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dało się. Po pierwsze, udało się doprowadzić do końca jeden cykl reformy. Po drugie, udało się
przeprowadzić egzamin maturalny z historii według zmienionej formuły. Teraz więc stajemy
przed wyborem – albo kolejna reforma, albo korekty programu, który wdrażano przez ostatnie
lata. Zanim podejmiemy decyzję, warto jednak dokonać poważnej analizy wyników maturalnych. Pierwsze oceny
wypadają różnie i skrajnie – od zachwytów do potępienia. Od propozycji ewolucyjnych przemian do koncepcji rewolucyjnych. Krzysztof Jurek przypomina o zasadniczych zmianach, jakie wprowadzono do nowego arkusza maturalnego. Wprowadzono podział na dwie części – zadania testowe oraz wypracowanie (liczbę tematów zwiększono
z 2 do 5, z których dwa zawierały materiał źródłowy). Wnioski z porównania egzaminu 2014 i 2015 roku warto rozważyć w konstruowaniu następnych arkuszy.
Na temat matury z wiedzy o społeczeństwie publikujemy głos nauczyciela i egzaminatora. Sporo tu krytyki odnośnie do samego egzaminu, jak i do reformy. Z pewnością opinie Ireneusza Wywiała pobudzają do dyskusji.
Na łamach tego numeru piszemy wiele o nowych metodach i mediach dydaktycznych. Pomocne w pogłębianiu
wiedzy i w kształceniu umiejętności na lekcjach wiedzy o społeczeństwie będą artykuły: Stanisława Zająca o schematach i Adama Suchońskiego o niezwykłej książce Stefana Buszczyńskiego.
A dla ciekawych, jak wygrywa się Olimpiadę Historyczną – prace zwycięzców.
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Pierwsze analizy i pierwsze
wnioski po maturze z historii 2015 r.
W roku 2015 zmieniła się formuła egzaminu maturalnego. Ogólnie zmiany polegały na
wprowadzeniu obowiązku zdawania jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie
rozszerzonym oraz na zmianie zasad egzaminów z poszczególnych przedmiotów (w tym
wprowadzeniu całkowicie nowej formuły ustnego egzaminu z języka polskiego). Czy zmiana
formuły egzaminu wpłynęła na wyniki egzaminu maturalnego z historii w roku 2015?
Krzysztof Jurek

istoria to przedmiot z grupy przedmiotów dodatkowych, jeden z kilkunastu, które mogą być wybierane
przez maturzystów. W nowej formule egzaminu
w historii, podobnie jak i w innych przedmiotach
dodatkowych, zniesiony został podział na poziomy
(podstawowy i rozszerzony). Od 2015 r. egzamin z historii zdawany jest na jednym poziomie – rozszerzonym.
Konstrukcja arkusza została zmodyfikowana. Zniesiono
podział na trzy części arkusza – test, źródła i wypracowanie, wprowadzając w to miejsce podział na dwie części –
zadania testowe oraz wypracowanie.
Największe zmiany dotyczyły samego wypracowania. Zmniejszona została waga wypracowania
w stosunku do całości arkusza z 20 do 12 punktów
(na 50 możliwych do uzyskania). Fundamentalna zmiana nastąpiła w odniesieniu do tematów wypracowania.
Po pierwsze, zwiększona została ich liczba – z dwóch
do pięciu; po drugie – dwa z tych pięciu zostały wyposażone w materiał źródłowy. Doborem tematów
wypracowań rządzi dość skomplikowany klucz. Tematów jest pięć, ponieważ w szkolnym nauczaniu historii
występuje pięć wielkich epok: starożytność, średniowiecze, dzieje nowożytne, XIX i XX w. Ponadto wśród
tematów powinny być reprezentowane problemy historii powszechnej oraz historii Polski (z przewagą tej
ostatniej) oraz różne aspekty historii (dzieje polityczne, dzieje gospodarki oraz kultury). Od 2015 r. więc

H

każdy zdający egzamin maturalny z historii wie,
czego będą dotyczyły wypracowania. Może (a lepiej
powiedzieć – powinien) wybrać sobie jedną z epok
i gruntownie się do niej przygotować.
Egzamin maturalny odbył się w maju 2015 r. W dniu
30 czerwca ogłoszone zostały wyniki. Interesując się
od dawna egzaminem maturalnym z historii, postanowiłem przyjrzeć się jego wynikom w roku 2015,
ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką w tym egzaminie odegrało wypracowanie. Ponadto porównałem
wyniki uzyskane w roku 2015 z wynikami z roku 2014.
Tekst ten przedstawia moje spostrzeżenia w tej materii.
Pisząc te słowa, opieram się jedynie na danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. Maturzyści OKE
w Łodzi (woj. łódzkie i świętokrzyskie) stanowią około
10% ogólnopolskiej populacji maturzystów. Pozwala
to już na formułowanie pewnych tez, choć oczywiście
należy się do nich odnosić z ostrożnością.

Egzamin maturalny z historii w 2015 r.
W roku 2015 egzamin maturalny (także z historii)
zdawany był w dwóch postaciach, potocznie nazwanych „nową” i „starą” maturą. Pierwszą z nich zdawali
ci maturzyści, którzy ukończyli licea ogólnokształcące
i po raz pierwszy przystępowali do egzaminu maturalnego. Drugą, czyli egzamin maturalny według formuły
obowiązującej do 2014 r., wszyscy pozostali (w tym tegoroczni absolwenci techników oraz osoby poprawiające uzyskane wcześniej wyniki).
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chii polsko-litewskiej za panowania ostatnich Jagiellonów i w Rzeczypospolitej Obojga Narodów
w drugiej połowie XVI i pierwszej połowie XVII w.
Odpowiedź uzasadnij.
4. Czy zgadzasz się z opinią opublikowaną
w XIX w. na łamach emigracyjnego pisma „Baczność”, że rewolucja społeczna, ażeby była narodową – potrzebuje powstania. Powstanie, żeby
żyć – potrzebuje rewolucji społecznej? Odpowiedź uzasadnij. W pracy odwołaj się do materiałów źródłowych.
5. Anglia miała wybór pomiędzy wojną i hańbą.
Wybrała hańbę, ale będzie miała wojnę – Winston Churchill. Scharakteryzuj i oceń stanowisko
Wielkiej Brytanii wobec polityki III Rzeszy w latach 1933–1940 i ustosunkuj się do wypowiedzi
Winstona Churchilla z 1938 r.

Tabela 1. Wyniki egzaminu maturalnego z historii
w 2015 r. (nowa matura) – w punktach
Woj. łódzkie
Woj. świętokrzyskie
Polska

Mediana

Średnia

25
26
25

24,5
26
25

Odchylenie
standardowe
9,5
9,5
10

Źródło: Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego
przeprowadzonego w maju 2015 r., cke.edu.pl [dostęp: 31.07.2015];
Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. woj. łódzkie oraz woj. świętokrzyskie, komisja.pl [dostęp: 31.07.2015].

Uwaga: dla zachowania jednolitości skali w całym artykule wszystkie wyniki podawane są w punktach, a nie
w procentach.
Mediana to wartość dzieląca dany zbiór na dwie
równoliczne części. Średnia to średnia arytmetyczna
powstała w wyniku zsumowania wyników i podzielenia
przez ilość elementów zbioru. Natomiast odchylenie
standardowe to miara odchylenia od średniej. W odległości jednego odchylenia standardowego od średniej
skupione jest 68% wszystkich wyników. Im mniejsze
odchylenie standardowe, tym bardziej wyniki skupione
są wokół średniej.

Wypracowanie
na egzaminie maturalnym w 2015 r.
W maju maturzysta miał do wyboru jeden z pięciu
tematów.

Tabela 2. Wyniki egzaminu maturalnego z historii
w OKE w Łodzi (w punktach)
Miara

Wartość

Średnia

5

24,80

Odchylenie standardowe

9,40

Mediana

25

Dominanta

25

Uwaga: dominanta to wartość najczęściej występująca w danym zbiorze.
Ponieważ zdający mieli do wyboru pięć tematów, ciekawa jest wybieralność tematów przez zdających.
Tabela 3. Wybieralność tematów na egzaminie maturalnym z historii w OKE w 2015 r. w Łodzi
Brak tematu Temat 1 Temat 2 Temat 3 Temat 4 Temat 5
128

275

245

68

509

404

Procentowy rozkład przedstawia wykres
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Zadanie 22.
Zadanie zawiera pięć tematów. Wybierz jeden
z nich do opracowania.
1. Załamanie się imperium rzymskiego w V w.
mogłoby nastąpić nawet bez interwencji barbarzyńskich najeźdźców – Christopher Dawson.
Scharakteryzuj wpływ czynników wewnętrznych
i zewnętrznych na upadek cesarstwa zachodniorzymskiego i ustosunkuj się do zacytowanej tezy
historyka brytyjskiego.
2. Wyjaśnij wpływ uwarunkowań zewnętrznych i lokalnych na gospodarkę polską w okresie rozbicia dzielnicowego. W pracy odwołaj się
do materiałów źródłowych (str. 26−28).
3. Rozstrzygnij, czy reformacja stanowiła
czynnik dezintegrujący społeczeństwo monar-

W celu przeprowadzenia dalszych analiz użyłem
wyników wszystkich maturzystów z terenu OKE w Łodzi (bez podziału na województwa), którzy wybrali
historię jako przedmiot dodatkowy na egzaminie maturalnym.

nowa matura – opinie i analizy

Do egzaminu maturalnego z historii w nowej formule na terenie działania OKE w Łodzi przystąpiły 1642
osoby, co stanowi 9,47% ogółu zdających ten przedmiot
w skali kraju. Do dalszych analiz użyłem wyników 1629
maturzystów, którzy rozwiązywali tzw. arkusz standardowy. Pominięte zostały wyniki osób rozwiązujących
tzw. arkusze dostosowane, a także zdających egzamin
wg formuły obowiązującej do roku 2014.
Wyniki uzyskane przez maturzystów zdających
w OKE w Łodzi są porównywalne z wynikami ogólnokrajowymi, co potwierdza poniższa tabela.

nowa matura – opinie i analizy
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Niecałe 8% zdających nie dokonało wyboru tematu,
czyli zrezygnowało z napisania wypracowania. Dwa tematy (2 i 4) były wyposażone w materiały źródłowe.
Można – jak się wydaje – uznać, że liczna grupa zdających wybrała temat 4, ponieważ wydawał się najłatwiejszy do wykonania.
Zobaczmy w takim razie, jaka była łatwość tych tematów. Używam tutaj pojęcia „łatwość” w innym znaczeniu niż potoczne. Łatwość to miara pozwalająca
na określenie, jak uczniowie poradzili sobie z rozwiązaniem danego zadania (lub np. całego arkusza egzaminacyjnego). Ma postać ułamka dziesiętnego zawartego
w przedziale między 0 a 1. Można przyjąć, że im bliżej 1,
tym łatwiejsze zadanie.
Tabela nr 4. Wyniki wg tematu wypracowania
na egzaminie maturalnym z historii w OKE w Łodzi
w roku 2015
Miara
Liczba
piszących
Średnia
Łatwość
Mediana
Dominanta

Temat 1 Temat 2 Temat 3 Temat 4 Temat 5
275
3,79
0,32
3
1

245
2,42
0,20
2
1

68
3,35
0,28
3
1

509
2,81
0,23
2
1

404
3,82
0,32
3
1

Z danych widać, że najłatwiejszymi okazały się tematy
1 i 5. Oba mają identyczny wskaźnik łatwości. Jednocześnie tematy 2 i 4 okazały się najtrudniejsze. Co ciekawe,
w obu przypadkach były to tematy z tzw. wyposażeniem
źródłowym. Można w tej sprawie snuć różne domysły. Wydaje się, że uzyskany rezultat wynika z tego, że
maturzyści wybierali te tematy, mając małą orientację
w opisywanej przez siebie problematyce. Decydując się
na tematy ze źródłami, mieli nadzieję, że ich odczytanie
umożliwi im wykonanie zadania. Można zaryzykować
stwierdzenie, że ważna zmiana, jaką było dodanie tematów z wyposażeniem źródłowym, przyniosła zakładany
skutek, ponieważ umożliwiła wykonanie zadania także
tym, którzy słabo orientowali się w materii historycznej.
We wszystkich tematach oraz w całym arkuszu dominującą liczbą punktów za wypracowanie jest 1. Oznacza to, że większość zdających słabo sobie poradziła
z rozwiązaniem tego zadania.
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Wypracowanie
na egzaminie maturalnym w 2014 r.
W roku 2014 r. maturzyści mieli do napisania wypracowanie na jeden z dwóch tematów.
Zadanie 23.
Zadanie zawiera dwa tematy. Wybierz jeden
z nich do opracowania.
Temat I. Bić się czy nie bić? Scharakteryzuj
i oceń postawy Polaków wobec zaborców w XIX
wieku.
Temat II. Przystosowanie czy opór? Scharakteryzuj i oceń postawy Polaków wobec władzy komunistycznej w latach 1945–1956.

Aby móc porównać wyniki dwóch kolejnych edycji egzaminu, należało odpowiednio dobrać próbę.
W związku z tym z grupy maturzystów, którzy w 2014 r.
przystępowali do egzaminu z historii, wybrałem tych,
którzy byli absolwentami liceum, przystępowali do egzaminu po raz pierwszy oraz wybrali poziom rozszerzony. Są to te same kryteria, które spełniają maturzyści z roku 2015. Grupa takich maturzystów w obu
województwach (łódzkim i świętokrzyskim) liczy 857
osób.
Tabela 5. Porównanie wyników egzaminów maturalnych z historii w OKE w Łodzi w latach 2014–2015
Miara
Średnia
Łatwość
Odchylenie standardowe
Mediana
Dominanta

2014
26,54
0,53
9,39
26
22

2015
24,80
0,50
9,40
25
25

Wyniki egzaminu maturalnego z historii w dwóch kolejnych latach są do siebie zbliżone, lecz nie identyczne.
Arkusz z 2014 r. okazał się nieco łatwiejszy. Dodatkowo
potwierdza to wyższa średnia i mediana.
Wyniki uzyskane za wypracowania w roku 2014 r.
przedstawiają się następująco.
Tabela 6. Wyniki wg tematu wypracowania na
egzaminie maturalnym z historii w OKE w Łodzi
w roku 2014
Miara
Liczba piszących

Temat 1
651

Temat 2
197

Średnia

7,87

5,47

Łatwość
Mediana
Dominanta

0,39
7
5

0,27
4
3

Z zestawienia widać, że zdecydowana większość zdających wybrała temat 1 (75,62%). Temat ten okazał się
zdecydowanie łatwiejszy dla piszących, co potwierdza
nie tylko wyższa średnia, ale i łatwość, mediana i dominanta. Jednocześnie należy zauważyć, że tylko 9 zdających nie wybrało żadnego tematu i nie napisało wypracowania.

Rola wypracowania na egzaminie
maturalnym w roku 2014 i 2015
Zmiana formuły egzaminu maturalnego z historii w roku 2015 miała – między innymi – dostosować ten egzamin do wyzwań zmieniających się realiów szkolnych. Temu celowi służyło zwiększenie
puli tematów. Z zadowoleniem należy stwierdzić,
że wszystkie zaproponowane tematy były wykorzystywane przez maturzystów, choć nie w jednakowym stopniu. Z całą pewnością nie było wśród
nich tematów „martwych”, czyli takich, których nikt
nie podjął. Jednocześnie zmniejszony został udział
punktacji za całe wypracowanie z 20 do 12 punktów,
czyli z 40% do 24%. Oznacza to, że waga wypracowania została zdecydowanie obniżona, co miało

Tabela 7. Współczynnik korelacji liniowej między
wynikiem za wypracowanie a wynikiem za cały arkusz egzaminacyjny
Współczynnik korelacji liniowej
2014
0,89
2015
0,80

Współczynnik ten zmniejszył się. Jednak nadal pozostaje na tym samym, bardzo wysokim poziomie.
Mówiąc inaczej, wysoki wynik za wypracowanie jest
przesłanką sugerującą, że wynik za cały egzamin będzie również wysoki. Analiza wskaźników korelacji dla
wszystkich pozostałych zadań w obu arkuszach (2014
i 2015) wykazała, że nie ma innego zadania, które nawet zbliżyłoby się do takiego poziomu.

nowa matura – opinie i analizy

ułatwiać uzyskanie wyższej punktacji tym maturzystom, którzy gorzej radzą sobie z przygotowaniem
dłuższej wypowiedzi pisemnej.
Sposobem zbadania tego problemu jest wyliczenie
współczynnika korelacji liniowej Pearsona. Współczynnik ten ma postać ułamka dziesiętnego w przedziale
między 0 a 1. Informuje on, jaka jest zależność między
dwiema wartościami. Jeśli wynosi 0, to zależności nie
ma, jeśli 1 – to jest ona całkowita.

Kilka wstępnych wniosków
Podsumowując te z natury rzeczy wstępne i niepełne rozważania, warto zwrócić uwagę na kilka zjawisk.
1. W roku 2015 r. zwiększyła się liczba osób przystępujących do egzaminu maturalnego z historii. Zjawisko
to zapewne należy złożyć na karb obowiązku wyboru przedmiotu dodatkowego, tym niemniej po raz
pierwszy od kilku lat zwiększyła się liczebność grupy maturzystów z historii.
2. Wyniki egzaminów w kolejnych latach (2014–2015)
są ze sobą porównywalne, jakkolwiek spadła trochę
łatwość i wynik średni dla tej samej populacji zdających. Różnica wyników jest jednak na tyle niewielka,
że można wnioskować o tym, że nowa konstrukcja
arkusza nie utrudniła (ani nie ułatwiła) samego egzaminu.
3. Zwiększył się odsetek osób, które zrezygnowały
z napisania wypracowania. Można to – moim zdaniem – tłumaczyć zmianą formuły egzaminu. Zlikwidowany został poziom podstawowy, a maturzyści,
którzy uprzednio go pisali, nie mają wyboru i muszą
decydować się na poziom rozszerzony, którego częścią składową jest wypracowanie.
4. Zmniejszenie wagi wypracowania nie zmniejszyło
jego znaczenia dla całości punktacji za arkusz.
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W następnym numerze
Jan Chańko, Jolant A. Daszyńska

Małgorzata Górecka

Archeologia w szkole
Beata Rakowska, Mateusz Sikora, Magdalena Sprenger, Agnieszka Stempin

Ekspozycja i projekty edukacyjne Rezerwatu Archeologicznego Genius loci na Ostrowie
Tumskim – przez zaangażowanie do wiedzy
Marcin Danielewski

Grodzisko w Grzybowie – miejsce z historią
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Pojęcie „rekonstrukcja historyczna” jest bardzo złożone. Powszechnie używa się go do określenia organizowanych widowisk historycznych, które najczęściej przypominają jakąś
wielką bitwę lub znany fakt z historii, na ogół związany z konkretnym miejscem wydarzenia. Widowiska te z reguły mają
charakter batalistyczny, są dynamiczne i przyciągają bardzo
wielu widzów. Jednakże nazwa „rekonstrukcja historyczna”,
która do nich przylgnęła nie jest adekwatna. O wiele słuszniejsze byłoby określenie tego wydarzenia jako inscenizacja historyczna, widowisko czy nawet spektakl historyczny.

Fot. Agencja AS

Rekonstrukcja historyczna:
hobby, pasja, komercja?

nowa matura – opinie i analizy
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Dno oka, czyli wrażenia

chorego człowieka z sesji
egzaminacyjnej z WOS-u
Ireneusz Wywiał

Fakty
Uwaga! Średnia matury z WOS to 26%1. Ostatnie miejsce spośród wszystkich przedmiotów. Nawet matematyka rozszerzona miała 41%. Niewiele lepiej historia – 50%. Wszak miało być inaczej – do tego trzy
lata temu miała doprowadzić Reforma Reformy.
onieważ wiem, że artykuły są już zamówione
i dość trudno jest się wstrzelić w objętość Wiadomości Historycznych, podzieliłem swój artykuł na
dwie części – to część pierwsza. O sobie powiem
tyle, że jestem nauczycielem. Nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie. Przed wprowadzeniem
Reformy Reformy protestowałem przeciw niej, co powinno być zanotowane w protokołach sekcji dydaktycznej PTH, w której posiedzeniach miałem zaszczyt
uczestniczyć. Protestowałem też u Pana Prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego, który był łaskaw mnie
zaprosić. Mógłbym teraz triumfalnie powiedzieć: a nie
mówiłem! I mówię to, lecz ze smutkiem.

P
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Egzamin
Wasz egzaminator zdołał sprawdzić 59 prac. W jego
komisji średnia nauczycielska wyniosła około 49 prac,
co chyba wystawia autorowi dobre świadectwo. Przynajmniej w dziedzinie ilości. Mógłbym sprawdzić i więcej, lecz postanowiłem sobie wynotować najczęstsze
błędy, które popełniali uczniowie. Zadań testowych
było 39. Wynotowałem sobie 7 pytań, co nie oznacza,
że z innymi było o wiele lepiej. Raczej nie. Proszę jednocześnie odstąpić od posiłkowania się danymi ze znanych periodyków. To dobre na plaży. Tymczasem czeka
nas nowy rok szkolny. Lecz ad rem.
Zadanie 11 – nazwy województw o takim samym
stopniu bezrobocia; podkarpackie i lubuskie. Na 59 zadań 41 źle zrobionych. Łącznie – 69%.
Zadanie 13 – plan polityczny Bliskiego i Środkowego
Wschodu. Do rozpoznania z opisu; Gruzja, Afganistan,
Irak. Na 59 zadań źle zrobionych lub niezrobionych 48.
Łącznie – 81%.
Zadanie 14 – teoria państwa. Jean Jacques Rousseau
lub John Locke. Teoria umowy społecznej. Na 59 zdań
zrobionych źle 50. Łącznie – 84%.
1

„Gazeta Wyborcza”, 30.06.2015.

Zadanie 24 – plan polityczny Europy. Opis aktualnego
stanu państwa. Do rozpoznania: Szwajcaria, Wielka Brytania, Rosja. Na 59 zdań źle zrobionych 50. Łącznie 84%.
Zadanie 34 – struktura wewnętrzna ONZ: Zgromadzenie Ogólne, Sekretarz Generalny, Rada Bezpieczeństwa. Zadań zrobionych źle 39 na 59. Łącznie – 66%.
Zadanie 35 – szwedzko-polsko-szwedzki projekt
polityczny wobec Rosji i krajów post radzieckich: Partnerstwo Wschodnie. Złych zadań 55 na 59. Łącznie –
93%. Rekord.
Zadanie 39 rozbudowane – na podstawie tekstu źródłowego trzeba było napisać o współczesnej współpracy
międzypaństwowej. Egzaminatorowi (to nie ja) chodziło
o to, aby w zapisie znalazły się: polityka, gospodarka i kultura. Niby proste. Złych zadań 51 na 59. Łącznie – 86%.
Nie robiłem tego, aby policzyć liczbę nietkniętych
ww. zadań. Lecz dwie z tych danych wciąż pamiętam:
w zdaniu 13 liczba tego typu braków to 17 zadań na 59
(28%), a w zadaniu 35 to 32 zadania na 59 (54% – znowu rekord).
Oczywiście mogłem mieć zwykłego pecha i nauczyciel matematyk mógłby mi to udowodnić. Lecz
ja sprawdzałem prace z 4 szkół. Pewnie zatem był
to pech seryjny.

Wnioski post egzaminacyjne
Zadania 11, 13 oraz 24 dotyczą korelacji wiedzy
z geogra ii politycznej. W wypadku Polski nieznajomość mapy WŁASNEGO KRAJU sięga powyżej 2/3!
O województwach nie wspomnę. Nazwy podlaskie i pomorskie padły aż 34 razy, czyli 57%. W relacji do zadań
niezrobionych prawidłowo wygląda jest znacznie gorzej – to aż 82%!
Znajomość polityczna mapy świata i… Europy jest
wręcz tragiczna – mapę terenów pozaeuropejskich
znało tylko 19% abiturientów, europejskich – 16%.
Najczęstsza odpowiedź to ustawiczne mylenie Szwajcarii z Austrią (mapa Europy).
Stawiam pytanie: jaka jest korelacja geogra ii
z wiedzą o społeczeństwie? To pytanie retoryczne
oczywiście – to właśnie te 16 do 19%.
Zadanie 14 wiąże się głównie z nauką o ilozo ii
oświecenia na historii. Lecz spora część zdających WOS
historii nie zdaje. Efekt – 84% odpowiedzi błędnych.

ze względu na liczne błędy stylistyczne, gramatyczne,
metodyczne, ortogra iczne i chaos myślowy. Niestety
klucz odpowiedzi nie pozwalał mi na to. Łącznie to 46%
prac nienadających się do oceny – blisko połowa.
Na napisanie egzaminu uczeń ma 180 minut. Z czego
wynika, że na napisanie wypracowania abiturient powinien mieć około 120 minut. Lecz to dla nas – zawodowców. Poprosiłem kolegów pilnujących podczas egzaminu, aby policzyli, jaki jest rzeczywisty czas maturzysty na napisanie pracy. Otóż jest to 60 do 75 minut!
Klucz do napisania wypracowania czcionką rozmiaru
12 to dwie strony! Gdyby to ścieśnić – wyszłoby półtorej. Tymczasem 49 prac na 59 to 2 i ½ strony, czyli 83%.
Ponawiam pytanie: jaka jest korelacja między
nauczaniem języka polskiego a wiedzą o społeczeństwie?

Wypracowanie
Tematy do wypracowań były trzy.
Temat 1. Scharakteryzuj – odwołując się do typowych rozwiązań prawnych klasycznego systemu
parlamentarno-gabinetowego, semiprezydencjalizmu i modelu kanclerskiego – relacje między organami ustawodawczymi a wykonawczymi w Rzeczypospolitej Polskiej.
Temat 2. Scharakteryzuj ład światowy w ostatnim półwieczu, ustosunkowując się do podkreślonej oceny autora tekstu.
Materiał źródłowy. Nikt już nie kwestionuje
tezy, że żyjemy w czasach bezprecedensowych
zmian społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturalnych, które zachodzą dziś
na arenie międzynarodowej. Jest to efekt rozpadu w latach 1989–1991 tzw. porządku jałtańsko-poczdamskiego, globalizacji i budowy
nowego systemu międzynarodowego, który
wyraźnie ewoluuje w kierunku ładu wielobiegunowego (multipolarnego).
Źródło: J.M. Fiszer, Euroatlantycki system bezpieczeństwa międzynarodowego w multipolarnym świecie, „Biuletyn Analiz i Opinii”,
nr 4/2013, www.isppan.waw.pl

Fot. Fotolia
Materiaá Ĩródáowy do zadaĔ 10. i 11.
Mapa Polski z odsetkiem niepracujących osób w wieku produkcyjnym zdolnych do pracy
i gotowych do jej podjĊcia w 2012 roku (wedáug województw i podregionów)
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ħródáo: Maáy Rocznik Statystyczny Polski 2013, Warszawa 2013, s. 166.

Zadanie 10. (0–1)
Podaj nazwĊ wspóáczynnika spoáeczno-ekonomicznego zilustrowanego na mapie.
………………………………..………………………………………………………….………
Zadanie 11. (0–1)
Podaj nazwy wyáącznie tych województw, w których przedstawiony odsetek
niepracujących we wszystkich podregionach mieĞci siĊ w takim samym przedziale.
•

………………………………..……………………………………………………………..

•

………………………………..……………………………………………………………..
Nr zadania
Wypeánia Maks. liczba punktów
egzaminator
Uzyskana liczba punktów

6.
1

7.
1

8.
1

9.
1

10.
1

11.
1

Zadanie 12. (0–1)
Podaj nazwĊ mniejszoĞci narodowej, której dotyczą materiaáy Ĩródáowe.
Tablica z nazwą miejscowoĞci oraz fragment mapy jednego z województw Polski

ħródáo: www.tvp.info.pl; Polski przewodnik toponimiczny, Warszawa 2010, s. 107.

