sztuki wielkopolskiej,
uzyskane wyniki mają wartość
dla uczniów/nauczycieli z pozostałych regionów Polski, którzy mają do dyspozycji podobne źródła ikonograﬁczne.

na najstarszym polskim uniwersytecie
Rafał Szmytka

spółczesne media z równą uwagą komentują
wydarzenia
polityczne,
co działania podejmowane w związku z postępującymi zmianami klimatycznymi.
Na skutek zalewu komunikatów
płynących z różnych kanałów informacyjnych można odnieść wrażenie o niespotykanej prędkości
procesów zachodzących w środowisku i konsekwencjach działalności człowieka. Czy faktycznie
zjawiska, których dziś jesteśmy
świadkami, są bez precedensu? Czy
jesteśmy w stanie wynieść jakąkolwiek lekcję z doświadczeń naszych
przodków zmagających się z żywiołami i skutków nieprzerwanej
wzajemnej relacji człowieka i środowiska?
W Niemczech, w krajach Beneluksu, w Stanach Zjednoczonych czy w dalekiej Japonii coraz częściej głos w debacie nad
zmianami środowiska zabierają
badacze biohistorii zwanej historią środowiskową. W Polsce
ta subdyscyplina nauk historycznych dopiero raczkuje, jednak Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego wysuwa się przed
szereg krajowych ośrodków akademickich, proponując nowość
w ofercie edukacyjnej – specjalizację biohistoryczną.

W

Przedmiotem badań tej stosunkowo młodej na polskim gruncie
subdyscypliny nauk historycznych
są ingerencja człowieka w środowisko, wpływ przyrody na człowieka oraz interpretacja wyobrażeń o środowisku naturalnym.
Jednocześnie są to trzy główne
nurty i metody obecne w bada-

su metodologii tej dyscypliny.
Nie mniejszą wagę przywiązuje
się do zajęć praktycznych polegających na samodzielnej oraz
zespołowej pracy przenoszącej
wiedzę zdobytą podczas edukacji do przestrzeni publicznej,
samodzielnej prezentacji efektów własnych badań oraz omawiających rolę środowiska i jego
historii w rozwoju społeczności
lokalnych.

Ekspert, badacz, leader…
Biohistoryk, czyli kto?
Mając umiejętność korzystania
z narzędzi analitycznych właściwych dla historii, geografii czy archeologii, absolwenci biohistorii
będą przygotowani do swobodnego uczestniczenia w aktualnej
dyskusji nad zmianami klimatycznymi oraz do prowadzenia
własnych prac badawczych. Podkreślić należy interdyscyplinarny program specjalizacji uczący
synkretycznego wnioskowania
na podstawie wiedzy pochodzącej z poszczególnych działów
nauki. Nie bez znaczenia jest
praktyczne przygotowanie studentów do przeniesienia i wykorzystania pozyskanej wiedzy
w przestrzeni pozaakademickiej
i na dalszych etapach kształcenia. Oprócz kompetencji merytorycznych i praktycznych silny
nacisk będzie kładziony na pracę
w małych zespołach projektowych, kreatywność oraz innowacyjność, które od początku są
jednymi z głównych celów dydaktycznych specjalizacji.
Last but not least: biohistoria
ma rozwijać wrażliwości na otaczający świat przyrody oraz zrozumienie relacji między kulturą i naturą.
Bez wątpienia będzie to pierwszy
taki pro il specjalizacji w Europie
Środkowo-Wschodniej.
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Czym jest biohistoria
i co zawiera program dydaktyczny specjalizacji?

niach nad historią środowiskową,
które wyraźnie odznaczają się
w programie dydaktycznym specjalizacji.
Przedmiotem rozważań kursów
tworzących takie bloki tematyczno-merytoryczne, jak „Człowiek
i jego otoczenie: krajobraz, roślinność, zwierzęta” czy „Klimat
i społeczeństwo”, są nie tylko wzajemne relacje między człowiekiem
i środowiskiem na przestrzeni
dziejów, lecz także przyrodnicze uwarunkowania działalności
człowieka z perspektywy geograicznej oraz archeologicznej, jak
też historia klimatu. Z kolei zajęcia proponowane w bloku „Klęski elementarne, choroby i zanieczyszczenia” podejmują tematykę
walki z żywiołami, a także chorób i zanieczyszczeń związanych
z działalnością człowieka i jego
ingerencją w środowisko. Dzięki zaangażowaniu specjalistów
od różnych okresów historycznych
poruszana problematyka jest ujęta kompleksowo i w możliwe najszerszym spektrum chronologicznym od czasów prehistorycznych
po współczesność.
Mimo że refleksja nad interakcją między kulturą i naturą oraz
człowiekiem i środowiskiem
w szerokim horyzoncie geograficznym stanowi dominantę programu, to jednak istotną częścią
oferty dydaktycznej są zajęcia
proponujące optykę biohistoryczną w perspektywie historii
Polski, w tym historii rzeki Wisły. Ponadto warsztat historyka
środowiskowego
uzupełniony
jest o niezbędną wiedzę i metody stosowane w geografii oraz
archeologii do badań nad zmianami klimatu oraz osadnictwa.
Program dydaktyczny dopełniają
kursy wprowadzające do badań
biohistorycznych oraz z zakre-

rekomendacje

Biohistoria – nowa specjalizacja

WOS w teorii i praktyce

Akty prawne
inne niż wszystkie
Analizując nową podstawę programową dla kolejnych etapów edukacyjnych, coraz częściej dostrzegamy konieczność budowania narracji międzyprzedmiotowej.
W każdym z nich pojawiają się zagadnienia historyczne i społeczne związane
z funkcjonowaniem państwa i najważniejszymi aktami prawnymi. Szansą na korelację treści rozproszonych w wymaganiach dla różnych przedmiotów, a zarazem na zrozumienie rozwoju polskich konstytucji jest interdyscyplinarny projekt
edukacyjny.
Anita Młynarczyk-Tomczyk
Współpraca: Krzysztof Fudala

Warszawskiego (hasło 29) oraz ustroju Królestwa Polskiego (hasło 33).
W IV etapie edukacyjnym (poziom
trakcie edukacji historycznej
podstawowy) uczeń powinien charaki obywatelskiej młody obywatel
teryzować ustrój polityczny II Rzeczystyka się z założeniami konstytucji wiepospolitej na podstawie konstytucji
lokrotnie. Śledząc nową podstawę promarcowej 1921 r. (hasło 2), porównać
gramową1, zauważamy, że już w szkole
główne postanowienia tej konstytucji
podstawowej dla przedmiotu historia
i konstytucji kwietniowej 1935 r. (hai społeczeństwo autorzy zaproponowasło 5). Natomiast na poziomie rozszerzoli hasło programowe: Państwo (hasło nr
nym (IV etap edukacyjny; historia) zaleca
4). Wymaga się od ucznia, aby wyjaśsię, aby uczeń, odwołując się do tekstu
nił, w czym wyraża się demokratyczny
Konstytucji 3 maja, scharakteryzował
charakter państwa polskiego, używając
i ocenił dzieło Sejmu Wielkiego (hasło
pojęć: wolne wybory, wolność słowa,
6, dział 3), rozpoznał charakterystyczwolne media i konstytucja. Ponadto
ne cechy ustroju II Rzeczypospolitej na
uczeń powinien wymienić główne orpodstawie konstytucji z 1921 i 1935 r.
gany władzy w Rzeczypospolitej Pol(hasło 4, dział 5) i scharakteryzował
skiej: parlament, prezydent, rząd,
system polityczny i społeczno-gosposądy i omówić najważniejsze funkcje
darczy Polski w okresie stalinowskim,
każdego z tych organów w systemie Tytułowa strona Konstytucji 3 maja wydrukowanej z uwzględnieniem konstytucji z 1952 r.
politycznym, wraz z przykładami praw przez Piotra Dufoura
(dział 5, hasło 14).
i obowiązków obywateli.
Informacje o współczesnych konstyNa III i IV etapie edukacji historycznej i obywateltucjach uczeń, w myśl wymogów podstawy programowej,
skiej uczeń styka się z założeniami różnych konstytucji.
zdobywa na lekcjach z wiedzy o społeczeństwie. W gimW gimnazjum (hasło programowe nr 25) wspomina się
nazjum konstytucji poświęcono jedno hasło (hasło 11),
o konstytucji amerykańskiej. Uczeń powinien wymiepo realizacji którego uczeń powinien wyjaśnić, co oznanić główne instytucje ustrojowe Stanów Zjednoczonych
cza sformułowanie, że konstytucja jest najwyższym aktem
i wyjaśnić, w jaki sposób konstytucja amerykańska reaprawnym w Rzeczypospolitej Polskiej, omówić najważlizowała w praktyce zasadę trójpodziału władzy. W naniejsze zasady ustroju Polski (suwerenność narodu, postępnym haśle (nr 26; Rzeczpospolita w dobie stanisładział władzy, rządy prawa, pluralizm), omówić, korzystając
wowskiej) wymaga się, aby uczeń sytuował w czasie oraz
z tekstu konstytucji, podstawowe prawa i wolności w niej
wymienił główne reformy i postanowienia Sejmu Wielzawarte. Istotna jest również umiejętność wyszukania
kiego oraz Konstytucji 3 maja. W podstawie wspomina
w środkach masowego przekazu i przeanalizowania przysię również o cechach ustrojowych i terytorium Księstwa
kładu patologii życia publicznego w Polsce.

W
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1

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17).

Foto Wikipedia

W szkole ponagimnazjalnej (zakres podstawowy)
o konstytucji wspomina się, realizując zagadnienie dotyczące praw człowieka (hasło 5). Natomiast na poziomie
rozszerzonym zamieszczono hasło (23) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, w którym wymaga się, aby uczeń potraﬁł przedstawić konstytucyjne zasady ustroju państwa,
wyjaśnił konstytucyjne pojęcie suwerenności oraz relacje
między prawem międzynarodowym (w tym unijnym)
a prawem krajowym. Ponadto powinien umieć omówić
postanowienia dotyczące rodzajów stanów nadzwyczajnych i warunków ich wprowadzania oraz przedstawić procedurę zmiany konstytucji.

Projekt jako metoda
w kształceniu społecznym
Szerokie potraktowanie zagadnień dotyczących konstytucji w polskiej szkole powinno być zachętą dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie do wyboru
jednej z najbardziej atrakcyjnych metod dydaktycznych
– projektu. Metoda ta pojawiła się w ruchu nowego wychowania, opozycyjnego do tradycyjnego systemu szkolnego, jako jedna z wielu propozycji. Choć niektórzy pedagodzy przypisują metodzie projektów ponad 300-letnią tradycję, to za jej czołowego reformatora uważa się
Wiliama Heard Kilpatricka (1871–1965), amerykańskiego pedagoga, ucznia Johna Deweya (1859–1952)3. Według Kilpatricka projekt to „zamierzone działanie wykonane z całego serca w środowisku społecznym”4.
Metoda ta znalazła szeroki rozgłos w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Niemczech. W latach trzy-

dziestych praktykowano ją również w niektórych szkołach
polskich5. Po drugiej wojnie światowej, gdy w Europie Zachodniej metoda projektów przeżywała renesans, w Polsce nie było dla niej dobrego gruntu6. Sytuacja zmieniła
się po 1989 r., kiedy wraz ze zmianami politycznymi zainicjowano budowę szkoły bardziej przyjaznej nauczycielom
i uczniom. Od 1999 r. rozpoczęło się wdrażanie reformy
szkolnej, a wraz z nią nastąpił znaczący krok naprzód
w stronę dydaktyki aktywnej.
W nowej podstawie programowej (Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.)
projektowi, jako metodzie w kształceniu społecznym na III
etapie edukacyjnym, wyznaczono ważną rolę. W związku
z tym, że zajęcia z wiedzy o społeczeństwie mają uczyć
zaangażowania w działania obywatelskie, wrażliwości
społecznej, odpowiedzialności, poczucia więzi, tolerancji, zaleca się, aby 20% treści nauczania było realizowanych w formie uczniowskiego projektu edukacyjnego. Wskazane jest również, by każdy uczeń uczestniczył
w co najmniej jednym projekcie w każdym roku nauczania przedmiotu7. Jest to nie lada wyzwanie dla nauczycieli.
Na szczęście pojawia się coraz więcej ciekawych pomysłów,
autorstwa dydaktyków historii i nauczycieli-praktyków,
na wykorzystywanie projektów w pracy szkolnej8.
Zasadniczym celem projektu, jako metody nauczania,
jest samodzielna praca uczniów nad pogłębieniem
i wszechstronnym badaniem-uczeniem się tematu.
Od tradycyjnego zadania domowego projekty różnią się
przede wszystkim tym, że uczniowie sami zdobywają informacje o wybranym (szerszym niż zwykle) zagadnieniu,
opracowują je, a następnie prezentują swe wyniki innym.
Ponadto projekt opiera się na rozbudowanej instrukcji
przygotowanej przez nauczyciela i jego realizacja odbywa
się przez dłuższy okres9.

WOS w teorii i praktyce

John Dewey (1859–1952)
– ﬁlozof, pedagog, czołowy przedstawiciel amerykańskiego progresywizmu,
twórca koncepcji szkoły
pracy (1896–1902), w której naczelnym hasłem było:
„uczenie się przez działanie”.
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Główne założenia projektu: „Akty prawne
inne niż wszystkie”. Konstytucja w Polsce
na tle światowych konstytucji
Prezentowana propozycja podejmuje zagadnienie
szeroko pojętego konstytucjonalizmu – polskiego i światowego. Jest to pewna sugestia, jak w ciekawy sposób
uczniowie mogą przyswoić te trudne i raczej nielubiane
przez nich zagadnienia. Projekt został podzielony na luź-

2

Zob. M. Szymański, O metodzie projektów: z historii, teorii i praktyki pewnej metody kształcenia, Warszawa 2000, s. 15–19.
Tamże, s. 28; G. Okła, Metoda projektów w nauczaniu historii, „Wiadomości Historyczne” 2000, nr 1, s. 38.
4
M. Szymański, dz.cyt., s. 31; A. Weiner, Od metody projektów do projektów edukacyjnych, [w:] Karol Szymański – edukacyjne inspiracje. Metoda
projektów, red. A. Weiner, Lublin 2008, s. 44–45.
5
W Szkole Ćwiczeń przy Państwowym Seminarium Żeńskim im. E. Orzeszkowej w Warszawie w latach 1932–1939; w Szkole Powszechnej w Mosinie pod Poznaniem w latach 1932–1936 oraz w Szkole Powszechnej Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie. Zob. A. Weiner,
dz.cyt., s. 45.
6
Nie oznacza jednak, że o niej zapomniano. Odwoływali się do niej m. in. Wanda Dzierzbicka i Adolf Molak. Zob. W. Dzierzbicka, Metoda projektów, [w:] Eksperymenty pedagogiczne w Polsce w latach 1900–1939, wstęp B. Suchodolski, materiały zebrali W. Dzierzbicka i S. Dobrowolski, Wrocław
1963, s. 302–334; A. Molak, „Metoda projektów”, [w:] Szkoły eksperymentalne w świecie 1900–1960, Warszawa 1964, s. 52–80.
7
http://www.men.gov.pl/images/stories/pdf/Reforma/4d.pdf [dostęp: 1.06.2012].
8
M.in. M. Ausz, A. Ausz, Lublin moje miasto (historia, kultura, gospodarka i społeczeństwo), „Wiadomości Historyczne” 2007, nr 5, s. 56–59;
W. Młynarczyk, J. Modrzejewski, Projekt edukacyjny w Liceum na Miłej 7 w Warszawie, „Wiadomości Historyczne” 2008, nr 6, s. 37–45; M. Bieniek, J.
Jóźwiak, Realizacja interdyscyplinarnego projektu edukacyjnego „Poznaj i pokochaj wielokulturowość Warmii i Mazur” w Gimnazjum nr 9 w Olsztynie,
„Wiadomości Historyczne” 2012, nr 1, s. 40–50.
3
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Konstytucja Stanów Zjednoczonych i Deklaracja Niepodległości

Prezydent Aleksander Kwaśniewski podpisuje Konstytucję RP
PAP/CAF-DAMAZY KWIATKOWSKI

ne obszary tematyczne, a więc jest możliwy do realizacji
w wybranych fragmentach, ma również charakter interdyscyplinarny. Jego głównym założeniem jest pogłębianie
wiedzy o historii polskich i światowych konstytucji, ich
mocy prawnej, funkcji i zapisanych praw oraz obowiązków obywatelskich. Wykonując go, zespoły uczniowskie
dostrzegą, że konstytucja stanowi wielką wartość w życiu
każdego obywatela i że każdy obywatel ma wobec niej
określone obowiązki.
Nadrzędnym celem projektu jest wykazanie, że konstytucja to najważniejszy akt prawny w każdym państwie, który
należy szanować i wypełniać. Przez realizację projektu
uczniowie zostają przygotowani do praktycznego wykorzystywania praw zawartych w konstytucji. Przygotowują się do roli świadomego obywatela radzącego sobie
w kontaktach z administracją rządową i samorządową oraz
potraﬁącego walczyć o swoje prawa w sądzie.
Zaletą projektu jest to, że jest kompatybilny z nową
podstawą programową. Wprawdzie realizowany w całości wymaga dużo czasu i zaangażowania uczniów
i nauczyciela, ale uwzględnia kilka istotnych zagadnień zawartych w podstawie programowej historii
i wiedzy o społeczeństwie. Projekt umożliwia realizację
następujących haseł programowych z zakresu wiedzy
o społeczeństwie: Rzeczpospolita Polska jako demokracja konstytucyjna (11), władza ustawodawcza w Polsce
(13), władza wykonawcza (14), władza sądownicza (15),
samorządy i ich znaczenie (16), gmina jako wspólnota
mieszkańców (17), samorząd powiatowy i wojewódzki
(18), Rzeczpospolita Polska jako demokracja konstytucyjna (11). Dodatkowo projekt odwołuje się do podstawy
programowej z historii – Rzeczpospolita w dobie stanisławowskiej (26), Epoka napoleońska (33) oraz Ziemie

Polskie po Kongresie Wiedeńskim (33) w aspekcie polskiego konstytucjonalizmu.

