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inęło już wystarczająco dużo czasu od tegorocznej matury z historii i wiedzy o społeczeństwie, aby podjąć rzeczową dyskusję nad jej wynikami. Jak pisze Włodzimierz Kowalczyk, rozpoczynając swoją analizę sukcesów i porażek na egzaminie, nie można być z niego w pełni zadowolonym, „bo chociaż nieznacznie wzrosła populacja zdających, to wyniki pozostawiają
wiele do życzenia”. Pozornym sukcesem był wzrost liczby zdających historię. Do egzaminu przystąpiło
ponad 19 tys. uczniów, ale w tej grupie znaleźli się po raz pierwszy absolwenci techników. W grupie licealistów liczba chętnych do zmierzenia się z historią spadła. Wyniki wskazują wyraźnie, że matura okazała
się trudniejsza od tej z roku poprzedniego, choć konstrukcja arkusza niewiele się zmieniła. Poważnym
wyzwaniem okazało się jednak rozwiązywanie zadań z zakresu rozszerzonego przez uczniów, którzy realizowali Podstawę programową jedynie w zakresie podstawowym.
W opracowaniach Włodzimierza Kowalczyka i Piotra Załęskiego znajdziemy nie tylko analizę arkuszy,
zadań, wyników, lecz także wnioski i propozycje na przyszłość.
Ponadto w numerze sylwetki bohaterów sprzed lat – Stefana Bobrowskiego i Tomasza Czapskiego oraz
podróż do Charkowa w poszukiwaniu polskich śladów.
Stanisław Roszak
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panteon ojczysty

Stefan Bobrowski
– bohater zapomniany?
Anita Młynarczyk-Tomczyk

„Nie będzie więc chyba przesadnym uproszczeniem, jeżeli
się zgłosi wniosek o rewizję dotychczasowych wartościowań,
w której rezultacie pierwszemu z przywódców powstania
styczniowego przypadnie taka
sama co najmniej pozycja,
jaką od dawana w opinii narodu słusznie zajmuje ostatni
tamtej walki kierownik”1.
Paweł Jasienica

4

rzygotowany w okresie dwudziestolecia międzywojennego Polski Słownik Biograficzny
zawiera o Stefanie Bobrowskim (1841–1863) prawie
trzystronicową informację. Z najważniejszych wiadomości wynika,
że był on naczelnikiem miasta
Warszawy,
przewodniczącym
Centralnego Komitetu Narodowego jako Tymczasowego Rządu
Narodowego w roku 1863. Bobrowskiego przedstawiono jako
pierwszorzędnego
kierownika
(Tymczasowego Rządu Narodowego), pełnego cywilnej odwagi,
inicjatywy i poświęcenia: „Jemu
należy się zasługa położenia podwalin powstańczej organizacji, któ-

P
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1

Stefan Bobrowski

ra później objęła całą ludność Królestwa i zepchnęła na drugi plan
policyjno-wojskową
organizację
rosyjską”2. Bobrowski zginął wezwany na pojedynek przez Adama
Grabowskiego, „który trafił w samo
serce nieszczęsnego Stefana”3.

Rola Jasienicy
W edukacji historycznej dwudziestolecia międzywojennego nie
uwzględniono postaci Bobrowskie-

go4. W historiogra ii PRL naczelnik miasta Warszawy i kierownik
organizacji miejskiej uznawany
był za „radykalnego demokratę
i ideowego patriotę, nie zaślepionego nacjonalistycznymi uprzedzeniami”, za jednego z szermierzy hasła „za wolność naszą i waszą”5.
Do popularyzacji tej postaci
w okresie PRL przyczynił się Paweł Jasienica (właśc. Leon Lech
Bednar) – polski historyk, pisarz
historyczny, eseista i publicysta,
dzięki książce Biały front. Chociaż
– jak wskazywał autor – nie rościła sobie ona pretensji do rangi
dzieła naukowego, to zaznaczał,
że „fikcji literackiej nie ma w niej
wcale”6, a Stefan Kieniewicz,
znawca dziejów XIX wieku, miał
mu udzielić wielu cennych wskazówek i wtajemniczyć w wyniki
swej pracy7.
Do bohatera swej monograii Jasienica odnosił się z wielkim
pietyzmem, wskazując, że „Bez
żadnej przesady bohaterską epokę
w dziejach tej insurekcji nazwać
możemy okresem Stefana Bobrowskiego”8. Podkreślając, że
„przeciętny inteligent polski […]
o Stefanie Bobrowskim nie słyszał
absolutnie nic”9, badacz zgłosił
wniosek o zmianę wartościowań,
co sprawiłoby, że Bobrowski zająłby co najmniej taką samą pozycję,

P. Jasienica, Biały front, Warszawa 1953, s. 274.
J. Sokulski, Bobrowski Stefan (1841–1863), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 2, Kraków 1936, s. 162.
3
Tamże, s. 161.
4
W. Moszczyńska, H. Mrozowska, Podręcznik do nauki historii na trzecią klasę gimnazjalną, Lwów 1935, s. 196–205; J. Dąbrowski, Historia,
t. 3 Dla III klasy gimnazjów, Lwów 1935, s. 156–161; B. Gebert, G. Gebertowi, Wypisy historyczne z dziejów ojczystych, wyd. 2, Lwów 1921,
s. 249–259; C. Nanke, Historia nowożytna. Podręcznik dla klas wyższych szkół średnich, cz. 2. Od pierwszego rozbioru Polski i wybuchu rewolucji
francuskiej do czasów najnowszych, Warszawa 1929, s. 205–214.
5
J. Siewierski, Rok 1863, Stanisław Strumph-Wojtkiewicz: Powstanie styczniowe, Warszawa 1963; K. Dunin-Wąsowicz, Mózg i serce czerwonych, Warszawa 1963, „Nowe Książki” 1964, nr 6, s. 269.
6
P. Jasienica, Biały…, s. 288.
7
Tamże, s. 288–289.
8
Tamże, s. 271.
9
Tamże.
2

jaką od dawna ma w opinii społecznej ostatni dowódca tego narodowowyzwoleńczego zrywu – Romuald Traugutt10.

Oczami Kieniewicza

W drugiej połowie lat 50. ukazały się dwa syntetyczne ujęcia dziejów powstania styczniowego autorstwa Stefana Kieniewicza: jedno
na poziomie uniwersyteckim, drugie jako podręcznik dla szkół średnich11. W drugim tomie Historii Polski12 historyk wskazywał m.in., że
to Bobrowski, jako naczelnik miasta Warszawy, w ciągu pierwszych
tygodni powstania kierował walką.
Podkreślał, że ten „młody rewolucjonista” przełamywał przeszkody,
odwołując się do elementu ludowego, a wśród metalowców, pocztowców, kolejarzy znalazł o iarnych
i oddanych pomocników. Stworzył
intendenturę dla zaopatrywania
oddziałów powstańczych, postawił
na nogi służbę zdrowia, nawiązał
przerwaną łączność Warszawy
z prowincją.

panującego w kierownictwie ruchu
powstańczego” i podkreślano, że
jego energia i zapał rewolucyjny
podtrzymywały cały ruch w ciągu
pierwszych tygodni16.

Epizod
wśród zasłużonych

W 1958 r. po raz pierwszy
(i ostatni) Bobrowskiego wprowadzono do panteonu bohaterów
powstania w edukacji historycznej
szkół podstawowych. Wskazywano – zapewne za podręcznikiem
Kieniewicza – że w pierwszych tygodniach tylko zapał i energia dowódcy powstania podtrzymywały
cały ruch17.
Obchody 100 rocznicy powstania styczniowego w 1963 r. przyniosły nowe publikacje o tej postaci.
Kontynuację wydanej w 1953 r. przez
Jasienicę pracy stanowiła książka pt.
Dwie drogi. O powstaniu styczniowym.
Był to, jak wskazywał recenzent publikacji S. Kieniewicz, kolejny życiorys
Bobrowskiego, po części opowiedziany tymi samymi słowami, po części
sprostowany i uzupełniony18.
Jasienica wskazywał, że usiłował
dość szczegółowo pokazać życie
i działalność Stefana Bobrowskiego, w myśl idei, że „drugiego Bobrowskiego powstanie nie miało”19. Tylko on umiał zorganizować
władzę nad powstaniem i ją upilnować20. Zaliczył go na równi z Romualdem Trauguttem do „niezastąpionych ludzi”, wówczas „kiedy trzeba
było wybuchającymi siłami politycznie pokierować oraz wtedy, gdy
już tylko heroiczny inał mógł nadać sens zbyt długo trwającej walce”. Obaj wybrańcy losu przypłacili
swą rolę życiem21. Kwestię, że Trau-
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Zygmunt Padlewski

Były to tylko niektóre sukcesy Bobrowskiego. Za najważniejsze Kieniewicz uznał jego zabiegi
o nadanie ludowego charakteru toczącej się walce. Niestety:
„Do najbliższego grona pomocników Bobrowskiego wślizgnęli się
ludzie związani z prawicą czerwonych, szczególnie Giller, przeciwnik powstania, który narzucił się
ze swymi usługami, gdy okazało
się, że ruch ma szanse powodzenia.
Giller ujął w swe ręce dział prasy,
jego wpływ miał się okazać szkodliwy”. Kieniewicz pisał wprost:
„Bohaterstwo pierwszych powstańców oraz przytomność umysłu Bobrowskiego ocaliły powstanie,
które nie załamało się po pierwszych niepowodzeniach. Samo zaś
trwanie ruchu oraz szerzone hasło
uwłaszczenia oddziaływało na postawę mas ludowych”13.
Wystąpienie Bobrowskiego, jak
podkreślał Kieniewicz, uratowało
władzę powstańczą od rozkładu
lub kapitulacji. Nie ochroniło jej jednak od dalszej penetracji ze strony
Białych14. Badacz zaznaczał, że Bobrowskiego uwikłano w pojedynek
ze zdrajcą Adamem Grabowskim,
wysyłając go na pewną śmierć
(Bobrowski, z natury krótkowidz
i niewładający bronią palną, zginął w tym fatalnym pojedynku
12 IV 1863 r.). Wówczas ster powstania znalazł się w rękach Gillera
i jego przyjaciół, tj. ludzi oddanych
Białym. Miało to fatalnie zaważyć
na dalszych losach powstania15.
Podobne stanowisko wobec Bobrowskiego odnaleźć można w napisanym przez Kieniewicza podręczniku dla szkół średnich. Bohatera ukazano w kontekście „nieładu

5

10

Tamże, s. 274.
Historia Polski 1795–1864, red. S. Kieniewicz, Warszawa 1956.
12
Historia Polski. T. 2 1764–1864. Cz. 3 1831–1864, red. S. Kieniewicz, W. Kula, Warszawa 1958.
13
Tamże, s. 471.
14
Tamże, s. 478.
15
Tamże.
16
Historia Polski 1795–1864, red. S. Kieniewicz, Warszawa 1956, s. 165.
17
W. Hoszowska, Opowiadania z dziejów Polski, cz. 2 (1505–1864), Warszawa 1958, s. 308.
18
S. Kieniewicz, Jasienica o powstaniu styczniowym, Paweł Jasienica: Dwie drogi. O powstaniu styczniowym. – Warszawa 1960, PIW,
8, s. 240, 2 nlb. zł 25,00 943.8:323.2(438)(09) Publicystyczny esej poświęcony zasadniczym problemom politycznym i społecznym powstania
styczniowego, „Nowe Książki” 1961, nr 3, s. 164.
19
P. Jasienica, Dwie drogi. O powstaniu styczniowym, Warszawa 1963, s. 388.
20
Tamże, s. 389.
21
Tamże, s. 390.
11
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gutt doczekał się sławy, a Bobrowski zapomnienia, Jasienica tłumaczył w sposób następujący: „Ostatni dyktator powstania poległ z ręki
wroga zewnętrznego, Czerwony
premier zginął na wewnętrznym
froncie, którego samo istnienie
wygodniej było przemilczeć”22.

Zmiany w edukacji

Przygotowania do obchodów
100 rocznicy powstania styczniowego i związane z tym uroczystości
to także okres wdrażania nowej
reformy programowej i podręcznikowej do szkół wszystkich
typów23. W nowym podręczniku
do szkół podstawowych Stanisława
Szostakowskiego Historia dla klasy
VII (Warszawa 1966) o Tadeuszu
Bobrowskim nie wspomniano24.
Wszedł on natomiast do panteonu bohaterów w podręcznikach dla
szkół średnich25 i pozostał do końca lat osiemdziesiątych. O Stefanie
Bobrowskim wspomina się w zagadnieniu „wybuch powstania”,
wskazując, że przeforsował on
(wspólnie z Zygmuntem Padlewskim) decyzję o przeciwstawieniu
się brance powstaniem26. Podkreślano również, że w pierwszych
dniach powstania odegrał on, jako
naczelnik Warszawy, doniosłą rolę,
skupiając w swym ręku kierownictwo ruchu, gdy Rząd Tymczasowy
szukał miejsca, w którym mógłby
się ujawnić. Ponadto „Bobrowski
starał się także, aby powstaniu nadać charakter ludowy. Pilnował
rozsyłania manifestu do wszystkich oddziałów i tego, aby był on
odczytany w każdej wsi”27. Taki
obraz działalności Bobrowskiego
22

funkcjonował w
do końca PRL.

podręcznikach

Zmiany w historiografii

W
historiogra ii
natomiast
znacznie poszerzono ustalenia dotyczące tła i zakresu działalności
Bobrowskiego. Zmiana ta widoczna jest na kartach wydanej po raz

pierwszy w 1972 r. syntezy powstania styczniowego autorstwa
Nazwisko
BoKieniewicza28.
browskiego znalazło się w niej aż
na 71 stronach29. Historyk podkreślał m.in., że Bobrowski nie był fachowcem wojskowym i swe pragnienia brał za rzeczywistość, ale
wszystko wskazuje na to, że chciał

Tamże, s. 391.
Reformę wdrażano przez kilka lat. Nowy plan godzin w szkolnictwie podstawowym wprowadzano stopniowo, zgodnie z harmonogramem realizacji reformy: w roku szkolnym 1962/1963 w klasach I–III, 1963/1964 w klasach IV–V, w latach 1964–1966 kolejno klasy VI–VIII.
Zob. S. Dobosiewicz, Reforma szkoły podstawowej, Warszawa 1971, s. 95. Zob. też: Z. Osiński, Nauczanie historii w szkołach podstawowych w Polsce w latach 1944–1989. Uwarunkowania organizacyjne, Toruń 2006, s. 41. Reforma liceum ogólnokształcącego odbyła się w dwóch etapach.
W pierwszym, przejściowym, od roku szkolnego 1964/1965 do 1966/1967, wprowadzono nowe programy nauczania dla klas VIII–XI. W drugim etapie reformy, obejmującej lata 1967/1968 do 1970/1971, zaczęto realizować reformę liceum ogólnokształcącego jako szkoły 4-klasowej.
Zob. M. Pęcherski, Szkoła ogólnokształcąca w Polsce Ludowej, Warszawa 1970, s. 156.
24
S. Szostakowski, Historia dla klasy VII, Warszawa 1966. Podobnie: J. Skowronek, Historia dla klasy VII, Warszawa 1976.
25
A. Galos, J. Gierowski, J. Leszczyński, Historia dla klasy III liceum ogólnokształcącego. Część pierwsza, Warszawa 1971.
26
Tamże, s. 198. Zob. też: A. Galos, J. Gierowski, J. Leszczyński, Historia dla klasy III liceum ogólnokształcącego. Cześć pierwsza, wyd. 14,
Warszawa 1986, s. 166–168.
27
Tamże, s. 200.
28
S. Kieniewicz, Powstanie styczniowe, Warszawa 1972.
29
Tenże, Powstanie styczniowe, Warszawa 1983, s. 764.
23
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Pieczęci powstania styczniowego, za: S. Kieniewicz, A. Zahorski, W. Zajewski, Trzy powstania narodowe, Warszawa
1992

W edukacji lat 90.

W nowej rzeczywistości społeczno-politycznej lat 90. w podręcznikach dla szkół podstawowych
o Bobrowskim nie wspominano35.
Natomiast bardzo dużo miejsca
poświęcono tej postaci w podręcznikach dla szkół średnich. W podręczniku Andrzeja Leszka Szcześniaka czytamy: „Przez pierwsze dni
powstania faktyczne kierownictwo
sprawowała komisja ze Stefanem
Bobrowskim na czele. Wysłała ona
do Paryża swego emisariusza z pis-

panteon ojczysty

prowadzić wojnę energicznie,
przełamując wszystkie przeszkody30. Podkreślał, że posunięcia Bobrowskiego i Komisji Wykonawczej
nosiły cechy rewolucyjnej energii
i stanowczości31.
Historyk zaznaczał również, że
po śmierci Bobrowskiego wszyscy towarzysze jego pracy ocenili tę śmierć jako klęskę dla kraju.
Oskar Awejde wyraził się trafnie:
„Drugiego Bobrowskiego już rewolucja nie miała”. Słowami współczesnych Kieniewicz wskazał,
że Bobrowski był najzdolniejszy
w Komitecie Centralnym32. Istotna wydaje się konkluzja historyka, w której podkreślił, że bohater
ten, w przeciwieństwie do innych
przedstawicieli obozu Czerwonych,
zginął od „kuli polskiej”33. Słowa te
kilkadziesiąt lat później powtórzył
Andrzej Chwalba, wskazując, że
„zamordowanie Bobrowskiego
to jedna z ciemniejszych plam
na dziejach powstania, przykład
ostrej walki politycznej o władzę”34.

Polonia – Rok 1863 Jana Matejki

mem powołującym gen. Ludwika
Mierosławskiego na dyktatora.
Podkreślano również, że Bobrowski odgrywał wielką rolę w organizowaniu centralnych władz
powstańczych, jako naczelnik Warszawy. W okresie gdy Tymczasowy
Rząd Narodowy szukał miejsca,
w którym mógłby się ujawnić, kierował on praktycznie powstaniem,
zaopatrywał walczące oddziały
i energicznie zabiegał o realizację
dekretów uwłaszczeniowych”36.
Reforma programowa z 1999 r.37
wprowadziła sylwetkę Bobrowskiego do niektórych podręczników do gimnazjów. Mowa
tu o bardzo popularnym wydawnictwie M. Rożak. W podręczniku
dla klasy II gimnazjum Bobrowski
przedstawiony został w kontekście

epizodu związanego z Ludwikiem
Mierosławskim,
przewidzianym
na wodza powstania, który „po tym
jak odbył kilka nieudanych potyczek i posprzeczał się z przywódcami powstania, powrócił na emigrację”38. Akcją powstańczą kierował
więc naczelnik Warszawy Stefan
Bobrowski aż do chwili, gdy Marian
Langiewicz ogłosił się dyktatorem.
Jednak został on wkrótce aresztowany przez Austriaków podczas
przekraczania granicy z Galicją39.
W edukacji ponadgimnazjalnej
Bobrowski nie był obecny w popularnym podręcznikach wydawnictwa Operon (w którym powstaniu
styczniowemu poświęcono około pół
strony)40 oraz PWN41. Z kolei w jednym z podręczników WSiP po raz
pierwszy od kilkunastu lat pojawiła
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30

Tamże, s. 383.
Tamże, s. 385.
32
Tamże, s. 460.
33
Tamże, s. 744.
34
A. Chwalba, Historia Polski 1795–1918, Kraków 2000, s. 333.
35
E. Centkowska, J. Centkowski, Historia dla klasy 7, „Jeszcze Polska…” wiek XIX, wyd. 5, Warszawa 1998, s. 116–122. Zob. też: W. Łazuga,
Historia czasów nowożytnych (1815–1918). Podręcznik dla szkoły podstawowej, Warszawa 1997, s. 115–120.
36
A.L. Szcześniak, Historia. Dzieje nowożytne i najnowsze od połowy XIX wieku do 1918. Podręcznik dla szkół średnich klasy III liceum ogólnokształcącego oraz II technikum i liceum zawodowego, wyd. 1, Warszawa 1990, s. 35.
37
Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r.. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, s. 1–9.
38
K. Polacka, M. Przybyliński, S. Roszak, J. Wendt, Historia. Podręcznik dla klasy II gimnazjum, Gdańsk 2000, s. 217.
39
Tamże.
40
B. Burda, B. Halczak, R.M. Józefiak. A. Roszak, M. Szymczak, Historia 2. Czasy nowożytne. Zakres podstawowy podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, Gdynia 2004, s. 33–334.
41
J. Czubaty, D. Stola, Historia. Podręcznik klasa II, Warszawa 2008, s. 162–172.
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panteon ojczysty
Cykl „Polonia” – III. Kucie kos Artura Grottgera
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się fotokopia Stefana Bobrowskiego42. Najprawdopodobniej dopiero
na początku lat 90. pojawiło się zdjęcie Bobrowskiego w podręczniku43.
We wspomnianym podręczniku
WSiP Bobrowski jawi się jako radykalny przedstawiciel obozu Czerwonych44. Krótka wzmianka o Bobrowskim znalazła się w też podręczniku
SOP Oświatowiec Toruń. Wskazano
w nim, że przejął on „kierowanie
powstaniem jako Naczelnik Warszawy”, podkreślając, że „udało mu się
nawiązać kontakty z poszczególnymi województwami i dowódcami
oddziałów”45.

Po reformie
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Nowa podstawa programowa
(z 2008 r.)46 nie określiła, kto powinien należeć do panteonu bo-

haterów narodowych. W edukacji
historycznej w zakresie szkół podstawowych nie wymienia się żadnego z uczestników powstania
z 1863–1864. Uczeń, w odniesieniu
do powstania styczniowego, ma wykazać się umiejętnością umiejscowienia w czasie walki narodowowyzwoleńcze, wymienić cele walk powstańców oraz przykłady represji
zastosowanych wobec społeczeństwa po przegranym powstaniu47.
W gimnazjum48, w założeniu
twórców podstawy programowej,
uczeń ma się wykazać umiejętnością sytuowania w czasie i w przestrzeni powstania styczniowego,
przedstawiać przyczyny, porównywać przebieg i charakter powstania
oraz rozróżniać jego bezpośrednie
i długofalowe następstwa49.

W odniesieniu do podstawy
programowej dla szkół ponadgimnazjalnych uczeń na poziomie rozszerzonym powinien rozpoznawać
działania społeczeństwa, sprzyjające rozwojowi tożsamości narodowej, wyjaśniać przyczyny, przebieg
i skutki powstania, prezentować
oceny polskiej historiogra ii dotyczące powstania styczniowego50.
Zaproponowany w nowej podstawie programowej Ojczysty Panteon i ojczyste spory51, to właściwe jedyne miejsce dla bohaterów
narodowych, ale o tym za chwilę.
Brak informacji o uczestnikach
powstania styczniowego w podstawie programowej skutkuje
brakiem ich na kartach podręczników. Tylko w jednym podręczniku do gimnazjum, wydawnictwa

42
G. Szelągowska, Ludzie, społeczeństwa, cywilizacje. Historia XIX i XX wieku. Cz. III. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, profilowanego
i technikum, Warszawa 2003, s. 66.
43
A.L. Szcześniak, Historia. Dzieje nowożytne i najnowsze od połowy XIX wieku do 1918, wyd. 5, Warszawa 1993, s. 103.
44
G. Szelągowska, dz.cyt.
45
Z.T. Kozłowska, I. Unger, P. Unger, S. Zając. Poznajemy przeszłość. Od początku XVIII wieku do 1939 r. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego. Zakres rozszerzony, cz. 2, wyd. 1, Toruń 2006, s. 146.
46
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. http://www.dn.uj.edu.pl/documents/1333504/4915309/23.12.2008_rozp_MEN_
podstawa_programowa.
47
http://men.gov.pl/wp-content/uploads/2011/02/4b.pdf, s. 32.
48
http://men.gov.pl/wp-content/uploads/2011/02/4c.pdf, s. 41.
49
Tamże.
50
Tamże, s. 53.
51
Tamże, s. 65.

skiego, Józefa Hauke Bosaka, Zygmunta Sierakowskiego, Mariana Langiewicza, ks. Stanisława
Brzóskę i Traugutta, jednak Bobrowskiego pominięto54. Uczniowie korzystający z wydawnictwa
PWN znają Ludwika Mierosławskiego, Zygmunta Sierakowskiego,
Mariana Langiewicza, ks. Stanisława Brzóskę i Traugutta55.
Niestety sytuacja w szkole ponadgimnazjalnej też nie napawa
optymizmem. W bardzo popularnym podręczniku wydawnictwa
Nowa Era brakuje informacji o Bobrowskim56. W odniesieniu do „Ojczystego Panteonu” wydawnictwo
Operon nie wspomniało o nim
w zagadnieniu: Wzór obywatela
w polskiej myśli politycznej (wiek

XIX. Walka o niepodległość)57. W temacie Spory o ocenę powstań narodowych w XIX w. nie uwzględniono
Bobrowskiego (jedynie Traugutta)58. W podręczniku wydawnictwa
Nowa Era Ojczysty Panteon i ojczyste spory również nie ma wzmianki
o Bobrowskim59.
Konstatując, podpisuję się pod
słowami P. Jasienicy i zgłaszam
postulat, by w szkolnej edukacji
historycznej „pierwszemu z przywódców powstania styczniowego”
przypadła taka sama przynajmniej
pozycja, jaką od dawna na kartach
programów nauczania i podręczników słusznie zajmuje „ostatni tamtej walki kierownik”.

panteon ojczysty

Nowa Era, udało się odszukać informacje o Bobrowskim. Autorzy
podręcznika podkreślali, że główny ośrodek powstańczy stanowiła warszawska organizacja Czerwonych kierowana przez Stefana
Bobrowskiego. To dzięki niemu
powstanie przetrwało krytyczny
okres zimy i mogło się rozwinąć
z nadejściem wiosny. Dyktator
zginął jednak w pojedynku z rąk
polskiego arystokraty związanego
ze stronnictwem Białych w kwietniu 1863 r.52
Poza Trauguttem w podręczniku WSiP (seria: „Przez Tysiąclecia
i Wieki”) nie wymieniono nikogo53.
W kolejnej serii tego wydawnictwa („Bliżej Historii”) wskazano
wprawdzie Ludwika Mierosław-

Zdjęcia: Wikimedia Commonos

52

S. Roszak, A. Łaszkiewicz, Śladami przeszłości. Podręcznik o historii dla klasy trzeciej gimnazjum, Warszawa 2011, s. 217.
G. Kucharczyk, P. Milcarek, M. Robak, Historia. Przez tysiąclecia i wieki. Klasa 3, Warszawa 2011, s. 144/147.
54
I. Kąkolewski, K. Kowalewski, A. Plumińska-Mieloch, Bliżej historii. Podręcznik klasa 3, s. 100/102.
55
J. Chachaj, J. Drob, Historia. Wiek XIX i wielka wojna. Podręcznik dla gimnazjum. Klasa III, Warszawa 2011, s. 106–108.
56
P. Galik, Zrozumieć przeszłość. Cz. 3. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, Warszawa 2014,
s. 143–156.
57
A. Balicki, Historia i społeczeństwo. Ojczysty Panteon i ojczyste spory. Podręcznik. Przedmiot uzupełniający. Seria odkrywamy na nowo,
Gdynia 2013, s. 141–144.
58
Tamże, s. 84–86.
59
T. Maćkowski. Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceów ogólnokształcącego
i technikum, Warszawa 2015, s. 109–115.
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Stefan Bobrowski – a forgotten hero?
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Stefan Bobrowski (1841–1863), who was a hero of the January Uprising of 1863, currently is not present in
school textbooks, which is surprising, especially when we consider the fact that for a big part of the previous century
students could find basic knowledge about him in their books. In times of Polish People’s Republic he was presented
as radical democrat not blinded by nationalistic prejudices and described as fighter for freedom. Such historians
as Paweł Jasienica or Stefan Kieniewicz presented his silhouette with honors, and 100th anniversary of the January
Uprising gave an opportunity to discuss more on people who were connected with the Uprising. But new school
curriculum from 2008 did not precise a list of heroes who should belong to the pantheon of national heroes, so
that is why Stefan Bobrowski seems to be forgotten now, at least in school books.
Tłumaczyła: Magdalena Śnieć

podróże do źródeł

Ciekawe przypadki
Tomasza Czapskiego
Epoka staropolska to wiele barwnych postaci świata szlacheckiego, które do dzisiaj
budzą kontrowersje, ale także stanowią problemy badawcze dla historyków. Do tej dużej
grupy osób należy dodać kolejną – Tomasza Czapskiego – osobę nieco zapomnianą,
a zasługującą na uwagę ze względu na jego pasje kolekcjonerskie, majątek, konfliktowy
charakter i skłonności do znęcania się nad innymi.
Mikołaj Tomaszewski

10

omasz Czapski, starosta knyszyński, urodził się
w 1711 r. Był przedstawicielem bogatego rodu
Czapskich, który w XVIII w. dołączył do grona
magnaterii. Pieczętowali się oni herbem Leliwa,
jednym z najbardziej popularnych znaków herbowych na obszarze Prus Królewskich. Dzięki roztropnej
polityce, karierom wojskowym i poparciu dynastii saskiej Czapscy stali się niezwykle wpływowi, ale przede wszystkim zamożni. Jednak spośród niezwykle licznej rodziny jeden z Czapskich dodawał wyjątkowo dużo
kolorytu, ale też problemów rodzinie czy sąsiadom.
Mowa oczywiście o Tomaszu Czapskim, niespełnionym
polityku, awanturniku i miłośniku sztuki.

