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W

dziejach Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii sporo jest wspólnych bohaterów.
Jednym z nich, rzadko jednak wspominanych lub nieobecnych na lekcjach wiedzy
o społeczeństwie, jest myśliciel, ﬁlozof, polityk Edmund Burke. To świetny przykład nie tylko do analizy poglądów nurtu konserwatywnego, ale przede wszystkim okazja do odczytania na nowo
jego spuścizny. Jak pisze Paweł Hanczewski, był pełen sprzeczności, przez jednych uważany za konserwatystę, przez innych za liberała: „wzywał do tolerancji religijnej w rodzinnej Irlandii oraz w Rzeczpospolitej, ale nie widział dla niej miejsca w Rosji. Wzywał do poszanowania tradycji, ale równocześnie popierał stopniowe zmiany polityczne i społeczne. Uważał, że władza powinna być sprawowana w interesie
społeczeństwa, ale odmawiał społeczeństwu udziału we władzy”. Kim zatem był piewca doskonałego,
jego zdaniem, ustroju monarchii mieszanej, który z jednej strony popierał stanowisko kolonistów amerykańskich, a z drugiej – potępiał rewolucję francuską?
Był zwolennikiem poglądu, że polityka to sztuka. W konsekwencji jej uprawianie wymagało najwyższych standardów moralnych, znajomości i zrozumienia tradycji i ludzkiej natury. Bez tego trudno być
zarówno politykiem, jak i artystą. Warto czytać Burke’a, nie tylko zresztą na lekcjach WOS.
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Piękna bestia
Irma Grese – strażniczka z KL-Auschwitz
Jedno z najważniejszych postanowień konferencji Wielkiej Trójki z Poczdamu dotyczyło
konieczności rozliczenia oprawców, którzy w trakcie II wojny światowej dopuścili się
zbrodni przeciwko ludzkości. Na ławach oskarżonych zasiedli nie tylko mężczyźni, lecz
także kobiety, które potrafiły mordować z niewiarygodną wręcz brutalnością.

4
Irma Grese

Alicja Bartnicka
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„K

iedy próbujemy sobie wyobrazić nazistowskich zbrodniarzy, nieuchronnie widzimy
zimne i pozbawione wyrazu twarze SA lub
SS-manów. W końcu, czy Trzecia Rzesza
to nie męska sprawa – jak głosił jeden z nazistowskich sloganów?” – pisze w przedmowie do Pięknej bestii Daniela Patricka Browna dr Klaus Fischer.
Zaraz potem dodaje jednak: „Nazistowskie Niemcy
to nie żadna męska sprawa, ale sprawa całych Niemiec.
To sprawa, w której mężczyźni i kobiety uczestniczyli z równą gorliwością, a kobiety nie wahały się
torturować i mordować niewinnych ludzi, niezależnie
od płci i wieku”1.
Jedną z takich kobiet była Irma Grese – młoda, wiejska dziewczyna, która z czasem stała się zimną, pozbawioną skrupułów morderczynią, skazaną za swoje
wojenne przestępstwa na śmierć przez powieszenie.
Jakby na przekór jej zbrodniczym skłonnościom, natura nie poskąpiła jej urody – Grese była przepiękną
kobietą, zawsze zadbaną, w nienagannej fryzurze i czystym ubraniu. Zestawienie tych dwóch cech – sadyzmu
i wdzięku – sprawiło, że Irma bardzo szybko dorobiła
1

Imra Grese i Josef Kramer w brytyjskim więzieniu (1945)

Dzieci za kratami Auschwitz – wyzwolenie obozu

się przydomka „piękna bestia”. Odpowiedź na pytanie,
jak to możliwe, że ta młoda, atrakcyjna dziewczyna stała się brutalną oprawczynią więźniów obozów koncentracyjnych, do dziś pozostaje niejasna.

Skromna dziewczyna ze wsi
Irma Ilse Ida Grese urodziła się jako trzecie z pięciorga dzieci Berthy i Alfreda Grese. Istnieją sprzeczne
informacje co do dokładnej daty i miejsca jej urodzenia. W przedprocesowym oświadczeniu Grese podała,
że urodziła się 7 października 1923 r. w miejscowości
Wrechen. Z kolei w jej nielicznych biogramach można
spotkać rok 1921. Wydaje się jednak, że pierwsza data
winna być uznana za właściwą.
Rodzice Irmy byli pracownikami w miejscowym
majątku: ojciec był „oborowym” – jego praca polegała
na doglądaniu krów. Matka z kolei zajmowała się ogrodem i nielicznym żywym inwentarzem (świnie, gęsi,
drób). Rodzina Grese żyła skromnie, wszak wyżywienie siedmiu osób za niewielkie pieniądze musiało być
rzeczą trudną. Alfred Grese uchodził za człowieka lubiącego napić się piwa w gospodzie, przez co utrzymanie domowników, zapewnienie im wiktu i opierunku,
spoczywało właściwie wyłącznie na barkach Berthy.

D.P. Brown, Piękna bestia. Zbrodnie SS-Aufseherin Irmy Grese, Warszawa 2010, s. 23.

Wymarzony zawód: pielęgniarka

2

Obóz koncentracyjny dla kobiet
w Ravensbrück: szkolenie na nadzorczynię
Idąc za radą doktora Gebhardta, Irma Grese pojechała do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück
w marcu 1941 r. Niestety, wbrew jej oczekiwaniom nie
przyjęto jej tam do pracy od razu, ale kazano stawić się
za pół roku – kiedy uzyska pełnoletniość. Grese nie
wróciła jednak do Ravensbrück w wyznaczonym terminie. Nie wiedząc być może, co ma uczynić przez owe
sześć miesięcy, by przeczekać okres do dnia swoich
urodzin, podjęła pracę w mleczarni niedaleko rodzinnej wsi, gdzie spędziła kolejne 13 miesięcy – od marca
1941 do czerwca 1942 r.
W tym czasie SS działała już niezwykle aktywnie
w zakresie rekrutacji strażniczek do obozów koncentracyjnych. Ogłoszenia prasowe w tej sprawie pojawiały się bowiem od początku 1938 r. Choć niewiele
kobiet dobrowolnie decydowało się na podjęcie tego
typu pracy, Irma Grese – niejako wbrew temu założeniu – zgłosiła się na ochotnika. Co skłoniło młodą, niewykształconą dziewczynę do zaproponowania swojej
kandydatury na tego typu stanowisko?
W trakcie swojego procesu Grese zrzucała odpowiedzialność za skierowanie jej do Ravensbrück na Niemiecką Służbę Pracy (Reichsarbeitsdienst), która to,
jak twierdziła „piękna bestia”, rzekomo uniemożliwiła

Tamże, s. 65.
Przykładem innej niemieckiej dziewczyny, która chcąc początkowo zostać pielęgniarką, później stała się nadzorczynią obozu koncentracyjnego, jest Hermine Braunsteiner (później Ryan) – znana strażniczka z KL-Majdanek.
4
Karl Gebhardt (1897–1948) – uważany był za „największego klinicystę SS”. Od 1933 r. kierował sanatorium Hohenlychen, które znajdowało się niedaleko obozu dla kobiet w Ravensbrück. Gebhardt zmienił placówkę w klinikę chirurgiczną. Należy także dodać, że na początku wojny
utworzono tam szpital wojskowy Waffen-SS.
3
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„Próbowałam zostać pielęgniarką” – miała w przygnębiającej deklaracji, złożonej podczas powojennego procesu powiedzieć Irma Grese. Nie ulega bowiem
wątpliwości, że rola sanitariuszki była jej wymarzonym
zawodem, a – tak jak w przypadku wielu innych dziewcząt – niespełnione w tym względzie ambicje uczyniły
z niej w konsekwencji Aufseherin3. Jak do tego doszło?
Po ucieczce z domu rodzinnego Grese otrzymała
propozycję objęcia stanowiska praktykantki (pomocy pielęgniarskiej) w sanatorium mieszczącym się
w szpitalu rekonwalescencyjnym SS w Hohenlychen,
położonym zaledwie 20 mil od jej wcześniejszego miejsca zamieszkania. Pod kuratelą samego dyrektora szpi-

tala wykonywała przysługujące jej obowiązki od początku 1939 aż do połowy 1941 r. Ośrodkiem medycznym w Hohenlychen kierował wówczas, uważany
za jednego z najbardziej zajadłych nazistowskich medyków, lekarz SS Karl Gebhardt4 – przyjaciel Heinricha
Himmlera.
W czasie, kiedy Irma Grese odbywała tam praktyki,
zespół pod kuratelą Gebhardta zaczął prowadzić doświadczenia medyczne na więźniarkach z Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück. Wiadomo, że Grese spędziła w Hohenlychen dwa lata, a do zakresu jej
obowiązków należało także leczenie żołnierzy rannych
na wojnie. Na temat tego okresu jej życia niestety nie
ma zbyt licznych informacji. Niewiele wiadomo o jej
pracy czy osiągnięciach zawodowych, niemniej jednak pewne jest to, że nie była ona zaliczana do grona
uzdolnionych czy dobrze rokujących na przyszłość pielęgniarek, co potwierdził egzamin końcowy, którego
nie zdała. Jako że Irma przez cały czas pozostawała
pod silnym wpływem Karla Gebhardta dostrzegającego w niej, mimo niezdanych testów, potencjał, nie może
dziwić to, że z zadowoleniem przyjęła propozycję lekarza, który wykorzystując swoje kontakty, polecił ją
jednemu ze swoich znajomych pracujących w Ravensbrück.
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Dodatkowo sytuację domową skomplikowało to, że Alfred wdał się w romans z córką właściciela gospody.
Upokorzona i odtrącona żona targnęła się na swoje
życie, wypijając kwas solny, i mimo natychmiastowego umieszczenia jej w szpitalu w Neusterelitz Bertha
Grese zmarła w styczniu 1936 r. Irma miała wówczas
zaledwie 12 lat, a to tragiczne w skutkach zdarzenie
do tego stopnia wpłynęło na jej osobowość, że kolejne
lata swej młodości spędziła w smutku i samotności.
Alfred Grese ponownie ożenił się w 1939 r., a jego wybranką była wdowa, która miała czworo dzieci z poprzedniego małżeństwa.
Daniel Patrick Brown w książce poświęconej Irmie
Grese sugeruje, że doświadczenia młodości sprawiły, że
w późniejszych latach stała się ona podatna na wpływy ideologii narodowego socjalizmu. Jak czytamy:
„Okres dojrzewania Irmy Grese, w samotności, nudzie
i wrodzonej buntowniczości, stanowił żyzną glebę dla
chęci uczestniczenia w ruchu masowym, mogącym stanowić odskocznię od harówki na roli i formę ucieczki
od tyranizującego ojca, który nieustannie jej pilnował”2. Nic zatem dziwnego, że po samobójstwie matki
i wobec braku zrozumienia w domu rodzinnym, na który wpływały przede wszystkim kon likty z ojcem, Irma
szukała ukojenia w Bund Deutscher Mädel (BDM, Liga
Niemieckich Dziewcząt) – organizacji, która była odpowiednikiem Hitlerjugend dla nastolatek.
W 1938 r., w wieku 14 lat, Irma Grese ukończyła
podstawową edukację. Kiedy przyszedł czas, aby się
usamodzielnić, przyszła nadzorczyni obozu Auschwitz
podjęła pracę w mleczarni, a następnie w sklepie jako
sprzedawczyni. W ten sposób upłynął kolejny rok jej
życia, w trakcie którego zaogniły się kon likty w domu
między nią a ojcem. Alfred Grese nie pochwalał
przynależności Irmy do BDM, a narastające napięcie
wkrótce spowodowało, że młoda dziewczyna postanowiła na zawsze opuścić dom rodzinny.

klucz do epoki
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jej zostanie pielęgniarką. Prawdą jest, że po niezdanym
egzaminie zawodowym to właśnie ta agencja skierowała Grese do pracy w mleczarni, niemniej jednak
przyszła strażniczka nie postanowiła zrezygnować
ze swojej wymarzonej pracy i próbowała ponownie
podjąć szkolenie pielęgniarskie w lipcu 1942 r., które
i tym razem zakończyło się iaskiem.
Wspomniany Daniel Patrick Brown sugeruje jednak,
że praca Aufseherin oferowała Grese to, czego przez lata
nigdy nie zaznała: władzę i pozycję, z którą musieli
się liczyć inni ludzie: „Problem zatrudnienia Fräulein
Grese w wielkim stopniu rozwiązała wojna. Po okresie
miotania się między nieudanymi wysiłkami zostania
pielęgniarką i niską pozycją niewykwali ikowanej siły
roboczej w mleczarni, rzekomo raz jeszcze spróbowała podjąć szkolenie pielęgniarskie. […] trudno się dziwić, że osiemnastoletnia dziewczyna bez przydatnych
na rynku pracy umiejętności i bez wykształcenia, a także – po ostatecznym zerwaniu kontaktów z rodziną –
bez domu, uznała, że dobrą drogą ucieczki może być
dołączenie do elity strażniczek. Dalszą motywacją było
zapewne niepowodzenie w nauce zawodu pielęgniarki oraz brak innych alternatyw. Jednocześnie można
by się zastanawiać, jakie znaczenie ta wyraźnie zaniżona samoocena bohaterki miała dla jej późniejszych drastycznych ekscesów w obozach”5. Osoby takie jak Irma
Grese, będące „nikim znikąd”, najbardziej w ideologii
narodowego socjalizmu pociągała możliwość otrzymywania wyróżnień za gorliwie wykonywane obowiązki,
co w efekcie miało uczynić je wreszcie „kimś”.
Wstąpienie do służby pomocniczej SS wiązało się z trzytygodniowym szkoleniem w obozie dla kobiet, które, jak
później zeznawały byłe Aufseherin, skutkowało wyczerpaniem zarówno izycznym, jak i psychicznym. Władze obozu
dbały o to, aby przez cały czas trwania kursu warunki były
surowe, przez co chciano ukształtować odpowiednie predyspozycje kandydatek do pracy na stanowisku strażniczki, hartując ich „twardość”, rozumianą poprzez brak uległości i współczucia. Istotny był także stopień wierności
narodowosocjalistycznym ideałom.
Po przejściu tego typu szkolenia świeżo upieczone
strażniczki otrzymywały też garść informacji mających
na celu utwierdzenie ich w słuszności wyznawanych
postaw. I tak na przykład, choć wpajano im poczucie
koleżeństwa, sugerowano jednocześnie, że słabość jednej z nich oznacza słabość całej grupy. Zaszczepiana
strażniczkom solidarność była tylko złudzeniem, ponieważ tak naprawdę Aufseherin miały zwracać uwagę
5

za zachowanie swoich koleżanek, co w konsekwencji miało owocować tym, że będą się one wzajemnie
przymuszały do trwania w odpowiedniej postawie.
Kandydatki na strażniczki po przejściu takiego szkolenia stawały się okrutnymi i bezlitosnymi kobietami.
Szacuje się, że blisko połowa z nich czerpała wyraźną
przyjemność z bicia więźniarek, zwłaszcza tych, które
okazywały jakąkolwiek ułomność, np. były słabe, chore
czy po prostu przerażone. Trzeba uwzględnić także to,
że wielokrotnie na zachowanie strażniczek wpływ miała chęć zdobycia uznania w oczach koleżanek czy esesmanów, dlatego karząc więźniarki publicznie, starały
się zadawać ciosy z większą brutalnością i precyzją.
Po ukończeniu szkolenia Irma Grese pozostała w Ravensbrück jeszcze siedem miesięcy. Jako początkująca
strażniczka za swoją pracę otrzymywała wynagrodzenie w wysokości 54 marek, czyli nieco niższe od tego,
jakie przysługiwało kobietom na tym stanowisku
z dłuższym stażem pracy. Jej zadaniem w Ravensbrück
było nadzorowanie brygad pracy (Arbeitskommandos).
Mundur i pejcz, które były jej służbowym wyposażeniem, stały się dla Irmy symbolem pewnego statusu. Grese poczuła się nie tylko doceniona, lecz także
spełniona: miała władzę, prestiż i zajęcie, w którym
się odnalazła. To wszystko sprawiło, że młoda dziewczyna postanowiła złożyć wizytę w domu rodzinnym
i pokazać ojcu i rodzeństwu, że wreszcie coś w życiu jej
się udało. Alfred Grese, będąc pod wrażeniem, że jego
córka nosi elegancki mundur i cieszy się uznaniem, początkowo nie zdawał sobie sprawy z czynności, jakie
w obozie wykonuje Irma. Dopiero później doszło między nimi do sprzeczki, w wyniku której Grese po raz
kolejny opuściła dom rodzinny.
Tymczasem w FKL-Ravensbrück w sierpniu 1942 r.
komendantem obozu został Fritz Suhren6, który drastycznie zaostrzył sposób traktowania więźniów. Ravensbrück stało się miejscem, gdzie rozpoczęto masową eksterminację „grup niepożądanych”, a wartowniczki, służące do tej pory jako pomocniczy personel
kobiecy, zaczęto kierować do pracy w obozach koncentracyjnych znajdujących się na terenie Polski. Taki
też los spotkał naszą bohaterkę – w marcu 1943 r. Irma
Grese otrzymała rozkaz, w myśl którego miała podjąć
pracę w KL-Auschwitz.

Piękna bestia z obozu zagłady
Kluczowym momentem w „karierze” Grese była jej
praca w obozie zagłady Auschwitz-Birkenau7. Choć

D.P. Brown, dz.cyt., s. 80.
Fritz Suhren objął stanowisko komendanta Ravensbrück 1 sierpnia 1942 r. i piastował je do końca istnienia obozu. Po wojnie został
aresztowany i miał być sądzony w pierwszym procesie załogi Ravensbrück, który odbywał się w Hamburgu przed brytyjskim Trybunałem
Wojskowym, jednak udało mu się zbiec. Przez jakiś czas ukrywał się w Bawarii pod zmienionym nazwiskiem. Wkrótce został zidentyfikowany
i zatrzymany przez policję. Dnia 10 marca 1950 r. Suhren decyzją Trybunału Wojskowego w Rastatt został skazany na śmierć przez rozstrzelanie. Wyrok wykonano 12 lipca 1950 r.
7
W skład kompleksu Auschwitz wchodziły trzy główne części: Auschwitz I (obóz koncentracyjny), Auschwitz II – Birkenau (obóz zagłady)
oraz Auschwitz III – Buna-Monowitz (zakłady produkcji syntetycznego kauczuku i paliw). Poza tymi trzema głównymi ośrodkami funkcjonowało ponad 40 podobozów i kolonii pracy, których zadaniem było dostarczanie siły robotniczej do zakładów przemysłowych. Szerzej zob.
S. Steinbacher, Auschwitz. Obóz i miasto, Warszawa 2012.
6
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Więźniarki przy pracy w Ravensbrück, źródło: Bundesarchiv, Bid 183-1985-0417-15.
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co w konsekwencji – jak wykazują statystyki – powodowało, że śmierć z jej rąk ponosiło dziennie blisko
30 osób. Nic zatem dziwnego, że Grese bardzo szybko
przypisano, w pełni zresztą uzasadniony, przydomek
„piękna bestia”. W swoim powojennym procesie Irma
przyznała, że zdawała sobie sprawę z istnienia komór
gazowych w Auschwitz i nie była przeciwna, aby dochodziło do zagazowywania tam więźniarek.
Atrybutami „pięknej bestii”, bez wątpienia wyróżniającymi ją na tle innych strażniczek, był błyszczący
srebrem pistolet, półprzezroczysty, celofanowy bat wykonany z tworzywa zebranego w obozowej tkalni oraz
ogromny pies, którym lubiła szczuć więźniarki. Droga,
którą musiały pokonać osadzone w Auschwitz kobiety
do obozu przymusowej pracy, liczyła 16 km. Pies przydawał się Irmie zwłaszcza wtedy, gdy któraś z kobiet
była zbyt słaba, by dotrzymać kroku kolumnie więźniarek. Po wojnie Grese wspominała także, że mimo
zakazu Josefa Kramera – komendanta Birkenau, nosiła
przy sobie pejcz i pałkę, których zresztą bardzo często
używała. Według zeznań świadków zdarzały się sytuacje, kiedy zwierzchnicy „pięknej bestii” powstrzymywali ją przed nadmiernym znęcaniem się nad osadzonymi. Nie przeszkodziło jej to jednak wymierzyć
ostatnich z 25 uderzeń pałką, którymi ukarano strażniczkę oskarżoną o zbytnią pobłażliwość, jaką miała
rzekomo okazywać więźniarkom. Irma Grese ze swoich
obowiązków w Auschwitz wywiązywała się wzorowo,
przez co nawet została nagrodzona medalem „za zasługi w służbie wojennej”.
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Nie tylko brutalność
Postać Irmy Grese zapisała się na kartach historii nie
tylko z racji swojej brutalności, lecz także ze względu
na seksualne ekscesy, z których znana była ta Aufseherin w Auschwitz. Do tej pory nie są do końca jasne
jej relacje z Josefem Mengele8, zwanym „Aniołem
śmierci”, lekarzem, który przeprowadzał makabryczne
eksperymenty pseudomedyczne na więźniach obozów
koncentracyjnych9, czy też wspomnianym Josefem

Szerzej na temat Josefa Mengele zob. U. Vӧlklein, Josef Mengele. Doktor z Auschwitz, Warszawa 2011.
Szerzej zob. E. Mozes Kor, L. Rojany Buccieri, Przetrwałam. Życie ofiary Josefa Mengele, Warszawa 2014.
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Irma słynęła z brutalnych zachowań już w Ravensbrück, to w pełni na swoją „sławę” zapracowała dopiero w tym obozie zagłady. Po przybyciu do Auschwitz
20-letnia wówczas dziewczyna została skierowana
do Birkenau, gdzie początkowo pracowała jako telefonistka w biurze. Szybko jednak awansowała i została
przeniesiona do tej części Birkenau, gdzie przetrzymywano polskie Żydówki, a od września 1944 r. również
Żydówki z Węgier, które pracowały w nazistowskim
przemyśle włókienniczym. Zakres obowiązków Grese
był bardzo szeroki: od nadzorowania pracy i wymierzania kar, przez pracę telefonistki, nadzorczyni oddziału ogrodniczego czy cenzorki poczty.
Jako że Irma Grese, po raz pierwszy w swoim życiu, potra iła sprostać powierzonym jej obowiązkom,
wkrótce znów awansowała i mając zaledwie 20 lat, została Oberaufseherin, czyli Starszą Przełożoną SS. Jest
to o tyle istotne, że funkcja ta była drugim najwyższym
stopniem, jaki w SS mogła otrzymać kobieta. Podlegało
jej teraz aż 31 baraków, w których znajdowało się blisko 30 000 kobiet w „obozie C” w Birkenau.
Więźniarki, które przeżyły Auschwitz, ze swoich
pierwszych spotkań z Irmą Grese zapamiętały ją jako
młodą dziewczynę o pełnej twarzy, z włosami zaplecionymi w dwa warkocze. Dopiero po jakimś czasie,
który datuje się mniej więcej na moment awansu Irmy
na stanowisko Starszej Przełożonej, Grese zmieniła
swój wygląd zewnętrzny na zdecydowanie bardziej
surowy: jej włosy były od tej pory zebrane w kok, mundur zawsze wyglądał nieskazitelnie, przy pasie nosiła
pistolet, a na głowie czapkę. Stosowny makijaż i towarzyszący jej zapach perfum dodatkowo podkreślały jej
nieskazitelną urodę.
Jakby na przekór pięknu zewnętrznemu, tak podziwianemu przez inne strażniczki, esesmanów czy
więźniów, czarująca Irma uchodziła za jedną z najokrutniejszych strażniczek w obozie: uczestniczyła w selekcjach kierujących więźniów wprost
do komór gazowych, potra iła bić za byle przewinienie
do nieprzytomności i znęcać się nad swoimi o iarami,
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Kramerem. Z każdym z nich miała romans. Wspomnieć należy też o jej homoseksualnych kontaktach
z więźniarkami, spośród których szczególnie upodobała sobie Polki. Jako że tego typu zachowanie ze strony Irmy było poważnym naruszeniem Ustawy Rasowej
i Przesiedleńczej, „piękna bestia” zabijała swoje „wybranki”, by te nie mogły w żaden sposób ujawnić jej
działań.
Seksualna rozwiązłość Irmy Grese spowodowała, że
strażniczka wkrótce zaszła w ciążę i – jak można się domyślać – usunęła dziecko, zmuszając żydowską więźniarkę, lekarkę z wykształcenia, do dokonania aborcji.
Na początku 1944 r. Grese kilkukrotnie przechodziła
badania w klinice medycznej dla personelu SS. Jak wynika z zachowanych zapisków lekarskich, „piękna bestia” poddawała się leczeniu, gdyż istniała możliwość,
że zaraziła się sy ilisem.
Pod koniec 1944 r. było jasne, że Niemcy tę wojnę
przegrają. Gdy SS zaczęło przygotowywać do ewakuacji cały garnizon Auschwitz, Irma Grese otrzymała
rozkaz przeniesienia na Zachód. Więźniów, którym
dopisywało w miarę zdrowie, zmuszono do wymarszu
z obozów nadzorowanego właśnie przez strażniczki.
Kiedy 17 stycznia 1945 r. wojska sowieckie otworzyły
bramy Auschwitz, wyzwalając obóz, Irmy Grese już tam
nie było.