Cele projektu
●
●
●

●

●
●
●

Dostrzeżenie zmian zachodzących w konstytucjach
Rzeczpospolitej Polskiej.
Wykazanie specyfiki polskiej konstytucji na tle konstytucji światowych.
Poznanie:
❚ najważniejszych funkcji konstytucji,
❚ historii i tradycji konstytucjonalizmu polskiego,
❚ własnych praw i obowiązków.
Wykształcenie umiejętności:
❚ z zakresu poszukiwania, gromadzenia, przetwarzania i selekcjonowania informacji,
❚ korzystania z różnych źródeł informacji,
❚ umiejętności prezentowania zdobytej wiedzy,
❚ pracy w grupie oraz dzielenia się zadaniami i wyrabianie odpowiedzialności za powierzone zadanie.
Budzenie zainteresowania przeszłością kraju.
Wdrażanie do świadomego obywatelstwa.
Kształtowanie postawy patriotycznej i poczucia przynależności narodowej i państwowej.

Czas trwania projektu i jego uczestnicy
Projekt kierowany jest do uczniów gimnazjów (dla klasy
II lub pierwszego półrocza klasy III). Na jego realizację
można przeznaczyć 3–4 miesiące. Gdyby projekt był realizowany w drugim semestrze, prezentacja wybranych efektów mogłaby nastąpić w maju, w związku z jubileuszem
Konstytucji 3 maja.

9
Na temat metody projektów zob. A. Mikina, B. Zając, Metoda projektów. Poradnik dla nauczycieli i dyrektorów gimnazjów, http://www.ore.edu.pl/
strona-ore/phocadownload/poradnik_mikina_zajc.pdf. M. Szymański, dz.cyt., s. 71–88; G. Okła, dz.cyt., s. 38–44; J. Wojdon, Deser czy danie główne?
Metoda projektu w edukacji, „Wiadomości Historyczne” 2011, nr 5, s. 5–12; M. Menz, Metoda projektu edukacyjnego na lekcjach wiedzy o społeczeństwie. Od wolności wyboru do nakazu jej stosowania, Wiadomości Historyczne” 2011, nr 5, s. 13–19.

Konstytucje

System władzy

Ustrój polityczny

Organy władzy politycznej

Obowiązki obywateli
względem państwa

Prawa obywateli

RP
Kraj europejski
Inny kraj świata

OBSZAR TEMATYCZNY NR 1

OBSZAR TEMATYCZNY NR 2

Konstytucja Polski
na tle światowych konstytucji

Historia konstytucjonalizmu polskiego

Cel ogólny: zebranie, selekcja i prezentacja najważniejszych informacji z zakresu konstytucjonalizmu światowego i polskiego

●
●
●
●

●

●

Cele szczegółowe:
Po wykonaniu zadania uczniowie powinni umieć:
wyjaśnić, dlaczego konstytucja jest najważniejszym aktem prawnym w państwie,
wymienić podstawowe funkcje konstytucji,
wskazać obszary życia politycznego i społecznego, które reguluje konstytucja,
porównać polską konstytucję z konstytucjami wybranej
części świata.
Zagadnienia:
Polska konstytucja, jej funkcje i szczególna moc prawna (definicja konstytucji, jej funkcje, zasady ustrojowe
państwa zawarte w konstytucji);
Konstytucja polska na tle konstytucji z wybranej części
europy i świata (porównanie systemów władzy, praw
i obowiązków obywateli polskich i innych krajów,
wskazanie różnic w formie rządzenia państwem).

Wybrany sposób dokumentacji pracy z zakresu obszaru tematycznego nr 1
Wspólnie wykonana tabela (tab. nr 1). Powiększona tabela może zawisnąć w sali przedmiotowej. Tabela w wersji elektronicznej, po akceptacji nauczyciela, może zostać
wydrukowana i wklejona do zeszytów przedmiotowych
lub ćwiczeniówek uczniów.

10

●
●

Cele szczegółowe:
Po wykonaniu zadania uczniowie powinni umieć:
wymienić polskie konstytucje,
porównać konstytucje polskie w odniesieniu do systemu władzy, systemu rządów, relacji narodu i państwa
oraz praw i obowiązków obywateli.

Zagadnienia:
● konstytucje XVIII i XIX w. (porównanie konstytucji
w zakresie systemu władzy, systemu rządów, relacji narodu i państwa, praw oraz obowiązków obywateli);
● konstytucje Polski Odrodzonej (porównanie konstytucji w zakresie systemu władzy, systemu rządów,
relacji narodu i państwa, praw oraz obowiązków
obywateli);
● konstytucje II połowy XX w. z konstytucją w 1992 r.
(porównanie konstytucji w zakresie systemu władzy,
systemu rządów, relacji narodu i państwa oraz praw
i obowiązków obywateli).
Wybrany sposób dokumentacji pracy z zakresu obszaru tematycznego nr 2
Wspólnie wykonana tabela (tab. nr 2), która powiększona może zawisnąć w sali przedmiotowej. Tabela w wersji
elektronicznej, po akceptacji nauczyciela, może zostać wydrukowana i wklejona do zeszytów przedmiotowych lub
ćwiczeniówek uczniów.
Wybrany sposób prezentacji pracy z zakresu obszaru tematycznego nr 2
Prezentacja osiągnięć pracy grupy może nastąpić
za pomocą jednej z technik dramowych, np. wcielenie
się w rolę11. Uczniowie mogą się wcielić w ojców konstytucji. W odniesieniu do Konstytucji 3 maja będzie to Ig-

Podstawową zaletą tej metody są ściśle określone reguły oraz kryteria oceny, które zmuszają uczestników do dyskutowania w sposób kulturalny
i rzeczowy. Realizacja metody odbywa się wokół trzech zasadniczych punktów. 1. Plan dyskusji (przygotowany wcześniej przez nauczyciela lub przy
współudziale uczniów) oraz zasady punktacji, które nauczyciel przedstawia uczestnikom na początku lekcji. Przez cały czas trwania dyskusji uczestnicy
powinni je widzieć (należy je zapisać na tablicy lub dużym arkuszu papieru). W dyskusji bierze udział kilka osób (5–7). Nauczyciel nie ingeruje w jej
przebieg, dokonuje jedynie oceny udziału każdego z uczestników, przyznając im odpowiednią liczbę punktów. Szerzej zob. J. Bonecki, Z. Smutek,
A. Telicka-Bonecka, Wiedza o społeczeństwie. Zakres podstawowy i rozszerzony. Przewodnik dla nauczyciela liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, Rumia 2002, s. 13–14.
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Wybrany sposób prezentacji pracy z zakresu obszaru tematycznego nr 1
Dyskusja punktowana10 uczestników na forum klasy
na temat: „Która z poznanych konstytucji światowych jest
najlepsza?”. Uzasadnij swoje stanowisko.

Cel ogólny: zebranie, analiza i selekcja najważniejszych
informacji o polskich konstytucji w aspekcie historycznym

WOS w teorii i praktyce

Tabela nr 1. Różnorodność współczesnych konstytucji europejskich i światowych (system władzy, prawa i obowiązki obywateli polskich i innych krajów, różnice w formie rządzenia państwem)

WOS w teorii i praktyce
30

Tabela nr 2. Polskie konstytucje (system władzy, prawa i obowiązki obywateli, różnice w formie rządzenia państwem)
Konstytucje polskie

Sposób
wprowadzenia
ustawy

Rodzaje władzy Naród a państwo
w myśl zapisów w myśl zapisów
konstytucji
konstytucji

Prawa
obywateli
zawarte
w konstytucji

Obowiązki
obywateli
względem
państwa

Konstytucja 3 maja

Konstytucja Księstwa
Warszawskiego
Konstytucja
Królestwa Polskiego
Ustawa z dnia 17
marca 1921 r.
Ustawa
Konstytucyjna z dnia
23 kwietnia 1935 r.
Ustawa
Konstytucyjna z dnia
22 lipca 1952 r.

nacy Potocki (lub Hugo Kołłątaj), Ks. Warszawskie reprezentować może Napoleon, Królestwo Polskie – ks. Adam
Czartoryski, konstytucję z 1921 r. – Roman Dmowski, natomiast z 1935 r. – Józef Piłsudski. Konstytucja z 1952
r. powinna się kojarzyć uczniom z osobą Bolesława Bieruta. Z technik dramowych można również wybrać wywiad historyczny12. Warto tak przygotować uczniów, aby
w czasie prezentacji wybranej techniki dramowej została
pokazana ewolucja konstytucji, rola narodu i państwa,
ewolucja praw i obowiązków obywateli. Prezentacja
może przybrać również formę gazetki ściennej, przygotowanej wcześniej przez uczniów13. Powinny się w niej
znaleźć powiększone formaty konstytucji, które uczeń
może łatwo odnaleźć w Internecie bądź publikacjach
naukowych i popularnonaukowych. Warto też zwrócić uczniom uwagę, aby w gazetce zamieścili postacie
związane z poszczególnymi konstytucjami. Dla przykładu
we fragmencie wystawy poświeconej Konstytucji 3 maja
nie powinno zabraknąć informacji na temat takich postaci, jak: Stanisław Małachowski, Ignacy Potocki, Hugo
Kołłątaj i inni.

●
●
●

●

●

OBSZAR TEMATYCZNY NR 3

Władza w Polsce w świetle konstytucji
z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Wiadomości Historyczne 2/2015

Systemy
rządów

Cel ogólny: Zapoznanie się z organami trójpodziału
władzy w Polsce z uwzględnieniem struktury samorządowej.
11

●

Cele szczegółowe:
Po wykonaniu zadania uczniowie powinni umieć:
wymienić organy trójpodziału władzy i ich kompetencje,
wyjaśnić pojęcie, zasady funkcjonowania i organizacji
samorządu terytorialnego,
rozróżniać, przez aktywną działalność, funkcjonowanie
wybranych organów władzy w państwie.
Zagadnienia:
Władza ustawodawcza – Rola sejmu i senatu; Wybory
do sejmu i senatu; Posłowie i senatorowie; Organizacja
i funkcjonowanie sejmu i senatu; Funkcje parlamentu;
Funkcjonowanie władzy ustawodawczej w praktyce –
wywiad14 z posłem;
Władza wykonawcza – Prezydent (rola prezydenta
w państwie; wybór i odwołanie prezydenta, prezydenci wybrani po 1989 r., uprawnienia prezydenta);
Rada Ministrów (rola Rady Ministrów w państwie, powoływanie i odwoływanie, skład i organizacja). Administracja rządowa w terenie, struktura i funkcje; Władza wykonawcza w praktyce: funkcjonowanie urzędu
wojewódzkiego, spotkanie z przedstawicielem urzędu
województwa – wojewodą, v-ce wojewodą.
Władza sądownicza: Sądy i Trybunały (zasady funkcjonowania sądów i trybunałów, struktura sądownictwa); Władza sądownicza w praktyce – wycieczka
na rozprawę sądową, spotkanie z sędzią, prawnikiem,
wywiad z sędzią, prawnikiem, zebranie informacji
(w postaci ulotek) na temat podstawowych procedur
sądowych.

Wyróżniamy szereg technik dramowych, jedną z nich jest rola. Na podstawie posiadanych wiadomości i doświadczeń, wykorzystując własny
sposób myślenia i zachowania, uczeń wchodzi w rolę określonej postaci, rozwiązuje problemy. Zob. M. Bieniek, Dydaktyka historii. Wybrane zagadnienia, Olsztyn 2009, s. 157.
12
Wywiad historyczny – improwizowana rozmowa w rolach, może być prowadzony przez grupę z jedną osobą (z kilkoma osobami) albo w parach.
Popularnym wariantem jest wywiad z określoną postacią historyczną. Zob. tamże, s. 158.
13
Dobra gazetka szkolna powinna spełniać podstawowe kryteria, ma być atrakcyjna, a zarazem pod względem treści – rzetelna w przedstawianiu
faktów i opinii, właściwa w formie. http://www.slideshare.net/drzewiecki/gazetki-szkolne-i-ich-rola-w-dydaktyce-katarzyna-klimczyk.

sądowych, elementy strojów, funkcje poszczególnych
stron procesu, rzeczową argumentację. W kwestii władzy
samorządowej ciekawa może okazać się prezentacja multimedialna: Moja Gmina, z uwzględnieniem np. następujących kryteriów: samorząd, turystyka, kultura, edukacja,
sport. Można też zaproponować improwizację posiedzenia
rady gminy.

Wybrany sposób dokumentacji pracy z zakresu obszaru tematycznego nr 3
Ciekawym pomysłem dokumentacji może być portfolio15 lub broszura, uzupełnione autorskimi schematami,
tabelami, wykresami, zdjęciami znanych postaci sceny politycznej – ogólnopolskiej i regionalnej

Dyskusja20 na temat: Czy państwu potrzebna jest
konstytucja?
Zwrócenie uwagi na fakt, że konstytucja, oprócz tego,
że jest zbiorem praw, pełni także inne funkcje, przede
wszystkim integruje i łączy obywateli.

●

Wybrany sposób prezentacji pracy z zakresu obszaru tematycznego nr 3
Prezentacja najciekawszych zagadnień zawartych
w portfolio. Prezentacja powinna zostać uzupełniona
np. przez wywiad z posłem (kwestionariusz wywiadu przygotowuje uczeń z pomocą nauczyciela)16, z wojewodą,
pracownikiem urzędu wojewódzkiego, fragmenty obrad
sejmu17, fragment dyskusji internetowej z kancelarią prezydenta18, prezentacje postaci prezydentów i premierów
RP. Ponadto można wykorzystać fragment przykładowej
przysięgi prezydenta, orędzie prezydenta, plakaty wyborcze, druki sądowe itd.
W odniesieniu do władzy sądowniczej warto pokusić
się o wybór jednej z technik dramowych – przygotowaną improwizację (scenkę teatralną)19 rozprawy sądowej.
Może wiązać się ona z postacią historyczną, np. sąd nad
Bolesławem Krzywoustym i jego testamentem, Zygmuntem Starym, na tle hołdu pruskiego lub sąd nad Stanisławem Augustem Poniatowskim i jego przyłączeniem się
do konfederacji targowickiej. Ważne, aby uczniowie zwrócili uwagę na zgodność z rzeczywistym przebiegiem spraw

Podsumowanie projektu

WOS w teorii i praktyce

Organy kontroli państwowej i ochrony państwa: Najwyższa Izba Kontroli; Rzecznik Praw Obywatelskich;
Prokuratura; Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
Władza samorządowa: Pojęcie samorządu; Funkcjonowanie i organizacja; Struktura i zadania samorządu terytorialnego; Władza samorządowa w praktyce – sesja
rady miejskiej lub gminnej, spotkanie z wójtem, prezydentem (wywiad), ja i moje sprawy w urzędzie gminywojewództwa.