T
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Francuskie perypetie
Ojciec Tomasza – Piotr Jan, wojewoda pomorski – był
gorącym orędownikiem Stanisława Leszczyńskiego,
który rywalizował z Fryderykiem Augustem II o koronę
polską, popieranym przez pozostałych przedstawicieli
Czapskich (przede wszystkim przez Jana Ansgarego).
Mimo rosnącej przewagi stronników Augusta III, Tomasz Czapski nigdy nie opowiedział się za dynastią
saską, nawet gdy z Leszczyńskim i swoim ojcem został
oblężony w Gdańsku przez wojska rosyjskie. Co ciekawe, w zachowanym dzienniku pisał, że aby nie być poznanym, uciekł „przebrany po brandenbursku”.
Kierunkiem jego podróży była Francja, która mocno
angażowała się w popieranie stronników Leszczyńskiego. To tam Czapski zapoznał się z kulturą i sztuką europejskiego formatu, co w późniejszych latach jego życia
dało o sobie znać. Przebywał głównie w Paryżu, gdzie
miał okazję poznać wielu ambasadorów, wpływowych
polityków i kobiety, z którymi miał liczne romanse.
Podczas swojego pobytu za granicą często się zadłużał
i knuł intrygi, by wyłudzić więcej pieniędzy od swojej matki czy marszałka Franciszka Ossolińskiego. Ro-

mansował z niejaką
Morin, co niepokoiło z niewiadomych
względów
samego
Stanisława Leszczyńskiego i jego żonę.
Doszło nawet do tego,
że Czapski przebrał
kochankę w męski
strój i kazał wywieźć
ją do Saint More,
a potem do Mannheim. Do tej niemieckiej miejscowości
przemycił ukochaną
Plakieta z wizerunkiem Tomasza Czapskiego
dzięki kurierowi krówykonana z kości słoniowej
lewskiemu Mr. De
Źródło: http://histmag.org/
Roszbrumowi, którego wcześniej przekupił. Znajomość z Morin przetrwała
do 1737 r.
Jego pobyt we Francji był kosztowny dla rodziców.
Skarżył się, że brakuje mu środków do życia, choć z jego
listów wynika, że nie unikał tamtejszych rozrywek.
Chwalił zwłaszcza wody zdrowotne, zapraszając Konstancję Czapską do ich zażycia i do odwiedzenia dworu Stanisława Leszczyńskiego w Lunéville. Oczywiście
kwestie problemów inansowych były na porządku
dziennym i dotyczyły niemal wszystkich magnatów
przebywających zagranicą. Niemniej jednak powodowało to złość ojca Tomasza, który interesował się poczynaniami syna.
Będąc w Paryżu w 1735 r., Tomasz szkolił swoją znajomość języka francuskiego w jednej z tamtejszych akademii. Analizując jego korespondencję, uwidacznia się
u niego żywe zainteresowanie tamtejszą architekturą.
To właśnie wycieczki i zwiedzanie różnych zakątków
Paryża spowodowały u niego zaniedbania w kontaktach ze schorowanym ojcem. Przyszły starosta knyszyński postarał się zrekompensować swoje zachowa-
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się uważniej życiorysowi tego magnata, uwidacznia się, że mało kogo lubił
i mało kto jego lubił.
Na pewno nienawidził go hetman
Jan Klemens Branicki, który wykorzystywał skłóconą z nim szlachtę
do walki ze starostą. Kon likt dotyczył starostwa knyszyńskiego, które
hetman chciał przejąć. Doszło do licznych sporów, procesów i zajazdów.
Sarmata oświecony?
Notabene część poddanych uciekała
Pobyt we Francji wyraźnie wpłynął
ze starostwa knyszyńskiego do dóbr
na jego wyobrażenie o świecie. Zainhetmańskich właśnie z powodu złego
teresował się sztuką i zaczął tworzyć
traktowania przez Czapskiego. Wśród
własne księgozbiory. Czapski stał
uciekających znajdowała się także
się mecenasem sztuki, chociaż było
ludność żydowska, której Czapski
w tym trochę przypadku. W jego księmocno zaszedł za skórę. Paweł Tadegozbiorze przeważały prace o tema- Herb Leliwa Źródło: Tadeusz Gajl
usz Czapski pisał w jednym z listów,
Herbarz
Polski,
od
średniowiecza
do
XX
wieku,
Gdańsk
tyce historycznej i teologicznej. Sporo
że dobra knyszyńskie mocno opumiejsca zajmowały pozycje z zakresu 2007, za: Wikimedia Commons.
stoszały przez politykę brata. Matka
ilozo ii, geogra ii, przyrody oraz iloCzapskiego, Konstancja z Gnińskich,
logii. O tym, że zbierał książki, świadczy exlibris por- pisała o synu w liście do swojej córki, że „nie żałowatretowy, na którym został przedstawiony z książkami łaby, żeby się burdów oduczył, [...] bo serce matki musi
w tle. Większość pozycji na jego półkach była w języku koniecznie boleć na niepotrzebne kłótnie”.
francuskim i po łacinie. Mniejszą liczbę stanowiły prace
Oczywiście w tych dobrach już rzadko bywał, dlatego
pisane językiem polskim, holenderskim, włoskim, an- po 1749 r. przebywał przede wszystkim w Prusach Krógielskim i czeskim (tutaj jedna, pewnie nabyta podczas lewskich. Faktem jest, że jego zięć, Stanisław Małachowpobytu w Pradze).
ski, chciał usunąć akta procesowe z Branickim, by te nie
Był także, podobnie jak brat Paweł Tadeusz Czapski, nadwyrężały jego osoby, jak i samego zainteresowanemiłośnikiem malarstwa. Na ścianach jednej z jego go. Również w prowincji pruskiej niewielu wspomigdańskich posiadłości wisiały portrety cesarzy rzym- nało go dobrze. Jedna z kronik para ialnych przytacza
skich: Cezara, Domicjana, Galby, Tytusa, Nerona i We- takie oto słowa: „gorzej niż Szwedzi i Moskale gnębił
spazjana. Również dzięki zachowanym inwentarzom podległą sobie ludność w starostwie bratiańskim wraz
można stwierdzić, że lubił malarstwo o tematyce bi- ze swym dzierżawcą Jeżewskim: qui ambo hominum
blijnej, a nawet przyrodniczej. Nie wszystkie obrazy sanguinem ut dracones sugebant, incolae annihilati et
wisiały jednak na ścianach. Zdarzało się, że trzymał penitus attriti per Jeżewski et Czapski – Ci obaj krew luje w skrzyniach. W jednym z gdańskich pałaców pięk- dzi, jak smoki wysysali, [tak iż] mieszkańcy [byli] zniszne dzieła sztuki z jednej z galerii drezdeńskich trzymał czeni i całkiem rozbici przez Jeżewskiego i Czapskiego”.
zamknięte w czarnej skrzyni obitej złotem. Dzieł maBył na pewno osobą niezwykle kłótliwą, świadczą
larskich miał tak dużo, że wynajmował od gdańskich o tym liczne spory między nim a rodziną. Jego stosunsukienników budynek, który zamienił w magazyn dla ki z bratem nie zawsze były poprawne, a z Michałem
obrazów. Tutaj również widzimy dzieła biblijne, przy Czapskim (krewny z linii smętowskiej Czapskich) toktórych pojawiają się nazwiska wielkich mistrzów, ta- czył spór o urząd wojewody malborskiego. Doszło
kich jak Rubens czy Rembrandt (zapewne kopie). Łącz- wręcz do licytacji o województwo malborskie. Mimo że
nie przechowywał tam 373 obrazy.
starosta knyszyński oferował korzystniejsze warunki
Pasje kolekcjonerskie skupiały się także na innych
inansowe zakupu tego urzędu, ostatecznie nie udało
rzeczach. W swoich pałacach przechowywał ogrom- mu się otrzymać tej zaszczytnej funkcji.
ne ilości broni, przede wszystkim strzelb, pistoletów
Najsłynniejszą jego kłótnią była ta z magistratem
i szpad. Miał także dużą kolekcję monet, które były Gdańska. Władze tego miasta skon iskowały towary
obiektem zainteresowania innych mecenasów sztuki.
należące do Czapskiego, a ten, nie móc tego wybaczyć,
na Generale Grudziądzkim w 1764 r. oskarżył delegaOkrutnik i zawadiaka
tów gdańskich o łamanie praw szlachty i przy okazji
Zachowało się wiele zapisków z epoki, które bardzo spoliczkował przedstawiciela gdańskiego magistratu
negatywnie odnoszą się do starosty knyszyńskiego. Conradiego, krzycząc: „To jest właśnie ten hultaj, który
Franciszek Karpiński napisał o Czapskim: „był okrut- nie chce mi dać dotąd żadnej satysfakcji”. Mimo otwarny, że tych których nie lubił albo winnymi sobie osądził tego kon liktu nie przeszkadzało Tomaszowi Czapskiew beczkę nabitą brantlami sadzał i takie beczki, dla mu przebywanie w tym mieście. Miał tam szereg dóbr,
swej rozrywki, przed sobą toczyć kazał”. Przyglądając w których spędzał większość czasu.

podróże do źródeł

nie, zamawiając pewnego razu dla
wojewody pomorskiego dwa zdobione pistolety oraz jedną strzelbę.
Istnieje wiele poszlak mówiących
o tym, że młody magnat w ostatnim
roku swojego pobytu we Francji wstąpił do jednej z paryskich lóż masońskich, osiągając po jakimś czasie tytuł
mistrza.

podróże do źródeł
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Starosta knyszyński zmarł w 1784 r.,
ale jeszcze przed śmiercią popadł
w poważny kon likt z wdową po hetmanie Branickim – Izabelą, siostrą
Stanisława Poniatowskiego. Niestety
nie wiemy, co było przyczyną sporu,
o którym mówiło się na sejmach.
Nie najlepszego zdania o staroście
knyszyńskim był inny znany sadysta
i warchoł – Hieronim Florian Radziwiłł – który w 1745 r. poślubił jego
młodszą siostrę: Magdalenę Czapską.
O ile Radziwiłł bardzo cenił sobie
przyjaźń z innymi Czapskimi, to z Tomaszem łączyły go raczej chłodne
relacje. Chorąży litewski w swoim
dzienniku odnotował: „zastałem
przybyłego brata żony mojej JM pana
starostę knyszyńskiego, o którego
przymiotach nic nie namieniam, rozumiejąc, że autorowie, a bardziej akta,
ogłosić nie zaniedbają”. Oczywiście
słowa te dotyczą licznych spraw sądowych, które były toczone przeciw
Czapskiemu. Ciekawostką jest to, że
relacje obu magnatów uległy dodatkowemu pogorszeniu w związku
ze sprawą rozwodową Czapskiej i Radziwiłła. Być może wpływ na ten stan
rzeczy było uprowadzenie Magdaleny
Czapskiej z dóbr bielskich, które należały do Radziwiłła.

Gdańska. Była również odpowiedzialna za zawarcie małżeństwa między
Magdaleną Czapską i Hieronimem
Florianem Radziwiłłem. To dzięki jej
inicjatywnie udało się powiązać ród
Czapskich z Radziwiłłami, co miało
znaczenie nie tylko majątkowe, lecz
także prestiżowe.
Ojcem Tomasza był natomiast
Piotr Jan. Dzięki przekupieniu
A.J. Sułkowskiego udało mu się uzyskać Order Orła Białego oraz urząd
wojewody pomorskiego. Był pierwszym z rodu piastującym tak zaszczytny i prestiżowy urząd, dający również
możliwość zasiadania w senacie. Zasłynął przede wszystkim z gospodarności. Dzięki jego staraniom udało
mu się powiększyć majątek, który
Jan Klemens Branicki, domena publiczna
uważany był za jeden z największych
w Prusach Królewskich.
Tomasz Czapski był dwukrotnie
żonaty. Pierwszą jego żoną była Maria Czapska, córka Jana Ansgarego,
podskarbiego wielkiego koronnego.
Dzięki zawarciu tego małżeństwa
Czapski mocno powiększył swój
majątek.
Przykładowo
wszedł
w posiadanie pałacu w Warszawie
(obecnie jest to tzw. Pałac Czapskich
na Krakowskim Przedmieściu). Dla
Marii było to drugie małżeństwo,
ponieważ wcześniej zamężna była
Sprawy rodzinne
z Antonim Potockim. Maria zmarła
Omawiając życiowe perypetie staw 1774 r., a na jej pogrzebie w Warrosty knyszyńskiego, należy poświęszawie Tomasz rozdawał przybyłym
cić kilka słów jego rodzicom. Matką,
na ceremonie monety z jej podobijak wspomniano, była Konstancja Hieronim Florian Radziwiłł na obrazie pióra Jacoba zną. Drugą żoną była córka kupca
z Gnińskich. Była to osoba niezwy- Wessela, domena publiczna
Kelsa, którą poślubił w tym samym
kle energiczna i żywiołowa, dbająca
roku. Zapisał jej ogromny majątek,
o splendor rodzinny. Często kontakco nie zostało przyjęte z aprobatowała się z osobami z otoczenia króla Augusta III.
tą w środowisku szlacheckim i wśród mieszkańców
Przykładem tu służy Aleksander Józef Sułkowski, który
Warszawy.
za pieniądze umożliwił Piotrowi Janowi Czapskiemu
Nie miał męskiego potomka, ale za to miał dwie córuzyskanie Orderu Orła Białego w 1732 r. Konstancja
ki, Urszulę i Konstancję. Obie pochodziły z pierwszego
po śmierci męża starała się o ten tytuł dla Tomasza,
małżeństwa. Druga z córek ożeniła się ze Stanisławem
wręczając ministrowi Sułkowskiemu kilka tysięcy czerMałachowskim, marszałkiem Sejmu Wielkiego.
wonych złotych. Taka sama sytuacja nastąpiła w przyTomasz Czapski miał także młodsze rodzeństwo.
padku prób uzyskania dla syna urzędu wojewody poJego bratem był Paweł Tadeusz Czapski (ok. 1721 –
morskiego po zmarłym ojcu. Również te starania nie
1783), który podobnie jak brat był osobą nietuzinkoprzyniosły oczekiwanego rezultatu.
wą. Ich relacje nie zawsze były dobre. Świadczą o tym
Mimo że starała się uzyskać dla Tomasza urząd oraz
kontakty z oponentem Tomasza – Janem Klemensem
order od Augusta III, to znana była ze swojego przywiąBranickim. Paweł Tadeusz często skarżył się na brata.
zania do stronnictwa francuskiego. Pobierała pieniądze
Sprawą sporną było oczywiście starostwo knyszyńskie,
od dworu francuskiego i utrzymywała kontakty z ludźktóre według młodszego brata zostało zrujnowane
mi z otoczenia Stanisława Leszczyńskiego. Według Edprzez Tomasza. Sytuacja ta spowodowała, że Paweł Tamunda Cieślaka Konstancja była pomysłodawczynią
deusz pertraktował z Branickim na temat sprzedaży
ucieczki Leszczyńskiego z oblężonego przez Rosjan
pewnych dóbr ziemskich bez wiedzy brata.

Co po sobie pozostawił?
Czapski pozostawił po sobie duży majątek, niestety dla dwóch córek – był zadłużony. Świadczy o tym
jego drugie małżeństwo z córką kupca Kelsa, niemile
widziane przez kręgi arystokratyczne: „ta kupczycha
młoda przez kilka lat zarobiwszy sobie tak wielką fortunę może spodziewać się młodszego, milszego dla
siebie męża. Nie lepiej gdyby ten starzec uczynił gdyby
tę sumę na korzyść Rzeczpospolitej darował. Ale kogoż
ta nieszczęsna miłość nie zaślepia”.

Po Czapskim pozostał księgozbiór, który stanowił
podwaliny późniejszej Biblioteki Krasińskich. Jego
kolekcje stanowiły również obiekt pożądania przez
innych mecenasów sztuki. Najlepszym przykładem
jest Stanisław August Poniatowski, który niedługo
po śmierci Czapskiego postanowił pozyskać do swoich
kolekcji zbiór monet po staroście knyszyńskim. Jeszcze
w 1784 r. polecił swoim podwładnym zakupić zbiory
numizmatyczne po Czapskim, co się po pewnym czasie
udało.
Poza pewnymi rzeczami materialnymi pozostawił
po sobie także wiele zagadek związanych z jego konliktami, zainteresowaniami, miłostkami i majątkiem.
Miał niezwykle barwny i interesujący życiorys. Mimo
że nie zrobił wielkiej kariery politycznej, było o nim
głośno nie tylko w Prusach Królewskich, lecz także
w Rzeczpospolitej.

podróże do źródeł

Generał major przejawiał zainteresowania artystyczne. Podczas pobytu w Anglii zajmował się amatorsko malarstwem, co więcej: obrazy jego autorstwa
cieszyły się popularnością wśród tamtejszej arystokracji. Jak brat kolekcjonował obrazy. W jego pałacu w Oliwie można było zobaczyć ogrom tego typu
dzieł sztuki. Lubił bardzo dzieła Karola Lücka, malarza
z Drezna, u którego często zamawiał portrety. Poza tym
przejawiał zainteresowania przyrodnicze. Był aktywnym członkiem Gdańskiego Towarzystwa Przyrodniczego, a po jego śmierci zbiory o tematyce przyrodniczej tra iły do Muzeum Przyrodniczego.
Ciekawą osobą była również jego siostra – Magdalena. Wiele wskazuje na to, że była skąpą i arogancką
kobietą. Pewien obraz jej osobowości dał J.K. Branicki
w jednym ze swych listów. Stwierdził bowiem, że: „jej
klasztor z oczu nie patrzy”, chociaż przed małżeństwem z Hieronimem Florianem Radziwiłłem chciała
wstąpić do klasztoru. Utrzymywała bardzo przyjazne
relacje z żoną Tomasza – Marią Czapską. Małżeństwo
Magdaleny z litewskim magnatem od początku nie
układało się najlepiej. Zazdrosny mąż podejrzewał,
że Magdalenie podoba się jej własny brat oraz o to,
że ma romans z pewnym opatem klasztoru w Oliwie!
Doszło do tego, że podczas wspólnych posiłków matka
rodzeństwa zakazała Magdalenie spoglądania na Tomasza. Czapska w jednym z listów do męża napisała:
„Nayukochańszy Tyranie a wkrotce podobno y Zaboyco moy, Adieux, Adieux, Adieux”. Słowa te świadczą, że
związek przeżywał poważny kryzys. W 1751 r. doszło
do rozwodu, mimo prób pojednania podejmowanych
przez starostę knyszyńskiego. Niestety nie wiemy, jakie
były losy Magdaleny Czapskiej po roku 1751.
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Tomasz Czapski, knyszyn starost, was born in 1711 in a rich and noble family. He lived in times of rivalry between
Stanisław Leszczyński and Frideric August 2nd and he never supported the Saxon dynasty. Tomasz Czapski travelled
to France, where he had contact with European culture and art, met influential politicians and had many love affairs
with women. His stay in Paris was expensive for the parents, especially as it also evoked in young Tomasz collector’s
passions (paintings, books, coins, weaponry). He was a controversial man and did not like many people. He had
two wives and two daughters. When he died in 1784, he left: fortune but with many debts; books which were the
basis of Krasiński Library and collection of coins. Last but not least, his life is still puzzling for many historians who
specialize in Old Polish times.
Tłumaczyła: Magdalena Śnieć

relacje – dyskusje – konfrontacje
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Jak odczytywać rzeźby gotyckie?

*

Trzy studia przypadku

Dzieło sztuki istnieje w nierozerwalnym związku z odbiorcą sztuki – osobą, która dokonuje
jego oglądu. Jego istnienie zależne jest od wielu warunków, ale też od właścicieli,
konserwatorów, odbiorców i historyków sztuki, którzy dokumentują, opisują, analizują
i określają znaczenie i rolę dzieła w dorobku kulturalno-artystycznym ludzkości.
Przemysław Waszak

a przestrzeni dziejów wygląd dzieła sztuki jest zaskakująco zmienny. Nawet
rzeźba w ciągu ćwierćwiecza może się odznaczać
odmiennym wyglądem z uwagi
na stan zachowania, ingerencje
konserwatorskie i restauratorskie,
zapomnienie, zmienne koncepcje
podejścia do zabytków sztuki dawnej. Wartością estetyczną może
być zapamiętany widok z okna,
znany danej osobie i mający dla
niej znaczenie, zapewne sentymentalne, niemające jednak takiej wagi
dla innych osób z uwagi na brak powiązania ze wspomnieniami1.
Wartość, dobro, użyteczność,
odpowiedniość, korelacja z danym
poczuciem estetyki, odbiór biegłości artystycznej mają kluczowe
znaczenie dla tego, jak wykorzystywane jest dane dzieło sztuki
i tego, czy między nim a odbiorcą
zawiąże się nić porozumienia.
Bardziej aniżeli widok z okna istotny jest dla wielu odbiorców zainteresowanych dziełem sztuki lub zaledwie postronnych, mimowolnych
obserwatorów wygląd wybitnego,
fascynującego, kulturotwórczego
dzieła sztuki w czasach, kiedy nań

N

spoglądali, z którym dodatkowo
mogą łączyć się żarliwe uczucia
religijne.

Studium pierwsze

Dziełem znanym także poza granicami naszego kraju, encyklopedycznym, egzemplarycznym jest
gotycka, małopolska Madonna
z Krużlowej Wyżnej z początku
XV w.2 Przed rozpoczęciem eksponowania jej w muzeum usunięta
była w cień z uwagi na swoje, może
„archaiczne” cechy, takie jak charakterystyczny dla gotyckich Pięknych Madonn, wydatny, esowaty,
dworski kontrapost, uznawany
zapewne przez XIX-wiecznych odbiorców za przesadny i nieestetyczny. Relacja opublikowana w 1902 r.
mówi o odbiorze igury jako „nieładnie wygiętej”3. Najpewniej
z tych powodów zrezygnowano
z eksponowania rzeźby i otaczania
jej kultem4. Zapewne także dotknął
ją naturalny proces przenoszenia
dzieł sztuki ze zmianami kanonu
estetycznego. Miała też być uszkodzona przez drewnojady, podobnie
jak krucy iks z Dobrzyk5.
Wówczas także, pod koniec
XIX w., zaczęto, co potwierdzają inne przykłady, jak krucy iksu
na Drzewie Życia z kościoła św. Jakuba w Toruniu, pejoratywnie oce-

Il. 1. [Autor] nieznany, Matka Boska z Dzieciątkiem,
z kościoła w Krużlowej Wyżnej, około 1410, rzeźbienie, technika tempery, złocenie, srebrzenie, wys. 118
cm, szer. 45.5 cm., nr inw. MNK I-119, w zbiorach
Muzeum Narodowego w Krakowie (fot. Pracownia Fotograficzna Muzeum Narodowego w Krakowie)

* Do badań nad tym zagadnieniem przyczynił się grant Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu nr 2451-NH.
1
J. Białostocki, De gustibus est disputandum, [w:] O wartości dzieła sztuki: materiały II Seminarium Metodologicznego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Radziejowice 19–21 maja 1966, Warszawa 1968, s. 161.
2
W literaturze obcojęzycznej np. V. Sekules, Medieval Art, Oxford 2001, s. 107, 108, il. 71.
3
A. Chmiel, F. Kopera, Sprawozdania z posiedzeń Komisyi Historyi Sztuki za czas od 1 stycznia do 31 grudnia 1899 roku, „Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce”, t. 7, z. 1 i 2, Kraków 1902, szp. LXIII (L. Puszet).
4
J. Dębicki, Główne nurty artystyczne w małopolskiej rzeźbie stylu międzynarodowego, [w:] Sztuka około 1400: materiały Sesji Stowarzyszenia
Historyków Sztuki, Poznań, listopad 1995, red. T. Hrankowska, t. 1, Warszawa 1996, s. 221, 243, przyp. 42.
5
W. Sapalski, O rzeźbie Pięknej Madonny z Krużlowej, „Rocznik Sądecki” 2003, t. 31, s. 36.

Il. 2. DOBRZYKI, kośc. par., krucyfiks gotycki, fot. Willibald Zehr, 1913, neg. IS PAN 33259, Zbiory Instytutu
Sztuki PAN, Warszawa

dość kontrastowa i jaskrawa polichromia. Rzeźbę kilkukrotnie
przemalowywano i konserwowano, dokonano też jej restauracji,
obejmującej w szczególności polichromię w czasach wojny (lata
1942–1943)8.

Studium drugie

6
A.M. Olszewski, Problem of Serial Production and Individuality in Gothic Sculpture of Małopolska, [w:] Serial and individual production in the
representative arts of the XIV. and XV. century, Seminaria Niedzickie, t. 3, Cracow 1988, s. 58, 59.
7
J. Dębicki, Die Schöne Madonna aus Krużlowa, „Ars: umeleckohistorická revue Slovenskej akadémie vied” 1993, nr 1, s. 46–65.
8
W. Sapalski, Malarskie nawiązania i kopie gotyckiej rzeźby Madonny z Krużlowej, „Almanach Sądecki”, R. XIV, 2005, nr 3–4 (52–53), s. 9;
tenże, O rzeźbie Pięknej Madonny..., s. 38; J. Dębicki, Główne nurty artystyczne..., s. 223.
9
Prusy Wschodnie – dokumentacja historycznej prowincji [CD-ROM]: zbiory fotograficzne dawnego Urzędu Konserwatora Zabytków w Królewcu = Ostpreußen – Dokumentation einer historischen Provinz: die photographische Sammlung des Provinzialdenkmalamtes in Königsberg /
oprac. i red. bazy danych J. Przypkowski; skanowanie i komputerowe oprac. zdjęć: P. Jamski, przy współpracy M. Kuczyńskiego, Warszawa 2006.
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Jako współczesną analogię
do Madonny z Krużlowej, tzn.
przykład podobnych losów obiektu artystycznego, można przywołać gotycki, podobnie datowany,
XV-wieczny, również wyraźnie,
nawet nieco manierycznie wygięty, w jego przypadku zakomponowany w kształcie litery „C”, o 24
cm mniejszej wysokości od Krużlowskiej Madonny, dojrzały stylistycznie, pełen ekspresji krucy iks
z Dobrzyk znajdujący się na terenie władztwa dawnego państwa
krzyżackiego.
Zauważalnie mniejszej niż naturalna wielkości krucy iks niknął
umieszczony ponad łukiem tęczowym, pod stropem w przestronnym,
znacznej wysokości gotyckim kościele. Nie stanowił może destruktu
jak wcześniejszy, ponadnaturalnej
wielkości, okaleczony podczas drugiej wojny światowej krucy iks z kościoła zamkowego w Malborku. Dzieło
z Dobrzyk nie miało jednak w 2008 r.
całego ramienia. Bliższy ogląd wyka-

zał wiele śladów po drewnojadach,
narzucało się też niekorzystne, jednolite, jasne, w partii karnacji białawo-beżowe przemalowanie igury
Ukrzyżowanego.
Nasze uwagi o krucy iksie oraz
jego opublikowana przedwojenna
fotogra ia, którą przekazałem, wzbudziły jednak na miejscu znaczne
zainteresowanie. Dzieło zostało zakonserwowane, dokonano też jego
częściowej rekonstrukcji. Pełnię
biegłości artystycznej snycerza ukazał omawiany krucy iks na odnalezionej w Archiwum Instytutu Sztuki
Polskiej Akademii Nauk fotogra ii
wykonanej tuż przed I wojną światową, w 1913 r., na której już wówczas
można było zauważyć znaczne ubytki w dolnych partiach obu nóg.
Dokumentacyjne
fotogra ie
z końca XIX i początku XX w. cechują się swoistym, szczególnym
artyzmem, wielką starannością
doboru kadru, sposobu eksponowania dzieła, naświetlenia. Dawne
negatywy również zatem stanowią
dzieła sztuki. Podejście do fotogra ii dokumentacyjnej zmienia się
na przestrzeni dziesięcioleci. Publikacja Instytutu Sztuki PAN na płycie
CD wprowadziła do obiegu naukowego obszerny zestaw takich fotogra ii9. Szczególną estymą otacza
się tak dzieła sztuki gotyckiej, jak
i najwcześniejsze wzmianki o nich,
a także pierwsze, historyczne rysunki, gra iki, obrazy lub fotogra ie.
Krucy iks z Dobrzyk otrzymał
na powrót funkcje kultowe i nowe
miejsce w świątyni, na którym,
z uwagi na eksponowanie na nie
tak znacznej wysokości właściwie
można lepiej kontemplować jego
właściwości estetyczne. Przydano
mu także znacznie późniejsze igury asystujące. Tak więc obie, paralelne historie dziejów – z końca
XIX w. i początku XXI w. zakończyły się szczęśliwie, aczkolwiek nieco
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niać XIX-wieczne przemalowania
olejne. Posąg z Krużlowej słusznie
określa się jako dzieło mody ikujące typ Pięknych Madonn6.
Wskazuje się na czerpanie przez
snycerza z kilku dostępnych wówczas prądów stylistycznych, może
nawet pewien synkretyzm rzeźby, wokół tematyki, której narosło
kilka hipotez badawczych dotyczących datacji i atrybucji7.
W istocie w izjonomiach młodzieńczej, wdzięcznej a zarazem
lalkowatej igury Bogurodzicy oraz
lekko nieporadnie, myśląc w kategoriach współczesnego realizmu, oddanego Dzieciątka można dostrzec
wiele niepokojących dla współczesnych widzów i wiernych cech.
Odbiorca zarówno końca XIX w.
i początku XXI w. dostrzega dychotomię ob itych, o potężnym wolumenie, ciężkich, mocno, głęboko
pofałdowanych draperii oraz porcelanowej karnacji i iligranowej,
wygładzonej anatomii oddanej wyoblonymi formami. Oblicze, które
budują formy owalne i elipsoidalne,
cechuje się też zauważalnym archaizmem. Posąg zaś odznacza się wystudiowaniem manierycznej pozy.
Figura cechuje się ponadto usztywnieniem i deformacją dostrzegalną w wyrazistych rysach twarzy i szczególnie wysokiego czoła
z zaczesanymi do tyłu, pod diadem
(dawniej zapewne koronę) włosami
i dystyngowanym, oszczędnym, zredukowanym uśmiechem.
W dużym stopniu zapewne rysy
Madonny Krużlowskiej i sposób
potraktowania anatomii oddają
ówczesny, znany także z innych
źródeł ikonogra icznych ideał
piękna, służący w tym przypadku zaakcentowaniu teologicznego
pojmowania Bogurodzicy. Wielką
rolę w odbiorze dokonywanym
przez współczesnego widza odgrywa obecnie wyeksponowana,
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inaczej. Madonna z Krużlowej eksponowana jest w przestrzeni wystawienniczej Pałacu Erazma Ciołka, oddziału Muzeum Narodowego
w Krakowie10. Krucy iks z Dobrzyk
natomiast, zgoła odmiennie, pełni
nadal funkcje kultowe.
Mamy na tym przykładzie do czynienia w przypadku obecnego eksponowania Krużlowskiej Madonny
z Kunstbild – dziełem sztuki tylko
jako dziełem sztuki, obiektem wizualnym, służącym ze względu
na kontekst innej niż religijna kontemplacji, niepełniącym już funkcji
kultowych, oraz w kwestii krucyiksu z Dobrzyk z Kultbild – również
naturalnie dziełem sztuki dawnej, oddziałującym estetycznie,
ale mającym także współcześnie
ważne funkcje kultowe. Natomiast
w obecnych czasach w miejscu
odnalezienia posągu jako obiekt
kultowy traktowana jest replika
Madonny z Krużlowej. Funkcjonuje ponadto więcej kopii tego wyjątkowego dzieła również pełniących
obecnie funkcje kultowe11.
Badania terenowe pozwoliły
na poznanie in situ znacznej liczby
gotyckich dzieł sztuki, nawiązanie
współpracy na potrzeby działań
naukowych. Zauważono, jak wielką rolę dla duchownych i świeckich
wiernych także w XXI w. mają gotyckie krucy iksy. Także w ramach
kościelnych wydawane są cenne
prace, mające walor dokumentacji
fotogra icznej oraz quasi-inwentaryzatorski. Duchowni dbają o dzieła sztuki będące na wyposażeniu
swoich para ii. Inspirują, zgadzają
się na prace naukowe, nowoczesne
konserwacje i najnowsze badania,
jak chociażby dendrochronologiczne, oraz na publikowanie fotogra ii
sakralnych dzieł sztuki.
Praca historyka sztuki utrzymuje swoje tradycyjne znaczenie
także na początku XXI w. Opisy
10

inwentaryzacyjne, analizy i fotogra ie dokonywane tak przez
historyków sztuki, jak i podczas
prowadzonych pod kierunkiem
ćwiczeń praktycznych dla adeptów dyscypliny zyskują na znaczeniu wobec faktu niepodważalnej,
nieustannej, historycznej zmienności wyglądu dzieł sztuki, stanu
ich zachowania, a także na wypadek zniszczenia lub uszkodzenia
obiektu zabytkowego. Dzieła sztuki tak w chwili ich powstania, jak
i obecnie uwikłane są w politykę,
w szczególności praktykę i przepisy ochrony zabytków. Można
zwrócić uwagę na to, że sztuka
służyła od zawsze upowszechnianiu pewnych postaw religijnych,
społecznych, politycznych oraz
edukacji. Często dzieła sztuki ilustrują prace historyczne. Z drugiej
strony w syntetycznej publikacji
z zakresu historii sztuki zamieszczono zdjęcie strajku w Stoczni
Gdańskiej w 1980 r. ukazujące
m.in. ikonę Matki Boskiej, po to
aby pokazać długie trwanie oraz
odniesienia społeczne sztuki bizantyjskiej12. Takie konteksty dzieł
sztuki istnieją i jak samo dzieło są
zmienne w czasie.