………………………………..………………………………………………………….………

Źródło: Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie 2015, materiały Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, http://www.cke.edu.pl/.
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Temat 3. Porównaj proces legislacyjny w Rzeczypospolitej Polskiej i w Stanach Zjednoczonych
Ameryki. Materiał źródłowy był rysunkiem poglądowym z procesu legislacji w USA.
Na 59 prac 12 abiturientów nie napisało jej w ogóle
– co daje 20%. Następnych 9 prac nie podlegało ocenie
ze względu na rozminięcie się z tematem, co daje 15%.
Łącznie 35% prac nie mogło zostać ocenionych. Ponieważ jestem nauczycielem już dość starym, kolejnych
7 prac (11%) powinno zostać zdyskwali ikowanych

nowa matura – opinie i analizy

Stawiam ponowne pytanie: jaka jest korelacja historii z wiedzą o społeczeństwie? Sami sobie, czytelnicy, odpowiedzcie.
Zadanie 35 wymagało orientacji w bieżącej publicystyce politycznej: telewizyjnej, radiowej czy wreszcie
gazetowej. Niestety – czytamy – jak się wydaje „Przegląd Sportowy”. A i to, tytuły.
Podobnie z zadaniem 39 – choć to wymagało zrozumienia tekstu na bieżąco. Dosłownie – 10 ZDAŃ! Efekt
– fatalny, 86% błędnych odpowiedzi.
Jedynym zadaniem z wiedzy o społeczeństwie było
pytanie o wewnętrzne instytucje ONZ – 34. Faktycznie
wykazało ono braki w tej dziedzinie. Lecz tylko dla 2/3
sprawdzonych abiturientów. A swoją drogą: jak to się
ma do lansowanej tezy, że nie uczymy na pamięć, lecz
uczymy myśleć? Przecież to tzw. pamięciówa! Czy Ministerstwo Edukacji (lansujące to podejście) wie, co robi
Centralna Komisja Egzaminacyjna? Przypuszczam, że nie.
Wszak w pięknym kraju nad Wisłą prawica nigdy nie wie,
co robi lewica. I odwrotnie. Całe szczęście, że to nie ja tych
maturzystów uczyłem. Ja przecież robię to lepiej. Chyba.

nowa matura – opinie i analizy

Zadanie 13. (0–2)
Uzupeánij tabelĊ – do kaĪdego opisu konfliktu dopisz nazwĊ wáaĞciwego paĔstwa
i numer, którym oznaczono je na mapie.

Przepis A.

Fragment mapy politycznej Ğwiata

Przepis B.

Nazwa organu ONZ

Przepis C.
Materiaá Ĩródáowy do zadaĔ 35. i 36.
O projekcie polsko-szwedzkim

Na podstawie www.worldatlas.com

Opis A. W tym paĔstwie doszáo na początku lat 90. XX wieku do konfliktów etnicznych
w autonomicznych jednostkach terytorialnych – Osetii Poáudniowej i Abchazji.
Z rosyjską pomocą ogáosiáy one niepodlegáoĞü, która w 2008 roku zostaáa uznana
przez MoskwĊ.
Opis B. W tym paĔstwie na przestrzeni ostatnich 35 lat dwukrotnie interweniowaáy obce siáy
zbrojne. Zarówno w okresie wojny domowej, jak i walk partyzanckich konflikt w nim
miaá charakter Ğwiatopoglądowy (np. mudĪahedini – komuniĞci, dziaáalnoĞü talibów)
oraz etniczny (np. Pasztuni – Uzbecy).
Opis C. W tym paĔstwie konflikty spoáeczne miaáy wymiar etniczny (Arabowie – Kurdowie),
religijny (sunnici – szyici) oraz związany z dyktaturą przywódców partii Baas. Po obcej
interwencji wprowadzono zasadĊ reprezentacji religijnej i etnicznej w organach wáadzy.
Nazwa paĔstwa

[…] Polska, przy wsparciu Szwecji, zainicjowaáa prace nad koncepcją spójnej inicjatywy
politycznej skierowanej do Armenii, AzerbejdĪanu, Biaáorusi, Gruzji, Moádawii i Ukrainy.
Miaá to byü wyraĨny sygnaá, Īe niezaleĪnie od toczącej siĊ w Unii debaty na temat dalszego
rozszerzania na wschód, kraje czáonkowskie chcą pomagaü swym sąsiadom
w przeprowadzaniu reform […].
Konstruując swój projekt, Polska i Szwecja wykorzystaáy funkcjonującą juĪ Europejską
PolitykĊ Sąsiedztwa, postanowiáy jednak stworzyü inicjatywĊ bardziej ambitną […].
Aby uzyskaü poparcie pozostaáych czáonków Unii, w maju 2008 roku ministrowie spraw
zagranicznych Polski i Szwecji […] zaprezentowali swój projekt na spotkaniu szefów unijnej
dyplomacji. Daáo to początek dynamicznemu rozwojowi inicjatywy, którą juĪ w czerwcu tego
samego roku jednomyĞlnie zaakceptowaáa Rada Europejska, wzywając KomisjĊ Europejską
do opracowania szczegóáów polsko-szwedzkiego projektu.
ħródáo: www.rpo.gov.pl

Opinia publiczna o stosunkach z paĔstwami poradzieckimi

Numer na mapie

Opis A.
Opis B.
Opis C.
Zadanie 14. (0–1)
Podaj nazwĊ przedstawionej w tekĞcie teorii genezy paĔstwa oraz nazwisko twórcy tej
teorii.
Potem kaĪdy wolnoĞci wáasnej cząstkĊ skáada
Dla dobra powszechnego: to pierwsza ustawa,
Z której jako ze Ĩródáa páyną wszystkie prawa.
Widzimy wtedy, Īe rząd umową siĊ tworzy,
Nie pochodząc, jak mylnie sądzą, z woli boĪej.
OwóĪ rząd na kontrakcie oparászy spoáecznym,
Podziaá wáadzy juĪ tylko jest skutkiem koniecznym.
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Przepis

ħródáo: Ocena stosunków Polski z Rosją, Ukrainą i Niemcami, Komunikat z badaĔ CBOS BS/97/2009.

Zadanie 35. (0–1)
Podaj nazwĊ programu przedstawionego w tekĞcie.
…………………………………………………..……………………………………………….

ħródáo: A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, Warszawa 2000, s. 216–217.

Nazwa teorii – ..............................................................................................................................
Nazwisko twórcy teorii – .............................................................................................................

Zadanie 36. (0–1)
Rozstrzygnij, czy poglądy wiĊkszoĞci respondentów są zgodne z przedstawionym
w tekĞcie kierunkiem dziaáaĔ wobec paĔstw byáego ZSRR. Uzasadnij swój wybór,
odwoáując siĊ do danych.
RozstrzygniĊcie – .........................................................................................................................
Uzasadnienie – .............................................................................................................................

Zadanie 24. (0–2)
Uzupeánij tabelĊ – do kaĪdego opisu formy paĔstwa dopisz nazwĊ tego paĔstwa i numer,
którym oznaczono je na mapie.
Opis A. Jest paĔstwem o ustroju federalnym. W paĔstwie tym funkcjĊ kolegialnej gáowy
paĔstwa peáni Rada Związkowa.
Opis B. Jest paĔstwem unitarnym o szerokiej autonomii czĊĞci skáadowych. Monarcha
stanowi formalnie trzecie ogniwo legislatywy, stojąc jednoczeĞnie na czele egzekutywy.
Opis C. W federacyjnej strukturze terytorialnej tego paĔstwa istnieją m.in. republiki, kraje,
obwody i miasta wydzielone. Premier i rząd odpowiedzialni są przed prezydentem,
peániącym funkcjĊ gáowy paĔstwa.

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Nr zadania
Wypeánia Maks. liczba punktów
egzaminator
Uzyskana liczba punktów

33.
1

34.
2

35.
1

36.
1

Polityka Chin w Afryce

Fragment mapy politycznej Europy

Na podstawie: http://www.worldatlas.com

Nazwa paĔstwa

Wiadomości Historyczne 5/2015

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

Numer na mapie

Opis A.
Opis B.
Opis C.

1. Chiny nie tylko stają siĊ coraz bogatsze, lecz takĪe przyczyniają siĊ do wzrostu
zamoĪnoĞci innych i jednoczeĞnie rozbudowują swoje wpáywy, stając siĊ stopniowo
mocarstwem o imperialnych ambicjach.
2. Chiny prowadzą teĪ intensywną politykĊ promowania swojego kraju i kultury, co ma
pomóc w wykreowaniu obrazu paĔstwa pokojowego i nastawionego na wspóápracĊ.
3. Dziaáania te są realizowane poprzez instytuty Konfucjusza oraz inne oĞrodki kulturalne.
4. Chiny wiedzą, jak waĪne jest promowanie wáasnej kultury jako Ğrodek dominacji
ekonomicznej.
5. W 2000 roku zapoczątkowano dziaáalnoĞü Forum Wspóápracy Chin i Afryki –
skupiającego przedstawicieli przedsiĊbiorców i biznesmenów.
6. InicjatywĊ tĊ podjĊto ponownie miĊdzy innymi w Addis Abebie i znowu po trzech latach
w Pekinie.
7. UniezaleĪnienie siĊ od paĔstw „zachodnich” oraz osáabienie pozycji USA i mocarstw
europejskich dają wiĊksze pole manewru rozwijającym siĊ paĔstwom afrykaĔskim.
8. W relacjach wzajemnych to gospodarka jest najwaĪniejsza, a polityka miĊdzynarodowa
jest dla Chin narzĊdziem do realizacji celów ekonomicznych.
9. W 2006 roku 30% ropy w Chinach pochodziáo z Afryki: przede wszystkim z Nigerii,
Sudanu i Algierii. Ponadto Chiny kupują miedĨ i Īelazo w RPA oraz Zambii, drewno –
w Kamerunie i Gabonie, a wĊgiel i chrom – w Zambii.
10. Za realizacjĊ celów gospodarczych i politycznych Chiny umorzyáy ponad 150 poĪyczek
najsáabiej rozwiniĊtym krajom afrykaĔskim na blisko 1,3 miliarda dolarów, wprowadziáy
teĪ ulgi podatkowe na 1900 rodzajów towarów eksportowanych przez kraje afrykaĔskie
do Chin.
Na podstawie: M. Pitala, Mocarstwowe ambicje PaĔstwa ĝrodka, http://wgospodarce.pl

Zadanie 34. (0–2)
Do kaĪdego przepisu Karty Narodów Zjednoczonych dopisz nazwĊ wáaĞciwego organu
ONZ.

Zadanie 39. (0–1)
Odnosząc siĊ do tekstu, wyjaĞnij, na czym polega wieloaspektowy charakter
wspóáczesnych stosunków miĊdzy paĔstwami.

Przepis A. […] jest gáównym organem sądowym Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Przepis B. […] wybiera [ten organ] Zgromadzenie Ogólne na zalecenie Rady
BezpieczeĔstwa. Jest on najwyĪszym funkcjonariuszem administracyjnym Organizacji.
Przepis C. […] stwierdza istnienie zagroĪenia lub naruszenia pokoju bądĨ aktu agresji oraz
udziela zaleceĔ lub decyduje, jakie Ğrodki naleĪy zastosowaü […] w celu utrzymania lub
przywrócenia miĊdzynarodowego pokoju lub bezpieczeĔstwa.

…………………………………………………………………………....…………………...…

ħródáo: Karta Narodów Zjednoczonych, http://libr.sejm.gov.pl

…………………………………………………………………………....…………………...…

……………………………………………………………...………….………………...………
………………...…………………………………..….…………….……………………………
……………………………………………………………...………….………………...………

Źródło: Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie 2015, materiały Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, http://www.cke.edu.pl/.

Kto jest winien lub gdzie leży przyczyna tak słabych wyników na maturze z WOS?
Nauczyciele? Egzaminatorzy? Podstawa programowa? System edukacji?
Ireneusz Wywiał

czy to brutto, czy też netto. To jacy
jesteśmy?

Nauczyciele
– jacy jesteśmy?

Dawne czasy

1
2
3

W dawnych czasach (w których
autor był uczniem) przedmiot ten
nazywał się propedeutyką nauki
o społeczeństwie (PNOS) i był
raczej skarbnicą wiedzy o PZPR
i ustroju socjalistycznym, a nie
wiedzą o państwie. Cóż – czasy
miały swoje wymagania… Z ulgą
mogę napisać, że wtedy jeszcze nie
pracowałem.
Zawsze chodziło mi po głowie,
że po ustanowieniu demokracji
przedmiot ten będzie prowadzony inaczej, ba, może według
wzorów amerykańskich. Nauka
o państwie, polityce, praktyki
w samorządzie gminnym, może
powiatowym? Niestety wyszło
coś zupełnie innego.
Najpierw, zgodnie z najnowszą reformą programu nauczania,
przedmiot został rozbity między
gimnazjum a liceum. I dopiero
w drugiej licealnej klasie uczniowie, podczas rozszerzeń, przygotowują się do egzaminu maturalnego (o czym jeszcze później).
Oczywiście powstaje w mojej głowie pewna mapa pytań. Ponieważ
można uczyć już WOS – w klasie
pierwszej gimnazjalnej – to czy
w istocie 13-latek będzie bardziej
szczęśliwy, poznawszy piramidę
ludzkich potrzeb? Lub działanie
systemu kanclerskiego? Wiedza
o polityce zagranicznej oraz organizacjach międzynarodowych
wymaga wiadomości (choćby
szczątkowych) z historii, których
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Matura 2015
Na początku było szkolenie egzaminatorów do tzw. zreformowanej nowej matury. Odbyłem
je w pierwszym tygodniu mazowieckich ferii zimowych. Co to zadań testowych, nie było wielkich
zmian. Zasadnicza zmiana zaszła
w punktacji (60 punktów) oraz
w sprawdzaniu wypracowań.
Uczeń dostaje teraz (zresztą zaraz
to wykażę – jak) więcej szans – 3
tematy. Za wypracowanie może
otrzymać maksimum 12 punktów.
Wypracowanie jest punktowane
w czterech zakresach: wartości
merytorycznej, poprawności merytorycznej, stylistyki i języka.
Każdy z zakresów jest punktowany w 4 poziomach (od 3 – naj-

Wydanie internetowe „Gazety Wyborczej” z dni: 8.04.2013 – TOK FM godzina 11.10 oraz 17.05.1013 – Może choć więcej sportu.
„Dziennik Zachodni”, 25.01.2015.
Portal internetowy: Gazeta.Pl. Pieniądze, 14.10.2014.
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Przyjmijmy, że nauczyciel dużo
czyta. W każdym razie przekracza
średnią krajową. Nauczyciel WOS
zaś powinien czytać bez przerwy.
I przyjmijmy też, że raczej czytamy publicystykę niż długie artykuły ob ite w wiedzę rozmaitą, lecz
nudne nad wszelkie wyobrażenie.
Cóż zatem czytamy? Z treści
artykułów w „Gazecie Wyborczej”
autorstwa Dominiki Wielowieyskiej1 dowiadujemy się, że nicnierobienie (a to powtarza się za każdym razem) jest tym, za co uwielbiamy pobierać pieniądze. Zmykanie na urlop zdrowotny co 7 lat
jest naszym marzeniem. Szkoda,
że nigdy nie byłem tego świadkiem.
Jeśli zaś chodzi o pieniądze…
Może to coś, na temat czego gentelmani nie rozmawiają, lecz skoro
dziennikarze mogą… W „Dzienniku Zachodnim” Aldona Minorczyk-Cichy i Katarzyna Domagała-Szymonek twierdzą, że zarobki nauczyciela dyplomowanego (weźmy tylko ten przykład) to 3109
złotych2. Lecz jeśli ktoś czyta tylko
„Gazetę Wyborczą”, ten u Damiana Szymańskiego przeczyta, że
najwięcej jednak, bo ok. 320 tys.,
jest nauczycieli dyplomowanych,
którzy co miesiąc dostają 5000 zł,
czyli o blisko 1000 zł więcej, niż
wynosi średnia płaca w naszym
kraju3. Abstrahuję od tego, że szanowny autor zapomniał napisać:

w programie gimnazjum już nie
ma. Przypomnę, że zgodnie z najnowszymi zamierzeniami naszymi
uczniami niedługo będą 12-latki.
Tylko proszę mi nie mówić o coraz szybszym rozwoju naszych
pociech – ponieważ w ten sposób
za jakieś 150 lat nasi następcy
będą zapoznawać z taką wiedzą
paromiesięczne oseski. Co – jako
żywo – nie będzie prawdą.
Podsumowując: WOS to przedmiot pełen socjologii, psychologii,
politologii, historii, geogra ii i –
ogólnie rzecz ujmując – interdyscyplinarny. Rzeczy te są uczone
odrębnie w postaci przedmiotów
szkolnych, a WOS powinien być
ich zwieńczeniem. Nie jest. Niestety badań nad przyswojeniem tak
pojętego przedmiotu nie przeprowadzono. A szkoda.

nowa matura – opinie i analizy

Dno oka – wnioski

nowa matura – opinie i analizy
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wyżej, do 0). Dodać (lub odjąć),
po jednym punkcie do pozostałych
zakresów, możemy wtedy, kiedy
wartość merytoryczna różni się
od nich o jeden stopień zakwaliikowania, a wysokość punktacji
merytorycznej jest w tej sytuacji
mniejsza niż 12. Myślałem, że
to trudne. Lecz sprawdzenie
co najmniej kilkunastu prac
usuwa ten problem. Rutyna.

Wnioski poegzaminacyjne
Najprostsze: po pierwsze – leniwych mamy nauczycieli i słabo uczących. Po drugie – mamy
niewykształconych nauczycieli.
Po trzecie – nasi nauczyciele są
kiepskimi obywatelami. Ergo –
czy w ogóle powinni być nauczycielami? Ostatnie pytanie nie
jest bynajmniej śmieszne.
Na poważnie zajmiemy się
systemem… systemem niewypowiedzianych zachęt. Sądzę,
że uśmiali się państwo nieźle
z tych tysięcy, które szlachetne władze dają nam co miesiąc.
I doskonale państwo wiedzą, że
sprawdzanie matur jest czynem
tyleż szlachetnym, co dorabianie w okresie przedwakacyjnym.
Do ubiegłego roku tura sprawdzania trwała, w sobotę i niedzielę, od 8.00 do 20.00, czyli
pełnych 12 godzin. W tym roku
czas ten skrócono do godziny
18.00. Dla mnie, człeka kompletnie przeciętnego, nie ma żadnej
różnicy między sprawdzaniem
w jedenastej godzinie czy w dziewiątej. Jest to tak samo efektywne jak uczenie w poniedziałek
po sprawdzaniu matur.
Dawniej przewodniczący miał
studenckich asystentów lub asystenta, którzy byli odpowiedzialni
za dodatkową analizę sprawdzonych prac, czy egzaminator nie
popełnił błędów w przenoszeniu
punktów do karty odpowiedzi,
czy też w ich liczeniu. Studenci
co prawda narzekali na marną
płacę, lecz swój obowiązek wykonywali. Niestety te dobre czasy
minęły jak sen jaki złoty. Dziś studentów już nie ma. Dziś to każdy
egzaminator zobowiązany jest

do sprawdzania pracy swojej koleżanki (lub kolegi), którego sobie
wybierze. Pieniędzy za to także
nie ma. Czyli oczywiście jest sukces, lecz ja w nim nie partycypuję. A jak robię wyżej opisaną
czynność, skoro płaci mi się tylko
za sprawdzone prace? Odpowiedź
zostawiam inteligencji czytelników.
Co prawda pracę egzaminatorów sprawdza wery ikator, lecz on
sprawdza tylko 20% prac. Popuśćmy wodze fantazji – cała reszta
sprawdzania może być kwestią
dowolną, byleby zgodną z prawdopodobieństwem. Co wcale nie
jest trudne do osiągnięcia. To jest
część odpowiedzi na to, dlaczego
NIK oceniła źle ocenione matury
na 25% w każdym roku. Niestety
przypuszczam, że jest ich więcej.

Z punktu widzenia
abiturienta
Jak wiadomo, aby egzamin dojrzałości zdać, trzeba zaliczyć trzy
przedmioty w wersji podstawowej
(język polski, matematyka, język
obcy) oraz przynajmniej jeden
przedmiot (dowolny) w wersji
rozszerzonej. Można powiedzieć
– wymagania jasne i precyzyjne.
Lecz… Otóż wystarczy, aby uczeń
na egzamin rozszerzony przyszedł, wkleił naklejki z kodem, posiedział dla przyzwoitości 5 minut
i wyszedł. I egzamin maturalny
jest zdany! Na przedmiocie rozszerzonym uczeń może dosłownie nie robić NIC. Jeszcze raz
napiszę: NIC. Zdawalność tego
przedmiotu NIE JEST OKREŚLONA. Wystarczy być. Stworzono
więc (umyślnie?) warunek fałszywego wyboru – jeśli chcesz zdać,
nie przemęczając się zbytnio,
wybierz przedmiot rozszerzony,
który cię nie interesuje. Który zaś
z przedmiotów najlepiej na to się
nadaje? Z reguły jest nim wiedza
o społeczeństwie. Państwo by tego
nie zrobili, prawda? Bo Bóg, bo honor i w ogóle lepiej być przyzwoitym. Mam nad państwem przewagę – ja bym to zrobił, tylko wredna komuna nie chciała mi dać tej
szansy.

Rozszerzenia
Powiedzą państwo: „A rozszerzenia?”. Wszak można ich nabrać
od drugiej klasy dużo – godziny
zależą od dyrektora. To jednak tylko teoria. Tematy 1 klasy licealnej
nie do końca są tożsame z wymaganiami egzaminacyjnymi. Po drugie – stawiam złotówki przeciw
orzechom na to, ile licealista zapamiętał z gimnazjum. Takie badania robili i robią od dawna Francuzi. To przydatne. U nas jednak
wszystko trzeba powtarzać właściwie od początku! I niech dyrektor nie da 4 czy 6 godzin, lecz niech
da nawet 10 godzin tygodniowo!
Zaręczam, że uczeń prędzej zwariuje, niż posiądzie odpowiednie
kwantum wiedzy (oczywiście są
szlachetne wyjątki).
Zapomniano, że uczeń to nie
student. Zwłaszcza w polskich
realiach oświatowych. Ma nadal
inne potrzeby psychiczne, inne
przyzwyczajenia i inne obowiązki. Lecz nawet studia ściśle
ukierunkowane nie składają się
z przedmiotów wyłącznie związanych z kierunkiem. Choć my właśnie jesteśmy coraz bliżsi ideału.
Amerykanie uczą swoich inżynierów historii literatury, a nam
po co coś takiego?
I ileż tego czasu jest efektywnie
na to powtórzenie wiedzy o społeczeństwie w liceum? Około 16
miesięcy (licząc przerwy), wcale
nie dwa lata! A wskazówki są takie, że podstawy wiedzy ekonomicznej uczeń powinien pamiętać
z gimnazjum. Czyli z wiedzy dla
dzieci podczas państwowego egzaminu dojrzałości.
Ja oczywiście wiem, drodzy czytelnicy, żeście nauczyciele z wyboru i z powołaniem – chwała Wam!
Lecz ja nie jestem, co pozwoliło
mi napisać ten artykuł.

Reformy
Nawet nie będę ukrywał, że
jestem przeciwnikiem reformy
edukacji w tym sensie, w jakim
została wymyślona i przeprowadzona. To tak pięknie wygląda:
4 x 3. Owszem – na papierze. Ostatnia reforma to rozbicie programu

A było kiedyś tak…

I wyłącznie przedmiotami. Nie
mówiąc o programie, który w wypadku gimnazjum taką korelację
wprost uniemożliwia (historia).
WOS w żadnym razie nie jest
wspólnym mianownikiem ww.
przedmiotów.
Przy zapatrzeniu się w sukces
(ministerialny) nie sądzę, aby
liczba abiturientów zdających
WOS uległa zmianie. Ten przedmiot powinny zdawać osoby, które naprawdę się tym kierunkiem
interesują. Niestety jest to przedmiot z góry spisany na straty
przez abiturientów. Maturzyści z wiedzy o społeczeństwie
mieli posiadać wiedzę przynajmniej większą niż średnia
w tej samej grupie wieku. Mieli
umieć czytać i analizować teksty, mieli wreszcie ROZUMIEĆ
politykę, mieli, mieli, mieli…
Takie osoby można na palcach
policzyć. I to jednej ręki. Miałem
ich… 5. To daje 8,474 %…
„Dziennik Gazeta Prawna”
z 18.09.2015 roku przyniósł
artykuł: Egzaminatorzy do poprawki. Jak się okazuje – właśnie
pobiliśmy (wszyscy egzaminatorzy) rekord prac, których egzaminacyjną ocenę trzeba było
poprawić. Czy to nie czas, aby
zacząć dyskutować naprawdę, niż zadowalać się zdaniami tych, którzy uważają się
za szczególnie oświeconych,
a ich myśli mają później postać rozporządzeń ministerialnych? W ten bowiem sposób nie
dojdziemy do niczego.
Albo powiedzmy wreszcie
szczerze, że umasowienie matury
to jej niski poziom, bo – jak władze Korei Południowej – w końcu
będziemy zmuszeni powiedzieć:
„Możecie sobie studiować, lecz
co będzie z wami dalej, to wasza sprawa”.
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Przypomnę: średnia matury
z WOS to 26%. Ostatnie miejsce
spośród wszystkich przedmiotów.
To już nie jest skandal.
To wstyd…
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Staraniem Janusza Jędrzejewicza, ministra wyznań religijnych
i oświecenia publicznego, Sejm
przyjął 11 marca 1932 r. ustawę
o ustroju szkolnictwa, a 15 marca 1933 r. ustawę o państwowych
szkołach akademickich. Ustawa
szkolna ujednolicała w znacznym
stopniu szkoły średnie, umożliwiając również wstęp na wyższe
uczelnie absolwentom liceów zawodowych. Reforma ustanawiała
powszechny obowiązek szkolny
na szczeblu szkoły powszechnej
(odpowiednik dzisiejszej szkoły
podstawowej). Następnym etapem była sześcioklasowa szkoła
ogólnokształcąca, którą podzielono na dwa etapy: czteroletnie
gimnazjum
ogólnokształcące
i dwuletnie liceum ogólnokształcące. Szkoła podstawowa była
szkołą siedmioletnią (ostatnia
klasa była przeznaczona dla uczniów niekontynuujących dalszej
nauki).
Utworzono trzy typy szkoły powszechnej: pierwszego, drugiego
i trzeciego stopnia. Warunkiem
przyjęcia do klasy pierwszej czteroletniego gimnazjum było ukończenie 12 roku życia oraz wykazanie się wykształceniem objętym
programem sześciu klas szkoły
powszechnej stopnia trzeciego.
W tym celu należało zdać egzamin
wstępny. Ukończenie gimnazjum
dawało tzw. małą maturę i umożliwiało dalsze kształcenie w dwuletnim liceum ogólnokształcącym,
liceum zawodowym lub trzyletnim liceum pedagogicznym. Lice-

um ogólnokształcące było z założenia elitarne. Można było w nim
wybrać jedną ze specjalizacji: klasyczną (z łaciną i greką), humanistyczną (z samą łaciną), matematyczno-fizyczną i przyrodniczą
(dwie ostatnie bez nauki języków
starożytnych). Absolwenci przystępowali do egzaminu dojrzałości (tzw. duża matura). Otrzymanie świadectwa dojrzałości umożliwiało dalszą naukę na wyższych
uczelniach.
Elementami struktury ówczesnego szkolnictwa były też
szkoły zawodowe (w tym licea
zawodowe) i trzyletnie licea pedagogiczne. Jednym z elementów reformy było odrzucenie
jakiegokolwiek zróżnicowania
klas gimnazjalnych, tym samym
zdecydowanie, że cała młodzież
gimnazjum musi uczyć się według jednego programu, obejmującego we wszystkich klasach
obowiązkową naukę łaciny. Zróżnicowanie programowe zostało
ograniczone do klas dwuletniego liceum ogólnokształcącego.
Słabym elementem reformy było
wprowadzenie trzech stopni
organizacyjnych na poziomie
szkoły powszechnej. Np. siedmioletnia szkoła powszechna
pierwszego stopnia organizowana głównie na wsi realizowała
program tylko 4 klas i nie dawała uprawnień do podejmowania
nauki w gimnazjum. Obowiązującym elementem przed reformą
było ośmioletnie gimnazjum.
Co to wszystko miało wspólnego z dzisiejszą reformą?
Sporo – nie było żadnej dyskusji. Co rozłącznego? Także sporo
– poza jedną wymienioną wadą
była doskonale skonstruowana.
Czy to jest propozycja? Owszem
– może i przedwojenna, lecz przynajmniej dobrze przemyślana.
Lecz wracajmy do sprawy: jak
wynika z przytoczonych zadań,
korelacja WOS z innymi przedmiotami jest absolutnie niezachowana. Nauczyciel WOS nie może
jednocześnie uczyć geografii, historii i polskiego. Te przedmioty
nadal pozostają… przedmiotami.