●

Propozycje literatury i ciekawych stron internetowych
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki, przeł. A. Pułło. Warszawa 2002,.
Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, red. K.A. Wojtaszczyk,
W. Jakubowski, Warszawa 2007.
Gdulewicz E., Kręcisz W., Orłowski W., Skrzydło W., Zakrzewski W., Ustroje
współczesnych państw, Lublin 2007.
Skrzydło W., Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997, Warszawa
1998.
http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm
http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/usa.html
http://edukacja.sejm.gov.pl/historia-sejmu/polskie-konstytucje/
http://edukacja.sejm.gov.pl/historia-sejmu/polskie-konstytucje/konstytucja-rzeczypospolitej-polskiej.html
http://konstytucja.wieszjak.pl/konstytucja/.
http://edukacja.sejm.gov.pl/historia-sejmu/polskie-konstytucje/
http://edukacja.sejm.gov.pl/historia-sejmu/wyklady-o-historii-sejmu/
http://edukacja.sejm.gov.pl/historia-sejmu/sejm-przez-wieki/
http://konstytucja.wieszjak.pl/trybunal-konstytucyjny
http://konstytucja.wieszjak.pl/omowienie-konstytucji/272776,Jakie-dzialania-moze-podjac-RPO-w-obronie-naszych-praw.html
http://konstytucja.wieszjak.pl/omowienie-konstytucji/272773,Jak-jest-powolywany-i-odwolywany-Rzecznik-Praw-Obywatelskich.html
http://konstytucja.wieszjak.pl/obywatelstwo
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Na temat metod zbierania danych jakościowych (wywiad) i ilościowych (ankieta) zob. K. Konarzewski, Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, Warszawa 2000, s. 116–151.
15
Portfolio. Teczka tematyczna, uniwersalna metoda nauczania, oceniania uczniów, a także prezentacji ich zainteresowań i dorobku. Portfolio
może być: zbiorem materiałów i dokumentów na określony temat, dokumentacją pracy ucznia nad wybranym (wyznaczonym) tematem. H. Konopka,
Portfolio, [w:] Współczesna dydaktyka historii. Zarys encyklopedyczny dla nauczycieli i studentów, red. J. Maternicki, Warszawa 2004, s. 291–292.
16
Dla przykładu w wywiadzie można zaproponować następujące pytania otwarte: Z jakich powodów został Pan posłem? Jakie należy mieć wykształcenie i umiejętności, aby podjąć się takiej pracy? Co zrobił Pan lub zamierza Pan uczynić dla naszego regionu w Sejmie? Jakie osiągnięcia uważa
Pan za swój największy sukces? Co według Pana powinno jeszcze zostać zmienione w naszym regionie? Jak wygląda typowy dzień w pracy posła? Czy
zamierza Pan kandydować w następnych wyborach? Pytania opracowano na podstawie wywiadu z posłem na sejm Markiem Łapińskim. Zob. http://
blogiceo.nq.pl/mlodzipolitycypzs1trzebnica/wywiad-z-poslem-na-sejm-p-markiem-lapinskim/
17
http://polityczna.tv/transmisja/sejm/. Transmisja aktywna jest podczas posiedzeń Sejmu. Zob. też stenogramy z posiedzeń Sejmu. http://www.
sejm.gov.pl/sejm7.nsf/stenogramy.xsp
18
http://www.prezydent.pl/dialog/fdp/kontakt/
19
Uczniowie budują ją wg zasady rozwoju akcji, z wyraźnym początkiem, punktem kulminacyjnym i zakończeniem. Poza słowem wzbogaca ją
ruch, działania i gesty postaci, z zastosowaniem prostych środków aktorskich, takich jak: operowanie głosem, wypowiadanie kwestii z określonym
podtekstem i intencją, skrótowe operowanie psychologią i próby zewnętrznej oraz rodzajowej budowy postaci. Ważne są też elementy kostiumu i rekwizyty. Szerzej zob. A. Dziedzic, W.E. Kozłowska, Drama na lekcjach historii, Warszawa 1998, s. 38–41.
20
Dyskusja – forma publicznej wymiany poglądów na dany temat; polega na konfrontacji zgłaszanych racji i argumentów z punktem widzenia
innych uczestników rozmowy. Warunkiem dobrze przeprowadzonej dyskusji jest: określenie jej zasad, dobre przygotowanie merytoryczne uczniów,
umiejętne i dyskretne kierowanie tokiem dyskusji, zachęcanie uczniów do zabierania głosu, panowanie nad porządkiem i kulturą dyskusji, uwzględnienie prawa do repliki, podsumowanie dyskusji. Zob. M. Bieniek, dz.cyt., s. 163–164.

forum edukacyjne

Wyzwanie dla egzaminatora
Sprawdzanie prac egzaminacyjnych jest jednym z najtrudniejszych zadań, przed którym
staje nauczyciel. Z jednej strony sprawdzanie prac odbywa się pod presją czasu, z drugiej
– ze świadomością znaczenia tego działania. Jak sobie z tym wyzwaniem poradzić?
Krzysztof Jurek

Kim jest egzaminator?
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Od 2002 r., czyli od roku, w którym został przeprowadzony pierwszy tzw. egzamin zewnętrzny, prace egzaminacyjne są sprawdzane
przez egzaminatorów. Dotyczy
to wszystkich rodzajów egzaminów
(sprawdzian, egzamin gimnazjalny, egzamin maturalny, egzaminy
zawodowe), w których występują
zadania wymagające oceny przez
człowieka. Jednocześnie należy zauważyć, że są rodzaje egzaminów,
w których odpowiedź zdającego
jest sprawdzana maszynowo i które nie wymagają obecności egzaminatora. W 2005 r. w związku
z wprowadzeniem nowego egzaminu maturalnego pojawiła się grupa egzaminatorów maturalnych,
w tym także z historii.
O wpis do ewidencji egzaminatorów mogą zasadniczo ubiegać
się nauczyciele (także pracownicy
wyższych uczelni) mający odpowiedni poziom wykształcenia oraz
staż pracy. Warunkiem koniecznym jest ukończenie kursu dla
egzaminatorów organizowanego
przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Kursy są prowadzone
przez pracowników komisji (tzw.
koordynatorów), którzy w trakcie trwania sesji egzaminacyjnej
egzaminu (w tym wypadku maturalnego) kierują sprawdzaniem
z danego przedmiotu na terenie
swojej OKE. Czas trwania kursu
uzależniony jest od przedmiotu egzaminacyjnego, w wypadku historii
wynosi 30 godzin1.

Podczas kursu kandydat na egzaminatora zapoznaje się z organizacją systemu egzaminów zewnętrznych, zadaniami egzaminatora
w tym systemie, rodzajami zadań
egzaminacyjnych oraz sposobami
ich sprawdzania. Ponadto kandydat poznaje ważny problem moralnych aspektów oceniania prac
egzaminacyjnych. Na zakończenie
kursu jest przeprowadzany egzamin, który polega na samodzielnym sprawdzeniu zadań (arkuszy)
egzaminacyjnych.
Ukończenie kursu nie gwarantuje
udziału w sprawdzaniu, tym bardziej
że wyszkolonych egzaminatorów jest
obecnie więcej niż realna potrzeba.
Poza tzw. przedmiotami masowymi
(j. polski, matematyka, do pewnego
stopnia także j. angielski) zdawanymi praktycznie przez wszystkich
maturzystów zmniejsza się liczba
prac z przedmiotów dodatkowych.
Obecnie (w styczniu 2015 r.) nie jest
jeszcze znana liczba maturzystów,
którzy będą przystępować do egzaminów w maju i czerwcu 2015 r.
Zmiana w zasadach egzaminu maturalnego obowiązująca od 2015 r.,
a wprowadzająca obowiązek wybrania jednego przedmiotu dodatkowego, z całą pewnością zwiększy liczbę
prac przeznaczonych do sprawdzania. Zauważmy, że do roku 2014 około 30% całej populacji maturzystów
zadowalało się zdawaniem egzaminów tylko z przedmiotów obowiązkowych.
Egzaminator może zostać wykreślony z ewidencji egzaminatorów, jeśli będzie unikał udziału
w szkoleniach dla egzaminatorów
prowadzonych przez okręgowe ko-

misje egzaminacyjne. Innym przypadkiem jest stwierdzenie łamania
zasad sprawdzania prac egzaminacyjnych, do których stosowania zobowiązany jest egzaminator.

Kryteria oceniania
Egzaminator sam zgłasza się
do udziału w sesji egzaminacyjnej. Po zakwali ikowaniu stawia się
w wyznaczonym czasie i miejscu
do udziału w pracy grupy egzaminatorów. Egzaminatorzy biorący
udział w sprawdzaniu prac egzaminacyjnych przechodzą przeszkolenie
przed sprawdzaniem, podczas którego zapoznają się z kryteriami oceniania. Należy zwracać uwagę na to sformułowanie „kryteria oceniania”. Są
one zapisem tego, co w danym zadaniu powinno być brane pod uwagę
jako konieczne do zaliczenia odpowiedzi. Zwykle znajdują się w nich
przykładowe odpowiedzi, które stanowią wskazówkę dla egzaminatora.
Specy icznym rodzajem kryteriów
są kryteria do oceny wypracowania.
Do każdego tematu wypracowania
są przygotowywane odrębne kryteria. Przygotowuje je autor zadania,
następnie są one przedmiotem dyskusji i oceny ze strony koordynatorów przedmiotowych ze wszystkich
okręgowych komisji egzaminacyjnych podczas spotkania poprzedzającego rozpoczęcie sprawdzania. Celem takiego spotkania, połączonego
ze sprawdzeniem wybranych prac
uczniowskich, jest ocena, na ile model przygotowany w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jest możliwy
do zastosowania. Następnie kryteria są przekazywane do stosowania
egzaminatorom. Należy podkreślić,

1
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji, Dziennik Ustaw
2009, Nr 70, poz. 600.

Sprawdzanie

Jakiego egzaminatora
oczekujemy?
Doświadczenia ostatnich dziesięciu lat pozwalają na wyciągnięcie pewnych wniosków odnośnie
do sylwetki egzaminatora. Powi2

Szerzej na ten temat: B. Niemierko, Diagnostyka edukacyjna, Warszawa 2009, s. 244–248.

wery ikacji własnej pracy. Z drugiej strony egzaminator musi także
umieć samodzielnie podejmować
decyzje. Nie może paraliżować go
świadomość wagi wykonywanej
pracy.
Egzaminator powinien się więc
odznaczać rozległą wiedzą, być
człowiekiem dokładnym, sumiennym, potra iącym wnikliwie analizować i interpretować wypowiedź
zdającego.

Efekt egzaminatora
Jednym z ważniejszych problemów na tak doniosłym egzaminie,
jakim jest egzamin maturalny, jest
błąd popełniony przez egzaminatora. Egzaminator jest tylko człowiekiem i jak każdy popełnia błędy.
Zwykle, mówiąc o błędach egzaminatora, koncentrujemy uwagę
na błędach na niekorzyść zdającego. Pomijamy fakt, że egzaminatorzy równie często popełniają
błędy na jego korzyść. Niektórzy
egzaminatorzy, mając wątpliwości,
wolą na wszelki wypadek uznać
odpowiedź i przyznać punkt. Takie
postępowanie jest równie naganne,
jak nieuznanie poprawnej odpowiedzi.
Świadomość wpływu egzaminatora na ocenę pracy zdającego
doprowadziła do narodzin terminu „efekt egzaminatora”. Jest on
nieuchronny i występuje wszędzie
tam, gdzie kryteria oceniania są
stosunkowo szerokie i uzależnione
od wiedzy, umiejętności i osobowości egzaminatora2. Ważne jest to,
aby rozumieć, że zjawisko to występuje, i stosować znane sposoby
walki z nim.
Jakość
pracy
egzaminatora jest podczas sprawdzania
na bieżąco wery ikowana. Przewodniczący oraz wyznaczeni egzaminatorzy kontrolują (wyrywkowo) innych egzaminatorów.
W wypadku stwierdzenia poważnych odstępstw od kryteriów oceniania przewodniczący grupy może
podjąć decyzję o odsunięciu egzaminatora od sprawdzania.
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Egzaminator otrzymuje do sprawdzenia pulę prac. Jest ona tak wyliczona, aby można było je sprawdzić
w założonym czasie. Jednak dokonując przydziału prac, koordynator nie ma żadnej wiedzy na temat
zawartości arkuszy egzaminacyjnych, czyli tego, w jaki sposób uczniowie rozwiązali zadania. To spostrzeżenie jest niezwykle ważne
dla dalszej części niniejszych rozważań.
Najtrudniejszym do sprawdzenia rodzajem zadania jest zadanie
rozszerzonej odpowiedzi, czyli
wypracowanie. Egzaminator nie
wie, który temat wypracowania
wybrali zdający, których prace
będzie sprawdzał. Oznacza to, że
wszyscy egzaminatorzy muszą być
szkoleni „szerokim frontem”, a więc
ze wszystkich tematów wypracowań. Przypomnę, że dotychczas
były to dwa tematy, a od 2015 r. będzie ich pięć.
Egzaminator, sprawdzając prace,
jest obowiązany do wykonania kilku czynności. Należą do nich wykonanie czynności administracyjnych
dotyczących pracy (np. ponumerowanie prac oraz kart odpowiedzi,
wpisanie swojego numeru egzaminatora na kartę odpowiedzi);
sprawdzenie pracy, w tym naniesienie punktacji oraz zaznaczenie
i odpowiednie sklasy ikowanie
błędów popełnionych przez zdającego; przeniesienie i zakodowanie
punktacji na karcie odpowiedzi;
zliczenie i zapisanie sumy punktów
w wyznaczonym miejscu na karcie
odpowiedzi.

nien on się odznaczać szczególnymi cechami. Pierwsza cechą jest
niewątpliwie duża wiedza historyczna. Egzaminator nie może być
merytorycznie bezradny wobec
wypowiedzi zdającego. W związku z tym powinien być w pewnym
stopniu polihistorem, dysponującym rozległą wiedzą z wielu różnych dziedzin historii. Oczywiście
nie oznacza to, że egzaminator
musi wiedzieć wszystko na każdy
temat. Jednak powinien wiedzieć
zdecydowanie więcej, niż zawiera
podstawa programowa (tego wymagamy od zdającego). Nowy egzamin maturalny z historii, w którym
ocenianie oparto na holistycznym
podejściu do wypowiedzi zdającego, wymaga takich właśnie umiejętności.
Kolejna ważna cecha egzaminatora to umiejętność interpretacji wypowiedzi zdającego. Można
zapytać, a po co ją interpretować?
Obowiązkiem zdającego jest udzielić takiej odpowiedzi, która tłumaczy się sama przez się. Praktyka
egzaminacyjna, nie tylko z historii, pokazała, że nie jest to takie
proste. Może lepiej powiedzieć, że
jest to oczywiste w wypadku odpowiedzi krótkich – jednowyrazowych czy też jednozdaniowych.
W obszerniejszych wypowiedziach
zdający z rzadka udziela odpowiedzi, które idealnie „tra iają” w kryteria oceniania. Rolą egzaminatora jest właśnie ocenić odpowiedź,
rozstrzygnąć, czy spełnia wspomniane kryteria. Inna ważna cecha to kultura literacka. Wszyscy,
którzy kiedykolwiek pisali jakąkolwiek pracę (a także sprawdzali
prace egzaminacyjne), wiedzą, że
do danego tematu można podejść
na wiele sposobów. Chodzi więc
o to, aby egzaminator rozumiał ów
fakt i potra ił ocenić prace różnie
skomponowane.
Inna ważna cecha to umiejętność
pracy w zespole. Egzaminatorzy
pracują co prawda indywidualnie,
ale w ramach zespołu. Wiąże się
z tym umiejętność akceptowania
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że do kryteriów mogą (a nawet powinny być) dopisywane warianty
poprawnych odpowiedzi, które nie
zostały uwzględnione przez kryteria.
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Błędy popełniane przez egzaminatorów mogą mieć charakter
techniczny. Ich przyczyną zwykle
bywa błędne przeniesienie punktacji na kartę odpowiedzi. Oprócz
tego egzaminatorzy popełniają błędy w interpretacji odpowiedzi. Ocena odpowiedzi jest subiektywnym
aktem, na który ma wpływ wiele
czynników, często nawet nieuświadamianych przez samych egzaminatorów. Wśród nich trzeba wymienić
przede wszystkim doświadczenie
zawodowe egzaminatora. Należy do
niego przede wszystkim rodzaj szkoły, w którym jest zatrudniony egzaminator. Można powiedzieć, że jego
codzienne doświadczenie rzutuje na
odbiór odpowiedzi zdających. Niejednokrotnie podczas sprawdzania
zdarzyło mi się słyszeć komentarze
egzaminatorów pochlebne (jak i niepochlebne) wobec odpowiedzi uczniowskich, często opatrzone stwierdzeniem: „Moi (uczniowie) by to
napisali (lub tego nie napisali)”.
Innym ograniczeniem dla egzaminatora jest preferowany przez

niego sposób pracy w szkole. Duży
problem z oceną wypracowania
uczniowskiego mają ci nauczyciele, którzy w swojej codziennej
pracy nie stosują tej formy wypowiedzi. Najprościej rzecz ujmując,
jeśli ktoś na co dzień nie sprawdza wypracowań, to jak ma sobie
poradzić z tą formą wypowiedzi
pisemnej? Ponadto egzaminatora
ograniczają także jego osobiste
poglądy. Nie mam tutaj na myśli
poglądów politycznych, lecz np.
wyobrażenia na temat roli i znaczenia epok, postaci, wydarzeń
historycznych. Jest to wątek, którego zasadniczo nikt nie porusza,
ponieważ milcząco zakłada się
(skądinąd słusznie), że nauczyciel
powinien umieć wznieść ponad
własne osądy. Zgadzając się z tym,
należy jednak odnotować, że prace
sprawdzają ludzie, a nie bezduszne maszyny.

Wyzwanie
Sprawdzanie prac egzaminacyjnych jest jednym z najtrud-

niejszych zadań, przed którym
staje nauczyciel. Z jednej strony
sprawdzanie prac odbywa się pod
presją czasu, z drugiej – ze świadomością znaczenia tego działania.
Nie wszyscy sobie z tym radzą.
Niektórzy świadomie rezygnują
z pracy egzaminatora, mimo posiadanych uprawnień. Okręgowe
komisje egzaminacyjne zwykle
dysponują dużą grupą przeszkolonych nauczycieli, z których tylko
pewien odsetek bierze w czynnym sprawdzaniu (np. w łódzkiej
OKE w sprawdzaniu prac z historii uczestniczy około 30% przeszkolonych osób). Uwaga ta nie
dotyczy egzaminatorów z przedmiotów masowych. W grupie egzaminatorów, którzy biorą udział
w sprawdzaniu, większość podejmuje się tego dzieła od kilku lat.
Dzięki temu egzaminatorzy maturalni stanowią dość dobrze przygotowaną grupę, która rozumie
sens tego przedsięwzięcia i stosuje się do przyjętych standardów
postępowania.