Ucieczka do Bergen-Belsen
Obóz w Bergen-Belsen został założony w 1940 r.
i początkowo pełnił funkcje ośrodka repatriacji
i tranzytu „uprzywilejowanych” lub „przeznaczonych
do wymiany” Żydów. Pod koniec 1944 r. jednak nieco
zmieniła się funkcja tego obozu. Komendantem został
przybyły z Birkenau Josef Kramer, przez co w Belsen
zapanowała brutalność i strach. Liczba więźniów, z racji dostarczenia osadzonych z Auschwitz, zwiększyła
się do tego stopnia, że baraki przeznaczone do tej pory
maksymalnie na 100 osób musiały ich mieścić aż dziesięć razy więcej. Bardzo szybko Bergen-Belsen zmieniło się w obóz dla chorych, przez co sceneria była
tam makabryczna. Wyzwoliciele Belsen wspominali
to miejsce jako najobrzydliwsze i najbardziej nikczemne, jakie można było spotkać na ziemi.
Irma Grese w trakcie zeznań podczas swojego procesu powiedziała, że 18 stycznia 1945 r. (data ta winna
być uznana za dyskusyjną i raczej niewiarygodną, skoro zaledwie dzień wcześniej miało dojść do wyzwolenia Auschwitz) otrzymała rozkaz przeniesienia z powrotem do Ravensbrück. Na temat jej zaledwie kilkutygodniowego pobytu w tym obozie nie zachowały się
niestety żadne informacje. Pewne jest jednak, że na początku marca 1945 r. ponownie otrzymała rozkaz przeniesienia, tym razem do wspomnianego Bergen-Belsen,
gdzie przydzielono ją do pracy w charakterze nadzorczyni oddziałów robotniczych (Arbeitsdienstführerin)
oraz strażniczki odpowiedzialnej za właściwe odczytywanie list obecności (Rapportführerin). W Belsen
„piękna bestia” spędziła zaledwie trzy i pół tygodnia,

a charakter jej pracy niczym nie różnił się od tego,
z którego znana była w Birkenau.
Bergen-Belsen zostało wyzwolone przez armię brytyjską 15 kwietnia 1945 r. Z zeznań żołnierzy wynika,
że nie byli oni w żaden sposób przygotowani na to,
co zastali w luneburskim lesie – brytyjska Druga Armia była przepełniona obrzydzeniem na widok skali
popełnianych tu zbrodni. Jak wynika z zeznań świadków – Irma Grese nie była obecna w Belsen w dniu
wyzwolenia obozu. Większość strażniczek i strażników opuściła bowiem wcześniej to miejsce. „Piękna
bestia” dołączyła do grupy więźniów z Ravensbrück,
która maszerowała na zachód, uciekając przed nacierającymi wojskami sowieckimi. Mimo że Grese miała szansę na porzucenie munduru i ukrycie się przed
odpowiedzialnością, w dalszym ciągu była wierna
ideom głoszonym przez narodowych socjalistów i postanowiła wrócić do Bergen-Belsen, rzekomo by opiekować się swym ukochanym, który tam pozostał. Gdy
Grese pojawiła się w obozie 17 kwietnia 1945 r.,
był on już w pełni kontrolowany przez Brytyjczyków.
Naturalnie była Aufseherin została rozpoznana przez
jedną z więźniarek, o czym doniesiono brytyjskiemu
o icerowi, i natychmiast aresztowana.

Proces w blasku fleszy
Po wyzwoleniu obozu Irma Grese, podobnie jak inne
strażniczki, pracowała przy grzebaniu zwłok o iar Bergen-Belsen. Jeszcze przed formalnym postawieniem jej
w akt oskarżenia do Belsen zaczęli napływać dziennikarze złaknieni informacji na temat okrucieństw, jakie
zachodziły tam w trakcie wojny. Grese bardzo szybko
przykuła uwagę paparazzi – młoda, fanatycznie wierna
narodowosocjalistycznym ideałom Niemka, oczarowała swoją urodą media, przez co w mgnieniu oka tra iła
na łamy gazet jako „piękna bestia”.
Dnia 17 maja 1945 r. personel pomocniczy z Bergen-Belsen został przeniesiony do miasta Celle, gdzie
miał oczekiwać na procesy i wyroki. Komisja, która zajmowała się tą sprawą, zebrała pokaźną liczbę
dowodów pozwalających oskarżyć Grese jako jedną
ze strażniczek uczestniczących w zbrodniach wojennych. Irma, podobnie jak jej koleżanki, była sądzona
według brytyjskiego prawa i wkrótce stanęła przed
pięcioosobowym trybunałem złożonym z o icerów
i wojskowego prokuratora, którego zadaniem było
ustalenie roli strażniczek w zbrodniach wojennych.
Zbiorowy akt oskarżenia, który im postawiono, mówił o współtworzeniu „systemu opartego na morderstwach, brutalności, okrucieństwie i czynach
kryminalnych”.
Irma Grese stanęła przed sądem wspólnie z 11 innymi oskarżonymi pod zarzutem popełnienia zbrodni
w Auschwitz-Birkenau lub w podobozach tego kompleksu. Liczba zebranych materiałów dowodowych zmusiła
Brytyjczyków do opóźnienia terminu procesu. Ostatecznie postępowanie rozpoczęto 17 września 1945 r.
w gmachu gimnazjum w Lüneburgu, który został przy-
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Josef Mengele

Karl Gebhardt

stosowany tak, aby mógł pełnić funkcje prowizorycznej sali sądowej. W ławie oskarżonych zasiadło 45
osób, w tym 19 kobiet. By stworzyć przejrzysty system
identy ikacyjny, każdy z oskarżonych nosił na piersi
odpowiedni numer – Irma Grese była więźniem nr 9.
Postępowanie, nazwane później „procesem Belsen”,
było pierwszym tak ważnym rozliczeniem zbrodniarzy wojennych na Zachodzie. Nic zatem dziwnego, że
wzbudziło ogromne zainteresowanie międzynarodowej opinii publicznej: na salę rozpraw przybyło blisko
200 dziennikarzy z całego świata.
Od pierwszego dnia procesu Irma Grese znajdowała się w centrum zainteresowania międzynarodowych
obserwatorów. Biorąc pod uwagę jej agresywne zachowanie i czarujący wygląd zewnętrzny, wydawać
się może, że było to nieuniknione: Grese wyraźnie
odróżniała się od innych strażniczek, które zasiadając
w wymiętych ubraniach, sprawiały wrażenie przybitych i zaniedbanych. Po „pięknej bestii” bynajmniej nie
należało się tego spodziewać. Na zeznania świadków,
którzy przeżyli pobyt w obozach, zdarzało jej się reagować szyderczym śmiechem, a do wszelkich innych
dowodów zbrodni odnosiła się z obojętnością. Nigdy
nie udało się ustalić, za ile o iar śmiertelnych jest odpowiedzialna Irma Grese, niemniej jednak po zeznaniach
świadków jej sadystyczne zachowania i bezwzględne
morderstwa dokonywane w tak młodym przecież wieku nie ulegały wątpliwości.

Irma Grese z nr 9, podczas procesu strażników z Auschwitz-Birkenau

Dnia 17 listopada 1945 r. Irma Grese, z dwiema innymi strażniczkami z Auschwitz-Birkenau: Elisabeth
Volkenrath i Juaną Bormann, została uznana za winną
i skazana na śmierć przez powieszenie. Dzień egzekucji, choć nie podano go zbrodniarkom, został ustalony,
a więźniarki przeniesiono do miasta Hameln, gdzie
miały zostać stracone. W piątek 13 grudnia 1945 r.,
w godzinach porannych, Irma Grese została powieszona, nie okazując przed śmiercią nawet krzty poczucia
winy. Ostatnie słowa, jakie „piękna bestia” wypowiedziała do kata, brzmiały: „Schnell!” (szybko).
Proces i egzekucja Irmy Grese były jednymi z pierwszych, jakie wytoczono niemieckim zbrodniarzom wojennym. Podobny los spotkał wkrótce dr. Gebhardta,
mentora Grese, sądzonego w tzw. procesie doktorów
w Norymberdze i powieszonego 2 czerwca 1948 r.,
Theodorę Binz – nadzorczynię z Ravensbrück, straconą 2 maja 1947 r., czy Rudolfa Hӧßa – komendanta Auschwitz-Birkenau, którego powieszono na terenie
obozu 16 kwietnia 1947 r. Nie wszystkich zbrodniarzy wojennych jednak udało się schwytać i postawić przed sądem, czego najlepszym przykładem jest
„Anioł śmierci” z Auschwitz – Josef Mengele, który
zbiegł do Ameryki Południowej i nigdy nie został osądzony.
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Zdjęcia (jeśli nie zaznaczono inaczej) pochodzą z domeny publicznej.

The Beautiful Beast. Irma Grese – Auschwitz concentration camp’s guard
Wiadomości Historyczne 2/2017

The book “The Beautiful Beast” by Daniel Patrick Brown is an element of discussion on participation of German
women in the Nazi slaughter, as it presents Irma Ilse Ida Grese who was an extremely beautiful and cruel woman
responsible for death and suﬀering of thousands of people during 2 World War in Auschwitz concentration camp.
Irma probably because of diﬃcult childhood (poverty, drunk and having love aﬀairs father, suicide of her mother)
was susceptible to ideology of national socialism. Her plan to become a nurse met some formal obstacles but
because she got some hospital experience, she got a job of “Aufseherin” in the camp in Ravensbruck and later in
Auschwitz, where due to her diligence she was quickly promoted. The uniform and the stick, which gave her desired
power, allowed her to develop her cruelty and according to statistics every day around 30 people died due to her
intervention. After the war she was arrested, and after a trial where nobody had doubts as to her guilt, she was
hanged. Her last words said to the executor were “Quickly”.
Tłumaczyła: Magdalena Śnieć
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System wartości w praktyce
politycznej „grupy pułkowników”
„Grupa pułkowników” w II Rzeczypospolitej nigdy nie została sformalizowana – wiadomo
tylko, że istniała. Stanowiła nieoficjalne grono połączonych więziami środowiskowymi
najbliższych współpracowników Józefa Piłsudskiego, któremu umożliwiła zbrojne przejęcie
władzy w Polsce, a następnie utrwalenie autorytarnego systemu rządów.
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Komenda naczelna Polskiej Organizacji Wojskowej (POW). Stoi (pierwszy od prawej) Wacław Jędrzejewicz (brat Janusza Jędrzejewicza – również członek „grupy pułkowników”),
siedzi Bogusław Miedziński (pierwszy od prawej) [1914/1915]
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe.

Mateusz Hübner
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Geneza i twórcy
„Grupa pułkowników” nie utworzyła o icjalnych
struktur1. Nie zmieniło tego przejęcie władzy w Polsce
w maju 1926 r. przez obóz piłsudczykowski, którego
byli częścią. Z tego powodu trudno jednoznacznie rozstrzygnąć, kto tę zbiorowość tworzył. Tajemnicą były
mechanizmy działania „pułkowników” oparte na specy icznym systemie wartości i przyjętej praktyce politycznej.
Geneza grupy zawiera się w doświadczeniach konspiracyjnej działalności w Polskiej Partii Socjalistycznej
1

(PPS)2. Kluczowy wydaje się jednak okres I wojny światowej i pierwszych lat niepodległości, więc działalności
w Legionach Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej
(POW). Był to czas, w którym „pułkownicy” wytworzyli
specy iczne więzi środowiskowe, umożliwiające przeprowadzenie zbrojnego zamachu stanu w 1926 r.
Pojęcie „pułkownicy” jest konsekwencją wojskowego rodowodu tego środowiska, którego elita grupowa na przełomie lat 20. i 30. uzyskała decydujący
wpływ na rządy w państwie polskim. Trzon „grupy
pułkowników” tworzyli: Walery Sławek (1879–1939),
Aleksander Prystor (1874–1941), Kazimierz Świtalski
(1886–1962), Bogusław Miedziński (1891–1972) i Janusz Jędrzejewicz (1885–1951)3. Spośród wymienio-

J.M. Nowakowski, Walery Sławek. Zarys biografii politycznej, Warszawa 1988, s. 93.
Zaangażowanie w ruch socjalistyczny wynikało z dążenia do odzyskania przez Polskę niepodległości, a nie z akceptacji socjalistycznej
doktryny głoszącej hasło „walki klas”. A. Garlicki, Józef Piłsudski 1867–1935, Kraków 2008, s. 32.
2

Idee w systemie wartości
Działalność legionowo-peowiacka stała się fundamentem konsolidującym „grupę pułkowników”.
Sprzyjało temu odizolowanie legionistów od społeczeństwa, mające również symboliczne znaczenie.
Wyjątkowo trudnym doświadczeniem był niechętny
stosunek ludności Królestwa Polskiego do czynu legionowego – poprzedzonego wymarszem I Kompanii
Kadrowej z podkrakowskich Oleandrów (6 VIII 1914)5.
Przyspieszyło to konsolidację i ograniczyło możliwość wpływu ewentualnej zewnętrznej inspiracji
na światopogląd legionistów. Ułatwiło też stworzenie
własnego systemu wartości6. Oddają to słowa jednego z o icerów sztabu I Brygady Legionów, Tadeusza
Kasprzyckiego (1891–1978): „Po roku [od rozpoczęcia wojny – przyp. M.H.] byliśmy gotowi do przyjęcia
na siebie jakichkolwiek uderzeń losu. Spojeni w zwarty
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nych tylko Miedziński nie był premierem i ministrem
po 1929 r.
Doświadczenia inicjatywne dotyczyły okresu działalności konspiracyjnej oraz „Marszu I Brygady”, wyrażone w gorzkich słowach pieśni My, Pierwsza Brygada – swoistym hymnie środowiskowym. Wspólne
doświadczenia wojenne doprowadziły do wytworzenia się w ich gronie więzi kombatanckich, które były
oparte na wypracowanym systemie wartości.
Był to jednak specy iczny typ więzi, ponieważ
w przypadku „pułkowników” wojskowa aktywność
przejawiała się pełnieniem wyłącznie funkcji politycznych i wywiadowczych. Dotyczy to nie tylko wymienionych, lecz także innych przedstawicieli „grupy
pułkowników”: Józefa Becka (1894–1944), Bronisława
Pierackiego (1895–1934), Adama Koca (1891–1969)
oraz Ignacego Matuszewskiego (1891–1946). Doświadczenia frontowe albo nie były udziałem „pułkowników”, albo były jedynie epizodem w ich życiorysie.
Zdecydował o tym Komendant I Brygady Legionów – Józef Piłsudski, czyniąc w ten sposób polityków wojskowymi, a nie odwrotnie4. Korespondowało to z przewagą liczebną w Legionach i POW przedstawicieli polskiej
inteligencji: pisarzy, poetów, plastyków, nauczycieli,
lekarzy oraz prawników. Było to środowisko predestynowane w większym stopniu do działalności politycznej niż wyłącznie wojskowej, chociaż wielu legionistów
nie uniknęło udziału w krwawych walkach frontowych.

Marszałek Józef Piłsudski w otoczeniu współpracowników (czwarty od lewej Aleksander Prystor) [31 V 1926]
Źródło: Wikimedia Commons.

blok, silny poczuciem swej wartości i zadań stanowiliśmy zespół, na który nie ma śmierci”7. Warunki te,
w połączeniu z wyjątkową rolą „grupy pułkowników”
w Legionach i POW oraz późniejszą służbą w Wojsku
Polskim w odrodzonej Rzeczypospolitej, umożliwiały uzyskiwanie kolejnych stopni wojskowych. Stąd
wzięło się uzasadnienie dla określenia przedstawicieli
tej grupy pojęciem „pułkowników”. Z jednej strony jest
to wyższy stopień wojskowy, a z drugiej – dowód usytuowania w szerszej niż elitarni generałowie grupie
zawodowej.
Uniwersalny charakter całego środowiska „pułkowników” przedstawiał przyjęty przez jej przedstawicieli system wartości, który był rezultatem wskazań
Piłsudskiego. Ten w rozmowie z historykiem i literatem Arturem Śliwińskim (1877–1953) stwierdził, że:
„w życiu ciągle wszystko się zmienia, wszystko idzie
naprzód, a doktryny stoją w miejscu”8. Alternatywę
wobec doktryn stwarzał w ocenie Piłsudskiego i jego
zwolenników świat idei9. W systemie wartości „pułkowników” obecne były rozmaite idee, które przenoszono pragmatycznie na płaszczyznę praktyki politycznej. Waldemar Paruch zwraca uwagę na podział
świata polityki na dwa wymiary – re leksji i praktyki10.
Wynikiem re leksji są idee, natomiast rezultat ich interpretacji to praktyka polityczna, czyli działanie nie
zawsze zgodne z przyjmowanymi ideami11. W systemie
wartości „pułkowników” rdzeniem była idea legionowo-peowiacka, w obrębie której mieściły się idea niepodległości oraz korzenie idei państwowej.
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Członkowie rządu Walerego Sławka (drugiego „rządu pułkowników”) z wizytą u prezydenta RP Ignacego
Mościckiego w dniu zaprzysiężenia gabinetu (29 III 1930). W pierwszym rzędzie Aleksander Prystor (drugi
od lewej), Walery Sławek (trzeci od prawej). W drugim rzędzie Ignacy Matuszewski (pierwszy od prawej),
Stanisław Car (trzeci od prawej)
Źródło: Wikimedia Commons.
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Józef Piłsudski na dworcu w trakcie rozmowy z premierem
Kazimierzem Świtalskim [25 V 1929]
Źródło: Wikimedia Commons.

Ceremonia podpisania konstytucji kwietniowej w Sali Rycerskiej na Zamku Królewskim w Warszawie (siedzi
prezydent RP Ignacy Mościcki, w tle widoczni m.in. premier Walery Sławek, marszałek Sejmu Kazimierz Świtalski, minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Wacław Jędrzejewicz) [23 IV 1935]
Źródło: Wikimedia Commons.

Idea niepodległości była, przed I wojną światową
i w jej trakcie, nadrzędna w stosunku do pozostałych
– nie tylko w systemie wartości „pułkowników”, ale
i wszystkich piłsudczyków. W II Rzeczypospolitej postulat dążenia do niepodległości zastąpiono koncepcją
pracy na rzecz jej ochrony przed występującymi zagrożeniami. Była to idea państwowa przyjęta jako najważniejsza w systemie wartości „pułkowników” w dwudziestoleciu międzywojennym.
Na łamach nieoficjalnego organu prasowego
„grupy pułkowników”, jakim w latach 1929–1939
była „Gazeta Polska”12, przez analogie historyczne
wielokrotnie zwracano uwagę na grożące państwu
polskiemu niebezpieczeństwa. Organ ten, którego
redaktorem był Adam Koc, a następnie Bogusław
Miedziński13, prezentował niepodległość jako największą wartość i szczególnego rodzaju dobro.
Z tego powodu własna państwowość wymagała
od polskiego społeczeństwa wzmożonej ochrony
przed grożącymi niebezpieczeństwami. Zagrożenia te ukazywała historia, której wskazania „Gazeta
Polska” przedstawiała jako aktualne dla odrodzonej
po I wojnie światowej Rzeczypospolitej. Miedziński,
11

analizując polskie doświadczenia historyczne,
pisał o „wytycznych dziejowych”, umożliwiających
uniknięcie katastrofy, jaką niosło zagrożenie wynikające z położenia Polski między Rosją (Związkiem
Sowieckim) a Niemcami14. Historia miała bezpośredni związek ze współczesnością, napiętnowaną u obu
sąsiadów totalitarną ideologią, która wzmacniała
tradycyjne dążenia imperialne.
Idea państwowa łączyła się ze wszystkimi koncepcjami politycznymi obozu piłsudczykowskiego – dotyczącymi relacji państwa ze społeczeństwem i stosunku państwa do narodu (w tym
także do mniejszości narodowych zamieszkujących
II RP). Na podłożu idei państwowej kształtowały się
także rozważania ustrojowe, gospodarcze, polityka wyznaniowa oraz wychowanie państwowe.
Państwo stawało się naczelnym podmiotem w życiu
społecznym i politycznym II Rzeczypospolitej. „Pułkownicy” przyznawali obozowi piłsudczykowskiemu monopol na występowanie w interesach państwa – zarówno w stosunkach wewnętrznych, jak
i zewnętrznych. Uzasadnienia dla idei państwowej
„grupa pułkowników” poszukiwała w rozmaitych

A. Garlicki, dz.cyt., s. 69.
J. Seniów, W kręgu piłsudczyków. Poglądy ideowo-polityczne „Gazety Polskiej” (1929–1939), Kraków 1998, s. 12.
13
Tamże, s. 15.
14
B. Miedziński, Między Wschodem a Zachodem, „Gazeta Polska. Pismo codzienne”, nr 1z 1 III 1933, s. 1.
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Legiony to żołnierska nuta,
Legiony to straceńców los,
Legiony to żołnierska buta,
Legiony to o iarny stos.
Ref. : My, Pierwsza Brygada,
Strzelecka gromada,
Na stos rzuciliśmy swój życia los,
Na stos, na stos.
Ref. : My, Pierwsza Brygada,
O ileż mąk, ileż cierpienia,
O ileż krwi, wylanych łez.
Pomimo to - nie ma zwątpienia,
Dodawał sił - wędrówki kres.
Ref. : My, Pierwsza Brygada…
Krzyczeli, żeśmy strumieniami,
Nie wierząc nam, że chcieć to móc.
Laliśmy krew osamotnieni,
A z nami był nasz drogi wódz!
Ref. : My, Pierwsza Brygada…
Nie chcemy już od was uznania,
Ni waszych mów, ni waszych łez.
Skończyły się dni kołatania
Do waszych serc, do waszych kies.
Ref. : My, Pierwsza Brygada…
Dzisiaj już my jednością silni
Tworzymy Polskę — przodków mit,
Że wy w tej pracy nie dość pilni,
Zostanie wam potomnych wstyd!
Ref. : My, Pierwsza Brygada…
analogiach historycznych, a przede wszystkim
w autorytecie Józefa Piłsudskiego i jego legionistów.

Droga do „rewolucji moralnej”
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A. Skwarczyński, Rewolucja moralna, „Droga”, 5/1926, cyt. za:
W.T. Kulesza, dz.cyt., s. 120.

mimo wszystkich zewnętrznych ciosów – rosła wciąż
istotna rozpiętość naszego działania, rosły jego
rezultaty, tężał jego rozmach. I my, którzyśmy byli
garstką lat temu szesnaście, garścią lekceważoną, stanęliśmy w chwili ziszczenia głównego celu naszych
dążeń w roku 1918, jako siła niezaprzeczalnie dominująca w społeczeństwie, którą uznać musieli i pierwsze jej dać miejsce nawet najzawziętsi wrogowie i szydercy”15.
To rozumienie rzeczywistości było znamienne dla
najbliższych zwolenników Piłsudskiego również przed
przejęciem władzy. „Pułkownicy” nie potra ili zaakceptować tego, że „wrogowie i szydercy” doszli do władzy
w niepodległej Polsce, o którą walczyli. Po odzyskaniu
niepodległości do najgroźniejszych wrogów zaliczali
działaczy prawicowego ruchu politycznego – Narodowej Demokracji, czyli endecji. Walkę z przeciwnikami
pojmowali jednak też na szerszej płaszczyźnie – zmagań z niedoskonałościami systemu parlamentarnego
wynikającymi z „partyjnictwa” i „doktrynerstwa”.
Oba zjawiska prowadziły w ocenie „pułkowników” do
dominacji w życiu publicznym interesu partyjnego
nad dobrem państwa.
Niedomagania wynikające z istnienia ustroju
parlamentarnego w Polsce – stanowionego konstytucją marcową z 1921 r. – określili pogardliwie
mianem „sejmokracji” 16. Konstytucja marcowa
przyznawała bowiem szerokie uprawnienia władzy
ustawodawczej, więc parlamentowi – zdominowanemu w polskich realiach przez Sejm. Był to stan
nie do zaakceptowania nie tylko dla „pułkowników”, ale też wszystkich zwolenników Piłsudskiego. Ratunkiem był zamach stanu przeprowadzony
między 12 a 15 maja 1926 r. Czyn ten – w wyniku
którego śmierć poniosło 379 osób17 – „pułkownicy”
uzasadniali w kategoriach moralnych. Ich celem
było wytworzenie w społeczeństwie przekonania
o istnieniu dychotomicznego podziału na „dobro”
i „zło” – pierwszą kategorię reprezentowali piłsudczycy, a drugą ich przeciwnicy.
Z tego powodu w środowisku „pułkowników”
pisano o „rewolucji majowej” jako o „rewolucji moralnej” – takim określeniem posłużył się jako pierwszy wybitny ideolog „grupy pułkowników” – Adam
Skwarczyński18. Wybrane przez nich formy działania
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W 1930 r. na łamach „Gazety Polskiej” w niepodpisanym artykule w następujący sposób przedstawiono
zwolenników Komendanta w Legionach i POW: „Stworzyliśmy grupę tak zwartą, tak nasyconą jednolitością
metody działania i nieustępliwością charakterów, że

Zjazd Związku Legionistów Polskich w Warszawie. Przemawia Generalny Inspektor
Sił Zbrojnych gen. Edward Rydz-Śmigły. Widoczni także Prezes Związku pułkownik
Walery Sławek (na pierwszym planie) i premier gen. Felicjan Sławoj Składkowski (na
prawo od E. Rydza-Śmigłego) [V 1936]
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe.

klucz do epoki

My, Pierwsza Brygada
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– w postaci „rewolucji majowej” –
wynikały z przekonania o konieczności ocalenia państwa polskiego przed zagrożeniami. Ratunek
upatrywano nie w samym przejęciu
władzy, lecz w długofalowym programie sanacji, czyli uzdrowieniu
stosunków społecznych w życiu
publicznym. Konieczność jej przeprowadzenia „grupa pułkowników”
tłumaczyła uczuciem niepokoju wywołanym trudną sytuacją państwa.
Była to „troska, bodajże najtragiczniejsza – walka o obronę Rzeczypospolitej przed elementami jej
własnej słabości”19. Uznający się za
uprawnionych do przejęcia władzy
„pułkownicy” głosili, że nie działali
jedynie w swoim imieniu, lecz całego społeczeństwa. Dobitnie podkreślał to Ignacy Matuszewski, stwierdzając, że „rewolucja moralna” musi
być podjęta przez cały naród20.