nowa matura – opinie i analizy

między dwie szkoły: gimnazjum
i pierwszą klasę szkoły ponadgimnazjalnej. Kto kończy gimnazjum,
ten nie ma ukończonego tzw. wykształcenia ogólnego, ponieważ
nie kończy programu! Czy to nie
budzi państwa niepokoju? Mój tak.
Zresztą zrobiono to wtedy, kiedy
się okazało, że pewnych przedmiotów nie da się opanować w 3
lata, zwłaszcza w wersji hard, czyli
licealnej. Zrobiono więc znowu 4
lata nauczania, zachowując nadal
trzyletni program szkół.

historia i style

Architektura klasycystyczna
(fot. Fotolia)

Il. 1. Pałac Na Wyspie w Warszawie

Michał Pszczółkowski
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rzemiany stylowe prawie
zawsze wynikają ze znużenia dominującą konwencją,
w efekcie czego powstaje
coś nowego. Podobnie było
z klasycyzmem, który narodził się
jako propozycja antagonistyczna do przeładowanych dekoracją form barokowych i jeszcze
bardziej „przesłodzonych” form
rokokowych. Zasadniczy wpływ
na ukształtowanie form klasycystycznych miało XVIII-wieczne
zainteresowanie
starożytnością,
wręcz moda na sztukę antyczną,
spowodowana głośnymi wówczas odkryciami archeologicznymi
w Herkulanum (1709) i Pompejach
(1748). Duży wpływ na rozwój
stylu wywarły też przemiany intelektualno-społeczne XVIII wieku,
przede wszystkim idee oświeceniowe, a ostateczny cios katolicko-dworskiemu barokowi i rokoku
zadała rewolucja francuska.
Klasycyzm w architekturze cechował się jasnością i logiką form,
spokojem, umiarem i harmonią
kompozycji, wpisując się w epokę
rozumu, rozsądku i poszukiwań
prawidłowości. Powszechnie posługiwano się elementami architektury antycznej, zwłaszcza portykami i kolumnadami z trójkątnymi

P

frontonami. Nurt ten pojawił się
najwcześniej w Anglii i Francji,
do Polski dotarł natomiast w połowie XVIII wieku.
Ta wczesna faza, będąca właściwie etapem przejściowym między barokiem i dojrzałym klasycyzmem, w Anglii jest zwana „stylem
Jerzych” (Georgian style), we Francji „stylem Ludwika XVI”, w Niemczech „stylem warkoczowym”
(Zopfstil), u nas zaś nosi nazwę
stylu stanisławowskiego, najlepsze realizacje architektoniczne powstały bowiem w kręgu dworu Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Symbolem stylu jest łazienkowski
Pałac Na Wyspie (il. 1) projektu
Dominika Merliniego – realizacja,
która cechuje się już przejrzystą,
dość zwartą bryłą z ograniczoną
dekoracją rzeźbiarską, jednocześnie jest jeszcze lekka i elegancka.
Druga, dojrzała faza przypadła
na lata porozbiorowe i czasy Księstwa Warszawskiego, apogeum
osiągając w okresie Królestwa Kongresowego. Architektura nabrała
wówczas cech surowego monumentalizmu, wyraźnie inspirowanego formami antycznymi.
Do najlepszych przykładów dojrzałego klasycyzmu czasów Królestwa Polskiego należy warszawski
kościół św. Aleksandra (il. 2),
wybudowany w latach 1818–1826

na cześć cara Aleksandra I. Projekt
architektoniczny wykonał Chrystian Piotr Aigner, autor wielu
wybitnych realizacji tego okresu.
Forma kościoła jest przejrzysta, cechując się znamienną dla klasycyzmu dojrzałej fazy czystością linii
architektonicznej i oszczędnością
w dekoracji. Charakterystyczne
cechy architektury klasycystycznej widoczne są zarówno w bryle,
jak i zastosowanych detalach. Pod
względem bryły świątynia jest
jedną z najciekawszych interpretacji popularnego w polskim klasycyzmie wzoru antycznego, jakim
był rzymski Panteon. Podobnie
do pierwowzoru, główny korpus
założono na rzucie koła (całość
jest zatem rotundą), sklepienie
rozwiązano w formie kopuły ❶,
natomiast główne wejście podkreślono za pomocą monumentalnego portyku kolumnowego ❷,
wspartego na sześciu kolumnach
korynckich.
Kolumny mają prawidłowe, antyczne proporcje: każda składa się
z trzech części, tj. bazy ❸, trzonu i kapitelu (głowicy) ❹. Bazę,
opartą na kwadratowej płycie
(tzw. plincie), tworzą dwa torusy
(górny i dolny wałek) i trochilus
(środkowa wklęska). Gładki trzon
kolumny w około jednej trzeciej
wysokości ma charakterystyczne
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Il. 2. Kościół św. Aleksandra w Warszawie

mi. W co drugiej płycinie znajduje
się zamknięta pełnym łukiem nisza
z oknem; w ten sposób rozwiązano
problem doświetlenia wnętrza kościelnego, w odróżnieniu bowiem

(fot. Fotolia)

Il. 4. Katedra w Wilnie

(rys. opr. autor, fot. Fotolia)

od Panteonu nie ma tutaj okulusu
(okrągłego otworu u szczytu kopuły). Łuki ujmujące płyciny i nisze zaprojektowano w postaci lekko pro ilowanych archiwolt ❻.

(fot. Fotolia)
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Il. 3. Świątynia Sybilli w Puławach

historia i style

zgrubienie, tzw. entazę (entasis)
– starożytni posługiwali się takim
rozwiązaniem w celu uniknięcia
negatywnego wrażenia zwężania
się kolumny. Głowica koryncka jest
złożona z kilku rzędów mocno rozchylonych na zewnątrz liści akantu (według starożytnego przekazu
głowicę koryncką wynalazł rzeźbiarz Kallimach, zainspirowany
koszem o iarnym na grobie młodej
koryntki, który porósł akantem).
Kolumny wspierają korynckie belkowanie ❺, zgodnie z zasadami
antycznymi złożone z trzech części
– trójdzielnego architrawu, gładkiego fryzu i wieńczącego gzymsu,
który podkreślono oszczędną ornamentyką, złożoną z kroksztynów
i fryzów ząbkowych. Analogiczną
ornamentykę otrzymał trójkątny
fronton ❷ z wewnętrznym polem
tympanonu.
Elewacje rotundy są zupełnie
pozbawione elementów dekoracyjnych, jedynie zwieńczenie podkreślono za pomocą dość wydatnego
gzymsu, rezygnując jednak z dawno już anachronicznego gierowania. Innowacje architekta w stosunku do pierwowzoru polegały
na wprowadzeniu drugiego portyku po przeciwnej stronie budynku;
było to uzasadnione zarówno lokalizacją świątyni na środku placu (obie
elewacje sprawiają wrażenie głównej), jak też wymogami funkcjonalnymi, ponieważ portyk po przeciwnej stronie wejścia, częściowo
zabudowany, mieścił prezbiterium
i pomieszczenia pomocnicze. Ponadto kopułę osadzono na wysokim
bębnie (tamburze) ❶, rozczłonkowanym prostokątnymi płycina-

historia i style
Il. 5. Pałac Królikarnia w Warszawie

(fot. autor)
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Il. 6. Belweder w Warszawie

Schemat Panteonu był często
wykorzystywany w polskiej architekturze klasycystycznej, do przykładów należą m.in. kościół ewangelicki w Warszawie, tzw. Panteon
w Dobrzycy czy kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
w Puławach, będący niemal kopią
rzymskiego pierwowzoru. Posługiwano się też innymi wzorami
architektury antycznej. Budynek
Banku Polskiego w Warszawie,
wchodzący w skład klasycystycznego kompleksu przy placu Bankowym projektu Antonio Corazziego,
przypomina rzymskie Koloseum,

(fot. Fotolia)

warszawski Odwach Bernardyński
budzi skojarzenia z rzymskim teatrem Marcellusa, świątynia Sybilli
w Puławach (il. 3) była inspirowana analogiczną świątynią Sybilli
w Tivoli. Schemat świątyni greckiej posłużył za wzór wileńskich
realizacji Wawrzyńca Gucewicza
– katedry (il. 4) i ratusza, z kolei
model antycznego teatru znalazł
zastosowanie w łazienkowskim
Am iteatrze, wzorowanym na ruinach teatru w Herkulanum; projektant (Jan Chrystian Kamsetzer)
ukształtował to założenie w postaci sztucznej ruiny, tworząc jed-

no z niewielu tego typu budowli
na świecie.
Bezpośrednie inspiracje antyczne nie były jedynym źródłem
form w architekturze polskiego
klasycyzmu. Popularnością cieszył
się też tzw. nurt palladiański (palladianizm). Zwolennicy tego nurtu
korzystali z dorobku Andrei Palladia, późnorenesansowego architekta z włoskiej Vicenzy, którego
twórczość była wyjątkowo mocno
przepojona wątkami antycznymi.
Takim wzorem była przykładowo
Villa Rotonda, renesansowy pałac
na rzucie kwadratu z centralną
kopułą i kolumnowymi portykami,
wykorzystany jako schemat kompozycyjny w takich realizacjach,
jak pałac Skórzewskich w Lubostroniu Stanisława Zawadzkiego
czy podwarszawska Królikarnia (il. 5) Dominika Merliniego.
Bęben, na którym oparto kopułę
tego pałacu, ma antyczną rzymską dekorację, złożoną z girland
i orłów, natomiast w tympanonie
portyku o jońskich, kanelurowanych (żłobkowanych) kolumnach
wprowadzono panoplia – motywy
dekoracyjne o tematyce wojennej. Z kolei dwie fasady kościelne,
zaprojektowane przez Palladia
w Wenecji, zainspirowały Aignera
do stworzenia fasady kościoła św.
Anny w Warszawie.
Najczęściej jednak wykorzystywanym motywem z twórczości
włoskiego architekta było tzw. założenie palladiańskie, tj. układ
na rzucie podkowy, z korpusem
głównym w centrum i bocznymi,
symetrycznymi pawilonami. Całość
przypominała nieco barokowy entre
cour et jardin, ale architektura była
już czysto klasycystyczna, z prostymi
bryłami i obowiązkowym portykiem
kolumnowym w osi fasady. Inne było
też otoczenie – geometryczny ogród
francuski zastąpiono swobodnie
ukształtowanym parkiem angielskim. W ten sposób został zaprojektowany m.in. warszawski Belweder
(il. 6), a także liczne wiejskie rezydencje szlacheckie, m.in. pałac
Ogińskich w Siedlcach, Gorzeńskich
w Śmiełowie czy Małachowskich
w Białaczowie.

historia i sztuka

Jan Jerzy Pinsel
i jego buczacka figura świętego
Jana Nepomucena
Jan Jerzy Pinsel1 od wielu lat budzi niesłabnące zainteresowanie polskich historyków sztuki. Ostatnio postać ta
oraz jej niezwykle ciekawy dorobek rzeźbiarski stały się
również obiektem badań historyków ukraińskich2.
Aleksander Smoliński

zieje się tak, gdyż artysta ten
odegrał bardzo istotną rolę
w kulturalnym życiu osiemnastowiecznego Buczacza
oraz innych miejscowości
ówczesnego koronnego Podola,
a także Lwowa. Poza tym do czasów nam współczesnych dotrwało
sporo różnorodnych materialnych
śladów jego artystycznej działalności. Był to bowiem doskonały
rzeźbiarz, główny przedstawiciel
osiemnastowiecznej tak zwanej
szkoły lwowskiej3.
Ten niezwykle utalentowany
artysta pochodził z południowych
Niemiec lub z Czech, a do Rzeczypospolitej przybył około 1750 r.
i osiedlił się właśnie w Buczaczu,
gdzie pracował jako serwitor znanego kresowego magnata i mecenasa, starosty kaniowskiego Mikołaja Bazylego Potockiego. Tam też
13 maja 1751 r. zawarł związek
małżeński z mieszczką, wdową, Elżbietą z Majewskich Kieytową. Miał
z nią dwóch synów: Bernarda i Antoniego.
W grudniu 1756 r. oraz w kwietniu roku następnego otrzymał honorarium za wykonanie prac w kościele ojców trynitarzy pod wezwa-

D
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1

niem Świętej Trójcy we Lwowie. Dla świątyni tej wraz z innym znanym snycerzem Janem
Jerzym Gertnerem wykonał ołtarz
Świętych Ojców. Jednak wyrzeźbione przez niego igury, aż do okresu
międzywojennego, znajdowały się
w lwowskim kościele świętego Marcina, podobnie jak niezwykle ekspresyjny krucy iks.
Kolejnym zleceniem realizowanym przez Pinsla we Lwowie
w latach 1759–1761 były trzy kamienne igury, a mianowicie wspaniały konny posąg przedstawiający
świętego Jerzego zabijającego smoka oraz igury świętych Leona VI
i Atanazego Wielkiego znajdujące
się na fasadzie archikatedralnej
cerkwi świętego Jura i zachowane
w doskonałym stanie do czasów
nam współczesnych4.
Mniej więcej w tym samym czasie, bo w 1761 r. wykonał on również ołtarze dla kościoła w Monasterzyskach koło Buczacza, z których do naszych dni dotrwała tylko
jedna igura, obecnie znajdująca się
w zbiorach ekspozycji „Lwowska
rzeźba barokowa XVIII w. Muzeum twórczości Jana Jerzego Pinsla”
mieszczącej się w dawnym lwowskim kościele Sióstr Klarysek, która jest częścią Lwowskiej Galerii
Sztuki.

Posąg świętego Jana Nepomucena z figury przydrożnej – widok z frontu. Fotografia autorstwa Aleksandra
Smolińskiego wykonana w sierpniu 2008 r.
Źródło: zbiory Aleksandra Smolińskiego

Właściwie był to Johann Georg Pinsel. Urodził się około 1715 r.
Zob. choćby: Z. Hornung, Majster Pinsel, snycerz. Karta z dziejów polskiej rzeźby rokokowej, Wrocław 1976; Mistrz Pinsel. Legenda i rzeczywistość. Katalog wystawy rzeźby XVIII wieku ze zbiorów lwowskich, Wilanów 1990.
3
Szerzej zob. J. Biriulow, Rzeźba lwowska od połowy XVIII wieku do 1939 roku. Od zapowiedzi klasycyzmu do awangardy, Warszawa 2007.
4
Poza wcześniej cytowaną literaturą zob. także: J. K. Ostrowski, Lwów. Dzieje i sztuka, Kraków 2000; W. Szolginia, Tamten Lwów. Tom 3.
Świątynie, gmachy, pomniki, Kraków 2012.
2

Dolna, frontowa część cokołu figury świętego Jana
Nepomucena z pięknym, zwieńczonym, koroną i otoczonym rokokowym ozdobnikiem kartuszem z herbem
Potockich. Fotografia autorstwa Aleksandra Smolińskiego wykonana w sierpniu 2008 r.
Źródło: zbiory Aleksandra Smolińskiego

dobnie jest też w przypadku eksponowanej obok podstawy pod rzeźbę, która zwraca uwagę pięknem
snycerki. Jej głównym motywem
są liście akantu ukazane w różnych
wariacjach. Poza tym na oleskiej
ekspozycji można też zobaczyć wykonane w 1750 r. główki aniołków
z ołtarza kościoła w Horodence,
które zachowały pokrycie zaprawą
oraz są pełne energii i dynamiki.
Dalsze prace Jana Jerzego Pinsla są przechowywane w leżącym
u podnóża oleskiego zamku budynku dawnego klasztoru kapucynów,
który obecnie stanowi własność
Lwowskiej Galerii Sztuki i jednocześnie magazyn zbiorów zamku
w Olesku. Znajduje się tam monu-

mentalna rzeźba przedstawiająca
świętego Jana oraz kilka puttów
i główek aniołków. Pierwszy z wymienionych obiektów jest pozbawiony głowy, rąk i fragmentów draperii. Mimo to nadal jest wyczuwalne wrażenie, bijącego od świętego
majestatu, dokonałości i niezłomności ducha. Jego szaty charakteryzują się ostrymi przełamaniami
przypominającymi zastygły wodospad. Jednocześnie obok znacznych
rozmiarów tej igury uwagę zwraca
także niezwykła dbałość o szczegóły. Dla przykładu: lewa noga świętego jest obuta w rzymski sandał
zawiązany na wykwintną kokardkę. Każdy palec u nogi, paznokieć są
szczegółowo opracowane, mimo że
na wysokości, na której posąg był
ustawiony, wynoszącej 13 metrów,
szczegóły tego typu były ledwo widoczne. Takie podejście do rzeźbionej postaci wiele nam mówi o artyście, dla którego w jego dziele nie
było detali drugorzędnych bądź
mniej ważnych. Wraz z innymi elementami jego artystycznej twórczości świadczy to o mistrzowskiej
klasie Pinsla.
W okresie swej aktywności
zawodowej i artystycznej Pinsel z pewnością kierował kilkuosobowym warsztatem. Jednym
z jego najbardziej utalentowanych
uczniów był inny znany artysta,
mianowicie Maciej Polejowski,
a współpracownikiem w ostatnich
latach życia Antoni Sztyl.
Większość dzieł Pinsla była
przeznaczona do budowli projektowanych przez architekta Bernarda Meretyna, z którym blisko
współpracował. Pewna liczba jego
prac była wykonana z kamienia,
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5
W Buczaczu dzieła Pinsla zdobiły kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz grekokatolicką cerkiew pod
wezwaniem Opieki Matki Bożej, a także ratusz.
6
Ich obecne miejsce przechowywania nie jest znane.
7
Uległo zniszczeniu.
8
Po wojnie wywieziono go do Polski. Obecnie znajduje się w klasztorze dominikańskim w Lublinie.
9
Terminem tym określa się szkic rzeźbiarski w postaci małych rozmiarów rzeźby będącej projektem dzieła, jakie artysta zamierza stworzyć. Bozzetto wykonuje się zwykle w miękkim materiale, takim jak glina, wosk, gips, drzewo.
10
Sztuka świata. Leksykon L–Z. Tom 13, red. A. Dulewicz, Warszawa 2002, s. 184–185; Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966 r.). Malarze, rzeźbiarze, graficy. Tom VII. Pe–Po. Uzupełnienia i sprostowania do tomów I–VI, red. U. Makowska,
Warszawa 2003, s. 195–196.
11
Putto (wł. chłopczyk) – od renesansu oznacza stosowany często w malarstwie oraz w rzeźbie motyw dekoracyjny w postaci małego,
nagiego chłopca. Nawiązuje on do antycznych przedstawień uskrzydlonego dziecka (amorka, rzadzej eroty). Terminem putto czasem określa
się także postacie aniołków popularnych w kościelnej sztuce renesansowej oraz barokowej i rokokowej. Fakt ten mógł nastąpić najpóźniej na
początku 1762 r.
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Oprócz wymienionych prac, których autorstwo Pinsla potwierdzają znane dokumenty archiwalne,
z osobą tego artysty, poza Buczaczem5, wiąże się także kompletne
wyposażenie kościoła Misjonarzy
w Horodence pochodzące z lat
1752–1755 oraz wyposażenie
z podlwowskiego kościoła w Hodowicy wykonane około 1758 r.
Ponadto z bliżej nieokreślonego
czasu pochodziły cztery igury ojców Kościoła z kościoła para ialnego w Budzanowie, powstałe jednak
raczej w warsztacie mistrza niż
będące bezpośrednimi wytworami
jego dłuta6, a także wielo igurowe przedstawienie Ukrzyżowania
z kościoła Dominikanów w Bohorodczanach7 oraz Chrystus Ukrzyżowany z kościoła Dominikanów
w Żółkwi8. Poza tym w 1999 r.
odnaleziono sześć drewnianych
bozzetti9 autorstwa Pinsla, między
innymi do igur ołtarzowych w Horodence i Monasterzyskach10.
Oprócz tego w zbiorach lwowskiego Muzeum Sztuki Sakralnej
znajduje się kilka puttów11 dłuta
tego artysty, między innymi z kościoła pod zezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z Buczacza.
Kolejne dzieła mistrza są eksponowane na zamku w Olesku, gdzie
można obejrzeć pochodzącą z lat
pięćdziesiątych XVIII w. monumentalną, ale mocno zdekompletowaną rzeźbę „Święta Anna”, która
zachwyca skalą twórczego rozmachu, indywidualnością, a także intensywnością emanującego z niej
uczucia. Jednocześnie zachwyca
ona artyzmem oraz wysokim technicznym poziomem wykonania. Po-
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w tym także rzeźby z buczackiego ratusza. Jednak ze szczególnym
mistrzostwem opanował artysta
sztukę obróbki drewna, zgodnie
z wielowiekowymi doświadczeniami snycerki środkowoeuropejskiej, głównie zaś południowoniemieckiej, która swoimi korzeniami
sięgała późnego średniowiecza.
Niektóre z jego igur zdobiła naturalistyczna polichromia i złocenia,
inne zaś pokryte były jednolitą białą farbą.
Główne cechy stylistyczne sztuki Pinsla to dynamika kompozycji,
silna ekspresja przedstawianych
igur, wyrażająca głębokie, niemal mistyczne, przeżycia religijne,
a także inezyjna dbałość o szczegóły oraz dekoracyjne traktowanie
draperii, która często dodatkowo
podkreślała dynamizm i uduchowienie postaci. Słabszą stroną tych
przedstawień była jednak konstrukcja anatomiczna igur, całkowicie podporządkowana potrzebom estetycznym dzieła. Poza tym
w wielu jego posągach występuje
charakterystyczny ascetyczny typ
twarzy z wydatnym nosem i potężną zmarszczką ponad brwiami.
Pinsel dobrze znał dorobek
środkowoeuropejskiej rzeźby barokowej. Stąd też budując swe
kompozycje, korzystał z osiągnięć
innych artystów, a mianowicie włoskich, czeskich i bawarskich. Umiał
je jednak twórczo wykorzystać.
Wszystko to spowodowało, że
wysoka jakość sztuki Pinsla stawia go w gronie najwybitniejszych
rzeźbiarzy Europy jego czasów.
Poza tym odegrał też ogromną
rolę w środowisku artystycznym
ówczesnej Rusi, czyli koronnych
Kresów Południowo-Wschodnich.
Dzięki temu, choć we Lwowie pracował jedynie okresowo i na doda12

tek stosunkowo krótko, powszechnie jest uważany za głównego
przedstawiciela lwowskiej szkoły
rzeźbiarskiej. O wartości sztuki
Jana Jerzego Pinsla może świadczyć również to, że jeszcze około 20
lat po śmierci artysty jego poszczególne dzieła oraz kompozycje były
wielokrotnie kopiowane i naśladowane. Pozostawił bowiem po sobie
niezwykle oryginalną spuściznę
artystyczną.
W taki oto sposób Europejczyk
z urodzenia i wykształcenia, jakim był Jan Jerzy Pinsel, pracując
na Kresach dawnej Korony Polskiej będącej wówczas integralną
częścią niegdysiejszej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, wywarł
silny wpływ na współczesnych mu
rzeźbiarzy. Ponadto jego wspaniałe
dzieła po czasy nam współczesne
dobrze świadczą zarówno o wartości mecenatu artystycznego niektórych przedstawicieli ówczesnej
magnaterii polskiej, jak i o tolerancji, którą w stosunku do cudzoziemców cechowało się społeczeństwo byłej wielonarodowej oraz
wielokulturowej i wieloreligijnej
Rzeczypospolitej. Pinsel zmarł
w Buczaczu w końcu września lub
w październiku 1761 r.12
W Buczaczu, poza wspomnianymi wcześniej ratuszem i kościołem
para ialnym oraz cerkwią Opieki
Matki Bożej, z Pinslem i jego warsztatem są związane wykonane
około 1750 r. przydrożne kamienne igury Matki Boskiej Niepokalanej13 oraz świętego Jana Nepomucena14. Powstały one z fundacji
Mikołaja Potockiego w czasach,
gdy budowano buczacki ratusz. Jak
głosi legenda igury te były miejscami, gdzie przebrany za ubogiego
starca starosta kaniowski chodził
się modlić, co zwykle kończyło się

Fragment frontu górnej części cokołu figury świętego
Jana Nepomucena z wolutą i z prawym niekompletnym aniołkiem (puttem). Fotografia autorstwa Aleksandra Smolińskiego wykonana w sierpniu 2008 r.
Źródło: zbiory Aleksandra Smolińskiego

różnymi nieprzewidzianymi wydarzeniami.
Należy również zauważyć, że
o ile igury Matki Bożej, głównie
Niepokalanej, na Rusi pojawiały się
już wcześniej, o tyle czeski i śląski
święty, czyli Jan Nepomucen15 i jego
kult zaczął się tam upowszechniać
dopiero w latach czterdziestych
XVIII w., dzięki twórczości pochodzącego z Ołomuńca Józefa Leblasa. Nigdy jednak nie osiągnął takich
rozmiarów, jak w krajach rządzonych wówczas przez Habsburgów.
Obydwie te igury były jednymi
z pierwszych dzieł Pinsla, które powstały na terenie Rzeczypospolitej.
Zostały jednak zniszczone w czasach sowieckich. Pozostały po nich
jedynie postumenty. Obecnie, czyli
na początku XXI w., kopie igur Matki Boskiej Niepokalanej oraz świętego Jana Nepomucena powróciły
na swe historyczne miejsce, a ich
postumenty zostały starannie odnowione. Dość estetycznie i czysto

Figura Matki Boskiej Niepokalanej tego artysty znajduje się także przed fasadą kościoła dawnego klasztoru misjonarzy w Horodence.
Pierwsza z nich w literaturze datowana jest najczęściej na 1750, a druga na 1751 r.
14
Święty Jan Nepomucen urodził się w Czechach około 1348 r., a zmarł w 1393 r. Był synem sędziego z Pomuk (Nepomuk), kanonikiem
kolegiaty świętego Idziego w Pradze i wikariuszem generalnym arcybiskupa Jenzensteina, wskutek czego został wmieszany w walkę arcybiskupa z ówczesnym królem Czech Wacławem. Został uwięziony oraz poddany torturom i tej samej nocy zrzucony z mostu Karola w Pradze do
Wełtawy. Po swej śmierci oraz beatyfikacji stał się patronem zakonu jezuitów, miasta Pragi, spowiedników, tonących, patronem dobrej sławy
i mostów. Ponadto jest też orędownikiem w oszczerstwie i w czasie powodzi. Niegdyś był w herbie polskiego miasta Frampola. Przedstawiano
go niekiedy z palcem na ustach jako symbolem tajemnicy. Jego atrybutami było pięć gwiazd wokół głowy oraz krzyż trzymany w ręce lub też
zapieczętowany list albo kłódka, bądź most, z którego został zrzucony.
15
Opisywany stan dotyczy sierpnia 2008 r.
13

„PATRONIE DOBREJ SŁAWY
KOMPANIE PODRÓŻNYCH
BROŃ TEGO MIASTA
I MNIE
OD PRZYPADKÓW RÓŻNYCH”18.
16
17
18
19
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wygląda także otoczenie, w którym
stoją16. Fakt ten należy odnotować
z dużym zadowoleniem.
Wykonana w 1750 r. figura świętego Jana Nepomucena
przedstawia pełną postać tego
duchownego z przynależnymi mu
atrybutami jego świętości, a mianowicie z pięcioma gwiazdami
umieszczonymi na aureoli oraz
z krzyżem trzymanym w prawej
ręce. Stoi on na majestatycznym,
wysokim, dwuczęściowym cokole. Górna jego część po bokach
ma woluty, na których siedzą dwa
aniołki (putta) z główkami zwróconymi w stronę cokołu. Jeden
z nich, lewy17, trzyma w ręku złoty liść. U prawego, zdekompletowanego, takiego liścia brak. Między
nimi na frontowej części cokołu
znajduje się też niekompletna już
dzisiaj tablica fundacyjna z mocno
zniszczonymi i słabo czytelnymi inskrypcjami oraz, poniżej, dwudzielna data wykonania całości w postaci: „17=50”. Pierwotnie na tablicy
tej umieszczony był napis:

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Jerzy_Pinzel#/media/File:Buchach_(54).jpg

Kolejna oraz równie zniszczona
i słabo czytelna inskrypcja znajduje
się też na odwrotnej stronie cokołu.
Natomiast na dolnej, frontowej
jego części, znajduje się piękny,
zwieńczony koroną i otoczony rokokowym ozdobnikiem kartusz
z herbem Potockich. Na tarczy
herbowej, po bokach Pilawy, znajdują się też litery „M”, „P”, „S”, „K”19,
co jest skrótem od: „Mikołaj Potocki starosta kaniowski”.
Pod herbem jest także tablica
z łacińską sentencją w postaci:

„MIHI AUTEM
ABSIT GLORIARI
NISI IN CRUCE
DOMINI”20.
Jak wspomniano, całość tej
kompozycji jest bardzo piękna
i może służyć za jeden z bardzo
dobrych przykładów obiektów
tego typu, które niegdyś wcale
nie tak licznie znajdowały się
na koronnych Kresach dawnej
Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
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Dla stojącego przed figurą jest to prawy.
Obecnie, poza datacją, daje się odczytać jedynie końcową część tej inskrypcji.
Wymieniono je w kolejności od prawej górnej do lewej dolnej.
Można to przetłumaczyć jako: „Dla mnie zaś byłoby czymś obcym szukać swej chwały, chyba że w krzyżu Pana”.