Studium trzecie

Powstała odnosząca się do
wydarzeń i postaci współczesnych ich twórcom, dokładnie dziewiętnastowiecznych, karykatura
oparta na późnogotyckiej, ponadnaturalnej wielkości grupie
rzeźbiarskiej przedstawiającej
Św. Jerzego walczącego ze smokiem eksponowanej w kościele
św. Mikołaja w Sztokholmie, przypisywanej najczęściej niemieckiemu rzeźbiarzowi Berntowi Notke
i datowanej na 1489 rok. Do grupy przynależy też mniejsza rzeźba
modlącej się księżniczki, ratowanej
przez św. Jerzego. Ważną zbieżność

Il. 3. Karykatura ukazująca Louisa de Geera na podstawie rzeźby Bernta Notke, św. Jerzy walczący ze smokiem, Gazeta „Ny Illustrerad Tidning”, grudzień 1865.
Z: Emil Hildebrand, Sveriges historia intill tjugonde
seklet, 1910 (domena publiczna)

dla porównań stylistycznych i wyobrażenia sobie stylu czasu stanowi fakt, że w tym samym roku, po
12 latach pracy, Wit Stwosz ukończył krakowski ołtarz mariacki.
Grupa sztokholmska to wyjątkowa rzeźba należąca do sztuki
pobrzeża Bałtyku. To egzemplaryczna i najbardziej znana spośród
średniowiecznych
szwedzkich
rzeźb, mająca szczególnie ob itą
literaturę przedmiotu i stanowiąca chociażby w kwestii rodowodu
artystycznego przedmiot sporów
naukowych do dzisiaj. Szczególnie
uwidacznia się polaryzacja autorstwa oscylująca między przypisaniem pełnej ekspresji, dynamizmu
i ruchu, naturalistycznej rzeźby
twórcy lubeckiemu bądź odmiennie: lamandzkiemu13.
Spory o narodowość artystów
miały i mogą mieć charakter polityczny. Już ceniony historyk sztuki,
Szczęsny Dettloff w 1932 r. pisał
o sztuce Wita Stwosza: „Jakiej był
narodowości, Polak czy Niemiec,
sporu tego rozsądzać tu nie będę,

W. Marcinkowski, T. Zaucha, Gallery „Art of Old Poland the 12th–18th Century”: The National Museum in Cracow, The Bishop Erazm Ciołek
Palace: guidebook, Cracow 2007, s. 18, il. okładka, s. 14.
11
W. Sapalski, Malarskie nawiązania..., s. 12–15.
12
J.G. Deckers, Die frühchristliche und byzantinische Kunst, München 2007, s. 121, il. 70.
13
P. Tångeberg, Wahrheit und Mythos :Bernt Notke und die Stockholmer St.-Georgs-Gruppe: Studien zu einem Hauptwerk niederländischer
Bildschnitzerei, Studia Jagellonica Lipsiensia, Bd. 5, Ostfildern 2009; J. Svanberg, Was the St. George Group in Stockholm Made in Antwerp by an
Unknown Flemish Master? Review of Peter Tångeberg’s Book (2009), [w:] Art, cult and patronage: die visuelle Kultur im Ostseeraum zur Zeit Bernt
Notkes, hrsg. v. A. Mänd, U. Albrecht, Kiel 2013, s. 323–329.

dać lub zastąpić jedynie izjonomie
postaci świętych obliczami postaci
dziewiętnastowiecznych polityków
i przedstawicieli poszczególnych
stanów.
Sztokholmska rzeźba powstała
w końcu XV w. jako fundacja nie
tylko religijna, lecz także polityczna. Zapewne przypadkową
zbieżność z karykaturą wydarzeń
politycznych stanowi to, że rzeźbę
św. Jerzego poświęcono również
w grudniu – 31 grudnia 1489 r. Natomiast istotne odniesienie dla konceptu karykaturzysty może mieć
powstanie oryginalnej rzeźby jako
fundacji komemoratywnej lub może
wotum za wcześniejsze o 18 lat pokonanie wojsk duńskich w bitwie
pod leżącym na obecnym obszarze
stolicy Szwecji Brunkeberg 10 października 1471 r., co miało szczególnie istotne znaczenie dla dalszych,
pomyślnych losów państwowości
szwedzkiej. Polityczny kontekst
musiał rzutować na kształt, wyraz
i wymiar ideowy tej wykonanej
z niezwykłą atencją do oddania
drobnych elementów oraz przepełnionej zdecydowanym triumfalizmem rzeźby18. Powyższe fakty
nabierają znaczenia w kontekście
wydarzeń lat 1865–1866 w Szwecji podczas dokonywania percepcji
omawianej gra iki.
Na odwieczne w nauce pytanie
Quid est veritas? – „Jaka jest prawda?” odpowiedź nie rysuje się jednoznacznie. Prawda, także w naukach
humanistycznych, zależy od systemu
odniesień, kontekstu i przyjętych
założeń, specy iki danego czasu, dostępnej wiedzy i funkcjonujących
interpretacji. Dziedzina twórczości
literackiej i artystycznej jest tak złożona, że nie można do niej podchodzić w sposób zero-jedynkowy. To
znaczy: twórczość nie przyjmuje
jednoznacznych matematycznych
wartości.

14
S. Dettloff, Rzeźba polska do początku XVIII wieku, [w:] Dzieje i najstarsze zabytki języka polskiego, Wiedza o Polsce, t. 2, oprac. S. Słoński,
Warszawa [1932], s. 558.
15
L. O. Lagerqvist, Historia Szwecji, [przekł. H. Thylwe], [Sztokholm] 2002, s. 146.
16
Fakty i daty historyczne za: I. Scobbie, Sweden, London 1972, s. 76–77; N. Kent, A concise history of Sweden, Cambridge [etc.] 2008, s. 174;
J.-P. Findeisen, Die schwedische Monarchie: von den Vikingerherrschern zu den modernen Monarchen, Bd. 2, 1612 bis heute, Kiel 2010, s. 248–253.
17
J.-P. Findeisen, dz. cyt., s. 253.
18
A. Ziemba, Sztuka Burgundii i Niderlandów 1380–1500, t. 3, Wspólnota rzeczy: sztuka niderlandzka i północnoeuropejska 1380–1520, Warszawa 2015, s. 199, 316, 317.
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czteroizbowego parlamentu stanowego w dwuizbowy. Zmiany przyjęli wówczas mieszczanie i chłopi
– to ich głowy leżą uśmiechnięte,
nadal żywe pod stopami wojującego, liberalnego premiera, z którym
walczą
wciąż
duchowieństwo
i szlachta. Treści obrazka zostały
oddane z przymrużeniem oka, gdyż
długo oczekiwane, rewolucyjne
zmiany parlamentarne nastąpiły
w Szwecji na drodze pokojowej. Całkowita akceptacja reform nastąpiła
przez wszystkie stany pół roku później, w czerwcu 1866 r. i już wówczas
omawiana karykatura stała się historyczna, przedstawiająca miniony
stan polityczny. Prześmiewczy obrazek to też obiekt artystyczny, w tym
konkretnym przypadku odwołujący
się do gotyckiej, wybitnej rzeźby.
Recepcja dzieł sztuki średniowiecznej w literaturze pięknej oraz
w formie nowoczesnych i współczesnych dzieł sztuki przybiera
rozbudowane, nierzadko również
wyolbrzymione, będące owocem
fantazji i przez to daleko odchodzące od pierwowzoru – średniowiecznego artefaktu – formy. Powyższa
karykatura ma charakter ewidentnie polityczny. Współcześnie
została spopularyzowana i przypomniana na nowo dzięki popularnonaukowej, przekrojowej publikacji
o historii Szwecji wydanej w języku polskim w 2002 r. Stąd też ma
ona znaczenie dla rozważań o roli
rzeźb gotyckich, a w tym przypadku
późnogotyckich w społeczeństwie
początków XXI w. Stanowi też dobry przykład szacunku, jakim otaczano wybitny artyzm kolosalnej,
sztokholmskiej grupy rzeźbiarskiej.
Oszczędzono bowiem deformacji
elementów rzeźbiarskich, zachowując kompozycję i detale stylistyczne,
charakterystyczne elementy artystyczne nie tylko postaci świętego
i księżniczki. Zdecydowano się do-
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bo nas jedynie sztuka jego obchodzi”14. Historia pokazała na przykładzie Kulturpolitik, że po jego
wypowiedzi upolitycznienie w dyskusji historyczno-artystycznej i dotyczącej genezy artystycznej dzieł
sztuki ich znaczenie tylko wzrosło.
Określanie żyjącego na przełomie
XV i XVI w. rzeźbiarza urodzonego
w Horb am Neckar i znanego jako
Veit Stoss jednoznacznie jako narodowości polskiej jest ryzykowne
i też może budzić kontrowersje.
Aczkolwiek przebywał on około
19 lat w Krakowie. Do dziś jest to
postać ważna w historii sztuki oraz
historii Polski.
Postać świętego Jerzego została
wykorzystana do karykatury politycznej zamieszczonej w szwedzkiej „Nowej gazecie ilustrowanej”
– „Ny Illustrerad Tidning” z grudnia
1865 r.15 To przykład recepcji dzieła sztuki gotyckiej na kolejnym
polu twórczości plastycznej, dokonanego kilka stuleci od czasu powstania pierwowzoru. Dość wiernie,
w technice gra icznej, odtworzono
przy zastosowaniu czarnej kreski
kształty późnogotyckich rzeźb, bardziej dodając, aniżeli przejaskrawiając elementy współczesne. Taki
proces ma miejsce w przypadku
zastąpienia twarzy wyrzeźbionych
postaci izjonomiami karykaturowanych osób i dodaniu nowych oblicz
– stworzenie wielogłowego smoka
symbolizującego czytelnie cztery
stany opozycyjne wobec reform parlamentarnych dokonywanych przez
energicznego barona i zarazem premiera Louisa Gerarda de Geera16. De
Geera nazywano nawet „architektem nowego porządku społecznego
w Szwecji”17.
Datacja tej karykatury ma
znaczenie, gdyż to w grudniu
1865 r. nastąpił kulminacyjny
moment reformatorskiego, spornego procesu przekształcania
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Pecunia falsa

– o fałszowaniu pieniądza w starożytności
Krzysztof Ciejka

„Pieniądz dał
początek chciwości,
bo stworzył okazję
do wymyślania praktyk
lichwiarskich i zarobków
bez pracy”.
Pliniusz Starszy,
Historia Naturalis
ałszowanie jako proceder
znane jest w historii ludzkości od bardzo dawna. Pieniądz
w obecnej postaci kształtował się w toku stopniowego
rozwoju stosunków towarowych.
W czasach najdawniejszych rolę
powszechnego ekwiwalentu towarów – pieniądza odgrywały różnorodne dobra jak: bydło, skóra,
sól. Wraz z przejściem od przypadkowego handlu nadwyżkami
produktów do regularnej wymiany towarowej powstał pieniądz
kruszcowy. W początkowym okresie wytwarzany był z cyny i miedzi.
Metale szlachetne (złoto i srebro)
zaczęły być stosowane w nieco
późniejszym okresie.
Pełniejszy obraz wymiany towarowo-pieniężnej odnajdujemy
w zachowanych papirusach oraz
na glinianych tabliczkach znajdowanych m.in. na terenie starożytnej Mezopotamii. Zarówno papirusy, jak i gliniane tabliczki opisują transakcje inansowe, umowy
kupna–sprzedaży oraz inne natury
handlowej, gospodarczej czy politycznej.

wiązaniu tego problemu przyszedł
autorytet władcy.
Nabijane puncą jego symbole
na niewielkich grudkach elektronu
miały potwierdzać autentyczność

F

Symbolika
Już w początkach starożytności zastanawiano się nad kwestią
oznaczenia płacideł tak, aby ich
symbole były powszechnie rozumiane. Było to na tyle istotna kwestia, że nieliczni mieszkańcy znali
pismo i posługiwali się nim. W roz-

Autentyczna lidyjska moneta z VII i VI w. p.n.e.:
wykonana z elektronu: z jednej strony widać na niej
wizerunek lwa, z drugiej – kwadratowe wgłębienie
spowodowane niedoskonałą jeszcze techniką bicia

i odpowiednią, określoną wagę
tego pierwowzoru monety. Pierwowzoru, ponieważ grudka elektronu
z odciśniętą puncą różniła się jeszcze kształtem od wyobrażenia naszej monety, ale sam zamysł okazał
się trafny. Mamy tu do czynienia
z pierwszym oznaczeniem menniczym – symbolem władcy.
Najstarsze takie okazy monet
pochodzą z Azji Mniejszej. Z czasem symbole przeradzały się
w coraz bardziej wymyślne rysunki, a kawałki szlachetnych metali
(coraz powszechniej stosowano

srebro) przypominały dzisiejsze
monety.

Napisy
W miarę upływu lat obok rysunków na monetach pojawił się
tekst, który podobnie jak rysunek
stanowił znak rozpoznawczy
monety. W swoim założeniu
rysunek przeznaczony był
dla pospólstwa, tekst zaś dla
ludzi piśmiennych. Mała
powierzchnia monet w połączeniu z ułomnościami technik
menniczych zmuszała do ograniczania napisów do skrótów.
Jeśli napisem było imię władcy, zastosowanie skrótu tworzyło monogram określający jego imię. Oprócz
tych oznaczeń spotykamy coraz
częściej na monetach symbole ich
wykonawców – mincerzy lub samych mennic. Składały się one
z liter wchodzących w skład
nazwy, możliwie jak najbardziej ze sobą połączonych.
Były to niejako napisy-znaki
odgrywające rolę podpisów
uwierzytelniających
monetę.
Układane były niewątpliwie przez
osoby biegle znające pismo, były
też celowo komplikowane, aby
uniemożliwić fałszowanie.
Już bowiem podczas pojawienia
się pierwszych monet znajdowali
się amatorzy szybkiego, nielegalnego wzbogacenia się. Odciskanie
podobnych znaków na kruszcu
niższej próby lub nawet metalu
nieszlachetnym w celu puszczenia ich do obiegu to przecież nic
innego, jak fałszowanie pieniędzy.
Stosowanie więc liter i symboli
mogło mieć w zamyśle utrudnienie
fałszerstw.

Grecja kolebką…
fałszowania
Po raz pierwszy pieniądz jako
prawny środek płatniczy został

1

Spartan właśnie takimi fałszywymi
monetami.
W innym źródle z tamtego okresu – u Arystydesa – czytamy, że
tyran rządzący Syrakuzami – Dionizjusz powszechnie stosował
w handlu monety o dużej zawartości cyny. Powszechnie wiadome
jest, że władca polis, który świadomie puszczał w obieg fałszywą
monetę, nie ponosił kary. Tracili
na tym zwykli mieszkańcy, którym
owe monety się tra iały.
Problem wykrywania fałszywych monet utrudniał brak istnienia jednego, zwartego organizmu
państwowego, ale aż 120 państw-miast greckich. Luźno połączone sojuszami, prowadzące często
odmienną politykę zagraniczną,
o różnych ustrojach, prowadziły
zgoła odmienną politykę monetarną. Nawet najmniejsze polis wybijało swoją monetę. W takiej ilości
i różnorodności pieniądza trudno
było się poruszać. W konsekwencji
był to raj dla różnego rodzaju oszustów i fałszerzy.

Plaga rzymska
W starożytnym Rzymie srebrne
denary były fałszowane na szeroką skalę. Na miedzianą skórkę
nakładano cienką, srebrną blaszkę.
Takie monety nosiły nazwę nummi
subaerati. Gdy sytuacja przybierała
na sile, Rzymianie zaczęli wprowadzać kolejne utrudnienia dla
potencjalnych fałszerzy. W czasach
republiki wprowadzili do obiegu

Funt (libra) – 327,45 grama, uncja – 27,3 grama.
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sfałszowany w czasach starożytnych w greckim polis w VI w. p.n.e.,
kiedy tyran wyspy Samos Polikrates zdecydował się „wynająć” wojska spartańskie. Planował zapłacić
im za ich usługi złotem. Nie byłoby
w tym nic dziwnego, gdyby nie to,
że złote monety wcale nie były
złote. Wcześniej kazał przygotować blaszki z miedzi bądź cyny,
które otoczono cieniutką warstwą
srebra lub złota. Dodatkowo, żeby
waga monet była zgodna z oryginałem, Polikrates zlecił wykonanie
środka fałszywych monet z ołowiu.
W ten sposób złota moneta miała
owego złota stosunkowo niewiele.
Monety greckich polis z reguły
nie miały napisów, tylko symbole.
Na monetach ateńskich od czasów
Hippiasza ok. 520 r. p.n.e. na rewersie wybijano wizerunek sowy
(ptak poświęcony bogini Atenie),
na awersie zaś – głowę bogini
Ateny. Mieszkańcy innego greckiego polis zamieszkującego wyspę
Eginę wybijali monetę z wizerunkiem żółwia morskiego, który był
symbolem ich polis.
Fałszerstwa monet z tego okresu dokonywane były metodą „platerowania”, tj. miedziane, czasem
cynowe serce monety otaczano
cienką blaszką złota czy srebra,
aby ostatecznie poddać taką monetę procesowi bicia stemplem.
Wspomniane wcześniej źródło autorstwa Herodota informuje nas,
że władca Samos Polikrates w drugiej połowie VI w. p.n.e. przekupił

relacje – dyskusje – konfrontacje

Fałszywa moneta – srebrna, grecka drachma. Oryginał wybijany w Illirii po 229 r. p.n.e. Moneta ma 18 mm i waży
ok. 2,3g – zbiory prywatne autora

denary z ząbkowanymi brzegami,
tzw. nummi serrati. I znów takie
zabezpieczenia (przy ówczesnym
stanie technologii) były przez jakiś
czas trudne do podrobienia.
Niewątpliwie wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to, że
w mennicach republiki rzymskiej
denary oprócz o icjalnej „produkcji” były wytwarzane również
w drugim obiegu – oczywiście nielegalnie, z reguły na własny użytek
tych, którzy legalnie bili monetę dla
państwa rzymskiego. Z początkiem
III w. n.e. fałszywe emisje znikły
niemal całkowicie z uwagi na nieopłacalność fałszowania.
Na rozkaz władz państwowe
mennice stale obniżały zawartość
srebra w monetach. Fałszowanie
pieniędzy jako proceder nie było
w społeczeństwie akceptowane.
W okresie rzymskim zagadnienie
to szeroko poruszał Katon Starszy.
Mówił: „złodzieje okradający osoby
prywatne kończą życie na postronku i w kajdanach”. Inne źródło przytacza nam bardziej makabryczne
informacje dotyczące procederu
psucia wartości monety. Opis panowania cesarza Galby (VI 68 – I 69)
zaczerpnięty z Żywotów Cezarów
Gajusza Swetoniusza Trankwillusa
dostarcza nam wstrząsających informacji: „Przez lat osiem sprawował [Galba] rządy prowincji w sposób zmienny i kapryśny. Najpierw
był ostry i gwałtowny, wręcz nieumiarkowanie surowy w karaniu
występków. Na przykład gdy pewien bankier nieuczciwie zmieniał
pieniądze, obciął mu Galba ręce,
i kazał je przybić do stołu owego
bankiera”.
Ten sam Trankwillus w dalszej
części charakteryzuje postać Galby: „Gdy mieszkańcy Tarrakonny
[Tarragony] o iarowali mu złoty
wieniec z dawnej świątyni Jowisza
wagi piętnastu funtów, kazał go
stopić, zażądał dodatkowo jeszcze
trzech uncji złota, których do owej
wagi brakowało”1.
O innym cesarzu rzymskim Witeliuszu (panował w I – XII 69)
autor Żywotów wzmiankuje, że:

relacje – dyskusje – konfrontacje
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„Zastąpił złoto i srebro cyną i mosiądzem”.

Przyczyny
Skąd takie działania – można
zadać sobie pytanie, dlaczego najpotężniejszy władca ówczesnego
imperium musiał uciekać się do takich metod? Odpowiedź na to pytanie jest niezmiernie prosta. Majestat każdego imperatora, liczne
kampanie wojenne, pochłaniały
ogromne ilości pieniądza. W zasadzie każdy cesarz rzymski cierpiał
na chroniczny brak pieniędzy.
Każdy sposób, nawet najbardziej
nikczemny (ale przynoszący szybki
zysk) był atrakcyjny.

Wymierzenie sprawiedliwości
W historii zarówno republiki,
jak i cesarstwa rzymskiego nieustannie odbywały się większe
lub mniejsze procesy fałszerzy
monet. Bywały przypadki, że w danym roku osądzano nawet po kilka
tysięcy osób trudniących się tym
procederem. Mimo surowych kar,
włącznie z karą śmierci, można zauważyć, że w miarę istnienia
i rozwoju państwa rzymskiego
władze sukcesywnie traciły kontrolę nad rozmiarem procederu fałszerstwa. W konsekwencji w końcowym okresie istnienia cesarstwo
rzymskie musiało się pogodzić
z obecnością monet produkowanych poza mennicami państwowymi.

Miłość władców
– mamona
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Do tego potrzebny był człowiek
obeznany w samym badaniu, a także co najmniej kilka innych monet
jako materiał porównawczy.
Od III w. n.e. cesarze wciąż potrzebowali dodatkowych pieniędzy
zarówno do obrony granic tego gigantycznego państwa, jak i do opłacania swoich stronnictw i przychylności2. Po III w. zaczyna chronicznie
brakować monety, przy stale wzrastających kosztach utrzymania
państwa. Władze cesarstwa wyrażają zgodne na odlewanie monet
miedzianych o połowę lżejszych
od poprzednich. W schyłkowym
momencie istnienia Cesarstwa
Rzymskiego moneta srebrna była
już tylko z nazwy srebrna, gdyż
owe srebro stanowiło niewielki
procent ogółu, a reszta zastępowana była najczęściej miedzią.

Władcy kochali pieniądze, jak
mocno? Niech za przykład posłuży
nam zaczerpnięta z Żywotów Cezarów postać cesarza rzymskiego
Kaliguli (cesarz w latach 27–41).
Historia wiąże się z narodzinami
jego córki. Zostawszy ojcem, cesarz
przyjmował dary na jej utrzymanie, gdyż – jak twierdził – ma teraz
dodatkowe koszty. Z okazji Nowego
Roku odbierał pieniężne podarunki, „ogarnęła go taka żądza, bezpo-

Fałszywa moneta srebrna. Oryginał wybijany w okresie rzymskim. Przedstawia postać cesarza Hadriana.
Brak patyny, zbiory prywatne autora

Materiał ikonogra iczny został zaczerpnięty z portalu internetowego
(internetowy katalog monet autorstwa
Jacka Kamieńskiego) oraz ze zbiorów
własnych autora pracy.

średniego zetknięcia z pieniądzem,
że często deptał boso po olbrzymich stosach złotych monet i całym
ciałem długo tarzał się po nich”.

Na pomoc
przychodzi nauka
Starożytni przez stosunkowo
długi czas nie potra ili sprawdzać
próby kruszcu. Dopiero z chwilą odkrycia przez Archimedesa
prawa nazwanego z późniejszym
okresie jego imieniem, sytuacja się
zmieniła.
Starożytny uczony zauważył
pewne prawidło: ciało zanurzone w wodzie traci tyle ciężaru, ile
płyn przez nie wypchnięty. Już
tylko krok dzielił starożytnych
od nauczenia się określania ciężaru
właściwego stopu metali, a także
zawartości w stopie szlachetnego
kruszcu. Posiłkując się prawem Archimedesa, można było ustalić zawartość srebra czy złota w monecie. Ale nie oznacza to, że każdy, kto
miał monety, mógł zbadać zawartość szlachetnego kruszcu w nich.
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2
Na granicach Cesarstwa Rzymskiego stacjonowało stale ok. 100 legionów. Jeżeli owe 100 legionów pomnożymy przez 4500 (tyle wchodziło w skład legionu), daje nam to 450 000 żołnierzy.
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Biedni
i bogaci,

czyli przepaści społeczne na świecie
Agnieszka Zielińska

N

między 0 a 100, który jest zaprezentowany w procentach (%)2.
Jak wynika z wykresu 1, współczynnik Giniego w Polsce w 2013 r.
wynosił 30,7%, więc prawie tyle
samo co średnia dla całej Unii Europejskiej – 30,5%. Wyższy niż
w naszym kraju indeks występował
między innymi w państwach, które
przeżywają obecnie poważny kryzys gospodarczy, takich jak Grecja
(34,4), Hiszpania (33,7), a także
Portugalia (34,2) i Włochy (32,5).
Wysoki indeks nierówności dochodowych wystąpił też w najmniej
zamożnych krajach UE, takich jak
Bułgaria (35,4) czy Rumunia (34),
oraz w państwach bałtyckich: Łotwa
(35,2), Litwa (34,6) i Estonia (32,9).
Co godne zaakcentowania, zdecydowanie niższy indeks Giniego wystąpił w państwach zachodnich, w których mamy do czynienia ze stabilną
gospodarką rynkową np. Niemcy
(29,7), Austria (27) czy Holandia
(25,1). Niższy niż w Polsce indeks
odnotowano również w państwach
Europy Środkowo-Wschodniej takich jak Słowacja, Słowenia, Czechy
i Węgry.

1
A. Zachorska-Mazurkiewicz, Istota nierówności w procesie rozwoju – podejście instytucjonalne, [w:] Współczesne wymiary nierówności w procesie
globalizacji, red. E. Okoń-Horodyńska, A. Zachorowska-Mazurkiewicz, Kraków 2011, s. 11–19.
2
Zob. G. Kołodko, Wędrujący Świat, Warszawa 2008, s. 144.
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ierówność jest wówczas, gdy
poszczególne jednostki w społeczeństwie nie mogą korzystać z przywilejów dostępnych innym lub też
są gorzej traktowane pod różnymi
względami. Nierówność ta będzie się
przejawiała w wielu aspektach życia,
np. grupy ludzi mogą być narażone na głód i niedożywienie; mogą
mieć ograniczony dostęp do systemu
ochrony zdrowia, wody pitnej, urządzeń sanitarnych, edukacji, godziwie
opłacanej pracy, mogą być zagrożone bezrobociem, podczas gdy dla innej grupy osób te wszystkie dobra są
dostępne.
Nierówności dzielimy na:
● społeczne – kształtujące się
w związku z zajmowaną pozycją
społeczną, prestiżem, pełnioną
funkcją społeczną. Jej podstawami mogą być różnice majątkowe,
różnice biologiczne, takie jak płeć
czy kolor skóry, różnice kulturowe:
wykształcenie czy wyznanie;
● ekonomiczne – dotyczące nierównego podziału zasobów i dobro-

bytu i przejawiające się w nierównościach dochodowych;
● polityczne – dotyczące nierówności w dostępie do władzy i możliwości wpływu na decyzje podejmowane przez organa władzy.
W systemie demokratycznym pod
tym względem istnieje równość.
Nierówności ekonomiczne (materialne), kulturowe i społeczne mogą
wpływać na styl życia człowieka, jego
jakość, mogą spychać go na margines społeczności, mogą też ograniczać jego rozwój1.
Współczynnik Giniego to wskaźnik koncentracji dochodów, który
przyjmuje wartość między 0 i 1. Jeżeli indeks ten przyjąłby wartość 0,
to oznaczałoby, że wszystkie osoby
w badanej populacji mają ten sam
dochód, czyli rozkład dochodów jest
jednorodny. Wartość 1 oznaczałaby,
że cały dochód skoncentrowany jest
w ręku jednej osoby, a reszta ma dochód zerowy. Warto też wspomnieć,
co będzie ważne dla dalszych rozważań, jak i zaprezentowanych tutaj
danych, że najczęściej wartość współczynnika Giniego pomnożona zostaje
przez 100 i wówczas osiąga wynik
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Wykres 1. Współczynnik Giniego w krajach UE w 2013 r. (%)

Źródło: Europejskie badanie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w 2013 roku. Notatka informacyjna, Warszawa 22.12.2014, Główny Urząd Statystyczny. Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, wykres 3,
s. 3, za: http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5486/7/5/1/euro_badanie_dochodow_i_warunkow_zycia_-eu-silc-_w_2013.pdf. (dostęp z kwietnia 2016 roku).