Jak przygotować uczniów
do nowej matury?
Tamara Olszewska

akiet Zrozumieć przeszłość
wydawnictwa Nowa Era to
rozbudowany zestaw nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, przydatnych w procesie przygotowywania uczniów do
egzaminu maturalnego z historii.
Najważniejszą część tego zestawu
stanowi seria podręczników Zrozumieć przeszłość, przeznaczona
do nauczania historii w zakresie
rozszerzonym w szkołach ponadgimnazjalnych. Materiał zawarty
w czterech tomach tej serii jest
realizowany podczas dwuletniego
kursu nauki kończącego się egzaminem maturalnym.
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Wszystkie zadania w części
testowej arkusza maturalnego z
historii będą się opierały na różnego rodzaju materiałach źródłowych
(tekstach, mapach, diagramach,
wykresach, tabelach, ilustracjach,
fotogra iach, tablicach genealogicznych). Ważne jest zatem, aby
maturzysta pracował wcześniej z
różnorodnymi źródłami i potra ił
je analizować oraz interpretować, a
także łączyć zawarte w nich treści
z własną wiedzą. Podręczniki serii
Zrozumieć przeszłość wspomagają
proces edukacyjny w tym zakresie dzięki wielu infogra ikom,
czytelnym mapom, fotogra iom
oraz ilustracjom i tekstom źródłowym obudowanym pytaniami.

Po podsumowaniu każdego z rozdziałów znajduje się kolejny stały
element podręcznika zatytułowany
Praca z materiałem źródłowym.
Składa się on z kilku tekstów oraz
materiału ilustracyjnego. Dołączony do nich zestaw pytań i poleceń
daje możliwość ćwiczenia umiejętności interpretacji źródeł historycznych przy wykorzystaniu zdobytej wiedzy.
Warto zwrócić uwagę także
na inny element podręczników
Zrozumieć przeszłość – To budzi
kontrowersje. W tym module są
przedstawiane różne koncepcje
na temat wzbudzających dyskusje
wydarzeń, co umożliwia wprowadzenie ucznia w dziedzinę badań

Rysunek satyryczny Eryka Lipińskiego

Źródło 2. Rysunek satyryczny Andrzeja Czeczota
z 1972 r.
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Materiał do zadania 18.

Na ladze umieszczonej przy bagnecie z lewej strony
znajdują się sierp i młot.
Zadanie18.(0–3)
Zinterpretuj elementy gra iczne rysunku i wyjaśnij,
dlaczego Winston Churchill po wydarzeniu, które stanowi temat tej karykatury, zanotował w pamiętniku:
Rosjanie nie byli już nam potrzebni.
Materiały do zadania 21.
Źródło 1. Tabela. Wielkość gospodarstw rolnych a
źródła dochodów rodzin chłopskich, 1972 r.
Wielkość gospodarstwa
(w ha)
0,5–2
2–5
5–7
7–10
10 i więcej

Odsetek rodzin mających
przewagę dochodów spoza
gospodarstwa
55,7
40,6
19,4
18,7
6,5
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Źródło: Smaczki i zapachy PRLu. Karykatura z lat 1944–1989,
Warszawa grudzień 2008-marzec 2009, s. 81.

Zadanie 21. (0–1)
Wyjaśnij, o jakiej przyczynie zjawiska społecznego
będącego tematem rysunku satyrycznego świadczą
dane przedstawione w tabeli.

Na podstawie: H. Słabek, O społecznej historii Polski 1945–
1989, Warszawa 2009, s. 187.

mi ułatwiającymi przygotowanie
zarówno do bieżących sprawdzianów wiadomości, jak i do egzaminu maturalnego. Zadania są skorelowane z treścią podręcznika oraz
odpowiadają wymogom podstawy
programowej.
Aby przygotować ucznia do matury, należy pamiętać o konieczności kształcenia umiejętności czytania ze zrozumieniem i właściwego
analizowania poleceń. Centralna
Komisja Egzaminacyjna wskazuje

czasowniki określające czynność,
którą trzeba wykonać, rozwiązując zadanie. Ich zrozumienie często
sprawia trudność zdającym. Pracę
nad doskonaleniem umiejętności
poprawnego odczytywania poleceń
skutecznie wspomagają Maturalne
karty pracy – publikacja przygotowywana do każdego z tomów serii
podręczników Zrozumieć przeszłość.
Podczas korzystania z tej publikacji
uczeń ćwiczy rozumienie poleceń
maturalnych oraz udzielanie na
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historycznych. Praca z tym elementem jest dobrą okazją do ćwiczenia takich umiejętności, jak analiza, porównywanie, klasy ikacja,
wnioskowanie,
syntetyzowanie,
uogólnianie, formułowanie opinii,
argumentowanie i uzasadnianie
własnych poglądów.
Do każdego egzemplarza podręcznika serii Zrozumieć przeszłość
dołączono kod, dzięki któremu
uczeń może korzystać z Matura-ROM-u. Jest to aplikacja z zadania-
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nie odpowiedzi. Maturalne karty
pracy zawierają także tematy wypracowań. Dzięki ich opracowywaniu uczeń kształci umiejętność
formułowania dłuższej wypowiedzi pisemnej. Zadanie to wymaga
kompetencji z zakresu rozumowania historycznego, analizy tekstów
źródłowych oraz selekcji wiadomości. Na końcu publikacji znajdują się
zadania typu maturalnego ułożone
w formie testu sprawdzającego wiedzę z zakresu tematycznego danej
części podręcznika.

Nowością w ofercie Nowej Ery
jest seria publikacji przygotowujących do egzaminu maturalnego Teraz matura. Materiały te są opracowane przez ekspertów zgodnie
z wytycznymi CKE dotyczącymi
egzaminu maturalnego z historii
od roku szkolnego 2014/2015.
W serii znajdują Zadania i arkusze
maturalne, dzięki którym uczeń
ćwiczy umiejętności wymagane
na egzaminie. Na początku 2015
r. ukaże się publikacja Tuż przed
egzaminem, zawierająca najważ-

niejsze wiadomości i umiejętności,
które należy powtórzyć przed maturą. W ofercie znajdzie się również Vademecum, dzięki któremu
uczeń usystematyzuje wiadomości i dowie się, jak wykorzystywać
nabytą wiedzę do rozwiązywania różnych typów zadań maturalnych. Cennym uzupełnieniem
oferty jest portal maturalny terazmatura.pl, z którego korzystanie
zapewni skuteczne i wszechstronne przygotowanie do nowego egzaminu maturalnego.

Odpowiedzi do arkuszy
18.
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21.

Przykładowa odpowiedź:
Na rysunku satyrycznym przedstawiono
upadającego japońskiego cesarza, który
zasłania się parasolem przed spadającą bombą
z napisem USA oraz przed atakującymi go z
boku aliantami (bagnety z lagami – radziecką
i brytyjską). Napis A–tom wpadł! w satyryczny
sposób oddaje zaskoczenie Japonii atakiem
atomowym.
Rysunek satyryczny dotyczy zrzucenia przez
Amerykanów bomby atomowej na Hiroszimę, co
zdecydowało o kapitulacji Japonii.
W tej sytuacji oddziały amerykańskie
nie potrzebowały już pomocy wojsk radzieckich
w walce z Japończykami. Tę kwestię komentują
słowa Churchilla.
[Po zrzuceniu bomby atomowej na Hiroszimę
Rosjanie nie byli potrzebni na Dalekim
Wschodzie według Winstona Churchilla. To
właśnie atak Amerykanów zmusił Japonię (na
rysunku – cesarz zasłaniający się parasolką)
do kapitulacji. Wyprzedzili oni Rosjan,
którzy szykowali się do rozpoczęcia walk z
Japończykami (bagnet z symbolem ZSRR).]

0–3

Przykładowe wyjaśnienie:
Tematem rysunku satyrycznego jest sezonowa
praca chłopów (tzw. chłoporobotników)
w przemyśle (szczególnie jesienią i zimą).
Dane przedstawione w tabeli świadczą
o wpływie wielkości gospodarstwa na
możliwości inansowe rodziny chłopskiej.
Im gospodarstwo było mniejsze, tym więcej
rodzin szukało dodatkowych możliwości
zarobkowania poza rolnictwem. Tę możliwość
dawało zatrudnienie w przemyśle.
[Na rysunku przedstawiono tzw.
chłoporobotników, czyli pracowników, którzy
w PRL łączyli zatrudnienie w rolnictwie
z pracą w przemyśle (szczególnie jesienią
i zimą, kiedy nie mieli zajęć w gospodarstwie).
Pochodzili oni głównie z małych gospodarstw,
co pokazują dane w tabeli.]

0–1

3 pkt – za poprawne wyjaśnienie
słów Churchilla oraz poprawną
interpretację co najmniej trzech
elementów gra icznych
2 pkt – za poprawne wyjaśnienie
słów Churchilla oraz poprawną
interpretację co najmniej dwóch
elementów gra icznych
1 pkt – za poprawne wyjaśnienie
słów Churchilla oraz poprawną
interpretację co najmniej jednego
elementu gra icznego
0 pkt – za błędną odpowiedź lub brak
odpowiedzi
[punkty przyznajemy pod
warunkiem podania wyjaśnienia]

1 pkt – za poprawne wyjaśnienie
0 pkt – za niepełną odpowiedź,
błędną odpowiedź lub brak
odpowiedzi

Foto New Media Style

klucz do epoki

Akcja/operacja „Wisła”
Trudna karta relacji polsko-ukraińskich w XX wieku
Marek Białokur

O

Operacja/akcja „Wisła”
– działania polegające na przymusowym wysiedleniu wybranych grup ludnościowych
(m.in. Ukraińców, Bojków, Łemków), przeprowadzone od 28 kwietnia do 31 lipca 1947
roku w południowo-wschodniej Polsce, w pasie od Białej Podlaskiej na północy
po Nowy Sącz na południu, i przesiedleniu ich głównie na tzw. Ziemie Odzyskane
oraz na ostatecznej likwidacji Ukraińskiej Armii Powstańczej (UPA) i Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (UON).
nadzieje, że nie zaszkodzi stosunkom z Ukrainą”, ale jednocześnie
dodaje: „Jest Polakiem i robię ilm
z polskiej perspektywy”. Film Smarzowskiego, tak jak dalszy rozwój
wypadków na styku Kijów–Moskwa, to kwestia najbliższej przyszłości – przyszłości, która ma jednak określoną przeszłość, od której
nie ma ucieczki.

Nowe granice Polski –
nowe problemy
Po zakończeniu działań militarnych na europejskim froncie
II wojny światowej, tj. wiosną i latem 1945 r., w nowych granicach
państwa polskiego znalazło się
blisko 700 tys. osób narodowości ukraińskiej, co stanowiło tylko
nieco ponad 12,5% ich populacji z 1939 r., gdy w granicach niepodległej Rzeczpospolitej Polskiej
mieszkało około 5 milionów 500
tys. Ukraińców. W 1945 r. w no-
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wych, okrojonych przede wszystkim na wschodzie granicach Polski
Ukraińcy zamieszkiwali w zwartych skupiskach w kilkuset wsiach
znajdujących się na terenie 16 powiatów wchodzących w skład województw krakowskiego, rzeszowskiego, lubelskiego i białostockiego

Łemkowie
– grupa etniczna pochodzenia rusińskiego, pierwotnie zamieszkująca obszar Łemkowszczyzny (Beskid
Niski i Sądecki). Jedna z czterech
mniejszości etnicznych w Polsce.
W dwudziestoleciu międzywojennym liczbę Łemków w granicach
polskich oceniano na 100–150 tys.
W 2011 roku narodowość łemkowską w Narodowym Spisie Powszechnym zadeklarowało ok. 10,5 tys.
osób. W czasie operacji/akcji „Wisła” deportowano ok. 60% Łemków
na Ukrainę.
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d końca 2013 r., za sprawą
protestów na kijowskim
Majdanie, aneksji Krymu
przez Federację Rosyjską
oraz wojny na wschodzie
Ukrainy, tematyka ukraińska nieprzerwanie dominuje w serwisach
informacyjnych. Trudno się więc
dziwić, że na dalszy plan zostały
odsunięte polsko-ukraińskie spory
o historię, a przede wszystkim jej
szczególnie trudne i dramatyczne
rozdziały z pierwszej połowy minionego stulecia.
Wystarczy przypomnieć, że jeszcze w 2013 r., zanim w listopadzie
rozpoczęły się protesty w centrum
Kijowa, dominującym tematem
w tym kontekście była 70. rocznica
rzezi na Wołyniu. I zapewne temat
ten, niezależnie od rozwoju wypadków za naszą wschodnią granicą, powróci wiosną 2016 r., gdyż
wówczas jest planowana kinowa
premiera ilmu Wołyń w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego. Już
teraz mówi się, że wielu na niego
wyczekuje, a inni są przekonani, że
będzie szkołą nienawiści polsko-ukraińskiej. Na pytania o kontrowersje, które może wzbudzić,
reżyser odpowiada krótko: „Mam
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przy granicy ze Związkiem Radzieckim i Republiką Czechosłowacką.
We wspomnianej liczbie 700 tys.
Ukraińców około 280 tys. stanowili
wyznawcy prawosławia. Pozostali
w większości byli grekokatolikami.
Nieliczni ochrzczeni zostali w obrządku rzymskokatolickim. W 700
tys. populacji około 150 tys. grupę
stanowili Łemkowie.

Początek „Wisły”
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Pierwszy etap działań zakończył
się w 1946 roku. Przed podjęciem
operacji/akcji „Wisła” w wyniku
ewakuacji rejestrowanej przeprowadzonej od wiosny 1945 r.
do końca października 1946 r.
Grupa Operacyjna „Rzeszów” wysiedliła z terenów południowo-wschodniej Polski około 500 tys.
Ukraińców. Kolejny etap nastąpił
w 1947 r. i, jak pokazał rozwój wydarzeń, miał decydujące znaczenie.
Był to jednocześnie czas wysiedleń
zamieszkujących omawiany obszar
Ukraińców, Łemków, Bojków i Dolinian na tereny Związku Radzieckiego, gdy w walki z ukraińskim
podziemiem włączyły się oddziały tworzonego Ludowego Wojska
Polskiego kontrolowanego przez
polskich komunistów i dowódców
Armii Czerwonej.
Na początku 1947 r. w Warszawie zapadła decyzja o kompleksowym rozwiązaniu, zgodnie z przysłowiem za jednym zamachem,
dwóch problemów, z którymi
komunistyczne władze Polski borykały się w Polsce Południowo-Wschodniej – głównie na obszarze
Bieszczad, czyli wspomnianego
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Bojkowie
– grupa etniczna mieszanego pochodzenia rusińskiego i wołoskiego,
zamieszkująca Karpaty Wschodnie,
sąsiadująca z Łemkami. W wyniku
zmiany granic II Rzeczpospolitej
ok. ¾ terenów zamieszkiwanych
przez Bojków znalazła się w granicach ukraińskich. W wyniku akcji/
operacji „Wisła” resztę ludności deportowano do USRR lub przesiedlono na tzw. Ziemie Odzyskane.

rozbicia oddziałów UPA oraz
wysiedlenia tej części ludności
ukraińskiej, której nie zdołano
przesiedlić w latach 1944–1946
na terytorium Związku Radzieckiego. W tym celu gen. Stefan
Mossor, ówczesny zastępca szefa
Sztabu Generalnego Ludowego
Wojska Polskiego, miał zaproponować przeprowadzenie wiosną
i latem 1947 r. operacji, której celem było przymusowe przesiedlenie ludności ukraińskiej, a wraz
z nią także mniej licznych Bojków
i Łemków na tereny przyznane
Polsce na zachodzie przez mocarstwa sprzymierzone, a wchodzące
do 1945 r. w skład państwa niemieckiego.