jako najwyższego dobra racji stanu
(państwa) oraz uznanie przemian spowodowanych „rewolucją moralną”.
W deklaracji ideowej Bloku opublikowanej 19 stycznia 1928 r. zaznaczono
nieodwracalny charakter przemian:
„Dawna Polska runęła w przepaść wypadków z braków silnej władzy”23.
Przyjęta retoryka miała na celu
skonsolidowanie wokół obozu piłsudczykowskiego możliwie najszerszego grona osób. Postulując ideał,
który można określić jako „jedność
w różnorodności”, udowadniano,
że istnieje możliwość osiągnięcia porozumienia – niezależnie od różnic
światopoglądowych i ponad partykularnymi interesami ugrupowań parPlakat propagandowy Bezpartyjnego Bloku Współpra- tyjnych. BBWR odniósł zwycięstwo
cy z Rządem (BBWR) z 1930 roku, autorstwa Stefana
Norblina pt. Pod jego przewodem zbudujemy potężną w dwóch głosowaniach z 1928 r.
Po wyborach postanowiono kontyPolskę Źródło: ze zbiorów Archiwum Państwowego
w Lublinie.
nuować projekt Bloku, mimo że warunki były odmienne. Zdecydowano
się tylko na usunięcie z nazwy członu „Marszałka Józefa
Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem
Piłsudskiego” – pozostawiając dotychczasową formułę
– prymat praktyki nad ideami
w postaci Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem.
„Grupa pułkowników” zwalczała egoistyczne interesy
Zdaniem Kuleszy „była to organizacja utworzona przez
partii politycznych poparte „doktrynerstwem”, czyli – nawładzę polityczną, co było sprzeczne z regułą, że to
jogólniej ujmując – dostosowywaniem rzeczywistości do
partia polityczna tworzy władzę”. Jego zdaniem „Blok
programu politycznego, a nie programu politycznego do
w odróżnieniu od innych partii nie dążył do zdobycia
rzeczywistości. Dotyczyło to zarówno ugrupowań prawicy,
władzy, ale bronił już istniejącej”24. Sprawiało to, że
21
niezależnie od intencji twórców Blok działał jak partia
jak i lewicy, od których „pułkownicy” się dystansowali .
Nie przedstawili jednak własnych rozwiązań, które pozwonowego typu i wykonywał funkcje znamienne dla koliłyby obozowi piłsudczykowskiemu – tworzonemu przez
alicji ugrupowań partyjnych. Praktycznym tego odosoby o zróżnicowanym światopoglądach – skutecznie
zwierciedleniem było zdominowanie Bloku przez „grurywalizować z partiami politycznymi w wyborach parpę pułkowników”, która nadawała ton jego pracom25.
Prezesem Bloku wybrano Walerego Sławka.
lamentarnych. Dlatego w związku z zaplanowanymi na
marzec 1928 r. wyborami do Sejmu i Senatu utworzono
Konstytucja kwietniowa – owoc systemu
Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem Marszałka Józefa
wartości i praktyki politycznej
Piłsudskiego (Piłsudski był ówcześnie premierem).
Dnia 14 kwietnia 1929 r. utworzono rząd z KazimiePoczątkowo Blok miał być płaszczyzną polityczną
rzem Świtalskim jako premierem. Obok Świtalskiestworzoną wyłącznie na potrzeby kampanii wyborczej22.
Mogłoby o tym świadczyć to, że w składzie BBWR znalazł
go w rządzie było jeszcze pięciu ministrów mających
się szeroki przekrój osób oraz organizacji o zróżnicowojskowe stopnie o icerskie26. Z tego powodu gabinet
ten został okrzyknięty przez antysanacyjną opozycję
wanych poglądach – z jednej strony monarchistycznych
polityczną mianem „rządu pułkowników”. Tak samo
i konserwatywnych, a z drugiej – socjalistycznych i ludoprzyjęło się też nazywać kolejne gabinety tworzone
wych. Obecni byli również przedstawiciele mniejszości
przez „pułkowników” do października 1935 r.27 Twonarodowych: żydowskiej, białoruskiej i ukraińskiej.
rząc kolejne rządy, „grupa pułkowników” zyskała możNadrzędną ideą Bloku było uznanie przez jego członków
19

Nie z soli, ani z roli, „Gazeta Polska. Pismo codzienne”, nr 218 z 10 VIII 1930, s. 2.
W.T. Kulesza, dz.cyt., s. 121.
21
J. Jędrzejewicz [artykuł bez tytułu] „Droga”, 5/1926, s. 3–6, cyt. za: tamże.
22
Tamże, s. 28.
23
„Polska Zachodnia. Dziennik poświęcony sprawom narodowym i społecznym na Kresach Zachodnich”, nr 20 z 20 I 1928, s. 1.
24
W.T. Kulesza, dz.cyt., s. 28–29.
25
Tamże, s. 18, 21, 27.
26
Ignacy Matuszewski formalnie nie był ministrem, lecz kierownikiem Ministerstwa Skarbu. P. Duber, Działalność polityczna Kazimierza
Świtalskiego w latach 1926–1939, Poznań 2013, s. 185.
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inspiratorem, ale nie wnikał w szczegóły prac Komisji
Konstytucyjnej, przygotowującej projekt ustawy zasadniczej. Nie ulega wątpliwości, że miał głos rozstrzygający we wszystkich kwestiach dotyczących nowej konstytucji. Świadczy o tym odrzucenie koncepcji Legionu
Zasłużonych, której autorem był Sławek31. Generalia
konstytucji stanowiły więc efekt myśli Piłsudskiego.
Niezależnie od tego kontakty Marszałka z Komisją Konstytucyjną odbywały się sporadycznie32.
Wykonawcami inspirowanych przez niego założeń
byli przede wszystkim oddani idei wodzostwa przedstawiciele „grupy pułkowników”33. W konsekwencji
szczegółowe postanowienia konstytucji przygotowywano w duchu idei prezentowanych przez „pułkowników”. Na problem ten zwrócił uwagę już Władysław Pobóg-Malinowski, którego zdaniem mankament
w postanowieniach konstytucji „tkwi w tym, że opracowywano ją w niektórych postanowieniach z myślą
o Piłsudskim, dostosowywaną ją do jego możliwości,
tak, jak gdyby miał żyć długo jeszcze”34. Założenie to
okazało się błędne. Prezydent Ignacy Mościcki podpisał konstytucję 23 kwietnia 1935 r. (weszła w życie
następnego dnia)35, jednak Piłsudski zmarł kilkanaście

klucz do epoki

liwość nieskrępowanej realizacji własnego systemu
wartości w praktyce politycznej.
Owocem tego była konstytucja kwietniowa, która ograniczała odpowiedzialność prezydenta wobec
„Boga i historji za losy Państwa”28. W konstytucji kwietniowej zawarto także passus, że państwo: „Wskrzeszone walką i o iarą najlepszych swoich synów ma być
przekazywane w spadku dziejowym z pokolenia w pokolenie”, a każde pokolenie „odpowiada przed potomnością swoim honorem swojem imieniem”29.
W rzeczywistości nowa ustawa zasadnicza była zaprojektowana z myślą o Józe ie Piłsudskim. Miała
usprawnić autorytarne rządy Komendanta, krępowane dotychczas uprawnieniami władzy ustawodawczej.
Dlatego konstytucja z 1935 r. jednoznacznie stanowiła
o przewadze władzy wykonawczej. W jej postanowieniach znalazła odzwierciedlenie idea wodzostwa –
przywództwa Komendanta nad dawnymi legionistami30.
Zdaniem Kuleszy Piłsudski zdecydowanie oddzielał
rozważania o wodzostwie w Legionach od przemyśleń
o konstytucji. Jednak szczegółowe postanowienia konstytucji były rezultatem pracy zwolenników Marszałka
– w szczególności Walerego Sławka. Piłsudski był ich

27
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Wyjątkiem był piąty rząd Kazimierza
Bartla (29 XII 1929 – 17 III 1930). S. Kalbarczyk, Kazimierz Bartel (1882–1941). Uczony
w świecie polityki, Warszawa 2015, s. 613–650.
28
Dz. U. 1935 nr 30 poz. 227. Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r.
29
Tamże.
30
W piłsudczykowskich publikacjach unikano stosowania terminu „wodzostwo”, ale wykorzystywanie tego pojęcia jest adekwatne ze
względu na przypisywane Piłsudskiemu określenia: Wódz Narodu, Wódz Legionów, Wódz Polski,
Wódz Ludu, Wódz Lewicy, Wódz Państwa, Wódz
Naczelny, Komendant oraz Pierwszy Marszałek
Polski. W.T. Kulesza, dz.cyt., s. 124, 130.
31
Legion Zasłużonych miał być mianowany przez Senat na wniosek Kapituły tworzonej
przez 30 senatorów. Przeciwnicy wskazywali,
że koncepcja ta była sprzeczna z zasadą równości społeczeństwa, ponieważ – zgodnie z założeniami Sławka – Senat (o zwiększonych
uprawnieniach w porównaniu z rozwiązaniami stanowionymi konstytucją marcową) miał
być wybierany jedynie przez członków Legionu Zasłużonych. J.M. Nowakowski, dz.cyt., s.
120–121; T. Chłopecki, Koncepcje elitaryzmu
w myśli Walerego Sławka, [w:] Prace z myśli polityczno-prawnej oraz prawa publicznego, red.
M. Sadowski, P. Szymaniec, Wrocław 2012, s.
142; W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia
polityczna Polski. Okres 1914–1939, t. 2, s. 757;
C. Brzoza, A.L. Sowa, dz.cyt., 73.
32
W. Pobóg-Malinowski, dz.cyt., s. 756.
33
Największy udział w przygotowywaniu
konstytucji mieli „pułkownicy”: Walery Sławek
i Stanisław Car oraz blisko z nimi związany Bohdan Podoski. Wspólnie nadawali ton pracom Komisji Konstytucyjnej. T. Chłopecki, dz.cyt., s. 143.
34
W. Pobóg-Malinowski, dz.cyt., s. 758.
35
C. Brzoza, A.L. Sowa, dz.cyt., s. 73.
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dni później – 12 maja, czyli w dziewiątą rocznicę zamachu majowego.

„Rewolucja moralna” „zjadła” własne dzieci
W pierwszych tygodniach po śmierci Piłsudskiego „pułkownicy” mieli powody, aby wierzyć, że
praktyka polityczna obozu piłsudczykowskiego doprowadziła do realizacji idei zawartych w ich systemie wartości. Uchwalona została nowa ustawa
zasadnicza, na której postanowieniach odcisnęli
zauważalne piętno. W rezultacie starań rządu Sławka 8 lipca 1935 r. została wprowadzona nowa ordynacja wyborcza, na podstawie której wyłoniono
izby ustawodawcze 36. Odrzucono zasadę proporcjonalności. Popierana przez „grupę pułkowników”
ordynacja eliminowała z życia publicznego partie
polityczne, ponieważ na mocy jej postanowień głosowano na wybranych kandydatów, a nie na listy
partyjne. W tej sytuacji kluczowego znaczenia nabierał organ ustalający kandydatów na posłów –
zgromadzenia okręgowe 37.
„Pułkownicy” pragnęli osiągnąć w ten sposób ożywienie oddolnej inicjatywy społeczeństwa, która miała się wyrażać w ustalaniu przez jej przedstawicieli
poszczególnych list. W pra ktyce inicjatywa została
oddana administracji, ponieważ zgromadzenia okręgowe podlegały komisarzom delegowanym przez ministra spraw wewnętrznych. W rezultacie na tworzenie list i kolejność umieszczanych na nich kandydatów
największy wpływ zyskał aparat państwa38. Spotkało
się to z protestami „grupy pułkowników”. Nastroje
niezadowolenia w jej szeregach wzrosły także w konsekwencji dyktatorskich ambicji generała Edwarda Śmigłego-Rydza, który pragnął w życiu publicznym II RP zająć miejsce Piłsudskiego. Przed 1935 r. ze
względu na zasługi „pułkownicy” popierali szczególny
status Piłsudskiego w państwie polskim, ale uważali,

że nikt nie jest w stanie zastąpić Marszałka, a po
jego śmierci przyszedł czas rządów prawa stanowionych konstytucją kwietniową.
Otoczenie Śmigłego-Rydza nie zawsze było gotowe
do akceptacji ograniczonych uprawnień parlamentu,
w którym „pułkownicy” zachowali mocną pozycję.
Doszło także do kon liktu ich grupy z prezydentem Ignacym Mościckim, pragnącym odgrywać większą rolę
w państwie niż dotychczas. Dlatego wbrew ich oczekiwaniom Mościcki nie ustąpił ze stanowiska, tak aby
można było przeprowadzić elekcję Walerego Sławka,
co miało być życzeniem Piłsudskiego. Sławek został
odsunięty od władzy. Dnia 12 października 1935 r.
podał się do dymisji – w ten sposób do historii przeszedł ostatni „rząd pułkowników”. Jeszcze w tym samym miesiącu – 30 października – Sławek rozwiązał
BBWR. Obie decyzje były świadectwem zrozumienia
tego, że dawne idee w praktyce politycznej straciły
projektowany im wymiar.
W maju 1936 r. z inicjatywy Śmigłego-Rydza walne
zebranie Związku Legionistów Polskich wybrało nowym
przewodniczącym Adama Koca, dotychczas funkcję tę
pełnił Sławek39. Był to przejaw dekompozycji w środowisku „pułkowników”, bo współpracę ze Śmigłym-Rydzem podjął także przedstawiciel trzonu tej grupy
– Bogusław Miedziński, a wraz z nim „Gazeta Polska”.
Tragiczną konsekwencją zawiedzionych nadziei była samobójcza śmierć Walerego Sławka (3 IV 1939), chociaż przyczyny nigdy nie zostały wyjaśnione40.
W ten sposób rewolucja – nazywana przez „pułkowników” „moralną” – pożarła własne dzieci. Pojawiły się dwa momenty zwrotne w historii, które mogły doprowadzić do rozpadu „grupy pułkowników”.
Pierwszym z nich była śmierć Piłsudskiego i niemal
pewna w tej sytuacji konieczność walki o władzę. Drugim takim zdarzeniem była katastrofa 1939 r. i diaspora emigracyjna.

36

Tamże, s. 332.
Zgromadzenia okręgowa były tworzone przez przedstawicieli samorządu terytorialnego (rad powiatowych, miejskich, gminnych), gospodarczego (izb rolniczych, przemysłowo-handlowych i rzemieślniczych), zawodowego (izb lekarskich, adwokackich, notarialnych, zrzeszeń
technicznych) oraz organizacji zawodowych (związków zawodowych pracowników fizycznych i umysłowych) i kobiecych (np. Ligi Kobiet), a jeśli na terenie danego okręgu istniały szkoły wyższe, to także przedstawicieli szkół wyższych. Poza tym swoich reprezentantów mogły kierować
do zgromadzeń okręgowych grupy liczące co najmniej 500 osób. C. Brzoza, A.L. Sowa, dz.cyt., s. 79.
38
J. Faryś, Piłsudski i piłsudczycy. Z dziejów koncepcji polityczno-ustrojowej (1918–1939), Szczecin 1991, s. 158.
39
C. Brzoza, A.L. Sowa, dz.cyt., s. 338.
40
J.M. Nowakowski, dz.cyt., s. 163.
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System of values in a political practice of the colonel’s group
The colonels’ group existed, although never as a formal compsoition, in the interwar period in Poland, and due
to lack of formality it is diﬃcult to be precise as to its membership. The group’s origins are connected with conspiratorial times of the First World War, with the Polish Legions and Polish Military Organization. The group of Piłsudski’s
supporters was isolated and consolidated around the values, amongst which an idea of independence was the most
important one. The colonels hated right-wing politicians and accused them of party favouritism, while for them the
State was an absolute priority. The May Coup d’Etat was perceived by the group as a moral revolution which started
Sanation program. Although new constitution was adopted and some political changes took place, Piłsudski’s death
shook the group so strongly that it was unable to pick itself up. The outbreak of the Second World War completed
the process of the group’s destruction.
Tłumaczyła: Magdalena Śnieć

– z profesorem Władysławem Filarem rozmawia Stanisław Zając

Iwanicze, maj 2003 roku. Władysław Filar po raz
pierwszy od 60 lat przed domem, w którym się urodził. Rozmawia z panią Pryśniochą, która w dzieciństwie była koleżanką szkolną siostry Eleonory

rów. Generała (a później marszałka)
Rolę-Żymierskiego
postrzegałem
jako dawnego oﬁcera Legionów,
których kult miałem zaszczepiony
i w domu, i w szkole.
S.Z.: Jak długo trwała taka sytuacja?
W.F.: Niekorzystnie zmieniła się
ona po 1948 roku, co należy wiązać
z obecnością Rokossowskiego i jego
doradców. Z powodu swojej przynależności do AK wielokrotnie byłem
narażony na szykany i upokorzenie.
Ale też miałem szczęście traﬁć na kilka osób, które doceniły moje umiejętności i zaangażowanie w pełnie-

niu obowiązków. Myślę, że wartości,
które przed wojną zyskałem dzięki rodzinie, szkole i Kościołowi, pozwoliły
mi przetrwać te ciężkie czasy. Awansowałem do rangi majora. Zdałem
maturę. Jednak cały czas liczyłem się
z tym, że mogę być zwolniony z wojska lub aresztowany. Widziałem,
co się dzieje z moimi kolegami.
Stało się inaczej. Dzięki odwilży,
jaka rozpoczęła się po śmierci Stalina, zostałem skierowany do Akademii Sztabu Generalnego, którą ukończyłem z najlepszą lokatą. Myślałem
o dowodzeniu w jednostkach wojskowych, jednak przełożeni zdecydowali,
że zostanę w akademii jako pracownik naukowy. To był boczny tor. Nie
czułem się naukowcem. Na szczęście
w akademii poznałem kilku przedwojennych oﬁcerów, dzięki którym
przekonałem się do pracy naukowej.
Uzyskałem doktorat z historii wojskowości, ale potem zajmowałem się
głównie zastosowaniem informatyki
do rozwiązywania problemów wojskowych. Jako pierwszy w akademii napisem pracę habilitacyjną z cybernetyki.
Jednak na jej obronę musiałem czekać
prawie dwa lata, aż swoje prace ukończą jeszcze dwie osoby. Przełożeni nie
chcieli dopuścić do tego, aby pierwszą

Harcerze polscy na uroczystościach w Porycku (Pawliwce) upamiętniających 60. rocznicę tragedii wołyńskiej, 2003
rok
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Stanisław Zając: Właśnie w Lublinie nastąpiło Pańskie „odmłodzenie” o dwa lata.
Władysław Filar: Obawiałem
się, że zostanę wcielony do armii
Berlinga, gdyż mój rocznik podlegał
poborowi. Na szczęście w Lublinie
spotkałem ks. Stanisława Kobyłeckiego, proboszcza z paraﬁi we Włodzimierzu Wołyńskim. Poprosiłem go
o nową metrykę. Ks. Kobyłecki miał
przy sobie pieczątkę i odpowiedni
formularz.
S.Z.: Jednak kilka tygodni później zdecydował się Pan wstąpić
do Wojska Polskiego, który formalnie podlegał PKWN-owi.
W.F.: Teraz, po upływie wielu lat,
myślę, że każdy człowiek ma w życiu jakąś misję do spełnienia…, że
wiele spraw nie dzieje się wskutek
przypadku… Ja w młodości chciałem
być lekarzem… W 1944 roku miałem
świadectwo ukończenia klasy ósmej
w Porycku; dokument ten, wbrew
poleceniom dotyczącym zachowania konspiracji, nosiłem przy sobie.
Znajomy oﬁcer z BCh, który też
współdziałał z AK, teraz służył w Samodzielnym Batalionie Żandarmerii
stanowiącym ochronę Sztabu Głównego Naczelnego Wodza. Zachęcał,
abym zgłosił się do tej formacji. Michał Rola-Żymierski nie chciał w niej
żołnierzy, którzy z ZSRR przyszli pod
dowództwem Berlinga. W batalionie
byli dawni partyzanci z AL i BCh.
Było też około 40 dawnych żołnierzy
27 WDP AK, jednak tylko ja ujawniłem swoją przynależność do niej.
Wielu moich dawnych kolegów
oświadczyło, że w czasie okupacji
walczyło w oddziałach partyzantki
sowieckiej na Wołyniu. Zostałem szefem kancelarii, a następnie starszym
adiutantem batalionu. Początkowo
miałem złudzenie, że naprawdę służę
w polskim wojsku. Mieliśmy kapelanów, a w niedzielę wszyscy czwórkami maszerowaliśmy do kościoła
na mszę świętą. Funkcje dowódcze
pełniło wielu przedwojennych oﬁce-

WOS w teorii i praktyce

Śladami wołyńskiej historii (cz. 2)

WOS w teorii i praktyce
Warszawa, 2003 rok, uroczystości upamiętniające 70. rocznicę tragedii wołyńskiej. Podczas odgrywania hymnu państwowego na Skwerze Wołyńskim w Warszawie. Na pierwszym planie z prawej strony – Anna Lewak, prezes Okręgu Wołyńskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
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habilitację uzyskał dawny żołnierz AK.
Długo musiałem czekać na odznaczenie Krzyżem Partyzanckim. Wcześniej
bowiem zostały odznaczone nim osoby, które podczas niemieckiej okupacji należały do AL i BCh. O moich
zasługach pamiętały władze polskie
na obczyźnie. Otrzymałem Krzyż Armii
Krajowej oraz – trzykrotnie – Medal
Wojska Polskiego.
Informatyka dawała duże możliwości ważne nie tylko dla wojska.
Powołałem zespół (nieetatowy, gdyż
nie zyskałem zgody przełożonych),
który opracował pierwszą komputerową mapę Polski. Wtedy to było
rewolucyjne osiągnięcie. W latach
1990–1991 byłem szefem Centrum
Informatyki Akademii Obrony Narodowej. Na tej funkcji osiągnąłem
wiek emerytalny.
S.Z.: I wtedy skoncentrował się
Pan na sprawach wołyńskich. Jest
Pan autorem kilku bogato udokumentowanych książek oraz wielu
artykułów dotyczących tej problematyki.
W.F.: Już wcześniej zbierałem relacje i spisywałem zapamiętane wydarzenia. Jednak w czasach PRL próby
podejmowania przez historyków
badań dramatycznych relacji polsko-ukraińskich były wyraźnie hamowane, wymownym przykładem stało się
natychmiastowe wycofanie z obiegu
książki A. Szcześniaka i W. Szoty Droga
donikąd (w 1973 roku). Z kolei nacjonaliści ukraińscy mieszkający w Ame-

ryce Północnej i Europie Zachodniej
propagowali OUN i UPA jako organizacje walczące o niepodległość Ukrainy; pomijali ich udział w eksterminacji Polaków. Kłamliwej propagandzie
„wybielającej” OUN i UPA ulegli też
niektórzy nasi historycy i dziennikarze. Dzięki coraz liczniejszym relacjom
oraz możliwości dostępu do archiwalnych dokumentów (m.in. w Kijowie
i w Moskwie) zyskiwałem pełniejszą
wiedzę. Prowadzenie badań ułatwiała
mi dobra znajomość języka ukraińskiego.
S.Z.: Jednak pisząc o tragedii wołyńskiej, chyba nie można
przemilczeć polskich akcji odwetowych?
W.F.: Straszliwe wieści o dokonywanych mordach wywoływały
żądzę zemsty. Pozostawieni bez pomocy z zewnątrz Polacy mieszkający
na Wołyniu musieli sami bronić się
przed eksterminacją. Chwytali się
również tej rozpaczliwej formy obrony. Akcje odwetowe podejmowane
przez Polaków były jednak odosobnione; nie były planowane ani nakazane. Przeciwnie, zostały zabronione
przez władze polskiego państwa podziemnego na Wołyniu. Za niekontrolowane odwety groziły surowe kary,
np. podchor. Tadeusz Halicz-Korona,
który w sierpniu 1943 roku ze swoim
oddziałem dokonał pacyﬁkacji trzech
wsi ukraińskich, został skazany przez
wojskowy sąd polowy na karę śmierci. Trzeba odróżnić akcje odwetowe

od akcji prewencyjnych mających
uprzedzenie i powstrzymanie ataków
na wsie polskie. Natomiast nacjonaliści ukraińscy mordowali w sposób
zaplanowany. Nie ma symetrii w liczbie oﬁar. Na Wołyniu, według moich ustaleń, zginęło około 60 tysięcy
Polaków, zaś Ukraińców zabitych
wskutek polskich akcji odwetowych
było około 2200. Niektórzy historycy ukraińscy używają określeń: „walki
polsko-ukraińskie”, „wojna domowa”,
„walki bratobójcze”. Takie określenia
w jednakowym stopniu obarczają odpowiedzialnością obie strony.
To oczywista nieprawda.
S.Z.: Czy po transformacji ustrojowej w Polsce bez utrudnień można było przypominać wołyńskiej
tragedię?
W.F.: Inicjatywa, którą podjęli członkowie Wołyńskiego Okręgu
Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej, napotykała opór polityków
z różnych ugrupowań. Był on dla nas
niezrozumiały. Podobny opór napotkaliśmy w środowiskach naukowych
i medialnych. Spośród polityków jedynie Jacek Kuroń wsparł nasze działania. Uznał, że chcemy nie tylko ukazać prawdę o wołyńskiej tragedii, ale
również doprowadzić do pojednania
obu narodów. Dzięki wsparciu Jacka
Kuronia od 1996 roku zaczęły być
organizowane cykliczne seminaria –
pod ogólnym tytułem „Polska–Ukraina: trudne pytania” – z udziałem
historyków polskich i ukraińskich.

po 60 latach, swoje rodzinne strony.
W.F.: Ukraińscy koledzy z uniwersytetu w Łucku wiedzieli o tym
moim wielkim marzeniu. Zaproponowali mi wyjazd samochodem do Iwanicz. Kiedy dotarliśmy
do Pawliwki, czyli dawnego Porycka,
przygnębiające wrażenie sprawiały
puste miejsca po wielu spalonych
domach. To już nie takie miasteczko, jakie zapamiętałem: tętniące
życiem i różnojęzycznym gwarem.
Dalszą drogę do Iwanicz dobrze pamiętałem. Tu również okazało się,
że nie ma wielu obiektów, zwłaszcza budynku szkoły, do której chodziłem, i remizy strażackiej, gdzie
odbywały się zabawy. Wskazałem,
jak dojechać do domu moich dziadków, w którym się urodziłem. Zacząłem rozmawiać z dwoma kobietami pracującymi w przydomowym
ogrodzie. Nagle przyszła jakaś inna
kobieta, sąsiadka. Przyjrzała mi się
uważnie i zawołała: „Dusiek”. Tak
w dzieciństwie nazwała mnie moja
matka, zdrabniając i skracając imię
Władysław (Władusiek – Dusiek).
Okazało się, że sąsiadka, nazywająca się Pryśniocha, była koleżanką
szkolną mojej siostry. Mnie poznała
dlatego, że w starszym wieku bardzo upodobniłem się do mojego
ojca. Oboje z Pryśniochą byliśmy
bardzo wzruszeni. Długo rozmawialiśmy, przywołując dawne lata.
W naszej pamięci pozostały one
jako czas, w którym zgodnie żyli
Polacy, Ukraińcy i Czesi.