Johann Georg Pinsel and his sculpture of saint John of Nepomuk

Tłumaczyła: Magdalena Śnieć
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Johann Georg Pinsel has been recently in the centre of interest of Polish and Ukrainian historians, as it was
a great representative of the 18th century so called “Lwów School”. He came from Germany or the Czech Republic and came to eastern Poland around 1750. He chose Buczacz as a place of living, where he got married, and
where he worked for a few years. His sculptures, mainly in churches, were made of stone as well as of wood; part
of them was covered with gold, and others with white colour. His deeds can be characterized by the following
traits: composition’s dynamics, strong expression of figures presented, attention to details and rich decorations.
However, there were some weak points, among which anatomic construction of figures subordinated to esthetic
needs of the epoch was dominating. Pinsel was using achievements of Italian, Czech and Bavarian artists, but
wasn’t copying them, and influenced many artists in eastern part of Poland. Apart from figures of saints in churches, he also sculpted figures of St John of Nepomuk and Virgin Mary, standing next to road. Although destroyed
in the Soviet times, their copies can be admired nowadays and it must be highlighted that especially St John
Nepomuk’s sculpture is a beautiful example of objects which were so numerous in the past.

podróże w czasie i przestrzeni

Cyberteka
Kraków – czas i przestrzeń
Tak zatytułowana wystawa to kolejny krok Muzeum Historycznego Miasta Krakowa na
drodze do stworzenia nowych ekspozycji, skonstruowanych z najszerszym użyciem
zaawansowanych technologii.
Piotr Hapanowicz

ałac Pod Krzysztofory, zwany
popularnie Krzysztoforami,
jest usytuowany w zachodniej
pierzei Rynku Głównego, pod
numerem 35. Jest to jedna
z najokazalszych rezydencji miejskich w Krakowie, zajmująca pod
względem rangi i okazałości poczesne miejsce wśród tego typu
obiektów.
Nazwa „sub Christophori” pochodzi z 1551 r., kiedy właścicielem nieruchomości był Krzysztof
Morsztyn (1522–1600). Prawdopodobnie została urobiona
od imienia właściciela, z czym można też wiązać umieszczenie pierwszego wizerunku jego św. patrona
na fasadzie. Pierwotny budynek
zajmował pełnokuryjną działkę lokacyjną w narożniku Rynku i ulicy
Szczepańskiej i swoimi początkami
sięgał XIII wieku.
Kolejni właściciele kamienicy należeli do czołowych rodów
mieszczańskich, nierzadko skoligaconych ze szlachtą lub nobilitowanych w uznaniu zasług.
Przekształcenia typu pałacowego
zainicjował tu jednak marszałek
nadworny koronny Adam Kazanowski (zm. 1649), a zasadniczej
przebudowy obiektu dokonał architekt Jakub Solari (zm. po 1702)
w latach 1682–1684 na zlecenie ówczesnego właściciela
– Wawrzyńca Jana Wodzickiego (ok. 1640–1697), nobilito-

P
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wanego dzierżawcy żup wielickich
i bocheńskich. Powstał wówczas
monumentalny gmach z dziedzińcem arkadowym. Odtąd pałac pretendował do roli najważniejszej rezydencji Krakowa, godnej monarchów i innych ważnych osobistości.
Wśród postaci goszczących w nim
byli więc władcy: Jan II Kazimierz,
Michał Korybut Wiśniowiecki, Jan
III Sobieski oraz Stanisław August
Poniatowski.
Powróciwszy z zesłania
w głąb Rosji w 1773 r., pałac
nabył ekscentryczny biskup
krakowski Kajetan Sołtyk
(1715–1788). W 1790 r.
budynek stał się własnością Jacka Kluszewskiego,
zasłużonego twórcy teatru
krakowskiego. W XIX stuleciu w pałacu ogniskowały się najważniejsze
wydarzenia o charakterze
patriotycznym. W 1809 r.
kwaterował tu zwycięski
wódz armii Księstwa Warszawskiego, książę Józef
Poniatowski (1763–
1813). W czasie
powstania krakowskiego, w lutym 1846 r., miał
tu początko-

wo siedzibę Rząd Narodowy z Janem Tyssowskim (1811–1857)
na czele i stąd ogłoszono jego radykalny Manifest. W 1914 r. w pałacu urządzono biuro werbunkowe
Legionów Polskich, a także biura
Naczelnego Komitetu Narodowego (NKN).
Obecnie gmach, będący siedzibą Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, odzyskuje swoją
dawną świetność dzięki gruntownej restauracji zabytkowej substancji. Towarzyszy temu modernizacja infrastruktury technicznej oraz przystosowanie
budowli do współczesnych
standardów muzealnictwa.
Prace budowlano-konserwatorskie, zainicjowane
w roku 2001 – ze względu
na uwarunkowania logistyczne oraz inansowe –
są prowadzone etapami.
Towarzyszą im badania,
ob itujące w doniosłe
odkrycia, dzięki którym
wzbogaca się wiedza
o dziejach niegdysiejszej rezydencji
możnowładczej.
Pozwalają
one umiejętnie

Rekonstrukcja Ratusza krakowskiego według stanu z II poł. w. opr. Piotr Opaliński

Rekonstrukcja widok perspektywiczny Rynku Głównego kon. XVIII w. opr. Piotr Opaliński

przywracać jej walory zabytkowe,
po latach degradacji wywołanej
niefrasobliwymi
przebudowami
i niewłaściwym użytkowaniem. Wymiernym, namacalnym już efektem
tych działań jest gruntowna modernizacja zachodnich segmentów zespołu pałacowego, zgrupowanych
wokół dziedzińca.

Wystawa

Podróż w czasie
i przestrzeni
W pierwszym pomieszczeniu
„Cracovia Origo” zaprezentowano narrację o najdawniejszych
dziejach Krakowa w postaci il-
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W odrestaurowanej o icynie,
pawilonie narożnym oraz tzw.
skrzydle zachodnim ulokowano
m.in. zupełnie nową wystawę „Cyberteka. Kraków – czas i przestrzeń”. Podczas restauracji frontowego korpusu pałacu, po której
dopiero zostanie stworzona ekspozycja stała, „Cyberteka” odgrywa
zastępczo jej rolę. Wystawę zrealizowano dzięki funduszom własnym
Muzeum oraz środkom Gminy Kraków, Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Krakowa i Funduszom Europejskim rozdysponowanym przez
Małopolski Regionalny Program
Operacyjny.
W dziejach rozwoju osadnictwa
w Polsce Kraków ma wyjątkową
pozycję, zarówno jako pradawne
miejsce osadnicze, siedziba władców, ważny ośrodek sakralny, kulturalny i gospodarczy, jak i jeden
z najważniejszych historycznych
układów urbanistycznych. Ideą
wystawy „Cyberteka. Kraków –
czas i przestrzeń” jest nowoczes-

na prezentacja tego fenomenu
w aspekcie rozwoju przestrzennego i urbanistycznego. W założeniu
projekt jest otwarty i będzie zmieniany, powiększany i uzupełniany.
W obecnym kształcie zapoznaje on
z rozwojem Krakowa od czasów
przedlokacyjnych aż do wydatnego rozszerzenia granic miasta
w latach 1909–1915, znanego pod
nazwą planu „Wielkiego Krakowa”. Wystawa prezentuje dorobek
muzeum w dziedzinie cyfrowych
rekonstrukcji zabudowy i przestrzennych układów aglomeracji.
Prawie dziesięć lat temu Muzeum Historyczne zaczęło realizować
program o charakterze ekspozycyjno-badawczym, którego tematem
była wizualizacji wiedzy historycznej w tym zakresie. W tym
celu powołano interdyscyplinarny
zespół specjalistów. To nowatorskie na polskim gruncie przedsięwzięcie było związane z wykonaniem makiet izycznych Krakowa
z okazji 750. rocznicy Wielkiej
Lokacji miasta na prawie magdeburskim, dokonanej w 1257 r.
W Pracowni Dokumentacji Architektury i Zmian Urbanistycznych
Miasta Krakowa powstała w 2008 r.
sekcja wizualizacji cyfrowych pod
kierunkiem Piotra Opalińskiego.
Placówka ta opracowuje trójwymiarowe modele miasta, zarówno
na poziomie urbanistycznym, jak
i architektonicznym.

W muzealnictwie można wykorzystać cyfrową metodę wizualizacji zasadniczo na trzy sposoby. Po pierwsze, jako precyzyjne
narzędzie badawcze, ilustrujące
i wery ikujące hipotezy naukowe.
Po drugie, jako element wizualny,
wzbogacający lub wręcz kreujący
ekspozycję muzealną. Po trzecie,
wizualizacja świetnie sprawdza się
jako środek popularyzacji wiedzy. W ostatnich latach ewolucja
specjalistycznego oprogramowania oraz postęp technologii komputerowej pozwoliły na zastosowanie
metod modelowania cyfrowego
w celu obrazowania istniejących,
jak również odtwarzania utraconych obiektów kultury materialnej.
Tworzenie rekonstrukcji dawnej zabudowy z zastosowaniem
cyfrowego modelu staje się znakomitym narzędziem poszerzającym
warsztat historyka i badacza architektury. W wielu przypadkach
jest to najskuteczniejsza metoda
odtworzenia kształtów budowli
i jej użycie częstokroć wery ikuje
dawniejsze ustalenia. Jej zaletą jest
możliwość opracowywania wersji
wariantowych, o różnych stopniach
prawdopodobieństwa, a także
praktycznie nieograniczone możliwości mody ikowania w miarę postępu badań. Wizualizacja komputerowa ma też dodatkowe walory
– poglądowość i atrakcyjność.
Na wystawie ważnym dopełnieniem prezentacji multimedialnych,
udostępnianych za pośrednictwem
dotykowych ekranów interaktywnych lub „zapętlonych” projekcji
ściennych, są starannie wybrane
artefakty ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa oraz
scenogra iczne elementy aranżacji,
wzbogacone planszami z cytatami
ze źródeł historycznych. Wystawa
składa się z sześciu przestrzeni.

podróże w czasie i przestrzeni

Cyfrowa metoda
wizualizacji

podróże w czasie i przestrzeni
Wiadomości Historyczne 5/2015
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mu rekonstruującego wydarzenia
poprzedzające lokację oraz wizualizacji wczesnośredniowiecznej
zabudowy wzgórza wawelskiego,
odtworzonej dzięki badaniom archeologicznym.
Przestrzeń druga „Oppidum”
to opowieść o tworzeniu się krakowskiego zespołu osadniczego
(gród wawelski, podgrodzie Okół,
inne ośrodki osadnictwa) z wybranymi obiektami architektury
romańskiej w czasach przedlokacyjnych. Dominantę stanowi w tej
sali makieta Kraków około połowy XIII w. opracowana naukowo
przez prof. Zbigniewa Pianowskiego, konsultowana przez Michała
Niezabitowskiego, a wykonana
przez dr. inż. arch. Roberta Gawła.
Na szczególną uwagę zasługują
wizualizacje monumentalnego zespołu romańskich budowli sakralnych i świeckich na Wawelu, opracowane przez Marcina Orkisza. Był
to najbardziej okazały i unikalny
na ziemiach polskich zespół architektoniczny.
Kolejna część wystawy „Civitas
„opowiada o przełomowym wydarzeniu w dziejach miasta, a mianowicie o lokacji Krakowa przez
księcia Bolesława Wstydliwego
5 czerwca 1257 r. i rozwoju miasta do końca XV w. Wytyczono
wówczas nowy układ urbanistyczny, stanowiący do dziś jedną z najokazalszych w skali europejskiej
realizacji wzoru miasta średniowiecznego.
Wielka lokacja w przełomowy
sposób ukształtowała miasto pod
względem zarówno prawno-ustrojowym, jak również planistyczno-przestrzennym oraz społeczno-gospodarczym. Centrum układu
urbanistycznego stanowił obszerny rynek (obecny Rynek Główny),
na planie zbliżonym do kwadratu
o boku mierzącym (według dziś
stosowanych miar) około 200 metrów, z którego wychodziły ulice
tworzące szachownicowy plan miasta. Podstawową jednostką urbanistyczną były prostokątne działki
(curia) o wymiarach 36 x 72 łokcie,
czyli ok. 21 x 42 m; składające się
na bloki (każdy z 8 działek), z któ-

Pierścień burmistrza

rych następnie tworzono całość
układu. W sumie takich bloków
jest dziewięć, każdy o boku ponad
84 m. Imponująca skala założenia
i jego skomplikowana struktura,
w całości podporządkowana zasadom geometrycznym, świadczą
o dużej indywidualności twórczej
ówczesnych urbanistów.
Do dziś lokacyjny Rynek jest
centrum miasta o wielu kulturowych funkcjach i stanowi najważniejszą przestrzeń publiczną Krakowa, miejsce o wyjątkowym znaczeniu historycznym, kulturalnym
i społecznym. W tej sali można się
zapoznać z cyfrowymi rekonstrukcjami budowli Rynku w XIV i XV w.,
w tym wizualizacjami najstarszych
obiektów sakralnych (kościół św.
Wojciecha, kościół Mariacki), Ratusza – siedziby władzy miejskiej,
a także poszczególnych budynków
handlowych: kramów Bolesławowych, Kramów Bogatych, Sukiennic, Wag Wielkiej i Małej oraz targu
ołownego. Pomieszczenie swoją
aranżacją nawiązuje do gotyckiego
wnętrza Ratuszowego i odwołuje
się do tradycji władzy samorządowej. Są więc tu prezentowane
także wyjątkowo cenne muzealia
– unikatowe insygnia krakowskich
władz, czyli berełko i pierścień
burmistrzów z XVI w.
Szczególną rolę w tej przestrzeni odgrywa duża makieta Ratusza
krakowskiego (obecnie nieistniejącego), rekonstruująca tę budowlę według stanu z ok. 1524 r.
po ostatniej przebudowie w stylu
gotyckim. Ekspozycję uzupełnia
tu najstarszy znany widok Krakowa od północy, wykonany w pra-

cowni Michaela Wolgemuta (1434
lub 1437–1519) i Wilhelma Pleydenwurffa (ok. 1460–1494), zamieszczony w Liber chronicarum
(Księdze Kronik) Hartmanna Schedla (1440–1514), wydanej w Norymberdze w 1493 r. Za domniemanego autora rysunku, użytego
za wzór do drzeworytu, uważa się
Konrada Celtisa (1459–1508), który w latach 1489–1491 przebywał
w Krakowie. Widok stanowi formę
pośrednią między pejzażem miejskim a panoramą miasta. Przedstawienie to jest na poły portretowe,
na pół fantastyczne, oddaje układ
przestrzenny Krakowa, Kazimierza
i Kleparza zgodnie z ich wzajemnym położeniem w terenie, lecz
bez odtworzenia prawdziwego
usytuowania, wyglądu i szczegółów budowli.
W przestrzeni czwartej („Forum”) jest prezentowany rozwój
urbanistyczny Krakowa od XVI
do XVIII wieku, widziany przede
wszystkim przez pryzmat Rynku.
Najdonioślejsze przemiany w formie i dekoracji architektonicznej
zabudowy wokół Rynku nastąpiły
bowiem właśnie w XVI i w pierwszej połowie XVII w. To również
okres najświetniejszy w jego dziejach. Rynek był miejscem ogólnopaństwowych wydarzeń: tędy
wiodła trasa uroczystych wjazdów
królewskich, tu odbywały się hołdy składane władcom Polski, m.in.
słynny hołd lenny złożony w 1525 r.
przez księcia pruskiego Albrechta Hohenzollerna (1490–1568),
tu organizowano świetne parady
i triumfy, z których najznaczniejszy
uwieńczył pokonanie Turków pod
Wiedniem w 1683 r. przez króla
Jana III Sobieskiego (1629–1696).
Przestrzeń Rynku wypełniała
nadal okazała zabudowa handlowa: Sukiennice, Wagi, Kramy Bogate oraz liczne drewniane jatki, użytkowane przez przedstawicieli różnych profesji. W 1566 r. na terenie
Rynku znajdowały się 342 kramy.
W sali „Forum” prezentowane
są wizualizacje Rynku Głównego,
jego zabudowy oraz bloków przyrynkowych w XVII w., a także jego
wielka makieta, wykonana na pod-

Kołłątajowskim. Powstał na zlecenie (wówczas rektora) Hugona
Kołłątaja (1750–1812) w związku
z porządkowaniem spraw majątkowych Szkoły Głównej Koronnej
w dobie reform Komisji Edukacji
Narodowej. To unikatowe dzieło,
doskonałe gra icznie, o niespotykanej wcześniej dużej skali i o niezwykle bogatej treści topogra icznej powstało w latach 1783–1785
w Krakowie. Cennym artefaktem
uzupełniającym ten fragment ekspozycji jest srebrna Lada Rady Miejskiej Krakowa z połowy XVIII w.
Aranżacja wnętrza stanowi zaś odwołanie do rozwoju myśli i nauki
oświeceniowej.
Centralnie umiejscowiony rekwizyt naturalnych rozmiarów
w formie kosza dla pasażerów
i dolnej partii balonu nawiązuje do doświadczeń naukowych,
tak modnych w XVIII w. Nie jest
to przypadek. W rok po locie balonu braci Montgol ier we Francji, z inspiracji profesorów Szkoły
Głównej Koronnej (czyli późniejszego Uniwersytetu Jagiellońskiego) Jana Jaśkiewicza (1749–1809)
i Jana Śniadeckiego (1756–1830),
przeprowadzono w Krakowie
pierwszy eksperyment z bezzałogowym balonem. Aerostat wypuszczony 1 kwietnia 1784 r. na terenie Ogrodu Botanicznego wzniósł
się na wysokość 4 tys. metrów i następnie opadł między Bramą Floriańską a Furtą Mikołajską.
Ostatnie, szóste pomieszczenie ukazuje projekt rozwoju przestrzennego i urbanistycznego,
który pod nazwą „Wielkiego Krakowa” został zrealizowany za prezydentury Juliusza Leo w latach
1909–1915. Na początku XX wieku
Kraków, dawna stolica Piastów i Jagiellonów, centrum polskości, zwana „polskimi Atenami” lub „polskim
Piemontem”, był pod względem powierzchni niezbyt rozległy. Jego obszar wynosił zaledwie 5,77 km kw.,
a wraz z Błoniami – 6,88 km kw.
Ze wszystkich ważniejszych miast
monarchii habsburskiej miał najmniejszą powierzchnię i najgęstsze
zaludnienie (prawie 16 tys. mieszkańców na km kw.). Władze au-
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bliżu Kleparza powstały jurydyki:
Biskupie, Błonie, Pędzichów oraz
Szlak. Już pod koniec XIV w. położone na zachód od Krakowa, przed
Bramą Szewską, przedmieście Garbary uzyskało znaczny stopień samodzielności ustrojowej.
Okupacja szwedzka Krakowa
w latach 1655–1657 zakończyła
czasy jego świetności. Miasto uległo daleko posuniętej dewastacji,
nastąpił również zastój gospodarczy i urbanistyczny regres. Najazdy stały się także bezpośrednią
przyczyną katastrofalnego upadku
Kleparza i Kazimierza. Na początku XVIII stulecia, w czasie III wojny północnej obce wojska, w tym
szwedzkie, kilkukrotnie zajmowały
Kraków. Pożary, zarazy i kontrybucje doprowadziły do najgłębszego
upadku miasta, jego handlu, przemysłu oraz samorządu.
Dopiero w końcu XVIII w. podjęto próbę administracyjną scalenia
średniowiecznego trójmiasta z otaczającymi go przedmieściami i jurydykami. Na mocy prawa o miastach
z 18 kwietnia 1791 r. zlikwidowano
jurydyki, a połączony w jedną całość Kraków podzielono na cztery
cyrkuły: krakowski, kazimierski,
garbarski i kleparski. Ten projekt
w 1800 r. zatwierdził cesarz Franciszek II Habsburg (1768–1835)
i ostatecznie wcielono go w życie
w 1802 r. Po pierwszym rozbiorze
Polski w 1772 r. Kraków znalazł się
tuż przy granicy z Austrią. W 1784 r
cesarz Józef II (1741–1790) nadał
położonej na prawym brzegu Wisły
osadzie Podgórze prawa wolnego
miasta królewskiego.
Zwiedzający wystawę poznaje
zatem kolejny, nowożytny okres
tworzenia się aglomeracji krakowskiej. Prezentacje multimedialne
demonstrują model perspektywiczny „trójmiasta” (Kraków, Kazimierz, Kleparz), a także Kazimierza i jego rynku w szczytowej fazie
rozwoju, przypadającej na połowę
XVII w., tzn. na moment poprzedzający upadek miasta.
W pomieszczeniu zwraca uwagę jeden z najznakomitszych zabytków kartogra ii krakowskiej
– monumentalny plan zwany

podróże w czasie i przestrzeni

stawie szczegółowej cyfrowej rekonstrukcji zabudowy z ostatnich
lat istnienia I Rzeczypospolitej. Inspiracją i punktem wyjścia do tych
rekonstrukcji był pomiar geodezyjny wykonany w 1787 r. przez geometrę miejskiego Dominika Pucka
(1723–1789).
Szczególną uwagę w tym pomieszczeniu warto zwrócić na dwa
cenne muzealia ilustrujące splendor krakowskiego mieszczaństwa
i doniosłą rolę handlu w tym czasie. Pierwszy artefakt to srebrny
krucy iks do zaprzysięgania rajców
miejskich z drugiej połowy XVII w.,
o iarowany do Ratusza w 1679 r.
przez kupca i rajcę Stanisława Michała Seignitza (1641–1708). Drugi wartościowy zabytek to złocona
srebrna laska starszego Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, datowana na pierwszą połowę XVII w.
Ten symbol władzy korporacyjnej
wieńczy igurka Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej z XVIII w. Prawdopodobnie została wykonana dla
potrzeb Kongregacji po jej reaktywowaniu w 1722 r. Barokowa aranżacja wnętrza sali stanowi odwołanie do potęgi władzy monarszej
oraz znaczenia Krakowa w czasach
nowożytnych.
Piąta przestrzeń („Aglomeracja”)
to narracja o fenomenie trójmiasta: Kraków–Kazimierz–Kleparz.
W 1335 r. król Kazimierz III Wielki (1310–1370) lokował na prawie
magdeburskim na południe od Krakowa, na terenie zalewowej terasy
wiślanej, nowe miasto Kazimierz.
Geometryczny plan urbanistyczny
z szachownicowym układem ulic,
z wielkim prostokątnym rynkiem
i kościołem para ialnym Bożego
Ciała, to jedna z najwybitniejszych
w Małopolsce realizacji ideału miasta średniowiecznego.
W 1366 r. Kazimierz Wielki lokował na północ od Krakowa, na terenie osady wokół kościoła św. Floriana kolejne miasto – Florencję,
nazwaną później Kleparzem. Było
to miasto o charakterze handlowo-rolniczym. Miało ono czworoboczny rynek z ratuszem i kramami,
jednak nie zostało zabezpieczone
murami miejskimi. Z czasem w po-
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striackie opasując miasto pierścieniami fortów, uczyniło zeń ciasną,
przygraniczną twierdzę. Idea rozszerzenia granic nurtowała władze
Krakowa przez wiele lat. Udało się
doprowadzić ją do skutku dzięki
staraniom i determinacji wybitnego prezydenta Juliusza Leo (1861–
1918). Dzięki temu powierzchnia
miasta powiększyła się blisko siedmiokrotnie, do prawie 47 km kw.
Spośród muzealiów zwraca
tu uwagę dyplom Honorowego
Obywatela Podgórza, nadany przez
tamtejszą radę miejską Juliuszowi
Leo 17 marca 1914 r., tuż przed
połączeniem Podgórza z Krakowem. Dokument został oprawiony
przez znanego introligatora krakowskiego Robert Jahodę (1862–
1947). Ciekawym artefaktem jest
także odznaka wójtowska Dąbia
w kształcie ośmioramiennej gwiazdy na łańcuchu, wykonana w 1907 r.
w Fabryce Wyrobów Platerowych
Marcelego Jakubowskiego, według
projektu cenionego artysty Włodzimierza Tetmajera (1861–1923).
Odznaki używano zaledwie kilka
lat, gdyż w 1911 r. również Dąbie
włączono jako 20. dzielnicę w obręb Wielkiego Krakowa.
Aranżacja wnętrza w tej sali odzwierciedla industrialny charakter epoki i odwołuje się do rosnącego ówcześnie przemysłu i rozwoju inżynieryjnej infrastruktury.
Pod sufitem zawieszono model
samolotu Albatros D.III (Oef ),
symbolizujący osiągnięcia myśli
technicznej w Europie Środkowej.
Był to austro-węgierski samolot
myśliwski, licencyjna i udoskonalona wersja niemieckiego myśliwca Albatros D.III. Maszyny tego

typu bazowały na krakowskim
lotnisku w okresie I wojny światowej i bezpośrednio po niej, już
w barwach polskiego lotnictwa
wojskowego, jako jeden z podstawowych typów uzbrojenia.
Na zainstalowanych tu ekranach
oraz interaktywnym planie Krakowa zwiedzający zapoznają się
z procesem dynamicznego wzrostu
aglomeracji krakowskiej w XX w.
Rozbudowana prezentacja multimedialna obrazuje realizację projektu „Wielkiego Krakowa” i przybliża postać Juliusza Leo. Ilustrują
to także źródła kartogra iczne oraz
zdjęcia archiwalne z przełomu XIX
i XX w.
Jako że z założenia projekt wystawienniczy „Cyberteki” jest otwarty, w tej ostatniej już sali zbliżamy się do Krakowa współczesnego,
sygnalizując kolejne rozszerzenia

granic podczas okupacji niemieckiej w 1941 r. i czasy powojenne,
naznaczone powstaniem Nowej
Huty i włączeniem jej do Krakowa
w 1951 r., a także kolejnymi przyłączeniami terenów wiejskich w latach 1973 i 1986.