Wykres 2. Współczynnik Giniego w Polsce i w UE w latach 2006–2013 (%)
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Źródło: Europejskie badanie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w 2013 roku. Notatka informacyjna, Warszawa 22.12.2014, Główny Urząd Statystyczny. Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, wykres 4,
s. 4, za: http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5486/7/5/1/euro_badanie_dochodow_i_warunkow_zycia_-eu-silc-_w_2013.pdf. (dostęp z kwietnia 2016 roku).
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Wykres 3. Współczynnik Giniego na świecie (graﬁka opracowana na podstawie danych z lat 1989–2009) (%)

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wsp%C3%B3%C5%82czynnik_Giniego#/media/File:GINI_retouched_
legend.gif (dostęp z kwietnia 2016 roku).

W Polsce nierówności dochodowe
z biegiem czasu się zmniejszają. Zauważyć to można na przestrzeni lat
3

2006–2013, gdy wartość indeksu Giniego w naszym kraju spadła z 33,3
do 30,7%. Obserwując wykres 2,

można też zauważyć, jak w ciągu
8 lat zbliżyliśmy się pod tym względem do średniej UE, która wynosiła
między 30,3 a 30,9%. Ta relacja,
świadcząca o coraz mniejszych przepaściach społecznych w naszym kraju,
jest na pewno dobrym prognostykiem
na przyszłość i dobrze świadczy o rozwoju gospodarczym. Jest to tym bardziej istotne, gdyż w badanym okresie
2006–2013 nasz kraj dotknięty został
potężnym światowym kryzysem gospodarczym, którego początki datuje
się na połowę 2007 roku, a pełną
jego formę na lata 2008–2009.
Według zaprezentowanych na mapie danych (wykres 3) najbardziej
egalitarnym pod względem zamożności krajem na świecie jest Szwecja.
Oznacza to, mówiąc kolokwialnie, że
w kraju tym występuje bardzo sprawiedliwy podział bogactwa między
wszystkich obywateli, bardzo duża
grupa osób żyje tam na zadowalającym poziomie. Można by nawet
w dużym uproszczeniu pokusić się
o stwierdzenie, że żyje się tam dobrze
i szczęśliwie. Obserwując kartogram,
można też, uogólniając, stwierdzić,
że najmniejsze nierówności dochodowe występują w państwach europejskich, Kanadzie, Australii oraz
niektórych państwach azjatyckich,
np. Mongolii czy Kazachstanie.
Na mapie świata są też jednak
kraje, w których wartość indeksu Giniego jest bardzo wysoka – przekracza nawet 50%. Do tych krajów należy zaliczyć w Afryce m.in. Republikę
Południowej Afryki, Botswanę, Namibię, Republikę Środkowo-Afrykańską
czy Sierra Leone3. Uogólniając, można powiedzieć, że Afrykę Subsaharyjską, czyli tzw. Czarną Afrykę, charakteryzuje ubóstwo, bardzo powolne
wychodzenie z zapaści społeczno-gospodarczej, wysoki stopień analfabetyzmu, brak stabilności systemu
edukacyjnego na poziomie podstawowym i średnim, a także poważne
braki w systemie szkolnictwa wyższego. Fatalną sytuację w tej dziedzinie dopełnia obraz afrykańskich
budynków szkolnych w katastrofal-

Zob. też. G. Haber, Nierówności społeczne jako problem globalny w XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem państw peryferyjnych w światowym
systemie społeczno-ekonomicznym, [w:] Polska geografia polityczna wobec problemów i wyzwań współczesnej Polski i świata. Wybrane problemy, red.
M.W. Solarz, Toruń 2012, s. 200, tab. 1.

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym
UE28
24,5
UE
maksymalna wartość w UE
48,0
minimalna wartość w UE
14,6
POLSKA
25,8
Centralny
23,6
Południowy
24,7
Wschodni
30,6
Polska-regiony
północno-zachodni
24,6
południowo-zachodni
25,2
Północny
26,4
Miasta
21,5
Typ osady
Wsie
32,1
Pracownicy
19,5
Rolnicy
36,0
Grupy społecznopracujący na własny rachunek
13,9
-ekonomiczne
Emeryci
30,7
Renciści
60,5
Niższe
38,3
Wykształcenie
Średnie
26,1
Wyższe
8,8
Mężczyzna
25,5
Płeć
Kobieta
26,2
Wyszczególnienie

Źródło: Tabela sporządzona na podstawie danych zawartych w: Europejskie badanie dochodów i warunków życia
(EU-SILC) w 2013 roku. Notatka informacyjna, Warszawa 22.12.2014, Główny Urząd Statystyczny. Departament
Badań Społecznych i Warunków Życia, tabela 1, s. 5, za: http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/
pl/defaultaktualnosci/5486/7/5/1/euro_badanie_dochodow_i_warunkow_zycia_-eu-silc-_w_2013.pdf. (dostęp z kwietnia 2016 roku).

Krajem w Azji, w którym występują duże niesprawiedliwości społeczne, są też obecnie Chiny, państwo niezmiernie ciekawe ze względu
na z jednej strony świetny w ciągu
ostatnich lat rozwój gospodarczy,
a z drugiej – ogromne nierówności
szczególnie między ludnością miejską i wiejską oraz poszczególnymi
regionami kraju (bardziej i mniej
zurbanizowanymi). Dzieje się tak,
mimo że w 2012 r. Chiny uznane
zostały za drugą, po USA, największą
gospodarką świata, przed Japonią,
Niemcami, Francją, Wielką Brytanią
czy Kanadą. Różnice w dochodzie
na osobę w mieście i na wsi są nadal
olbrzymie. Według danych w 2012 r.
dochód na osobę w mieście wynosił
około 25 000 yuanów, a na wsi tylko
około 8000 yuanów. Oczywiście przy-

czyny niesprawiedliwości i nierówności mają tu głębsze podłoże i wiążą
się z istnieniem systemu hukou (restrykcyjny system zameldowania mający m.in. na celu zahamowanie masowej migracji z terenów wiejskich
do miast), a także z nierównymi prawami politycznymi (system wyborczy
dyskryminujący mieszkańców wsi).
Wielką rolę odgrywają też nierówności w dostępie do edukacji, służby
zdrowia czy pomocy społecznej7.
Na terenie Europy jest też małe
państwo, które charakteryzuje się
bardzo wysokim indeksem Giniego.
Jest to Bośnia i Hercegowina – kraj
powstały po rozpadzie Jugosławii,
pochłonięty konﬂiktami o podłożu
wyznaniowym i narodowościowym,
zmagający się z wysokim bezrobociem, przestępczością i korupcją,

4
K. Lendzion, Bariery rozwoju Afryki Subsaharyjskiej na początku XXI wieku, [w:] Nierówności społeczne we współczesnym świecie, red. A. Wołk,
A. Potasińska, Warszawa 2015, s. 79–92.
5
A. Gąsowski, Nierówności społeczne w postapartheidowskiej Republice Południowej Afryki, [w:] tamże, s. 93–112.
6
K. Krzywicka, Ameryka Łacińska wobec globalizacji, [w:] Oblicza procesów globalizacji, red. M. Pietraś, Lublin 2002, s. 285.
7
Ks. A. Wysocki, Zmiana pozycji ChRL w gospodarce światowej a nierówności wewnętrzne i ich znaczenie dla perspektywy rozwoju kraju, [w:] Nierówności społeczne, s. 113–129.
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nym stanie technicznym, z przeciekającym dachem, bez ławek, krzeseł,
tablicy, braki w podręcznikach i luki
w kadrze nauczycielskiej. Niski poziom i kiepska jakość wykształcenia
blokują rozwój państw afrykańskich
i podniesienie stopy życiowej całej
populacji4.
Odnosząc się do wspomnianej Republiki Południowej Afryki, to kraj
ten pod względem nierówności społecznych jest wyjątkowy ze względu
na swoją przeszłość związaną z istnieniem systemu politycznego apartheidu skupiającego swoją uwagę
na segregacji rasowej. Mimo że system ten nie istnieje od 1994 r., RPA
nadal charakteryzuje się wielkimi
nierównościami o podłożu etniczno-językowym, religijnym, ekonomiczno-społecznym i kulturowym. Choć
podejmuje się wiele działań zmierzających do ich zmniejszania, nadal kraj
ten charakteryzuje się wielkimi różnicami dochodowymi, z czego 85%
Afrykanów należy do grupy bardzo
biednej lub biednej, a 87% białych
należy do grupy mającej dochody
średnie lub wysokie5.
Obszarem wielkich przepaści społecznych jest również Ameryka Łacińska i tu największe nierówności
wystąpiły w Kolumbii, Boliwii oraz
Gwatemali. Dzieje się tak, mimo że
tereny te w ostatnich latach charakteryzuje dobry rozwój gospodarczy.
Problemem jest to, że nie przekłada
się on na poprawę stopy życiowej
większości społeczeństwa6.

WOS w teorii i praktyce

Tabela 1. Wskaźniki ubóstwa i wykluczenia społecznego wg wybranych
przekrojów w 2013 r. (% populacji)
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w którym garstka ludzi posiada dużo,
a pozostała masa – niewiele8.
Te bardzo ciekawe dane zgromadzone i zliczone przez Główny Urząd
Statystyczny pozwalają na określenie
obecnej (z 2013 r.) sytuacji w Polsce w zakresie zagrożenia ubóstwem
i wykluczeniem społecznym. Jak się
okazuje, średnia dla naszego kraju –
25,8% – niewiele odbiega od średniej
dla całej Unii Europejskiej – 24,5%.
W Polsce jednak występują znaczne
różnice. Jak wynika z badań, aż 30,6%
ludności na terenie regionu wschodniego zagrożone jest ubóstwem i wykluczeniem w stosunku do 23,6%
w regionie centralnym. Jednocześnie
zaobserwowano, że o wiele gorsza
sytuacja pod tym względem wystąpiła
na wsiach niż w miastach. Biorąc zaś
pod uwagę grupy społeczno-ekonomiczne, aż 60,5% gospodarstw rencistów jest zagrożonych ubóstwem,
co zapewne wiąże się z niskimi uposażeniami tej grupy. Bardzo ciekawe
jest także, że w najlepszej sytuacji jest
grupa pracujących na własny rachunek, więc – jak należy rozumieć – prowadzących własne ﬁrmy. Jest to bardzo dobra informacja dla kondycji
gospodarki rynkowej w Polsce. Trzeba
bowiem pamiętać, że wszelkie teorie
i systemy ekonomiczne tylko wówczas
uznać można za udane, gdy oprócz
różnorodnych wskaźników makroekonomicznych ich ostatecznym celem
jest poprawa stopy życiowej ludności.
Znamienny jest również fakt, że im
wyższe jest wykształcenie, tym mniejsze zagrożenie ubóstwem, co zapewne
łączy się z lepszą możliwością znalezienia dobrze płatnej pracy. Nieco
wyższy jest natomiast badany wskaźnik dla kobiet, co niewątpliwie wynika
z wyższej stopy bezrobocia wśród pań.
Trzeba tu nadmienić, że Główny
Urząd Statystyczny badając nierówności społeczne w Polsce, zajął się też
innymi kwestiami. Zbadano na przykład zróżnicowanie dochodów, które

wykazało, że najniższy roczny dochód
ekwiwalentny (czyli pieniądze pozostałe w gospodarstwie domowym
do dyspozycji po opłaceniu wszelkich
podatków i zobowiązań ﬁnansowych)
wystąpił w regionach wschodnich,
najwyższy zaś – w regionie centralnym, południowym i południowo-zachodnim. Badano też inne aspekty
nierówności. Zajęto się elementami
otoczenia zewnętrznego, które mogą
mieć wpływ na życie ludzi, np. nadmierny hałas; zanieczyszczenia i brud,
pył, dym, nieprzyjemne zapachy i zanieczyszczona woda, a także wandalizm, przestępczość i przemoc. Okazuje się, że o wiele częściej doskwierają
one mieszkańcom miast niż wsi i są
dla nich uciążliwe. Problemy środowiskowe występują częściej na południu
Polski, szczególnie w rejonie konurbacji śląskiej, a najmniej dokuczliwe są
dla ludności na wschodzie kraju, który
jest najsłabiej zaludniony i ma stosunkowo niewielką liczbę zakładów przemysłowych.
Zbadano także nierówności wśród
Polaków pod względem warunków
mieszkaniowych. Jak się okazało,
o wiele częściej na wsi niż w mieście
ludzie nie mają w domu ustępu spłukiwanego bieżącą wodą czy łazienki
z wanną lub prysznicem. Na wsi odsetek ten wynosi około 9% dla jednej
i drugiej zmiennej, w mieście zaś tylko 1,9 i 2,8%. W naszym kraju w stosunku do innych państw Unii Europejskiej występują wyraźne nierówności
dotyczące możliwości zamieszkania
w osobnym mieszkaniu wśród osób
młodych. Na wsi polskiej aż 56,2%
osób w wieku 25–34 lata mieszka
z przynajmniej jednym z rodziców,
a w mieście – 35,7%. Najczęściej są
to osoby bezrobotne i z wykształceniem poniżej średniego9.
Coraz częściej prowadzi się też
badania nad wpływem nierówności
społecznych na kondycję psychiczną
osób, które je odczuwają. Wiadomo

bowiem, że nierówności te generują
różne rodzaje konﬂiktów społecznych,
lęki, a nawet zaburzenia psychiczne.
Osoby doświadczające niesprawiedliwości odczuwają też brak wsparcia
społecznego w trudnej dla siebie sytuacji.
Celem społeczności międzynarodowej, jak i każdego państwa, powinno być dążenie do wyrównywania
szans i likwidowanie w miarę możliwości przepaści społecznych. Osiągnąć to można przez modernizację
polityki zdrowia, ﬁskalnej i socjalnej
w celu poprawy dostępności i jakości usług publicznych. Szczególnie
nierówności w zdrowiu i dostępie
do instytucji ochrony zdrowia występujące między grupami o różnym
dochodzie, wieku i miejscu zamieszkania wymagają wyeliminowania
lub co najmniej zminimalizowania.
Dobry stan zdrowia społeczeństwa
jest bowiem miarą wewnętrznej spójności i równowagi społecznej10. Bardzo ważna jest też likwidacja nierówności w dostępie do edukacji, które
wbrew pozorom nie dotyczą tylko
ubogich krajów rozwijających się, ale
obecne są także w krajach rozwiniętych i obejmują wszystkie szczeble
systemu edukacyjnego, począwszy
od opieki przedszkolnej i dostępu
do niej w zależności od dochodu
rodziców czy miejsca zamieszkania.
Nierówności te dotyczyć będą także
możliwości posyłania dzieci na płatne zajęcia pozaszkolne, jak również
posyłania dzieci do szkół prywatnych,
kontynuacji edukacji po szkole średniej11. Należy też dążyć do tworzenia
nowych miejsc pracy, innowacyjności i wzmocnienia konkurencyjności
gospodarki na rynku międzynarodowym, wyeliminowania pracy za bezcen, a przez to do podniesienia jakości życia obywateli. Istotne jest także
podniesienie efektywności i wydajności rolnictwa. Nade wszystko ważne jest korzystanie z doświadczeń

8
Zob. K. Leśniewska, Współczesne problemy wielokulturowego Sarajewa, [w:] Nie tylko Śródziemnomorze. Problemy polityczne i społeczne świata
islamu, red. M. Woźniak, Łódź 2012, s. 49–57.
9
Europejskie badanie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w 2013 roku. Notatka informacyjna, Warszawa 22.12.2014, Główny Urząd Statystyczny. Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, s. 7-9.
10
http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5486/7/5/1/euro_badnie_dochodow_i_warunkow_zycia_-eu-silc-_w_2013.pdf. (dostęp z kwietnia 2016 roku).
11
I. Laskowska, Nierówności z zdrowiu, [w:] Nierówności społeczne w Polsce, red. B. Kłos, J. Szymańczak, Warszawa 2014, s. 187–206.
12
P. Sadura, Państwo i nierówności w systemie edukacji: kierunki działań, [w:] tamże, s. 161–186.

pracę, coraz lepiej zarabiać, żyć coraz
wygodniej. To rodzi kolejne nierówności. Powoduje ubóstwo i bogactwo.
Ubóstwo próbuje się wyeliminować.
Jednym słowem – kwadratura koła.
Na pewno można stwierdzić, że nierówności są nierozerwalnym elemen-

tem rozwoju ludzkości na świecie.
Występują między krajami, wewnątrz
poszczególnych państw, między grupami społecznymi i między członkami
tych grup13.
Fotograﬁe – Fotolia

13

M. W. Kozak, Nierówności regionalne, [w:] tamże, s. 118; tamże, s. 187–206.
M.K. Stawicka, Ekonomiczne rozwarstwienie społeczeństwa Unii Europejskiej po światowym kryzysie gospodarczym – problematyka rozkładu dochodów, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2012, s. 125–135.
14

Pytania dla ucznia:
1. Wymień przykłady nierówności społecznych, ekonomicznych i politycznych między ludźmi.
2. Przedstaw sytuację Polski na tle krajów Unii Europejskiej pod względem nierówności dochodowych wyrażonych
w indeksie Giniego.
3. Na podstawie innych źródeł informacji omów problem przepaści społecznych w krajach Ameryki Południowej.
4. Uzasadnij zdanie: Równy dostęp do edukacji jest bardzo ważnym elementem społeczeństwa egalitarnego.
Odpowiedzi:
1. Do nierówności społecznych zaliczać będziemy te, które wiążą się z zajmowaną pozycją społeczną czy też
pełnioną funkcją. Łączyć się jednak też mogą z posiadaniem określonego majątku, a także płcią, kolorem
skóry, wyznaniem czy wykształceniem. Nawet w krajach demokratycznych te elementy mogą mieć wpływ
na społeczne postrzeganie osoby.
2. Nierówności ekonomiczne dotyczą nierównego podziału dóbr między obywateli, co prowadzi do bogactwa
z jednej i ubóstwa z drugiej strony, tworzy przepaści
majątkowe, a przez to i społeczne między ludźmi.
Nierówności polityczne dotyczą krajów niedemokratycznych, w których nie wszyscy obywatele mają
wpływ na wybór władzy, a następnie na decyzje przez
nią podejmowane.
Jak wykazuje wartość indeksu Giniego, nierówności dochodowe w Polsce współcześnie kształtują się na poziomie średniej całej Unii Europejskiej. Nie można uznać
tego jednak na wynik zadowalający, biorąc pod uwagę to, że w państwach dawnego bloku wschodniego,
np. Słowacji, Słowenii, Czechach czy na Węgrzech, występuje bardziej sprawiedliwy podział dóbr. Oczywiście
wiele krajów UE odnotowuje wyższy niż w Polsce współczynnik Giniego, co świadczy o większych przepaściach
społecznych. Zaliczyć do nich należy przede wszystkim
kraje przeżywające obecnie poważny kryzys gospodarczy,

np. Grecja czy Hiszpania, ale także mniej zamożne kraje,
np. Rumunia czy Bułgaria.
3. Nierówności społeczne w krajach Ameryki Południowej wynikają z niedociągnięć w rozwoju edukacji, jak
również kontroli rynku pracy. W krajach tych bowiem
występuje bardzo rozpowszechniona w niektórych sektorach działalności gospodarczej szara strefa. Mimo że
w ciągu ostatnich lat udaje się w tych regionach tworzyć coraz silniejszą i liczniejszą klasę średnią, która
– jak wiadomo – jest siłą każdej gospodarki, to jednak
nadal przepaści społeczne są duże. Problemem tego
regionu świata jest także brak stabilności gospodarczej, jak i narkobiznes, przestępczość i korupcja, co nie
sprzyja likwidacji nierówności, a wręcz je powiększa,
gdyż dotyka głównie osoby z nizin społecznych.
4. Jak wykazują badania przeprowadzone w wielu państwach świata, nie tylko rozwijających się, równy dostęp do edukacji dzieci i młodzieży jest podstawą
państwa egalitarnego. Optymalnie zorganizowana,
dobra jakościowo i dająca równe szanse wszystkim
młodym ludziom edukacja nie pozwala na zaistnienie znaczących nierówności w przyszłości w kontekście znalezienia dobrze płatnej pracy, wyeliminowania zagrożeń takich jak bezrobocie z przyczyn
strukturalnych. Ważne jest, aby dzieciom i młodzieży
już na starcie dawać równe szanse, pozostaje ewentualnie pytanie, jak je wykorzystają.

There are diﬀerent inequalities existing: social, economic and political ones, and all of them inﬂuence lifestyle of
human being, and quality of one’s lifestyle. In order to be precise Gini coeﬃcient is used, which describes concentration of income. The coeﬃcient for Poland is almost the same as for the European Union average (30,7% vs 30,5%),
and it is worth mentioning that since few years income inequalities in our country are decreasing. Still, a lot must
be done to narrow disparities and eliminate social inequalities which touch rather people living in the East, in the
countryside and among the retired. The aim can be reached through health, ﬁscal, social and policy modernization
which would improve access and quality of public services.
Tłumaczyła: Magdalena Śnieć
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państw, w których nierówności społeczne są małe12.
Czy ludzie dążą do równości? Patrząc na codzienne życie, wydaje się,
że wcale tak nie jest. Cały czas dążymy do tego, aby osiągać coraz lepszą
pozycję społeczną, mieć coraz lepszą

WOS w teorii i praktyce

Charków –
największe
miasto na
wschodzie
Ukrainy – już
od kilku stuleci
jest dla wielu
etnicznych
Polaków
miejscem
zamieszkania,
uniwersyteckiej
edukacji czy
twórczości.
Ukraina Słobodzka

Źródło: wikimedia commons.

Polonia Charkowa w XVIII–XIX wieku1
Lubow Żwanko
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D

la jednych miasto było pewnym etapem życia,
wybranym przez nich z własnej woli, dla innych celem
ucieczki przed prześladowaniami lub efektem przesiedlenia
z nakazu władz. Charków był schronieniem dla Polaków
już w XIX wieku – po nieudanych próbach odzyskania
niezależności państwowej z lat 1830–1831 i 1861–1863.
Wśród Polaków, którzy związali swe życie z Charkowem,
były wybitne i znane osobistości, jak polityk i działacz
niepodległościowy Józef Piłsudski, artyści Henryk
Siemiradzki i Bolesław Jarosław Cybis, kompozytor
Konstanty Gorski, fotograf Alfred Fedecki, wojskowy
lekarz-chirurg Bolesław Szarecki. Polonia Charkowa jest
jednak zagadnieniem mało znanym w Polsce, chociaż odgrywa istotną rolę jako element polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą. Do jej twórców należą między innymi
architekci Aleksander Rzepiszewski, Zdzisław Charmański
i Bolesław Michałowski, kurator uniwersytetu charkowskiego
hrabia Seweryn Potocki, lekarze Władysław Frankowski
i Jerzy Poluta, kompozytor Sergiusz Bortkiewicz, profesorowie Leon Cękowski i Józef Pozaryski.

Wiadomości Historyczne 6/2016

Charków – stolica Ukrainy Słobodzkiej
Charków został założony przez ukraińskich przesiedleńców w połowie XVII wieku, kiedy ukraińska kolonizacja
przesunęła się obszarami Dzikich Pól do wschodnich rubieży byłej Rusi Kijowskiej, zniszczonej w XIII wieku przez
Mongołów. W ciągu kilku stuleci, dzięki korzystnemu
położeniu gospodarczo-geograﬁcznemu, Charków przekształcił się ze średniowiecznej twierdzy (której budowę
zakończono w 1659 roku) w główny ośrodek Ukrainy
1

Słobodzkiej, a w XIX wieku został stolicą guberni. Na początku XX wieku miasto ze swoim statusem ustępowało
w Imperium Rosyjskim tylko Moskwie i Petersburgowi,
będąc głównym ﬁnansowo-ekonomicznym, kulturalnym
i naukowo-oświatowym centrum południa Imperium.
Termin „Ukraina Słobodzka” („Słobodszczyzna”) pochodzi
od formy osiedla „słoboda”, ta zaś od słowa „swoboda”. Inaczej mówiąc, Ukraina Słobodzka oznacza „Wolną Ukrainę”.
Oﬁcjalna nazwa „Ukraina Słobodzka” funkcjonowała z niewielkimi przerwami od drugiej połowy XVII wieku do 1835
roku, kiedy powstała gubernia charkowska ze stolicą w Charkowie.

Polska emigracja w Charkowie
Pierwsze relacje miejscowych Ukraińców z Polakami
przypadły jeszcze na XVIII wiek, kiedy kupcy gdańscy
przywozili swoje towary na słynne charkowskie jarmarki.
W 1732 roku w Charkowie mieszkało na stałe 21 cudzoziemców, wśród których znany badacz historii miasta
Dmytro Bahalij (1857–1932) wymienił „jedną wdowę
polskiej narodowości, Awdomię Strzelecką”. W końcu stulecia Polaków było już więcej, ale dokładne określenie ich
liczby jest niemożliwe, ponieważ w ówczesnych spisach
ludności nie brano pod uwagę czynnika etnicznego.
W rezultacie trzech rozbiorów Rzeczypospolitej
oraz postanowień kongresu wiedeńskiego 1815 roku
w skład Imperium Rosyjskiego weszły znaczne tereny
ziem polskich, określanych jako „Królestwo Kongresowe”.
W rzeczywistości zarówno Polacy, jak i Ukraińcy utracili
swoje byty państwowe i wbrew swojej woli znaleźli się
na ponad stulecie pod jednym „carskim dachem”, nawią-

Artykuł został napisany w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP „Thesaurus Poloniae” Międzynarodowe Centrum
Kultury w Krakowie (jesień 2016) na projekt badawczy „Wybitni Polacy i Charków. Słownik biograficzny (XIX–XX wiek)”.

Nazwisko i imię, profesja
Michałowski Bolesław, architekt
Rzepiszewski Aleksander, architekt
Charmański Zdzisław Marian
architekt
Walicki Alfons, wykładowca
Mickiewicz Aleksander Julian,
wykładowca
Openchowski Fiodor, wykładowca
Pozaryski Jozef, wykładowca
Berbecki Leon Piotr
wojskowy
Romuald Traugutt, wojskowy
Korzeniowski Józef, dramaturg
i pedagog
Piłsudski Józef Klemens, polityk
i działacz niepodległościowy
Potocki Seweryn, kurator
uniwersytetu charkowskiego
Bortkiewicz Sergiusz,
kompozytor
Gorski Konstanty Antoni,
kompozytor
Poluta Jerzy, lekarz
Frankowski Władysław, lekarz
Szarecki Bolesław, wojskowy
lekarz-chirurg
Dubiecki Marian Karol,
naukowiec
Cękowski Leon, naukowiec
Staff Leopold Henryk, poeta
Cybis Bolesław Jarosław, malarz
Miedwiej Augustyn, malarz
Siemiradzki Henryk Hektor,
malarz
Sleńdziński Wincenty Leopold,
malarz
Fedecki Alfred, fotograf

Lata życia, miejsce urodzenia i śmierci
1830 Wilno, 1909 Charków

Związek z Charkowem
37 lat pracował jako inżynier-architekt

1879 Akerman, 1931 Moskwa

10 lat pracował jako architekt (1910–1920)

1859 Katerynosław, 1924 Warszawa

27 lat pracował jako miejski architekt

1806/1808 gub. wileńska, 1858 Charków

25 lat pracował na uniwersytecie

1801 Nowogródek, 1871 Charków

20 lat wykładał prawo rzymskie na uniwersytecie

1853 Lublin, 1914 Charków (pochowany 23 lata mieszkał tu, pracował jako profesor wyw Fesłowicy, gub. łubieńska)
działu lekarskiego uniwersytetu (1891–1914)
30 lat mieszkał tu (1875–1905), profesor, póź1875 Charków, 1919 Rostów nad Donem
niejszy dziekan wydziału medycznego Uniwersytetu Warszawskiego (1910–1915)
1874 folwark Kalinowszczyzna
uczył się w instytucie technicznym (1902–1913,
ob. dzielnica Lublina, 1963 Gliwice
z przerwami)
1826 Szostaków, 1864 Warszawa
w latach 50. XIX wieku odbywał służbę wojskową
pracował jako inspektor szkół ludowych w gu1797 Brody, 1863 Drezno
berni charkowskiej; w Charkowie mieszkał w latach 1838– 1846
kształcił się na wydziale lekarskim uniwersytetu
1867 Zułowo, 1935 Warszawa
charkowskiego (1885–1886)
naczelnik charkowskiego okręgu szkolnego,
1762, 1829
jeden z inicjatorów założenia uniwersytetu
w Charkowie
w pierwszych okresach życia (1877–1896, 1904,
1877 Charków, 1952 Wiedeń
1914–1920) związany z Charkowem
29 lat (1890–1919) mieszkał i pracował w Char1859 Lida, 1924 Poznań
kowie
1820 Grodno, 1897 Charków
58 lat mieszkał i pracował w Charkowie
1816/19 powiat mozyrski, gubernia mińska, 55 lat mieszkał i pracował w Charkowie, otrzy1895 Charków
mał tytuł „honorowego obywatela Charkowa”
27 lat był związany z Charkowem – edukacja
1874 Mińsk, 1960 Warszawa
i początek działalności (1892–1919)
historyk, powstaniec styczniowy, studiował
1838 Zasław, 1926 Kraków
na uniwersytecie
1822 Warszawa, 1887 Charków
profesor uniwersytetu w latach 1872–1887
mieszkał w Charkowie w latach I wojny świa1878 Lwów, 1957 Skarżysko-Kamienna
towej
studia artystyczne rozpoczął w Szkole Sztuk
1895 folwark Masandra na Krymie, 1957
Pięknych, do której uczęszczał do 1918 roku;
Trenton, New Jersey, USA
w mieście przebywał do 1920 roku
mieszkał w Charkowie w latach 1862/1863–
1814 Lwów, 1870 Charków
1870
kształcił w szkole sztuk pięknych przy uniwersy1843 Nowobiełgorod pod Charkowem, 1902
tecie; rodzina mieszkała w Charkowie w latach
Strzałków
1850–1870
na zesłaniu (1867–1871, 1875–1882), w tym cza1837 Skrebinie koło Janowa, 1909 Wilno
sie namalował 441 obrazów
1857 Żytomierz, 1902 Mińsk, pochowany
16 lat pracował (1886–1902)
w Charkowie

Na początku XIX stulecia w Charkowie pojawiły się dwie pierwsze
fale Polaków. Pierwsza to samodzielni
wykładowcy, których hrabia Seweryn
Potocki zaprosił do miasta w związku
z utworzeniem cesarskiego uniwersytetu (1805). Druga to polscy jeńcy
wojenni, uczestnicy kampanii napoleońskich (1812). W latach 1812–1814
w mieście przebywało czasowo 1014

Polaków, z których z różnych przyczyn
pozostało na stałe 218.
Trzecia i czwarta fale przybycia
Polaków do Charkowa były związane
z klęską powstań narodowych – listopadowego i styczniowego. Dla wielu
powstańców emigracja do Charkowa była wyborem z konieczności,
chociaż traktowanym jako bardziej
komfortowe rozwiązanie od zesłania
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zując w rezultacie wzajemne kontakty.
Proces formowania Polonii jako
ośrodka polskości w Charkowie dokonał się w XIX wieku i można go
wyznaczyć pięcioma falami polskiej
emigracji. Każda z nich miała swoje
przyczyny oraz skutki istotne zarówno dla Polaków, dla Charkowa, jak
i dla Polski w ogóle.