S.Z.: A Pański rodzinny dom?
W.F.: Przetrwał najgorsze czasy.
Nie został spalony przez Ukraińców,
w czasach władzy sowieckiej przeznaczony był na kołchozowy ośrodka
weterynaryjnego. Został rozebrany
niedawno, w 2002 roku. W Iwaniczach nie ma Polaków, nie ma też
Czechów, którzy zaraz po wojnie wyjechali do Czechosłowacji. Otrzymali
ziemie w tzw. rejonie sudeckim.
Wiele dawnych domostw przetrwało, ale wokół nich poznikały
stodoły, bardzo ważne dla gospodarzy, gdyż służyły do przechowywania
zboża. Po wprowadzeniu kołchozów
musiały być rozebrane. Na miejscu
po dawnej stodole należącej do zabudowań dworskich zobaczyłem wysoki słup, na którym znajdowało się
gniazdo bocianie. Zostało ono zapewne przeniesione z rozebranej stodoły. W gnieździe siedział bocian. Ile
pokoleń tych ptaków pojawiało się
przez 60 lat, jakie upłynęły, odkąd
zmuszony byłem opuścić Iwanicze?
Bociany wracają do rodzinnych stron.
A ludzie nie mogą…
S.Z.: Kilka dni po konferencji łuckiej znów przyjechał Pan w swoje
rodzinne strony.
W.F.: Było to 11 lipca 2003 roku
w związku z głównymi uroczystościami polsko-ukraińskimi, które miały
upamiętnić 60 rocznicę tragedii wołyńskiej. Uroczystości zorganizowano
w Pawliwce, czyli w jakże mi bliskim
Porycku. Przyjechałem z grupą posłów, senatorów i przedstawicieli
organizacji kombatanckich. Władze
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Warszawa, 2003 rok, uroczystości upamiętniające 70. rocznicę tragedii wołyńskiej. Każda z kolumn w kształcie świec upamiętnia polskie ofiary w jednym z powiatów na
Wołyniu

WOS w teorii i praktyce

Z każdego seminarium opublikowane zostały referaty, głosy w dyskusji
oraz protokoły uzgodnień i rozbieżności.
Pod koniec maja 2003 roku odbyła się w Łucku konferencja na temat
„Ukraińsko-polski konﬂikt na Wołyniu
w latach drugiej wojny światowej:
geneza, charakter, przebieg i następstwa”. W obradach uczestniczyli
historycy z Polski i Ukrainy, a także
ze Stanów Zjednoczonych, z Niemiec i Francji. Większość wystąpień
miała charakter rzeczowy, a przytoczone argumenty były dobrze udokumentowane. Ja w swoim referacie
przedstawiłem działania OUN i UPA,
ukazując też liczne zbrodnie popełnione na ludności polskiej. Nie pominąłem polskich akcji odwetowych
i prewencyjnych, w których ginęła
też ludność ukraińska. Uwzględniłem
informacje zawarte głównie w rozkazach, meldunkach i sprawozdaniach
OUN i UPA, a także w archiwalnych
dokumentach niemieckich. Byłem zaskoczony tym, że mój referat został
przychylnie przyjęty, również przez
ukraińskich dziennikarzy. W uchwale przyjętej na koniec obrad uczestnicy konferencji uznali, iż tragiczne
wydarzenia na Wołyniu w latach
1943–1944 powinny być rozpatrywane w szerokim kontekście historycznym. Opowiedzieli się przeciwko
próbom wykorzystywania tych wydarzeń do rozpalania polsko-ukraińskiej
konfrontacji.
S.Z.: Dzięki łuckiej konferencji miał Pan możliwość zobaczyć,
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ukraińskie, obawiając się protestów
ze strony ugrupowań nacjonalistycznych, podjęły szczególne środki bezpieczeństwa. Osoby mające zaproszenie na uroczystości poddane były
kontroli. Grupy ukraińskie zbierały
się na cmentarzu prawosławnym,
a grupy polskie były kierowane
na zaniedbany cmentarz katolicki.
Tam rzymskokatolicki metropolita
Lwowa, kardynał Marian Jaworski,
odprawił mszę świętą. Odmówiono
też modlitwy ekumeniczne.
S.Z.: Oﬁcjalną kulminacją tych
uroczystości były wystąpienia prezydentów Ukrainy i Polski.
W.F.: Prezydent Leonid Kuczma
stwierdził ogólnikowo, iż odpowiedzialność za represje skierowane przeciw cywilnym obywatelom
ponoszą członkowie ugrupowań
ekstremistycznych obu narodów.
Potępił przemoc wobec cywilnej
ludności polskiej w Porycku, jednak
wcześniej zaakcentował, że w latach
1943–1944 ciężkich strat doznała
także ludność ukraińska na Wołyniu. Unikał konkretów, zapewne pod
presją ukraińskiej opinii społecznej
i nastawienia większości polityków.
Natomiast prezydent Aleksander
Kwaśniewski wymienił organizacje,
które były odpowiedzialne za zbrodnie na ludności polskiej: OUN
i UPA. Zastrzegł jednak, iż za te
zbrodnie nie można obwiniać narodu ukraińskiego. Zwrócił się do Polaków i Ukraińców o szczery dialog
i wzajemną wrażliwość.
Obaj prezydencji odsłonili pomnik
polsko-ukraińskiego
pojednania.
Na monumencie tym zobaczyliśmy
napis: „Pamięć. Żałoba. Jedność”. Natomiast według przyjętych ustaleń napis powinien brzmieć inaczej: „Pamięć.
Żal. Pojednanie”. Oﬁcjalnie podano, iż
zmiana nastąpiła wskutek błędu w tłumaczeniu. To wyjaśnienie trudno uznać
za przekonywające. Tym bardziej że
na dwóch mogiłach, do których złożono szczątki oﬁar, także zmieniono
uzgodniony napis. Usunięto bowiem
wyraz „pomordowanych”. Po uroczystości natknęliśmy się na grupy nacjonalistów, którzy nieśli czerwono-czarne
ﬂagi OUN oraz antypolskie hasła
na transparentach. Do Warszawy wracałem z mieszanymi odczuciami.

S.Z.: Ale w Warszawie dwa dni
później Wołyniacy mieli własną
uroczystość.
W.F.: Na Skwerze Wołyńskim, gdzie
już wcześniej wzniesiony był pomnik
27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK,
odsłonięto inny monument: poświęcony oﬁarom mordów popełnianych
na polskiej ludności Wołynia przez
bojówki OUN i oddziały UPA przy
współudziale części miejscowej ludności ukraińskiej. Inskrypcja umieszczona na granitowej płycie rozpoczyna się od cytatu wiersza, którego
autorem jest Wojciech Kejne: „Biegliśmy, lecz śmierć miewała bliżej, gdy
szła od współziomków”.
Podczas polowej mszy świętej ks.
biskup Marian Duś poświęcił urny
zawierające ziemię z bezimiennych
mogił rozsianych na całym Wołyniu.
Odsłonięcia zespołu pomnikowego
dokonali: marszałek Sejmu – Marek
Borowski, minister w Kancelarii Prezydenta RP – Jolanta Szymanek-Deresz, sekretarz Rady Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa – Andrzej Przewoźnik, honorowy prezes Wołyńskiego Okręgu ŚZŻAK – Ryszard Markiewicz, przedstawiciel Kongresu Polonii
Amerykańskiej – Marek Turek.
S.Z.: Dlaczego trudno osiągnąć polsko-ukraińskie pojednanie
w kwestii wołyńskiej?
W.F.: Przeszkodą jest, szerzący się
zwłaszcza w zachodnich obwodach
Ukrainy, kult Stepana Bandery oraz
gloryﬁkowanie OUN-UPA. Polacy
i Ukraińcy inaczej postrzegają wołyńską tragedię. Nie da się napisać
wspólnej historii. Trzeba natomiast
uzyskać taki obraz wydarzeń, który byłby jak najbardziej zbliżony
do prawdy, a jednocześnie nie zawierałby negatywnych stereotypów.
Prawda historyczna to nie tylko przypomnienie faktów. Wymaga również
ustalenia, kto odpowiada za popełnione zbrodnie. Sprawcy tych zbrodni
ponoszą odpowiedzialność nie tylko
przed narodem polskim, ale też przed
narodem ukraińskim. Reprezentowali przecież tylko niewielką część
społeczności ukraińskiej na Wołyniu
i w Małopolsce Wschodniej. Warto
przypomnieć, że nawet na III Nadzwyczajnym Zjeździe OUN-B (w sierpniu
1943 roku) pojawiły się pojedyncze

wystąpienia krytykujące dokonane
mordy. Ujawnienie pełnej prawdy
jest nam potrzebne nie do rewanżu,
nie do poniżenia Ukraińców. Jest potrzebne po to, aby przyszłe pokolenia
wyciągnęły wnioski z naszej wspólnej
historii.
S.Z.: Tragicznym rozdziałem
w tej historii była też akcja „Wisła”.
W.F.: Dopiero ona położyła kres
terrorystyczno-dywersyjnym
działaniom OUN-UPA w południowo-wschodniej Polsce. Działania były
wspierane przez zdecydowaną większość miejscowych Ukraińców. Czy
można było pokonać ukraińskie podziemie bez wysiedlenia tej ludności?
Moim zdaniem inne rozwiązanie nie
istniało. Potwierdzają to m.in. wspomnienia dowódców upowskich sotni. Jeden z nich, Stepan Stabelski
„Chrin” – w bunkrze na Ukrainie,
a nie gdzieś na Zachodzie, gdzie
mógłby kierować się celami propagandowymi – napisał: „Przez dłuższy
czas na terenach Zakerzonia autorytet polsko-bolszewickiej władzy
był nadszarpnięty”. Dodał jednak:
„W momencie wysiedlenia resztek
ludności ukraińskiej nasze zadanie
było zakończone”. Warto też spojrzeć
na problem z szerszej perspektywy.
Przecież wskutek drugiej wojny światowej doszło do przymusowych przesiedleń na dużą skalę, które dotknęły
wiele narodów.
S.Z.: Stał się Pan strażnikiem
wołyńskiej pamięci. Dotyczy to nie
tylko naukowych publikacji.
W.F.: Zwracają się do mnie osoby szukające swoich krewnych lub
śladów rodzinnych tradycji. Cieszę
się, kiedy mogę im pomóc. Byłem
konsultantem dwóch ﬁlmów dokumentalnych w reżyserii Wincentego Ronisza. Jeden z nich nosi tytuł
Kryptonim Pożoga, a drugi – Poeta
nieznany – przypomina niezwykłą
postać, jaką był Zygmunt Jan Rumel.
Ten oﬁcer BCh i wspaniale zapowiadający się poeta w okrutny sposób
został zamordowany przez ukraińskich nacjonalistów. Opiniowałem,
pod względem zgodności z realiami
historycznymi, scenariusz ﬁlmu fabularnego Wołyń. Kilkakrotnie czytałem tekst scenariusza i długo roz-

mawiałem z reżyserem Wojciechem
Smarzowskim, który wypytywał mnie
o wiele szczegółów.
S.Z.: Czy ﬁlm spełnił Pańskie
oczekiwania?
W.F.: W ﬁlmie ani razu nie pada
słowo „ludobójstwo”, ale widz nie
ma wątpliwości, że dokonało się ono
na Wołyniu. Film wprawdzie nie jest
dokumentem, jednak nie przekłamuje historii. Są też sceny wpisujące
się w ogólną fabułę, choć odwołujące się do konkretnych sytuacji i znanych postaci. Sugestywnym przykła-

dem jest scena rozerwania końmi
polskiego oﬁcera. Wiadomo, że taką
przerażającą śmiercią zginał wspomniany Zygmunt Jan Rumel, który
przyjechał na rozmowy z Ukraińcami jako parlamentariusz, aby doprowadzić do zakończenia mordów.
Ta tragiczna misja podjęta została
10 lipca 1943 roku, czyli w przeddzień fali mordów w trzech powiatach. Ukraińcy, podstępnie okazując
gotowość do rozmów, z rozmysłem
zamordowali polskich wysłanników.
Nie zamierzali prowadzić żadnych
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Wszystkie zdjęcia pochodzą z archiwum prof. Władysława Filara

Portret Tadeusza Kościuszki, mal. Jan Nepomucen Bizański, 1862, olej na płótnie, ze
zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, nr inw. MHK 568/III
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„Wiadomości Historyczne z Wiedzą
o Społeczeństwie” objęły patronat
medialny nad wystawą: „Rozważny
i romantyczny”. W 200. rocznicę
śmierci Tadeusza Kościuszki
Miejsce wystawy: Pałac Krzysztofory,
Kraków, Rynek Główny 35
Czas trwania: 2.10.2017–17.12.2017
„Wolność to najsłodsze dobro, którego
człowiek na ziemi kosztować może
[…]” Tadeusz Kościuszko, Odezwa
do Narodu, obóz pod Mokotowem,
24 IX 1794 r.

WOS w teorii i praktyce

Warszawa, 2003 rok, uroczystości upamiętniające 70. rocznicę tragedii wołyńskiej. Przy pomniku gen. Jana Wojciecha Kiwerskiego, dowódcy 27 WDP AK. Z lewej strony córka Generała, Barbara Kiwerska-Nowosad (mieszkająca
w Kapsztadzie), z prawej strony – Władysław Filar. Widoczny fragment płyty inskrypcjami, które upamiętniają
żołnierzy 27 WDP AK

rozmów, gdyż decyzje w sprawie
zorganizowanych mordów były już
podjęte. Przecież 11 lipca nacjonaliści ukraińscy napadli na ponad 160
polskich wsi i osad. Akcja o takim
rozmachu musiała być dużo wcześniej przygotowana. Film Wojciecha
Smarzowskiego ukazuje też wydarzenia, które wprawdzie miały
miejsce, ale nie były powszechne –
jak święcenie noży użytych później
do mordowania Polaków. Ukraińcy
nie powinni mieć pretensji. Film
ukazuje prawdę, ale może przyczynić się do nasilenia antypolskich
postaw w ekstremalnych kręgach
Ukraińców. Potrzebne są rozmowy.
S.Z.: Nad czym Pan obecnie pracuje?
W.F.: Nadal zbieram informacje
i spisuję przemyślenia dotyczące tragedii wołyńskiej oraz relacji polsko-ukraińskich. Zainteresowałem się
też wcześniejszymi dziejami Iwanicz
i Porycka. Okazuje się, że z miejscowościami tymi związane były wybitne postacie historyczne: senator
Adam Kisiel i Tadeusz Czacki. Pierwszy z nich może być uznany za prekursora dialogu polsko-ukraińskiego. Tematów do pracy nie brakuje,
gorzej jest z czasem…
S.Z.: Tym bardziej dziękuję
za rozmowę i życzę zrealizowania
wszystkich zamysłów.
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Edmund Burke
– polityka jako sztuka
Paweł Hanczewski

iele państw i narodów
ma wspólnych bohaterów. Dla
Stanów Zjednoczonych i Francji jest
nim generał La Fayette, w przypadku Stanów Zjednoczonych i Polski
takimi postaciami są Tadeusz Kościuszko oraz Kazimierz Pułaski. Jednak najwięcej wspólnych bohaterów
Stany Zjednoczone mają z Wielką
Brytanią. Oczywiście nie wszyscy
amerykańscy bohaterowie zaliczani
są przez Brytyjczyków do tego grona, bo na przykład Jerzy Waszyngton, pierwszy prezydent Stanów
Zjednoczonych, był dla nich tylko
przywódcą rebelii. Ale i bez niego
grupa wspólnych bohaterów jest
liczna. Bardzo ważne miejsce wśród
nich zajmuje Edmund Burke, którego
poglądy miały i mają wielki wpływ
na życie polityczne obydwu państw
i narodów.
Edmund Burke urodził się
w 1730 r. w Dublinie. Pochodzenie
nie dawało mu wielkich szans na karierę w świecie brytyjskiej polityki
zdominowanej przez osoby wywodzące się z rodzin arystokratycznych.
Jego ojciec pełnił funkcję adwokata
w Sądzie Kanclerskim, była to jednak
prowincjonalna wielkość. Co gorsza,
Burke pochodził z rodziny katolickiej, a przez cały wiek XVIII katolicy byli w Irlandii prześladowaną
większością. Ojciec Burke’a przeszedł
na anglikanizm przed narodzinami
Edmunda, ale jego matka pozostała
katoliczką do końca swoich dni. Sam
Burke był protestantem, jednak ożenił się z katoliczką i w trakcie całej
działalności publicznej nawoływał
do tolerancji dla katolików. Wykorzystywali to jego przeciwnicy, oskarżając go o potajemne wyznawanie
religii „papistowskiej”. W XVIII w.

W

spory religijne w Wielkiej Brytanii
były bardzo żywe, wystarczy wspomnieć o antykatolickich rozruchach
w Londynie w 1780 r., w wyniku
których zginęło prawie 300 osób.

W stolicy
W 1750 r., po ukończeniu studiów w Trinity College w Dublinie (był średnim studentem), Burke
przeniósł się do Londynu. Zamierzał
rozpocząć karierę prawniczą, ale
wkrótce zmienił plany i poświęcił się
pisarstwu. Jego pierwsza znana praca, A Vindication of Natural Society
(Obrona społeczeństwa naturalnego),
ukazała się w 1756 r. W kolejnych
latach wydał jeszcze jedną książkę,
redagował czasopismo „The Annual
Register”, które ukazuje się do dzisiaj, ale nic nie zapowiadało kariery
politycznej.
Ta rozpoczęła się w lipcu 1765 r.,
kiedy Burke został sekretarzem markiza Rockingham, który kilka dni
później objął funkcję premiera. Dzięki poparciu Rockinghama w styczniu następnego roku został posłem
do parlamentu brytyjskiego i zasiadał w nim nieprzerwanie do 1794 r.
Burke nigdy nie piastował ważnych
stanowisk rządowych. Nie pozwalało mu na to pochodzenie oraz fakt,
że często zajmował stanowisko przeciwne do większości w Izbie Gmin.
Bardzo szybko dał się poznać jako
świetny mówca i płodny pisarz polityczny.

nej Irlandii ze szczególnym uwzględnieniem tolerancji religijnej, wreszcie
na rewolucji francuskiej. Ostatnia
kwestia wywołała najwięcej kontrowersji zarówno wśród współczesnych
Burke’owi, jak i wśród następnych
pokoleń.
Dnia 1 listopada 1790 r. ukazała się jego najbardziej znana praca,
Rozważania o rewolucji we Francji,

Za rewolucjami
czy przeciw nim?
W trakcie prawie 30-letniej kariery parlamentarnej koncentrował
uwagę na kilku sprawach: relacjach
między Wielką Brytanią z jej koloniami w Ameryce Północnej, rządach
brytyjskich w Indiach, sytuacji rodzin-

Rozważania o rewolucji we Francji (domena publiczna)

Pełen sprzeczności?
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W styczniu 1766 roku Edmund Burke został posłem do parlamentu brytyjskiego i zasiadał w nim nieprzerwanie do
1794 r.
Fot. Fotolia

Z perspektywy czasu możemy
stwierdzić, że wszyscy się mylili.
Po pierwsze, kierując się często własnymi sympatiami politycznymi, szukali u Burke’a potwierdzenia swoich
poglądów, pomijając te, które im nie
odpowiadały. Pochodzący z ziem polskich, wybitny historyk brytyjski Lewis
Namier, który widział życie polityczne Wielkiej Brytanii w drugiej połowie XVIII wieku jako sumę rozgrywek
o charakterze osobistym, w których
poglądy nie odgrywały żadnej roli,
odmawiał Burke’owi ideałów politycznych. Jeden z historyków amerykańskich posunął się do stwierdzenia,
że w jeśli chodzi o rewolucję francuską, to Burke „pragnął realizacji jej
celów, z tym że w mniej gwałtowny
sposób”1. Autorytet intelektualny
i polityczny Burke’a jest tak duży,
że wszyscy chcą go mieć po swojej
stronie, a przynajmniej nie chcą, aby
był po stronie przeciwnej.
Po drugie, historycy próbowali dopasować poglądy Burke’a do swoich
czasów. Ponieważ Burke był aktywnym członkiem stronnictwa wigów,
które w XIX wieku przekształciło
się w partię liberalną, liberałowie
uczynili z niego proroka i obrońcę
systemu politycznego, który rozwinął się w XIX wieku. Jednak Burke
nigdy nie wspomniał o jego najważniejszych elementach, takich jak rząd
niezależny od monarchy i odpowie-

dzialny przed parlamentem, partie
polityczne reprezentujące duże grupy
społeczne, wreszcie przyznanie prawa
wyborczego milionom poddanym
Korony (między 1832 a 1884 r. liczba wyborców w Zjednoczonym Królestwie wzrosła z około 380 tysięcy
do ponad 5,5 miliona).
Marksiści przedstawiali Burke’a
jako obrońcę interesów burżuazji,
tak jak pojęcie „burżuazja” rozumiał
Karol Marks. Rzecz w tym, że najważniejsze pisma Marksa powstały
między rokiem 1848 a 1875. Burke
umarł w roku 1797 r. Nic dziwnego, że pojawiały się takie potworki
jak następująca opinia Marksa: „Ten
sykofant [zawodowy donosiciel], który pozostając na żołdzie angielskiej
oligarchii udawał romantyka wobec
Rewolucji Francuskiej, poprzednio
zaś, pozostając na żołdzie kolonii północno-amerykańskich na początku
zamieszek w Ameryce odgrywał rolę
liberała wobec oligarchii angielskiej
– był na wskroś pospolitym burżujem”2. Niestety, podobne opinie mają
długie życie. Jeszcze w 1980 r. kanadyjski politolog Crawford Macpherson wydał biograﬁę Burke’a, której
motyw przewodni brzmiał: „Burke
był obrońcą porządku kapitalistycznego”.
Z drugiej strony część historyków
amerykańskich, którzy poparli swój
rząd podczas zimnej wojny, przedsta-

H.C. Mansfield, Statesmanship and Party Government. A Study of Burke and Bolingbroke, Chicago 1965, s. 245.
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Wzywał do tolerancji religijnej
w rodzinnej Irlandii oraz w Rzeczpospolitej, ale nie widział dla niej
miejsca w Rosji. Wzywał do poszanowania tradycji, ale równocześnie
popierał stopniowe zmiany polityczne i społeczne. Uważał, że władza
powinna być sprawowana w interesie społeczeństwa, ale odmawiał
społeczeństwu udziału we władzy.
To tylko kilka przykładów.
Historycy próbowali radzić sobie
z tymi sprzecznościami na różne sposoby. Część z nich twierdziła, że Burke był przez całe życie konserwatystą,
część, że był liberałem, a część, że
istniało dwóch Burke’ów: pierwszy,
liberalny czy też radykalny do rewolucji francuskiej i drugi, konserwatywny, czy nawet reakcyjny, od tego
wydarzenia do śmierci w 1797 r.
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w której zaatakował nie tylko
rewolucjonistów we Francji, lecz
także ich zwolenników na Wyspach
Brytyjskich. I tu zaczynały się problemy. To nie była pierwsza rewolucja, o której Burke mówił i pisał.
Mandat posła do parlamentu objął
kilka miesięcy po wprowadzeniu
w koloniach brytyjskich w Ameryce Północnej Ustawy Stemplowej
(Stamp Act), która, jak się okazało,
była zarzewiem niepokojów, a następnie buntu i rewolucji prowadzącej ostatecznie do powstania niepodległych Stanów Zjednoczonych.
Od początku problemów Burke,
jako jeden z nielicznych polityków
brytyjskich, podzielał stanowisko
kolonistów i wzywał do polubownego rozwiązania sporu, a ostatecznie poparł ideę niepodległości
kolonii. Jak zatem mógł potępić
rewolucję we Francji i to w jej początkach, kiedy nikt nie myślał o likwidacji monarchii, ścięciu króla,
rządach jakobinów i ich terrorze?
Pytanie wydawało się tym bardziej
uzasadnione, że równocześnie Burke pisał z entuzjazmem o „rewolucji w Polsce”, czyli o Konstytucji
3 maja. Jeśli przyjrzymy się całej
karierze Burke’a, znajdziemy więcej
takich sprzeczności.
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wiało Burke’a jako obrońcę chrześcijaństwa, a szerzej: całego Zachodu
przed zagrożeniem komunistycznym.
Nie ma w tym nic złego, że każda
epoka odczytuje stare myśli na nowo.
Przeciwnie, należy uznać za dowód
wielkości Burke’a to, że jego idee
znajdują drogę do serc i umysłów
kolejnych pokoleń. Nieporozumienie wynikało stąd, że to, co było
interpretacją poglądów Burke’a,
przedstawiano jako poglądy Burke’a.
Dopuszczano się przy tym mnóstwa
uproszczeń.
Jeśli Burke był „liberałem”, pojawia się pytanie: co to jest liberalizm? A raczej, co to był liberalizm
w drugiej połowie XVIII wieku,
w wieku XIX, w wieku XX i czym
jest obecnie? Według której z deﬁnicji liberalizmu Burke był liberałem?
Podobnie rzecz się ma z konserwatyzmem Burke’a. W drugiej połowie
XVIII wieku w Wielkiej Brytanii konserwatystami określano ludzi, którzy,
w największym skrócie, chcieli powrotu do sytuacji sprzed „sławetnej
rewolucji” z 1688 r. Problem w tym,
że Burke uważał „sławetną rewolucję” za fundament brytyjskiego systemu politycznego, najdoskonalszego,
jego zdaniem, na świecie. Poza tym
części poglądów nie da się zakwaliﬁkować jako „konserwatywne” albo
„liberalne”. Burke opowiadał się
po stronie uciskanych w Wielkiej Brytanii, Irlandii, koloniach brytyjskich
w Ameryce Północnej i w Indiach,
w Rzeczpospolitej, Francji i Hiszpanii. Kierował się różnymi względami,
między innymi odrzuceniem tego,
co uważał za niesprawiedliwość,
a także współczuciem. Jakie barwy
polityczne ma potępienie niesprawiedliwości bądź współczucie?