Dla każdego
Mamy nadzieję, że Cyberteka
szybko stanie się równie znana
i popularna jak Fabryka Schindlera
i Podziemia Rynku Krakowskiego.
Wystawa, relatywnie kameralna,
w obecnym kształcie ma być czynna
do 31.12.2019 r., od wtorku do niedzieli w godzinach 10.00–17.30.
Młodzieży szkolnej pracownicy
Krzysztoforów oferują warsztaty
i zajęcia edukacyjne dostosowane
do wieku i potrzeb programowych
poszczególnych etapów nauczania
historii.
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Cyberteka. Cracow: time and space
Pałac pod Krzysztofory is a historical building located in the centre of Cracow, which for many ages played different roles:
starting with private residence, ending with the Historical Museum of Cracow City. After intense renovation and adaptation to
modern standards it is open for the visitors who can see a new exhibition entitled: “Cyberteka. Cracow- time and space”, which
presents Cracow’s history in a modern way, analyzing city’s spatial and urban development. This truly unique exhibition, which
will be opened to the end of 2019, is an effect of cooperation of interdisciplinary specialists’ team, and is based on visualization
methods which always help in understanding different past phenomena. The exhibition consists of 6 thematic areas, including
origins of Cracow through its development until the beginning of the 20th century, and uses new techniques such as: digital
reconstruction, multimedia presentations or movies. It is hoped that it will attract many visitors and their knowledge about the
city will significantly enlarge.
Tłumaczyła: Magdalena Śnieć

Schematy są zaliczane do tzw. symbolicznych środków dydaktycznych. Od dawna były stosowane w nauczaniu historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Pozwalają
w sposób modelowy ukazać złożone zjawiska i zależności.

W

Wykorzystanie
schematów podczas lekcji
Zależnie od koncepcji przyjętej
przez nauczyciela możliwe są trzy
najprostsze sposoby wykorzystania
schematów:
● nauczyciel prezentuje schematy –
już w formie gotowej – co stanowi
podstawę do kolejnych czynności;
● podczas zajęć nauczyciel i uczniowie wspólnie opracowują schematy;
● uczniowie (na podstawie materiałów przygotowanych przez nauczyciela) samodzielnie opracowują schematy.
W ostatnim rozwiązaniu warto
wprowadzić podział uczniów na sześć
grup. Wtedy każdy schemat będzie
miał dwie niezależne wersje, które
zostaną wspólnie omówione i porównane. Wybór jednego z trzech
rozwiązań będzie miał istotny wpływ
na to, ile godzin nauczyciel poświęci
na realizację tematu.
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podstawie programowej wątku „Rządzący i rządzeni”, który
można realizować w ramach przedmiotu historia i społeczeństwo, znajduje się następujący wymóg: „uczeń
[…] analizuje funkcjonowanie staropolskiego parlamentaryzmu na tle
porównawczym”. Spełnienie tego
złożonego wymogu może być ułatwione dzięki kilku schematom. Jako
tło europejskie dla parlamentaryzmu
nowożytnej Polski (Rzeczypospolitej)
zostały ukazane systemy ustrojowe
Anglii i Francji.
W schematach zastosowano trzy
elementy: ﬁgury geometryczne, strzałki, napisy. Wykorzystano zróżnicowanie: kształtów i powierzchni ﬁgur,
kształtów, wielkości i grubości strzałek,
wielkości i kroju czcionki. Napisy podano bardzo krótkie, aby zachować graﬁczną przejrzystość. Również ze względu na potrzebę osiągnięcia tego efektu
strzałki zostały tak poprowadzone, aby
się nie przecinały.
W zaproponowanych schematach występują uproszczenia, które
jednak nie deformują istoty problemu. Pominięte informacje mogą
być wyjaśnione przez nauczyciela
lub zidentyﬁkowane przez uczniów.
W odniesieniu do Rzeczypospolitej
pominięto: rozróżnienie na Koronę
i Wielkie Księstwo Litewskie, a także instytucję sejmu konnego; nie
wymieniono wszystkich urzędników
będących członkami senatu. W systemie ustrojowym Francji zdawkowo
podano kompetencje rad królewskich. Na schemacie dotyczącym Anglii została pominięta stała obecność
w Izbie Gmin przedstawicieli wybieranych przez uniwersytety w Oks-

fordzie i Cambridge. Zaznaczono
instytucję premiera jako kierującego
gabinetem, co – jak wiemy – nastąpiło dopiero na początku XVIII wieku.
Ta ostatnia uwaga wiąże się
z ogólniejszym problemem. Każdy
z trzech schematów ukazuje model
określonego ustroju państwowego –
zawiera najpełniejsze nasilenie jego
cech, natomiast nie uwzględnia dynamiki tego modelu. Schematy odnoszą się do realiów w jednej epoce,
ale mieszczą się w szerokim przedziale czasowym. Aby ułatwić uczniom
dostrzeżenie kontekstu dziejowego,
warto się odwołać do tabeli synchronicznej, w której zostaną uporządkowane istotne wydarzenia dotyczące
sytemu ustrojowego w Polsce (Rzeczypospolitej) oraz we Francji i w Anglii od początków XVI do początków
XVIII wieku. Jako końcowe wydarzenia w tej tabeli można podać: śmierć
Ludwika XIV, „sejm niemy”, początek
rządów dynastii hanowerskiej.

dziedziczenie

Stanisław Zając

WOS w teorii i praktyce

Parlamentaryzm staropolski
na tle epoki – schematy jako pomoc do analizy

WOS w teorii i praktyce
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SZLACHTA
●

Schematy mają pomóc uczniom w:
porównaniu trzech zaprezentowanych modeli ustrojowych,
● wskazaniu przyczyn różnic między
nimi,
● próbie oceny każdego z tych modeli.
Na początku zajęć jest wskazane,
aby uczniowie odpowiedzieli na pytania:
● Jakie był zasady monarchii stanowej?
● Czego dotyczyły pierwsze przywileje uzyskane przez polską szlachtę?
● Jakie są różnice między demokracją bezpośrednią i pośrednią?
Dwa pierwsze pytania odnoszą się
do wiadomości z historii, a trzeci dotyczy wiedzy o społeczeństwie.
W trakcie zajęć – odwołując się
do schematu – dobry efekt mogą
dać klasyczne metody: elementy wykładu, rozmowy nauczającej, pracy
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pod kierunkiem, dyskusji. Warto, aby
zostały uwzględnione następujące
zagadnienia:
● dominujące tendencja przemian
ustrojowych w Europie na początku czasów nowożytnych, przesłanki do kształtowania się monarchii
absolutnej, odrzucenie tego sytemu w Anglii, a umocnienie się
we Francji;
● relacje między królem, możnowładcami (magnaterią) i ogółem
szlachty w Polsce – od konstytucji
nihil novi do egzekucji praw;
● wpływ unii lubelskiej na strukturę
społeczną (m.in. dalsze osłabienie
czynnika mieszczańskiego) i system ustrojowy państwa;
● Rzeczpospolita jako państwo mieszane (politeja) lub państwo wolne
(libera respublica);
● osłabienie
władzy królewskiej
od czasu pierwszej elekcji (król
wybierany przez szlachtę, władza

Cyt. za: U. Augustyniak, Historia Polski 1572–1795, Warszawa 2008, s. 67–68.

●

monarchy ograniczona przywilejami zawartymi w artykułach henrykowskich);
ograniczenie możliwości nobilitacji w Rzeczypospolitej (od końca
XVI wiek), szlachta togi we Francji,
gentry w Anglii;
uczestniczący charakter kultury
politycznej, która reprezentowała
szlachta polska, poczucie odpowiedzialność za państwo, duma
z jego ustroju;
trzy porządki ustrojowe w Rzeczypospolitej: regnum, interregnum,
porządek rokoszowy;
samorządowy charakter władzy
w Rzeczypospolitej;
znaczenie zmian dokonujących
się od połowy XVII stulecia
(w Anglii – przywrócenie monarchii oraz „sławetna rewolucja”,
we Francji – zakończeniu frondy,
Wersal jako „złota klatka” dla
arystokratów, w Rzeczpospolitej
– początek kryzysu ustrojowego,
którego zwiastunem było pierwsze użycie liberum veto, a ważnym przejawem stał się rokosz
Lubomirskiego);
oligarchia magnacka czy patronat magnacki w Rzeczypospolitej
od drugiej połowy XVII wieku.
Elementem urozmaicającym przebieg zajęć mogą być dwa krótkie
teksty źródłowe. Pierwszy, pochodzący z pism politycznych rokoszu
sandomierskiego, dotyczy formy
ustrojowej Rzeczypospolitej:
„[…] w tej Rzplitej wolnej
nikt stanowić nic nie może,
jeno za wolą wolną wszech
i konsensem tych trzech stanów. Która to rzeczpospolita
złożona jest z trzech stanów:
ex monarchia, aristocratia et
democratia”1.

Wymienione w tekście „stany”
uczniowie powinni zidentyﬁkować
na schemacie. Drugi tekst został
napisany przez Stanisław Orzechowskiego. Sugestywnie wyraża on przekonanie o doskonałości ustroju Rzeczypospolitej:

„Naszych przodków, fundatorów Rei publice, porównać
można do Likurgów, Solonów,
Salomonów, bo taka nam
rzeczpospolitą w Polszcze zbudowali, ze przeciwko rzeczy
naszej pospolitej insze państwa i królestwa tyrranides
i niewolnictwa jawne są”2.
Uczniowie powinni wyjaśnić, dlaczego postawa taka utrudniała wprowadzanie reform ustrojowych.
W podsumowaniu warto się odwołać do opinii, którą sformułował
Krzysztof Pomian. Autor ten zwrócił
uwagę na dwa skrajne wzory funkcjonowania nowożytnego państwa.

Sejm koronacyjny za panowania Augusta II Mocnego w 1698 roku
Źródło: commos.wikimedia.org/.
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Sejm koronny za czasów panowania Zygmunta Augusta
Źródło: Jan Herburt, Statua y Przywileie Koronne…, 1570, za: commons.wikimedia.org/.
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Kiedy Donald Tusk został prezydentem Rady Europy, próżno było szukać w mediach reﬂeksji związanej z niezwykłym wymiarem tego wydarzenia. Zabrakło
zwłaszcza retrospekcji w celu przypomnienia wcześniejszych polskich śladów
w procesie pokojowej integracji kontynentu europejskiego.

Stefan Buszczyński (1821–1892) – Donald Tusk (1957–)

O tym, jak przeszłość połączyła się
ze współczesnością
Adam Suchoński

Z
30

drugiej strony trudno się temu
dziwić,
ponieważ
zarówno
w publikacjach podejmujących próbę całościowego, chociaż syntetycznego spojrzenia na problematykę
związaną z Unią Europejską1, jak
również w opracowaniach przygotowanych dla potrzeb edukacyjnych zabrakło informacji o „polskich ojcach
Europy”2. Leszek Jażdżewski w artykule zamieszczonym w „Gazecie Wyborczej” stwierdził nawet, że „Polacy
w tworzeniu wspólnot europejskich
nie brali udziału”3. Nasza młodzież
zgodnie z obowiązującą aktualnie
podstawą programową i przygotowywanymi na jej podstawie zawartymi tam wytycznymi uczy się o francuskich, niemieckich czy włoskich
„ojcach Europy”, ale nie polskich.
Tymczasem na interesujący nas temat istnieje literatura przedmiotu
przygotowana dla szeroko rozumianych potrzeb edukacyjnych4.
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Polski ojciec idei zjednoczenia
Z obszernego grona „polskich ojców Europy” przybliżymy postać Stefana Buszczyńskiego, ponieważ jego
1

wizja zjednoczonej Europy na wielu obszarach realizuje się współcześnie – czego jesteśmy świadkami
i w czym uczestniczymy. Nie jest
to wiedza przyczynkarska, ale jeden
z fundamentów, na którym możemy
budować obraz otaczającej nas rzeczywistości.
Stefan Buszczyński urodził się 26
grudnia 1821 roku w Mołodkowicach na Ukrainie. Po ukończeniu
gimnazjum rozpoczął studia na uniwersytecie w Kijowie. Po ich ukończeniu osiadł na roli, prowadząc
jednocześnie ożywioną działalność
publicystyczną, a nawet naukową. Czynnie uczestniczył w ruchu
niepodległościowym, chociaż miał
krytyczny stosunek do szans przygotowywanego właśnie powstania.
Kiedy powstanie styczniowe wybuchło, zorganizował władzę powstańczą w trzech powiatach na Ukrainie. Ratując się przed carskimi
represjami (zaocznie skazano go
na karę śmierci), wyjechał do Szwajcarii, następnie do Paryża. To właśnie w czasie pobytu we Francji, dla
uczczenia setnej rocznicy uzyskania
niepodległości przez Stany Zjednoczone, powstaje ważna w jego
dorobku książka pt. Ameryka i Europa. Jest to rodzaj studium porów-

nawczego przedstawiającego dwa
światy – Amerykę i Europę.

Czy upadek Europy?
Największe zainteresowanie i rozgłos przyniosła Buszczyńskiemu obszerna, wydana w języku francuskim
w roku 1867 książka zatytułowana:
Upadek Europy. Zdaniem Buszczyńskiego unia wszystkich narodów
Europy jest niezbędna. Buszczyński
apelował do rządzących o otwarcie
granic, zniesienie wszelkich przeszkód
dla swobodnego przepływu ludzi,
myśli, dla wolnego rynku i handlu.
W przygotowywaniu jedności europejskiej zdaniem Buszczyńskiego:
„Pierwszym krokiem winno być żądanie otworzenia
wszystkich granic dla podróżnych i zniszczenie paszportów,
tudzież zniesienie wszystkich
komór celnych, albowiem
przemysł i handel żadnym
przeszkodom oprócz przepisów określonych ulegać nie
powinny”5.
Kreśląc koncepcję przyszłej, zjednoczonej Europy, Buszczyński stwierdził, że jej podstawowe ﬁlary to:

Między innymi B. Bidzińska-Jakubowska, Unia Europejska, Opole 2000.
Między innymi: K. Ruchniewicz, Edukacja europejska, Warszawa–Wrocław 2002; Edukacja w procesie integracji europejskiej, red. H. Konopka,
Białystok 2003.
3
L. Jażdżewski: „Gazeta Wyborcza” z 8–9 listopada 2014 r.
4
Między innymi: A. Borzym, J. Sadowski, Polscy Ojcowie Europy, Warszawa 2007; Polskie wizje Europy w XIX i XX w., wybór P.O. Loew, Wrocław
2004; K.K. Daszyk, Strażnik romantycznych tradycji. Rzecz o Stefanie Buszczyńskim, Kraków 2001.
5
A. Borzym, J. Sadowski, dz.cyt., s. 65.
2

Stefan Buszczyński
Źródło: https://commons.wikimedia.org/.

prawa człowieka;
● prawa narodu;
● równowaga europejska.
Prawa człowieka to wolność, swoboda ruchów oraz wolny, niepoddany cenzurze obieg myśli. Prawa
człowieka to prawo własności i dziedziczenia, a także prawo do wyznawania wybranej przez siebie religii.
Buszczyński rozumiał prawa człowieka szeroko: jako jednostki, jako członka określonej rodziny i szerokiej zbiorowości. Bardzo aktualnie zarysował
prawa narodu między innymi przez
obronę wolności swojej ojczyzny.
●

Małymi krokami
do jednej Europy

6
7

Po uzyskaniu przez Galicję autonomii
Buszczyński w roku 1881 wraca do Krakowa. Stara się, ale bez pozytywnego
rezultatu, o pracę w Uniwersytecie
Jagiellońskim. Główne powody odmowy to zbyt radykalne dla krakowskiej
profesury poglądy oraz fakt, że cały obszerny i różnorodny dorobek naukowy
został opublikowany w języku obcym
(francuskim). W Krakowie podejmuje
próby zgromadzenia niezbędnych środków na przetłumaczenie na język polski
najważniejszego dzieła – Upadku Europy. Nie spotyka się jednak ze zrozumieniem. Wpłaty na ten cel dokonał tylko
jeden z krakowskich rzemieślników. Tłumaczenia dokonano dopiero po śmierci Buszczyńskiego w 1895 roku. Swój
pracowity żywot zakończył w Krakowie
w dniu 20 października 1892 roku.

Cichy bohater
Stefan Buszczyński to przykład człowieka niespełnionego w czasie życia
i zapomnianego po śmierci. Walcząc
w powstaniu styczniowym, wyróżniał
się talentami organizacyjnymi. Dlatego władze carskie wyznaczyły za jego
głowę wysoką nagrodę, skazując
zaocznie na karę śmierci. Nie zginął
jednak w czasie toczonych działań

zbrojnych. Dlatego jego nazwiska nie
przypomina się w czasie obchodzonych, zwłaszcza okrągłych, rocznic
tego zrywu narodowego. Zapewne
śmierć na polu walki zapewniłaby mu
miejsce w panteonie bohaterów narodowych. Jest to konsekwencja naszego rozumienia patriotyzmu, który najczęściej wiąże się ze śmiercią w walce
o wolność ojczyzny lub śmiercią
w służbie ojczyzny. Nie potraﬁmy jak
dotąd docenić ludzi, którzy walczyli
za ojczyznę z bronią w ręku, a kiedy przyszła taka potrzeba, zamieniali karabin na pióro. Właśnie takim
człowiekiem był Stefan Buszczyński.
Jego wizja zjednoczonej Europy
stała się aktualnie częścią składową
traktatu z Maastricht oraz układu
z Schengen. Niedoceniany za życia,
zapomniany po śmierci. A przecież jest
przykładem, jak przeszłość może się
wiązać ze współczesnością. To stwierdzenie stało się niezwykle aktualne
zwłaszcza po wyborze Donalda Tuska
na przewodniczącego Rady Europy.
Media informując obszernie o tym
ważnym dla nas wydarzeniu7, nie
znalazły miejsca na przypomnienie, że
prorocza i wyprzedzająca epokę wizja
Stefana Buszczyńskiego urzeczywistnia
się aktualnie między innymi za sprawą
innego Polaka – Donalda Tuska.

Traktat o Unii Europejskiej, zwany traktatem z Maastricht – umowa
podpisana 7 lutego w holenderskim Maastricht dwunastu państw członkowskich
Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Weszła w życie 1 listopada 1993 roku, powołując Unię Europejską.
Układ z Schengen – porozumienie znoszące kontrolę osób przekraczających granicę między państwami członkowskimi układu z 1985 roku.

T. Marczak, Stefan Buszczyński i jego wizja Europy, [w:] Wokół historii i polityki, red. S. Ciesielski (i inni), Toruń 2004, s. 520.
Między innymi: Saga rodu Tusków („Polityka” nr 3 z 2007 roku); wywiad z Donaldem Tuskiem („Polityka” nr 49 z 2014 roku).
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Jednocześnie jednak, „Będąc zwolennikiem swobodnego przepływu
osób, dóbr i myśli przez granicę,
jednocześnie za kardynalny warunek
tworzenia związków federacyjnych
w Europie [Buszczyński] uważał niezmienność granic narodowych”6.
Zgodnie z jego poglądami podstawą politycznej konstrukcji przyszłej,
zjednoczonej Europy powinien być naród. Przewidywał, że proces zjednoczenia Europy będzie przebiegał etapami.
W etapie pierwszym przewiduje się
ściślejsze niż dotąd związki między narodami o zbliżonym języku, kulturze
i obyczajach. Poszczególne narody
będą wybierać swoich przedstawicieli do Rady. Jej siedziba powinna być
usytuowana w centrum Europy. Jednak zdaniem Buszczyńskiego nie powinien być to Berlin.

Donald Tusk

Powrót do ojczyzny

WOS w teorii i praktyce

Stefan Buszczyński był zdecydowanym przeciwnikiem biurokracji.
W swoich pracach demaskował różne
przejawy biurokracji, odwołując się
nader często do przykładów zaczerpniętych z doświadczeń wielu państw
europejskich. Wierząc, że jego wizja
zjednoczonej Europy stanie się kiedyś
faktem, przestrzegał przed możliwością nadmiernego przerostu
administracyjnego przyszłych centralnych instytucji europejskich.

WOS w teorii i praktyce

Coaching
dla nauczycieli
Dotychczas główną metodą edukacji nauczycieli były szkolenia.
Nowym jej początkiem ma się stać coaching.
Agata Król

becnie od nauczyciela oczekuje się, że będzie
dysponował rozległą wiedzą i umiejętnościami
zaangażowania, zadba o dobre wyniki każdego
ucznia oraz że będzie stymulował go do rozwoju swojego potencjału i osiągania celów. Sprawi, że każdy uczeń
stanie się odpowiedzialnym człowiekiem, który doskonale
poradzi sobie w dorosłym życiu. Oczekuje się także, że
nauczyciel zatroszczy się o relacje między szkołą a rodzicami, wesprze ich w wychowywaniu ich potomstwa,
a przede wszystkim, że będzie prowadził każdą lekcję
z pasją i zaangażowaniem. Ponadto sumiennie wypełni
dokumentację oraz będzie na bieżąco ze wszystkimi nowościami w obszarze swojej pracy. W następnej kolejności
jest aktywne działanie na rzecz szkoły i wreszcie, że będzie
zawsze uśmiechnięty i z radością oraz energią podejmie
się każdej inicjatywy.
Bez odpowiedniego nastawienia nauczyciel w szybkim tempie jest narażony na wypalenie zawodowe,
z którym dużo trudniej jest sobie poradzić. Aby tego
uniknąć, z pomocą nadchodzi coaching. To chyba jedno
z najmodniejszych haseł ostatnich lat. Jesteśmy bombardowani przez firmy szkoleniowe bogatą ofertą coachingu
dla menedżerów, pracowników, rodziców, sportowców,
a także nauczycieli. Jak grzyby po deszczu pojawiają się
możliwości kształcenia w tym kierunku.
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Czym jest coaching?
Według definicji coaching to jedno z narzędzi wspierania zmiany związanej z rozwojem, to także pewien styl
komunikacji. Coaching koncentruje się na poszukiwaniu
rozwiązań dla wybranego problemu, a nie na poszukiwaniu jego przyczyn. Uwaga jest nakierowana na przy-

Fot. Fotolia

O

szłość, a problem jest zamieniany w cel do realizacji.
Jego istotą jest pomoc w pełniejszym wykorzystaniu
posiadanej przez jednostkę czy zespół wiedzy. Wpływa
zatem na poprawę funkcjonowania, zwiększając motywację do działania, jak również efektywność podjętych
działań. Nie polega na uczeniu się czegoś nowego. Coaching powinien się koncentrować na wykorzystywaniu
posiadanej wiedzy i zamienianiu jej w praktyczne
rozwiązanie przybliżające do realizacji wyznaczonego
celu. Rezultatami coachingu są precyzyjnie wyznaczone
cele, optymalizacja działań, trafniejsze decyzje, a także
pełniejsze wykorzystanie zasobów wewnętrznych i zewnętrznych.

Pomoc dla nauczycieli
W jaki sposób coaching może pomóc nauczycielom,
a także ich uczniom w lepszej komunikacji? W oświacie
można mówić o coachingu nauczycielskim na kilku obszarach:
Nauczyciel
Klasa

Dyrektor szkoły
Nauczyciel

Rada Pedagogiczna
Uczeń

Rodzice

Coaching może pomóc nauczycielowi w określaniu i realizowaniu celów zawodowych tak, aby niezależnie od stażu pracy były one motywującym wyzwaniem. Wiedzieć,
czego się chce, to 95% szansy osiągnięcia czegokolwiek.
Pomoże także w skutecznym motywowaniu uczniów

Do najbardziej znanych modeli rozmowy coachingowej
należy model oparty na cyklu Davida Kolba. Został on wykorzystany przez Sarę Thorpe i Jacke Clifford.

Kolejny model to GROW Johna Whitmora, stanowiący pewien scenariusz sesji coachingowej. Nazwa modelu
to skrót stworzony z pierwszych liter kolejnych etapów sesji. Prowadząc rozmowę w tym modelu, zadajemy kolejno
następujące pytania:
1.
2.
3.
4.

Jaki jest cel? – Goal.
Gdzie jesteśmy teraz ? – Reality.
Jakie są możliwości ? – Options.
Co należy zrobić w pierwszej kolejności? – Will.

Rys. 3 Tabela ilustrująca przebieg rozmowy coachingowej
Etap
I Cel (Goal)

Działanie
Ustalenie celu

Struktura rozmowy
Co chcesz osiągnąć?
Skąd będziesz wiedział,
że cel został osiągnięty?

II Stan obecny
(Reality)
III Opcje (Options)

Określenie
aktualnej
sytuacji
Szukanie
rozwiązań

IV Wybór (Will)

Decyzja

Jaka jest obecna sytuacja? Co Ci się udaje/nie
udaje?
Jakie widzisz opcje? Kto
może Ci pomóc? Co innego można zrobić?
Co chcesz zrobić? Jaki
będzie Twój pierwszy
krok?

Rys. 1 Model Dawida Kolba
KONKRETNE DZIAŁANIE

OBSERWACJA
I REFLEKSJA

TESTOWANIE

TWORZENIE ABSTRAKCYJNYCH
POJĘĆ i GENERALIZACJI

Sześć etapów zaproponowanych przez autorki pozwalających na szybkie i efektowne osiąganie celów to:
1. Określenie ogólnej potrzeby i celów coachingu.
2. Uzgodnienie konkretnych celów.
3. Opracowanie szczegółowego planu.
4. Wykonanie zaplanowanego zadania.
5. Ocena działania i wprowadzenie ewentualnych poprawek.
6. Zakończenie coachingu lub powtórzenie etapów 3–6.
Rys. 2 Model prowadzenia coachingu wg Sary Thorpe
i Jacke Clifford
DOŚWIADCZENIE
ETAP 1A Określenie ogólnej potrzeby i celów coachingu
ETAP 4 Wykonanie zaplanowanego działania

ETAP 3 Opracowanie
szczegółowego planu
ETAP 6 Zakończenie
coachingu

REFLEKSJA
ETAP 1B Określenie ogólnej
potrzeby i celów
ETAP 5A Ocena działania
i wprowadzenie zmian

TEORIA
ETAP2 Uzgodnienie konkretnych celów
ETAP 5B Ocena działania i wprowadzenie zmian

Literatura
❚ Coaching. Teoria, praktyka, stadia przypadków, red. M. Sidor-Rządkowska
(red.), Kraków 2009.
❚ Knowles Malkolm S., Holton Elwood F., Swarson Richard A., Edukacja dorosłych. Podręcznik akademicki, Warszawa 2009.
❚ Thorpe S., Clifford J., Podręcznik coachingu, Poznań 2005.
❚ Peltier B., Psychologia coachingu kadry menadżerskiej. Teoria i zastosowanie,
Poznań 2005.
❚ Porębska J., Coaching moda czy szansa na rozwój?, „Gazeta Prawna”, 7 stycznia 2005, nr 5, s. 23.
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Nauczyciele mogą wykorzystać Model GROW do rozmów z uczniami oraz rodzicami, natomiast Model Kolba
do prowadzenia zajęć lekcyjnych lub spotkań z zespołami
uczniowskimi w nowej formie.
Coaching ma za zadanie wyzwalać potencjał ludzki,
wywoływać chęć uczenia się i rozwijania, pokonywania
trudności. Do zadań osoby prowadzącej coaching nie
należy dawanie gotowych rozwiązań czy podsuwanie pomysłów, lecz tylko pomoc w samodzielnym szukaniu rozwiązań. Coaching w oświacie to nowe tchnienie w system
szkolenia kadry nauczycielskiej. Do tej pory główną metodą edukacji nauczycieli były szkolenia. Wprowadzenie
coachingu jako uzupełnienia podstawowych umiejętności
pedagogów może się stać nowym początkiem edukacji.