Pomysłodawca „Wisły”

W opinii części badaczy, w tym
Ryszarda Torzeckiego, to nie gen.
Mossor był pomysłodawcą przeprowadzenia akcji, a minister Stanisław
Radkiewicz, który na posiedzeniu
Państwowej Komisji Bezpieczeństwa w dniu 12 kwietnia 1947 r.
miał stwierdzić, że „sprawy ukraińskie wnieść należy na porządek
dzienny i jak najrychlej zaprowadzić
na tych terenach porządek i bezpieczeństwo. Dlatego należy wysiedlić
ludność ukraińską z tych miejscowości i przesiedlić ją na tereny Ziem
Odzyskanych”. O icjalnie ówczesne
władze określały je jako „Ziemie
Odzyskane”. Czasami używano nazwy „Ziemie Zachodnie” albo prastare „Ziemie Piastowskie”.
Odnalezione w Centralnym Archiwum Wojskowym sprawozdanie
z inspekcji Wojewódzkiego Komitetu Bezpieczeństwa w Krakowie
z dnia 20 lutego 1947 r. wskazuje
jednak, że to właśnie gen. Mossor
jako pierwszy, choć trudno jednoznacznie ocenić, czy bez wiedzy
swoich zwierzchników, poruszył temat tzw. ostatecznego rozwiązania
kwestii ukraińskiej. W dokumencie
tym, który w jednym z artykułów
przytoczył historyk Marek Jasiak,
czytamy: „Przy rozważaniu sytuacji
na terenie całego Okręgu Krakowskiego nasunął się problem resztek
ukraińskich. Wiele jednostek, a nawet całych rodzin ukraińskich ukry-

ło się w lasach lub miejscowościach
przygranicznych na terenie Czechosłowacji i wróciło po tym do swoich siedzib, stanowiąc bazy band
UPA i niebezpieczeństwo irredenty
na przyszłość. Ponieważ Związek
Radziecki nie przyjmuje obecnie
tych ludzi, wydaje się rzeczą konieczną, aby na wiosnę przeprowadzić energiczną akcję przesiedlenia
tych ludzi pojedynczymi rodzinami
w rozproszeniu na całych Ziemiach
Odzyskanych, gdzie szybo się zasymilują”.

Przygotowania

Dowódcy jednostek stacjonujących na terenach, z których miała
być wysiedlana ludność ukraińska,
już wcześniej otrzymali rozkaz
przygotowania list ukraińskich rodzin, które pozostały po akacjach
wysiedleń do ZSRR z 1945 i 1946 r.
Przygotowaniem list osób do wysiedlenia, z uwagi na konieczność
utrzymania operacji w tajemnicy
do czasu jej rozpoczęcia, zajmowali
się dowódcy lokalnych jednostek
wojskowych. Listy były tworzone
na podstawie informacji napływających z urzędów gminnych. Wery ikacją list zajmowały się lokalne
struktury Urzędów Bezpieczeństwa.
O skali i znaczeniu przedsięwzięcia, jakim miała być planowana operacja, świadczy fakt powierzenia jej kierownictwa wspomnianemu gen. Mossorowi oraz
wyznaczeniu na jego zastępców
trzech o icerów wysokiej rangi:
płk. Grzegorza Korczyńskiego –
ówczesnego pomocnika Ministra
Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
płk. Juliusza Hibnera i ppłk. Bolesława Sidzińskiego, którzy kolejno
odpowiadali za bezpieczeństwo,
działania Korpusu Bezpieczeństwa
Wewnętrznego oraz sprawy polityczno-wychowawcze.
W opinii części badaczy zaplanowanie, a następnie przeprowadzenie operacji o tak dużym zasięgu
i konieczności zadysponowania
sporych sił było możliwe dzięki
uchwaleniu 15 lutego 1947 r. amnestii, która spowodowała znaczące
osłabienie polskiego podziemia
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Karol Świerczewski
pseud. „Walter”(1897–1947)
– generał pułkownik Armii Czerwonej i generał broni Wojska Polskiego, członek WKP(b), w czasie
wojny polsko-bolszewickiej walczył
z armią Michaiła Tuchaczewskiego,
uczestnik hiszpańskiej wojny domowej (1936–1938), dowódca 2. Armii
Wojska Polskiego (1944–1945), członek Centralnego Biura Komunistów
Polskich w ZSRR i Komitetu Centralnego PZPR, poseł do Krajowej Rady
Narodowej (1944–1947), wiceminister obrony narodowej (od 1946),
poseł na Sejm (1947).
zbrojnego i tym samym umożliwiła
przerzucenie niektórych formacji
na południowy-wschód kraju. Powodzenie akcji/operacji miała zapewnić także współpraca z przedstawicielami resortów obrony
państw sąsiadujących z terenem jej
przeprowadzenia. W tym celu już
w połowie kwietnia marszałek Michał Rola-Żymierski, ówczesny minister obrony narodowej, poprosił
swoich odpowiedników ze Związku Radzieckiego i Czechosłowacji
o zablokowanie granic w okresie
przeprowadzania przez polskie
wojsko i wspierające je formacje
operacji wymierzonej w ukraińskie
podziemie.

Przypadkowa śmierć
generała?

nie przez żołnierzy Wojsk Ochrony
Pogranicza szpitala UPA w Cisnej.
Traf chciał, że ich o iarą padł gen.
Świerczewski, który zlekceważył
zagrożenie ze strony oddziałów
UPA w tym rejonie, a w chwili ataku sotni na kolumnę samochodów,
w której jechał, znajdował się tylko jeszcze jeden pojazd, gdyż inny
z pozostałą częścią eskorty doznał
kilka kilometrów wcześniej awarii.
Nie bez znaczenia był również
fakt, że na rozkaz gen. Świerczewskiego żołnierze, którymi dowodził, podjęli próbę rozbicia dobrze
ukrytych i znających teren partyzantów sotni „Chrina” i „Stacha”.
W wyniku wymiany ognia „Walter”
został tra iony dwoma kulami, które okazały się śmiertelne. W walce śmierć poniosło jeszcze dwóch
innych podległych mu żołnierzy,
a trzech zostało rannych. Ukraińcy
po przybyciu na miejsce strzelaniny samochodu z pozostałą częścią
eskorty, której pojazd uległ awarii,
wycofali się bez strat własnych.
Wydarzenie to posłużyło polskim
władzom kontrolowanym przez sowieckich mocodawców do podjęcia
działań, które miały na celu pacy ikację sytuacji w Bieszczadach
przez likwidację struktur UPA oraz
zmianę struktury etnicznej w wyniku przesiedlenia wybranych grup
etnicznych, w tym przede wszystkim Ukraińców i Łemków.
W opinii części historyków okoliczności śmierci gen. Świerczewskiego mogą wskazywać, że nie

była ona przypadkowa. Jako dowód
podają fakt, że na jego mundurze
zachowanym w Muzeum Wojska
Polskiego znajdują ślady po trzech,
a nie dwóch kulach, jak podała komisja badająca okoliczności wydarzeń z 28 marca. Ponadto odkryto
na nim ślad będący prawdopodobnie efektem przebicia ostrym
narzędziem. Okoliczności te w ich
ocenie mogą świadczyć, że jego
śmierć mogła być zaplanowana,
gdyż władzom zależało na uzyskaniu pretekstu do przeprowadzenia
akcji/operacji „Wisła”.
Sugestywnie wersję wydarzeń
o zabójstwie „Waltera” przez żołnierzy, którymi dowodził, przedstawiono już w latach 90. w programie telewizyjnym Rewizja nadzwyczajna. Informacje te, podobnie
jak teza, że poświęcono Świerczewskiego, aby uzyskać pretekst
do przeprowadzenia operacji/akcji
militarnej „Wisła”, nie znajdują jednak potwierdzenia w dostępnych
materiałach źródłowych. W tej sytuacji autorzy popularnych syntez
poświęconych XX w. historii Polski
w kontekście wydarzeń z 28 marca 1947 r. podają, że okoliczności
śmierci gen. Świerczewskiego budziły i nadal budzą różne wątpliwości.

„Spory” o granice
państw

Śmierć gen. Świerczewskiego wykorzystana jako pretekst
do podjęcia operacji wymierzonej
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Dokładnie 28 marca 1947 r.
na obszarze wysiedlonej po wojnie osady Jabłonki, położonej przy
szosie Baligród–Cisna, w zasadzce
zorganizowanej przez sotnie Ukraińskiej Powstańczej Armii „Chrina”
(Stepana Stebelśkiego) i „Stacha”
(NN) zginął ówczesny wiceminister obrony narodowej gen. Karol
Świerczewski.
Opisując przebieg tego wydarzenia, badacz stosunków polsko-ukraińskich Grzegorz Motyka
napisał, że doszło do niego w konsekwencji splotu kilku okoliczności. Po pierwsze, zaplanowanej
zasadzki wymienionych sotni, ale
mającej na celu zdobycie żywności
ewentualnie zemstę za zniszcze-

Marszałek Michał Rola-Żymierski podczas kontroli GO „Wisła”
Źródło: Polska i Ukraina w latach trzydziestych, czterdziestych XX wieku. Nieznane dokumenty z archiwów służb specjalnych,
cz. 5: Akcja „Wisła” 1947, Warszawa–Kijów 2006.
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w członków OUN i jej zbrojnego
ramienia UPA oraz miejscową ludność, w szczególności ukraińską,
zmusza do przywołania okoliczności, w których na terenie południowo-wschodniej Polski, zgodnie
z porozumieniem zawartym 27 lipca 1944 r. między marionetkowym
Polskim Komitetem Wyzwolenia
Narodowego a rządem ZSRR dotyczącym przebiegu granicy polsko-sowieckiej oraz decyzjami podjętymi na konferencjach tzw. Wielkiej
Trójki w 1943 i 1945 r., rozgorzała
kolejna odsłona polsko-ukraińskiego kon liktu narodowościowego.
Sam fakt przyznania przez przywódców USA, Wielkiej Brytanii
i ZSRR Bieszczad oraz terenów położonych na północ od nich, w tym
okolic Przemyśla, Hrubieszowa
i Chełma Polsce był dla członków
ukraińskich organizacji nacjonalistycznych nie do zaakceptowania.
W ich rachubach tereny te miały
wejść w skład niepodległego państwa ukraińskiego, które uważali,
że miało szanse powstać po ewentualnym wybuchu wojny między
dotychczasowymi
sojusznikami
USA a ZSRR. Aby ten cel osiągnąć,
polityczni liderzy społeczności
ukraińskiej oraz dowódcy poszczególnych sotni podejmowali działania mające na celu powstrzymanie
wysiedleń ludności, ewentualnie
ich ograniczenie. W okresie poprzedzającym akcję/operację „Wisła” najczęściej wysiedlanych na terytorium Związku Sowieckiego.
Działania te miały bardzo różny
charakter, ale najczęściej polegały na terroryzowaniu osad, wiosek zamieszkałych przez Polaków
oraz paleniu i równaniu z ziemią
miejscowości, z których wysiedlono Ukraińców, tak by na ich miejscu znacznie trudniej było osiedlić ludność polską. „Wysiedlone,
opuszczone wsie, obowiązkowo
spalić, tak żeby nie ostały się
żadne budynki ani materiały
budowlane. Przed spaleniem,
o ile jest taka możliwość, zabezpieczyć przydatne nam mienie, które pozostawiono w tych
wsiach” – czytamy w rozkazie
dowództwa VI Okręgu Wojen-

Biuletyn Polowy
Źródło: Polska i Ukraina w latach trzydziestych, czterdziestych XX wieku. Nieznane dokumenty z archiwów służb specjalnych, cz. 5: Akcja „Wisła” 1947, Warszawa–Kijów 2006.

nego UPA z 9 września 1945 r.
Wreszcie polegały na organizowaniu akcji dywersyjnych, w tym niszczeniu linii telefonicznych, torów
i wiaduktów kolejowych, przepraw
mostowych oraz atakowaniu i grabieniu stacji kolejowych oraz biur
komisji przesiedleńczych. W tym
ostatnim przypadku szczególne
istotne znaczenie miało zastraszenie osób w nich pracujących i ich
rodzin.

Reakcja polskich władz
i narodu

Działania tego rodzaju stanowiły z kolei dla polskich władz, które
na początku 1947 r. były już praktycznie w całości kontrolowane
przez zwolenników ideologii komunistycznej, doskonały pretekst
do wysiedleń ludności ukraińskiej. Oskarżając ją o udzielanie
wszechstronnej pomocy partyzantom z oddziałów UPA, władze zyskiwały w oczach polskiej opinii publicznej jako zdecydowany obrońca
polskich interesów narodowych.
Bez wątpienia część ludności ukraińskiej zamieszkującej Bieszczady i pozostałe tereny, na których
ukraińskie oddziały paramilitarne prowadziły swoją działalność,
udzielała im pomocy, najczęściej
przez przekazywanie zaopatrze-

nia oraz ukrywanie w prywatnych
obejściach. Młodzież ukraińska
z tych terenów stanowiła ponadto
naturalne zaplecze systematycznie
dziesiątkowanych formacji.
Należy jednak pamiętać, że bardzo często poszczególnie sotnie
wymuszały na miejscowej ludności ukraińskiej współpracę, a za jej
odmowę karały nie tylko zaborem
mienia, spaleniem trwałego dobytku, a nawet śmiercią tych, którzy
byli najbardziej oporni. Trzeba także wspomnieć o terrorze, jakiemu
poddawano Ukraińców, którzy odważyli się współpracować z Polakami. W tej grupie szczególnie bacznej
obserwacji były poddane mieszane,
polsko-ukraińskie rodziny.
Konieczność prowadzenia akcji wysiedleńczej jako elementu
rozbijania ukraińskich formacji
zbrojnych potęgowały dramatyczne relacje Polaków, którzy począwszy od 1943 r., uciekali z Kresów
Południowo-Wschodnich
przed
ukraińskimi rezunami, jak potocznie określano członków formacji
zbrojnych UPA. Badacz stosunków
polsko-ukraińskich w XX wieku Marek Jasiak trafnie ocenił, że
„Kwestia ukraińska, podobnie
jak niemiecka, stała się spoiwem
łączącym władzę komunistyczną
z większością narodu polskiego.
W tej sytuacji Ukraińcy, podobnie jak Niemcy, byli w nowej Polsce elementem niepożądanym.
Zamiary przesiedlenia tej ludności znalazły akceptację aliantów
zachodnich, władz radzieckich,
jak również wśród społeczeństwa polskiego. Sprzyjały temu
silne nastroje antyukraińskie,
spowodowane tragicznymi doświadczeniami ostatniej wojny,
spotęgowane dodatkowo utratą
ziem wschodnich II RP”.
Historycy zwracają uwagę, że
podczas akcji „Wisła” prowadzono
w kraju zakrojone na szeroką skalę działania propagandowe, których celem było ukazanie, przez
publikacje prasowe oraz materiały
ilmowe, Ukraińców jako wrogów
Polski i Polaków. Szczególnie mocno eksponowano mordy popełniane przez UPA na Polakach podczas

Rozmieszczenie ludności ukraińskiej w Polsce w latach 1944–1947
oraz po akcji „Wisła” (kwiecień–lipiec 1947 r.)
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wojny i po jej zakończeniu. Osoby przesiedlane przedstawiano
w nich jako „najgorszy element”
będący częścią wrogich band, który w każdej chwili dzięki posiadanym środkom inansowym i broni
zdolny jest do podjęcia otwartej
walki z Polakami. W tej sytuacji nie
mogło dziwić podjęcie wobec nich
szczególnych środków przez czynniki wojskowe i cywilne.

Okoliczności zewnętrzne

Bynajmniej nie chodzi tu
o szukanie usprawiedliwienia dla
działań podjętych przez władze
komunistycznej Rzeczypospolitej
Polskiej przy dużej akceptacji polskiego społeczeństwa, ale zwrócenie uwagi na problem w szerszym, wręcz ogólnoeuropejskim
kontekście. I tak należy odnotować, że w Polsce, analogicznie jak
w wielu innych państwach europejskich, znamienne, iż dotyczyło
to głównie tych, które znalazły się
po wschodniej stronie „żelaznej
kurtyny”, zwyciężyła koncepcja
budowy państw homogenicznych
etnicznie. Idea, tak jak podkreślają
historycy, opierała się na przekonaniu, że przesiedlanie ludności
obcej narodowo „gospodarzom”
danego państwa, będzie skutecznym sposobem uniknięcia
narodowych waśni i otwartych
kon liktów zbrojnych. Wymienione powyżej elementy zaliczane
do genezy akcji/operacji „Wisła”
nie wyczerpują zagadnienia, ale
z całą pewnością pokazują uwarunkowania wydarzeń, które rozegrały
się między końcem kwietnia a końcem lipca 1947 r. na terenach, które
objęła akcja wysiedleńcza i walka
z ukraińskim podziemiem.

Z chwilą rozpoczęcia operacji/
akcji „Wisła” ludność ukraińska
w Bieszczadach podjęła, nierzadko
rozpaczliwe, działania zmierzające
do usunięcia ich z list osób przeznaczonych do wysiedlenia. W tym
celu pisała listy do polskich władz,
w których powoływała się na pozytywny stosunek do Polaków i państwa polskiego. Chęć pozostania

Źródło: Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939–1947, oprac. A. Jaczyńska, G. Motyka, M. Zajączkowski, red. A. Piekarska,
M. Strasz, Warszawa 2002.

motywowano długoletnim zamieszkiwaniem tych terenów, potrzebą kontynuowania pracy w lokalnych zakładach i rolnictwie,
złym stanem zdrowia uniemożliwiającym przesiedlanie oraz faktem przynależności do Kościoła katolickiego. W celu pozyskania metryki chrztu w Kościele katolickim
podejmowane były starania, które
najczęściej wiązały się z koniecznością poniesienia dużych wydatków inansowych.
Ten ostatni element był o tyle
istotny, że jednym z podstawowych
kryteriów wpisania na listę wysiedlonych było wyznanie religijne.
Analiza list wysiedlonych pozwoliła historykom na stwierdzenie, że
dla osób tworzących listy wyznanie
miało kluczowe znaczenie. W efek-

cie prawosławni i grekokatolicy,
którzy byli etnicznymi Polakami,
również zostali wysiedleni, gdyż
potraktowano ich jako miejscowych Ukraińców lub Łemków.
Innym sposobem uniknięcia
wysiedleń było pozyskiwanie fałszywych dokumentów tożsamości, co podobnie jak w przypadku
metryk chrztu było opatrzone nie
tylko ryzykiem dekonspiracji, lecz
przede wszystkim dużymi kosztami. Kiedy zawodziły tego rodzaju
środki poszukiwano innych, w tym
wstawiennictwa rodziny przebywającej poza granicami kraju,
najczęściej w Kanadzie i USA, oraz
działających na ich terenie organizacji ukraińskich. Niektóre osoby
deklarowały wręcz swój lojalny
stosunek do nowych władz oraz
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przynależność do Polskiej Partii Robotniczej. Jako kartę przetargową podawano fakt służby
w szeregach Wojska Polskiego czy
Armii Czerwonej w okresie II wojny światowej. W zdecydowanej
większości przypadków zabiegi
tego rodzaju okazywały się jednak
nieskuteczne.