WOS w teorii i praktyce

Wybitni przedstawiciele Polonii charkowskiej (wybrani)
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na Sybir. Na skutek zamknięcia Uniwersyteświadczy spis ludności Imperium Rosyjskietu Wileńskiego i Liceum Krzemienieckiego
go, przeprowadzony w 1897 roku, mieszjako ośrodków buntu przeciw władzy carkało 4233 Polaków. To właśnie oni tworzyli
skiej do Charkowa zaczęli przybywać młomiejscową diasporę, zabiegając jednocześnie
dzi Polacy, planujący edukację na uniwersyo zachowanie narodowej tożsamości; z ich
tecie cesarskim czy też w szkole technicznej
inicjatywy w 1891 roku powstał kościół
i weterynaryjnej.
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny,
Piąta fala polskiej emigracji do Charzaprojektowany przez Bolesława Michałowkowa przypadła na lata 70.–90. XIX wieku
skiego, który do dziś jest centrum polskich
i była uwarunkowana kilkoma czynnikatradycji miasta i pięknym zabytkiem architekmi. Po pierwsze, dyskryminacyjna polityka
tury sakralnej. Ówczesnych Polaków można
państwowa w stosunku do „osób pochoznaleźć we wszystkich sferach życia miasta:
dzenia polskiego” w Królestwie Polskim
od wykładowców uniwersytetu do urzędniDmytro Bahalij – w czasie pierwszej
i zachodnich rubieżach Imperium dopro- wojny światowej pełnił obowiązki burmi- ków bankowych, od inżynierów techników
wadziła do nieoczekiwanego dla władzy strza Charkowa
do lekarzy i artystów. To właśnie oni, jako
rezultatu – Polacy zaczęli wyjeżdżać i osiedreprezentanci polskiej diaspory, przyjmowali
lać się w centrach gubernialnych wewnętrznej części Imna początku I wojny światowej kolejną już, nieoczekiwaną
perium. Po drugie, w tym czasie nastąpił szybki rozwój
falę swoich dalekich krewnych, przybywających do CharCharkowa, a otwarcie połączenia kolejowego w 1869
kowa jako uchodźcy.
roku przekształciło miasto w jeden z najważniejszych
Ale to już inne czasy i inna historia Polonii Charkowa…
ośrodków całej południowej części Imperium Rosyjskiego.
LITERATURA
Polacy przybywali więc do miasta z nadzieją na karierę
i możliwość realizacji swoich życiowych planów. Po trze❚ Bahalij D., Historia Ukrainy Słobodzkiej,Charków 1993 (w języku ukraińskim).
❚ Mądzik M., Korzeniowski M., Latawiec K., Tarasiuk D., Polacy na wschodniej Ukrainie w latach
cie, część Polaków, doznając wcześniej przejawów otwar1832–1921, Lublin 2014.
❚ Polska diaspora w Charkowie: historia i współczesność, „Almanach Polski” 2004, nr 1.
tego szowinizmu, szukała i znajdowała właśnie w Charko❚ Powstanie Styczniowe 1863–1864 – historia, ludzie, sztuka, „Almanach Polski” 2014, nr 6.
wie tolerancyjne środowisko.
❚ Wybitni Polacy Charkowa, „Almanach Polski” 2012, nr 5.
❚ Zhanko L., Krajoznawstwo Ukrainy Słobodzkiej. Podręcznik akademicki, Charków 2011 (w języku
Wszystko wymienione okoliczności przyczyniły się
ukraińskim).
do tego, że pod koniec XIX wieku w Charkowie, o czym
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Uniwersytet w Charkowie, pocztówka z początku XX wieku

Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (architekt: Bolesław Michałowski, 1891)
Źródło: Wikimedia Commons

Polish Diaspora in Kharkov in the 18th–19th centuries
Kharkov is the biggest city in eastern Ukraine where lots of Polish people have been living for a few centuries.
It was settled by Ukrainian migrants when Ukrainian colonization moved towards Kievan Rus, and thanks to good
localization it turned into center of Sloboda Ukraine. In the 19th century it became a capital of guberniya and in
the 20th century only Moscow and Petersburg were more inﬂuential cities of the Russian Empire than Kharkov. Polish people in big numbers arrived in Kharkov in the 19th century in ﬁve migration waves (lecturers, war captives,
ex-soldiers participating in the November and January Uprisings, discriminated Polish citizens), and as a result of
this inﬂux in 1897 there were 4233 Poles in Kharkov.
Tłumaczyła: Magdalena Śnieć
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Dziesięć

motywujących pytań
jako narzędzie współczesnego nauczyciela
Agata Król

ycie w świecie wirtualnym stworzyło nowe pokolenie
dzieci, które pragną żyć szybko, bez wysiłku, jak najmniejszym kosztem a najlepiej za darmo. Współczesny
tryb życia zmusza rodziców do pracy w nadgodzinach,
często po nocy. Taka utrzymująca się przez długi czas sytuacja niejednokrotnie stała się powodem rozpadu rodzin.
Najmłodszym brakuje miłości, ciepła rodzinnego, a przede wszystkim uwagi rodziców. Młodzież charakteryzuje
się brakiem stabilizacji emocjonalnej, motywacji do nauki, chęci do współpracy. Na problemy reaguje agresją
i zniechęceniem. Czy istnieje sposób, by pomóc „młodym
gniewnym” przetrwać czas dorastania i wykreować z nimi
przyszłość, o jakiej marzą, która może być w zasięgu ich
ręki, jeśli będą wytrwale dążyć do celu? Dla nowoczesnych
nauczycieli pomocny staje się coaching. Może on diametralnie zmienić relację uczeń–nauczyciel.
Rys. 1. Cechy pytań coachingowych

Ż

Cechy pytań coachingowych:

Coaching polega na zadawaniu odpowiednich pytań
w taki sposób, aby nasz rozmówca poczuł się mocniejszy, bardziej pewny siebie, pełen energii i zapału do realizacji swoich
marzeń. Coach, zadając pytania, otwiera niejako zamknięte
lub zapomniane szuﬂady w naszej głowie. Jednak nie podaje
gotowych rozwiązań. Zadaniem coacha jest wydobycie zasobów, które tkwią w każdym człowieku. Umiejętność aktywnego słuchania oraz zadawania przewodnich pytań, tzn. takich,
które mają naprowadzić ucznia na odpowiedni tok myślenia;

Pytania kartezjańskie
Co by się wydarzyło, gdybyś osiągnął cel?
Co by się nie wydarzyło, gdybyś osiągnął cel?
Co by się wydarzyło, gdybyś nie osiągnął celu?
Co by się nie wydarzyło, gdybyś nie osiągnął celu?
,,Jeśli nie ustalisz celów dla siebie, jesteś skazany
na pracę przy osiąganiu celów kogoś innego”.
Brian Tracy
W sytuacji, w której uczeń nie radzi sobie z emocjami, brakiem motywacji lub nie wie, czego chce, nauczyciel może wykorzystać 10 najbardziej uniwersalnych pytań cochingowych:
1. Co Cię teraz najbardziej martwi?
To pytanie pomaga uczniowi w uświadomieniu sobie
i rozpoznaniu negatywnych, ograniczających myśli. Prawdopodobnie uczeń odpowie: ,,nie wiem”. Wynika to z tego,
że w relacji nauczyciel–uczeń nie ma pełnego zaufania.
Po stworzeniu odpowiednio jasnego obrazu sytuacji dziecka zazwyczaj następuje przebudzenie myśli i uczuć.
2. Co powstrzymuje Cię przed realizacją zadania?
Jest to pytanie, które rozpoznaje przeszkody na drodze
do realizacji marzeń i celów. Do najczęstszych odpowiedzi
należy: ,,to trudne”, „tego się nie da zrobić”. Jeśli przeszkody
mają charakter praktyczny, jest niedostatkiem umiejętności
lub brakiem wiedzy, można podejść do problemu z drugiej
strony i zadać pytania pomocnicze: ,,Co musiałoby się stać,
abyś ruszył z miejsca? Co by było, gdyby nic Cię nie ograniczało?”. Może pojawić także blokada psychiczna znacząco
utrudniająca ponowne zastanowienie się nad trudnościami.
3. Jakie są korzyści osiągnięcia wymarzonego celu?
Większość uczniów wymieni wiele korzyści, lecz nie mają
one aż takiej mocy motywacyjnej, by być motorem zmian.

29

Wiadomości Historyczne 6/2016

– pytania – otwarte,
– skierowane na przyszłość,
– skierowane na cel,
– dodają poczucie sprawczości,
– motywują do działania.

formułowanie dobrych, adekwatnych pytań, wymaga niezwykłej uwagi, empatii oraz otwartego myślenia.
Rys. 2. Narzędzie coachingowe – pytania kartezjańskie
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Czasami wynika to z koncentrowania się na negatywnych
myślach (,,Obawiam się, że wszystko pójdzie nie tak”). Aby
korzyści płynące z osiągnięcia celu stały się prawdziwym motywatorem, można wykorzystać technikę wizualizacji, która
wzmacnia uczucia, tj. radość, satysfakcja, spełnienie, duma,
i powoduje, że uczeń czuje się tak, jak gdyby osiągnął już cel.
4. Jaki jest Twój cel?
Konkretyzacja celu to krok milowy w drodze do jego
osiągnięcia. W określeniu celu pomocna może stać się
metoda SMART. Zgodnie z nią cel powinien być:
– skoncentrowany – jego rozumienie nie powinno stanowić problemu ani możliwości różnych interpretacji,
– mierzalny – sformułowany w ten sposób, by można było wyrazić stopień realizacji celu lub umożliwić
sprawdzalność jego realizacji,
– osiągalny – zbyt ambitny cel może podkopać motywację ucznia,
– realny – cel powinien być ważnym krokiem naprzód,
jednocześnie musi stanowić wartość dla tego, kto będzie go realizował,
– określony w czasie – cel musi mieć termin realizacji.
5. Jaki problem jest źródłem popełnianych błędów?
Najczęściej jest to strach przed porażką. Dzięki niemu
wybieramy drogę skróty lub w ogóle nie podejmujemy
działania. Uczucie strachu ma z założenia pozytywną intencję – ma za zadanie chronić nas przed negatywnymi skutkami decyzji. Co w sytuacji, gdy strach jest paraliżujący? Aby
pozbyć się negatywnego, ograniczającego uczucia, pomocna może być zmiana przekonania na temat porażki. Zadaniem nauczyciela jest przekonanie ucznia, że nie ma porażek, jest tylko informacja zwrotna. Niech napisze to zdanie
na kartce, często powtarza. Niech nowe przekonanie stanie
się częścią nowego sposobu postrzegania niepowodzeń.
,,Motywacja jest tym co pozwala Ci zacząć,
nawyk jest tym co pozwala Ci wytrwać”.
Jim Ryun
6. Czy znasz osoby, które poradziły sobie z podobnym
problemem?
To pytanie jest bardzo ważne w przypadku, gdy uczeń
zmaga się dodatkowo z brakiem pewności siebie. Uzmysłowienie sobie, że przed nim byli ludzie, którzy zmierzyli
się z podobnym problemem, działa bardzo motywująco.
Najlepiej będzie, jeżeli dowie się, w jaki sposób te osoby
sobie poradziły. Niech jego zadaniem domowym będzie
rozmowa z tymi ludźmi lub poznanie ich biograﬁi.
7. Jakiej rady udzieliłbyś komuś zmagającemu się
z podobnym problemem?
To pytanie ma spowodować, że uczeń odejdzie na chwilę od osobistego traktowania problemu i stanie się bardziej
obiektywny. Może się okazać, że podczas rozmowy przyzna,
że sam by takiej rady nie zastosował. Powodem tego może
być okazanie współczucia lub nadmierny perfekcjonizm, który nie pozwala na najprostsze rozwiązania i realizację celu.
8. Co możesz zrobić już jutro? Jaki masz plan?
Jest to moment na stworzenie planu działania, krok po kroku. W jaki sposób pomoże to w realizacji celu? Jest to świetna metoda monitorowania etapu realizacji celu, co daje dużą

dawkę motywacji. Ponadto dzięki takiemu planowi uczeń się
nie gubi, nie zniechęca i stopniuje trudność pracy nad celem.
Zrobienie listy rzeczy do zrobienia, skreślanie kolejnych osiągniętych pozycji ma dodatkową moc przyspieszenia realizacji
celu, ponieważ każdy lubi, gdy ubywa mu zadań.
9. Skąd będziesz wiedział, że poczyniłeś postępy
w drodze do osiągnięcia celu?
To pytanie będzie pomocne w tworzeniu planu działania
i wytyczeniu ścieżki, jaką kroczył uczeń. Częstą odpowiedzią na to pytanie jest zauważenie zmiany samopoczucia na
lepsze, jednak należy pamiętać, że cel ma być sprawdzalny
i powinny być określone kryteria oceny postępów.
10. Czy coś złego może się stać, gdy osiągniesz cel?
Pytanie nieco dziwne i z pozoru niepotrzebne. Jednak
przy dłuższym zastanowieniu daje nam odpowiedź, że
nasz mózg nie ma realnych podstaw, aby podpowiadać
nam negatywne wizje i zniechęcać do pracy nad sobą.
Nie ma nic złego w realizacji marzeń i treningu własnej
osobowości.
,,Zacznij tam, gdzie jesteś, użyj tego, co masz,
zrób, co możesz”.
Artur Ashe
Rys. 3. Czym jest coaching?
poszukiwanie odpowiedzi
dużo pytań

proces

ciężka praca nad sobą
mówienie na głos
o marzeniach

korzystanie
z zasobów
COACHING
radość z sukcesów

wyznaczanie celów
stosowanie narzędzi

wsparcie
poszerzenie perspektyw

Polska szkoła zmienia się równie szybko co otaczający
nas świat. Metody pracy pedagogicznej, które sprawdzały
się kilkanaście lat temu, w wielu przypadkach nie działają
lub efekt ich działań jest daleki od oczekiwań nauczyciela. Nie ma modeli idealnych, cudownych recept, których
nauczenie się i wdrożenie sprawi, że jak za dotknięciem
różdżki problemy w polskiej szkole zostaną rozwiązane.
Coaching to ﬁlozoﬁa budowania efektywnej i opartej na
zdrowych fundamentach relacji z innymi ludźmi. Wykorzystanie postawy coachingowej może okazać się trafnym
wyborem w sytuacji, gdy tradycyjne metody pedagogiczne nie dają zamierzonych rezultatów. Dzięki niemu uczeń
weźmie za siebie większą odpowiedzialność i uwierzy, że
może zmienić sytuację, w której się znajduje.
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rzyglądając się wynikom tegorocznej matury z historii, nie można być w pełni zadowolonym, bo chociaż
nieznacznie wzrosła populacja zdających, to wyniki
pozostawiają wiele do życzenia. W tym roku bowiem
po raz pierwszy egzamin w nowej formule zdawali
absolwenci techników, którzy co prawda zrobili różnicę
ilościową, ale niestety – co ilustrują poniższe zestawienia
– także jakościową w porównaniu do ubiegłego roku.

P

Konstrukcja arkusza

1

Populacja zdających
Nieznacznie zwiększyła się populacja zdających egzamin maturalny z historii. W ubiegłym roku do
egzaminu przystąpiło 17 328 abiturientów, w tym roku
19 0732. Ten wzrost populacji ma jednak charakter pozorny, ponieważ po raz pierwszy do egzaminu przystępowali także absolwenci techników. Spośród tej grupy
maturę z historii zdecydowało się zdawać 2983 osoby.
Jeżeli zatem porównamy ze sobą liczby zdających maturę z historii spośród licealistów, to zauważymy spadek
z 17 328 (w 2015 r.) do 16 090 (2016 r.). Ma to niewątpliwie związek z niżem demogra icznym, choć wszystkiego
tym faktem wyjaśnić się nie da.
Historia jest dyscypliną trudną i ogrom materiału,
jaki trzeba opanować do egzaminu, często zniechęca
uczniów do wyboru tego przedmiotu. Dodatkowo wyborowi historii jako przedmiotu zdawanego na maturze nie
sprzyja polityka rekrutacyjna wyższych uczelni. O ile
jeszcze kilka lat temu każdy kandydat na studia prawnicze musiał mieć zdaną maturę z historii, to w tej chwili takiego wymogu nie ma, nie tylko w rekrutacji na prawo, ale
– o zgrozo! – na niektórych uczelniach również na studia
historyczne. Historię zdają na maturze głównie pasjonaci, którym bardzo często nie jest ona w procesie rekrutacyjnym potrzebna.
Szczególną grupę stanowią olimpijczycy. Podobnie
jak w latach poprzednich z egzaminu zwolniono laureatów i inalistów Olimpiady Historycznej, w tym roku
w liczbie 90.
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Wyniki
W tym roku matura z historii okazała się trudniejsza dla zdających, znacząco różnią się wyniki osiągnięte przez absolwentów liceów od wyników osiągniętych przez absolwentów techników. Jest to zrozumiałe, gdyż nauka historii w technikum prowadzona
jest jedynie w zakresie podstawowym. Zatem uczniowie, którzy chcą przystąpić do egzaminu maturalnego z historii (a ten jest od 2015 roku na maturze jedynie w zakresie rozszerzonym), muszą się do niego przygotowywać samodzielnie. Efekty takich przygoto-

Zasady konstruowania arkusza zostały opisane w Informatorze o egzaminie maturalnym z historii od roku 2014/2015 (https://www.cke.
edu.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/2015/Historia.pdf).
2
Dane pochodzą ze sprawozdań z egzaminu maturalnego z historii w roku 2015 i 2016 (https://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informacje_o_wynikach/2015/sprawozdanie/Sprawozdanie_historia_2015.pdf; https://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informacje_o_wynikach/2016/sprawozdanie/Sprawozdanie_historia_2016.pdf).
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Konstrukcyjnie arkusz maturalny z historii wyglądał
podobnie jak w roku poprzednim1. Co prawda liczba zadań była większa (27 w porównaniu do 22 w roku 2015),
ale podobna była liczba poleceń – w tym roku dominowały zadania za 1 punkt, było mniej wiązek zadań. Taki
układ testu sprzyja jego rzetelności. W części tzw. testowej zdający musieli rozwiązać 26 zadań otwartych i zamkniętych, w których uwzględniono historię polityczną,
historię społeczno-gospodarczą oraz historię kultury
na przestrzeni wszystkich epok historycznych od starożytności przez średniowiecze, czasy nowożytne, wiek XIX
aż do końca XX wieku.
Wszystkie zadania były wyposażone w materiał
źródłowy, na podstawie którego należało je rozwiązać,
wykorzystując także własną wiedzę. Wyposażenie zadań
w różnorodne materiały źródłowe miało na celu sprawdzenie umiejętności złożonych, przede wszystkim umiejętności analizy i interpretacji źródeł (narracyjnych,
ikonogra icznych, kartogra icznych), a także umiejętności samodzielnego tworzenia narracji historycznej.
Zadanie 27. – ostatnie – polegało na napisaniu rozszerzonej wypowiedzi na jeden z pięciu tematów, zróżnicowanych pod względem epok historycznych i obszarów historii. Do realizacji tematów z historii starożytnej (temat 1.)
i historii nowożytnej (temat 3.) należało wykorzystać dodatkowe źródła załączone na końcu arkusza egzaminacyjnego.
Większość zadań sprawdzała wiadomości i umiejętności opisane w podstawie programowej dla przedmiotu historia na IV etapie edukacyjnym (głównie z zakresu rozszerzonego, lecz również podstawowego), a część z nich
odnosiła się do III etapu edukacyjnego (gimnazjum).
Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań zdający

mógł otrzymać 50 punktów, z czego za wypracowanie
można było otrzymać 12 punktów, a za rozwiązanie zadań otwartych i zamkniętych – 38 punktów.
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Historia
2016
– sprawozdanie z egzaminu maturalnego

Wykres 1. Rozkład wyników zdających3
4,0

3,5

3,0

Procent zdających
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wań ilustrują dane z tego roku, z których wynika,
że absolwenci techników uzyskali wynik niemal
o połowę słabszy od absolwentów liceów.
W zbiorczym zestawieniu (licea i technika) najczęstszym wynikiem było 30%, a średni wynik wyniósł 40%
– to słabiej w porównaniu do roku 2015. Nie powinno
być to powodem do zmartwień, gdyż krzywa wykresu 1.
pokazuje, że tegoroczny test bardzo dobrze różnicował
uczniów dobrych i bardzo dobrych.

2,5

2,0

1,5

1,0

Zadania sprawiające najwięcej trudności
Z analizy poziomu łatwości zadań maturalnych
wynika, że na 27 zadań tylko dwa okazały się dla zdających bardzo trudne: 10.1. (poziom wykonania – 12%)
oraz 17. (poziom wykonania – 19%).
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Fragment opracowania historycznego

w tym:

Mątwy okazaáy siĊ [teĪ] katastrofą dla Jana Kazimierza. […] Sáawa jego jako wodza zmalaáa
do zera. […] KlĊska pod Mątwami zmusiáa nieszczĊsnego króla do faktycznej
kapitulacji […]. 31 lipca 1666 r. podpisano nową, tym razem ostateczną, ugodĊ
w àĊgonicach. Król musiaá zrzec siĊ raz na zawsze planów elekcji vivente rege i przyrzec
zbuntowanym Īoánierzom, walczącym po stronie […], wypáatĊ Īoádu oraz amnestiĊ.
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Z. Wójcik, Jan Kazimierz Waza, Wrocáaw 1997, s. 178.

Zadanie 17. (0–1)

Zadanie to sprawdzało znajomość faktogra ii i terminologii historycznej z zakresu historii Rzeczypospolitej
Obojga Narodów w XVII wieku. Wyposażeniem źródłowym zadania był fragment biogra ii króla Jana Kazimierza
Wazy autorstwa Zbigniewa Wójcika, badacza tej epoki.
Źródło zawierało trzy kluczowe informacje (rok: 1666,
miejsce bitwy: Mątwy, imię króla: Jan Kazimierz), które
powinny być dla zdających wystarczającą wskazówką dla
udzielenia właściwej odpowiedzi.
Zdający najczęściej nie udzielali żadnej odpowiedzi
lub odpowiadali błędnie (np. „bunt Zebrzydowskiego, potop szwedzki, rokosz sandomierski”) – świadczy
to o słabej znajomości faktogra ii z dziejów wewnętrznych
Rzeczypospolitej oraz braku umiejętności analizy źródła
historycznego. Rokosz Lubomirskiego jest bowiem wydarzeniem, które w znaczący sposób zaważyło na losach
Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Bardzo trudne w tegorocznym arkuszu maturalnym
okazało się także zadanie 17.6 (poziom wykonania – 19%).
W poleceniu oczekiwano od maturzystów wykonania
dwóch czynności: po pierwsze dokonania rozstrzygnięcia, które z dwóch źródeł ikonogra icznych (moneta
czy pieczęć) przedstawia godło ustanowione podczas
powstania styczniowego; po drugie – należało wyjaśnić

96

Mediana
(%)

ħródáo 1. Awers monety

.......................................................................................................................................................
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92

Tabela 1. Wyniki zdających – parametry statystyczne4

Zadanie 10.

Zadanie 10.1. (0–1)
Podaj stosowaną w historiografii nazwĊ wydarzenia, do którego odnosi siĊ Ĩródáo.

88

Wynik procentowy

Zdający

Zadanie 10.1.5

12

www.katalogmonet.pl

ħródáo 2. PieczĊü

www.omp.org.pl

Rozstrzygnij, które z zamieszczonych wyĪej Ĩródeá przedstawia godáo ustanowione
podczas powstania styczniowego i wyjaĞnij jego symbolikĊ.

RozstrzygniĊcie:
.......................................................................................................................................................

WyjaĞnienie:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

3
https://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informacje_o_wynikach/2016/sprawozdanie/Sprawozdanie_historia_2016.pdf.
4
Dane dotyczą tylko zdających, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2015 roku (https://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informacje_o_wynikach/2016/sprawozdanie/Sprawozdanie_historia_2016.pdf).
5
Na podstawie: https://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Arkusze_egzaminacyjne/2016/formula_od_2015/
MHI-R1_1P-162.pdf.

Zadanie 21. (0–2)
ħródáo z epoki [fragment]
Do p. Marszaáka Sejmu Macieja Rataja.
Wobec wytworzonej sytuacji uniemoĪliwiającej mi sprawowanie urzĊdu Prezydenta
Rzeczypospolitej, zgodnie ze záoĪoną przeze mnie przysiĊgą, zrzekam siĊ tego urzĊdu
i zgodnie z art. 40 konstytucji przekazujĊ p. Marszaákowi Sejmu uprawnienia Prezydenta
Rzeczypospolitej. JednoczeĞnie zaáączam proĞbĊ o dymisjĊ dotychczasowego rządu.
A. Garlicki, Z […] do Belwederu, Warszawa 1990, s. 44.

Podaj imiĊ i nazwisko Prezydenta RP, którego wypowiedĨ zostaáa zacytowana w Ĩródle,
a takĪe stosowaną w historiografii nazwĊ i rok wydarzenia, które skáoniáo go do záoĪenia
urzĊdu.
ImiĊ i nazwisko Prezydenta RP:
.......................................................................................................................................................
Nazwa i rok wydarzenia:
.......................................................................................................................................................

Kluczowa dla udzielenia prawidłowej odpowiedzi
była analiza załączonego źródła, z którego wynika, że
Prezydent RP składa dymisję na ręce Marszałka Sejmu
Maciej Rataja. Taką procedurę w II RP przewidywała tylko Konstytucja z 17 marca 1921 roku i została
ona zastosowana przez prezydenta Stanisława WojZadanie 23. (0–1)
Oficjalna radziecka karykatura propagandowa z okresu II wojny Ğwiatowej

Historia Ğwiata. Ostatnie piĊüset lat, red. E. Wright, Warszawa 1992, s. 679.

Karykatura mogáa powstaü najwczeĞniej w roku
A.
B.
C.
D.

1939.
1940.
1942.
1944.

Uzasadnienie:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

6
7
8

Tamże.
Tamże.
Tamże.