Wpisanie w schemat
Historycy aż nazbyt chętnie wpisywali Burke’a w ramy teoretyczne,
które im odpowiadały. Było to tym
bardziej zaskakujące, że Burke unikał takich rozważań. Był praktykiem, który reagował na wydarzenia
i próbował wywierać wpływ na tych,
2
3

którzy sprawowali władzę. Nic nie
wskazuje na to, że zamierzał napisać
pracę, w której przedstawiłby własny
system polityczno-ﬁlozoﬁczny bądź
wyłożyłby całość swoich poglądów.
W drugiej połowie XVIII wieku była
to rzadka postawa. Popularność
zyskał wówczas pogląd, wyrażony
najlepiej przez Davida Hume’a, że
„polityka może być sprowadzona
do nauki”. W gruncie rzeczy Hume
powtarzał opinię, którą na początku
XVII wieku sformułował angielski
lord kanclerz, Francis Bacon. Uważał
on, że świat polityki nie tylko można
poddać naukowej analizie, ale że polityka to zestaw reguł, których zastosowanie prowadzi do z góry określonych następstw, bez względu na czas
i miejsce.
Burke odrzucał takie stanowisko.
Według niego polityka nie była nauką, lecz sztuką, która musiała brać
pod uwagę wiele różnych elementów,
w tym tak trudno uchwytnych, jak
warunki miejscowe, historię, zwyczaje, tradycje, przesądy i uprzedzenia.
Co więcej, Burke chętnie łączył politykę z uwagami na temat natury
ludzkiej. A ta, jego zdaniem, była
niezmienna i skomplikowana. Każdy
człowiek był równocześnie racjonalny
i irracjonalny, kierując się, w zależności od konkretnej sytuacji, bądź rozumem, bądź emocjami, a najczęściej
obydwoma elementami naraz. Jeśli
pojedynczy człowiek był tak złożoną
istotą, to co dopiero społeczeństwo
składające się z milionów jednostek
o różnych charakterach, poglądach,
doświadczeniu i interesach. Ludzie
i ich sprawy byli zbyt skomplikowani,
aby wtłoczyć ich w ramy nawet najbardziej doskonałych teorii.

Polityka jako sztuka
Burke uważał, że najważniejszym
celem działalności politycznej jest
zbudowanie państwa, które będzie
zapewniało swoim mieszkańcom
wolność i porządek, czy też, jak napisał, osiągnięcie sytuacji, w której
„liberty and order kiss”3.
Jego zdaniem państwo i społeczeństwo, jako twory abstrakcyjne,

K. Marks, Kapitał, t. I, Warszawa 1956, s. 820.
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pochodzą od Boga, ale poszczególne państwa i społeczeństwa są
efektem działania ludzi. I to nie
tylko wybitnych jednostek czy wąskich grup, ale wszystkich ludzi,
którzy wnoszą swój większy bądź
mniejszy udział. Państwa i społeczeństwa są tworem ludzi żyjących
w różnych czasach, istnieje związek
między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Nawet jeśli ciągłość ta nie polega na zachowaniu
instytucji politycznych czy systemów
prawa, to znajduje odzwierciedlenie
w tradycji i zwyczajach, przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Nie
możemy i nie powinniśmy próbować uciekać przed przeszłością, która
ma na nas duży, choć często trudny
do dostrzeżenia, wpływ. Stąd wezwanie do sprawujących władzę, aby
szanowali porządek, który zastali,
od instytucji państwa po sposób życia ludzi. W takim ujęciu przeszłość
to nie tylko to, co było, ale również
nagromadzona przez wieki i wyrastająca z doświadczenia mądrość, bez
której nie można rządzić.
Jednak taka mądrość to zbyt
mało. Równie ważne, jeśli nie ważniejsze, jest poznanie zasad moralnych danych nam przez Boga. Jak
wielu myślicieli i polityków swojej

cej, uważał, że możliwości poznania
rozumowego są ograniczone. Doskonałe natomiast, jako dzieło Boga,
jest prawo naturalne i w większym
stopniu powinniśmy się kierować
nim i wynikającymi z niego zasadami moralnymi niż rozumem. Rozum
to wspaniała, choć zawodna rzecz,
która, jeśli nie jest ograniczona moralnością, może doprowadzić do katastrofy.
Taką katastrofą dla Burke’a była
rewolucja francuska, która odrzucając przeszłość i zasady moralne,

otworzyła w imię rozumu drogę do zbrodni na niewyobrażalną
wcześniej skalę. Katastrofą nie były
natomiast rewolucja amerykańska
i Konstytucja 3 maja, ponieważ
czerpały z przeszłości i odwoływały się do zasad moralnych. Zmieniały sposób sprawowania władzy,
ale w przeciwieństwie do rewolucji
we Francji nie próbowały zmienić
świata. Burke nie negował potrzeby zmian. Uważał, że polityka
ma dynamiczny charakter. Dlatego
jednym z głównych zadań polity-
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epoki, Burke przyjmował istnienie
prawa naturalnego, ale odrzucał
pogląd, że prawo naturalne polega
na tym, że Bóg stworzył wszystkich
ludzi wolnymi i równymi, w związku
z czym rządzący powinny zapewniać
wszystkim wolność i równość. Burke
uważał, że prawo naturalne pochodzi od Boga i jest częścią natury
ludzkiej. Dzięki rozumowi możemy
poznać najważniejsze zasady prawa
naturalnego, jednak nigdy nie poznamy wszystkich. Nie utożsamiał
natury ludzkiej z rozumem, co wię-
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[...] Po pierwsze, chciałbym zauważyć, że użycie siły zawsze przynosi krótkotrwałe efekty. Za pomocą siły
możemy ujarzmić tymczasowo, ale nie usuniemy w ten sposób konieczności ujarzmienia po raz kolejny, a nad
narodem, który musi być ustawicznie podbijany nie można sprawować władzy.
Moje następne zastrzeżenie polega na tym, że użycie siły nie gwarantuje sukcesu. Użycie siły nie zawsze
wywołuje strach, a przygotowania do wojny nie zawsze prowadzą do zwycięstwa. Jeśli nie zwyciężycie, pozostaniecie bez możliwości działania. Bo jeśli zawiodą próby porozumienia, zostaje siła, lecz jeśli zawiedzie
siła, nie ma nadziei na porozumienie. Władzę i szacunek można czasami nabyć dzięki dobroci, ale nigdy nie
uda się ich osiągnąć pokonanej i poniżonej stronie, która uciekła się wcześniej do przemocy.
Kolejne zastrzeżenie bierze się stąd, że używając siły, niszczycie to, co próbujecie zachować. To, co zdobywacie, nie jest tym, o co walczyliście; jest to rzecz o mniejszej wartości, zniszczona w trakcie zmagań. Nie
zadowoli mnie nic poza całą Ameryką. Nie chcę pomniejszać jej siły, tak jak nie chcę pomniejszać siły mojego
kraju, ponieważ w obydwu przypadkach pomniejszam siłę Brytanii. Nie chcę, aby wróg zewnętrzny pochwycił mnie pod koniec tej wyczerpującej walki, tym bardziej nie chcę, aby pochwycił mnie w jej trakcie. Być
może zdołam uniknąć takiego losu, ale brak mi pewności. Dodam jeszcze, że nie chcę występować przeciwko
duchowi Ameryki, ponieważ ten sam duch uczynił mój kraj tym, czym jest.
Wreszcie, nie mamy doświadczenia w posługiwaniu się siłą jako środkiem rządzenia naszymi koloniami.
Ich rozwój i wynikające stąd korzyści zawdzięczamy całkowicie innym metodom postępowania...
W rzeczy samej każdy rząd, każde dobro, którego doświadczamy, każda przyjemność, każda cnota i wszelkie roztropne działanie opierają się na kompromisie i wymianie. Równoważymy niedogodności, dajemy i bierzemy, ograniczamy niektóre prawa, aby korzystać z innych i wolimy być raczej szczęśliwymi obywatelami
niż drobiazgowymi uczestnikami sporów…
Tak długo, jak ośrodek suwerennej władzy tego kraju [parlament] pozostanie świątynią wolności, świątynią poświęconą naszej wspólnej wierze, świątynią, w której naród wybrany i synowie Anglii będą czcili
wolność, będą oni [koloniści] zwracali ku wam swoje serca. A im więcej ich będzie, tym więcej będziecie mieli
przyjaciół. Im bardziej będą kochali wolność, tym bardziej doskonałe będzie ich posłuszeństwo. Niewolę
mogą dostać wszędzie. Ten chwast rośnie na każdej glebie. Da im ją Hiszpania, dadzą im ją Prusy. Jeśli nie
utracicie przywiązania do swego własnego dobra i naturalnej godności, tylko wy możecie dać im wolność.
To jest dobro, na które macie monopol. To jest prawdziwy Akt Nawigacyjny, który wiąże handel kolonii z waszym handlem, handel, dzięki któremu napływa do was bogactwo całego świata. Odmówcie im wolności,
a zerwiecie jedyne więzy, które łączą imperium. Nie sądźcie, że to wasze rejestry handlowe i wasze umowy,
wasze składane pod przysięgą oświadczenia i wasze zezwolenia, wasze pieczęcie celne i wasze rachunki stanowią podstawę bezpieczeństwa handlu. Nie wyobrażajcie sobie, że wasze listy urzędowe, wasze instrukcje
i wasze aneksy do umów są tym, co podtrzymuje ten wielki tajemniczy porządek. Te rzeczy nie stanowią
o istocie waszego rządu. To tylko martwe zapisy i narzędzia prawne. To duch angielskiej wspólnoty daje im
życie i powoduje, że są skuteczne. To duch angielskiej konstytucji napełnia, karmi, łączy i ożywia wszystkie
części imperium, nawet najmniejsze...
Wiem, że wszystko to brzmi obco i niezrozumiale dla tego stada bluźnierców, dla tych prostackich i mechanistycznych polityków, dla których nie ma wśród nas miejsca; dla tego typu ludzi, którzy są przekonani,
że nie istnieje nic poza tym, co materialne, i tym, co można zmierzyć, a którzy, właśnie z tego względu,
nie tylko nie nadają się do kierowania wielkim imperium, ale także do kierowania sprawami własnego
państwa. Lecz dla ludzi wprowadzonych w tajniki rządzenia, te zasady ... są w rzeczywistości wszystkim.
W polityce wielkoduszność nierzadko stanowi wyraz najwyższej mądrości, a wielkie imperium i ciasne
umysły nie idą w parze.
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ków było dostosowanie się do ciągle zmieniającej się sytuacji, jednak
w taki sposób, aby nie zrywać ciągłości i nie podważać prawa naturalnego.
Zmiany powinny mieć charakter
ewolucyjny i oddolny, nie rewolucyjny i narzucony. Tylko takie
zmiany mogły zyskać powszechną
akceptację. Jeśli zmiany szły zbyt
daleko, mieszkańcy państwa mieli prawo do nieposłuszeństwa.
To była jedyna sytuacja, kiedy Burke dopuszczał taką postawę. Rządzący nie powinni zatem kierować
się abstrakcyjnymi formułami czy
teoriami, ponieważ te były wytworem rozumu i nie brały pod uwagę
prawa naturalnego oraz skomplikowanej natury ludzkiej. Mimo że
teorie dobrze wyglądały na papierze, w praktyce mogły przynieść
fatalne konsekwencje. Kryterium
oceny rządzących nie powinny być
ich intencje czy błyskotliwe plany,
lecz rezultaty ich działań. Jak ujął
to Burke, „polityka jest nauką praktyczną”.
W tym przekonaniu mieści się też
pogląd, że państwo to nie instytucje czy przepisy, ale ludzie, a zadaniem polityków jest służenie im. Nie
oznaczało to jednak zgody na rządy
ludu czy uleganie mu we wszystkich
sprawach. Politycy musieli znaleźć
równowagę między żądaniami obywateli, ich zwyczajami i przesądami
a interesem państwa, kierując się
przy tym zasadą, że lepiej w niedo-

skonały sposób zaspokoić potrzeby
wielu niż w doskonały sposób zaspokoić potrzeby wąskich grup. Państwo było dobrem ogółu, nie grup
interesów czy mniejszości.

Casus brytyjski
Ponieważ polityka była sztuką, do jej prowadzenia niezbędne
były najwyższe standardy moralne,
poznanie historii oraz zrozumienie znaczenia tradycji i tego, jak
skomplikowana jest natura ludzka.
Warunki takie spełniała nieliczna
tylko grupa, niezależna ﬁnansowo,
związana z krajem i jego mieszkańcami przez własność, najlepiej
ziemską. Burke rezerwował władzę
dla tych grup, które w Wielkiej Brytanii zasiadały w Izbie Lordów i Izbie Gmin.
Wzorując się na starożytnych
myślicielach, za idealną uważał monarchię mieszaną, która łączyła
elementy monarchii, oligarchii i demokracji. Pierwszy reprezentował
władca, drugi – członkowie Izby Lordów, trzeci – członkowie Izby Gmin,
dzieląc władzę między siebie i pozostając w stanie wzajemnej zależności. Monarcha stał na czele władzy
wykonawczej, decydując o tym, kto
zostanie premierem i kto będzie
członkiem rządu. Izba Lordów
sprawowała najwyższą władzę sądowniczą, a większość jej członków
dziedzicząc prawo do zasiadania
w izbie, była niezależna od władcy.
Izba Gmin pochodziła z wyborów,

a dzięki kontroli nad ﬁnansami
państwa miała wpływ na władzę
wykonawczą. I choć zdecydowana
większość ludności Wielkiej Brytanii
nie mogła brać udziału w wyborach,
to ich interesy były reprezentowane
na forum ogólnokrajowym, ponieważ posłowie byli przedstawicielami
wszystkich mieszkańców, a ich nadrzędnym celem było dobro państwa,
nie poszczególnych grup społecznych czy okręgów wyborczych.

Idee „na marginesie”
praktyki
Oczywiście to tylko niektóre z poglądów Burke’a. Lepsze ich poznanie
wymagałoby lektury jego wszystkich
prac, które, pomijając korespondencję prywatną, mieszczą się standardowo w 12 tomach. Na poprzedniej
stronie znajduje się fragment wystąpienia Burke’a na temat relacji
z koloniami brytyjskimi w Ameryce
Północnej. Wygłosił je na forum parlamentu w dniu 22 marca 1775 r.,
niecały miesiąc przed pierwszymi starciami zbrojnymi rewolucji
amerykańskiej, w wyniku której
powstały Stany Zjednoczone. Burke
wzywał do pokojowego zakończenia
sporów, ale z naszej perspektywy
bardziej istotne jest to, że w przemówieniu zawarł wiele spośród swoich
najważniejszych idei. Całe przemówienie trwało tak długo, że większość
posłów opuściła salę posiedzeń Izby
Gmin.
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Edmund Burke – politics as an art
Edmund Burke is one of the most profound and controversial political thinkers in modern history. Already during
his lifetime his ideas were interpreted in diﬀerent ways, and after his death Burke became an even more controversial ﬁgure. His political ideas do not belong to a single category. He accepted certain values belonging to diﬀerent
categories because his concept of politics went far beyond a single system or ideology. While on several occasions
he called for a return to the ‘Golden Age’ as a solution to the current problems, he also saw the need for changes,
believing that politics was constantly evolving and that political systems should be ﬂexible enough to adapt to
changes. Wise politicians should respond to new challenges according to current conditions and also according to
such diﬃcult factors to grasp as long-standing local conditions, history, real experiences, customs, traditions and
prejudices. Burke consciously adopted a holistic view of politics and this stemmed from his conviction that both
human nature and politics were too complicated to be locked up in a single system.
Translated by: Paweł Hanczewski

Zdaję sobie sprawę z tego, że u wielu nauczycieli historii samo hasło postmodernizm może
budzić niechęć i odrzucenie. Kojarzyć się może bowiem z relatywizmem, niepewnością,
kwestionowaniem uznanych wartości. Postaram się jednak przekonać, że można, a nawet
że warto włączyć przynajmniej niektóre postulaty postmodernizmu w historiografii do
procesu nauczania – uczenia się historii.
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Postmodernizm i inne wyzwania
dla szkolnej edukacji historycznej

Joanna Wojdon

Nauczanie historii według Petera Seixasa
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alnie odzwierciedla przeszłość. Nie znaczy to wcale, że
wszystkie są równoważne i że skoro to tylko opowieści,
to można zarzucić wymogi warsztatu naukowego. Pozwala on bowiem przybliżyć się do zrozumienia przeszłości. Rolą szkolnej edukacji historycznej jest w tym
modelu uświadomienie uczniom powyższych cech
narracji historycznych. Uczniowie powinni wiedzieć,
że nie ma jednego przekazu o przeszłości, nauczyć się
rozumieć uwarunkowania tej różnorodności i rozpoznawać je w konkretnych przekazach. W sferze wychowawczej szkoła może nauczyć otwartości na różne
narracje, przekonania, że nie ma potrzeby za wszelką
cenę dążyć do ustalenia jednej wspólnej, akceptowalnej dla wszystkich, że różnorodność jest nie tylko dopuszczalna, ale i naturalna.

Optymalny model
W Europie Zachodniej w ostatnich czasach jednym
z tematów w szkolnej edukacji historycznej, które niejako
wymuszają różnorodną interpretację, są wyprawy krzy-

P. Seixas, Schweigen! die Kinder, [w:] Knowing, Teaching, and Learning History: National and International Perspectives, red. P. Stearns,
P. Seixas, S. Wineburg, Nowy Jork 2000.

Wiadomości Historyczne 2/2017

Inspiracją dla tego tekstu był rozdział Schweigen! die
Kinder kanadyjskiego badacza Petera Seixasa1, który
u progu XXI w. wyróżnił trzy typy nauczania historii.
Pierwszy, tradycyjny, typ zakłada oparcie nauczania na jednej, dominującej narracji, skupiającej się
na klasycznym odtwarzaniu „jak było?”. Rolą uczniów jest zrozumienie i przyswojenie przekazu podręcznika (który jest często dominującym środkiem
dydaktycznym, kontrolowanym przez państwo) lub
nauczyciela.
Drugi typ, zwany przez Seixasa dyscyplinarnym,
kładzie nacisk na zapoznanie uczniów z warsztatem naukowym historyka. Jego podstawą jest teoria
konstruktywizmu, zakładająca poznanie przez działanie, popularna na przełomie XX i XXI w. Zadaniem
ucznia jest zapoznanie się z różnorodnym materiałem
źródłowym, mapami, statystykami, tekstami i wyciągnięcie na ich podstawie wniosków, które są zgodne
z ustaleniami profesjonalnej historiogra ii. Zadania
mają różny stopień trudności, od prostego odczytania
z mapy np. miejsc bitew po rozstrzygnięcie, kto ma rację w sporze naukowym. Uczniowie zdobywają pewne
umiejętności niezbędne w pracy zawodowej historyka. Zakłada się równocześnie, że rolą historyka jest
jednoznaczne ustalenie, „jak było”, a uczeń dąży do jednej, modelowej odpowiedzi.
Wreszcie trzeci model, postmodernistyczny, opiera się na teoriach narratywistów, zakładających, że
historycy nie odtwarzają przeszłości, nie rekonstruują jej – bo tego się zrobić nie da – lecz jedynie opowiadają o przeszłości. Sposób, w jaki to robią, zależy
od bardzo wielu czynników, wśród których niebagatelną rolę odgrywa bagaż życiowy badaczy oraz oczekiwania odbiorców. Opowiadają wprawdzie o przeszłości, ale robią to w teraźniejszości i dla teraźniejszości.
Powstaje wiele opowieści o przeszłości – lepszych
i gorszych, ale o żadnej nie można powiedzieć, że ide-

forum edukacyjne

żowe. Wobec napływu imigrantów z Bliskiego Wschodu tradycyjna narracja szkolna, prezentująca je z punktu
widzenia chrześcijan, zderza się tam z przekazem muzułmańskim, postrzegającym krucjaty jako okres obcej inwazji i opresji. Paradygmat postmodernistyczny, zakładający
przedstawienie obu narracji i re leksję nad ich uwarunkowaniami, bez ustalenia, która jest „prawdziwsza”, zdaje
się nieźle sprawdzać w tej sytuacji.
W tym momencie warto przytoczyć zastrzeżenie
Nicole Tutiaux-Guillon z uniwersytetu w Lille, która
zwraca uwagę, że czym innym są sprawy kontrowersyjne – takie jak przytaczane tu krucjaty czy np. rozprzestrzenianie się islamu w Europie – a czym innym
ciemne karty w historii, zasługujące na jednoznaczną ocenę, choć trudne i bolesne – jak np. udział rządu
Vichy w Holokauście2. Zatem wprowadzenie elementów postmodernistycznych w szkolnej edukacji historycznej nie oznacza rezygnacji z przekazu wartości ani
promowania relatywizmu moralnego.

Na rodzimym gruncie
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Analizując polską podstawę programową do nauczania historii, podręczniki szkolne, arkusze maturalne,
a także elementy praktyki szkolnej (hospitacje lekcji,
nagrania, notatki uczniów w zeszytach przedmiotowych), nietrudno dojść do wniosku, że o ile podejście
dyscyplinarne znalazło swoje miejsce w szkolnej edukacji historycznej, o tyle postawa postmodernistyczna przebija się z pewnym trudem. Nauczyciele są
bardzo przywiązani do lekcji jako przekazu pewnej
summy wiedzy, którą powinni posiąść uczniowie,
i do swojej roli jako autorytetu w kwestii obowiązującej interpretacji przeszłości3.
Jak pokazują doświadczenia również innych krajów4,
sporą rolę w zmianie podejścia nauczycieli i autorów
podręczników odgrywają egzaminy zewnętrzne. Można wręcz postawić tezę, że to dzięki nowej formule egzaminu maturalnego z historii praktyka szkolna kładzie
dziś większy niż kiedyś nacisk na pracę z różnorodnymi
środkami dydaktycznymi. Wprawdzie zespół Jolanty
Choińskiej-Miki zaobserwował, że podręcznik pozostaje dominującym środkiem dydaktycznym5, ale nie jest
to taki sam podręcznik jak przed ćwierćwieczem. Tekst
autorski został znacznie ograniczony na korzyść obudo2

Pożytki postmodernizmu
Truizmem jest spostrzeżenie, że postmodernistyczne podejście do nauczania historii oprócz skorygowania spojrzenia uczniów na dzieje pozwala kształtować u nich kilka innych pożytecznych umiejętności
i postaw. Dla porządku wyliczmy je jednak pokrótce.
Otwartość wobec różnych interpretacji uczy krytycznego odbioru wszelkich przekazów, nie tylko historycznych. Skoro każda narracja nosi cechy subiektywizmu, uczeń stara się je dostrzegać i wyjaśniać. Nie
musi akceptować ani oceniać, ale powinien rozumieć
uwarunkowania takiego, a nie innego przekazu. Posta-

Dyskusja podczas III konferencji „International Research Association for History and Social Sciences Education”, Braga, 8 IX 2016 r.
Przykładowo Jolanta Choińska-Mika i in., Nauczyciele historii, [w:] Liczą się nauczyciele: Raport o stanie edukacji 2013, red. M. Federowicz
i in., Warszawa 2014. Potwierdzają to moje hospitacje lekcji w wybranych wrocławskich liceach w 2016 r. i analiza dziewięciu zeszytów przedmiotowych z pięciu wrocławskich I klas liceum ogólnokształcącego z 2014/2015 r.
4
Pisała o tym m.in. Mare Oja w odniesieniu do Estonii (M. Oja, Nowa historia. Przemiany edukacji historycznej w Estonii po odzyskaniu niepodległości, „Wiadomości Historyczne” 2015, nr 1, s. 4–8.
5
J. Choińska-Mika, dz.cyt., s. 227.
6
Arkusze maturalne dostępne na stronie cke.edu.pl. Przykładowo: http://cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Arkusze_egzaminacyjne/2012/maj/hist/historia_pr.pdf: Znaczna część arkusza maturalnego z 2012 r. poświęcona była różnym i zmieniającym się
ocenom postaci historycznych, takich jak Kazimierz Wielki, Tadeusz Kościuszko I Napoleon Bonaparte. W 2015 r. cztery z pięciu tematów wypracowań maturalnych dawały maturzystom okazję do zaprezentowania własnego zdania i uwzględnienia różnych interpretacji.
7
Zob. A. Segal, What’s the purpose of teaching a discipline, anyway?, [w:] Social studies: the next generation. Re-searching in the postmodern,
red. A. Segall, E. Heilman, C. Cherryholmes, Nowy Jork 2006, s. 125–140.
8
Sposób przedstawiania zawodu historyka i historii jako dyscypliny naukowej w podręcznikach szkolnych jest interesującym zagadnieniem badawczym.
3
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wy dydaktycznej. Lekcje zaś nie sprowadzają się do dyktowania przez nauczyciela wiadomości do przyswojenia,
lecz wprowadzają znacznie więcej pracy uczniów z różnymi środkami dydaktycznymi (tekstami, materiałami
ikonogra icznymi, statystycznymi, mapami itp.). W zeszytach wciąż jednak dominuje prosta faktogra ia (prosta to nie znaczy krótka i łatwa do przyswojenia, bo dane
są nieraz bardzo szczegółowe, lecz nieskomplikowane
w sensie struktury), a lekcje – zarówno w podręcznikach,
jak i podczas obserwacji – zmierzają ku jednoznacznym
konkluzjom. Nauczyciele są zestresowani, gdy nie mają
przekonania, że uczniowie podzielili ich punkt widzenia
i ich oceny zdarzeń.
Arkusze maturalne z ostatnich kilku lat coraz częściej zawierają jednak pytania dające uczniom możliwość samodzielnej interpretacji, gdzie oceniany jest
sam proces wnioskowania i argumentacji, a nie prawidłowość konkluzji, narzucanej zdającym6.
Peter Seixas, jak i inni dydaktycy, nie negują potrzeby, a wręcz konieczności wykształcenia u uczniów
umiejętności dyscyplinarnych ani zapoznania ze zrębami wiedzy faktogra icznej7. Chodzi jednak o to, by nie
dawać im złudnego obrazu samej dyscypliny historii
i zawodu historyka, który w klasycznym pozytywistycznym modelu jest „naukowcem”, który za pomocą naukowych metod odtwarza przeszłość. Skoro dzisiejsza
profesjonalna historiogra ia odeszła od tego paradygmatu, to czymś z gruntu fałszywym jest przekazywanie
go młodym pokoleniom, a tak właśnie się dzieje, zaczynając już od pierwszych stron podręczników do historii
i społeczeństwa w szkole podstawowej8.

Nie tylko starsi uczniowie!
Skoro do tej pory mowa była o egzaminie maturalnym i interpretacji źródeł historycznych, może powstać
błędne wrażenie, że podejście postmodernistyczne
do historii możliwe jest jedynie na wyższych szczeblach edukacji, a młodszych uczniów powinno się uczyć
systematycznie i „po staremu”. Sądzę jednak, że byłoby
to nadmiernym uproszczeniem. Już małe dzieci spotykają się przecież z sytuacją, gdy dwie osoby, opisując
to samo zdarzenie, opowiadają dwie różne historie.
Warto przeprowadzić z nimi takie ćwiczenie w opowiadanie i porównywanie relacji. Warto, by zastanowili się, skąd się wzięły różnice, co wpływa na zapamiętywanie, a co na sposób opowiadania wydarzeń9.