Fot. Fotolia

Modele prowadzenia coachingu

WOS w teorii i praktyce

do nauki i rozwoju, dzięki metodom i narzędziom komunikacji wspierającym odpowiedzialność ucznia za własny
rozwój. Coaching może pomóc również w osiąganiu równowagi między życiem zawodowym a osobistym przez
zbudowanie lub odświeżenie postawy integracji. Co ważne, coaching odblokuje ukryte pokłady kreatywności, pomoże w budowaniu relacji interpersonalnych, chociażby
przez umiejętność patrzenia z różnych perspektyw.

z doświadczeń innych krajów

Rosyjski system nauczania historii
kładzie nacisk na nauczanie dziejów
Rosji, a także na zaznajomienie uczniów z historią regionu.
Liczba godzin i konstrukcja tematów świadczą o sporej dysproporcji
między nauczaniem historii ojczystej i historii powszechnej.

Syberyjska historia,
34

czyli nauczanie historii w szkołach azjatyckiej części Rosji
Marcin Zybała

auczanie historii w Rosji
ma na dwa aspekty – ogólnorosyjski oraz regionalny. Dla
tak olbrzymiego państwa, jakim jest Rosja, regionalizm,
także w systemie szkolnictwa, jest
ogromnie ważny. W tym kontekście
spróbujemy się przyjrzeć nauczaniu
historii w najrozleglejszym regionie
Federacji Rosyjskiej, tzn. na Syberii.
Tamtejsze programy zawierają tematy dotyczące dziejów powszechnych oraz Rosji, nie brakuje w nich
jednak kwestii związanych ze specyficzną przeszłością całej Syberii,
jak i jej mniejszych regionów.
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System edukacji
historycznej
w rosyjskich szkołach
Zgodnie z postanowieniem rządu Federacji Rosyjskiej z 2001 r.
1

rosyjski system oświaty jest podzielony na trzy szczeble: stopień
nauczania początkowego (trwający
4 lata), stopień nauczania podstawowego (5 lat) oraz dwuletni stopień nauczania średniego1. Każdy
z etapów, charakteryzując się innymi celami nauczania, ma własną
konstrukcję realizowanych przedmiotów i w każdym z nich edukacja
historyczna odgrywa sobie właściwą rolę.
Pierwszy etap edukacji nie
przewiduje przedmiotu o nazwie
historia. Natomiast w trzeciej
i czwartej klasie w wymiarze jednej godziny tygodniowo realizowany jest przedmiot pod nazwą
otaczający świat (oкружающий
мир). Na tym przedmiocie dzieci
w wieku 8–10 lat poznają podstawy funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, uczą się
zachowań patriotycznych, mają

Постановление Правительства РФ от 23 марта 2001 г. N 224 „О проведении эксперимента по совершенствованию структуры и содержания общего образования” [w:] ГАРАНТ: законы и кодексы Российской Федерации http://www.garant.ru/.

Artykuł powstał na podstawie
wywiadów przeprowadzonych
7 grudnia 2013 roku z Tatianą
Rubcową, nauczycielką historii w Średniej Ogólnokształcącej Szkole nr 2 w Aginskoje
(Kraj Zabajkalski, Rosja), oraz
z Tatianą Borowik, studentką
Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krasnojarsku
(Kraj Krasnojarski). Wykorzystano również dokumenty regulujące system oświaty Federacji
Rosyjskiej, a także zamieszczone
w rosyjskim Internecie materiały dotyczące nauczania historii
i podręczniki dostępne w syberyjskich księgarniach. Bazuje
on też na tezach referatów, wysłuchanych podczas konferencji
Wychowanie obywatelsko-patriotyczne młodzieży, która odbyła
się na Syberyjskim Federalnym
Uniwersytecie w Krasnojarsku.
Wszystkich tłumaczeń dokonał
autor artykułu.

Treści nauczania
na lekcjach historii
Nauczyciele są zobowiązani
do prowadzenia zajęć zgodnie
z programem nauczania narzucanym przez Ministerstwo Szkolnictwa i Nauki Federacji Rosyjskiej
(Министерство Образования и
Науки РФ)2. Państwowy program
stanowi minimum, które musi zostać zrealizowane, ale nauczyciel
może także ułożyć program autorski, mody ikując treści nauczania, o ile będą nadal zawierać ministerialną podstawę.
W programie nauczania podkreśla się czterostopniowe podejście do omawianych zagadnień.
Konstrukcja podręcznika, jak i samej lekcji musi więc przy każdym
temacie uwzględniać jego aspekty polityczne – międzynarodowe
i wewnętrzne, aspekty gospodarcze oraz kulturowe.
Zdecydowanie najwięcej uwagi
w ministerialnym programie nauczania poświęca się wojnie z Napoleonem w 1812 roku, Wielkiej
Wojnie Ojczyźnianej (1941–1945)
oraz historii współczesnej (głównie
konsekwencjom upadku Związku
Socjalistycznych Republik Radzieckich w 1991 roku).

Podejście do historii powszechnej cechuje silny europocentryzm.
Większość tematów, także tych
poruszających nowożytne dzieje świata, dotyczy historii państw
leżących na Starym Kontynencie.
Wydarzenia w poszczególnych krajach omawia się w kontekstach globalnych, szczególnie podkreślając
te, które miały wpływ na procesy
ogólnoświatowe.
W tematach związanych z historią powszechną oraz stosunkami
zagranicznymi Rosji porusza się
również kwestie polskie, szczególnie przy okazji wojen Rosji
z sąsiadami w XVII stuleciu, jak też
omawiając sytuację państw Bloku
Wschodniego po 1945 roku. Tematyka polska jest także zauważona
w historii kultury, gdyż podkreśla
się znaczenie Rzeczpospolitej dla
rozprzestrzeniania się w Księstwie
Moskiewskim wpływów kultury
łacińskiej. Oprócz tego rosyjskie
podręczniki wymieniają wybitnych
Polaków, którzy odegrali istotną
rolę dziejową o zasięgu uniwersalnym (są to m.in. Fryderyk Chopin,
Maria Skłodowska-Curie, Jan Paweł II i Lech Wałęsa).
Wśród głównych celów nauczania historii regionalnej wymienia
się rozbudzenie u uczniów postaw patriotycznych. Podkreśla
się także znaczenie wiedzy archeologicznej i historycznej oraz
umiejętność całościowego spojrzenia na przeszłość, teraźniejszość
i przyszłość regionu. Przedmiot historia Kraju Krasnojarskiego daje
uczniom możliwość zapoznania się
z jego prawnymi zasadami funkcjonowania i z najważniejszymi
problemami społecznymi. Z uwagi na specy ikę gospodarczą Kraju
wiele miejsca poświęca się jego
przemysłowi oraz ekonomicznemu, politycznemu i kulturowemu
znaczenie na mapie Syberii i całej
Rosji. Zakłada się, że uczniowie
będą znali najważniejsze etapy rozwoju regionu i będą potra ili opisać
zmienność warunków życia jego
mieszkańców od VIII do XXI wieku.

Zob. Министерство Образования и Науки РФ http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/; przykładowy fragment programu nauczania historii
znajduje się w załączniku nr 1.
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cych się w granicach tej jednostki administracyjnej. Na zajęciach
z tego przedmiotu uczniowie poznają dzieje Syberii od kolonizacji do współczesności. Akcentuje
się przeszłość najważniejszych
miast Syberii i gospodarcze, polityczne oraz kulturowe znaczenie
Syberii.
Tak skonstruowany system
szczególnie uwypukla historię Rosji oraz historię regionalną, które
zdecydowanie dominują w ogólnym planie nauczania. Rozłożenie materiału na wszystkie etapy kształcenia zmierza ku temu,
by uczniowie gruntownie zapoznali się z faktogra ią, a także (szczególnie na ostatnim etapie nauki)
z rudymentami różnorodnych metodologii badań historycznych.

z doświadczeń innych krajów

okazję prześledzić dzieje własnej
rodziny i lokalnego otoczenia.
Zapoznają się również z elementami antycznych tradycji europejskiej cywilizacji.
Przedmiot pod nazwą historia
(история) realizowany jest na drugim stopniu edukacji, w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.
Uczniowie we wszystkich klasach
tego etapu zapoznają się z dziejami
świata oraz Rosji. W piątej klasie
uczniowie zaczynają naukę od całorocznego kursu starożytności.
Od klasy szóstej następuje podział
historii na powszechną oraz rosyjską. W pierwszym semestrze
omawiane są zagadnienia związane
z europejskim średniowieczem,
natomiast w drugim dzieje średniowiecznej Rusi. Historia w klasie siódmej oraz ósmej zawiera się
w cezurach między XV/XVI a XIX
stuleciem. 1/3 czasu przeznacza
się na historię powszechną, na pozostałych lekcjach realizuje się tematy poświęcone Rosji. W ostatniej, dziewiątej klasie, na zajęciach
omawia się dzieje XX oraz XXI
wieku, z zachowaniem podobnych
proporcji.
Na trzecim etapie nauczania przedmiot o nazwie historia
jest realizowany w ciągu dziesiątej i jedenastej klasy w wymiarze
dwóch godzin tygodniowo, stanowiąc uzupełnienie wiedzy zdobytej na wcześniejszym etapie. Nacisk kładzie się nie na faktogra ię,
która powinna być już znana, lecz
na różne podejścia metodologiczne prezentowane przez rosyjskich
historyków. Najważniejsze zagadnienia zostają poszerzone i jeszcze
raz porządkuje się dzieje, zwracając uwagę na występujące w nich
związki przyczynowo-skutkowe.
Oprócz wyżej opisanych przedmiotów w siódmej klasie do harmonogramu zajęć dołączona zostaje historia regionu. Takim regionalnym uzupełnieniem może być
np. historia Kraju Krasnojarskiego
(история Красноярского Края),
realizowana w szkołach znajdują-

z doświadczeń innych krajów
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Program przewiduje także podniesienie uczniowskich kompetencji w zakresie posługiwania się
bazami danych administracji Kraju
Krasnojarskiego3.
Historia regionalna jest więc swoistym interdyscyplinarnym połączeniem „klasycznych” nauk o przeszłości z przedsiębiorczością, wiedzą
o prawie i o społeczeństwie, z jednej
strony stanowi więc uzupełnienie
kursu historii, z drugiej – powinna
odegrać zasadniczą rolę w procesie
kształtowania u młodych Rosjan
wyobrażeń na temat ich najbliższego otoczenia.

W rosyjskiej edukacji historycznej (zarówno „federalnej”, jak i regionalnej) wiele miejsca poświęca
się wychowaniu patriotycznemu.
Wśród celów nauczania wielokrotnie i w różnych kon iguracjach podkreśla się rozbudzenie u młodzieży
postaw propaństwowych, tak istotnych z punktu widzenia złożonej
sytuacji społecznej we współczesnej Federacji Rosyjskiej. Krzewienie zachowań patriotycznych można łatwo zaobserwować w programach historii regionalnych.
Dla historii Kraju Krasnojarskiego szczególnie ważna jest współpraca szkół z placówkami muzealnymi. Pedagodzy-praktycy oraz
dydaktycy akademiccy, debatując
nad zadaniami wychowania patriotycznego w trakcie II Krajowej Konferencji Syberyjskiego Federalnego
3

Uniwersytetu w Krasnojarsku,
wiele uwagi poświęcili współpracy
nauczycieli historii z miejskimi muzeami2. Postulowali m.in organizowanie w szkołach izb pamięci oraz
zachęcanie uczniów do udziału
w obchodach świąt państwowych
i rocznic o znaczeniu regionalnym.
Referenci upatrywali możliwości wyjścia naprzeciw potrzebom
i zainteresowaniom młodzieży
w śmielszym sięganiu do arsenału
nowych technologii dydaktycznych
i upowszechnianiu postaw patriotycznych.

Podręczniki
i metody nauczania
Na rosyjskim rynku wydawniczym jest dostępnych wiele podręczników zarówno do historii, jak
i do historii regionalnych. Podobnie
jak polskie, tak i rosyjskie podręczniki w ostatnim dwudziestoleciu
uległy całkowitej metamorfozie.
Diametralnie zmieniło się rozłożenie materiału, układ tematów, akcentowanie zagadnień, szata graiczna. Ministerstwo Szkolnictwa
i Nauki FR, nie tylko podobnie jak
polski MEN dopuszcza podręczniki
do użytku szkolnego, ale co więcej
– może rekomendować, a nawet zalecać wybrane przez siebie publikacje. Treści podręczników bazują
na podstawie programowej, różnią
się natomiast między sobą komentarzami, punktami widzenia i ocenami zagadnień historycznych oraz

rzecz jasna szatą gra iczną. Pełna
swoboda inwencji panuje w dziedzinie formułowania zadań i pytań, co również wpływa na odbiór
treści. Cechą wspólną rosyjskich
podręczników jest zamieszczanie
dużej liczby tekstów źródłowych,
a praca na materiale źródłowym
stanowi istotną część rosyjskich
lekcji historii.
W 2009 roku Ministerstwo
Szkolnictwa i Nauki Federacji
Rosyjskiej
opracowało
Federalne Standardy Kształcenia
(Федеральные государственные
образовательные
стандарты
(ФГОС)), które poważnie wpłynęły
na de iniowanie celów kształcenia3
i wywołały duże zmiany w nauczaniu historii w wersji ogólnokrajowej i regionalnej. Zgodnie z tymi
wytycznymi praca w głównej mierze jest oparta na aktywności
własnej uczniów, ze szczególnym
uwzględnieniem interpretacji materiału źródłowego. Nauczyciel występuje głównie w funkcji moderatora, uzupełniającego i komentującego rezultaty samodzielnej pracy
uczniów.
Jak stwierdzają uczniowie i nauczyciele, jedną z najczęściej stosowanych metod pracy lekcyjnej
jest grupowa praca pod kierunkiem. Rosyjscy nauczyciele historii stosują ją chętnie podczas
wprowadzania nowego materiału
i jako metodę rekapitulacji. Szczególnie popularną metodą w 10

Примерная программа по учебному предмету „ИСТОРИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ” [w:] Приложение к письму Агентства образования Администрации Красноярского края руководителям муниципальных органов управления образованием Красноярского края от
29.09.06 № 7422.

Zarówno akademicka, jak i społeczna debata na temat kondycji rosyjskiej nauki oraz systemu
oświaty często podkreśla znaczenie nauczania historii. W ostatnim
czasie coraz mocniej akcentowany
jest pomysł wprowadzenia obowiązku zdawania przez uczniów
historii na egzaminie kończącym
szkołę. Historia, obok języka rosyjskiego i matematyki, byłaby
trzecim obowiązkowym przedmiotem, który uczniowie musieliby
zdawać na egzaminie, bez względu
na wybór przyszłych studiów. Środowiska popierające plany reformy argumentują wprowadzenie
powszechnego egzaminu z historii
potrzebą kształtowania wiedzy historycznej oraz postaw patriotycznych wśród młodych Rosjan. Przeciwnicy podnoszą konieczność inwestowania w nauczanie języków
obcych oraz przedmiotów przyrodniczych i ścisłych, co ma związek
z rynkiem pracy Federacji Rosyj-

skiej. Temat obowiązkowego egzaminu z historii zyskał na popularności w rosyjskich mediach przy
okazji wprowadzenia obowiązkowego egzaminu z tego przedmiotu
na Białorusi5.
Media od czasu do czasu podnoszą także kwestię kreowania przez
rosyjskie władze polityki historycznej. W tym kontekście często
pojawiają się zarzuty wprowadzania zmian w narracji historycznej,
bardziej lub mniej akcentujących
pewne zagadnienia w zależności
od bieżącej sytuacji polityczno-społecznej. Szczególnie istotne wydają się tu komentarze dotyczące
prezentowania kontrowersyjnych
zagadnień najnowszej historii
Rosji. Ocena skutków przewrotu
bolszewickiego w 1917 roku, udział
ZSRR w wojnie 1939 roku, skutki
polityki Stalina – to tylko nieliczne
przykłady tematów omawianych
na lekcjach historii, które są bardzo
podatne na wpływ sytuacji politycznej i społecznej w Rosji6.
W akademickim dyskursie
o metodologicznym podejściu
do nauczania historii wiele uwa-

Wszystkie zdjęcia pochodzą ze strony: http://www.admkrsk.ru/photoarchive/photogallery

Zob. М.Д. Северьянов, Д.Н. Гиргилев, Гражданско- патриотическое воспитание молодежи. Сборник статей, Красноярск 2013.
Федеральные государственные образовательные стандарты [w] Министерство Образования и Науки РФ http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/.
6
P rzykładowy fragment egzaminu z historii znajduje się w załączniku nr 2.
5
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Współczesna debata
na temat nauczania
historii w rosyjskich
szkołach

z doświadczeń innych krajów

oraz 11 klasie jest zespołowa praca pod kierunkiem, której efektem
stają się historyczne prezentacje,
przedstawiane później młodszym
klasom. Popularną metodą znajdującą szczególnie zastosowanie
na lekcjach historii regionalnych
są krótko- lub długofalowe projekty, zlecane przez nauczycieli
z tygodniowym, miesięcznym lub
półrocznym wyprzedzeniem.
Nauka historii w rosyjskiej szkole kończy się państwowym egzaminem zdawanym z wyboru. Pozytywny wynik egzaminu z historii
(oraz obowiązkowych przedmiotów, tzn. języka rosyjskiego i matematyki) skutkuje, podobnie jak
polska matura, prawem ubiegania
się o przyjęcie na odpowiednie kierunki studiów. Egzamin z historii
składa się z trzech części:
1. Część A składa się z zamkniętych zadań testu wyboru, sprawdzających wiedzę faktogra iczną
absolwentów.
2. W części B rozwiązywane są zadania otwarte, głównie pytania
o nazwiska postaci historycznych oraz zadania krótkiej odpowiedzi sprawdzające znajomość
map i rycin.
3. W część C zdający tworzy własne dłuższe wypowiedzi. Pierwsze zadanie związane jest z analizą historycznego wydarzenia,
w trakcie której należy wykazać
się znajomością jego przyczyn
lub skutków. Zadanie drugie
to próba ustosunkowania się
i uargumentowania jednego
z dwóch podanych punktów widzenia na dane zagadnienie historyczne. Zadanie trzecie, będące najdłuższą wypowiedzią, jest
opisem biogra icznym jednej
z podanych w poleceniu postaci
historycznej.
4. Tak skonstruowany egzamin
sprawdza zarówno wiedzę historyczną, jak również pozwala
na ocenę umiejętności rozwijanych na lekcjach historii4.

z doświadczeń innych krajów
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gi poświęca się potrzebom zmian
w programie nauczania. Rosyjscy
historycy i dydaktycy podnoszą
kwestię zmniejszenia nacisku
na faktografię związaną z historią polityczną na rzecz antropologicznego podejścia do nauki

o dziejach. Cześć z historyków
proponuje także odejście od silnie akcentowanego w szkole podziału na historię powszechną i Rosji. Ich zdaniem często
sztuczny podział powoduje tworzenie nieprawdziwego obrazu

Załącznik 1. Przykładowy fragment Programu nauczania historii dla klas V–IX8
Treści wiodące: (350 godzin9)
Czym zajmuje się historia? (nie mniej niż 10 godzin)
Upływ czasu i sposoby jego pomiaru. Chronologia
(pojęcia „lata przed naszą erą” i „lata naszej ery”). Wydarzenia historyczne. Związek przyczynowo-skutkowy
pomiędzy wydarzeniami historycznymi. Pamięć historyczna. Źródła historyczne. Etymologia imion i nazwisk.
Genealogia. Heraldyka. Herby, lagi, hymny. Nazwy geogra iczne jako świadkowie przeszłości (toponomastyka). Mapa historyczna. Historia powszechna. Historia
Rosji, jako część historii powszechnej. Rosyjskie symbole narodowe. Rosja jako państwo wielonarodowe.
[…]
Najnowsza historia Rosji (nie mniej niż 36 godzin)
ZSRR w latach 30. XX wieku.
Sowiecki model modernizacji. Industrializacja. Intensywny wzrost przemysłowego potencjału państwa.
Utworzenie przemysłu zbrojeniowo-obronnego. […]
Kolektywizacja rolnictwa: cele, metody, rezultaty. […]
Formułowanie kultu Stalina. Masowe represje. Ekonomiczny, socjalny, polityczny rozwój państwa na przełomie lat 30. i 40. XX wieku. Konstytucja 1936 roku.
ZSRR w systemie stosunków międzynarodowych
lat 30. XX wieku. Wejście ZSRR do Ligi Narodów. Próby zachowania bezpieczeństwa w Europie w latach 30.
XX wieku. Stosunek ZSRR do Układu monachijskiego
z 1938 roku. Radziecko-niemiecki pakt o nieagresji.
Polityka zagraniczna ZSRR w latach 1939-1941. Rozszerzenie terytorium ZSRR. Wielka Wojna Ojczyźniana.
ZSRR w czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Podwyższenie obronności kraju. Napaść Niemiec i ich sojuszników na ZSRR. Walki obronne. […] Udział ZSRR
w wojnie przeciwko Japonii. […] Udział ZSRR w koalicji
antyhitlerowskiej: Lend-Lease Act. Problem drugiego frontu. Konferencje w Teheranie, Jałcie, Poczdamie
i ich postanowienia. Bilans Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Cena zwycięstwa. Rola ZSRR w II wojnie światowej.
[…]

przeszłości. Zwraca się także
uwagę na potrzebę zsynchronizowania programów nauczania
historii, geografii i historii literatury, tak by przedmioty te wzajemnie uzupełniały i kompilowały treści7.

Federacja Rosyjska na przełomie XX i XXI wieku.
Wydarzenia sierpniowe w 1991 roku. Rozpad ZSRR.
[…] Borys Jelcyn. Przejście do gospodarki wolnorynkowej. Reformy ekonomiczne w latach 1992–1993. Prywatyzacja. […] Społeczeństwo rosyjskie w okresie reform.
Wydarzenia w październiku 1993 roku. Likwidacja
systemu Rad. Przyjęcie Konstytucji Federacji Rosyjskiej. […] Kon likt czeczeński i jego wpływ na społeczno-polityczną sytuację w Rosji. Władimir Putin i jego
polityka wzmocnienia rosyjskiej państwowości, rozwoju ekonomicznego i społecznej stabilności.
Załącznik 2. Fragment przykładowego egzaminu
z historii10
Przykładowy arkusz Państwowego Egzaminu z Historii po 11 klasie z 2014 roku [Единый
государственный экзамен (ЕГЭ)]. Federalna Służba
Nadzoru Edukacji i Nauki Federacji Rosyjskiej.
Instrukcja rozwiązywania egzaminu:
Na rozwiązanie egzaminu uczniowie mają trzy i pół
godziny (210 minut). Egzamin składa się z 40 pytań podzielonych 3 części. Część pierwsza zawiera 21 pytań
(A1–A21) z 4 wariantami odpowiedzi, z których tylko
jeden jest prawidłowy. Część druga zawiera 13 pytań
(B1–B13), na które należy napisać krótką odpowiedź
(na przykład: data, nazwisko, termin). Część trzecia zawiera 6 pytań otwartych (C1–C6). […]
Życzymy powodzenia!
Część 1
Odpowiedzi na pytania z tej części należy umieszczać w arkuszu odpowiedzi nr 1 (pytania A1–A21).
W rubryce należy postawić znak „X” w miejscu oznaczającym poprawną odpowiedź.
1. Która z niżej wymienionych postaci historycznych
była chronologicznie pierwszym kniaziem moskiewskim?
– Dymitr Doński;
– Wasyl II Ślepy;
– Iwan Kalita;
– Iwan Groźny.

7
Zob. КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЕГЭ ПО ИСТОРИИ РОССИИ?, [w:] Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
http://special.council.gov.ru/press-center/discussions/32736/.
8
Zob. Putin’s Distorted History [w:] The Moscow Times, http://www.themoscowtimes.com/opinion/article/putins-distorted-history/489799.html.
9
Н. Копосов, Как реформировать историческое образование в России [w:] Журнальный зал http://magazines.russ.ru/nz/2012/5/
k14.html.
10
Źródło: http://window.edu.ru/resource/185/37185/files/11-o.pdf, dostęp do wszystkich materiałów internetowych: 25 stycznia 2014 r.

Zadanie 5c:
W dyskursie historycznym istnieje wiele problemów, na które historycy mają odmienne spojrzenia.
Poniżej przedstawiono jedną ze spornych tez:
Rosja w XVII wieku była odizolowana od ekonomicznych, wojennych i kulturowych wydarzeń mających miejsce w Europie.
Wykorzystując swoją historyczną wiedzę, przedstawcie dwa argumenty potwierdzające tę tezę oraz
dwa kontrargumenty.
Zadanie 6c:
Poniżej znajdują się nazwiska czterech postaci historycznych różnych epok. Wybierzcie jedną z postaci
i odpowiedzcie na pytania:
Dymitr Doński
Michaił Sperański
Wilson Churchill
Nikita Chruszczow
Napiszcie ramy chronologiczne życia postaci
(z dokładnością do dziesięciolecia lub ćwierci wieku). Przedstawcie minimum dwa aspekty działalności postaci oraz krótko je scharakteryzujcie. Przedstawcie rezultaty wymienionych aspektów działalności postaci.

z doświadczeń innych krajów

2. Które z niżej wymienionych wydarzeń miało miejsce
najwcześniej?
– wojna o In lanty;
– wojna smoleńska;
– wyprawa Jermaka Timo iejewicza na Syberię;
– wyprawa Iwana III na Nowogród Wielki.
3. Co było jedną z przyczyn „wielkiej smuty” na początku XVII wieku?
– odsunięcie od władzy dynastii Rurykowiczów;
– rozpad państwa na księstwa i lenna;
– zwołanie Ziemskich Soborów;
– dojście do władzy bojarstwa.
4. Mistrz Dionizy pracował nad malowidłami:
– w Ławrze Troicko-Siergijewskiej;
– w Monasterze Terapontowskim;
– w Monasterze Spaso-Andronikowskim;
– w Monasterze Świętego Cyryla Biełozierskiego.
[…]
Fragment części trzeciej:
[…]
Zadanie 4c:
Wiele miast Rusi powstało na brzegach rzek. Wyjaśnijcie powody takiej lokalizacji miast (użyjcie przynajmniej trzech argumentów).
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Siberian history – about history teaching in Asian part of Russia
History teaching in Russia is concentrated on teaching history of the whole Russia and history of a particular region. At the
same time it must be remembered that not only facts matter, but also building patriotic feelings and citizen attitude through
education.
A Russian teacher works in a way similar to his Polish counterpart, using activating methods, among which sources and projects’ realization are crucial. Altogether, meaning and position of history in the whole educational process is strongly discussed,
just like it takes place in Poland.
Tłumaczyła: Magdalena Śnieć
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Sprawozdanie
z XLI Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej
w roku szkolnym 2014/2015
Joanna Orzeł

XLI edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej
została zorganizowana przez Polskie Towarzystwo
Historyczne. Jej przeprowadzenie było możliwe dzięki
zaangażowaniu Komitetu Głównego, Komitetów Okręgowych oraz nauczycieli z całego kraju. Olimpiada Historyczna została s inansowana przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej, ze wsparciem Kancelarii Sejmu
RP oraz Instytutu Pamięci Narodowej.

Eliminacje I stopnia (szkolne)
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Eliminacje I etapu (część ustna), organizowane
przez Szkolne i Międzyszkolne Komisje Olimpiady Historycznej, odbyły się do dnia 10 października 2014 r.
Przystąpiło do nich 3188 uczniów odpowiadających
na trzy pytania z zakresu: 1) podstawy programowej
(zakres rozszerzony) z historii dla szkół ponadgimnazjalnych; 2) jednej z wybranych specjalności; 3) znajomości trzech wybranych z wykazu przygotowanego
przez Komitet Główny lektur.
Uczniowie, którzy uzyskali w eliminacjach ustnych
ocenę co najmniej dobrą plus (powyżej 40 punktów),
zostali zakwali ikowani do części pisemnej I etapu.
W dniu 15 września poznali siedem tematów (do wyboru) pracy badawczej, opublikowanych na stronie internetowej Olimpiady:
1. Starożytność: Narodziny cywilizacji w Egipcie i Mezopotamii – próba porównania.
2. Średniowiecze: Bizancjum w średniowieczu – między islamem a Zachodem.
3. Epoka nowożytna: Rządy sejmikowe w Rzeczypospolitej – geneza, rozwój, ocena zjawiska.
4. Historia XIX w.: Źródła i skutki europejskiej ekspansji kolonialnej w XIX wieku.
5. Historia XX w.: Ukraina i Ukraińcy w polityce europejskiej w XX wieku.
6. Historia parlamentaryzmu w Polsce: Przywileje szlacheckie a rozwój parlamentaryzmu polskiego od XIV
do XVI wieku.
7. Historia regionu: Grupy etniczne i wyznaniowe
w moim regionie na przestrzeni wieków.
Samodzielnie przygotowane prace (do 6 listopada)
zostały przekazane Komitetom Okręgowym i przekazane wskazanym przez nich ekspertom. W wyniku
przeprowadzonej oceny do etapu okręgowego zakwali ikowano 1339 osób.