Wypracowania
W dalszym ciągu jednym z najtrudniejszych zadań
arkusza maturalnego z historii jest zadanie rozszerzo-
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Przeanalizuj rysunek i zaznacz poprawne dokoĔczenie zdania. Uzasadnij swój wybór,
odwoáując siĊ do wáasnej wiedzy.

ciechowskiego podczas przewrotu majowego w 1926
roku. Część zdających udzielała odpowiedzi następującej: „Ignacy Mościcki podczas wojny obronnej/kampanii
wrześniowej 1939 roku” – niestety, taka odpowiedź jest
błędna, gdyż w 1939 roku zastosowanie miała już konstytucja kwietniowa, w świetle której prezydent na czas
wojny mógł wyznaczać swojego następcę. Obie procedury, jak i podstawowe zasady ustrojowe i kompetencje
organów władzy, są omawiane na lekcjach historii na IV
etapie edukacyjnym.
Jednym z trudniejszych zadań dla zdających egzamin
maturalny z historii w maju 2016 roku okazało się zadanie 23.8 (poziom wykonania zadania – 33%), które wymagało opanowania umiejętności interpretacji źródła
ikonogra icznego.
Materiałem ikonogra icznym do zadania był plakat z 1942 roku autorstwa trzyosobowej grupy radzieckich gra ików, tzw. kukryniksów. Treść plakatu
pod tytułem „Uderzenie gromu” nawiązuje do wspólnej walki USA, Wielkiej Brytanii i ZSRR przeciwko
III Rzeszy i Włochom. Na pierwszym planie, pod burzowymi chmurami, ukazane zostały postacie Hitlera
i Mussoliniego, którzy kryją się pod zniszczonym parasolem przed uderzeniem „gromu”. Ów grom symbolizują ułożone w kształt błyskawicy lagi trzech państw
koalicji antyniemieckiej. W tle widoczny jest zniszczony sprzęt wojenny z symbolami III Rzeszy. Prawidłowe rozwiązanie zadania wymagało od zdającego:
a) analizy informacji zawartych w źródle oraz odwołania
się do tych zmian w sytuacji politycznej w latach 1939–
1944, które wyjaśniałyby zestawienie lag symbolizujących trzy państwa koalicji antyhitlerowskiej po jednej stronie i postaci Hitlera i Mussoliniego po drugiej,
a następnie wskazania (przez wybór daty), kiedy najwcześniej mógł powstać plakat;
b) uzasadnienia wyboru daty poprzez interpretację znaczenia elementów gra icznych plakatu z odwołaniem
do wydarzeń historycznych.
Za prawidłowe wykonanie polecenia zawartego w zadaniu zdający otrzymywali jeden punkt. Pierwsza część
zadania wymagająca wskazania, kiedy najwcześniej
mógł powstać plakat, miała formę zadania zamkniętego
WW, druga część wymagająca uzasadnienia miała formę
otwartą. Z analizy udzielonych przez zdających odpowiedzi wynika, że pierwsza część polecenia, czyli rozstrzygnięcie i wskazanie daty, okazała się dla zdających
łatwiejsza od drugiej części wymagającej wyjaśnienia
wyboru danej daty. W wielu uzasadnieniach brakowało
odwołania do treści plakatu lub w przypadku opisywania elementów gra icznych jakiegokolwiek odwołania do wydarzeń historycznych. Odpowiedzi zdających
często świadczyły o bardzo powierzchownej lub błędnej
interpretacji symbolicznego znaczenia elementów graicznych plakatu.
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jego symbolikę. Za wypełnienie tych dwóch warunków
zdający otrzymywali jeden punkt. Z analizy odpowiedzi
udzielonych przez abiturientów wynika, że z pierwszym
elementem odpowiedzi, czyli rozstrzygnięciem, radzono
sobie stosunkowo dobrze. Problemem dla zdających okazało się natomiast wyjaśnienie symboliki pieczęci Rządu
Narodowego z okresu powstania styczniowego, zwłaszcza trzeciego jego pola, na którym umieszczono Michała
Archanioła, patrona Rusi (Ukrainy).
Zaskakująco trudne dla zdających okazało się także
zadanie 21.7 (poziom wykonania – 24 %), sprawdzające
wiedzę z zakresu historii II Rzeczypospolitej.
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nej wypowiedzi. Warto jednak odnotować, że średni
wynik za to zadanie jest w tym roku nieco lepszy
(poziom wykonania – 28%) niż w zeszłym (poziom
wykonania – 24%). W tegorocznym egzaminie zdający
mieli, podobnie jak w ubiegłym roku, do wyboru pięć
tematów:
1. Od państwa-miasta do uniwersalnego imperium. Przedstaw etapy ekspansji starożytnego Rzymu i oceń jej skutki. W pracy wykorzystaj materiały źródłowe (s. 25–26).
(poziom wykonania – 32%)
2. Scharakteryzuj polityczne i kulturowe konsekwencje
włączenia Polski Piastów do wspólnoty państw chrześcijańskich (X–XIV w.).
(poziom wykonania – 32%)
3. Gdańsk jako polski i międzynarodowy ośrodek gospodarczy. Scharakteryzuj rolę Gdańska w gospodarce Królestwa Polskiego i Rzeczypospolitej Obojga Narodów w okresie od 2. poł. XV w. do końca
XVII w. W pracy wykorzystaj materiały źródłowe
(s. 27–29).
(poziom wykonania – 21%)
4. „Nikt na całym świecie Polski nie chce” – tak oceniał
sytuację Polski w 1914 r. polski historyk i polityk Michał Sokolnicki. Wykaż, jak zmieniała się polityka mocarstw wobec sprawy polskiej w czasie I wojny światowej.
(poziom wykonania – 28%)
5. Scharakteryzuj przemiany gospodarcze i społeczne
w Polsce w latach 1971–1980.
(poziom wykonania – 28%)
Tematy były zróżnicowane zarówno pod względem
epok historycznych, jak i obszarów historii (historia
polityczna, społeczno-gospodarcza i historia kultury).
Dwa z nich – pierwszy i trzeci – wyposażono w różnorodny materiał źródłowy, który należało wykorzystać w tworzeniu narracji; pozostałe nie miały takiego
wyposażenia. W wyborach zdających dominowały
dwa pierwsze tematy i oba, co warte odnotowania,
miały najwyższy poziom wykonania – 32%. Najsłabiej
w realizacjach abiturientów prezentował się temat 3,
którego poziom wykonania wyniósł 21%.
Szczególne znaczenie ostatniego zadania w arkuszu – tzw. zadania rozszerzonej wypowiedzi – polega
na tym, że można za nie uzyskać najwięcej punktów
spośród wszystkich zadań na maturze z historii.
W związku z tym ma ono ogromny wpływ na końcowy
wynik egzaminu. Sprawia trudność zdającym, ponieważ wymaga od nich wypełnienia wszystkich trzech
wymagań ogólnych podstawy programowej (chronologia historyczna, analiza źródeł historycznych,
narracja historyczna) oraz określonych wymagań
szczegółowych, w zależności od tematu. Wymaga
również posiadania określonego zasobu wiedzy historycznej, ale również umiejętności formułowania
spójnej i przemyślanej wypowiedzi argumentacyjnej
w ograniczonym czasie. Na dokładne przeanalizowanie tematu, selekcję materiału rzeczowego i napisanie
pracy uczniowie mają około 100 minut. Aby rozwiązać

te problemy i przełamać opisane bariery, czyli napisać
dobre wypracowanie, należy spełnić kilka warunków:
● stworzyć przejrzystą, trójdzielną kompozycję (wstęp –
rozwinięcie – zakończenie);
● poprawnie określić ramy chronologiczne (z uwzględnieniem cezur wewnętrznych) i terytorialne dla swoich rozważań;
● przeprowadzić właściwą selekcję materiału rzeczowego, który musi odpowiadać ramom chronologicznym
określonym w poleceniu i postawionemu tam problemowi;
● dostrzec i umieć pokazać złożoność procesów historycznych (związki między różnymi dziedzinami życia:
polityką, religią, kulturą);
● dostrzec i umieć pokazać związki przyczynowo-skutkowe;
● wyciągnąć wnioski i formułować własne oceny danego
problemu.

Wnioski
Należy doskonalić umiejętność tworzenia narracji
historycznej. Maturzyści mają trudności z napisaniem
spójnej i logicznej pracy na podany temat. W dalszym
ciągu znaczna grupa zdających nie radzi sobie z właściwym doborem i selekcją informacji. Brak im umiejętności w zakresie uogólniania i podsumowywania rozważań, a także formułowania ocen.
Popełniane przez abiturientów błędy wskazują
na braki w opanowaniu elementarnej faktogra ii,
która jest podstawą umiejętności historycznych. Prawidłowa interpretacja źródeł historycznych, wyjaśnianie zjawisk i procesów, wnioskowanie, rozstrzyganie,
a także dokonywanie ocen i tworzenie dłuższej wypowiedzi nie jest możliwe bez opanowania wiadomości
przedmiotowych.
W procesie edukacji historycznej należy więcej uwagi
poświęcić rozwijaniu umiejętności interpretacji źródeł ikonogra icznych w oparciu o gruntowną wiedzę
merytoryczną.
Zdający mają duże problemy ze zadaniami wymagającymi złożonej odpowiedzi typu „rozstrzygnij i uzasadnij”
lub „rozstrzygnij i wyjaśnij”. O ile rozstrzygnięcie okazuje
się dla nich łatwe, to jednak uzasadnienie takiego, a nie
innego wyboru jest kłopotliwe. Świadczyć to może o niezrozumieniu procesów historycznych i nieumiejętności
osadzania danych wydarzeń w szerszym kontekście.
Ciągle aktualnym problemem pozostają niskie kompetencje językowe maturzystów – nieporadność w tym
zakresie ilustrują nie tylko liczne błędy językowe i stylistyczne, ale przede wszystkim niestaranność i brak precyzji/niejednoznaczność w formułowanych przez nich
wypowiedziach.
Poprawiły się wyniki punktacji za wypracowanie,
co może świadczyć o bardziej świadomym wyborze tego
przedmiotu na maturze, a także lepszym przygotowaniu
zdających do tego zadania. Potwierdza to także fakt, że
nie było w tym roku prac, w których nie podjęto się napisania rozszerzonej wypowiedzi.

Piotr Załęski

W

lipcu ubiegłego roku ogłoszono wyniki pierwszej matury pisanej przez abiturientów według
(kolejnej) nowej formuły – po raz pierwszy
skonstruowanej w oparciu o wymagania szczegółowej podstawy programowej (a nie – jak
dotychczas – standardy wymagań egzaminacyjnych)1. Novum nowej matury to również sytuacja, w której z przedmiotów nadobowiązkowych można ją zdawać wyłącznie
na poziomie rozszerzonym, oraz fakt, że absolwent musiał
wybrać minimum jeden z tych przedmiotów2.
Po raz pierwszy maturę z WOS-u według wskazanej
formuły pisało ponad 28 tysięcy absolwentów liceów
ogólnokształcących z roku szkolnego 2014/2015. W 2016
roku liczba absolwentów z obecnego roku szkolnego podchodzących do egzaminu z przedmiotu wzrosła o ponad
200 osób. Faktycznie jednak – zważywszy na to, że egzamin ten wybrało blisko 5,5 tysiąca absolwentów techników – przedmiot traci na popularności wśród zdających (z LO). Jakieś znaczenie mogły mieć tu zapewne
ubiegłoroczne rezultaty.
Rezultaty matury z przedmiotu w zeszłym roku (średnia – 26%, mediana – 20%) wywołały u niejednego szok,
ale także falę medialnej krytyki. W tym roku wyniki
były także najsłabsze ze wszystkich przedmiotów,
aczkolwiek wzrosły o 1 punkt procentowy (średnia – 27%,
mediana – 22%). Podniosły się także dominanta oraz
3
kolejne
najczęstsze
rezultaty
zdających
(2015 r.: 7–11%; 2016 r.: 8–13%)3. W związku ze wspomnianym faktem pisania egzaminu także przez absolwentów technikum (średnia – 16%, mediana – 13%) należy

stwierdzić, że porównanie populacji absolwentów LO
(w tym roku średnia – 30%, mediana – 26%) nakazuje
wyciągnąć wniosek o wzroście rezultatu o 4 punkty
procentowe, więc o ponad 15%. Poziom wykonania
matury z WOS-u – odwrotnie do większości pozostałych
przedmiotów nadobowiązkowych – znacząco się poprawił. Ogólnie jednak rozkład wyników jest stabilny i przyjął postać podobną jak w zeszłym roku.
W tekście tym – po krótkiej prezentacji tegorocznego
arkusza – będę chciał pochylić się nad kwestią przyczyn
niskich wyników egzaminu maturalnego z WOS-u i wykazać, że w dyskursie publicznym bywają one formułowane nie w pełni właściwie, a czasem wręcz niewłaściwie. Zważywszy na charakter czasopisma, zamieszczę
też pewne rekomendacje dla nauczycieli4.

Opis arkusza
i poziomu wykonania zadań
W tym roku arkusz egzaminacyjny z WOS-u był złożony z 30 zadań, spośród których 10 składało się z dwóch
części – łącznie w arkuszu znalazło się zatem 40 poleceń.
Liczba poleceń w porównaniu do zeszłego roku się nie
zmieniła. Identycznie jak w 2015 roku za rozwiązanie
wszystkich zadań zdający mógł otrzymać maksymalnie
60 punktów, w tym: 12 punktów za zadania zamknięte,
36 punktów za zadania otwarte (krótkiej odpowiedzi
i z luką) oraz 12 punktów za wypracowanie5.
Jak zapisano w sprawozdaniu CKE: „Poziom rozwiązywalności zadań – bardziej niż w zeszłym roku – zależał
od wymagania ogólnego, którego opanowanie w głównym
stopniu sprawdzało dane zadanie. Rezultaty znacznie
niższe od średniej charakteryzują – podobnie jak w zeszłym roku – zadania (lub części zadań) z zakresu VI wy-
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz.U. z 30.08.2012 r., poz. 977. Podstawa programowa z WoS-u jest także dostępna
na wielu stronach internetowych. Warto też ściągnąć sobie wersję podstawy z komentarzem Alicji Pacewicz i Andrzeja Waśkiewicza: http://
www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=228&from=pubindex&dirids=15&lp=4.
2
Zaznaczam wyraźnie, że tekst ten nie jest prezentacją oficjalnego stanowiska żadnej instytucji, z którą jestem związany (UW, CKE).
3
Wszelkie dane statystyczne dotyczące matury pochodzą ze sprawozdań CKE. W przypisie będę zaznaczał wyłącznie cytaty z tych dokumentów.
4
Będą one zamieszczane w toku narracji. W artykule tym myśli ze sprawozdań będę starał się powtarzać wyłącznie w koniecznym zakresie.
Osobom chcącym zapoznać się szczegółowo tak z poziomami rozwiązywalności poszczególnych zadań, jak i zebranymi w jednym miejscu wnioskami z prac zdających i rekomendacjami proponuję sięgnąć do dostępnych na stronie internetowej CKE sprawozdań z matury. Zob. P. Załęski,
M. Młynarczyk, Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015. Wiedza o społeczeństwie, https://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informacje_o_wynikach/2015/sprawozdanie/Sprawozdanie_wos_2015.pdf; P. Załęski, M. Kubala, Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2016. Wiedza o społeczeństwie, https://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informacje_o_wynikach/2016/
sprawozdanie/Sprawozdanie_wos_2016.pdf.
5
By tekst był w pełni komunikatywny, proponuję mieć przed oczami arkusz tegorocznej matury. Jest on dostępny pod adresem: https://
www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Arkusze_egzaminacyjne/2016/formula_od_2015/MWO-R1_1P-162.pdf .
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magania ogólnego na III etapie edukacyjnym (Rozumienie
zasad gospodarki rynkowej, poziom wykonania – 10%
[zad. 23.1. – 15%; zad. 23.2. – 4%; zad. 24. – 12% – P.Z.])
oraz na IV etapie edukacyjnym w zakresie rozszerzonym
(Dostrzeganie współzależności we współczesnym świecie, poziom wykonania – 17% [większość zadań poniżej
20%: 25. (19%), 26. (10%), 27.2. (16%) i 29. (15%) – P.Z.].
Do bardzo trudnych dla zdających dołączyło zadanie [20.
– P.Z.] z zakresu III wymagania ogólnego (Współdziałanie
w sprawach publicznych, poziom wykonania – 19%)”6.
Poza wskazanymi wyżej zadaniami bardzo trudne okazało się „pięć spośród czternastu zadań z zakresu tematyki politycznej (dawny blok Polityka): 16.2. (poziom wykonania 10%), 12. (12%), 11.2. (13%), 14. (15%) i 10.2.
(19%). Ten poziom trudności uzyskały także dwa zadania
z zakresu problematyki prawnej (dawny blok Prawo) –
7.2. (poziom wykonania 14%) i 20. (19%)”7. Słabo – podobnie jak w zeszłym roku – wypadło wypracowanie
(poziom wykonania – 17%). Wszystkie te zadania – za wyjątkiem 11.2. – obejmowały obszar wymagań charakterystyczny dla podstawy programowej IV etapu edukacyjnego w zakresie rozszerzonym.

Medialne przyczyny – analiza krytyczna
Wady arkusza i zasad oceniania

Popularną medialnie, szczególnie w zeszłym roku,
przyczyną niskich rezultatów było wskazywanie na
wady arkusza. Warto przypomnieć, że arkusze maturalne z sesji majowej są udostępniane opinii publicznej parę
godzin po rozpoczęciu egzaminu. W tym kontekście
należy podkreślić, że do ogłoszenia wyników – więc przez
prawie 2 miesiące – w debacie publicznej głosy takie się
nie pojawiały. W obu arkuszach żadne z zadań nie zostało unieważnione ani nie podjęto decyzji o przyznawaniu punktów za jakikolwiek wpis zdającego. Uprawniony zatem wydaje się wniosek, że przyczyny takie wyartykułowano jako swoistą potrzebę chwili.
Czasem mieliśmy do czynienia z zarzutami typu: „Problematyczna mogła być też wymagana znajomość podstaw
polskiego prawa”8. Brakuje w tej krytyce odniesienia
do konkretnego zadania, które mogło być problematycz6

P. Załęski, M. Kubala, dz.cyt., s. 15.
Tamże. Wyniki matur 2015. Katastrofa na WOS-ie, http://www.edulandia.pl/matura/1,118553,18288103,Wyniki_matur_2015__Katastrofa_na_WOS_ie.html.
8
Por. K. Łakwa, Wykładowcy o słabych wynikach matury z WOS: Pytania były niejasne, http://wyborcza.pl/1,75478,18305683,Wykladowcy
_o_slabych_wynikach_matury_z_WOS__Pytania.html.
9
P. Załęski, O medialnych wypowiedziach politologów, „Społeczeństwo i Polityka. Pismo edukacyjne” 2016, nr 2 (47). Pismo dostępne jest
pod adresem: http://www.pismosip.ah.edu.pl/downloads.php.
10
W dokumencie tym w przypadku zadań zamkniętych oraz zadań, w których należało wpisać nazwy, wskazano poprawną odpowiedź,
a w przypadku zadań otwartych, w których katalogu poprawnych odpowiedzi wymienić nie sposób (bo zdający mogą ująć je bardzo różnie),
podano przykładową odpowiedź. Określenia te – „poprawna odpowiedź”, „przykładowa odpowiedź” – zostały zapisane czcionką pogrubioną.
11
Dlaczego tegoroczni maturzyści tak słabo poradzili sobie z maturą z WOS-u?, „Wieczór Radia TOK FM – Aleksandra Pezda”, 12.07.2016,
http://audycje.tokfm.pl/odcinek/Dlaczego-tegoroczni-maturzysci-tak-slabo-poradzili-sobie-z-matura-z-WOS-u/39249# . Nikt z trzech interlokutorów nie zauważył tego błędu. Przypomina mi to problem, z jakim zetknąłem się w 2005 roku, kiedy w jednej ze szkół nauczyciel uczył
z nieaktualnego podręcznika, w którym instytucje władzy w Polsce omówione były na podstawie porządku ustrojowego małej konstytucji
z 1992 roku. Oczywiście nauczyciel nie ma wpływu na stosowanie przez media nieaktualnej czy błędnej leksyki. Ma go jednak w tej kwestii,
jeśli sam się wypowiada, czy jeśli poleca określone źródła.
12
Por. I. Wywiał, Dno oka, czyli wrażenia chorego człowieka z sesji egzaminacyjnej z WOS-u, „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie” 2015, nr 5, s. 9.
13
M. Środa, WOS do śmietnika?, http://wyborcza.pl/1,75968,18319035,wos-do-smietnika.html.
7
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ne, brakuje też znajomości podstawy programowej, ponieważ nawet jej przejrzenie dałoby piszącemu wiedzę
o tym, że problematyka prawnicza jak najbardziej
mieści się w przedmiocie. Wskazywanie na rzekome błędy czy niejasności w konkretnych zadaniach także miało
miejsce9. Odniosłem się do tego – obalając przedstawione
argumenty – w innym tekście10. Smutne też, że z dyskursu
potocznego do dyskursu elit symbolicznych przeszło sformułowanie o arbitralności oceniania, o „wstrzeliwaniu
się zdających w klucz odpowiedzi”. Niestety, z wypowiedzi wynikało, że ich autorzy traktują podane w zasadach
oceniania przykłady poprawnej odpowiedzi jako jedyne
poprawne odpowiedzi według CKE11.
W 2016 roku pojawiły się zaś w dyskursie medialnym
opinie, jakoby wskazówki oceniania z CKE były nieodpowiednie – co prawda wypowiedź dotyczyła dawnej
formuły matury, niemniej jej kontekst powodował wrażenie, że problem jest nadal aktualny. Najbardziej zaś w całej sytuacji zabawny był fakt, że podanemu przykładowi
rzekomo niepoprawnej wskazówki CKE towarzyszyło odczytanie przez dziennikarkę nieistniejącego przepisu
konstytucji jako przepisu obowiązującego – wszak już
blisko od 20 lat nie ma instytucji rozwiązania Sejmu RP,
ale jest skrócenie jego kadencji12.
Tak w 2015, jak i w 2016 roku mieliśmy do czynienia
w mediach z licznymi stwierdzeniami, że arkusz sprawdza wiedzę, a nie umiejętności13. Należy podkreślić, że
ogólnie arkusz maturalny wery ikuje (i powinien wery ikować) wiedzę i umiejętności zapisane w podstawie programowej. Każde zadanie sprawdzało minimum jedną umiejętność – umiejętność korzystania z informacji. Uważam,
że sytuacja, w której egzamin stałby się swoistym testem
na inteligencję, na poziomie matury rozszerzonej nie byłaby właściwa. Przekonanie, że władze oświatowe idą w kierunku pozbawienia ważnego znaczenia wiedzy, nie znajduje potwierdzenia w podstawie programowej z przedmiotu
– szczególnie jej części dotyczącej IV etapu edukacyjnego
w zakresie rozszerzonym, ale także etapu III.
Ten punkt widzenia ilustruje wypowiedź Magdaleny Środy: „czegoś równie nudnego i nieużytecznego jak
«Wiedza o społeczeństwie» [chodzi o arkusz egzami-

14

Tamże.
Tamże.
16
Tamże.
17
Tamże. Parafrazując nieco znane powiedzenie, mielibyśmy wreszcie znalezienie złotego środka między maturą a „chęcią szczerą” – maturę z „chęci szczerej”.
18
Dlaczego tegoroczni…
19
Tamże.
20
Trzeba jednak podkreślić, że jeden z interlokutorów zaprotestował, stwierdzając, że pewna precyzja języka prawniczego jest konieczna.
21
Dlaczego tegoroczni…
22
Tu także jeden z interlokutorów protestował, przytaczając dane.
23
Dlaczego tegoroczni…
15
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Profesor Środa zadawała też kolejne pytania: „Czy [uczniowie – P.Z] brali
udział w manifestacji? Czy biorą udział
w wolontariacie? Czy umieją interweniować w sprawach dla nich ważnych
w instytucjach do tego powołanych?”17.
Autorka zdała sobie jednak sprawę, że
takich treści na standardowym egzaminie sprawdzić nie można: „WOS powinien być praktyką, a egzamin z niego – rozmową”18. Tylko czy wyłącznie
na tym ma polegać socjalizacja polityczna? Czy na wykreśleniu nauczania
wiedzy o sprawach społeczno-polityczŹródło: P. Załęski, M. Kubala, Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2016. Wiedza o społeczeń- nych i sprawdzania jej poziomu – chcę
stwie, s. 5; https://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informacje_o_
podkreślić: wiedzy, umożliwiającej
wynikach/2016/sprawozdanie/Sprawozdanie_wos_2016.pdf.
przecież m.in. argumentowanie swego
nacyjny z przedmiotu – P.Z.] nie widziałam od dawna.
stanowiska w jakiejś kwestii politycznej czy rozumienie
To cud, że w ogóle ktoś, kto przystąpił do pisania testu,
programów politycznych partii, a ogólnie umożliwiającej
nie usnął przy pierwszym pytaniu […]. Rozumiem, że terozumienie rzeczywistości – mają polegać działania w kiesty mają swoje wymagania, że są najbardziej obiektywną
runku wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego?
formą wery ikacji wiedzy, ale nie mogą zabijać jej treści!
Pozwoliłem sobie na szersze omówienie tekstu zeWOS to jakiś zlepek ciężkiej wiedzy ekonomicznej,
szłorocznego, jako że miał formę pisaną. W tym roku boprawniczej i politologicznej, który nijak się ma do otawiem wiele wątków z rozważań Magdaleny Środy było
czającej i przeżywanej rzeczywistości”14. Zatem w tym
obecnych, ale tylko w jednej z audycji radiowych19. Aurozumowaniu sprawdzenie wiedzy – zgodnej z treścią
dycja ta rozpoczęła się od błędnych – logicznie lub mepodstawy programowej – zabija treść tej wiedzy, a wierytorycznie – stwierdzeń prowadzącej o tym, że matura
dza ta nie odnosi się do rzeczywistości. W artykule
z WOS-u została „zdana poniżej poziomu zdawalności”
znana ilozof szczególną niechęć wykazała w stosunku
czy też „poniżej progu zdawalności”20. Jedno z zadań (7.1.)
skrytykowane zostało przez zbicie go z odczytywanymi –
do sprawdzania orientacji zdających w wiedzy pojędodajmy: niewłaściwymi do tego zadania – wymaganiami
ciowej – orientacji, bo od zdającego nie wymagano przeszczegółowymi. Z kolei odczytanie innego zadania (17.)
cież podania de inicji.
posłużyło prowadzącej do krytyki tego, że język opisów
To przekonanie, że istnieje szeroki katalog umiejętnow materiałach źródłowych jest wzięty prosto z aktu prawści, w których wiedza jest zbędna, i to tylko ten katalog
nego21. Tu adekwatne fragmenty podstawy programowej
należy sprawdzać na egzaminie, jest dla mnie nie do za– tak wiedzowe, jak i umiejętnościowe (czytanie przepiakceptowania. Przeciwstawianie zaś wiedzy umiejętnośsów prawnych) – nie zostały przez dziennikarkę odczyciom to już majstersztyk: „A tak mamy pokolenia, które
tane. W audycji podkreślano trudność zadań, raz wymymoże i wiedzą o różnych «współczynnikach» i «ruchliwoślając nawet polecenie, którego na żadnej z matur nie
ści» oraz potra ią «podać nazwę» i «zaznaczyć szereg», ale
było22.
nie mają pojęcia, co to znaczy być obywatelem i obywa15
Dużo było mowy o efektach umiejętnościowych zwiątelką” . Autorka pyta: „Czy uczniowie wiedzą, jak zakładać stowarzyszenia lub pisać program partii? Czy umiezanych z współdziałaniem w sprawach publicznych, przy
ją zabierać głos w debacie? Czy potra ią przedstawiać
czym abstrahowano od faktu, że części takich umiejętnowłasne stanowisko, uzasadniać je i mierzyć się ze staności sprawdzić na egzaminie nie sposób. Rzekome mała
wiskiem odmiennym?”16. Uważam, że by takie działania
liczba zdających23 oraz nieodpowiedniość arkusza doprowypełnić na choćby przeciętnym poziomie, wiedza jest
wadziły w końcu do stwierdzenia: Może nie egzaminopotrzebna. Z cytowanego tekstu można jednak wyciągwać z WOS-u i traktować przedmiot jak religię. Sama
nąć wniosek przeciwny.
prowadząca nie zgodziła się z nim, jednak jeden z jej go-
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Wykres 1. Rozkład wyników absolwentów z roku szkolnego
2015/2016 zdających maturę z WOS-u
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ści potwierdził jego zasadność. Któryś z interlokutorów
dywagował na temat przyszłości przedmiotu, dzieląc się
ze słuchaczami swoimi opiniami, że za 5 lat albo go nie
będzie na maturze, albo nikt go nie będzie wybierał,
albo wyniki będą ujemne24. Rozumiem, że w tego typu
audycji, inaczej niż przy słowie pisanym, nie ma możliwości wycofania się z niektórych własnych sformułowań,
więc w tym miejscu powstrzymam się od komentarza.
Chciałbym wspomnieć o jeszcze jednym wątku obecnym w tej audycji – wątku nowym w stosunku do 2015
roku. Rozumowanie było następujące: państwo układa
egzamin, państwo chce mieć posłusznych obywateli,
więc w egzaminie nie ma określonych treści. Wprost
został podany rzekomy brak kwestii korzystania z praw
obywatelskich25. Chcę podkreślić, że zadań tego dotyczących – bezpośrednio lub pośrednio – było wiele (w tym
roku: 7.2., 11.1., 11.2., 12., 20., 21.). Na marginesie: państwo chcące mieć obywatela posłusznego zapewne
dążyłoby do ograniczenia jego wiedzy obywatelskiej.
Co interesujące i paradoksalne, niektórzy rozprawiający
o współdziałaniu w sprawach publicznych idą w kierunku
chęci likwidacji egzaminu z wiedzy z przedmiotu, a zatem
– w kierunku deprecjacji samego przedmiotu, który wskazane umiejętności ma kształtować.