Czy pasje da się rozwijać samemu?
Australijskie badania młodzieży szkolnej pokazują,
że uczniowie nie są zainteresowani tymi treściami i sposobami narracji, które przewiduje program szkolny. Nie
chcą uczyć się usystematyzowanej historii ojczystej
z naciskiem na powody do dumy i chwały oraz na współczucie dla porażek. Fascynuje ich amerykański Dziki Zachód, przedstawiony w formie westernów. Uznają zatem
szkolną historię za przedmiot nudny i nieżyciowy,
a swoje historyczne pasje rozwijają na własną rękę10.
W innych badaniach Peter Seixas zauważył jednak Himalaje niezrozumienia przez młodych odbiorców przekazu historycznego zawartego w popularnych produkcjach
ilmowych. Badał on mianowicie odbiór przez młodych Kanadyjczyków Tańczącego z wilkami. Okazało się, że z braku
ogólnej wiedzy i elementarnego krytycznego podejścia
do przekazu ilmowego młodzi ludzie zupełnie nie zrozumieli problemów relacji między białymi kolonizatorami a rdzenną ludnością indiańską. Zasadniczo skupili się
na wątkach romantycznych i przygodowych, a wytworzony w efekcie oglądania ilmu obraz przeszłości dalece odbiegał od rekonstrukcji historyków11.

W ten sposób dochodzimy do jeszcze jednego postulatu pod adresem współczesnej szkolnej edukacji
historycznej: by uwzględniała nie tylko dorobek historiogra ii akademickiej (w tym podejście postmo-

Fot. Wikimedia commons

dernistyczne do narracji o przeszłości), ale by mocniej
dostrzegła, że historia (jako opowieść o przeszłości)
funkcjonuje również poza światem akademickim.
Przecież uczniowie znacznie częściej stykają się
z popularnymi niż z naukowymi przekazami o przeszłości. Jeśli na gruncie akademickim coraz powszechniej przyjmuje się, że badanie i profesjonalne tworzenie tych pierwszych należy do odrębnej subdyscypliny
historycznej: public history (historii w przestrzeni publicznej), to warto byłoby, żeby uwzględniła to również
dydaktyka historii. Dydaktyka skorzystałaby również
na przejęciu od public history części swojego warsztatu naukowego. Zarówno dydaktyka, jak i public history
wychodzą bowiem z przekazem historycznym do nieprofesjonalnego odbiorcy. Obie chcą go historią zainteresować, obie chcą przekonać do pewnych wartości,
obie muszą też przekazać upraszczać i dostosowywać
do możliwości odbiorców. Dlaczego zatem młodzież
uwielbia grać w gry historyczne, chodzi na ilmy
o tematyce historycznej, czyta historyczną prasę,
a lekcje historii kojarzą jej się z nudą i kuciem dat?
Otóż public history w znacznie większym stopniu niż
szkolna historia uwzględnia oczekiwania swoich odbiorców. Ona musi ich przyciągnąć, „kupić”. Muzealnik
musi skupić uwagę uczniów bez sprawdzianów i ocen
niedostatecznych. Grając w gry, uczniowie czytają często więcej, niż przygotowując się do lekcji. Internauci
bardzo emocjonalnie reagują na artykuły o tematyce
historycznej zamieszczane na portalach internetowych,
a równocześnie uczniów trudno zmusić do napisania
kilku zdań czy akapitów związanych z tematyką lekcji.
Jest to kwestia zarówno doboru treści (atrakcyjnych,
kontrowersyjnych), jak i formy ich przedstawienia,
włączenia emocji, określonej mowy ciała nauczyciela.
Szkolna historia ma swoje zobowiązania. Musi
na przykład sprostać wymogom podstawy programowej. Ale i public history żyje w świecie nacisków politycznych i presji sponsorów. Ostatecznie to od samych
historyków zależy, czego, jak, a przede wszystkim
po co będą uczyć.

9
Szereg interesujących koncepcji dotyczących wdrażania najmłodszych uczniów do rozumienia kluczowych koncepcji myślenia historycznego przedstawia H. Cooper, History 5–11. A guide for teachers, Londyn 2012 (wyd.2).
10
A. Clark, History’s children: History wars in the classroom, Sydney 2008.
11
P. Seixas, Popular Film and Young People’s Understanding of the History of Native American-White Relations, „History Teacher” 1993, nr 3,
s. 351–370.
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Public history

Uciekinierzy u wybrzeży greckiej wyspy Lesbos
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wa taka uczy rozumienia zmienności świata, zmienności osób i ich poglądów. Skłania też do re leksji nad
własną pamięcią i zapamiętywaniem. Łączy historię
z literaturą. Pozwala docenić walory literackie przekazów historycznych – cudzych i własnych. Uczy tolerancji wobec zdania innych, a zarazem asertywności
w obronie własnego stanowiska, ze świadomością, że
jest ono jednym z wielu.
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Scenariusz lekcji

„MIESZKO I – I POLSKI VIP”
W ostatnich latach czy nawet dekadach coraz częstszym skojarzeniem odnoszącym się
do ogólnego pojęcia instytucji muzealnej jest „edukacja muzealna”. Taki stan rzeczy
ugruntował się na bazie nowego podejścia placówek muzealnych – podejścia, w którym
muzeum wychodzi naprzeciw odbiorcy.
Marta Sierant

ostrzegane do niedawna muzea (patrząc zaledwie kilka lat
wstecz) łączone z szarą przestrzenią, bytujących w ciszy
gablot nagle odeszły do lamusa. Jednak czy można tutaj użyć
określenia „nagle”? Kiedy możemy
mówić o „edukacji muzealnej”?
W końcu: w którym momencie
mamy do czynienia z „lekcją muzealną” i w jakim stopniu stanowi ona
nowe, czyli często rozumiane jako
lepsze – działanie edukujące, pobudzające zmysły, a zarazem rozwijające osobowość młodego człowieka? Pamiętajmy, że mowa tutaj o II
etapie edukacyjnym, czyli klasach
IV–VI szkoły podstawowej.
Dokładne ustalenie początków
tzw. edukacji muzealnej stwarza wiele problemów ze względu
na brak jednej jej de inicji. Obecnie można przyjąć tę autorstwa
Carmen Mörsch, która określa ją
jako: „zaproszenie publiczności
do wykorzystania sztuki oraz
związanych z nią instytucji jako
wstępu do dalszego rozwoju,
który odbywa się poprzez analizę
(sztuki i instytucji), ich badanie, dekonstrukcję, wprowadzanie zmian,
a następnie do nabycia umiejętności aktywizowania tych procesów
w innych kontekstach”1. Jednak
nie każde działanie skierowane
do publiczności ma walory stricte

P
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edukacyjne. Jeśli chodzi o okres
rozpoczęcia edukacji muzealnej,
„[…] najlepszą datą byłby rok 1936,
kiedy to formalnie w Muzeum Narodowym w Warszawie utworzono
pierwszą jednostkę zajmującą się
oświatą? Czy to by jednak znaczyło, że wcześniej tej oświaty nie było
albo nikt się nią nie zajmował?”2.
Obecnie muzeum coraz częściej
jest postrzegane jako placówka
naukowo-oświatowa, co wiąże
się z „otwarciem” środowiska nauczycielskiego na konkretną formę
edukacji, jaką jest lekcja muzealna.
Z pewnością dużą rolę odgrywa
tutaj przełamanie pewnej bariery
zaufania, w szczególności kompetencji, jaką nauczyciele kierują
wobec edukatorów muzealnych.
Problem ten pojawia się na samym początku, zwłaszcza gdy nauczyciel widzi, że edukator jest
osobą młodą, czyli niemającą długoletniego doświadczenia w pracy z dziećmi. Ponadto zakłada się
brak wykształcenia kierunkowego
(w omawianym przypadku mamy
do czynienia z archeologiem) oraz
kwali ikacji pedagogicznych. Nierzadko już w trakcie pierwszych
kilkunastu minut zajęć zauważalna
jest jednak zmiana postawy wobec
prowadzącego, który okazuje się
jednak osobą mającą doświadczenie w pracy z dziećmi, potra iącą
przekazywać wiedzę w sposób odpowiedni do wieku uczniów.

Zapewne w zależności od możliwości danej instytucji, jednak w coraz
większym stopniu edukatorzy przechodzą liczne szkolenia. Pozwalają
one w odpowiedni sposób zarówno
przekazywać wiedzę, jak i przygotowywać zajęcia praktyczne zgodnie
z poziomem rozwoju emocjonalnego, w szczególności procesów poznawczych, tak odmiennych na każdym etapie rozwoju ucznia. Ważnym
elementem jest doświadczenie edukatora pozwalające przygotować
zajęcia w taki sposób, aby uczeń wyniósł z nich solidne podstawy, dostosowane do możliwości procesów poznawczych, takie jak: pojęcia, obrazy,
doznania zmysłowe itp. Pozwalają
one w późniejszym czasie na kształtowanie postrzegania świata oraz
budowania własnej tożsamości.
Przykładem tak rozumianej edukacji
jest chociażby poniższy scenariusz
lekcji muzealnej opracowany na potrzeby konkretnej grupy odbiorców
na danym etapie rozwoju, a dodatkowo uwzględniający wytyczne nowej
podstawy programowej Ministerstwa
Edukacji Narodowej3.

Nauka poza szkołą
Zatem odmienną, a zarazem ciekawszą formą nauki dla ucznia stają się zajęcia pozaszkolne, w tym
przypadku lekcje muzealne łączące
element inności – wyjścia poza
szkolne mury, z góry kojarzące się
uczniom z siedzeniem w ławce, no-

1
P. Szeląg, Wprowadzenie do historii edukacji muzealnej w Polsce, [w:] Raport o stanie edukacji muzealnej w Polsce. Edukacja muzealna w Polsce. Sytuacja, kontekst, perspektywy rozwoju. Raport o stanie edukacji muzealnej w Polsce, nr 2.
2
Tamże, s. 41–43.
3
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r.
Nr 4, poz. 17).

Źródło: domena publiczna.

towaniem i oczekiwaniem na dzwonek ze zdobywaniem wiedzy.
Od momentu zaproszenia uczniów
do sali edukacyjnej aż do pożegnania edukator kieruje każdym etapem
zajęć w taki sposób, aby spełniał on
wymogi z góry ustalonej jednostki
lekcyjnej. Należy jednak pamiętać, że
to prowadzący jest „na usługach” uczniów i przez ich obserwację, formułowane pytania, a przede wszystkim
przez ciągły dialog stara się wychwycić
kierunki zainteresowań, które w miarę
możliwości rozwija (starając się nie
odbiegać od tematu głównego), aby
uczniowie mogli doskonalić szeroko
rozumianą ciekawość świata.

Najpierw teoria

Źródło: domena publiczna.

odbioru, a przede wszystkim w sposobie nawiązania dialogu z uczniami.
Stąd etap przygotowania uczniów
do odbioru tak nietypowego przekazu, jakiemu zostaną poddani, jest
bardzo ważny.
Niestety równie rzadko zdarza
się, aby nauczyciel przed lekcją
ustalił lub nakreślił poziom przygotowania uczniów do danego
tematu. Jest to o tyle ważne, że ułatwia edukatorowi ocenę wiedzy,
sposób przekazu, oczekiwania nauczyciela oraz skraca czas poświęcony przez prowadzącego na analizę stopnia przygotowania danej
grupy. Być może wynika to z traktowania lekcji muzealnych jako tzw.
odskoczni od zajęć szkolnych.
Nieodzownym elementem jest
część teoretyczna, na którą składa
się prezentacja multimedialna dostosowana do konkretnego etapu
nauczania. Na prezentację składają się niemal wyłącznie fotograie, skany rycin oraz różnego typu
schematy lub kolejno pojawiające
się obrazy układające się w logiczną
całość. Ramki tekstowe ograniczają się jedynie do haseł z najważniejszymi postaciami, wydarzeniami
czy datami. Ważnym elementem są
mapy (użyte w prezentacji: przekrojowe oraz rozwojowe), na podstawie których uczniowie nabywają
biegłości w odczytywaniu symboli
tworzących obraz wydarzeń w czasie i przestrzeni. Ponadto całość
uzupełniona jest zarówno o źródła
pisane, jak i ikonogra iczne.
Za pomocą powyższych środków
przekazu uczeń, pobudzając swoją
wyobraźnię oraz przywołując zdoby-

Potem praktyka
Pod koniec prezentacji następuje
zaproszenie do części praktycznej
oraz jej omówienie wraz z panującymi zasadami zachowań. Całość nastawiona jest na czynności aktywizujące, na które składają się zamieszczone
w załączonym tu scenariuszu zadania
(patrz: punkt D, podpunkt 8). Uczniowie w odpowiedniej kolejności otrzymują wcześniej przygotowane materiały mające na celu pobudzić ich
wyobraźnię i sprawność manualną
(pisanie piórem gęsim za pomocą
atramentu, wyklejanie pieczęci z modeliny). W tym momencie rola prowadzącego schodzi do poziomu pomocy
oraz nadzoru bezpieczeństwa. Dodatkowo poszerza on wiedzę uczniów,
nawiązując do podobnych czynność
z czasów średniowiecza. Na tym etapie następuje „rozluźnienie” grupy,
jednak nadal wykorzystywana jest
wcześniej pozyskana wiedza.
Następuje wprowadzenie do kolejnej części, czyli zwiedzania wystawy
„Tu powstała Polska”, która ma ostatecznie ugruntować wiedzę i utrwalić
wiadomości przez własne doświadczenia ucznia. Atutem wystawy jest
jej interaktywność, przez co następuje rozwinięcie zmysłów takich jak:
dotyk, wzrok czy słuch. Prowadzący,
będący również przewodnikiem,
korzysta ze zmody ikowanego systemu oprowadzania dostosowanego
do danej grupy oraz lekcji. Stara się
przenieść uczniów w czasy wczesnośredniowieczne i skupia się jedynie
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Każda jednostka lekcyjna składa
się z kilku części. Pierwszym nieodzownym elementem lekcji muzealnej są czynności wstępne, na które
składają się: powitanie, przedstawienie prowadzącego, zaznajomienie z tematem, opis czynności czekających uczniów, zaproszenie oraz
najważniejsze, czyli zapoznanie się
z wiedzą uczniów na temat danej
jednostki lekcyjnej.
Powtarzającym się nieustannie
problemem tego etapu jest brak
przygotowania wstępnego danej
grupy do wizyty w muzeum oraz
do tematu lekcji. Wielokrotnie zdarza się, że uczniowie przybywający
na lekcję nie mają pojęcia o tematyce,
która zostanie poruszona, lub o rodzaju muzeum, do którego przybyli.
Biorąc pod uwagę obserwację grup,
które zostały uprzednio przygotowane przez nauczyciela, istnieje zauważalna duża różnica w poziomie

Dobrawa

forum edukacyjne

Mieszko I

tą wcześniej wiedzę lub skojarzenia,
„sam” zdobywa wiadomości. Prowadzący, kontrolując prezentację, zaznacza najważniejsze punkty tworzące
bazę wiedzy na dany temat. Głównym założeniem prezentacji jest zainteresowanie uczniów tematyką przez
percepcję wzrokową i stały dialog
z prowadzącym. Kieruje on w taki sposób uczniami, by to oni, odpowiadając
na pytania wsparte prezentacją, nadawali rytm lekcji. Przez odpowiedni dobór pytań pojawiających się w trakcie
prezentacji (skąd?, dlaczego?, w jaki
sposób?, jak sądzicie?) uczeń nabiera sprawności w rozwijaniu twórczego
myślenia oraz doskonali umiejętność
wyrażania swoich poglądów.

forum edukacyjne

na elementach, które pojawiły się
na wcześniejszym etapie lekcji, tak
aby zdobyta wiedza została ugruntowana. Nie skupia się na pozostałych
elementach ekspozycji, aby nie wprowadzać chaosu w procesie poznania.
Na koniec uczniowie otrzymują krótką tabelę do wypełnienia, w razie
potrzeby mogąc posiłkować się elementami wystawy. Po krótkim zwiedzaniu następuje podziękowanie
za zaangażowanie uczniów oraz zaproszenie do ponownego odwiedzenia muzeum.

Nauka przez zabawę?
Mimo że lekcje wpisują się
w przyjęty program edukacji szkolnej, w pierwszych fazach zaistnienia
takiej formy edukacji muzealnej
można było odczuć pewną rezerwę ze strony nauczycieli. Nieste-
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ty bardzo często lekcje w muzeum
postrzegane są jako odskocznia
od zajęć programowych, jako pewien sposób rozrywki, zabawy.
Inność lekcji muzealnych polega
właśnie na wprowadzeniu elementów praktycznych nierzadko mylonych ze swobodną zabawą. Jednak
czy zabawa to również nie sposób
nauki i doświadczania?
Obecnie coraz bardziej umacnia
się przeświadczenie o celowości tego

Temat: Mieszko I – I polski VIP
Szkoła podstawowa
Czas realizacji: 90 minut (40 minut – prezentacja multimedialna, 35 minut – część praktyczna, 15 minut – zwiedzanie ekspozycji)

–

–

–

–
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Dagome iudex – kopia znajdująca się w Bibliotece Watykańskiej

–

–
–
–
–
–

A. CELE LEKCJI
Uczeń pamięta:
daty: 945? – 25.05.992 (narodziny i śmierć Mieszka I),
965 (małżeństwo Mieszka I z Dobrawą, sojusz z Czechami), 966 (przyjęcie chrztu przez Mieszka I), 972 (bitwa pod Cedynią),
postacie: Gall Anonim, Wincenty zw. Kadłubkiem, Thietmar, Siemowit, Leszek, Siemomysł, Mieszko I, Dobrawa, Oda, Bolesław Chrobry, Hodon, św. Wojciech,
nazwy i rozmieszczenie: plemion polskich, grodów
pierwszych Piastów.
Uczeń rozumie:
pojęcia i terminy: archeologia, historia, kronika, legenda, gród, gród satelitarny, podgrodzia, Grody Czerwieńskie, bród, drużyna Mieszka, wój, Piast, Piastowie,
dynastia, palatium, rotunda, trybut, Dagome iudex,
tabliczka woskowa, stilus, pergamin, inicjał, źródło: pisane, niepisane, ruchome, nieruchome;
trudności związane z pozyskiwaniem informacji z doby
kształtowania się państwowości polskiej.
Uczeń potraﬁ:
rozróżnić znaczenie terminów archeologia i historia,
naszkicować drzewo genealogiczne Mieszka I,
wskazać na mapie oraz nazwać najważniejsze plemiona
polskie,
wyjaśnić teorię podboju wewnętrznego wg ram chronologicznych,
opisać przebieg bitwy pod Cedynią oraz jej skutki,

Źródło: domena publiczna.

typu zajęć, co jest widoczne w liczbie
odbywających się lekcji w szczególności tych, które spełniają normy
przewidziane przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej. Połączenie wiedzy zdobytej w szkole z tą poszerzoną o lekcję muzealną daje uczniom
szerokie możliwości rozwoju, przygotowując ich do budowania własnej
tożsamości w kontekście historii rozumianej jako dziedzictwo zarówno jednostki, jak i całego narodu.

– omówić drogę, znaczenie oraz skutki przyjęcia przez
Mieszka I chrztu,
– wskazać na mapie oraz nazwać najważniejsze ośrodki
kościelne około roku 1000,
– nakreślić zasięg państwa Mieszka I z najważniejszymi
grodami na podstawie dokumentu Dagome iudex,
– omówić najważniejsze elementy składowe grodu oraz
wczesnośredniowiecznego domostwa,
– rozwinąć zagadnienie przybycia oraz rozpowszechniania na ziemiach polskich pisma łacińskiego i administracji państwowej,
– wskazać oraz omówić środki płatnicze w czasach kształtowania się państwa polskiego,
– wyjaśnić wielkość i zasługi Mieszka I na podstawie
działań politycznych, militarnych oraz decyzji podejmowanych przez władcę,
– rozwijać swoje myśli oraz wyrażać je na forum, biorąc
aktywny udział w rozmowie moderowanej przez prowadzącego.
B. ŚRODKI DYDAKTYCZNE
– prezentacja multimedialna: „Mieszko I – I polski VIP”,
autor: M. Sierant,
– ekspozycja muzealna: „Tu Powstała Polska”, makiety
pierwszych budowli chrześcijańskich, Drzwi Gnieźnieńskie, środki płatnicze, drużyna wojów i ich uzbrojenie,
tabliczki woskowe, dokumenty lokacyjne, gablota z artefaktami „pogańskimi” oraz „chrześcijańskimi”,
– kopie: średniowiecznych tabliczek woskowych, pieczęci
majestatycznych, tekstu łacińskiego (list wzorcowy), autor: M. Sierant; zalaminowanych tekstów średniowiecznych przygotowane z materiałów książkowych,
– karta liter gotyckich do zapisania, autor: M. Sierant (załącznik nr 1); tabela do uzupełnienia, autor: M. Sierant

C. METODY KSZTAŁCENIA:
opowiadanie, opis, pokaz, pogadanka, praca zbiorowa
(zajęcia manualne), zwiedzanie ekspozycji.
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D. PRZEBIEG LEKCJI (punkty 2–7 prezentacja multimedialna):
1. Czynności wstępne: przedstawienie prowadzącego,
nakreślenie tematu, zapoznanie się z wiedzą uczniów
na temat Mieszka I za pomocą pytań wspomagających
(pojawiających się na każdym etapie lekcji), omówienie
etapów zajęć, zaproszenie do uczestnictwa w lekcji.
2. Rozwinięcie pojęć związanych z badaniem odległych
czasów:
Prowadzący, nawiązując do miejsca (Muzeum Archeologiczne), wyjaśnia, na czym polega praca archeologa,
co można zobaczyć w muzeum archeologicznym, skąd
czerpiemy wiedzę na temat przeszłości (rodzaje źródeł)
oraz czy jest ona wiarygodna. Na czym polega różnica między archeologią a historią, kim byli kronikarze,
co to jest legenda. Podkreśla rolę archeologii jako nauki
służącej poznaniu dziejów. Zaprasza do udziału, zadając
pytania:
● Kiedy mówimy o archeologii, a kiedy o historii?
● Czy możemy być w stu procentach pewni, że dobrze
czytamy przeszłość?
● Skąd wzięły się legendy i czy można im wierzyć?
3. Wprowadzenie do zagadnienia głównego:
Rodowód Mieszka I – na podstawie slajdu z zamieszczonym imieniem władcy oraz strzałkami uczniowie wspólnie zastanawiają się nad imionami przodków, małżonek
oraz spadkobierców Mieszka I. Prowadzący pokrótce nakreśla pochodzenie: nazwy Piastowie, wskazując na legendę o Piaście, pochodzenie imienia Mieszka oraz daty narodzin i śmierci władcy, przy czym zwraca uwagę na podania
zamieszczone w kronikach. Uczniowie przyglądają się
bardziej i mniej znanym przedstawieniom Mieszka pochodzącym ze średniowiecznych źródeł pisanych. Omówiony
zostaje sposób zawierania sojuszy – małżeństw wśród
wczesnośredniowiecznej warstwy panującej. Wyjaśniona zostaje rozbieżność dat, nazw oraz podań wynikająca
z różnic źródłowych. Prowadzący wspomaga się licznymi
pytaniami, pobudzającymi uczniów do aktywnej rozmowy:
● Skąd biorą się w kronikach różnice dotyczące daty narodzin Mieszka I?
● Czy dany kronikarz był zawsze na miejscu zdarzenia?
● Dlaczego Mieszko I zawarł sojusz z Czechami i czy on
wybrał sobie Dobrawę za żonę?
4. Rozwinięcie zagadnienia głównego:
Na podstawie map umieszczonych w prezentacji uczniowie podają nazwy najważniejszych plemion polskich,
głównych ośrodków wczesnopaństwowych. Prowadzą-

cy omawia poszczególne etapy podboju wewnętrznego.
Wskazuje najważniejsze kierunki geograﬁczne, polityczne
oraz cele walk i zawieranych sojuszy. Posiłkując się planem oraz skanem obrazu bitwy pod Cedynią Ludwika
Piosickiego, uczniowie opisują teren, uzbrojenie i sposób
walki. Uczniowie, posiłkując się mapą, porównują zmiany
dotyczące zasięgu państwa Mieszka I przed podbojami
i po nich.
● Jakie nazwy nosiły plemiona polskie i jakie były ich
główne ośrodki grodowe?
● Dlaczego do bitwy doszło na brodzie w miejscowości
Cedynia?
5. Uzupełnienie wiedzy na temat życia w Polsce wczesnopiastowskiej:
Opierając się na fotograﬁach zabytków, uczniowie
charakteryzują uzbrojenie drużyny Mieszka I oraz sposób
walki wojów. Na podstawie skanów schematów, makiet
grodów, chat uczestnicy opisują poszczególne elementy
składowe grodu, chaty, sposób ich budowy. Omówiona
zostaje rola podgrodzi oraz grodów satelitarnych. Na podstawie fotograﬁi, charakterystycznych dla danego miejsca,
uczniowie, porozumiewając się w grupie, odgadują nazwę
grodu (Ostrów Lednicki, Giecz, Gniezno, Poznań), opisują najważniejsze dla danego miejsca cechy. Prowadzący opisuje zagadnienie przyjęcia chrztu przez Mieszka I,
jego możliwe drogi, skutki polityczne, gospodarcze oraz
cele przyświecające władcy w momencie podjęcia decyzji.
Opisuje również pierwsze budowle związane z nową religią (rotundy) oraz ich funkcje (religijne, strategiczne), nawiązując do wcześniej poznanych grodów. Na podstawie
obrazów polskich malarzy uczniowie omawiają okoliczności przyjęcia chrztu w realiach średniowiecza. Pokrótce zarysowana zostaje postać św. Wojciecha. Omówiony zostaje
dokument Dagome iudex. Wybrany uczeń czyta tłumaczenie tekstu źródłowego i na jego podstawie pozostała
część grupy, posiłkując się mapą, określa granice państwa
Mieszka I. Na podstawie wskazówek uczniowie opisują
środki płatności stosowane w Polsce wczesnopiastowskiej.
● W jaki sposób Mieszko I był w stanie dokonać podboju
plemion na takim obszarze?
● Dlaczego Mieszko I przyjął chrzest od strony czeskiej?
6. Podsumowanie lekcji:
Prowadzący wskazuje elementy (monety okolicznościowe, banknoty użytkowe, znaczki, medale, obrazy) mające
świadczyć o pamięci panującej wśród narodu polskiego
nakierowanej na Mieszka I. Na ich podstawie uczniowie
charakteryzują postawę oraz zasługi władcy, ugruntowując własne poczucie przynależności narodowej.
7. Wprowadzenie do części praktycznej:
W kilku słowach prowadzący omawia rodzaje oraz
sposób pozyskania środków piśmienniczych (pergamin,
tabliczki woskowe). Przedstawia pierwsze księgi, omawia
ich język (łacina), sposoby kopiowania, inicjały, tematykę.
Uczniowie dowiadują się o różnicach między czcionką gotycką a italiką. Prowadzący omawia kartę z alfabetem gotyckim (załącznik nr 1) i objaśnia zasady zapisu, po czym
zaprasza uczniów do wcześniej przygotowanej części manualnej (praca przy stołach).

forum edukacyjne

(załącznik nr 2); pióra gęsie, stalówki, szablony średniowiecznych inicjałów, szary papier, modelina, dratwa,
– tekst źródłowy (zawarty w prezentacji multimedialnej):
tłumaczenie tekstu Dagome iudex – Wiek V–XV w źródłach, opr. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 2003.

forum edukacyjne
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8. Zajęcia praktyczne:
– karta z alfabetem gotyckim (czas 10 minut), załącznik
nr 1 – Uczniowie za pomocą gęsich piór, stalówek osadzonych na drewnie oraz atramentu ćwiczą średniowieczne pismo gotyckie. Na stołach leżą zalaminowane
skany kart pochodzące ze średniowiecznych ksiąg, inicjały, alfabety. W międzyczasie uczniowie podchodzą
do prowadzącego, gdzie mogą wypróbować kolejny
sposób zapisu średniowiecznego (tabliczka woskowa
stilus). Jednocześnie prowadzący opisuje pracę średniowiecznych skrybów, wartość ksiąg, sposoby ich powielania.
– list średniowieczny (czas 25 minut) – uczniowie otrzymują szary przypalony na brzegach papier (na wzór
kojarzony ze starym zwojem), przygotowują list w formie: zaproszenia, skargi, zażalenia, wyznania uczuć,
testamentu itd. Całość musi zachować formę oraz styl
nawiązujące do średniowiecza. W międzyczasie prowadzący rozdaje modelinę oraz dratwę do wykonania
pieczęci. W trakcie odczytywania listów uczniowie przygotowują pieczęcie (modelina z glinianym odciskiem
pieczęci orła wczesnopiastowskiego, dratwa).
– zwiedzanie wystawy „Tu Powstała Polska” (czas 10 minut) – powtórzenie i usystematyzowanie wiedzy.
– karta do uzupełnienia (czas 5 minut), załącznik nr 2
– uczniowie uzupełniają luki na podstawie zdobytych
wiadomości, po czym następuje wspólne sprawdzenie
brakujących haseł.