Eliminacje II stopnia (okręgowe)
Dnia 10 stycznia 2015 r. odbyły się pisemne eliminacje II stopnia (okręgowe) Olimpiady Historycznej.
W tym dniu uczniowie pisali pracę badawczą na jeden
z sześciu tematów ustalonych przez Komitet Główny
dla wszystkich okręgów:
1. Starożytność: Ateńczycy i ich państwo – demokracja
i imperializm.
2. Średniowiecze: Kształtowanie się państw w Europie
Środkowo-Wschodniej w IX–XI w.
3. Epoka nowożytna: Rzeczpospolita i jej wschodni sąsiedzi od XVI do XVIII w. Stosunki polityczne, gospodarcze i kulturalne.
4. Historia XIX w.: Ruch socjalistyczny, ludowy i narodowy na ziemiach polskich w XIX wieku – programy
i przywódcy.
5. Historia XX w.: Procesy integracji i dezintegracji
w Europie po 1945 r.
6. Historia parlamentaryzmu w Polsce: Blaski i cienie
parlamentaryzmu II Rzeczypospolitej.
Komitety Okręgowe przekazały zakodowane prace
uczniów do oceny ekspertom. Ocenione prace wraz
z kartami ocen oceniającego przedstawiono następnie do akceptacji poszczególnym Przewodniczącym
Komitetów Okręgowych. Autorzy prac ocenionych
notą co najmniej dobrą plus (40 punktów) zostali zakwali ikowani do eliminacji ustnych, które odbyły się
w dniach 15–16 stycznia 2015 r. w siedzibach Komitetów Okręgowych. W eliminacjach ustnych uczniowie
odpowiadali przed komisjami na trzy pytania z zakresu: 1) wybranej specjalności, 2) podstawy programowej (zakres rozszerzony), 3) pięciu wybranych lektur (trzy z wykazu lektur ogłoszonego przez Komitet
Główny oraz dwie wybrane przez ucznia).
Po przeprowadzonych eliminacjach ustnych Komitety Okręgowe wytypowały osoby, które zajęły pierwsze
trzy lokaty (automatycznie zostały zakwali ikowane
do eliminacji centralnych) oraz osoby z liczbą punktów większą niż 80, które zaproponowano Komitetowi
Głównemu, jako kandydatów do eliminacji centralnych.
Prace kandydatów do eliminacji centralnych zostały
przekazane Przewodniczącemu Komitetu Głównego,
który przeprowadził ich wery ikację i analizę porównawczą oraz dokonał zatwierdzenia wyników II etapu.
Na wniosek Przewodniczącego Komitet Główny zdecydował o zakwali ikowaniu do eliminacji III stopnia
uczestników, którzy zajęli pierwsze trzy lokaty w okrę-

Eliminacje III stopnia (centralne)
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Podsumowanie
Ogólnopolska Olimpiada Historyczna jest renomowaną olimpiadą przedmiotową organizowaną przez
Polskie Towarzystwo Historyczne – Komitet Główny Olimpiady Historycznej. Od lat głównym celem
organizatorów Olimpiady są: popularyzacja wiedzy
i doskonalenie umiejętności historycznych uczniów,
kształtowanie ich świadomości historycznej oraz motywowanie ich do dalszego pogłębiania zainteresowań
humanistycznych.
Komitet Główny Olimpiady Historycznej bardzo
wysoko ocenił tegorocznych uczniów biorących udział
w zawodach – zarówno ich przygotowanie merytoryczne, jak i umiejętności przedstawiania posiadanej
przez nich wiedzy. Eksperci zwrócili szczególną uwagę
na bardzo wysoki poziom egzaminów ustnych podczas
zawodów centralnych. Wielotygodniowe samodzielne
przygotowania uczestników olimpijskich zmagań były
nie tylko pracą własną uczestników, lecz także mobilizacją do wzmożonej pracy przygotowujących ich nauczycieli.
Wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację
XLI Olimpiady Historycznej, Komitet Główny składa serdeczne podziękowania, licząc na następne lata
współpracy. Kolejne edycje Olimpiady potwierdzają
ambicję, determinację i wiedzę wielu uczniów, którzy
dzięki udziałowi w zawodach zdobywają cenne doświadczenie.
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Eliminacje centralne zostały zorganizowane przez
Komitet Główny Olimpiady w dniach 11–13 kwietnia
2015 r. w Gdańsku-Jelitkowie. Wszystkim zakwali ikowanym uczestnikom zapewniono noclegi i wyżywienie
w Centrum Konferencyjnym „Dwór Prawdzica” oraz
Domu Wypoczynkowym „Rzemieślnik” w terminie
10–13 kwietnia.
Dnia 11 kwietnia zorganizowano część pisemną
eliminacji centralnych zawierającą: 1) przygotowanie
wypracowania na wybrany temat z zestawu ustalonego przez Komitet Główny Olimpiady, 2) przygotowanie
pisemnej analizy tekstu źródłowego wybranego odpowiednio dla każdej specjalności przez Komitet Główny.
Tematyka prac pisemnych (pkt 1) przedstawiała się
następująco:
1. Starożytność: Państwo Aleksandra Wielkiego
2. Średniowiecze: Polska i Ruś do końca XIV w.
3. Epoka nowożytna: Zjazd wiedeński 1515 r. – geneza
i następstwa
4. Historia XIX wieku: Międzynarodowe uwarunkowania powstań listopadowego i styczniowego
5. Historia XX wieku: Bezpośrednie i długofalowe skutki I wojny światowej w Europie Środkowo-Wschodniej.
6. Historia parlamentaryzmu w Polsce: Sejmiki szlacheckie wobec sejmu walnego do 1791 r.
Zakodowane prace pisemne i analizy tekstu źródłowego zostały przekazane do oceny ekspertom Komitetu Głównego Olimpiady. Ocenione prace wraz z kartami ocen dwóch oceniających przedstawiono następnie
do oceny i zatwierdzenia Przewodniczącemu Komitetu
Głównego.
W dniu 12 kwietnia odbyła się część ustna eliminacji
III etapu Olimpiady, w czasie której uczestnicy odpowiadali przed komisjami na pytania z wybranej przez
uczestnika dziedziny oraz pytania nt. zgłoszonych
przez niego ośmiu lektur (pięć lektur z wykazu Komitetu Głównego, trzy zaproponowane przez ucznia).
Po przeprowadzeniu eliminacji ustnych i podsumowaniu wszystkich ocen uzyskanych przez uczestników
w czasie etapu centralnego Komitet Główny wyłonił
laureatów i inalistów XLI Olimpiady Historycznej. Tytuł laureata przyznano 44 osobom, które w eliminacjach III stopnia uzyskały minimum 74 punkty. Tytuł
inalisty otrzymało kolejnych 64 uczniów.
Dnia 13 kwietnia 2015 r. odbyła się uroczysta ceremonia zakończenia XLI Ogólnopolskiej Olimpiady

Historycznej, w której udział wzięli: Dyrektor Gabinetu Marszałka Sejmu Aleksandra Klimont-Bodzińska,
Dyrektor Biura Korespondencji i Informacji Kancelarii Sejmu Jan Morwiński, reprezentanci Wszechnicy Sejmowej, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej –
dr Łukasz Kamiński, przedstawicielka Biura Edukacji
Publicznej IPN Karolina Kolbuszewska oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego – prof. Jan Szymczak. Został także odczytany list Marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego skierowany do uczniów biorących
udział w Olimpiadzie. Ponadto głos zabrali dr Łukasz
Kamiński i prof. Jan Szymczak.
Zwyciężczynią Olimpiady została Anna Latuszek
z II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego
w Warszawie, która otrzymała główną nagrodę rzeczową Marszałka Sejmu RP (komputer przenośny).
Drugi komputer, ufundowany przez Kancelarię Sejmu
RP, dostał Mateusz Gemra z I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu. Specjalną
Nagrodę Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej wręczono najlepszemu laureatowi z zakresu specjalności
„Historia XX wieku” – Wojciechowi Marcinkowskiemu
z I Liceum Ogólnokształcącego im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze. Pozostałe nagrody rzeczowe
i książkowe ufundowane przez MEN, Kancelarię Sejmu, IPN rozdano między pozostałych laureatów i inalistów Olimpiady. Pełny wykaz laureatów i inalistów
na stronie: www.olimpiadahistoryczna.pl (edycja
2014/2015).

forum edukacyjne

gach, oraz kandydatów, którzy w eliminacjach okręgowych uzyskali wynik powyżej 90 punktów. Po rozpatrzeniu zgłoszonych odwołań do eliminacji centralnych
zakwali ikowano 108 uczniów.
W ramach eliminacji II stopnia Komitety Okręgowe,
we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej i publicznymi uczelniami wyższymi, organizowały spotkania warsztatowe i wykłady dla nauczycieli i opiekunów
uczestników Olimpiady.

forum edukacyjne

Zachęcając do udziału w kolejnych edycjach Olimpiady Historycznej, prezentujemy najlepszą pracę pisemną oraz analizę tekstu źródłowego z etapu centralnego XLI Olimpiady Historycznej 2014/2015.

Zjazd wiedeński 1515 r.
– geneza i następstwa
Anna Latuszek
II LO im. Stefana Batorego w Warszawie
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Europa początków XVI stulecia to kontynent, którego losy w coraz większym stopniu są kształtowane
przez ambicje poszczególnych władców i dynastii.
Na zachodzie w 1494 r. rozpalają się wojny włoskie
(1494–1559), będące wyrazem dążenia do hegemonii francuskich Walezjuszów i władców hiszpańskich
(od 1516 r. z dynastii habsburskiej); Bliski Wschód
staje się widownią ekspansji sułtana Selima I Groźnego
(1512–1520), która niedługo zaważy bardzo na losach
Europy Środkowo-Wschodniej. Właśnie ten rejon był
miejscem kolejnej wielkiej rywalizacji o preponderancję habsbursko-jagiellońskiej.
Maksymilian Habsburg (od 1486 r. król niemiecki,
w latach 1508–1519 cesarz rzymski) nie mógł pogodzić się z opanowaniem tronu czeskiego (w 1471 r.)
i węgierskiego (w 1490 r.) przez władcę z litewskiej
dynastii Jagiellonów – Władysława. Królestwa te były
kluczem do odgrywania pierwszorzędnej roli w Europie Środkowo-Wschodniej. Drugim rejonem zapalnym
było państwo zakonu krzyżackiego, będące od czasów
pokoju toruńskiego (1466) lennem króla polskiego,
jednak Maksymilian aktywnie przeciwdziałał podporządkowaniu się wielkich mistrzów monarchom znad
Wisły. Namawiał Fryderyka Saskiego i Albrechta Hohenzollerna do trwania w oporze i nieskładania należnego hołdu lennego; ponadto Naczelny Trybunał
Rzeszy ogłosił w 1495 r. banicję polskich miast nadmorskich – Gdańska i Elbląga, co groziło kon iskatą towarów tych „okien na Bałtyk”, tak niezbędnych w eksporcie polskiego zboża. Wykazując się wyjątkowym
cynizmem, oskarżał publicznie polskiego króla i wielkiego księcia litewskiego Zygmunta I (1506–1548),
brata króla Władysława, o działania skierowane przeciwko świętej religii rzymskiej (mające się przejawiać
w kon likcie z zakonem krzyżackim), choć sam bez
większych oporów spiskował ze schizmatykami moskiewskimi, obiecując pomoc wielkiemu księciu Wasylowi II (1505–1533) w jego walkach z Litwą. Wszystkie
te działania były skuteczne – Korona i Wielkie Księstwo Litewskie, po utracie ziemi czernihowskiej i siewierskiej, w wojnie z Moskwą na wschodzie, bardzo
potrzebowały spokoju na zachodniej granicy. Podobne

uczucia żywił król czeski i węgierski Władysław, coraz
bardziej obawiający się sułtana osmańskiego, bowiem
Porta Otomańska nie ukrywała swych chęci na zdobycie Węgier, okazywanych już od klęski tureckiej pod
Belgradem w połowie XV w. Do ustępstw zachęciły
cesarza niespodziewane sukcesy oręża polsko-litewskiego (wiktoria pod Orszą hetmana Konstantego
Ostrogskiego w 1514 r.) i skuteczne stłumienie przez
Władysława powstania Jerzy Dozsy (powstanie Kuruców 1514 r.) na Węgrzech. Wszystkie te czynniki doprowadziły w efekcie do zawieszenia broni w rywalizacji habsbursko-jagiellońskiej.
W 1515 r. w Wiedniu odbył się uroczysty zjazd cesarza Maksymiliana Habsburga, króla Władysława Jagiellończyka i Zygmunta I Jagiellona, który wybitny niemiecki artysta renesansowy Albrecht Dürer uwiecznił
na jednym ze swych obrazów. Podczas spotkania zapadły brzemienne w skutki decyzje. Zgodnie z przyświecającą Maksymilianowi dewizą: „niechaj inni prowadzą
wojny, Ty, Austrio, żeń się szczęśliwie”, która zaprowadziła dynastię habsburską na sam szczyt (wcześniej
Maksymilian dzięki małżeństwu z Marią Burgundzką
w 1477 r. wszedł w posiadanie niezwykle ważnych pod
względem strategicznym i gospodarczym ziem – hrabstwa Burgundii (Franche-Comté), Niderlandów i Flandrii, zaś dzięki połączeniu węzłem małżeńskim swego
syna, Filipa Pięknego z jedynym dzieckiem władców
Hiszpanii – Ferdynanda Aragońskiego i Izabelli Kastylijskiej, Joanną Szaloną Habsburgowie zawładnęli całym imperium hiszpańskim i jego amerykańskimi koloniami i posiadłościami włoskimi – m.in. Królestwem
Neapolu i Sycylią) cesarz doprowadził do małżeństwa
swych wnucząt, Ferdynanda i Marii z dziećmi Władysława, Anną i Ludwikiem – następcą tronu węgierskiego i czeskiego. Ponadto Maksymilian zobowiązał się
królowi polskiemu Zygmuntowi do wycofania się z sojuszu z Moskwą i obiecał zaniechać podsycania oporów
wielkiego mistrza krzyżackiego Albrechta (siostrzeńca
Zygmunta i Władysława) przed składaniem monarsze
należnego hołdu. Ponadto Naczelny Trybunał Rzeszy
wycofał banicję Gdańska i Elbląga. Najważniejszym
jednak postanowieniem zjazdu była decyzja, że w razie

nio w skład Imperium Osmańskiego (środkowa część
z Budą) lub podlegała sułtanowi na prawach lennych
(Siedmiogród). W ten sposób szala rywalizacji jagiellońsko-habsburskiej przechyliła się na stronę cesarzy
i wkrótce cały spór począł wygasać, bowiem następca
Zygmunta I, jego syn Zygmunt II August (1548–1572)
zawarł w 1548 r. traktat o przyjaźni z Habsburgami,
ożenił się z Katarzyną Habsburg i przeorientował polską politykę z południa na północ, przez co rywalizacja
z dziedzicami Austrii traciła swe geopolityczne podłoże
(na marginesie można zauważyć, że w podobny sposób
wygasł dużo trwalszy i bardziej oddziałujący na losy
Europy spór francusko-habsburski, bowiem gdy tron
hiszpański w 1713 r. ostatecznie przypadł Burbonom,
geopolityczne podłoże rywalizacji zostało zlikwidowane – Francja przestała być okrążona przez Habsburgów, zaś kanclerz austriacki Kaunitz, niczym Zygmunt
August, przeorientował zdecydowanie politykę swego
państwa z zachodu (Belgii) na wschód (Śląsk)).
Zdaje mi się, że pozytywna ocena zjazdu wiedeńskiego z 1515 r., jaką wystawia większość polskich
historyków (m.in. Zbigniew Wójcik) jest uzasadniona.
Wydarzenie to było de facto zdyskontowaniem zwycięstwa pod Orszą przez Zygmunta I na arenie międzynarodowej, a postanowienia spotkania z polskiego punktu widzenia były korzystne (osłabienie pozycji zakonu
krzyżackiego i Moskwy), zaś przejście Królestw Czech
i Węgier we władanie habsburskie na pewno nie było
w 1515 r. przesądzone. Doprowadził do niego nieszczęśliwy bieg wypadków z 1526 r. i nikt nie mógł wcześniej przewidzieć, że zdrowy, 9-letni podczas zjazdu
Ludwik odda bezpotomnie ducha w wojnie z Imperium
Osmańskim i Czechy z Węgrami wypadną z rąk dynastii
jagiellońskiej.
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Zwyciężczyni Olimpiady Anna Latuszek otrzymuje gratulacje od Dyrektor Gabinetu Marszałka Sejmu Aleksandry Klimont-Bodzińskiej, Prezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego – prof. Jana Szymczaka oraz Przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej – prof. Stanisława Roszaka
(fot. Łucja Iwaniec)
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bezpotomnej śmierci Habsburgów całe ich dziedzictwo
(m.in. Austria, Styria, Karyntia), a także korona cesarska (co zdaniem polskiego historyka Mariusza Markiewicza było pogwałceniem przez Maksymiliana praw
Rzeszy) miały przejść na Ludwika Jagiellończyka, zaś
w wypadku bezpotomnego zejścia tego ostatniego trony czeski i węgierski przypadały dynastii habsburskiej.
W następstwie zjazdu osłabła pozycja zakonu krzyżackiego, który de iure tracił oparcie w postaci cesarza
rzymskiego, co miało zapewne pewien wpływ na poskromienie hardości Hohenzollerna i w efekcie mogło
się w jakimś stopniu przyczynić do ostatecznej sekularyzacji zakonu i złożenia hołdu Zygmuntowi Staremu w dziesięć lat po zjeździe wiedeńskim, 10 kwietnia 1525 r. Dzięki zniesieniu banicji z Gdańska polski
eksport zboża mógł już bez obaw rozwijać skrzydła.
Ponadto postanowienia zjazdu umacniały pozycję polskiego monarchy i wielkiego księcia litewskiego w jego
wojnie z Księstwie Moskiewskim, albowiem można
było zaniechać obaw o wojnę na zachodzie i przerzucić całość sił na wschodni front. Najdonioślejszy skutek
zjazdu ujawnił się w 1526 r., gdy na polach pod Mohaczem poległ młodziutki król czeski i węgierski Ludwik
Jagiellończyk (1516–1526), który nie zdołał podołać siłom największego sułtana w historii Imperium
Osmańskiego – Sulejmana Wspaniałego (1520–1566).
Zgodnie z postanowieniami wiedeńskimi stany czeskie rychło obrały królem Ferdynanda Habsburga, zaś
o koronę Węgier władcy austriaccy musieli stoczyć
krwawy, zacięty i długotrwały bój z Portą Otomańską i jej lennikiem Janem Zapolyą, w wyniku którego
(zgodnie z postanowieniami z 1541 r.) tylko zachodnia i północno-zachodnia część Węgier przypadła
Ferdynandowi, cała reszta zaś weszła albo bezpośred-

forum edukacyjne
Wiadomości Historyczne 5/2015

44

TEKST ŹRÓDŁOWY

HISTORIA STAROŻYTNA
Gdy tak ja, Konstantyn August, jak i ja, Licyniusz August, zeszliśmy się szczęśliwie w Mediolanie i omawialiśmy wszystko, co należy do pożytku oraz bezpieczeństwa publicznego, postanowiliśmy między innymi zarządzić
to, cośmy dla wielu ludzi uważali za pożyteczne, a w pierwszym rzędzie, co dotyczy czci należnej Bóstwu. A zatem uradziliśmy dać chrześcijanom i wszystkim innym wolność wyznawania religii, jaką kto chce, by tak dla nas,
jako też dla wszystkich, pod naszą władzą zostających, Bóstwo istniało na stolicy niebieskiej jako cel modłów
i źródło zmiłowania. Przeto, zdrową radą powodowani i z najsłuszniejszej wychodząc zasady, uznaliśmy, iż nie
należy odmawiać wolności bezwzględnie nikomu, kto by umysł swój skierował czy to ku obrządkowi chrześcijan,
czy też ku takiej religii, jaką dla siebie uważa za najodpowiedniejszą; by najwyższe Bóstwo, którego religii dobrowolnie ulegamy, mogło nam we wszystkim użyczać swej łaski i życzliwości.
Przeto spodobało się nam uwiadomić Łaskawość Twoją, by – po usunięciu wszystkich w ogóle warunków,
jakie przedtem w pismach do urzędu Twego skierowanych odnośnie imienia chrześcijan zawarte były – teraz
każdy z tych, którzy tę samą wolę mają zachowywania religii chrześcijańskiej, swobodnie i po prostu, bez jakiegokolwiek niepokoju i naruszenia to samo mógł zachować.
Postanowiliśmy Troskliwość Twoją jak najgruntowniej o tym uwiadomić, abyś wiedział, że daliśmy tymże chrześcijanom wolną i bezwzględną możliwość wyznawania ich religii. Gdy się dowiadujesz, że tym na to zezwoliliśmy,
rozumie Łaskawość Twoja, iż również i dla innych podobnie wolna i otwarta przyznana została możliwość w naszych spokojnych czasach wybrania sobie przedmiotu kultu, ponieważ pod żadnym względem nie chcemy uwłaczać ani honorować kogokolwiek, ani religii. Nadto postanawiamy odnośnie chrześcijan, że miejsca, w których się
przedtem zgromadzali, a które także w dawniejszych pismach do urzędu Twego były wymieniane, mają im być
zwrócone darmo, bez żadnego odszkodowania, bez żadnego zwlekania lub wahania, chociażby były sprzedane,
czy to przez skarb nasz, czy przez kogokolwiek innego. Również czym prędzej zwrócić mają i ci, którzy te miejsca
otrzymali w darze lub kupili, a ci, którzy jakieś obietnice dostali, niech się zwrócą do naszego namiestnika, aby
i ich prośbie zadość się stało.
Wszystkie te rzeczy zgromadzeniu chrześcijan oddać należy niezwłocznie za Twoim pośrednictwem. A ponieważ wiadomo, że chrześcijanie mieli nie tylko te miejsca, gdzie się zazwyczaj zgromadzali, ale także należące
do nich jako do organizacji, czyli do kościołów, a nie do poszczególnych jednostek, przeto wszystko to – jak
wyżej powiedziano – tymże chrześcijanom, to jest organizacji i kościołom ich, bez jakiejkolwiek zwłoki lub sporu
zwrócić nakażesz. Uczynisz to sposobem wyżej wspomnianym, a więc, że ci, którzy – jak powiedzieliśmy – oddadzą bez zapłaty, mają się spodziewać odszkodowania od Naszej Łaskawości. We wszystkim tym wspomnianemu
wyżej ciału chrześcijan winien jesteś użyczyć najskuteczniej pomocy, aby rozkaz nasz czym prędzej był wykonany,
by także w ten sposób dzięki naszej łaskawości przyczyniono się do uspokojenia publicznego.
Odtąd będzie z nami – jak wyrażono powyżej – życzliwość Boska, której w tak ważnych chwilach doznaliśmy,
a która przez cały czas szczodrze towarzyszyć będzie naszym postępom w osiąganiu powszechnej szczęśliwości.
By zaś wiadomość o postanowieniu naszej łaskawości mogła dojść do wszystkich, pismo to, przepisane u Ciebie, ma być wyłożone wszędzie, i wszystkim przez Ciebie ogłoszone, aby zarządzenie tej naszej łaskawości nie
pozostało w ukryciu.

Pytania i polecenia:
1. Co to za dokument? Z którego pochodzi roku?
2. Czy postanowienia tego dokumentu obejmują tylko chrześcijan? Co ogólnie zarządzają władcy w sprawie religii?
3. Jakie szczegółowe decyzje w sprawie chrześcijan podejmują władcy? Wymień je w punktach.
4. Jak władcy uzasadniają wydanie tego dokumentu?

forum edukacyjne

Marcin Rozmiarek
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Śremie

1. Dokument ten nazywany jest edyktem tolerancyjnym Konstantyna Wielkiego (edyktem mediolańskim), choć jak uważa prof. Maria Jaczynowska,
poprawniejsze jest użycie: „potwierdzenie przez
Konstantyna Wielkiego i Licyniusza edyktu Galeriusza w sprawie wolności wyznawania religii”. Akt ten
został wydany w 313 r. n.e. w Mediolanie.
2. Dokument ten wprowadzał wolność wyznawania
różnych religii (w tym pogańskich), nie tylko – jak
powszechnie się sądzi – chrześcijaństwa. Był to dokument tolerancyjny wobec wszystkich wyznań i religii
imperium, na mocy którego każdy miał prawo wyznawania tego, co uważał za słuszne. W edykcie wyszczególnieni są chrześcijanie, bowiem prześladowania
rządów cesarza (Augusta w tetrarchii) Dioklecjana
(w roku 303/304 r. n.e.) spowodowały nie tylko ich
izyczną eksterminację, lecz również grabież mienia
prywatnego wyznawców Jezusa oraz majątku gmin
chrześcijańskich (w tym budowli kultowych – kościołów jak i miejsc ich spotkań). Na mocy decyzji Augustów wszystkie dobra mają im zostać zwrócone.
3.
a) wolność wyznawania wiary przez chrześcijan
– zakaz jakiegokolwiek prymatu (w tym wiary
w Jezusa);
b) nakaz zwrócenia dóbr gminom chrześcijańskim
(nazywanym w edykcie „kościołami” i „organizacjami”), które zostały skon iskowane w okresie
prześladowań, tj. miejsc zgromadzeń i budynków
(kościołów);
c) osoby, które bezzwłocznie zwrócą dobra wcześniej
należące do chrześcijan, mogą zyskać rekompensatę (odszkodowanie) ze skarbca cesarskiego;
d) chrześcijanie mają odzyskać należący do ich gmin
majątek w najszybszym możliwym czasie;
e) nie mogą ponosić kosztów związanych z odzyskiwanymi dobrami – wracają one do nich nieodpłatnie;

Karbala

(fot. Joanna Orzeł)

f) wszelkie wnioski poszkodowanych, tj. chrześcijan, powinny być kierowane do poszczególnych
namiestników prowincji.
4. Konstantyn Wielki i Licyniusz uzasadniają potwierdzenie edyktu tolerancyjnego Galeriusza (czyli wydanie edyktu mediolańskiego w 313 r. n.e.) jako
danie możliwości wyznawania różnych bogów,
aby każdy z nich swymi wyrokami był przychylny
ludziom, którzy ich wyznają jak i całej ludzkości,
rozumianej jako rzymskie cesarstwo. Decyzja ich
spowodowana jest – według słów edyktu – chęcią
stworzenia powszechnego dobra, którego gwarantami są cesarze – Auguści. Choć w tekście mowa
jest o dobru, którego doświadczalni cesarze od „Bóstwa” nie należy jednak interpretować tych słów
jako odniesienie do wczesnochrześcijańskiej legendy, która powiadała, że zwycięstwo nad Maksymiuszem w bitwie koło Mostu Mulwijskiego (w 312 r.
n.e.) Konstantyn Wielki zawdzięczał głosowi, który rzekł: „in hoc signo vinces” („pod tym znakiem
zwyciężysz”). Konstantyn, choć protegował Kościół
(udział w soborze nicejskim w 325 r. n.e.), lansował
zarazem bóstwa pogańskie jak Sol Invictus („słońce
niezwyciężone”). Chrzest przyjął prawdopodobnie
dopiero na łożu śmierci w 337 r. n.e. Edykt mediolański ma charakter dokumentu tolerancyjnego dla
wszystkich rzymskich obywateli.
efektami, scenograﬁą. Nie jest
to jednak pochwała żołnierskiej
przygody, obraz raczej skłania
do reﬂeksji nad celowością takich operacji. Żołnierze jadą
na misję, bo mają do spłacenia
kredyty. W rozmowie polskiego

dowódcy z bułgarskim pada
znamienne zdanie, że kiedyś służyli wielkiemu bratu, teraz służą
drugiemu, zmienił się tylko język
z rosyjskiego na angielski. Nie
zmieniło się tylko to, że nikt się
z nami nie liczy – z ﬁlozoﬁcznym spokojem zauważył Bułgar.
W scenie pod koniec ﬁlmu
dwaj oﬁcerowie amerykańscy
dziękują polskiemu dowódcy
za wykonanie zadania i przekazują obowiązującą oﬁcjalną wersję wydarzeń – City Hall obroniły siły irackie ze wsparciem sił
stabilizacyjnych. Współczesna
wojna to nie tylko karabin.
Producent: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. Reżyseria: Krzysztof
Łukaszewicz. W roli kapitana
Kalickiego Bartłomiej Topa.
Premiera 11 września 2015 r.
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Film Karbala w reżyserii
Krzysztofa Łukasiewicza to ﬁlm
akcji, którego bohaterami
są polscy żołnierze pełniący
w Iraku „misję stabilizacyjną”.
Czterdziestoosobowa zmiana
pod dowództwem kapitana
Kalickiego, z podobną liczebnie grupą bułgarskich komandosów, ma za zadanie przez 72
godziny ochraniać City Hall,
siedzibę władz administracyjnych w mieście Karbala. Tymczasem do miasta przybywają
pielgrzymi celebrujący zakazane wcześniej święto Aszura.
Równocześnie dochodzi do zamachów, drogi zostają zaminowane, iracka załoga ucieka

z City Hall, Polacy i Bułgarzy
są zdani na własne siły.
Zamknięci w City Hall żołnierze przeżywają cztery dni
piekła. Heroiczna postawa,
determinacja i wola walki sprawiają, że polsko-bułgarska formacja nie tylko wygrywa bitwę,
ale wychodzi z niej bez większych strat. Jest to jedna z najbardziej bohaterskich bitew Polaków po II wojnie światowej.
Karbala, jak podkreślają
twórcy, to ﬁlm przywracający
pamięć o najnowszych polskich bohaterach, których zwycięstwo w obronie City Hall
przez długi czas było owiane
tajemnicą. Obraz ujawnia kulisy polskiej misji w Iraku.
Film
jest
zrealizowany
z dużym rozmachem, sprawnie, z dobrymi grą aktorską,

Marcin Rozmiarek w trakcie pisania analizy tekstu źródłowego

NOWA KSIĄŻKA NORMANA

DAVIESA

PO RAZ PIERWSZY OPISUJĄCA CAŁY SZLAK ARMII ANDERSA
Chciałem pokazać ogromną różnorodność ludzi dowodzonych
przez Władysława Andersa, a także niezwykły wachlarz ich uczuć
i przeżyć od zrezygnowania i rozpaczy, przez strach, pragnienie,
ciężkie próby i poświęcenie, aż do ulgi i nadziei.
Norman Davies

Marsz Armii Andersa nie
ma sobie równych w historii:
sto dwadzieścia tysięcy ludzi
przeszło dwanaście tysięcy kilometrów. Rozsypani po „nieludzkiej ziemi” Polacy stawili
się na wezwanie generała
Andersa, licząc na ocalenie.
Przekraczali granice Związku
Sowieckiego z nadzieją na powrót do domów. Gdy zwyciężali Niemców pod Monte
Cassino, Anconą i Bolonią,
wiedzieli już, że te nadzieje
pozostaną niespełnione.
To oni stali się namiastką wolnej
Polski. Żołnierzom towarzyszyli
cywile: dzieci, kobiety, starcy.
Próbowali normalnie żyć. Działały szpitale, szkoły, sierocińce.