Strona militarna operacji
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Została powołana do przeprowadzenia akcji/operacji „Wisła”
jako specjalny związek operacyjny Wojska Polskiego. Decyzja
o jego utworzeniu została podjęta
20 kwietnia 1947 r. na podstawie
zarządzenia Państwowej Komisji Bezpieczeństwa nr 00189/III
z 17 kwietnia tegoż roku. Zasadniczą część GO „Wisła” stanowiło
19 335 żołnierzy, wybranych z 3.,
6., 7., 8. i 9. Dywizji Piechoty oraz
1. Dywizji Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ponadto GO
„Wisła” wspierała eskadra łącznikowa lotnictwa oraz 1500 milicjantów, funkcjonariuszy Ministerstwa
Bezpieczeństwa
Wewnętrznego
i członków Służby Ochrony Kolei.
Po wschodniej stronie granicy,
zgodnie z ustaleniami z Ministerstwem Obrony Narodowej ZSRR,
granicę zabezpieczała radziecka
dywizja pancerna, oddziały Wojsk
Pogranicza NKWD oraz specjalne
jednostki antypartyzanckie. Od południa granicę po stronie czechosłowackiej zabezpieczała specjalna
grupa operacyjna. Przeciwko liczącej ponad 20 tys. mundurowych GO
„Wisła”, według szacunków z początku kwietnia 1947 r., Ukraińska
Powstańcza Armia mogła przeciwstawić 2402 zbrojnych, z czego 720
stanowiła obsada terenowa.

Działania

Datę rozpoczęcia akcji/operacji
„Wisła” wyznaczono na godzinę
4:00 28 kwietnia 1947 r., a więc
dokładnie w miesięcznicę zamachu
na gen. Świerczewskiego, co zapewne miało dodatkowo wzmacniać przekonanie opinii publicznej,
że stanowi ona swego rodzaju odwet i pomszczenie śmierci polskiego generała, co nie było do końca

Konwój na drodze do punktu zbiorczego po eksmisji jednej z wiosek
Źródło: Polska i Ukraina w latach trzydziestych, czterdziestych XX wieku. Nieznane dokumenty z archiwów służb specjalnych,
cz. 5: Akcja „Wisła” 1947, Warszawa–Kijów 2006.

zgodne z prawdą, biorąc pod uwagę życiorys „Waltera”.
Pierwszy transport z przesiedloną w ramach akcji/operacji „Wisła” ludnością ukraińską z terenu
Bieszczad wyruszył 29 kwietnia
1947 r. ze stacji Szczawne w powiecie sanockim i przez punkt
przeadresowania w Oświęcimiu
oraz punkt rozdzielczy w Szczecinku dojechał do Słupska 3 maja
1947 r. W przywołanym już zarządzeniu PKB z 17 kwietnia 1947
r. bardzo precyzyjnie określono
cele Grupy Operacyjnej „Wisła”.
Podstawowym zadaniem było
zlikwidowanie oddziałów UPA,
a pomocniczym – przesiedlenie
miejscowej ludności ukraińskiej
na tzw. Ziemie Odzyskane. Zdaniem większości współczesnych
badaczy, w tym Grzegorza Motyki,
nie ulega wątpliwości, że cała akcja w rzeczywistości stanowiła
realizację starannie opracowanego planu rozproszenia ludności ukraińskiej, która w 1947 r.
pozostawała w zwartych skupiskach na ziemiach południowo-wschodniej Polski. Do jej przeprowadzenia z powodzeniem wykorzystano oskarżenie znacznej

jej części o sprzyjanie i udzielanie
pomocy sotniom UPA.
Przed GO „Wisła” Państwowa
Komisja Bezpieczeństwa postawiła także cel, aby zadanie o ile tylko
będzie to możliwe, przeprowadzić
w ciągu miesiąca, najdalej dwóch, tj.
od końca kwietnia do końca czerwca 1947 r. W trakcie przeprowadzania operacji okazało się jednak, że
wymaga ona dłuższego zaangażowania, stąd jej zakończenie nastąpiło dopiero pod koniec lipca 1947 r.
i zamiast dwóch zrealizowano ją
w trzech etapach. Jako powód przeprowadzenia wysiedleń w tak krótkim czasie w zarządzeniu podano
argument w postaci konieczności
umożliwienia nowym osadnikom
obsiania gruntów ornych.

Realizacja
postawionych celów

We wspomnianym zarządzeniu
PKB z 17 kwietnia 1947 r. określono, że w pierwszej kolejności oddelegowane do przeprowadzenia
operacji formacje mają za zadanie
zlikwidować bandy UPA i ich faszystowskie ośrodki dyspozycyjne. Drugim zadaniem było przeprowadzenie ewakuacji osób na-

Wysiedlenia w praktyce

Wracając do początku akcji/operacji, należy odnotować, że wojsko
rozpoczynało je zawsze o świcie,
między godziną 3 a 5 rano. Zwią-

zane to było po pierwsze, z wykorzystaniem momentu, w którym
czujność miejscowej ludności była
najbardziej ograniczona. Po drugie,
z koniecznością przeprowadzenia wszystkich czynności na miejscu, tak by konwój wysiedleńców
do punktu zbornego wyruszył między 8 a 10 rano. Nie później jednak niż godzinę przed południem.
Wysiedlenia przebiegały według
precyzyjnego scenariusza, który
został zaczerpnięty od NKWD.
Zgodnie z nim ludność wysiedlanej wioski gromadzono w jej
centralnym punkcie i tam informowano jej mieszkańców, że mogą zabrać ze sobą tylko do 25 kg żywności, najpotrzebniejszej odzieży oraz
naczyń na jedną osobę. Miejscowi
nie mogli zabierać ze sobą żadnego
ruchomego majątku, który w późniejszym czasie miał być przetransportowany i rozdzielony wśród
przesiedleńców, a jedynie żywy inwentarz. Wszystko, co można było
zabrać, zgodnie z instrukcją musiało zmieścić się na dwóch wozach.
Na spakowanie się i opuszczenie
domów ludność dostawała dwie
godziny. W takich warunkach miejscowi bardzo często byli zmuszeni
pozostawić wiele przedmiotów codziennego użytku oraz zgromadzonych zapasów.
W tej sytuacji pozostawione
przez nich mienie bardzo często padało łupem wojskowych,
a tam, gdzie w okolicy były również polskie osady, także ich dotychczasowych sąsiadów. W ten
sposób wetowano sobie straty
poniesione podczas wojny, zniszczenia dokonane przez oddziały
UPA grabiące polskie wioski oraz
widziano okazję do szybkiego doposażenia własnych gospodarstw,
a w przypadku zaboru zapasów
płodów rolnych także wzbogacenia, gdy tylko zdołano sprzedać
je na targach w większych miejscowościach. W wielu wypadkach
przejęty po wysiedleńcach sprzęt
wojsko i miejscowe władze administracyjne wynajmowały za opłatą
okolicznej ludności, przekazywały
na przechowanie rolnikom, dając
im jednocześnie pozwolenie na ich
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leń, było ich blisko dwadzieścia.
Aby zapewnić maksymalną skuteczność, każdorazowo akcja
rozpoczynała się od otoczenia
wysiedlanej osady/wioski przez
oddział wojska, co miało uniemożliwić miejscowej ludności
ukrycie się, tj. ucieczkę do okolicznych lasów.
Z punktów zbornych, w których
ludność ukraińska była przesłuchiwana i otrzymywała karty ewakuacyjne od pracowników PUR, była
kierowana do stacji załadowczych.
Jeszcze w punktach zbornych osoby podejrzewane o współpracę lub
sympatyzowanie z podziemiem
ukraińskim dzielono na trzy kategorie: A – osoby notowane przez
Urząd Bezpieczeństwa, B – osoby
notowane przez rozpoznanie i wywiad wojskowy oraz C – osoby,
co do których zastrzeżenia zgłaszał
dowódca poddziału wysiedlającego
lub też wskazywane przez pozyskanych do współpracy Ukraińców.
W ten sposób do pierwszej kategorii
(A) zaliczano osoby stanowiące największe zagrożenie, do trzeciej (C)
najmniejsze. O tym, że podział ten
miał istotne znaczenie, może świadczyć fakt, iż osoby z kategorii A i B
osiedlano w liczbie nie większej
niż jedna rodzina na miejscowość.
W przypadku pozostałych rodzin
nie było takich obostrzeń i mogły
być osiedlane po kilka łącznie w jednej gromadzie, tyle tylko, że nie mogły one stanowić po osiedleniu więcej niż 10% ogółu mieszkańców.
Planując już na początku akcji
przyszłe miejsca pobytu dla wysiedlanej ludności ukraińskiej, starano się oddzielać inteligencję
od mas oraz utrudnić im w przyszłości tworzenie ukraińskich
organizacji. Podejmowano także działania, których celem było
utrudnienie, a wręcz uniemożliwienie pełnienia posługi przez duchownych wyznania grekokatolickiego.

klucz do epoki

rodowości ukraińskiej na ziemie
północno-wschodnie i rozmieszczenie ich tam w możliwie największym rozproszeniu. W realizacji tego zadania dowództwo
GO miało ściśle współpracować
z Państwowym Urzędem Repatriacyjnym (PUR). W zarządzeniu sprecyzowano, że ewakuacji miały być
poddane także mieszane polsko-ukraińskie rodziny, które oskarżano o wspieranie UPA.
W celu szybkiego i sprawnego
przeprowadzenia operacji utworzono specjalne punkty zborne,
które tworzono po uwzględnieniu
sieci drogowej, położenia wysiedlanych wiosek, a przede wszystkim
odległości od miejsc, w których
mieli być umieszczani w wagonach
i transportowani na zachód lub
północ Polski. Kolejowe transporty wysiedlanej ludności ukraińskiej i łemkowskiej kierowane były
do tzw. punktów rozdzielczych, które zlokalizowano w Olsztynie, Poznaniu, Szczecinku i Wrocławiu. Zanim wysiedleńcy do nich tra ili, ich
transporty przejeżdżały przez dwa
punkty przeadresowania znajdujące się w Oświęcimiu i Lublinie. Tam
kierownicy poszczególnych transportów przekazywali w zalakowanych kopertach spisy przesiedlanej
ludności kierownikom punktów
przeadresowania, z których dowiadywali się, do którego z czterech
punktów rozdzielczych miały tra ić
poszczególne rodziny lub osoby.
Analiza tych dokumentów oraz
relacje wysiedlanych jednoznacznie wskazują, że starano się tak
rozdzielać ludność, aby mieszkańcy jednej wioski znaleźli się w różnych transportach, a co za tym
idzie – także w różnych miejscach
osiedlenia. Utworzono ich kilka,
między innymi w Besku, Komańczy, Szczawnem i Sanoku. Bardzo
często odległość, którą ludność
eskortowana przez wojsko musiała pokonać z punktu zbornego
do stacji załadowczej, wynosiła kilkadziesiąt kilometrów. Przeciętnie
było to około 35 kilometrów, ale
zdarzały się i dwukrotnie dłuższe
odległości. Na terenie, na którym
przeprowadzano operację wysied-
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użytkowanie lub też magazynowały w celu przekazania przyszłym
polskim osadnikom.
Zanim to jednak następowało,
wysiedleńców, gdy jeszcze przebywali w swoich wioskach i byli
w większości przerażeni całą sytuacją, informowano, że każdego,
kto pozostanie w wiosce po wysiedleniu, wojsko będzie traktowało jako członka ukraińskiego zbrojnego podziemia. W tym
przypadku konsekwentnie posługiwano się określeniem band UPA.

Podróż do
„nowego domu”
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Miała zajmować od trzech do pięciu dni. W przypadku części transportów trwała jednak dłużej i pokonanie zaledwie kilkuset kilometrów
zajmowało blisko tydzień. Z uwagi
na trudne warunki sanitarne, brak
odpowiedniej opieki medycznej
oraz zbyt małe przydziały żywności część osób zapadała na różne
choroby. Według ustaleń historyków w czasie podróży zmarło 27
osób. We wspomnianych czterech
punktach/stacjach rozdzielczych
dla kontroli przesiedlanej ludności
zawsze stacjonował oddział wojskowy liczący około 50 żołnierzy, którego zadaniem było pełnienie funkcji
porządkowych i wartowniczych.
W punktach tych zorganizowana
była dla przesiedleńców prowizoryczna pomoc medyczna, gdyż trudy kilkudniowej podróż oraz wcześniejszego, czasami kilkunastodniowego pobytu w punktach zbornych,
odbijały się szczególnie na zdrowiu
kobiet, dzieci i osób starszych. Tam
też wydawano im racje żywnościowe, bez których w wielu przypadkach nie byliby w stanie przeżyć.
W punktach rozdzielczych stale wery ikowano rozmieszczenie
ludności ukraińskiej w poszczególnych powiatach i jeśli tylko okazywało się, że zostały „nasycony”
ludnością z ukraińską, wykreślano je z ewidencji i nie wysyłano
do nich kolejnych rodzin. Przedostatni etap wysiedlenia stanowiły stacje rozładowania. Z uwagi
na mniejszą niż w przypadku punktów rozdzielczych liczbę przesied-

leńców, także obsługa wojskowa
i urzędnicza stacji rozładunkowych
była skromniejsza. Staje zabezpieczało 25 żołnierzy i kilkunastu pracowników cywilnych podległych
kierownikowi stacji rozładowania,
którego zadaniem było rozdzielenie ludności po powiatach. Tam już
wysiedloną ludność rozlokowywali
wójtowie. Tam zgodnie z przyjętym w kwietniu 1947 r. w Ministerstwie Ziem Odzyskanych Planem
Ewakuacyjnym oraz zarządzeniem
Departamentu Osiedleńczego tegoż resortu podejmowano decyzję
o ostatecznym ulokowaniu wysiedlonej ludności ukraińskiej.
Przepisy te bardzo precyzyjnie
określały, że wysiedleńcy nie mogli być rozmieszczani na terenie województw olsztyńskiego
i szczecińskiego w wioskach położonych dalej niż 50 km od lądowych granic państwa polskiego i 30 km od granic morskich.
Już po pierwszych kilku dniach
akcji władze podjęły decyzję, aby
przesiedleńców kierować także
na obszar województwa gdańskiego, gdzie mieli zajmować gospodarstwa po wysiedlanych Niemcach.
Miejsca ich osiedlenia musiały być
ponadto oddalone przeszło 30
km od stolicy województw.

Powroty

Nieliczna grupa Ukraińców
wywiezionych w pierwszej fazie
operacji podjęła próbę powrotu
w Bieszczady. Nadzieja na szybki
powrót w rodzinne strony powodowała, że część wysiedlonych rodzin ukraińskich nie remontowała
zabudowań, które im przydzielono, a nawet prowadziła wręcz gospodarkę rabunkową. Praktycznie
wszystkie osoby, które się tego
podjęły, zostały wyłapane w czasie
realizacji trzeciego, nieplanowanego wcześniej etapu operacji, który
przeprowadzono w lipcu 1947 r.