Załącznik nr 1 – karta z alfabetem gotyckim

Załącznik nr 2 – karta do uzupełniania
Pisane
Kronika
Źródła
Ruchome: moneta,
Niepisane
Nieruchome: osada,
Leszek
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ok. 945 –
966 –
972 –
25 maja 992 –
Rotunda –
Drzwi Gnieźnieńskie –
Nie tylko monety, ale: –

Mieszko I
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Socmodernizm
Il. 1. Spodek w Katowicach, fot. M. Pszczółkowski

Michał Pszczółkowski

ypadki tzw. poznańskiego czerwca, kiedy
strajkujący robotnicy Zakładów Cegielskiego zostali spacyfikowani przez wojsko i policję, doprowadziły do pierwszego poważnego
kryzysu władzy komunistycznej. W efekcie
lawiny zdarzeń dotychczasowa ekipa rządząca została zmuszona do ustąpienia, a przywództwo w partii
objął Władysław Gomółka. Rozpoczął się nowy etap
w powojennej historii Polski: czasy stalinowskie zostały potępione, nastąpiła pewna liberalizacja stosunków

W

społecznych oraz ograniczone otwarcie na Europę Zachodnią. Zmiany te przejawiły się także w sztuce i architekturze. Doktryna socrealizmu została odrzucona,
w projektowaniu powrócono zaś do idei modernistycznych. Ten powojenny, dość specyficzny na tle zachodnioeuropejskim etap rozwoju tego kierunku określa się
często mianem socmodernizmu.
Architektura polska lat 1956–1989 była do niedawna oceniana krytycznie przez historyków sztuki.
Postrzegano ją jako serię realizacyjnych porażek, projektowych niekonsekwencji i estetycznych klęsk. Samo
określenie „socmodernizm” miało charakter pejoratywny i opisywało przede wszystkim powtarzalne, bu-
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Il. 3. Przystanek kolejowy Warszawa Stadion, źródło: A. Romanowicz, Dworce i przystanki kolejowe, Warszawa 1970

Il. 4. Przystanek kolejowy Warszawa Ochota, źródło: architektsarp.pl
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Il. 2. Trzonolinowiec we Wrocławiu, fot. M. Pszczółkowski

historia i style
Il. 5. Kampus uniwersytecki w Toruniu, fot. M. Pszczółkowski
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dowane z prefabrykatów i często niekończone przez lata budynki i zespoły
budynków. W rzeczywistości w tych
czasach powstało wiele unikatowych
realizacji. Budowano je w atmosferze entuzjazmu dla nowoczesności,
otwarcia na świat i powrotu do podstawowych racji modernizmu. Obiekty te, często oparte na nowatorskich
rozwiązaniach konstrukcyjnych, ukazują, jak architekci tego okresu, dysponując wąskim repertuarem środków (wynikających m.in. z trudności
materiałowych), starali się o jakość,
polegającą nie tylko na przemyślanych rozwiązaniach funkcjonalnych
i przestrzennych, lecz także na efektach plastycznych.
Do najlepszych przykładów socmodernizmu należy katowicki „Spodek”
(il. 1) – hala widowiskowo-sportowa,
wybudowana w latach 1964–1971
według projektu Macieja Gintowta,
Macieja Krasińskiego i Andrzeja Żórawskiego. Budowla imitująca kształt
statku kosmicznego (nawiasem mówiąc, ukończona dziesięć lat po locie
Jurija Gagarina w kosmos) była jednym z pierwszych w skali światowej
obiektów zrealizowanych w koncepcji
tzw. tensegrity – oryginalnego rozwiązania konstrukcyjnego, przypominającego gigantyczne koło rowerowe. Innym przykładem nowatorskiej
konstrukcji może być wrocławski tzw.
Trzonolinowiec (1961–1967, proj. Andrzej Skorupa i Jacek Burzyński, il. 2),
zwany też „wisielcem” – obiekt mieszkaniowy, jeden z niewielu budynków
zrealizowanych w konstrukcji trzonolinowej w skali europejskiej. Podstawą tego rodzaju konstrukcji jest
żelbetowy trzon, na którym osadzone
są stropy w postaci kwadratowych
platform zawieszonych na stalowych
linach. Liny są zamocowane do szczytu trzonu i zakotwiczone na poziomie

Il. 6. Biurowiec NOT w Krakowie, fot. M. Pszczółkowski

Il. 7. Sedesowce we Wrocławiu, fot. M. Pszczółkowski

parteru, najniższe piętro zawieszono
nad niezabudowaną przestrzenią wokół trzonu.
Przykładów takich można wymienić więcej. Do interesujących rozwiązań nowoczesnej formy i konstrukcji
należą m.in. budynki warszawskich
dworców i przystanków kolejowych
autorstwa Arseniusza Romanowicza
i Piotra Szymaniaka, określone przez
Wernera Hubera, szwajcarskiego
krytyka architektury, mianem „pereł
na szynach”. Budynki te to wręcz przestrzenne rzeźby, z wygiętymi żelbetowymi płaszczyznami dachów, dominującymi nad szklanymi elewacjami
(il. 3). W ostatnich latach poddane
pieczołowitej rewitalizacji, pokazują, jak efektowna, piękna i elegancka
może być architektura powojennego
modernizmu.
Obserwując najciekawsze przykłady architektury powojennej, warto
zwrócić uwagę na zachodnie inspiracje, przyświecające projektantom
tych obiektów. Gdańska hala „Olivia”
(1973, proj. Maciej Gintowt, Maciej
Krasiński) była wzorowana na terminalu lotniczym Dulles w Chantilly
(USA) autorstwa Eero Saarinena, poznańska „Arena” (1972–1974, proj.
Jerzy Turzeniecki) na rzymskim Palazzetto dello Sport, wybudowanym
na olimpiadę w 1960 roku według
projektu słynnego konstruktora włoskiego, Piera Luigi Nerviego. Jeden
z przystanków kolejowych tandemu
Romanowicz–Szymaniak (il. 4) otrzymał łupinową konstrukcję dachu, inspirowaną popularną na Zachodzie
formą hiperboloidy parabolicznej, tzn.
powierzchnią zakrzywioną w dwóch
płaszczyznach (twórcą takiej formy
zadaszenia był meksykański architekt
Félix Candela). W Krakowie stanął
„blok szwedzki” (1959, Marta i Janusz Ingardenowie), a w Katowicach
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Il. 8. Supersam w Warszawie, fot. Zbyszko Siemaszko (domena publiczna)

nowych dzielnic spowodowało ponadto, że pojawił się
proces zaniku ulicy, rynku, żywego miasta i zamkniętych przestrzeni miejskich. Powstawały olbrzymie zespoły pozbawione własnych centrów, de facto będące
wielkimi sypialniami.
Na tle powszechnej szarzyzny blokowisk wyróżniają
się projekty, w których architekci starali się rozmaitymi
zabiegami formalnymi zindywidualizować sztampowe
bryły. Wprawdzie technologia prefabrykacji („wielka
płyta”) zasadniczo zawężała możliwości plastycznego
kształtowania, tym niemniej czasami udawało się wypracować rozwiązania bardziej interesujące. Tak było
w przypadku słynnego „Falowca” na osiedlu Przymorze w Gdańsku (1970–1973, proj. Tadeusz Różański,
Janusz Morek, Danuta Olędzka). Autorzy osiedla starali
się przerwać monotonię wydłużonego bloku przez jego
przełamania – w efekcie powstała pofalowana fasada,
która miała być swoistym lekarstwem na monotonię
bloku mieszkalnego. Innym przykładem są „Sedesowce” – bloki mieszkalne, wchodzące w skład zespołu mieszkalno-usługowy przy placu Grunwaldzkim
we Wrocławiu (1967–1973, proj. Jadwiga Hawrylak-Grabowska, il. 7). Budynki te otrzymały oryginalne
elewacje, złożone z zaokrąglonych narożników balkonów, podzielone pionowo w trzy kolumny, strukturalnie odpowiadające klatkom schodowym. W rzeczywistości zastosowano tu jeden element prefabrykowany,
który dzięki symetrii na osi poziomej przez możliwość
odwracania umożliwił pewne zróżnicowanie kompozycji.
Spuścizna architektoniczna czasów PRL w powszechnym odbiorze nie cieszy się poważaniem,
co skutkuje likwidacją realizacji nieraz bardzo wartościowych. Do takich należy warszawski dom handlowy
„Supersam” (1959–1962, proj. Maciej i Ewa Krasińscy,
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„Superjednostka” (1967–1972, proj. Mieczysław Król)
– oba inspirowane tzw. jednostką marsylską Le Corbusiera. Interesującym przykładem architektury powojennej jest miasteczko akademickie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1967–1973, proj. Ryszard
Karłowicz z zespołem, il. 5) – pierwszy na gruncie polskim kampus uniwersytecki wzorowany na rozwiązaniach amerykańskich i zachodnioeuropejskich.
Oczywiście, pamiętać należy o patologiach
PRL-owskiego systemu gospodarczego, którego efektem były negatywne, nieraz kuriozalne zjawiska w budownictwie i architekturze. Tę ciemną stronę socmodernizmu reprezentują tzw. inwestycje zaniechane
– budowy, które rozpoczynano, ale po pewnym czasie
z różnych powodów porzucano. Symbolem tego zjawiska jest słynny krakowski „Szkieletor” (il. 6), budowany jako biurowiec Naczelnej Organizacji Technicznej.
Budowę podjęto w 1975 roku, ale po czterech latach
wstrzymano ze względu na kryzys ekonomiczny. Budynek, do którego do dziś nie prowadzi żadna droga, wpisał się już w krakowski pejzaż miejski, współtworząc
alternatywną panoramę grodu Kraka.
Największym problemem dziedzictwa PRL są jednak tzw. blokowiska. Architektura mieszkaniowa, która
z punktu widzenia ilości powstających budynków była
najważniejszą dziedziną PRL-owskiego projektowania,
została poddana surowym normatywom pod względem technologii i powierzchni użytkowej i stała się architekturą monotonnych układów osiedlowych w technologii tzw. wielkiej płyty. W potocznym języku pojęcie
„architektury mieszkaniowej” zostało wyparte przez
„budownictwo mieszkaniowe”. Rzeczywiście, była
to architektura bardzo niskiej jakości, przede wszystkim pod względem wykonawstwa, które z reguły było
mniej czy bardziej niechlujne. Masowe budownictwo

historia i style
Il. 9. Dworzec kolejowy w Katowicach, źródło: „Architektura” 1973, nr 10
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Jerzy Hryniewiecki, il. 8) o niezwykłej konstrukcji wiszącej łukowo-linowej dachu. Konstrukcję tę stworzył
Wacław Zalewski, późniejszy wykładowca najbardziej
prestiżowej uczelni technicznej na świecie – Massachussetts Institute of Technology. Unikalny pomysł polegał na tym, że stalowe, ważące 100 ton (!) elementy
łuków konstrukcyjnych przykrycia dachowego były jednocześnie ściskane i wynoszone do góry przez supermocne, kablobetonowe liny ściągające, zakotwiczone
na dwóch skrajnych, przeszklonych ścianach. Budynek
ten nie istnieje od ponad dekady – mimo przeprowadzonej przez znawców architektury kampanii na rzecz
uratowania tego cennego przykładu architektury powojennej został rozebrany w grudniu 2006 roku.
Podobny los spotkał gmach dworca kolejowego
w Katowicach (1959–1972, il. 9), który był na gruncie
polskim najlepszym przykładem tzw. brutalizmu. Nurt
ten, stworzony po II wojnie światowej przez szwajcarskiego architekta Le Corbusiera, polegał na eksponowaniu faktury surowego betonu, uważanego przez
twórcę tego kierunku za symbol nowoczesnej estetyki.
Katowicki „brutal” został zaprojektowany przez słynnych „Tygrysów” – Wacława Kłyszewskiego, Jerzego
Mokrzyńskiego i Eugeniusza Wierzbickiego. Strukturę
dworca tworzyło szesnaście żelbetowych tzw. kielichów, złożonych ze słupów i powiązanych z nimi zadaszeń, przypominających odwrócone parasolki. Kielichy
połączono ze sobą w sposób elastyczny – było to idealne rozwiązanie dla miasta zagrożonego wstrząsami
górniczymi, każdy kielich mógł bowiem osiadać bez
obawy zaburzenia stabilności całej konstrukcji.
Przez wiele lat dworzec był reprezentacyjnym miejscem miasta, jednak nieremontowany oraz uzupełniony o przypadkowe elementy we wnętrzu, stracił
swój pierwotny blask. Pasaże zabudowano punktami
handlowymi, a hale stały się jednym z najbardziej niebezpiecznych miejsc w mieście. Ostatecznie rozebrany
w 2011 roku pod pretekstem złego stanu technicznego,
mimo protestów środowisk architektonicznych (w tym

światowych autorytetów), jest przykładem nieliczącej
się z otoczeniem arogancji architektonicznej i partykularnych interesów naszych czasów. Likwidacja tego
obiektu należy do największych strat w zakresie dziedzictwa architektury powojennej.
Szczęśliwie w ostatnim czasie zmienia się powoli
świadomość wartości architektury czasów PRL. Warszawski pawilon meblowy „Emilia” (1966–1969, proj.
Marian Kuźniar, Czesław Wegner, Hanna Lewicka) został uratowany przed rozbiórką dzięki wpisowi do rejestru zabytków, co w odniesieniu do architektury powojennej jest ciągle zabiegiem wzbudzającym wiele
kontrowersji. Krakowski hotel „Cracovia” (1959–1965,
proj. Witold Cęckiewicz), który planowano wyburzyć
w związku z zamysłem budowy galerii handlowej,
po długich bataliach stał się oddziałem Muzeum Narodowego w Krakowie. W dawnym hotelu znajdą się ekspozycje poświęcone nowoczesnej sztuce i wzornictwu.
Socmodernizm, który długo pozostawał piętnem, ułatwiającym deprecjonowanie architektury czasów PRL,
powoli staje się ważnym i wartościowym elementem
architektonicznej historii naszego kraju.
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Pod okiem Kopernika
Sylwia Nehring

entra nauki są miejscami,
w których przez aktywne
zwiedzanie – zabawę można
zgłębić wiedzę o naukach ścisłych, przyrodniczych, technicznych i społecznych. Dzięki eksponatom wchodzącym w interakcję
ze zwiedzającymi odbiorca obserwuje i doświadcza, w jaki sposób powstają i jak działają liczne zjawiska
fizyczne, chemiczne, przyrodnicze.
W marcu 2014 r. w mieście Mechelen w Belgii zorganizowano
Światowy Szczyt Centrów Nauki,
na którym uchwalono „Deklarację
z Mechelen”. Na mocy deklaracji
wspomniane centra, oprócz dotychczasowej działalności, zobowiązały
się do prowadzenia szeroko pojętej
edukacji oraz aktywizacji społeczeństw, w znacznej mierze lokalnych, z zakresu rozwoju nowych
technologii i nauki, także na poziomie globalnym. Ustalono kierunek współpracy wszystkich instytucji w przygotowaniu i organizacji
Międzynarodowego Roku Centrów
Nauki, który będzie obchodzony
w 2019 roku1. Przedsięwzięcie
to dowodzi, jak dużą rolę dla współczesnego centrum nauki odgrywa
sam odbiorca, a także działalność
edukacyjna skierowana do niego.

edukacja 2.0

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

C

Krótka historia

centrów popularyzujących nauki
ścisłe: The Science Center of Pinellas, The Paci ic Science Center, The
Smithsonian Institution, Exploratorium oraz Ontario Science Centre2.
Obecnie dla spragnionych wiedzy
dostępnych jest kilkaset instytucji,
które funkcjonują na terenie Europy, obu Ameryk, Afryki, Azji i Australii3.
W Polsce idee i plany stworzenia tego rodzaju placówek
powstały w latach 2004–2010.
W latach 2010–2014 otwarto dla
zwiedzających między innymi:
Ogród Doświadczeń w Krakowie,
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Centrum Nauki Experyment w Gdyni, Centrum Hewelianum w Gdańsku, EC1 Łódź – Miasto Kultury w Łodzi oraz Centrum

Nowoczesności Młyn
w Toruniu (CNMW)4.

Wiedzy
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Pod okiem Kopernika
Toruńskie Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy od ponad trzech
lat popularyzuje nauki ścisłe i przyrodnicze przez interaktywne wystawy oraz promowanie osiągnięć
naukowych człowieka. Idea powstania centrum zrodziła się już około
dziesięć lat temu, ale do formalnego powołania instytucji oraz rewitalizacji terenu dawnych Młynów
Richtera pod jego siedzibę doszło
w roku 2011. Całe przedsięwzięcie
powstało dzięki znacznej pomocy
i wsparciu o charakterze naukowym ze strony Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, z kolei
inansowym – Gminy Miasta Toruń

1
http://www.scws2014.org/wp-content/uploads/2015/01/Mechelen-Declaration_Polish1.pdf (dostęp do wszystkich stron internetowych przywoływanych w tym tekście: 15. 08.2015).
2
Informacja o pierwszych centrach nauki. Szersze dane dotyczące początkowej działalności wymienionych placówek dostępne są w zakładkach pt. About; Our history; Who we are itp.: https://en.wikipedia.org/wiki/Science_center; https://www.pacificsciencecenter.org/; http://
www.si.edu/; http://www.exploratorium.edu/; https://www.ontariosciencecentre.ca/ ; http://www.sciencecenterofpinellas.org/eic/.
3
W kwestii liczby centrów nauki na świecie dostępne są różne dane liczbowe: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_science_museums;
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_science_centers_in_the_United_States; http://www.ecsite.eu/members/directory; http://www.astc.
org/membership/.
4
Strony internetowe największych polskich centrów nauki: http://www.experyment.gdynia.pl/pl; http://www.kopernik.org.pl/; http://
mlynwiedzy.org.pl/; http://www.hewelianum.pl/; http://www.ogroddoswiadczen.pl/; http://www.ec1lodz.pl/.
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Początki tego rodzaju placówek
sięgają połowy XX wieku, kiedy
w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Kanadzie powstało aż pięć

Grupa dzieci podczas zwiedzania wystawy „Rzeka”. Przez zabawę najmłodsi uczą się działania starożytnej Śruby
Archimedesa, systemów kaskadowych oraz chińskiej Windy Wodnej. Fot. S. Nehring

edukacja 2.0

oraz Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Znaczną rolę w tym procesie
odegrali toruńscy naukowcy, w tym
dr hab. Jan Iwaniszewski, który był
autorem pierwszych koncepcji wystaw związanych tematycznie z Toruniem. Od 2011 roku, ze względu
na działania związane z rewitalizacją wspomnianych terenów, centrum miało swą siedzibę przy Wałach Gen. Sikorskiego w Toruniu.
Do uroczystego otwarcia docelowej,
nowoczesnej siedziby doszło 8 listopada 2013 roku.

Dla każdego
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Działalność CNMW skierowana
jest do każdego rodzaju odbiorcy, począwszy od dzieci w wieku
przedszkolnym, a na seniorach
kończąc. Oferta instytucji, poza
możliwością zwiedzania wystaw
stałych i czasowych, obejmuje wachlarz zajęć, warsztatów, ścieżek
dydaktycznych, pokazów naukowych i laboratoriów. Dostępna dla
zwiedzających oferta edukacyjna
wpisuje się w obowiązującą podstawę programową przedmiotów ścisłych. Warsztaty i laboratoria systematycznie są konsultowane z gronem pedagogicznym, tak
by uczniowie po wizycie w CNMW
mogli lepiej zrozumieć materiał
omawiany szkole, jak i wiedzieć,
gdzie można zastosować badane
zjawiska występujące w przyrodzie.
Zajęcia kierowane do najmłodszych odbiorców mają za zadanie

kształtować kompetencje edukacyjne, które są istotne na tym
etapie rozwoju i nauki. Z kolei
ścieżki dydaktyczne, warsztaty czy
laboratoria dla gimnazjalistów i licealistów mają na celu pokazanie
procesów izycznych i chemicznych. Pozwalają na przeprowadzanie eksperymentów, doświadczeń,
w wyniku których to uczeń, a nie
nauczyciel podczas lekcji w szkole doszukuje się przyczyn danego
zjawiska, jego przebiegu i skutków.
Zajęcia prowadzone są według
metody eksperymentu, projektu
badawczego oraz IBL (inquiry-based learning), które na ogół,
ze względu na ograniczony czas,
nie są realizowane w szkole.
Zgodnie z założeniami, zwłaszcza ostatniej metody, uczestnik
zajęć jest badaczem, sam zadaje
pytania, szuka odpowiedzi, wysuwa wnioski. Potwierdzeniem skuteczności działań CNMW w tym
zakresie jest duża popularność
wymienionych zajęć, zwłaszcza
wśród uczniów klas 4–6 szkół
podstawowych oraz gimnazjalistów. W maju i czerwcu 2015
roku wśród młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej największym zainteresowaniem cieszyły
się warsztaty oraz laboratoria,
na których prezentowano m.in.
zagadnienia związane z przyspieszeniem ziemskim, ciepłem parowania, dyfrakcją, polem magnetycznym, jak również biologią prostych organizmów – na podstawie
eksperymentów
prowadzonych

Przedmioty wykonane techniką druku 3D – fragment wystawy czasowej „Druk 3D”. Fot. S. Nehring

na kiełkach i drożdżach. Ponadto przeprowadzono warsztaty,
których celem było przybliżenie
zagadnień chemii doświadczalnej uczniom klas o pro ilu humanistycznym oraz pokazanie
ciekawych przykładów zastosowania chemii w życiu codziennym.
W ramach zajęć gimnazjaliści i licealiści mogli poznać sprzęt laboratoryjny, terminologię, proste
doświadczenia z substancjami
chemicznymi, jak również zgłębić
sposób wytwarzania mydeł, świec
i kosmetyków do makijażu.

Wystawy
Centrum Nowoczesności Młyn
Wiedzy swoją bogatą ofertę kieruje również do osób indywidualnie
zwiedzających instytucję. Obecnie
dostępnych jest sześć wystaw, które
rozmieszczone są na sześciu piętrach budynku. Ekspozycje tworzone są według najnowszych trendów
w wystawiennictwie i mają charakter interdyscyplinarny. Dużą
uwagę zwraca się na funkcjonalność
eksponatu oraz możliwość jego interakcji ze zwiedzającym, w wyniku czego odbiorca może dość łatwo
zrozumieć zastosowanie danego
zjawiska przyrodniczego.
Tematem przewodnim wystaw
stałych, tj. ekspozycji „Rzeka”
i „O obrotach”, jest miasto Toruń,
jego lokalizacja nad rzeką Wisłą
i wkład toruńskich naukowców
w rozwój nauk astronomicznych.
Na wystawie „Rzeka” zwiedzający może zapoznać się z przyrodą

edukacja 2.0

Fragment ekspozycji „przeŻYCIE”, na której najmłodsi
uczą się m.in. zagadnień przyrodniczych. Fot. S. Nehring

Jeden z eksponatów na wystawie czasowej „Więcej Światła”. Obiorcy mogą zobaczyć, jak duże znaczenie w odbieraniu przez nas kolorów ma temperatura barwowa. Fot. S. Nehring

w Polsce, dowiedzieć się, jakie gatunki zwierząt są zagrożone, zgłębić wiedzę o przepływie rzecznym, wirach i falach, turbinach
i młynach wodnych. Z kolei na wystawie „O obrotach” goście mogą
samodzielnie sprawdzić sposób
działania maszyn prostych, żyroskopu oraz dowiedzieć się, w jaki
sposób astronomowie znajdują
i badają ciała niebieskie. Ofertę
wystaw stałych poszerzyła ekspozycja „Idee”. Celem tej wystawy
jest prezentacja wybranych, ponadczasowych idei i wynalazków
człowieka, które wpłynęły na rozwój techniki, komunikacji, medycyny i sztuki.
Dostępne wystawy czasowe podzielić można ze względu na ich
charakter i tematykę na te, które w większym stopniu skłaniają
do zabawy, i te, które służą przede
wszystkim edukacji. Do tych pierwszych należą niewątpliwie umieszczone w stre ie dzieci: wystawa
„przeŻYCIE” i pracownia „przeBUDOWA”. Drugi typ reprezentuje np. wystawa optyczna „Więcej
światła”. Częstotliwość wymiany
wystaw i prezentowana przez nie
tematyka dostosowane są do opi-

nii i potrzeb zwiedzających. Swoją
treścią starają się poruszać bieżące
tematy w świecie nauki i techniki.
Przykładem jest dostępna od drugiego kwartału 2015 roku ekspozycja „Druk 3D”.