Autor Norman Davies i fotograf Janusz Rosikoń w Jerozolimie (styczeń 2014)

Trudy marszu, codzienne rozterki, poświęcenie w boju, drobne
radości i wielkie dramaty złożyły się na opowieść o jednym
z najbardziej niezwykłych rozdziałów II wojny światowej.
Nikt wcześniej
nie opowiedział jej tak,
jak czyni to teraz Norman Davies.

Wraz z fotografem Januszem
Rosikoniem wyruszył śladem
Armii Andersa. Odwiedził Rosję,
Iran, Izrael, Włochy, a nawet
Nową Zelandię, Afrykę. Książka
zawiera nieznane relacje świadków, niepublikowane materiały
archiwalne oraz zdjęcia dokumentujące tę fascynującą podróż Szlakiem Nadziei.

Andersowców szlak nadziei
Wojny wprawiają ludzi w ruch. Armie maszerują.
Ofensywy wywołują kontrofensywy. Szerzą się strach
i przemoc. Cywile uciekają. W ciągu zaledwie kilku
dni dziesiątki tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci, wojskowych i cywilów porzucają swoje domostwa.
Tak właśnie wyglądał pierwszy tydzień września 1939 roku,
kiedy armia niemiecka najechała Polskę, rozpoczynając tym samym II wojnę światową. Następnie zaczynają maszerować kolejne
armie. Wzrastają strach i przemoc. Strumień uchodźców zamienia
się w wielką falę ludności, zmierzającą ku miejscom i doświadczeniom, których wcześniej sobie nawet nie wyobrażano.
To wydarzyło się w trzecim tygodniu września 1939 roku,
gdy stalinowska Armia Czerwona nieoczekiwanie przyłączyła
się do Wehrmachtu i najechała na Polskę, tym samym przełamując opór Polaków i przypieczętowując rozpad polskiego
państwa.
Wybuch II wojny światowej wywołał kilka takich fal ludności.
Jeden strumień płynął na północ do państw bałtyckich, które
zapewniały możliwość ucieczki do Skandynawii, a inny – przez
południowe granice Polski do sąsiednich Węgier i Rumunii, skąd
uciekinierzy mieli nadzieję dotrzeć na terytoria sojuszników.
Były wśród nich tysiące polskich żołnierzy, jak również polski
rząd, który opuścił Warszawę 18 września, przekroczył granicę rumuńską i ostatecznie znalazł dla siebie miejsce na uchodźstwie,
najpierw w Paryżu, a potem w Londynie. Wreszcie trzecia fala,
licząca ponad 300 tys. uchodźców, płynęła na wschód, uciekając

przed Niemcami i szukając schronienia w Rosji sowieckiej. Zawierała dużą grupę polskich Żydów, przerażonych dyskryminacyjną
polityką nazistów w Niemczech.
Jednak największa fala ruszyła – z pewnym opóźnieniem –
z części Polski okupowanej przez Sowietów. Pod auspicjami stalinowskiego aparatu represji do odległych zakątków ZSRS, największego państwa na świecie, deportowano z Kresów od 1 do 2 mln
ludzi. W przeciwieństwie do swoich rodaków, których z domów
wygnała wojna, ci deportowani nie byli uchodźcami w zwykłym
znaczeniu tego słowa. Byli oﬁarami oﬁcjalnej polityki sowieckiej,
która aktywnie dążyła do usunięcia z okupowanych terytoriów
kategorii ludności uznanych za niepożądane społecznie lub poli-

Polscy wygnańcy w Kostousowie na Uralu, 1940 lub 1941 r.

tycznie. W odróżnieniu od nazistów, którzy eliminowali pewne kategorie ludności na podstawie pseudorasowych kryteriów, Sowieci
kierowali się w tym względzie kryteriami pseudospołecznymi.
Udręka uchodźców nie miała końca, nawet kiedy dotarli już
do pierwotnie wyznaczonego miejsca wygnania. Miała się ciągnąć
daleko poza Rosję sowiecką, do Azji Środkowej, Persji, Iraku, Palestyny i Egiptu, a potem na wszystkich kontynentach, gdy docierali
do Indii, Afryki, Ameryki, Europy Zachodniej, a nawet Australazji. Ludzie ci nie wiedzieli, czy przyjdzie im żyć, czy umrzeć, ani gdzie i kiedy
skończy się ich przymusowa wędrówka. O nich jest ta książka.
Mieszkańcy Europy Zachodniej przyzwyczaili się już do fałszywego wyobrażenia, że tak naprawdę niewiele się wydarzyło podczas pierwszych miesięcy wojny. Mówią o le drôle de
guerre, czyli „dziwnej wojnie”, i rzadko wybiegają poza granice własnych krajów. Dwa zachodnie państwa, Wielka Brytania
i Francja, wypowiedziały Niemcom wojnę 3 września 1939
roku, żądając wycofania Wehrmachtu z Polski, ale nie zareagowały podobnie na inwazję sowiecką i nie domagały się
wycofania Armii Czerwonej. Polski ambasador hrabia Raczyński
wzbudził zdumienie wśród brytyjskich urzędników, gdy pojawił
się 17 września w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Wielkiej
Brytanii, powołując się na brytyjskie gwarancje dla niepodległości Polski. Usłyszał, że „Wielka Brytania gwarantuje niepodległość Polski, a nie jej granice”. Zgrabna soﬁstyka. Ambasador
nie mógł mieć wątpliwości, że gwarancje brytyjskie odnosiły
się wyłącznie do działań niemieckich i że ani Londyn, ani Paryż
nie były gotowe osądzić Rosji według tych samych surowych
standardów, jakie stosowały wobec Niemiec.
W prasie pojawiały się opinie wybitnych polityków, w tym byłego premiera Davida Lloyda George’a, którzy twierdzili, że o ile
atak niemiecki był nikczemny, o tyle atak sowiecki był w jakiś sposób zrozumiały. Nie po raz ostatni polski rząd zderzył się boleśnie
z zachodnim postrzeganiem Rosji przez różowe okulary i niedostrzeganiem w Stalinie tyrana, którym był w rzeczywistości.
W grudniu 1943 port w Tarencie na czubku włoskiego buta zajmowali Brytyjczycy. Kampania włoska, która zaangażowała w polu
20 niemieckich dywizji, była zupełnie nieporównywalna z tytanicznym wysiłkiem na Wschodzie, gdzie ponad 150 dywizji niemieckich
stawało przeciwko jeszcze większym siłom sowieckim. Była jednak
ważna z politycznego i psychologicznego punktu widzenia.

Dwie próby okrążenia Niemców poprzez desant, najpierw
w Salerno koło Neapolu, a potem bardziej na północ w Anzio,
nie dały spodziewanych rezultatów i kosztowały wiele oﬁar.
Drogę do Rzymu prowadzącą przez środek półwyspu blokowała
masywna, naturalna twierdza na Monte Cassino. Mówiąc wprost,
aliantom brakowało żołnierzy i siły ognia, aby wyprzeć Niemców
z zajmowanych pozycji, a co dopiero pokonać ich w polu. Posiłki
były pilnie potrzebne.
I wreszcie miały nadejść. Oﬁcerowie brytyjscy nerwowo chodzący tam i z powrotem po nabrzeżu portowym w Tarencie wiedzieli, że z położonej na wschodnim krańcu basenu Morza Śródziemnego Aleksandrii wypłynęły już pierwsze konwoje okrętów
transportowych. Na pokładach miało być 50 tys. wyszkolonych
żołnierzy udających się do Włoch, aby odmienić na lepsze losy
alianckiego zaangażowania w wojnę na półwyspie.
Tarent i jego okolice zajęła brytyjska 8 Armia dowodzona przez
gen. Olivera Leese’a, złożona z żołnierzy bardzo wielu narodowości. W jej skład wchodziły m.in. formacja z Indii, batalion Maorysów z Nowej Zelandii oraz pochodzący z Tahiti (a wystawiony
przez Wolną Francję) „Batalion z Pacyﬁku”. Nie brakowało tam
zatem egzotycznych sojuszników. Ale pochodzenie i tożsamość
płynącej właśnie do Włoch formacji otaczała jakaś szczególna tajemnica. Nadano jej nazwę 2 Korpus Polski i umieszczono pod
brytyjskim dowództwem. Jej dowódcą był gen. Władysław Anders,
który dwa lata wcześniej w Persji wprowadził swoich ludzi w sferę
działań Brytyjczyków. Jak, kiedy i dlaczego przeszli z Polski do Persji – tego nikt nie potraﬁł zrozumieć. Na nabrzeżu znajdowali się
oﬁcerowie łącznikowi, którzy mogli objaśnić z grubsza dzieje
2 Korpusu, ale dla większości czekających wojskowych tłumaczenie to byłoby i tak niepojęte. Wieść gminna niosła, że są to „posiłki z Syberii”, i wszystkich interesowało – podobnie jak przy kilku
poprzednich okazjach – czy będą mieli śnieg na butach.

1334 dni, ponad 12 tys. km tyle przemierzyła armia Andresa – fotograﬁe i ilustracje pochodzą z książki „Szlak nadziei”
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Gra planszowa

„Pan tu nie stał.
Demoludy”
Do polskich sklepów traﬁła ostatnio kontynuacja kultowej
gry planszowej „Pan tu nie stał” opatrzona tym razem podtytułem „Demoludy”. Tradycyjne gry, które w latach 90. XX wieku
zostały wyparte przez swoje komputerowe odpowiedniki, również w naszym kraju przeżywają od pewnego czasu prawdziwy
renesans. Niezwykle interesująco prezentuje się zwłaszcza szeroka oferta gier o charakterze historycznym, które często w sposób
bardzo precyzyjny oddają realia prezentowanych epok. Stanowią
doskonałe uzupełnienie tradycyjnej edukacji szkolnej, a także
dodatkowy sposób na zainteresowanie młodych ludzi historią.
Planszówki sprzyjają także zacieśnianiu więzi międzyludzkich,
gdyż niejednokrotnie zasiadają nad nimi całe rodziny oraz grupy
przyjaciół i znajomych.
W „Pan tu nie stał. Demoludy” gracze przenoszą się do czasów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, gdzie na półkach brakuje oczywiście wielu podstawowych towarów. Ponieważ są one
jednak dostępne u naszych sąsiadów, wystarczy wykazać nieco sprytu oraz gotowości do podjęcia ryzyka, aby sprowadzić
je do Polski.
Uczestnicy rozgrywki podróżują więc do różnych państw, biorą udział w zaciętych licytacjach, muszą także poradzić sobie
z aktywnością celników i milicjantów czy też chociażby uniknąć
prozaicznej awarii samochodu. Zabierają ze sobą różne towary na wymianę: krem Nivea, butlę gazową czy butelkę Żytniej,
a ich celem jest przywiezienie do ojczyzny brakujących dóbr
szybciej, niż uczynią to przeciwnicy.
Na początku każdy wybiera jeden z pięciu stosów reprezentujących pięć różnych krajów. Podczas licytacji używa kart-towarów,
ale tylko takich, które odpowiadają kolorowi danego kraju. Może
wyłożyć jedną lub więcej kart, natomiast kolejny gracz musi go
przebić, jeżeli chce pozostać w grze. Kiedy uczestnik bardzo cze-

Selma
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– ﬁlm o przełomowym punkcie
w działalności Martina Luthera Kinga
W kwietniu 2015 do polskich kin traﬁła Selma – ﬁlm idealnie pasujący do klimatu roku
wyborczego. Abstrahując całkowicie od wartości
historycznej i artystycznej dzieła, warto zwrócić
uwagę na jego przesłanie i zainteresować nim
wszystkich ludzi, którzy od lat zaniżają w Polsce frekwencję wyborczą. Dotyczy to zwłaszcza
młodych osób, które mimo licznych kampanii
społecznych oraz wysiłków nauczycieli wiedzy
o społeczeństwie nadal nie widzą sensu w chodzeniu na wybory i referenda. Przyjrzenie się zaś
z bliska ludziom, którzy często przez całe pokolenia nie mogli korzystać z tego przywileju, a walcząc o jego uzyskanie zapłacili niejednokrotnie najwyższą cenę,
może skłonić niejednego widza do głębokiej reﬂeksji.
Wracają do samej Selmy – podstawową cechą ﬁlmu jest
zastąpienie wielkich wydarzeń historycznych, takich jak marsz

goś potrzebuje, to raz na licytację może zagrać dowolną liczbę
kart rewersem do góry, podbijając stawkę o 1 za każdą taką kartę.
Po wycofaniu się wszystkich graczy z rundy licytacji jej zwycięzca
zdobywa towar i pakuje go do swojego samochodu.
Osoba, która zdobędzie towary z czterech różnych krajów,
wygrywa. Gracze mają do dyspozycji również dziesięć kultowych
samochodów oraz gazetę informacyjną „Forum ludowe”, opisującą specyﬁkę turystyki handlowej w latach 70. i 80. XX wieku. W pudełku znajduje się również dodatek do gry „Pan tu nie
stał”, mianowicie „Bazar Różyckiego”, który pozwala na wykorzystanie w poprzedniej grze zagranicznych towarów.
Dodatkowym atutem są piękne i klimatyczne rysunki Marka
Szyszko. Czas trwania jednej rozgrywki to około 30 minut. „Demoludy” są przeznaczone dla osób powyżej 10 roku życia, jednak
z całą pewnością zainteresują także starszych graczy, a zwłaszcza wszystkich tych, którzy pamiętają realia życia w poprzednim
ustroju lub po prostu interesują się wspomnianym okresem.

na Waszyngton czy zamach w Memphis, przez
dużo mniej znany epizod, jakim był marsz z Selmy do Montgomery. Należy uznać to za bardzo
ciekawe rozwiązanie, gdyż ówczesne zdobycze
stanowiły w dużym stopniu podstawę dalszych
sukcesów głównego bohatera i jego zwolenników. Twórcy usiłowali również pokazać Kinga
nie tylko jako charyzmatycznego przywódcę, lecz
także jako mającego swoje słabości i wątpliwości człowieka z krwi i kości. Niestety, podobnie
jak wcześniej w Lincolnie, celu tego nie udało się
już amerykańskim twórcom osiągnąć, a znaczna
część scen oraz dialogów ma charakter wybitnie
patetyczny. W ﬁlmie brakuje również ogólnego
tła historycznego, na skutek czego widzowi pozbawionemu wiedzy własnej na temat sytuacji
wewnętrznej oraz międzynarodowej USA w latach sześćdziesiątych XX wieku trudno będzie
pewne sprawy zrozumieć. Pomysł na ﬁlm wydaje się więc znakomity, prezentowane w nim wartości godne
pochwały, jednak już sama jego realizacja psuje ostateczny efekt.
Mimo wszystko z uwagi na wspomniane walory w zakresie edukacji obywatelskiej warto poświęcić nieco ponad dwie godziny
na obejrzenie Selmy.
Opracował: Artur Ryszard Jęcka
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Akcja/operacja „Wisła”
Artykuł Akcja/operacja „Wisła”, zamieszczony w nr
2/2015 „WH”, wzbudził żywe reakcje naszych Czytelników. Poniżej zamieszczamy krótkie fragmenty listów i odpowiedzi autora. Zapraszamy na naszą stronę
internetową www.aspress.com.pl/wisla/, gdzie można
się zapoznać z całą korespondencją.
Jako osoba badająca od lat powojenne stosunki polsko-ukraińskie z dużym zainteresowaniem przeczytałem zamieszczony w Państwa czasopiśmie (w numerze 2 z 2015 r.)
artykuł pióra Marka Białokura Akcja/operacja „Wisła”.
Ucieszyło mnie podjęcie przez redakcję tematu największej po wojnie militarnej operacji Wojska Polskiego. Artykuł napisany został z dużym wyczuciem i wrażliwością, co zważywszy na budzący wiele kontrowersji temat,
nie było z pewnością łatwe. W tym dobrym i generalnie
rzetelnym tekście zauważyłem jednak szereg nieścisłości
i pomyłek wymagających sprostowania, zarówno w tekście głównym, jak i w umieszczonych obok niego ramkach, które być może umknęły w procesie recenzyjnym
i redakcyjnym.
Najważniejszym błędem jest występujące zarówno
w tekście głównym, jak i w ramkach mylenie akcji „Wisła” z przesiedleniami na sowiecką Ukrainę. Przykładem
jest chociażby „ramka” dotycząca Łemków, gdzie napisane
zostało, że w czasie operacji „Wisła” około 60% Łemków
deportowano na Ukrainę (s. 37). W rzeczywistości przesiedlenia z Łemkowszczyzny na Ukrainę trwały od końca
1944 r. do połowy 1946 r., zaś akcja „Wisła” rozpoczęła się
dopiero w kwietniu 1947 r. Podobny błąd popełniony został w przypadku następnej ramki poświęconej Bojkom,
w której wyjazdy na Ukrainę również połączono niefortunnie z akcją „Wisła”. Należy też dodać, że początkowo
sporo Łemków, zwłaszcza o poglądach prokomunistycznych, wyjeżdżało dobrowolnie, a nawet z różnych względów z radością. Stąd użyty termin „deportowano” nie jest
do końca adekwatny […].
Przesiedlenia na Ukrainę sowiecką trwały nie od wiosny 1945 r., jak chce autor (s. 38), ale już od października
1944 r. Nieprawdą jest też, że przesiedlenia prawie pół miliona Ukraińców dokonała Grupa Operacyjna „Rzeszów”,
gdyż powstała ona dopiero 5 kwietnia 1946 r., kiedy to już
większość Ukraińców już wyjechała, przy czym, jak poprzednio wspomniałem, spora część dobrowolnie […].
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Z poważaniem
dr hab. Jan Pisuliński
(pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego)

W odpowiedzi na list dr. hab. Jana Pisulińskiego:
Serdecznie dziękuję za lekturę popularnego artykułu o akcji/
operacji „Wisła” oraz ciepłe słowa, w których podkreślono, że
„został napisany z dużym wyczuciem i wrażliwością, co zważywszy na budzący wiele kontrowersji temat, nie było z pewnością
łatwe”. Wytknięte w tekście nieścisłości przyjmuję z pokorą
i uznaniem dla wiedzy autora listu.
Z wyrazami szacunku
Dr Marek Białokur
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Z poważaniem
Małgorzata Sobol
***

W odpowiedzi na list Pani Małgorzacie Sobol:
[…] Dla każdego autora, jak sądzę, największą karą jest brak
czytelników. Tymczasem Pani list stanowi kolejne potwierdzenie
zainteresowania, z którym spotkał się popularnonaukowy tekst
o akcji/operacji „Wisła”. Wśród wyrażanych na jego temat głosów nie brakowało merytorycznej krytyki, ale też słów uznania
i zaproszeń na wykłady. Wymienionych przez Panią zarzutów,
które na końcu listu skwitowane zostały stwierdzeniem, że prezentuję „stronnicze i nieprawdziwe poglądy”, nie mieszczą się
w żadnej z tych kategorii. Od zawsze staram się wczuć w emocje
bohaterów moich badań historycznych oraz ich współczesnych
odbiorców. Nigdy jednak nie pozwoliłem sobie, aby empatia
przesłoniła fakty. Z szacunku dla Pani oraz uznania dla dbałości Redakcji „Wiadomości Historycznych z Wiedzą o Społeczeństwie” o wysoki poziom merytoryczny pisma poniżej krótko odnoszę się do poruszonych w liście kwestii:
Razi Panią, że „działania podjęte przez władze PRL tłumaczę
w materiale jako działania na rozkaz i we współpracy z ZSRR
i NKWD w ramach niszczenia państw wielokulturowych, w tym
zniszczenia społeczności i kultury ukraińskiej”.
Otóż pragnę zwrócić uwagę, że w moim tekście nie ma mowy
o tłumaczeniu kogokolwiek za „niszczenie państw wielokulturowych”. Jest natomiast stwierdzenie, które opisuje sytuację, jaka
zaistniała w Europie zarówno w trakcie II wojny światowej, jak
i po jej zakończeniu […].
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Z wyrazami szacunku
Dr Marek Białokur
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***

***
[…]
Razi mnie to, że działania podjęte przez władze PRL
tłumaczy się w tym materiale jako działania „na rozkaz i we współpracy z ZSRR i NKWD w ramach niszczenia
państw wielokulturowych”, w tym zniszczenia społeczności i kultury ukraińskiej, jako „komunistyczne represje
wymierzone wobec niewinnych Ukraińców”. W artykule
p. Marka Białokura zabrakło mi informacji, że akcja Wisła
była podyktowana ochroną ludności przed ludobójstwem
ze strony band UPA i że takie działania podjąłby każdy
rząd, nie tylko rząd Polski przedwojennej, nie tylko Polski
demokratycznej i nie tylko rządy państwa polskiego. Bezwarunkowo bandy UPA musiały utracić swoje zaplecze
i źródła pomocy. Takie metody są oczekiwane ze strony
wszelkich rządów wszelkich państw w wypadku takiego zagrożenia. Być może nawet gdyby w Polsce nie było
rządu komunistycznego, a rząd demokratycznie wybrany, takie działania jak akcja „Wisła” byłyby podjęte szybciej i byłyby radykalniejsze/skuteczniejsze. To zbrodnie
UPA i OUN spowodowały konieczność takich działań,
a w tym tekście zabrakło mi podkreślenia tego faktu.
Zabrakło mi również też informacji o skali ludobójstwa na Polakach dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów. […]

rekomendacje „WH”
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Pilecki
Film Pilecki to polski fabularyzowany dokument w reżyserii Mirosława Krzyszkowskiego przedstawiający historię
rotmistrza Witolda Pileckiego od czasów jego młodości, poprzez działania w czasie II wojny światowej, aż do uwięzienia
i śmierci w maju 1948 roku.
Jego pokoleniu historia oﬁarowała dwie wojny, konspirację, powstanie warszawskie, dwa totalitaryzmy, dwie polskie
armie, dwie wizje ojczyzny. Zmuszało to do wielu wyborów,
a ci, którzy byli wierni jednej idei, tracili najwięcej, często
życie. Taki los spotkał rotmistrza Pileckiego.
Autorzy ﬁlmu przypominają, że angielski historyk Michael
Foot w książce Six Faces of Courage w 1978 r. zaliczył rotmistrza Pileckiego do sześciu najodważniejszych ludzi ruchu oporu II wojny światowej. Być może był najodważniejszym, choć
czy takie porównania mają sens? Jak porównać bohaterstwo
Witolda Pileckiego, który dobrowolnie dał się złapać i uwięzić w Oświęcimiu, z bohaterstwem Victora Gersona, Anglika,
który stworzył kanał przerzutowy dla zestrzelonych nad Europą
lotników, a po wojnie został sprzedawcą dywanów, czy Belgijki
Andree de Jongh, która stworzyła podobny kanał przerzutowy
dla uciekinierów z obozów jenieckich, a po wojnie pracowała
w szpitalach w kilku krajach afrykańskich? Tak potoczyły się
losy niektórych bohaterów z listy Foota. Żaden nie zginał z rąk
rodaków. Dlaczego z Pileckim los obszedł się tak okrutnie?
Dlaczego zginął i dlaczego został skazany na zapomnienie?
Film nie odpowiada na to pytanie, koncentruje się
na przedstawieniu losu Pileckiego. Jest to produkcja niskobudżetowa, powstała dzięki prywatnym darczyńcom. Jak większość takich produkcji opiera się na schemacie – wspomnienie o bohaterze (wspominają: syn Stanisław Pilecki i historyk
dr Adam Cyra), fabularyzowane przebitki, trochę oryginal-

nych zdjęć, dokumentów i komentarz. Skromnie, a młodzież
szkolna powie zapewne, że nudnie.
Historia rotmistrza Pileckiego z pewnością zasługuje
na produkcję z rozmachem, nie tylko od strony technicznej,
lecz także z głęboką, otwartą i bez jednostronności analizą
wojny polsko-polskiej po zakończeniu drugiej wojny światowej. Ile jeszcze lat upłynie, zanim doczekamy się takiego ﬁlmu?
Producent: Stowarzyszenie Auschwitz Memento. Reżyseria
Mirosław Krzyszkowski. W roli rotmistrza Pileckiego Marcin
Kwaśny. Premiera 25 września 2015 r.
Opr. JS
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