Skutki „Wisły”

Intensywność działań malała
wraz z przesuwaniem się działań
wojska na północ kraju, w tym przypadku na obszar województwa lubelskiego. W konsekwencji przepro-

wadzonej akcji/operacji siły zbrojne
UPA zmniejszyły się o 1839 ludzi
– z 2402 do 563. Z czego ponad 600
zginęło w walce lub popełniło samobójstwo, chcąc uniknąć dostania się
do niewoli. Aresztowanych zostało
ponad 800 członków OUN-UPA. Jak
podaje Andrzej Chojnowski, do końca 1947 r. władze bezpieczeństwa
zdekonspirowały i de facto rozbiły
kierownictwo OUN-UPA działające
na terytorium Polski. W konsekwencji procesów wytoczonych kadrze
kierowniczej ukraińskiego podziemia większość z nich otrzymała wyroki śmierci, które w zdecydowanej
większości wykonano.
Straty po stronie przeprowadzających akcję żołnierzy GO „Wisła”
wyniosły łącznie 310 osób. W tej
liczbie znalazło się 61 zabitych
i 91 rannych żołnierzy, 32 zabitych
i zmarłych w wyniku poniesionych
obrażeń wojskowych z Korpusu
Bezpieczeństwa
Wewnętrznego
oraz 29 o iar śmiertelnych i 97
rannych w wyniku nieszczęśliwych
wypadków – samochodowych lub
spowodowanych
nieumiejętną
obsługą broni. Z kolei przeciwstawiając się działaniom władz
na przestrzeni trzech miesięcy akcji/operacji „Wisła”, sotnie ukraińskiego podziemia dokonały blisko
460 akcji zbrojnych, najczęściej
ekspropriacji polskich osad, w konsekwencji których śmierć poniosły
152 osoby, a 113 zostało rannych.
Ponadto Ukraińcy spalili 1118 budynków oraz zniszczyli jedenaście
przepraw mostowych i dwie stacje
kolejowe.
Według o icjalnych statystyk prowadzonych przez PUR i dowództwo
akcji/operacji „Wisła” do 24 lipca
1947 r. z terenu, na którym była
prowadzana, wysłano 431 transportów kolejowych. Łącznie na ziemie zachodniej i północnej Polski
przesiedlono 136 900 osób. Dla
części aresztowanych w trakcie akcji Ukraińców stworzono, na mocy
decyzji Biura Politycznego Komitetu
Centralnego Polskiej Partii Robotniczej z 23 kwietnia 1947 r., Centralny
Obóz Pracy w Jaworznie. Skierowano do niego 3873 więźniów, w tej
liczbie 2781 Ukraińców. Obóz był

nymi w Baligrodzie i Birczy. W górach, mimo stosowania przymusu
administracyjnego, zasiedlenie szło
na tyle źle, że rychło go zaniechano
i jak napisał Tadeusz A. Olszański
„południowo-wschodni skraj Polski
zmienił się w dzikie pola socjalizmu”.

Krytyka akcji/operacji

Dla części czytelników tego tekstu może być pewnym zaskoczeniem
informacja o tym, że krytyka akcji/
operacji „Wisła” pojawiła się już
w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.
W czerwcu 1956 r. Kolegium ówczesnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oceniło ją jako błąd
popełniony wobec ludności ukraińskiej. Otwarcie potępiać zaczęto ją
jednak w Polsce dopiero po 1989 r.
Jako pierwszy zrobił to w specjalnej
uchwale w 1990 Senat Rzeczpospolitej Polskiej. W 2002 r. ubolewanie z jej
powodu wyraził ówczesny prezydent
Aleksander Kwaśniewski, a w 2007 r.
prezydenci Polski i Ukrainy Lech
Kaczyński i Wiktor Juszczenko
we wspólnym oświadczeniu otwarcie ją potępili i określi jako sprzeczną
z podstawowymi prawami człowieka.
Trudno jednoznacznie stwierdzić, na ile wpływ na wydanie tego
oświadczenia miały wysunięte pod
koniec stycznia 2007 r. żądania
Światowego Kongresu Ukraińców,
organizacji zajmującej się koordynacją działań stowarzyszeń ukraińskich na całym świecie, w których
jego członkowie domagali się przeprosin i odszkodowań na akcję/
operację „Wisła”, a na ile polityka
wschodnia polskich władz, w tym
prezydenta Lecha Kaczyńskiego,
który usilnie zabiegał o zacieśnie-

nie relacji z Kijowem i sukcesywne
odciąganie go od Moskwy.
Do tej listy należy również dodać
wydarzenie o ogromnym znaczeniu symbolicznym, tj. bardzo szybkie uznanie przez polskie władze,
gdyż już 2 grudniu 1991 r. Ukrainy jako suwerennego państwa.
Polska uczyniła to jako pierwsze
państwo na świecie, dzień po tym,
jak 90% mieszkańców Ukrainy
opowiedziało się dzień wcześniej
w referendum za niepodległością.
Nie inaczej większość Polaków zachowała się w latach 2004–2005
i 2013–2014, gdy spora część Ukraińców kolejny raz wyraziła swoje wolnościowe i demokratyczne
aspiracje.
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zaadaptowaną na potrzeby reżimu
komunistycznego ilią byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Według szacunków
historyków powstałych na bazie
relacji byłych więźniów oraz dokumentacji obozowej zmarło w nim
około 150–160 więźniów. W wielu
opracowaniach podawane są jednak wyższe liczby osób zmarłych
w obozie.
Na obecnym etapie badań nie
podlega dyskusji, że akcja/operacja
„Wisła” była jedną z największych
operacji militarno-administracyjnych przeprowadzonych na terytorium Polski po zakończeniu II
wojny światowej. Aby zapewnić jej
trwałe skutki, podjęto dalsze kroki, których celem było zwalczanie
pozostałości oddziałów UPA oraz
ewentualne uniemożliwianie ponownego ukraińskiego osadnictwa.
W szczególności dotyczyło to trudno dostępnych obszarów Bieszczad,
gdzie zadanie to miała wykonywać
specjalnie powołana w tym celu 1
sierpnia 1947 r. Grupa Operacyjna
„Sanok”. Bardzo szybko, choć nie realizując w pełni planu, rozpoczęto akcję osiedlania Polaków na obszarze,
z którego wysiedlono ludność ukraińską i łemkowską.
Z dokumentów Państwowego
Urzędu Repatriacyjnego wynika,
że do końca lipca 1947 r., tj. daty
zakończenia akcji/operacji „Wisła”,
osiedlono blisko 14 tysięcy osadników, którym zapewniono specjalną ochronę Milicji Obywatelskiej,
Ochotniczych Rezerw Milicji Obywatelskiej oraz żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
których rozlokowano między in-
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The operation with a codename “Vistula” having military and repressive character in the Rzeszów and southern Lublin
region, was carried out from V to VII, 1947 in order to eliminate the activities of the structures of the Ukrainian Insurgent
Army (UPA) and the Organization of Ukrainian Nationalists (OUN). In the action participated 5th Infantry Division WP, Division of the Internal Security Corps and other units, the forces of about 20 thousand soldiers. The operation was commanded
by General Stefan Mossor. As a result of the operation almost all units of the UPA were destroyed. The operation led to the
displacement of more than 140 thousand individuals (Ukrainians, Lemkos – regardless of the degree of loyalty to the Polish
state) from the province of Rzeszow, Lublin and Krakow. These people were in scattered in the regions of Białystok, Olsztyn,
Gdansk, Koszalin, Szczecin, Poznan, Zielona Gora, Wroclaw and Opole. Nearly four thousand people, of whom 160 died, were
placed in Jaworzno camp in Silesia. In 1949, on the basis of decree of the Council of Ministers the property left by the displaced
people, Greek Catholic Church and Ukrainian organizations was taken by the Polish State.
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Szczecin na tle
powojennych przemian
ludnościowych
Dane statystyczne jednego miasta opowiadają nie tylko o nim samym, lecz także
o procesach społecznych czy demograficznych zachodzących w całym kraju.
Małgorzata Machałek

ruga wojna światowa przyniosła Polsce nie tylko wielkie straty demograficzne,
lecz także zmiany terytorialne, które wywołały ogromne przemieszczenia ludności, jakie
nie miały wcześniej precedensu
zarówno w historii Polski, jak i historii Europy1. W istotny sposób zaważyły one na powojennej strukturze społeczeństwa polskiego oraz
zachodzących w nim procesach
demograficznych.

D
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Wielka wędrówka ludów
W pierwszych powojennych latach ziemie polskie (w granicach
sprzed 1939 roku oraz po 1945
roku) stały się widownią masowych wędrówek milionów ludzi,
którzy szukali dla siebie nowego
domu. Dla jednych zmiana miejsca
zamieszkania była konsekwencją
dobrowolnego wyboru, dla innych
przymusem. Ze wschodu na zachód przemieszczali się mieszkańcy dawnych ziem wschodnich II
Rzeczypospolitej. Wracali z zesłania obywatele polscy wywiezieni
w czasie wojny w głąb ZSRR. Z terenu Niemiec powracali Polacy,
którzy zostali wywiezieni do obozów koncentracyjnych bądź na roboty przymusowe. Wracali także
ci, którzy różnymi drogami tra ili
w czasie wojny na Zachód, choć
1

Kierunki migracji ludności na ziemiach polskich po zakończeniu II wojny światowej
Źródło: S. Roszak, J. Kłaczkow, Poznać przeszłość. Wiek XX, Warszawa 2012, s. 229.

akurat te powroty, ze względu
na sytuację polityczną w kraju, nie
były liczne.
Odwrotne procesy, czyli wyjazdy z obszaru powojennej Polski,
dotyczyły głównie osób niepolskiej narodowości. Na podstawie
umów zawartych przez polskie
władze z republikami radzieckimi
na wschód byli przesiedlani Litwini, Białorusini i Ukraińcy, którzy
po 1945 roku znaleźli się na terytorium państwa polskiego. Wielu
z nich obawiało się życia w ZSRR
i wolało jednak pozostać w Polsce, tworząc nieliczne mniejszości

narodowe. W 1947 roku pozostałą ludność ukraińską (ok. 140 tys.
osób) władze polskie przesiedliły
na ziemie zachodnie i północne
(akcja „Wisła”).
Zmiana granic spowodowała,
że po wojnie na terytorium Polski
pozostało ok. 3 milionów ludności
niemieckiej. Na konferencji Wielkiej Trójki w Poczdamie została
podjęta decyzja o ich wysiedleniu.
Była to największa i najdłużej trwająca akcja przesiedleńcza.
Po wojnie wyjechała z Polski
również większość ocalałych z Holokaustu polskich Żydów.

K. Kersten, Plany i organizacja migracji ludności rolniczej na ziemie zachodnie, „Kwartalnik Historyczny” 1960, nr 3, s. 683.
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Wykres 1. Zmiany w zaludnieniu Szczecina w latach 1939–1990

Źródło: T. Białecki, Ludność, [w:] Dzieje Szczecina 1945–1990, red. T. Białecki, Z. Silski,
Szczecin 1998, s. 184 oraz dane za rok 2007 http://stat.gov.pl/bdl/app/miejsc_w.display?p_
id=11566&p_token=0.6652788607659467 [dostęp: grudzień 2014 r.].

Wykres 2. Liczba Niemców w Szczecinie w latach 1945–1955
Odezwa wydana przez prezydenta Szczecina Piotra Zarembę z okazji przejęcia miasta przez władze polskie
Źródło: zbiory Archiwum Państwowego w Szczecinie.

Przejęcie przez Polskę ziem poniemieckich stało się również impulsem do migracji wewnętrznych
i masowego osadnictwa polskiego
na tych terenach. Proces ten miał
w dużej mierze charakter spontaniczny. Ziemie zachodnie i północne, nazywane w ówczesnej propagandzie Ziemiami Odzyskanymi,
przez większość społeczeństwa
polskiego były traktowane jako
słuszne zadośćuczynienie za straty spowodowane wojną i niemiecką okupacją. Dla wielu było też
jasne, że stanowią one również
rekompensatę za ziemie utracone
na wschodzie, dlatego ich zasiedlenie i zagospodarowanie traktowano jako konieczność dziejową wynikającą z polskiej racji stanu.

Nowi mieszkańcy Szczecina

w nim zaledwie kilkuset Polaków,
ale pod koniec roku było ich już
26 tysięcy. W kolejnym roku liczba ta zwiększyła się czterokrotnie.
W kolejnych latach wzrost liczby
mieszkańców nie był wprawdzie
tak gwałtowny, ale wciąż bardzo
wysoki (wykres 1).
Zasiedlanie Szczecina przez ludność polską odbywało się w skomplikowanej sytuacji międzynarodowej, a jego przynależność do Polski
początkowo nie była przesądzona2.
W końcowej fazie wojny ok. 200 tysięcy dawnych mieszkańców miasta zostało w większości ewakuowanych przez władze niemieckie,
ale zaraz po przejściu frontu zaczęli powracać. Nieuregulowana sytuacja polityczna Szczecina sprawiła,
że na początku lipca, czyli w chwili przejmowania go przez polskie

władze, liczba Niemców wzrosła aż
do 84 tysięcy3. W kolejnych miesiącach następował powolny odpływ
ludności niemieckiej z miasta, ale
wyraźny spadek nastąpił dopiero
po rozpoczęciu planowych wysiedleń w latach 1946–1947 (wykres 2).
Ostatnia fala wyjazdów Niemców
odbyła się dopiero w latach 1956–
1959 – wyjechało wówczas kilkaset osób.
Zjawiskiem specy icznym dla
Szczecina była przejściowa obecność dużej liczby ludności żydowskiej.
Sytuacja
ocalałych
z Holokaustu Żydów nie była łatwa. Większość z nich pochodziła z terenów utraconych na rzecz
ZSRR, nie mogli zatem wrócić
do swoich domów i podobnie jak
ludność polska jechali przeważnie
na ziemie zachodnie i północne.

2
Od kwietnia do końca czerwca 1945 roku władze polskie musiały dwukrotnie opuszczać Szczecin. Dopiero 5 lipca nastąpiło formalne
przekazanie miasta Polakom przez radzieckie władze okupacyjne. Ostatnia decyzja o przebiegu granicy polsko-niemieckiej w dolnym biegu
Odry została podjęta przez Wielką Trójkę na konferencji w Poczdamie (lipiec–sierpień 1945 roku).
3
Te dane i dalej za: T. Białecki, Ludność, [w:] Dzieje Szczecina 1945–1990, red. T. Białecki, Z. Silski, Szczecin 1998, s. 161–188.
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Wszystkie zmiany wynikające
z powojennych przemieszczeń ludności można prześledzić na przykładzie Szczecina. Bezpośrednio
po zakończeniu działań wojennych
zaczęli do niego napływać polscy
osadnicy. Na początku lipca 1945 r.,
czyli w momencie przejęcia miasta
przez polskie władze, przebywało
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Decyzje o wyjeździe na zachód
były też podejmowane przez Żydów mieszkających przed wojną
na obszarze województw centralnych, np. w Łodzi, Warszawie
czy Kielcach. Po tragicznych doświadczeniach wojny i okupacji
nie chcieli mieszkać tam, gdzie
zginęli ich najbliżsi. Obawiali się
też narastających nastrojów antysemickich (ich skutkiem był
m.in. pogrom żydowski w Kielcach
w 1946 roku), dlatego podejmowali decyzje o emigracji z Polski.
Wyjazd na ziemie zachodnie, m.in.
do Szczecina, był najlepszym rozwiązaniem, ponieważ stąd najłatwiej było można, legalnie bądź
nielegalnie, przedostać się na Zachód. Największy napływ ludności
żydowskiej do miasta miał miejsce
w 1946 roku i był związany z sytuacją międzynarodową (zapowiedź
utworzenia państwa Izrael) – por.
wykres 3.
Pobyt w Szczecinie miał dla
większości z nich charakter tymczasowy, ale spora część ludności
żydowskiej została w tym mieście
na dłużej (druga fala emigracji nastąpiła po wydarzeniach marcowych w 1968 roku).

Wykres 3. Liczba Żydów zarejestrowanych w Wojewódzkim Komitecie Żydów Polskich w Szczecinie w 1946 roku

Na podstawie: J. Mieczkowski, Między emigracją a asymilacją. Szkice o szczecińskich Żydach
w latach 1946–1997, Szczecin 1998, s. 7.

Pochodzenie regionalne
szczecinian – prawdy
i mity

Powitanie żołnierzy polskich wracających z Zachodu – Państwowy Urząd Repatriacyjny w Szczecinie
Źródło: zbiory Archiwum Państwowego w Szczecinie.

Często można spotkać się z opinią, że powojenni polscy osadnicy w Szczecinie i na Pomorzu
Zachodnim pochodzili głównie
z ziem wschodnich II Rzeczypospolitej. Wynika to zapewne z faktu, że przesiedleńców ze wschodu
rzeczywiście kierowano głównie
na ziemie zachodnie i północne,
gdzie mogli łatwiej znaleźć mieszkania niż na zniszczonych i gęsto
zaludnionych ziemiach dawnych.
Takiemu przekonaniu sprzyja również w ostatnich dwóch dekadach
duża aktywność środowisk i organizacji zrzeszających dawnych
mieszkańców kresów wschodnich.
Bliższe zapoznanie się z danymi
statystycznymi dotyczącymi pochodzenia ludności Szczecina pokazuje jednak, że w rzeczywistości
zdecydowana większość powojen-

nych szczecinian pochodziła z ziem
dawnych (tabela 1).
Jak wynika z tabeli 1, najliczniejszą grupą, jaka przybyła do powojennego Szczecina, byli osadnicy z Polski centralnej, głównie
z terenów Wielkopolski oraz województw centralnych. Przyjeżdżała ludność miejska, głównie rzemieślnicy, kupcy i robotnicy, ale
również całe rzesze mieszkańców
biednych i przeludnionych wsi
centralnej Polski. Ci ostatni liczyli
na awans społeczny i cywilizacyjny. O icjalna propaganda obiecywała, że na ziemiach zachodnich
na przybyłych czekają mieszkania
i praca. Wielu nowych mieszkańców Szczecina, zwłaszcza w pierwszym okresie po zakończeniu

działań wojennych, przyjeżdżało
w poczuciu misji dziejowej – ich
celem było jak najszybsze spolonizowanie i scalenie nowych ziem
z resztą ziem polskich.
Dla pełnego obrazu należy też
dodać, że wśród przyjezdnych byli
również liczni szabrownicy, którzy
byli zainteresowani jedynie wywiezieniem jak największej liczby
„łupów”. Liczną grupę stanowili
warszawiacy, którzy, wypędzeni
ze stolicy po upadku Powstania
Warszawskiego, nie chcieli wracać
do zniszczonego miasta. Często
na ziemie zachodnie przybywały
też osoby związane w czasie wojny z działającym na wychodźtwie
rządem polskim – w powojennej
rzeczywistości politycznej musieli

Szczecin miastem dzieci
i młodzieży

4

Lata
1945
1946
1947
1948

Dzieci
Tzw. repaReemigranci
Osiedleńcy
Autochtoni
do lat 4 trianci z ZSRR z Zachodu z ziem polskich
–
96,0
2,4
1,6
–
–
58,6
5,3
36,1
–
–
62,8
6,2
31,0
–
0,3
57,4
5,6
26,6
10,1

Na podstawie: Dzieje Szczecina 1945–1990, red. T. Białecki, Z. Silski, Szczecin 1998, s. 170.