Specy iczni zdający

38

Druga popularna medialna przyczyna to utyskiwanie na zdających. Wykorzystywano także słabe rezultaty
matury z WOS-u do ukazania, jak niekompetentny jest
elektorat inny niż Bronisława Komorowskiego (wedle
toku rozumowania: młodzi częściej niż inne grupy wiekowe głosowali na kogo innego niż na poprzedniego prezydenta, młodzi słabo napisali maturę z WOS-u, a zatem
to elektorat prezydenta Dudy czy kandydata Kukiza jest
niekompetentny)26. Nawet w wyważonych artykułach –
na przykład (Nie)wiedza o społeczeństwie – prezentowano
brak wiedzy zdających jako kluczową przyczynę tak niskich rezultatów27. Oczywiście należy się zgodzić, że była
i jest to przyczyna oczywista. Niemniej czasem przyczyna
pierwsza ma przyczynę kolejną. Do tego wątku jeszcze
wrócę na koniec tekstu. W opisywanym artykule trafnie
podkreślono także zmiany w formule matury, a przede
wszystkim konieczność wyboru jakiegoś przedmiotu
nadobowiązkowego przez zdających i fakt braku możliwości zdawania go na poziomie podstawowym28.
24

Tamże.
Por. J. Noch, Pogrom kuców. Tegoroczni maturzyści najgorzej zdali... WOS, http://natemat.pl/147139,pogrom-kucow-tegoroczni-maturzysci-najgorzej-zdali-wos-choc-pytali-m-in-o-popularne-wsrod-mlodych-jow-y.
26
J. Suchecka, O. Szpunar (Nie)wiedza o społeczeństwie, „Gazeta Wyborcza”, 3.07.2015, http://wyborcza.pl/1,75478,18292942,_Nie_
wiedza_o_spoleczenstwie__Maturzysci_nie_wiedza.html.
27
Tamże.
28
P. Załęski, M. Kubala, dz.cyt.
29
Wskazane byłoby spojrzenie na szczegółowe kryteria oceniania dotychczasowych – sześciu już – tematów wypracowań. Są one dostępne na stronie CKE: https://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Arkusze_egzaminacyjne/2015/formula_od_2015/
odpowiedzi/MWO-R1-N.pdf ; https://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Arkusze_egzaminacyjne/2016/formula_
od_2015/zasady_oceniania/MWO-R1-N.pdf.
30
I. Wywiał, Dno oka – wnioski, „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie” 2015, nr 5, s. 12.
31
Tamże, s. 12. Na marginesie: pisanie przez nauczyciela wiedzy o społeczeństwie, że przedmiot ten z reguły najlepiej nadaje się na taki,
który nie interesuje ucznia, wywołało u mnie zdumienie.
25
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Niski poziom wiedzy większości piszących maturę
z WOS-u jest niepodważalny. W sprawozdaniu z matury
jest on ukazany, bardziej szczegółowo zaś dotyczy kwestii
wypracowania (tzw. Problem „pod lupą”)29. Jest to jedyne
zadanie, którego ocenianie bardzo silnie zmieniło się w stosunku do dawnej matury (tzw. formuła do 2014 r.) na poziomie rozszerzonym. Słabe prace, które niegdyś oceniano
by na 10 czy nawet 20%, nie wypełniają bowiem kryteriów
obecnego I poziomu wartości merytorycznej i – w efekcie
– rezultat za nie wystawiony wynosi 0 punktów. Warto,
by nauczyciele omawiali z uczniami ten sposób oceniania
i – przede wszystkim – ćwiczyli pisanie wypracowań30.
Niektóre parametry poziomu wykonania, wydawałoby
się prostych, zadań – przy jednoczesnym bardzo dobrym
lub dobrym współczynniku mocy różnicującej – wprost
w tym roku zadziwiały. I tak na przykład, w zadaniu 11.2.
opis „Do Sejmu RP został wniesiony obywatelski projekt
ustawy…” zidenty ikowało jako przejaw formy demokracji
bezpośredniej o nazwie inicjatywa ludowa (czy obywatelska inicjatywa ustawodawcza) wyłącznie 13% zdających.
Zatrważał także poziom wykonania innych zadań, które
sprawdzały także (lub przede wszystkim) wymagania gimnazjalne, jak wspomniana problematyka gospodarcza
(tylko 4% zdających było w stanie wyjaśnić – na podstawie
wykresu z krzywą popytu i podaży, odnosząc się do danych
na nim zamieszczonych – mechanizm równowagi rynkowej). Przykłady te można interpretować i jako efekt nieszczególnego przykładania się do obowiązków w gimnazjum
(tak przez uczniów, jak i nauczycieli, a także – w przypadku
problematyki gospodarczej – nauczycieli ponadgimnazjalnych podstaw przedsiębiorczości).
Czy jednak wskazane braki w wiedzy to efekt nagłego
załamania poziomu intelektualnego zdających? Na pewno nie. W niniejszym czasopiśmie w omawianiu rezultatów
ubiegłorocznej matury z WOS-u stwierdzono słusznie, że „wystarczy, aby uczeń [absolwent – P.Z.] na egzamin rozszerzony
przyszedł, wkleił naklejki z kodem, posiedział dla przyzwoitości 5 minut i wyszedł. […] Zdawalność tego przedmiotu
NIE JEST OKREŚLONA. Wystarczy być [bold i wielkie litery
w oryginale – P.Z.]”31. Tu już wchodzimy w problem wprowadzenia dodatkowego przedmiotu na maturze i to wyłącznie
na poziomie rozszerzonym, a jednocześnie braku wyznaczenia progu zdawalności. Oczywiście część osób mogła potraktować w związku z powyższym taki egzamin ulgowo. Nie
wydaje mi się jednak, by dominującym motywem było – jak

To nie zatem tu leży przyczyna zmiany wyników. Autor
nie zauważa też sytuacji, w której egzaminatorzy nieodpowiednio wykonujący swoją pracę są od niej odsuwani,
czasem nawet wcześniej niż w kolejnym roku. Nie zauważa też, że zdający ma możliwość wglądu, uzyskania zmiany punktacji nieprawidłowo ocenionej pracy. W obecnym
roku w przypadku WOS-u skorzystało z tego ponad 200
osób, mogli też fotografować. Chciałoby się rzec: system
się reformuje…

Słabi nauczyciele – słabi egzaminatorzy –
słaby system sprawdzani

Podstawa programowa

Wskazywanie na winę nauczycieli przedmiotu było
w dyskursie używane marginalnie, a obecne – głównie –
w komunikatach politologów35. Argumentacja tego typu
ma jednak wadę tę samą, co wskazana wyżej argumentacja dotycząca zdających. W 2015 roku nie dokonała się
zmiana generacyjna wśród nauczycieli. Zauważanie, że
nauczyciel WOS-u nie legitymuje się na ogół adekwatnym wykształceniem bazowym z dziedziny nauk społecznych, jest prawdą i może bywać problemem. Jednak
ten typowy nauczyciel nie miał wskazanego wykształcenia
i wcześniej – gdy wyniki matury z przedmiotu nie były tak
niskie. Interesujący w tym kontekście jest fakt, że większość kierunków z zakresu nauk społecznych do wykonywania zawodu nauczyciela nie przygotowuje, a w niektórych ośrodkach – także politologicznych – zlikwidowano
istniejące wcześniej specjalizacje nauczycielskie.
Od kwestii słabych nauczycieli rozpoczyna swe wnioski
w cytowanym już artykule Ireneusz Wywiał: „Najprostsze:
po pierwsze – leniwych mamy nauczycieli i słabo uczących. Po drugie – mamy niewykształconych nauczycieli.
Po trzecie – nasi nauczyciele są kiepskimi obywatelami”36.
Za chwilę jednak autor kontynuuje: „Na poważnie zajmiemy się systemem…”37. Za ewentualne złe ocenianie prac
w narracji autora winę ponosi system, który doprowadził do braku studenta–asystenta u boku przewodniczącego zespołu. Zatem kiedyś było dobrze, bo był student, który pracował i narzekał na „marną płacę”, ale poprawiał…
egzaminatora. Dalsza kontynuacja jest jeszcze bardziej
specy iczna: „Dziś to każdy egzaminator zobowiązany jest
do sprawdzania pracy swojej koleżanki (lub kolegi), którego sobie wybierze. Pieniędzy za to także nie ma”38.
Powyższa argumentacja – abstrahując już od jej specyiczności – ma jednak pewną wadę. Studentów-asystentów nie było już, zanim zaczęła się nowa formuła matury.

Teraz wypada pochylić się nad podstawą programową.
W zeszłym roku – poza wyjątkiem tekstów zamieszczonych w niniejszym czasopiśmie – problemu tego w dostępnych mi materiałach medialnych nie zauważano.
Na kartach tego dwumiesięcznika Ireneusz Wywiał dowodził, że w gimnazjum 13-latek ma poznawać działanie
systemu kanclerskiego, a tematy z I klasy ponadgimnazjalnej nie do końca są tożsame z wymaganiami egzaminacyjnymi39. Poza brakiem w podstawie programowej dla
gimnazjum kwestii systemu kanclerskiego należy stwierdzić po raz kolejny, że egzamin maturalny tworzony jest
na podstawie podstawy programowej – także z jej zapisów z IV etapu edukacyjnego w zakresie podstawowym.
Oczywiście, inna sprawa to podręczniki, które – w mojej
ocenie – w pewnym stopniu z podstawą się rozmijają.
We wskazanym wyżej wątku pojawiła się też kwestia
braku korelacji przedmiotów w podstawie programowej. Rzeczywiście pewne wątki z zakresu WOS-u dobrze
byłoby realizować po pewnych wątkach z zakresu historii40. Tyle że nie zawsze wydaje się to możliwe. Czy historyk przychylnym okiem spojrzałby na sytuację, w której
jego przedmiot musi się skończyć, by niepozbawiony
znaczenia WOS się zaczął? Część zaś przedstawionej argumentacji w tej kwestii mnie nie przekonała. Do rozpoznania w zadaniu, że w tekście chodzi o umowę społeczną jako koncepcję genezy państwa, niekonieczne wydaje
się zdawanie matury z historii, ponieważ problematyka
ta (genezy państwa) obecna jest w podstawie programowej (w zakresie rozszerzonym) z WOS-u41.
Czy przedstawiany brak synchronizacji WOS-u z geograią42 oznacza, że tego pierwszego przedmiotu należy uczyć
bez mapy, że realizując – na przykład – temat z zakresu konliktów, nie powinno się lokalizować danego kon liktu na mapie? To także obecne jest w podstawie programowej z WOS-u,
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to określił autor wskazanego tekstu – wybranie przedmiotu,
który przyszłego zdającego nie interesuje32. W liczbie ponad
28 tysięcy prac z WOS-u w tym roku niepodjętych było… 6.
Swoista racjonalność i minimalizm zdających – obecne jako
przypisywane im etykiety – nakazywałyby sądzić, że będzie
to liczba nieporównywalnie większa33. Ten typ argumentacji
– obwiniający za wynik złe rozwiązania prawne oraz kwestię
motywacji ucznia/ zdającego – pojawiał się i w tym roku34.

39

32

Por. Dlaczego tegoroczni…
Tamże.
34
Przykładowo: E.M. Marciniak, A. Materska, Stanowisko w sprawie wyników tegorocznych matur z WoS, http://www.inp.uw.edu.pl/files/20150707_Matura_z_WoS_2.0.pdf.
35
I. Wywiał, Dno oka – wnioski…, s. 12.
36
Tamże.
37
Tamże. Na zasadzie takiego rozumowania praca nauczyciela to tylko realizacja pensum, niemniej wynagradzany on jest także za m.in.
przygotowanie się do zajęć, sprawdzanie prac uczniów, uczestnictwo w zebraniach z rodzicami czy w radach pedagogicznych. Nie są dla mnie
zrozumiałe także narzekania na wynagrodzenia dla egzaminatorów – w tym kontekście zadajmy pytanie: jak często w roku zdarzają się nauczycielom takie „dniówki”?
38
I. Wywiał, Dno oka – wnioski…, s. 11–12.
39
Tamże, s. 11, 13.
40
Tenże, Dno oka, czyli…, s. 8–9.
41
Tamże, s. 8.
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nawet gimnazjalnej. W tegorocznej maturze z przedmiotu
zadania z mapą wypadły – poza jednym – relatywnie słabo,
ale mapa była w nich jednym ze źródeł (faktycznie zamykającym katalog możliwych odpowiedzi), a główna przyczyna
niepowodzeń wiązała się nie tyle (lub nie tylko) z jej nieznajomością, ile z brakiem wiedzy przedmiotowej i umiejętności identy ikacji opisów (zad. 12., 14., 27.2.).
W bieżącym roku miałem okazję wysłuchać w audycji
radiowej rzeczowej dyskusji o wynikach matury z przedmiotu43. Wskazywano w niej na niewłaściwą kolejność
rozmieszczenia w podstawie programowej materiału
między gimnazjum a zakresem podstawowym IV etapu edukacyjnego. Może zastanawiałbym się nad nazwaniem zapisów tego zakresu aż „prawdziwym nieszczęściem
intelektualnym”, niemniej przytoczona argumentacja była
trafna, rzeczowa, odnosząca się także do zagadnień związanych z możliwościami poznawczymi ucznia44. Podstawa
gimnazjalna i podstawa ponadgimnazjalna w zakresie podstawowym – przy czym chcę podkreślić: nie tyle treść, ile
kolejność treści – to jedna z przyczyn tak słabych wyników
matury z WOS-u. Moim zdaniem jednak nie jest to przyczyna
główna, choć wiele szkody przyniosło przeniesienie niektórych treści z kanonu WOS-u do zakresu rozszerzonego, którego przecież znakomita większość uczniów nie realizuje.

Brak realizacji przedmiotu w zakresie
rozszerzonym jako główna przyczyna

40

Nie zgadzam się z argumentacją przytoczoną w tym
czasopiśmie, że liczba realizowanych godzin z przedmiotu ogólnie nie ma wpływu na wiedzę i umiejętności. Tak
chyba trzeba interpretować myśl: „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)”45. Wyjątków – wydaje się – jest znacznie więcej46.
Problem tkwi właśnie w tym, że większość zdających
nie realizowało przedmiotu w zakresie rozszerzonym. Widać to już w różnicy między tegorocznymi wynikami w technikum (w którym rozszerzenia z WOS-u nie
ma) i w liceum. Różnica ta w przypadku matury wcześniejszej (i na poziomie podstawowym, który to zakres
uczniowie tak liceum, jak i technikum realizowali w tym
samym wymiarze godzin) nie była aż tak znacząca47. Dodać także należy, że w tym roku szacunkowo około połowa absolwentów liceum zdających maturę z WOS-u także nie realizowała przedmiotu w zakresie rozszerzonym.
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Zatem w braku realizacji przez większość zdających
adekwatnych treści przedmiotu w zakresie rozszerzonym leży – jak mi się wydaje – główna przyczyna tak słabych wyników matury (przecież zdawanej na poziomie
rozszerzonym). Nie można jednak oczywiście zabronić
zdawać uczniom danego przedmiotu nadobowiązkowego,
jeśli nie realizowali go w opisywanym zakresie. Przecież
mogą się doń przygotować w inny sposób, i to na zadawalającym poziomie – najwyższy tegoroczny wynik absolwenta technikum wyniósł 82%. Wyjściem byłoby choćby
podanie wyników z podziałem na tych, którzy przedmiot
realizowali na rozszerzeniu i którzy nie realizowali go
w tym zakresie. Uniknęlibyśmy wtedy wskazywania
większości medialnych przyczyn – przyczyn nie najważniejszych czy też dyskusyjnych.
Według słów cytowanego już Ireneusza Wywiała: „Maturzyści z wiedzy o społeczeństwie mieli posiadać
wiedzę przynajmniej większą niż średnia w tej samej
grupie wieku [pogrubienie w oryginale – P.Z.]”48. Ci z nich
realizujący przedmiot na poziomie rozszerzonym mają ją
w takim zakresie z całą pewnością. Przecież w wielu
liceach ogólnokształcących wynik nowej matury z przedmiotu jest zbliżony do wyniku matury rozszerzonej pisanej
do 2014 roku. Ale w tych szkołach, gdzie WOS (rozszerzony)
zdawały osoby realizujące jego (rozszerzone) treści. Nawet
zaś najlepszy nauczyciel w LO przez 1, 2 czy 3 godziny
w cyklu (z fakultetem czy godziną „karcianą”) nie zrealizował z uczniami treści przewidzianych na godzin co najmniej
7 (1 w zakresie podstawowym, min. 6 w rozszerzonym).
Trudno też, by z wyników takiej matury go rozliczać.
Argumentacje tę można poprzeć faktem, że „Znacznie
lepszy – od średniej arkusza – poziom wykonania, podobnie jak w zeszłym roku, osiągnięto w zadaniach sprawdzających umiejętności charakterystyczne dla VI wymagania ogólnego na IV etapie edukacyjnym w zakresie
podstawowym (Znajomość praw człowieka i sposobów
ich ochrony, poziom wykonania – 49%)”49. Najłatwiejsze
w arkuszu okazało się zadanie 8., wymagające prostego
odczytania wykresu (P/F, średni poziom wykonania 77%). Relatywnie dobrze wypadły zadania
wielokrotnego wyboru z tematyki praw człowieka
(zad. 11.1. – 68%; zad. 21. – 53%). Zatem poziom wykonania zadań z zakresu materiału typowego dla zakresu
podstawowego WOS-u (zatem zakresu, który realizował każdy zdający) był nie tylko znacznie wyższy niż
średnia arkusza, ale i – w mojej ocenie – zadowalający.

Fatalne wyniki matur, „Publicystyka Radia Wrocław”, 5.07.2016, http://www.radiowroclaw.pl/articles/view/55687/Publicysytka-Radia-Wroclaw-fatalne-wyniki-matur (literówki z w linku w oryginale – P.Z.).
43
Tamże.
44
Tenże, Dno oka – wnioski…, s. 12.
45
W tym kontekście wspominam klasę, którą uczyłem w liceum profilowanym o profilu socjalnym (2003–2006), gdzie miałem wiele godzin
z zakresu WOS-u (także pod nazwami: człowiek w środowisku, twórcze przeobrażanie świata). Młodzież ta miała słabsze wyniki niż klasy LO
z obu części egzaminu gimnazjalnego oraz z matury pisemnej, a szczególnie ustnej, z języka polskiego. Tymczasem maturę z WoS-u na poziomie
rozszerzonym zdała lepiej niż klasy LO o „kierunkach” humanistycznym i europejskim (i średnia, i mediana, i wynik najwyższy, i najniższy).
Zdawało też ją na tym poziomie ponad 2/3 klasy, a zatem więcej osób niż w każdej z przywołanych klas LO.
46
Na przykład ze sprawozdań dostępnych na stronie CKE wynika, że w 2013 roku uczniowie LO uzyskali 44%, a techników – 40%, a rok
wcześniej odpowiednio – 43% i 38%.
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Strona umożliwia również odbywanie wirtualnych spacerów oraz korzystanie z niezwykle interesujących panoram
360°. Bardzo ciekawie wygląda także strefa dla dzieci, zawierająca puzzle, krzyżówki oraz zadania typu „wskaż różnice” i „memory”. Materiały utrwalone w Regionalnej Pracowni Digitalizacji mogą ponadto służyć do prowadzenia
lekcji edukacyjnych i e-learningu w Pracowni Edukacji Regionalnej.

edukacja 2.0

Regionalna Pracownia Digitalizacji została utworzona na bazie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Cyfryzowane są w niej zasoby kultury oraz dziedzictwa Warmii i Mazur. W ramach realizowanego projektu powstała strona „Cyfrowe Warmia i Mazury” (http://www.cyfrowewm.pl), zawierająca zdigitalizowane, również w formacie
3D, materiały i obiekty z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku, Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie,
Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograﬁczny w Olsztynku, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku oraz
Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu. Uzupełnieniem wirtualnej kolekcji są m.in. warmińskie kapliczki.

Cyfrowe Warmia i Mazury
Rozmowa z Edytą Bugowską, rzecznikiem prasowym Centrum Spotkań Europejskich
„Światowid” w Elblągu
Artur Ryszard Jęcka
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Skanowanie 3D rzeźb Aleksandra Słomińskiego w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

Warsztaty digitalizacji w Regionalnej Pracowni Digitalizacji

E.B.: Jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi
placówkami i instytucjami z terenu województwa warmińsko-mazurskiego zajmującymi się dziedzictwem
kulturowym naszego bogatego w różnorodne zabytki
regionu. Bardzo zależy nam na pokazaniu tej różnorodności na naszym portalu, dlatego liczymy na to, że uda
się wydłużyć listę współpracujących z nami partnerów.
Wszystkie placówki zainteresowane cyfryzacją swoich
zbiorów serdecznie zapraszamy do bezpośredniego
kontaktu z Regionalną Pracownią Digitalizacji. Rozpoczęcie każdego nowego projektu digitalizacyjnego wymaga analizy wielu różnorodnych czynników, w tym
technologicznych, a zabytki jako specy iczna grupa
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Artur Ryszard Jęcka: Jak narodził się pomysł
na Regionalną Pracownię Digitalizacji oraz stronę
„Cyfrowe Warmia i Mazury”?
Edyta Bugowska: Decyzja ta była podyktowana
strategią, jaką przyjęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Już w 2010 r. MKiDN przeznaczył
fundusze na działania digitalizacyjne. My zaczynaliśmy
właśnie wtedy projektem Cyfrowy Światowid, który
zakładał utworzenie pracowni digitalizacji i publicznego dostępu do materiałów audiowizualnych w CSE
„Światowid”. Kolejnym krokiem było stworzenie Regionalnej Pracowni Digitalizacji, która była pierwszym
w województwie ośrodkiem digitalizującym w technice 3D. Dzięki dotacjom unijnym i wsparciu samorządu
województwa warmińsko-mazurskiego pracownia doposażona jest w sprzęt, dzięki któremu możemy digitalizować coraz więcej różnorodnych obiektów.
A.R.J.: Do kogo skierowany jest projekt?
E.B.: Zrealizowaliśmy już trzy projekty związane
z cyfryzacją zbiorów. Regionalna Pracownia Digitalizacji to przede wszystkim digitalizacja właśnie – czyli
sprzęt do cyfryzacji, i ludzie, którzy potra ią go obsłużyć. Z drugiej strony to opisanie tych obiektów, przybliżenie ich historii, realizacja zajęć edukacyjnych. Z naszej oferty mogą korzystać zarówno instytucje, które
mają wartościowe historycznie obiekty, które warto zachować dla pokoleń, jak i szkoły, placówki edukacyjne
czy nawet indywidualnie – osoby, które chcą się czegoś
o digitalizacji, historii regionu czy najciekawszych scyfryzowanych zabytkach nauczyć.
A.R.J.: W jaki sposób kolejne placówki muzealne
mogą się ubiegać o zdigitalizowanie swoich zbiorów?

edukacja 2.0
Warsztaty „Czym jest digitalizacja” w Ośrodku Kultury w Młynarach w ramach projektu „Kultura 3xTAK”
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obiektów wymagają szczególnie zindywidualizowanego podejścia. Dlatego niezbędna jest ścisła współpraca,
jeszcze przed rozpoczęciem samej digitalizacji. Niemniej chcielibyśmy zdigitalizować jak najwięcej, a jest
to możliwe tylko we współpracy z kolejnymi instytucjami posiadającymi zbiory.
A.R.J.: Na jakich zasadach nauczyciele i uczniowie
mogą korzystać z materiałów w Pracowni Edukacji Regionalnej? Co ciekawego ma do zaoferowania forma e-learningowa?
E.B.: Na portalu cyfrowewm.pl umieszczane są
wizualizacje obiektów w znaczny sposób uproszczone, tak aby jak największa grupa użytkowników, bez
względu na używany sprzęt i oprogramowanie, mogła
je sprawnie odtwarzać. Wizualizacje te wykonywane są na podstawie informacji i pomiarów zbieranych
za pomocą skanerów 3D, posiadanych przez naszą
pracownię. Tworzone przez skanery bardzo dokładne
chmury punktów, a także utworzone na ich podstawie
modele 3D udostępniamy wszystkim zainteresowanym na miejscu, właśnie w Pracowni Edukacji Regionalnej, po wcześniejszym uzgodnieniu konkretnego
terminu.
W naszym portalu oprócz wizualizacji zdigitalizowanych obiektów i ich opisów znajdują się też wywiady ze specjalistami, opowiadającymi o tych obiektach,
wirtualne spacery i panoramy po muzeach, a także wykorzystujące te zasoby gry edukacyjne, takie jak puzzle,
„wskaż różnice”, „memory” czy krzyżówki. Udostępniane będą również gotowe propozycje scenariuszy lekcji
– to wszystko i jeszcze więcej oferuje właśnie e-learning.
A.R.J.: Czy dzięki projektowi widoczny stał się
wzrost zainteresowania dziedzictwem historyczno-kulturowym Warmii i Mazur wśród młodych ludzi?
Jak uczniowie reagują na nowoczesną i, jak się wydaje,
dużo bliższą im formę prezentacji zabytków?
E.B.: Digitalizacja, więc również działalność samej pracowni, to głównie cyfryzacja, czyli działalność
w wirtualnej przestrzeni. Dostęp do zdigitalizowanych
i udostępnionych w naszym portalu obiektów i informacji o nich ma każdy i o każdej porze. Wzrost liczby
wyświetleń poszczególnych obiektów na naszej stronie
mógłby świadczyć o zwiększonym zainteresowaniu
dziedzictwem historycznym naszego regionu. Ale bez

bezpośredniego kontaktu z użytkownikami trudno jest
nam określić, na ile samo odwiedzenie strony i zobaczenie obiektu w internecie rozbudziło w nich ciekawość i zachęciło do pogłębiania swojej wiedzy. Bardzo
chcielibyśmy, żeby tak właśnie się działo.
W dobie tak dynamicznego rozwoju technologii
i wirtualnej przestrzeni, dzięki której wszystko staje
się tak łatwo „dostępne”, samo udostępnienie zdigitalizowanych zabytków w sieci – jak się przekonaliśmy
– nie wystarcza. Nie jest to tylko nasza obserwacja, ale
i wielu innych, także większych ośrodków zajmujących
się digitalizacją. Dlatego też nasza Regionalna Pracownia Digitalizacji od jakiegoś czasu prowadzi warsztaty na temat digitalizacji, podczas których staramy się
wyjaśnić młodym ludziom – i nie tylko – co to jest digitalizacja i jakie daje nam wszystkim możliwości. Zapoznajemy ich z przykładami różnych portali, polskich
i zagranicznych, udostępniających zdigitalizowane
zbiory, oraz prezentujemy sprzęt niezbędny do skaningu 3D. Warsztaty pozwalają nam również nawiązać
bezpośredni kontakt z potencjalnymi użytkownikami.
Takie zajęcia realizujemy obecnie w ramach projektu
„Kultura 3xTAK” w regionie.
Zauważalną, największą przewagą wirtualnej prezentacji zdigitalizowanych obiektów nad tradycyjnymi
zdjęciami czy też rysunkami jest możliwość interakcji
z tymi obiektami, np. powiększenie ich tak, aby wychwycić niedostrzegalne na pierwszy rzut oka detale,
obracanie i obejrzenie obiektu z każdej strony, a także,
jak choćby w przypadku instrumentów muzycznych,
możliwość usłyszenia tego, jak one brzmią. Obecnie
trendy są takie, aby stwarzać warunki do interakcji między internautami a zdigitalizowanymi obiektami, między internautami a specjalistami, między specjalistami
a obiektami. Celem jest jeszcze pełniejsze wykorzystanie dziedzictwa kultury zapisanego w formie cyfrowej
dla rozwoju społecznego, rozwijania kreatywności czy
badań naukowych. To już się dzieje na świecie, podobnie jak wiele innych ekscytujących rzeczy związanych
z tą dziedziną i my również będziemy chcieli iść w tym
kierunku.
Wszystkie zdjęcia wykorzystano za zgodą Regionalnej
Pracowni Digitalizacji i Centrum Spotkań Europejskich
„Światowid” w Elblągu.

historia i style

Monumentalizm
Il. 1. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie (fot. M. Pszczółkowski)

Michał Pszczółkowski

W

Najważniejszym środkiem formalnego wyrazu w obrębie tej
stylistyki była zatem rytmiczna,
jednolita artykulacja lizenowa,
wsparta z reguły na cokole, pokrytym poziomym boniowaniem, i zamknięta przy użyciu prostej attyki.
Wydawałoby się, że tak skromny
repertuar form prowadził do nudy
i monotonii, w rzeczywistości jednak zróżnicowanie było tu dość
znaczne. Wynikało z rożnych układów rzutów i brył, podziałów poziomych oraz dodatkowych elementów architektonicznych, a także z rożnych szerokości, głębokości,
faktur i rozstawu lizen.
Dość liczną grupę realizacji stanowią obiekty, w których osiową
kompozycję podkreślano za pomocą centralnych lizen lub słupów
o innej kolorystyce, materiale itp.,
często wiążąc to z zastosowaniem
środkowego ryzalitu. W ten sposób zaprojektowane zostały dwie
stołeczne realizacje – Ministerstwo
Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego (il. 1) oraz Izba Przemysłowo-Handlowa (il. 2). Projekty obu tych gmachów wykonał
Zdzisław Mączeński. W obu realizacjach wejście główne, usytuowane
w osi fasady, rozwiązano w postaci
portyku, wspartego na czterech parach wielkoporządkowych ilarów.
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architekturze lat międzywojennych pojawiło się
wiele nowych koncepcji
operowania formą, oscylujących między historyzmem i awangardą. Wśród nich wyraźne i bardzo charakterystyczne
– szczególnie dla lat trzydziestych –
jest dążenie do efektów monumentalnych, ale w powiązaniu z formą
modernistyczną. Architekci, podejmujący ten kierunek (z reguły
starszego pokolenia), rozumieli
potrzebę odejścia od historycznego
detalu, który w tym czasie był już
anachronizmem, zależało im jednak na zachowaniu zasadniczych
kanonów klasycznej kompozycji.
Jako absolwenci szkół z epoki historyzmu zachowali też wyraźną
skłonność do swoiście pojmowanej
dekoracyjności i fasadowości.
Tak rozumiany styl można określić pojęciem monumentalizmu
– była to architektura podniosła
i dostojna, typowa zwłaszcza dla
gmachów rządowych jako znak
trwałości i potęgi struktury państwa. Rozwój tego nurtu można powiązać z atmosferą polityczną lat
trzydziestych w państwach Europy
Środkowo-Wschodniej, związaną

z rozwojem systemów autorytarnych, stąd dostrzegalne są pewne cechy wspólne z architekturą
charakterystyczną dla krajów totalitarnych: ZSRR, III Rzeszy i faszystowskich Włoch. W kręgu architektury użyteczności publicznej
była to najbardziej rozpowszechniona konwencja lat międzywojennych.
Najczęściej praktykowane były
rozwiązania, które w dążeniu
do osiągnięcia efektów monumentalnych operowały kompozycją
klasycystyczną w znaczeniu symetrii, osiowości oraz zastosowania
podziałów pionowych, jednocześnie wprowadzając daleko idące
uproszczenia. Polegały one na całkowitym odrzuceniu kolumn lub
pilastrów, a więc artykulacji tzw.
porządkowej na rzecz prostych
słupów, pasów lizenowych lub pionowych płycin, a także na znacznej
redukcji, a z czasem na zupełnym
zaniku detali. Otwory okienne sprawiają wrażenie wyciętych w murze
i z zasady są pozbawione oprawy.
Klasyczną zasadę trójpodziału poziomego często upraszczano albo
rezygnowano z niej całkowicie; jeśli była zachowana, to strefę przyziemia pokrywano zwykle płaskim
boniowaniem za pomocą prostych,
poziomych linii.

historia i style
Il. 2. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie (fot. M. Pszczółkowski)
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Il. 3. Gimnazjum sióstr urszulanek we Włocławku (fot. M. Pszczółkowski)

W gmachu Ministerstwa portyk
przybrał postać monumentalnej
bramy na ośmiu parach kanelowanych ilarów, rozmieszczonych
w dwóch rzędach. Dyspozycja
bocznych partii fasady przedstawia klasyczny trójpodział poziomy,
poddany jednak uproszczeniu pod
względem artykulacji. Cokół pokryto cienkimi pasami, wyższe kondygnacje artykułowano opaskami o podobnych pro ilach, obejmującymi
osie okienne, całość wieńcząc dość
masywnym gzymsem.
Gmach Izby Przemysłowo-Handlowej rozwiązano w sposób równie monumentalny. Wprowadzony
tu portyk wgłębny z ilarami licowanymi czarnym, polerowanym
granitem, kontrastującym z jasnym
piaskowcem elewacji, stanowi dominantę fasady i podkreśla jej symetrię. Efekt ten w obu gmachach
spotęgowano grą światłocienia.
Artykulacja pozioma za pomocą
gzymsów podzieliła fasadę na trzy
strefy: poziomo, płasko boniowanego cokołu, część środkową artykułowaną płycinami oraz wysokie

zwieńczenie powyżej gzymsu. Otwory okienne pozbawiono opraw,
jedynie w oknach powyżej portyku pojawiają się cienkie opaski.
Wszystkie elewacje planowano wykończyć kamienną okładziną; ostatecznie kamień zastosowano w elewacjach widocznych ze strony ulic.
Z podkreślania osi najczęściej
jednak całkowicie rezygnowano,
odrzucając i ryzalit, i odmienną formę środkowych lizen, a często także
przesuwając wejście główne ze środka fasady do partii bocznej. W efekcie
elewacje nabierały nowoczesnego
rytmu, nie tracąc przy tym waloru
monumentalnego. Do stosunkowo
licznych przykładów tego typu rozwiązań należy m.in. gimnazjum sióstr
urszulanek we Włocławku (il. 3).
Kolejnym sposobem na modernizację kompozycji klasycystycznej
było ograniczenie artykulacji lizenowej do ryzalitu, z pozostawieniem
bocznych partii budynku bez podziałów pionowych. Za podręcznikowy przykład takiego rozwiązania
można uznać gmach Urzędu Wojewódzkiego w Brześciu nad Bugiem

Il. 4. Urząd Wojewódzki w Brześciu nad Bugiem
(fot. M. Pszczółkowski)

Il. 5. Szpital Morski w Gdyni-Oksywiu (domena publiczna)

(il. 4). Jako największy i najbardziej
monumentalny z gmachów użyteczności publicznej ówczesnej stolicy
województwa poleskiego, stał się
ukoronowaniem reprezentacyjnej
zabudowy głównej ulicy Unii Lubelskiej. Projektant zrezygnował
z artykulacji porządkowej na rzecz
prostych słupów, i to wyłącznie
w środkowym ryzalicie, boczne partie budynku pozostawił natomiast
bez podziałów pionowych. Całkowicie odrzucił także detal: otwory
okienne są pozbawione nawet najskromniejszej oprawy.

Il. 6. Ministerstwo Komunikacji w Warszawie
(fot. M. Pszczółkowski)

Nurt monumentalny w znacznej części rozwiązań przejawia
wyraźną skłonność do nowoczesności i powiązania z formami typowo modernistycznymi. Jednym
z najbardziej zaawansowanych
przykładów jest Szpital Morski
w Gdyni-Oksywiu (il. 5). Budynek
założono na symetrycznym rzucie
ze środkowym ryzalitem, poprzedzonym tradycyjnym podjazdem,
i bocznymi skrzydłami. Pionowe
podziały ryzalitu skontrastowano
z funkcjonalistycznym, horyzontalnym podziałem partii bocznych,
naśladującym
corbusierowskie
okna pasmowe przez wypełnienie
przestrzeni okiennych okładziną

Il. 9. Teatr Miejski w Białymstoku (fot. M. Pszczółkowski)
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Il. 8. Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych
w Łodzi (fot. M. Pszczółkowski)

klinkierową. Nowoczesny charakter podkreślają ponadto kwadratowe proporcje otworów okiennych.
Poziomy podział bocznych partii,
zestawionych z artykulacją lizenową (płycinową) ryzalitu zastosowano m.in. w gmachu Ministerstwa
Komunikacji w Warszawie (il. 6).
Całkowicie oryginalną formę reprezentuje Sąd Okręgowy w Nowogródku (il. 7). Dominującym elementem fasady jest umieszczony osiowo
ryzalit klatki schodowej na rzucie
półkolistym, zwieńczony płaską kopułą. Elewację ryzalitu rozczłonkowano lizenami, a przestrzenie między nimi zostały całkowicie przeszklone. Zastosowano tu ponadto
trójpodział poziomy, wprowadzając
boniowany cokół oraz prostą attykę
powyżej gzymsu wieńczącego.
Wybitnie nowoczesny, a jednocześnie monumentalny charakter

historia i style

Il. 7. Sąd Okręgowy w Nowogródku (fot. M. Pszczółkowski)

ma gmach Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych
w Łodzi (il. 8). Budynek został
rozwiązany w postaci wyniosłej
wieży o trójkątnym zarysie frontu, symetrycznie ujętej niższymi, trzypiętrowymi skrzydłami.
Równowagę podziałów uzyskano przez kontrast prostych lizen
w części wieżowej z horyzontalnym układem linii dzielących
kondygnacje bocznych skrzydeł.
Symetria całości, podkreślona
narożnikiem dominanty wieżowej, a także rozwiązanie przyziemia z uproszczonym portykiem
wgłębnym, schodami i kamienną okładziną pozwoliły na uzyskanie efektu monumentalnego,
z kolei tarasy na dachach, zabezpieczone stalowymi balustradami w typie okrętowym, oraz
maszynownia windy na dachu
głównego korpusu à la okrętowe
gniazdo bocianie wyrażają pierwiastek nowoczesności.
Interesujące powiązanie klasyki
z nowoczesnością można wreszcie
zaobserwować w Teatrze Miejskim
w Białymstoku (il. 9), realizowanym początkowo jako Dom Ludowy. W tym przypadku lizenową artykulację fasady, poprzedzoną monumentalnymi schodami, powiązano z przeszklonymi, zaokrąglonymi
narożnikami, mieszczącymi klatki
schodowe. Element modernistyczny jest tu już bardzo wyraźny.

historia
storia i ffilmy
ilmy

Kadr z filmu Misja

Nowożytność
w kinie

Łukasz Wróbel

rzegląd
filmów,
których
akcja rozgrywa się w epoce nowożytnej, można by
rozpocząć od 1492: Wyprawa
do raju (1992) w reżyserii
Ridleya Scotta, a skończyć na Rewolucji francuskiej (1989) Richarda
T. Heffrona i Roberta Enrico. Lub
też wyjść od filmu Luther (2003)
i dojść do Dantona (1983) Andrzeja
Wajdy. Zdając sobie sprawę z tego,
że chronologiczne wyliczanki bywają nudne oraz że w przeciwieństwie do złotej ery osadzonych
w antyku superprodukcji z lat 50.
i 60.1 koniunktury na filmy o nowożytności w historii kinematografii
nie istniały, lepiej prześledzić zagadnienie za pomocą klucza problemowego, biorąc pod uwagę, z racji liczby, filmy i – rzadziej – seriale,
o odpowiednio wysokim poziomie
artystycznym.

P
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Dokument historyczny?
Nowożytność w kinie pojawia
się jako epizod z historii świata.
A że cieniem na epokę kładzie się
reformacja i kontrreformacja,
to w zestawieniu nie można pominąć ilmu traktującego o europejskich wojnach religijnych z XVI
i XVII stulecia. Do tych nawiązuje
Młyn i krzyż (2011) Lecha Majewskiego. Film jest adaptacją książki
Michaela Gibsona Le Portement
de croix de Pierre Bruegel l’Aîné.
Tak jak Gibson, Majewski w swoim dziele zespala mękę Chrystu1
2
3
4

Droga krzyżowa – obraz Pietera Bruegla starszego (1564)

sa znaną z obrazu Petera Bruegla
(starszego) Droga krzyżowa z uciskiem politycznym i religijnym
będącym udziałem Niderlandów
w XVI stuleciu2. Dzięki zaawansowanym cyfrowo metodom kilkaset
postaci ze słynnego płótna ożywa,
opowiadając swoją historię. W ilmie polskiego reżysera jak u niderlandzkiego malarza wielkie wydarzenia historyczne przechodzą
bez echa, dopiero później stają się
istotnymi problemami. Tego typu
ilmy, współuczestnicząc w rozwoju świadomości historycznej,
pozwalają wyrazić pamięć pokonanych czy prześladowanych grup
społecznych3.
Często podejmowanym przez
kino historyczne tematem był kolonializm. Obok wymienionej na
początku Wyprawy do raju problem

ten pojawia się w Misji (1986). Film
Rolanda Joffé nie dzieje się jednak
w epoce wielkich odkryć geograicznych, a w XVIII stuleciu, gdy
kształt kontynentów jest już znany, a europejskie państwa – w tym
przypadku Portugalia oraz Hiszpania – zacięcie rywalizują o wpływy
w zamorskich koloniach. Spośród
tych dwóch monarchii papieski
legat ma wybrać tę, której należy
się założona przez skasowanych
jezuitów na amazońskich terenach
Indian Guarani tytułowa misja.
Kon likt dwóch arcykatolickich
armii oraz rywalizacja władzy
świeckiej i duchownej wpływa
destrukcyjnie na zamieszkujących
republiki dżunglowe indiańskich
konwertytów4. Dzięki uwypukleniu brutalności kolonializmu oraz
głębi psychologicznej bohaterów

Zob. A.R. Jęcka, Antyk w kinie, „Wiadomości Historyczne” 2016, nr 4, s. 40.
The Mill and the cross, Film polski, http://filmpolski.pl/fp/index.php?film=1222703 (dostęp 15.09.2016).
M. Ferro, Kino i historia, Warszawa 2011, s. 11.
J. Płażewski, Historia filmu: 1895–2005, Warszawa 2010, s. 537.

5

go ziemiaństwa (gentry) chcącym
za wszelką cenę zostać arystokratą.
W pogoni za tytułem Redmond
Barry ima się różnego typu aktywności: jest bawidamkiem, awanturnikiem, szpiegiem czy żołnierzem
wojny siedmioletniej. Oportunizm
Barry’ego i chęć odbudowania pozycji rodu pozwalają widzowi poznać rzeczywistość drugiej połowy XVIII wieku. Decydująca o niej
arystokracja zorganizowana jest
wedle sztywnej hierarchii, której
struktura jest niezmienna i naturalnie zależna od urodzenia, stąd
jej członkowie sportretowani są
w sposób satyryczny – jako grupa
beztroska, znudzona i zajęta wypełnianiem sobie czasu nieistotnymi problemami. Tworząc tę często
powtarzalną kliszę czy uproszczony obraz stosunków arystokratycznych, Kubrick, dla większej autentyczności, drobiazgowo i celująco
buduje codzienność arystokratycznej Anglii5. Inspirując się malarstwem Jean-Antoine’a Watteau
i Thomasa Gainsborougha, reżyser
odtwarza osiemnastowieczne krajobrazy, stroje i przedmioty, natomiast na podstawie dzieł Williama
Hogharta prezentuje wnętrza szlacheckich pałaców oświetlonych naturalnym bądź świecowym światłem6.
Chęć odtworzenia realiów
epoki jest tematem nie tylko tego,
lecz także wielu innych ilmów.
W większości z nich przeszłość

Kadr z filmu Niebezpieczne związki

Tamże, s. 446.
T. Robey, Kubrick by candlelight: how Barry Lyndon became a gorgeous, period-perfect masterpiece, „The Telegraph”, 27.07.2016, http://
www.telegraph.co.uk/films/2016/07/27/kubrick-by-candlelight-how-barry-lyndon-became-a-gorgeous-period/ (dostęp 15.09.2016).
6
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przedmiotem wielu ilmów, niestety większość z nich obliczona była
na tanią rozrywkę (serial Piraci –
Black Sails emitowany od 2014 r.
czy kilkuczęściowa seria Piraci
z Karaibów). Podobnie jak piraci,
żołnierze w wielobarwnych mundurach podobali się widzom, dlatego kon likty wczesnonowożytnych
monarchii często tra iły na srebrny ekran. W wojnie osiemdziesięcioletniej osadzony został Kapitan
Alatriste (2006) Agustína Díaza
Yanesa, w wojnie trzydziestoletniej
nieudana produkcja The Last Valley (1971), natomiast wojna siedmioletnia pojawia się w arcydziele
Stanleya Kubricka – Barry Lyndon
(1975). Kon likt między amerykańskimi kolonistami a brytyjskim rządem prowadzący do wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych
ukazuje z kolei Patriota (2000) Rolanda Emmericha.
Oprócz wojen i rewolucji spora grupa ilmów przynosi obraz
realiów i stosunków, w których
żyli ludzie na przełomie XVI, XVII
i XVIII wieku. A że te w głównie
kształtowane były przez europejską arystokrację, to ta w kinie pojawia się nader często. Jedną z jej
ciekawszych twarzy poznajemy
we wspomnianym Barrym Lyndonie Kubricka. Oparty na podstawie
XIX-wiecznej powieści Williama
Makepeace’a Thackeraya The Luck
of Barry Lyndon ilm to ikcyjna
opowieść o członku irlandzkie-
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nieznany szerszej widowni ilm
został w pełni doceniony przez
krytykę, która na festiwalu w Cannes w 1986 r. przyznała mu Złotą
Palmę.
Zgubne dla tubylczej ludności
aspekty kolonializmu pojawiły
się jeszcze w takich ilmach, jak
Ostatni Mohikanin (1992) Michaela Manna czy Aguirre, gniew boży
(1972) Wernera Herzoga. O ile jednak dziełu niemieckiego reżysera
o wyprawie hiszpańskich konkwistadorów w poszukiwaniu El Dorado nie można odmówić uznania,
to produkcji amerykańskiej daleko
do dzieła Joffé.
Przechodząc do dziejów poszczególnych państw, widać wyraźnie, że
kino chętnie prezentowało burzliwe czy raczej wstydliwe epizody
z ich historii. Wiele spośród nich nie
prezentuje odpowiednio wysokich
walorów artystycznych i wiarygodności historycznej, dlatego ograniczymy się do ich przeglądu. Dzieje
Półwyspu Apenińskiego i upadek
papiestwa u progu epoki wielokrotnie ukazywano przez rodzinę
Borgiów (dwa seriale The Borgias
z 1981 i 2011 r.). Procesy o czary
i najgłośniejsze pogromy czarownic z końca XVII wieku są tematem
czeskiego Młota na czarownice
(1970) w reżyserii Otakara Vávry
oraz amerykańskich Czarownic
z Salem (1996) Nicholasa Hytnera.
Trwająca w tym samym czasie tzw. złota era piractwa była
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historyczna jest tylko zabawą, rodzajem przebieranki. Bohaterowie
noszą kostiumy, ale tak naprawdę
są ludźmi współczesnymi lub też
epoka służy jako metafora i wydarzenia odwołują się do czego innego. W ten nurt wpisuje się rzesza
ilmów kostiumowych, głównie
o życiu arystokracji w XVIII stuleciu. W przeciwieństwie do ilmów
historycznych ich osią fabularną
są ikcyjne dworskie intrygi czy historie miłosne, a niekiedy zwulgaryzowany obraz libertynizmu. Już
same tytuły: Niebezpieczne związki
(1988), Rozpustnik (2004), Księżna
(2008), Lady Jane (1986), Kochanek królowej (2012) wiele mówią.
W tym nurcie tematycznym, chociaż prezentującym niekiedy postaci historyczne, jedynie odtwarzanie
materialnej strony epoki jest godne
pochwały. Sama zaś fabuła prowadzi do romansu między mężczyzną
i kobietą czy zszokowania widza.

Portret Henryka VIII

Kino biograficzne

Wiadomości Historyczne 6/2016

48

W zestawieniu warto wyodrębnić podkategorię ilmów biograicznych czy quasi-biogra icznych.
Wśród postaci historycznych, które doczekały się ilmowych biograii, czołowe miejsce zajmują władcy, wśród nich liderem jest Henryk VIII. Szczególnie kultura popularna poświęciła mu wiele miejsca,
by wymienić Sześć żon Henryka VIII
(1972) czy Prywatne życie Henryka VIII (1933). Oprócz tego angielski monarcha pojawia się w ilmach poświęconych siostrom Boleyn: Kochanicom króla (2008) czy
Annie tysiąca dni (1969). W latach
2007–2010 mogliśmy podziwiać
serial poświęcony rodzinie Tudorów i jej ambitnemu liderowi (The
Tudors). Jednak miano najlepszego
ilmu, w którym pojawia się Henryk
VIII, należy się produkcji Oto jest
głowa zdrajcy (1966). Co prawda
dzieło Freda Zinnemanna nie jest
poświęcone wyłącznie Henrykowi,
gdyż ukazuje go jako antagonistę
Tomasza Morusa, w pełni jednak
zasługuje na wyróżnienie z powo7

Portret koronacyjny Elżbiety I Wielkiej

du umiejętnego połączenia widowiska historyczno-kostiumowego
z dramatem psychologicznym7.
Ponadto ilmowych biogra ii doczekali się: Iwan IV Groźny (Ivan
Groznyy, 1944/1945; Ivan Groznyy.
Skaz vtoroy: Boyarskiy zagovor,
1958), Elżbieta I Tudor (Elizabeth, 1998; Elizabeth: The Golden
Age, 2007), Małgorzata de Valois
(La reine Margot, 1994), Krystyna Wazówna (Queen Christina,
1933), Ludwik XIV (Le roi danse,
2000), Jerzy III Hanowerski (The

Madness of King George, 1994) czy
Maria Antonina (Marie Antoinette, 2006). Dzieła te jednak różnią
się pod wieloma względami. Drugi
ilm Sergieja Eisensteina o władcy
z dynastii Rurykowiczów jest tak
naprawdę opowieścią o procesach
politycznych z XX wieku, natomiast
biogra ia Elżbiety Wielkiej jest wywodem na temat mechanizmów
dochodzenia do władzy. Również
poziom artystyczny: od koturnowego Iwana Groźnego do popkulturowej Marii Antoniny So ii Coppoli jest skrajnie odmienny.
Nie tylko koronowane głowy
tra iły na srebrny ekran. Filmowe
taśmy poświęcono również myślicielom czy artystom epoki nowożytnej. Kinowej biogra ii i to w wydaniu mistrzowskim, bo w reżyserii
Miloša Formana, doczekał się Wolfgang Amadeusz Mozart (Amadeus,
1984). Burzliwe życie Markiza de
Sade’a czy Giacomo Casanovy nie
mogło również nie stać się kanwą
ilmowej opowieści. O ile o pierwszym z dwojga libertynów nie powstało tak wiele dzieł (jedynie
Quills i Sade z 2000 r.), to o drugim
nakręcono już sporo ilmów. Wśród
nich pierwsze miejsce zajmuje Casanova Federico Felliniego z 1976 r.
Włoski mistrz kina ukazuje weneckiego uwodziciela jako dziecko libertyńskiej epoki rozdartej między
cielesnymi rozkoszami a ilozo icznymi rozważaniami. Licząc z kolei
liczbę zdobytych Oskarów, to najlepszą biogra ią artysty okazuje się
Zakochany Szekspir – naiwna komedia romantyczna z 1998 r.
Warto przywołać także polsko-enerdowskiego Kopernika (1973).
Wyreżyserowany przez Ewę i Czesława Petelskich ilm powstał
na 500-lecie urodzin słynnego
astronoma. Filmowa biogra ia
obejmuje 50 lat z jego życia, na które składają się studia w Rzymie
i Krakowie, epizody: fromborski
i olsztyński oraz lata pracy nad
dziełem O obrotach sfer niebieskich.
Dzięki konsultacjom z historykami
(Marianem Biskupem i Jerzym Si-

Ł.A. Plesnar, R. Syska, Kino amerykańskie lat 50: złota dekada, [w:] Historia kina, t. 2, Kino klasyczne, red. T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska,
Kraków 2011, s. 844.

historia i filmy

Plakat serialu Czarne chmury

Portret Anny Konstancji von Brockdorff

korskim) i historykami sztuki (Jerzym Dobrzyckim i Eugeniuszem
Gąsiorowskim) ilm wypada autentycznie i nie ma uchybień historycznych, co przy skromnej scenogra ii
i kostiumach pozwala traktować go
poważnie.

jest pułkownik Dowgird stworzony
na podobieństwo Krystiana Ludwika Kalkstein-Stolińskiego, skazanego przez elektora brandenburskiego na karę śmierci i straconego
w 1672 r. jednego z przywódców
opozycji antyelektorskiej. Tak jak
Kalkstein, Dowgird jest zwolennikiem zespolenia Prus Książęcych z Rzeczpospolitą, co również
przysparza mu kłopotów. Ich dalsze rozwinięcie już jednak w sposób luźny nawiązuje do głośnej
„sprawy Kalksteina”, a twórcy serialu, na czele których stoi reżyser
Andrzej Konic, skupiają się raczej
na rozwijaniu elementów przygodowo-awanturniczych. Dlatego też
grany przez Leonarda Pietraszaka
charyzmatyczny bohater oglądany
jest w nieustannym ruchu – w pojedynkach, pogoniach, ucieczkach,
pościgach. Jak w każdej produkcji tego typu w serialu pojawia się
również wątek miłosny, a postaci
są jednowymiarowe – Polacy są
mężni i honorowi, natomiast Prusacy, a przede wszystkim słudzy
elektorscy, to tchórzliwi spiskowcy.
Węzłowe wydarzenia z historii
Rzeczpospolitej Obojga Narodów
prezentuje także Hrabina Cosel
(1968) oraz trzyodcinkowy serial
o tym samym tytule (oba w reżyserii Jerzego Antczaka). Film ewokuje postać Anny Konstancji von
Brockdorff, żony saskiego ministra Adolfa Magnusa Hoyma, znanej
dopiero później jako hrabina Cosel.

Dzieło Antczaka, tak jak ilmy Hoffmana, jest ekranizacją powieści
historycznej, napisanej w 1873 r.
przez Józefa Ignacego Kraszewskiego w ramach również większej całości – Trylogii Saskiej. O ile
jednak Sienkiewicz kreuje wielkie
wojny, bitwy oraz bohaterów siedemnastowiecznej Rzeczpospolitej
i od nich rozpoczyna swoje fabuły,
to Kraszewskiego bardziej interesują niuanse polityczne będące
dopiero przyczyną tychże kon liktów zbrojnych. Stąd ilm Antczaka
przynosi obraz gabinetowych
intryg, ruchów kamaryli dworskiej, a także barwnego życia
Augusta II Wettina, Karola XII i tytułowej bohaterki na tle wielkiej
wojny północnej. O ile w połowie
XX wieku ilm nie odniósł tak spektakularnego sukcesu, jak chociażby
jedna część Trylogii, to wydaje się,
że powinien zainteresować współczesnego widza znudzonego bitwami, a bardziej zainteresowanego
polityką realizowaną z zimną krwią
w zaciszu gabinetów.
Rywalizacja obu władców była
tematem jeszcze jednego ilmu.
W 1936 r. w koprodukcji polsko-niemieckiej nakręcono Augusta
Mocnego w reżyserii Stanisława
Wasylewskiego i Paula Wegenera.
Niestety polska wersja ilmu się nie
zachowała.
Odejście od pierwszoplanowych
wydarzeń znajdujemy w Daas
(2011). Ten kameralny ilm wy-

Nie tylko Trylogia
Jeśli chodzi o historię Rzeczpospolitej
Obojga
Narodów,
to w pierwszej kolejności wypadałoby wymienić ekranizację Trylogii Henryka Sienkiewicza nakręconą przez Jerzego Hoffmana.
Zdając sobie jednak sprawę z tego,
że tryptyk i jego części składowe
tworzono na przestrzeni ponad
30 lat (Pan Wołodyjowski powstał
w 1969, Potop w 1974, a Ogniem
i mieczem w 1999 r.) i że doczekały się ogromnej widowni, wielu
opracowań, nagród, omówień oraz
z tego, że w edukacji historycznej
są przez nauczycieli, tak jak książkowy pierwowzór, ochoczo wykorzystywane, ograniczmy się jedynie do ich zasygnalizowania. W ich
miejsce warto przyjrzeć się kilku
mniej udanym, ale też mniej znanym obrazom rodzimych twórców.
W tych samym okresie, co Pan
Wołodyjowski, osadzona jest akcja
Czarnych chmur (1973). Dziesięcioodcinkowy serial zrealizowany w konwencji „kina płaszcza
i szpady” przenosi nas jednak nie
na kresy wschodnie, ale do Prus
Książęcych. Protagonistą w serialu
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reżyserowany przez Adriana Panka to nawiązanie do popularnej
w ostatnich latach historii żydowskiego mistyka i ilozofa Jakuba
Franka (1726–1791). O ile jednak
tytuł swoim znaczeniem nawiązujący do gotowości przyjęcia nauk
samozwańczego mesjasza sugeruje, że dzieło poświęcone jest
Frankowi, to w rzeczywistości jego
bohaterami są występujący z sekty Jakub Goliński oraz śledzący jej
ruchy Henryk Klein. Całość dzieje się na wiedeńskim dworze Józefa II Habsburga oraz w galicyjskich
plenerach. Film oraz jego bohaterowie próbują w interesujący sposób
zbudować mentalność osiemnastowiecznego człowieka.
Przegląd polskich ilmów nawiązujących do epoki nowożytnej
nie mógłby się obyć bez odwołania
do tzw. Złotego Wieku. Okres ten
zainteresował polską kinematograię głównie przez dynastię Jagiellonów. Z ilmów fabularnych wymienić można te poświęcone członkom
tego królewskiego rodu: Zygmuntowi II Augustowi (Epita ium dla
Barbary Radziwiłłówny, 1983), Bo-

nie Sforzy (serial Królowa Bona,
1982) i Barbarze Radziwiłłównie
(Barbara Radziwiłłówna z 1936 r.).
Najstarszy z nich, powstały jeszcze
przed wojną ilm Józefa Lejtesa,
to ekranowy zapis bujnego uczucia
następcy tronu do pięknej szlachcianki. Film został zrealizowany
w konwencji melodramatu (ażeby
poślubić piękną Radziwiłłównę
Zygmunt musi przeciwstawić się
kolejom losu oraz planom surowej
matki), prezentuje jednak wypaczoną historię, w której Radziwiłłówna ginie otruta przez przeciwników (w rzeczywistości zmarła
w wyniku długiej choroby).
Znacznie szerszy obraz epoki
jagiellońskiej przynoszą pozostałe
dwa tytuły. Opowieść o energicznej Włoszce na tronie polskim ujęta została w dwunastoodcinkowy
serial-fresk prezentujący dzieje
Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI stuleciu. Nie tylko przez bohaterów, ale i przez tę
samą obsadę serial łączy się z Epita ium, w którym Zygmunt August
po śmierci Barbary wspomina spędzone z nią chwilę. W obu ilmach

główne postaci grane są przez Jerzego Zelnika, Barbarę Śląską oraz
Annę Dymną, a sceny ewokowane
przez króla w Epita ium pochodzą
z Królowej Bony.
Warto zwrócić uwagę na to, że
o ile w produkcjach zagranicznych
widzimy ciągły przypływ mniej lub
bardziej interesujących propozycji,
to wśród dzieł polskich przeważają ilmy stworzone w okresie
PRL. Ich dobór nie wynika z czczej
apologii przeszłości. Po prostu
po 1989 r. nie powstało wiele ciekawych ilmów historycznych osadzonych w czasach nowożytnych.
A spośród tych, które stworzono,
kilka zaledwie zasługuje chociażby
na wspomnienie. Niemniej jednak
zarówno propozycje krajowe, jak
i zagraniczne, przy coraz bardziej
audiowizualnym wymiarze kultury i zwiększającej się roli mediów
w poznawaniu przeszłości, stają się
równorzędnym obok historiogra ii
sposobem przyswajania dziejów
człowieka.

Zdjęcia: domena publiczna.
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82,50

Wiadomości Historyczne z WOS

6 (3+3)

27,50

165,00

82,50

Zamów prenumeratę przez Internet
www.aspress.com.pl/prenumerata-2017/

II. PRENUMERATA DOSTARCZANA PRZEZ FIRMY
KOLPORTERSKIE:
1. RUCH – zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej
i na e-wydania można składać bezpośrednio na stronie www.
prenumerata.ruch.com.pl. Ewentualne pytania prosimy kierować
na adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się
z Centrum Obsługi Klienta „RUCH” pod numerami: 22 693
70 00 lub 801 800 803 – czynne w dni robocze w godzinach
7.00–17.00. Koszt połączenia wg taryfy operatora.
2. GARMOND PRESS – tel. 22 836 69 21
prenumerata.warszawa@garmondpress.pl.
3. KOLPORTER S.A. – prenumeratę instytucjonalną
można zamawiać w oddziałach firmy. Informacje:
www.kolporter.com.pl.
4. POCZTA POLSKA – zamówienia we wszystkich urzędach
pocztowych lub u listonoszy, drogą elektroniczną: www.
poczta-polska.pl. Infolinia w godz. 8.00–22.00: 801
333 444 (dla telefonów stacjonarnych) i 801 333 444
(dla telefonów komórkowych i z zagranicy).
III. NUMERY ARCHIWALNE DRUKOWANE dostępne
są w ograniczonym zakresie. Przed złożeniem
zamówienia prosimy o kontakt pod adresem:
szewczyk24@gmail.com.

W

N U M E R Z E

T e m a t

G R U D N I O W Y M

„ M Ó W I Ą

W I E K I ”

m i e s i ą c a :

Czołgi
– stalowe bestie
A w środku m.in.:

 Narodziny stalowej bestii
 Somma 1916 – czołg po raz pierwszy
 Od Marka do Cometa.
Czołgi wojen światowych
 Bitwa pod Kurskiem
Ponadto w numerze:
 Zamach na hotel King David w Izraelu
 Śmierć na Via Appia
 Nawrócenie Konstantyna
 Początki Mieszka I
 Elekcja za życia króla,
ale po trupie marszałka
 Charles Fourier − szalony wizjoner
czasów rewolucji
 Wiedźma z Wall Street
 Tajemnica zatonięcia „Lusitanii”

Zachęcamy także do wykupienia prenumeraty „Mówią wieki”:
• 6 miesięcy − 45 zł • 12 miesięcy 87 zł
Mamy także specjalną ofertę dla szkół przy prenumeracie rocznej:
87 zł + 2 numery specjalne gratis
ZAMÓWIENIA I KONTAKT
Prenumeratę w wydaniu tradycyjnym można zamówić drogą elektroniczną, wysyłając maila na adres:
prenumeratamw@gmail.com lub dokonując wpłaty według podanego wyżej cennika na konto:
11 1240 1037 1111 0010 5184 4720
(w tytule przelewu proszę wpisać: prenumerata Mówią wieki)
Prenumeratę elektroniczną można zamówić na stronach: egazety.pl, ekiosk.pl, nexto.pl

Odwiedź nasz portal: mowiawieki.pl
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