Tabela 2. Pochodzenie terytorialne mieszkańców Szczecina w świetle
spisu z 1950 roku
Mieszkańcy urodzeni
w województwach
liczba
%

Województwo lub kraj
Osiedleńcy z centralnych ziem polskich:
Białostockie
Kieleckie
Krakowskie
Lubelskie
Łódzkie
Pomorskie
Poznańskie
Rzeszowskie
Śląskie
Warszawskie
Suma
Tzw. repatrianci z ZSRR
Reemigranci z krajów zachodnich i reszty świata
Ludność urodzona po 1945 roku na ziemiach zachodnich:
Suma

5 366
7 145
5 402
10 484
10 473
23 855
24 303
5 706
4 104
29 345
126 189

3,1
4,1
3,1
6,0
6,0
13,7
14,0
3,3
2,4
16,9
69,7

38 493
4 531
1 580

22,2
2,6
0,8

178 907

100,0
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Źródło: Dzieje Szczecina 1945–1990, red. T. Białecki, Z. Silski, Szczecin 1998, s. 171.

Tabela 3. Struktura płci i wieku ludności Szczecina (stan na 31 grudnia 1948 roku)
Wiek

Ogółem

Mężczyźni

Kobiety

liczba

%

liczba

%

liczba

%

do 17 lat

35 283

25,2

17 934

25,1

17 349

25,3

18–59 lat

99 254

70,9

51 249

71,8

48 005

70,0

60 lat i powyżej
Razem

5 407

3,9

2 231

3,1

3 176

4,7

139 944

100

71 414

100

68 5300

100,0

Źródło: T. Białecki, Ludność, [w:] Dzieje Szczecina 1945–1990, red. T. Białecki, Z. Silski, Szczecin
1998, s. 185.

nie była bardzo wysoka zawieranych liczba małżeństw. Od końca
lat czterdziestych do końca lat
pięćdziesiątych XX w. w Szczecinie zawierano po przeszło 3
tysiące małżeństw rocznie. Dopiero w latach sześćdziesiątych

nastąpił wyraźny spadek, ale już
pod koniec tej dekady nastąpił
ponowny wzrost liczby zawieranych związków małżeńskich, ponieważ w wiek dorosły wkroczyło
pokolenie powojennego wyżu demograficznego (w 1975 roku zo-

Określenie „repatriant” odnosi się do osoby, która wraca do ojczyzny po długim pobycie na obczyźnie. W okresie powojennym władze
stosowały to określenie w stosunku do obywateli polskich, którzy byli przesiedlani z przedwojennych ziem polskich do Polski w granicach
z 1945 roku.
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Przyrost demogra iczny w Szczecinie utrzymywał się przez wiele lat
na najwyższym poziomie w Polsce,
dlatego często mówiono, że jest on
miastem dzieci i młodzieży. Wynikało to z faktu, że wśród osiedleńców znajdowało się najwięcej osób
młodych i samotnych (tabela 3).
Ta ogromna przewaga młodych
ludzi powodowała, że w Szczeci-

Tabela 1. Struktura pochodzenia regionalnego mieszkańców Szczecina w latach 1945–1948 według stanu z 31 grudnia 1948 roku (w %)

klucz do epoki

ukrywać się przed prześladowaniami politycznymi.
Drugą, znacznie mniej liczną
grupą byli mieszkańcy terenów
utraconych po 1945 roku na rzecz
ZSRR. W ówczesnych dokumentach nazywani byli „repatriantami”4, choć w rzeczywistości zostali
zmuszeni do opuszczenia swojej
„małej ojczyzny” i szukania nowego domu. Wielu z nich swój dom
utraciło już wcześniej, gdy zostali zesłani w głąb ZSRR, głównie
na Syberię lub do Kazachstanu.
To decyzje polityczne wielkich
mocarstw spowodowały, że ich
dotychczasowa „mała ojczyzna”
znalazła się po wojnie w innym
państwie.
W powojennym Szczecinie nie
żyło się ani łatwo, ani bezpiecznie,
dlatego też wielu spośród pierwszych mieszkańców zdecydowało
się na powrót w rodzinne strony. Nie wpłynęło to w znaczącym
stopniu na strukturę pochodzenia
regionalnego mieszkańców miasta, co ilustrują dane pochodzące
z roku 1950 (tabela 2).
Dane z roku 1950 mają istotne
znaczenie dla charakterystyki pochodzenia terytorialnego szczecinian, ponieważ największe nasilenie
powojennych ruchów migracyjnych
zakończyło się po 1949 roku. Poczynając zatem od początku lat pięćdziesiątych XX w., wzrost liczby mieszkańców będzie przede wszystkim
konsekwencją przyrostu demograicznego, a nie napływu nowych
mieszkańców miasta z zewnątrz.

klucz do epoki

Tabela 3. Struktura płci i wieku ludności Szczecina (stan na 31 grudnia 1948 roku)
Wiek
do 17 lat
18–59 lat
60 lat i powyżej
Razem

Ogółem
liczba
%
35 283
25,2
99 254
70,9
5 407
3,9
139 944
100

Mężczyźni
liczba
%
17 934
25,1
51 249
71,8
2 231
3,1
71 414
100

Kobiety
liczba
%
17 349
25,3
48 005
70,0
3 176
4,7
68 5300
100,0

Źródło: T. Białecki, Ludność, [w:] Dzieje Szczecina 1945–1990, red. T. Białecki, Z. Silski, Szczecin
1998, s. 185.

Tabela 4. Współczynniki płodności kobiet w Szczecinie na tle danych
ogólnopolskich i pięciu największych miast (przeciętne roczne)
Urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15–49 lat

Wyszczególnienie
Polska (miasta)
Warszawa
Kraków
Łódź
Poznań
Wrocław
Szczecin

1950–1951

1960

1970

1980

1990

100
73
69
81
83
128
158

74
49
58
49
58
65
77

51
35
45
36
43
40
45

66
49
57
53
60
56
62

48
.
.
.
43
.
42

Źródło: T. Białecki, Ludność, [w:] Dzieje Szczecina 1945–1990, red. T. Białecki, Z. Silski, Szczecin
1998, s. 177.
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Tabela 5. Przyrost naturalny w pięciu największych miastach Polski
i w Szczecinie w latach 1950–1990 (na 1000 ludności)
Wyszczególnienie
Polska (miasta)
Warszawa

1950
19,1
12,5

1960
15,0
7,2

1965
10,0
2,2

1970
8,5
1,4

1974
8,7
2,8

1980
7,8
3,2

1990
4,1
– 2,7

Kraków
Łódź
Poznań
Wrocław
Szczecin

11,3
15,0
16,6
31,5
37,2

9,3
6,2
7,4
14,0
15,7

5,1
2,1
4,2
8,6
9,0

5,3
0,9
3,4
7,3
8,6

7,4
1,8
5,1
9,4
10,9

7,0
2,0
6,1
8,8
10,0

1,0
– 4,9
– 1,1
0,9
1,5

Źródło: T. Białecki, Ludność, [w:] Dzieje Szczecina 1945–1990, red. T. Białecki, Z. Silski, Szczecin
1998, s. 180.

Tabela 6. Struktura demogra iczna mieszkańców Szczecina według
danych z 31 grudnia 2007 roku

Wiadomości Historyczne 2/2015

Opis

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

Jednostka

osób

%

osób

%

osób

%

Populacja

407 811

100

214 067

52,49

193 744

47,51

65 485

16,06

31 787

7,79

33 698

8,26

271 250

66,51

133 812

32,81

137 438

33,7

71 076

17,43

48 468

11,88

22 608

5,54

Wiek przedprodukcyjny
(0–17 lat)
Wiek produkcyjny (18–65 lat)
Wiek poprodukcyjny (powyżej
65 lat)

Źródło: http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.dims?p_id=179439&p_token=0.15981899
799160842# [dostęp: grudzień 2014 r.].

stało zawartych 4,5 tysiąca małżeństw).
Konsekwencją dużej liczby zawieranych małżeństw był oczywiście wzrost liczby rodzących się
dzieci, a ponieważ społeczeństwo
miasta było bardzo młode, było zatem stosunkowo niewiele zgonów.
Bilans był więc zatem bardzo korzystny. Ilustrują to dane dotyczące
płodności kobiet w Szczecinie (tabela 4) oraz przyrostu naturalnego
(tabela 5).
Z biegiem czasu dynamika przyrostu naturalnego upodobniła się
do wskaźników ogólnopolskich, ale
przez wiele lat sytuacja, jak nastąpiła bezpośrednio po wojnie, wpływała na stosunki demogra iczne
w mieście. Oczywiście wysoki przyrost naturalny był charakterystyczny dla większości społeczeństw
powojennych, ale w Szczecinie
zjawisko to miało szczególnie
wielki wymiar. Podobna sytuacja
miał miejsce tylko w powojennym
Wrocławiu.
Obecnie społeczeństwo Szczecina, podobnie jak całego kraju,
starzeje się. Proces ten jest uwarunkowany wieloma czynnikami,
wśród których należy podkreślić
zwłaszcza przemiany cywilizacyjne związane z upowszechnieniem
się modelu rodziny z mniejszą niż
dawniej liczba dzieci (por. dane
z tabeli 6).

Studium przypadku
Dane statystyczne dotyczące
konkretnej miejscowości lub regionu stanowią doskonały materiał pozwalający uczniom zrozumieć lokalną bądź regionalną
specy ikę procesów (demograicznych, gospodarczych, społecznych) zachodzących w skali całego kraju. Uśrednione wskaźniki,
na które powołują się zazwyczaj
autorzy podręczników szkolnych,
nie zawsze przecież znajdują potwierdzenie w mikroskali. Analiza
tego rodzaju danych oraz porównywanie z danymi ogólnopolskimi to nie tylko świetne ćwiczenie
rozwijające myślenie historyczne,
lecz także ważny element edukacji
regionalnej.

Rekomendacje „Wiadomości Historycznych”
Mateusz Maleszka

GRA „303”
Zmagania lotnicze są niewątpliwie pasjonującym zagadnieniem, idealnie nadającym się na temat gry planszowej.
Nic więc dziwnego, że zachęcony sukcesami na polu popularyzowania wiedzy
historycznej za pomocą cieszących się
zainteresowaniem gier, Instytut Pamięci
Narodowej z okazji 70. rocznicy Bitwy
o Anglię postanowił wydać swoją kolejną grę edukacyjną. Przed projektantami
Tomaszem Ginterem i Karolem Madajem
stanęło intrygujące zadanie, musieli bowiem stworzyć grę będącą kompromisem
nie tylko między tzw. grywalnością i realizmem, lecz także przybliżającą pewne
fakty historyczne. Podczas tworzenia gry
konieczne było zaangażowanie konsultanta naukowego. Funkcję tę pełnił historyk i pracownik Biura Edukacji Publicznej
IPN Władysław Bułhak.
W Polsce najbardziej rozpoznawalnym
elementem zmagań na brytyjskim niebie było uczestnictwo polskich i czechosłowackich lotników. Z tej też przyczyny
nie należy się dziwić, że grę nazwano
po prostu 303, upamiętniając najbardziej
zasłużony polski dywizjon uczestniczący
w tych starciach.
Gra z pudełkiem prezentuje się skromnie,
zawiera niewielką planszę, dwanaście żetonów samolotów, trzy elegancko pomalowane kostki oraz kilkanaście wskaźników
do oznaczenia ostrzału i zużycia paliwa
(czyli upływu kolejnych tur). W pudełku
znajduje się jeszcze instrukcja licząca 60
stron. Pozornie wydaje się to dużą ilością
tekstu, lecz w rzeczywistości zapis reguł
jest znacznie krótszy. Zasady do gry wydano w trzech językach (wszystkie wersje
językowe liczą po 20 stron) – polskim, czeskim i angielskim; ponadto zawiera ona
sylwetki znanych pilotów – Witolda Urbanowicza, Johna Alexandra Kenta i Josefa
Frantiseka oraz opis maszyn, na jakich latali
zarówno Niemcy, jak i broniący wysp lotnicy. Na uwagę zasługuje brak informacji
o jakimkolwiek niemieckim asie lotniczym,
twórcy gry uznali umieszczenie takiej informacji za zbędne lub niepedagogiczne.

Gra składa się z ośmiu tur, podczas których grający stroną niemiecką gracz musi
wprowadzić swój jedyny bombowiec –
Heinkel He 111H-6 nad Londyn. Maszynie tej asystuje pięć myśliwców Luftwaffe.
Zadaniem gracza angielskiego jest niedopuszczenie do zbombardowania stolicy
czy to przez zestrzelenie Heinkela, czy
przez zablokowanie gracza niemieckiego i zwycięstwo dzięki upływowi czasu.
Gracz RAF dysponuje sześcioma maszynami, co daje mu znaczącą przewagę.
Brytyjczycy mają wyraźnie łatwiej, gdyż
doprowadzić bombowiec do Londynu
jest niezwykle trudno (choć jak udowodniły „testy polowe” gry wykonane przez
recenzenta jest to możliwe).
Poszczególne tury gry dzielą się na szereg kolejnych faz, takich jak ruch i ostrzał
Luftwaffe i RAF. Mimo że brzmi to skomplikowanie, w praktyce dzięki przystępnie
napisanej (i zilustrowanej instrukcji) jest
to nadzwyczaj proste. Poziomem skomplikowania zasady nie odbiegają daleko
od warcabów. Prostota zasad jest zarówno
zaletą gry, jak i jej wadą. Reguły swobodnie opanuje dziesięciolatek (jak sugeruje to instrukcja), a nawet młodszy gracz.
Starsi gracze mogą się znudzić dość szybką
i prostą rozrywką, choć gra sprawdza się
jako dodatek to spotkania towarzyskiego
czy jako przerwa przy poważniejszych tytułach.
Największym zarzutem, jaki można postawić produktowi, jest nieproporcjonalna

trudność przy grze Niemcami. Twórcy gry
byli tego sami świadomi i w kolejnym
produkcie – 111: Alarm dla Warszawy.
Wspomniany tytuł cofa nas w czasie
do września 1939 roku i bitwy, którą
polscy piloci stoczyli w obronie stolicy
z siłami Luftwaffe. Tytuł gry nawiązuje
naturalnie do 111 Eskadry Myśliwskiej,
jednego z oddziałów tworzących Brygadę
Pościgową. Produkt ten ma inaczej rozłożone proporcje lotnictwa (trzy niemieckie bombowce i dwa myśliwce przeciw
czterem myśliwcom polskim), wprowadza
naturalnie nową mapę i nowe zasady
(w tym artylerii przeciwlotniczej). Instrukcja jest krótsza – liczy zaledwie 34 strony,
z czego połowę poświęcono sylwetkom
polskich lotników, uzbrojeniu i działalności Brygady Pościgowej oraz umieszczono
krótką bibliografię (co jest dzisiaj standardem w historycznych grach planszowych).
Gra 303 (podobnie jak 111: Alarm dla
Warszawy) ma niewątpliwe walor edukacyjny, oczywiście wojskoznawcy, miłośnicy
historii militariów i II wojny światowej nie
uzyskają nowych informacji, produkt ten
adresowany jest jednak do przeciętnego
czy też młodszego odbiorcy. Gra edukuje
w sposób nienachalny i stanowi idealną
okazję, by oderwać się od komputera
i zmierzyć się z żywym przeciwnikiem
na planszy. Grę można zarekomendować wszystkim tym, którzy woleliby ożywić edukację dzieci w wieku od ośmiu
do dwunastu lat.

Prezydenci RP

?
Sprawdź swoją znajomość historii i wymień nazwiska pokazanych na fotografiach prezydentów II RP, na uchodźctwie,
w PRL i III RP. Jeśli wymienisz 5 Twoja znajomość jest na poziomie wymagań na egzaminie maturalnym, jeśli 10 Twoja
znajomość historii jest bardzo dobra.
Jeśli znasz wszystkich – jesteś wzorowym obywatelem. Ewentualną podpowiedź znajdziesz na www.aspress.pl
Foto – wikipedia.pl commons.wikimedia.org, prezydent.pl