Popularyzacja nauki
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Potrzeba
Stale zwiększające się grono odbiorców oferty Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy świadczy o potrzebie funkcjonowania centrów
nauki, w których każdy samodzielnie może zobaczyć, doświadczyć
i zrozumieć, jak zachodzą skomplikowane zjawiska
izyczne
i do czego je wykorzystujemy
w życiu codziennym, np. podczas
prania ubrań, budowania domów,
latania samolotem, nurkowania
łodzią podwodną, jeżdżenia samochodem czy wytwarzania energii
odnawialnej. Wizyta w toruńskim
centrum nauki może być dla uczniów nie tylko zabawą czy rozwijaniem zainteresowań. Jest również
doskonałą okazją do sprawdzenia swojej wiedzy i praktycznych
umiejętności zdobytych na lekcjach
w szkole.

5
Informacje na temat działalności Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu zostały pozyskane nie tylko w wyniku analizy strony
WWW placówki oraz ulotek i broszur edukacyjnych, lecz także dzięki wywiadom przeprowadzonym z kierownikiem Działu Naukowo-Dydaktycznego, panią dr Katarzyną Przegiętką, specjalistką ds. oferty edukacyjnej w zakresie chemii, panią Agnieszką Wasilewską oraz specjalistką
ds. budowy i utrzymania ekspozycji, panią Agnieszką Woźniak.
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Centrum Nowoczesności Młyn
Wiedzy prowadzi ponadto aktywną działalność popularyzacyjną
w skali regionalnej. W roku 2014
placówka była organizatorem konferencji, która odbyła się w ramach
projektu przygotowanego przez
Urząd Marszałkowski w Toruniu,
tj. „Region Nauk Ścisłych”. W tym
samym roku realizowano także
projekt edukacyjny „DUN – działanie upowszechniające naukę”. Przy
wsparciu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przeprowadzono
również program „Wszechstronność Godna Kopernika” skierowany do zdolnej młodzieży z terenu
województwa kujawsko-pomorskiego. Z kolei w wakacje 2015 roku odbyło się tygodniowe szkolenie letnie
dla około 60 najzdolniejszych gimnazjalistów regionu.
Co roku CNMW stara się przybliżać nauki przyrodnicze i ścisłe

podczas toruńskiego Festiwalu
Nauki i Sztuki oraz wrześniowej
Nocy Naukowców5. W roku 2015
roku instytucja była też organizatorem ogólnopolskiej konferencji
„Interakcja-Integracja” skierowanej do centrów nauki i instytucji
zajmujących się popularyzacją.

ze znalezieniem odpowiednich
wiadomości na temat wyposażenia
i umundurowania jakby przestały
istnieć. Właśnie wtedy na internetowej stronie naszej grupy (zelaznyorzel.pl) po raz pierwszy został umieszczony szczegółowy opis
i fotogra ie odtwarzanego przez
nas żołnierza.

Jolanta A. Daszyńska

ecyzja o wejściu w szeregi
GRH była dużym wyzwaniem. Po pierwsze dlatego,
że założyli ją, czyli grupę Żelazny Orzeł, mąż (Krzysztof)
z synem (Andrzejem), co oznaczało
włączenie nowego rodzaju działalności do życia rodzinnego. Po drugie, zastanawiałam się, jak zostanie to odebrane na uczelni, gdzie
do tej pory nikt nie tylko nie zajmował się rekonstrukcją, ale tym
bardziej nie był członkiem grupy
rekonstrukcyjnej. Po trzecie, chodziło o II wojnę światową, lecz nie
były to jednostki alianckie czy dokładniej polskie, a niemieckie. Decyzja o zajęciu się odtworzeniem
sił niemieckich była podyktowana
jednak konkretną potrzebą odtwarzania przeciwników sił sojuszniczych. Poza tym, co w tym kontekście może dziwnie zabrzmieć,
kierowaliśmy się patriotyzmem
i szacunkiem dla ojczyzny. Okazało
się bowiem, że w rejonie walk nad
Bzurą w 1939 r. Niemcy nie odnosili wyłącznie sukcesów, ale i spektakularne porażki. Mało się jednak
o tym wiedziało, nie było tych wiadomości w książkach do historii,
a tymczasem rekonstruktorzy podejmowali już pierwsze próby „rekonstrukcji” polskiego września,
zwłaszcza momentów zwycięskich
dla Polaków. Ruch rekonstrukcyjny
dopiero się rodził.
Odtwarzanie wydarzeń II wojny
światowej było nowym wyzwaniem dla rekonstruktorów, którzy
pragnęli przypomnieć bohaterstwo polskiego żołnierza z września 1939 r. Stosunkowo szybko
pojawili się ci, którzy odtwarzali
stronę polską, ale z nimi problem, że nie mieli z kim „walczyć”.

D

Realizacja zamierzeń
Fot. Sylwester Wojciechowski
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Rekonstrukcje historyczne
z perspektywy rekonstruktora

Być na inscenizacji „Niemcem”
– to nie było popularne, wręcz
przeciwnie, stanowiło trudne wyzwanie. Narażało rekonstruktora
na nieprzewidziane reakcje widzów, bo pamięć tamtych dni jest
nadal silna w mentalności polskiego społeczeństwa. Organizatorzy
inscenizacji poszukiwali jednak
tych, którzy by odgrywali rolę przeciwników Polaków.
W 2003 r. zapadła decyzja, by zająć się odtwarzaniem działań strony
niemieckiej i to konkretnie tych formacji, które walczyły nad Bzurą
i które, co ważne, ponosiły porażki.
Było to trudne wyzwanie ze względu
na barierę psychologiczną, jak i z powodów całkiem prozaicznych: nie
było dostępu do materiałów, które
przedstawiałyby wygląd żołnierza niemieckiego walczącego w tym rejonie.
Pamiętam, że wiele wakacyjnych wyjazdów zagranicznych kończyło się zakupem specjalistycznej literatury. I tak
udało się zdobyć dokumentację, a następnie odtworzyć precyzyjnie uzbrojenie i umundurowanie żołnierzy niemieckich z walk nad Bzurą w 1939 r.
W późniejszych latach, gdy
rozwinął się Internet, problemy

Mąż i syn zaczęli uczestniczyć
w inscenizacjach i to spowodowało, że do grupy zaczęli dołączać
nowi członkowie. Wówczas powszechnie używane było określenie „rekonstrukcja historyczna”,
która obejmowała wszelakie inscenizowane bitwy czy potyczki.
Nikt nie zastanawiał się nad znaczeniem tego sformułowania. Było
ono nowe, nobilitowało, stanowiło
swego rodzaju wyróżnienie – jest
się rekonstruktorem i uczestniczy
w rekonstrukcjach.
Rekonstruktorów
przybywało, poczęły tworzyć się coraz
to liczniejsze grupy „niemieckie”.
W pewnym momencie były to już
najczęściej spotykane grupy rekonstrukcyjne w Polsce. Rekonstruktorzy mieli pole do popisu, bo już
nie tylko „strzelali”. Organizowane
spektakle były coraz bardziej rozbudowane i widowiskowe. Zaspokajało to u wielu rekonstruktorów
potrzebę zabawy w wojsko, znaną
z dzieciństwa. Podczas inscenizacji
pojawiały się konie, pod wierzch
i w zaprzęgach. Uczestniczyły w inscenizacjach różne pojazdy: motocykle, ciężarówki, czołgi, a na niebie „walczyły” ze sobą samoloty.
Rekonstruktorzy występowali także, w militarnych epizodach, w rolach cywilów. Trzeba jeszcze dodać
różnorodne efekty pirotechniczne:
płonące wiejskie chaty, wysadzanie
czy podpalanie pojazdów, efektow-
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ne wybuchy. Niektórym bardzo odpowiadało bycie „złym Niemcem”.

Przesyt
Pojawiła się taka sytuacja, że
grupy „niemieckie” około 2009 r.
w związku z rocznicą 70 rocznicą
wybuchu wojny większość grup
rekonstrukcyjnych w Polsce odgrywała wojska niemieckie. Z ilością
jednak nie współgrała jakość. Niektórym rekonstruktorom zaczęła
mylić się historia ze współczesnością. Nie chodziło wyłącznie
o przekaz historyczny, lecz niekiedy o „bycie Niemcem”. Rosnąca
liczba grup „niemieckich” nie szła
w parze z profesjonalizmem, ponadto zachowanie niektórych rekonstruktorów coraz bardziej wymykało się spod kontroli i niewiele
wspólnego miało z rekonstrukcją
historyczną.

Plan operacji łódzkiej, domena publiczna

tak odległa, że nie budzi emocji, nie
powoduje negatywnych skojarzeń.

Jak zostałam
rekonstruktorem?

W takiej sytuacji moja rodzina podjęła decyzję, by zając się
innym okresem dziejowym.
Nadal jednak byliśmy głęboko zainteresowani obszarem regionu
łódzkiego. Pojawiło się wyzwanie, jakim była niemal biała plama w naszej historii, mianowicie
Operacja Łódzka z czasów Wielkiej Wojny. Dziś wiemy o niej, że
była to największa operacja manewrowa I wojny światowej na froncie wschodnim. W okolicach Łodzi
do dziś znajduje się wiele cmentarzy z okresu pierwszej wojny. Tę
historię też należało przypomnieć.
Rekonstruktorzy wyprzedzili
działania historyków w tym zakresie.
To właśnie nasza grupa Żelazny
Orzeł zainspirowała odtwarzanie
żołnierzy tych jednostek wojskowych, które brały udział w Operacji
Łódzkiej jesienią 1914 r.1 I tak z rekonstruktorów przypominających
walki II wojny staliśmy się rekonstruktorami odtwarzającymi historię wojny poprzedniej. Od razu
poczuliśmy zmianę reakcji widzów.
Historia I wojny światowej jest już

Jak wspomniałam, grupę rekonstrukcji założyli mój mąż z synem, następnie dołączyli do nich
kolejni rekonstruktorzy. Oczywiście tworzyli ją sami mężczyźni.
Skompletowali umundurowanie
i wyposażenie. Każdy wyjazd
na kolejną inscenizację był bardzo dużym wydarzeniem, do którego wszyscy solidnie się szykowali. Ja byłam świadkiem wyłącznie domowych przygotowań.
Na inscenizacje nie jeździłam.
Znałam je tylko z relacji i wykonanych zdjęć. Do czasu…
Wejście do grona rekonstruktorów przyszło niespodziewanie
dla mnie samej. Latem 2005 r. mąż
i syn znów mieli wyjechać na kolejną inscenizację, jak zwykle na cały
długi dzień. Była piękna pogoda.
Nie chciałam znów czekać na nich
w domu. Na „chybcika” zostałam
przebrana. Z dzisiejszej perspektywy patrząc, mój strój, delikatnie
mówiąc, nie był za bardzo zgodny
z realiami.
Z tego jednak zdałam sobie sprawę dopiero później. Samo uczestnictwo w inscenizacji, spotkanie

1
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Moje metamorfozy
Wymyśliłam kolejne „wcielenie”. Znając historyczne realia,
wiedziałam, że sanitariuszki niemieckie działały poza linią frontu.
Postanowiłam tym razem przypomnieć właśnie taką sanitariuszkę. Uczestniczyłabym w inscenizacjach, na dalszym planie. Moje

A. Daszyński, Umundurowanie i wyposażenie żołnierza cesarskiej armii niemieckiej z okresu Operacji Łódzkiej 1914 roku, [w:] Operacja
Łódzka. Zapomniany fakt I wojny światowej, red. J.A. Daszyńska, Łódź 2012, s. 135–151.
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Wielka Wojna

z wieloma rekonstruktorami, było
czymś nowym, ale bardzo interesującym. Chodziło mi jednak o pełną
wierność stroju, w którym miałam
występować. Wymyśliłam postać,
którą chciałam odtwarzać. Była
ona zupełnie niehistoryczna. Chodziło po prostu, aby była wpasowana w epokę (II wojna światowa),
ale nie była postacią autentyczną.
Wybór padł na Helgę z kultowego brytyjskiego serialu komediowego Allo, Allo. Była to postać
pokazana z przymrużeniem oka
i właśnie taką chciałam prezentować. W moim wydaniu też nie była
to postać „na serio”. Raczej chodziło
o zwrócenie uwagi, że kobiety też
mogą uczestniczyć w inscenizacjach z II wojny. To się nie tylko
udało, ale efekty przerosły moje
oczekiwania. Już za rok pojawiły
się rekonstruktorki podobnie ubrane, w kolejnym roku było ich jeszcze więcej.

który gra nie tylko pozytywne
role.
Jednakże to role pozytywne
przyciągają ludzką życzliwość,
uśmiech, akceptację. Zaczęłam
także odtwarzać role, również cywilne, strony polskiej. W tym samym stroju (moda poniekąd nie
ma narodowości), ale grając polską mieszczkę uciekającą przed
wojskami niemieckimi, zyskiwałam sympatię. Było to znacznie
przyjemniejsze. A najwspanialszą
postacią, którą bardzo polubiłam,
była chłopka z chustką na głowie, koszem z warzywami czy bańką mleka.
Te moje metamorfozy odtwarzanych postaci z okresu II wojny
światowej były po części związane ze zmianami w ruchu rekonstrukcyjnym. Stał się zjawiskiem
szerokim i rozwarstwionym, nie
wszyscy mieli należyty dystans
do przeszłości, nie wszyscy umieli
zachować się podczas inscenizacji,
jak i po nich. Najważniejsza była
w tym przypadku kwestia podejścia do munduru. Mundur dla tzw.
strony polskiej jest przedmiotem
dumy i można go nosić zarówno przed inscenizacją, jak i po jej
zakończeniu. Natomiast mundur
niemiecki powinien być noszony

wyłącznie podczas inscenizacji,
a nie przed nią (chyba że podczas
prób), ani tym bardziej po jej zakończeniu. Nie wszyscy to jednak
rozumieją. Tłumaczenie nie zawsze
tra iało do rekonstruktorów.

Nowy cel
Zarówno z tej przyczyny, jak
i z uwagi na zbliżającą się setną
rocznicę rozpoczęcia I wojny światowej nasza grupa wytyczyła sobie
nowy cel. Tak zaczęliśmy naszą
przygodę z inscenizacjami związanymi z Operacją Łódzką, trwającą
od późnej jesieni do początków
grudnia 1914 r. Oprócz mężczyzn
odtwarzających
żołnierzy
armii pruskiej i rosyjskiej znalazło
się również miejsce dla kobiet.
Oczywiście znów nie na polu rekonstrukcyjnym (placu boju), ale
w pobliżu. Ich rolą było przede
wszystkim zwrócenie uwagi na klimat minionych lat. Panie w pięknych strojach z belle époque
mogły być i były atrakcją przyciągającą widzów.
Kreacje dla pań były odtwarzane wiernie z dawnych fotogra ii,
żurnali mód, obrazów. Inspiracją
były też wizyty w muzeach i materiały zamieszczane w Internecie. Na ogół byłyśmy postaciami

Fot. Archiwum Jolanty A. Daszyńskiej
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stanowisko, czyli punkt opatrunkowy, był w oddaleniu od obszaru
natężenia głównych „walk” rozgrywających się na polu rekonstrukcyjnym. Za rok, na kolejnych
inscenizacjach pojawiło się już
kilka sanitariuszek, w następnym całkiem spora grupa sanitariuszek wbiegała nawet na pole
„działań bojowych”. Nie wszystkie
rozumiały, że zachowują się ahistorycznie. Chodziło im głównie
o pokazanie się.
Pożegnałam się zatem i z tą
postacią. Pomyślałam o kolejnej,
która nie powinna być tak łatwa
do skopiowania. Postanowiłam
być kobietą przechadzającą się
pod rękę z niemieckim o icerem
z II wojny światowej. Ciekawe były
reakcje starszego pokolenia. Nie
oddzielało ono historii od niekonwencjonalnego jej ukazywania w formie tzw. żywej historii.
Często, zwłaszcza starsze panie,
uświadamiały mnie, co „z takimi,
jak ja robiono”. A zatem sukces:
odgrywana postać była na tyle
dobrze przedstawiona, że wywoływała odpowiednie skojarzenia
z autentycznymi wydarzeniami
z historii. Może nie było to przyjemne, ale przecież rekonstruktor
jest po części również aktorem,

Fot. Archiwum Jolanty A. Daszyńskiej

cjuszką w inscenizacji przypominającej zabiegi lecznicze w latach
70–80. XIX w. u tzw. Niebieskich
Źródeł rzeki Pilicy (2015). A także
matką, Antoniną z Kupczyńskich,
młodego Władysława Reymonta
z roku 1897 (2015).

Docenienie
Zagłębialiśmy się w zapomniane karty regionalnej historii. Nasza wiedza, a także umiejętności – przez różnego rodzaju
inscenizacje, prelekcje, referaty
na konferencjach naukowych,
publikacje książkowe, lekcje tzw.
żywej historii czy udział w piknikach historycznych, kolejnych

rekonstrukcje historyczne

niezwiązanymi z konkretnymi
osobami, choć zdarzały się przypadki, gdzie trzeba było „zagrać”
jakąś osobę konkretną lub nie konkretną, ale ściśle związana z wydarzeniami. Należało zatem jak
najdokładniej tę postać odtworzyć
łącznie z noszoną biżuterią, sposobem upięcia włosów, rodzajem
kwiatów na kapeluszu itd. Tak było
np. na terenie Skansenu Rzeki Pilicy, w którym inscenizowany był
w 2012 r. przyjazd carskiej pary
do wód z roku 1901, gdzie „byłam” carycą Marią Fiodorowną.
„Byłam” też dziedziczką błogosławiącą powstańców wyruszających
do boju w 1963 r. (2013) i kura-

edycjach Nocy Muzeów tudzież
wystawy tematyczne – docierały do coraz szerszych kręgów
odbiorców. Staliśmy się grupą,
której udział w inscenizacjach
był tylko częścią działalności.
To propagowanie wiedzy historycznej na spotkaniach z młodzieżą szkolną i mieszkańcami
wysunęło się na plan pierwszy.
Doskonałym przykładem były
organizowane przez nas w 2014
r. wystawy dotyczące Operacji
Łódzkiej 1914. Jedna odbyła się
w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, a druga
na dworcu kolejowym w Głownie. Zostaliśmy także zaproszeni do udziału w realizacji filmu
1914. Zanim opadły liście w reżyserii Pawła Siedlika, dotyczącego
walk na froncie wschodnim podczas I wojny światowej. Współpraca z reżyserem zaowocowała
także jego prelekcją w Oddziale
Łódzkim PTH. W efekcie nasza
pasja stałą się czymś więcej niż
tylko hobby, była też zobowiązaniem. Zostało to docenione.
W marcu 2015 r. GRH Żelazny
Orzeł otrzymała zaszczytne wyróżnienie, jakim jest medal „Pro Publico Bono”. To nie wyróżnienie, to też
odpowiedzialność za przyszłe działania. Członkowie naszej grupy są
z niego bardzo dumni.
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6 (3+3)

27,50

165,00

82,50

Wiadomości Historyczne z WOS

6 (3+3)
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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.
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Obchody Milenium Chrztu Polski
w Poznaniu i Gnieźnie 9–22 kwietnia 1966 r.
Jan Miłosz

nieźnieńsko-poznańskie uroczystości rozpoczynały kościelne obchody milenijne, które trwały
w innych diecezjach Polski do 26 sierpnia 1967 r.
Obchody Millenium Chrztu Polski w poszczególnych diecezjach, zwłaszcza tych, które były
resztkami biskupstw z terenów wschodnich II RP, napotykały na przeciwdziałanie ze strony władz komunistycznych. Były bowiem dla nich manifestacją wpływów Kościoła katolickiego w Polsce, mimo budowania
od ponad 20 lat komunistycznego ustroju.
Już w pierwszych latach po II wojnie światowej Episkopat Polski jeszcze pod kierownictwem ks. kard. Augusta Hlonda rozpoczął przygotowania do obchodów
Milenium Chrztu Polski. W roku 1946 zapoczątkował
wydawanie czasopisma „Nasza Przeszłość”, w którym
miano drukować materiały związane z ważnymi rocznicami historycznymi, w tym z początkiem chrześcijaństwa w Polsce. Przygotowania do milenium zamarły
w roku 1949 w związku z likwidacją przez władze komunistyczne wspomnianego pisma.

G

Stuła Millenijna – wykonana dla Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w roku 1964
Źródło: Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, Dokumentacja ikonograficzna, dział
– Albumy, sygn. Alb. 38.

Wielka Nowenna
Idea Wielkiej Nowenny jako wprowadzenia
do obchodów tysiąclecia chrztu Polski zrodziła się,
gdy Prymas Polski ks. kard. Stefan Wyszyński przebywał w więzieniu po swoim aresztowaniu w roku 1953.
Najpierw był klasztor w Rywałdzie Szlacheckim koło
Grudziądza, następnie w Stoczku Warmińskim, Prudniku i w Komańczy w Bieszczadach. To w tym ostatnim miejscu, mając już kontakt ze środowiskami skupionymi wokół Jasnogórskiego Sanktuarium, powstał
projekt odnowy Ślubów Lwowskich Jana Kazimierza (które to odnowienie dokonało się na Jasnej Górze
26 sierpnia 1956 r., gdy Prymas był jeszcze w Komańczy), a potem projekt Jasnogórskich Ślubów Narodu
– które złożone przez naród z uwolnionym Księdzem
Prymasem na Jasnej Górze w dniu 3 maja 1957 r. rozpoczęły Wielką Nowennę Narodu przed Millenium
Chrztu Polski.
Nowenna – nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, bardzo mocno wpisane w Polską religijność, oddała swoją nazwę temu wielkiemu nabożeństwu, a jednocześnie przez taką nazwę Ksiądz Prymas
i biskupi wskazywali, że nabożeństwo to ma być drogą
do odnowy wiary narodu, bazując na Maryi Matce
Boga. Wielka Nowenna (łac. novem – dziewięć, w tym
wypadku dziewięć kolejnych lat) według Księdza Prymasa była próbą wprowadzenia treści Ślubów Jasnogórskich w codzienne życie Polaków.
Program Wielkiej Nowenny realizowany był w kolejnych latach wokół następujących haseł:
● Rok pierwszy – ROK KOŚCIOŁA – rozpoczął się
3 maja 1957 roku i przebiegał pod hasłem: „Wierności Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi”;
● Rok drugi – ROK ŁASKI – zgodny z przyrzeczeniem
zawartym w Ślubach Jasnogórskich: „Przyrzekamy
żyć w Łasce uświęcającej bez grzechu ciężkiego” –
rozpoczął się 4 maja 1958 roku i trwał do 3 maja
1959 roku;
● Rok trzeci – ROK ŻYCIA – trwał od 3 maja 1959 roku
do 7 maja 1960 roku;
● Rok czwarty – ROK MAŁŻEŃSTWA – trwał od 7 maja
1960 roku do 7 maja 1961 roku i – jak pisał w podsumowaniu tego roku Ksiądz Prymas – „skupiał wysiłki całego Kościoła Polskiego wokół odnowy świętych węzłów małżeństwa katolickiego zagrożonego
w różnoraki sposób w swej jedności i trwałości”;
● Rok piąty – ROK RODZINY – trwał od 7 maja 1961
roku do 4 maja 1962 roku i odbywał się pod hasłem:
„Rodzina Bogiem silna”;
● Rok szósty – ROK WYCHOWANIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO – trwał od 6 maja 1962 do 4 maja 1963 roku
pod hasłem: „Młodzież wierna Chrystusowi”;

Reakcja władz państwowych

Episkopat Polski w procesji do Katedry w Gnieźnie – 14 kwietnia 1966 r.
Źródło: https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/97756:3/ (dostęp 17.06.2016).
●

●

●

Rok siódmy – ROK MIŁOŚCI I SPRAWIEDLIWOŚCI –
trwał od 3 maja 1963 do końca kwietnia 1964 roku
pod hasłem: „Abyście się społecznie miłowali” –
to wówczas abp Antoni Baraniak w jednym ze swoich wystąpień podkreślił: „w jakimkolwiek ustroju
byśmy się znaleźli, to kradzież zawsze będzie kradzieżą”;
Rok ósmy – ROK ASCEZY – którego tematem był
„Nowy człowiek w Chrystusie”, to rok walki z wadami narodowymi, zwłaszcza z pijaństwem, rozpoczął
się 3 maja 1964 ponownym odnowieniem Ślubów
Jasnogórskich, zakończył się 2 maja 1965 roku;
Rok IX – ROK WIERNOŚCI MARYI – trwał od 2 maja
1965 do Wielkiej Soboty 9 kwietnia 1966 roku, dnia
rozpoczęcia obchodów MILENIUM Chrztu Polski
w Gnieźnie. Hasłem tego roku były słowa pieśni maryjnej „Weź w opiekę Naród cały”.

Władze państwowe podjęły szereg działań mających utrudnić Kościołowi organizowanie uroczystości.
Przede wszystkim nie udzielano zezwoleń na uroczystości kościelne poza obrębem kościołów. Corocznie
w dniu święta Bożego Ciała i w inne święta religijne
będące dniami wolnymi od pracy telewizja nadawała
bardzo atrakcyjne ilmy, co miało powodować spadek liczby wiernych biorących udział w uroczystościach religijnych1.
Ponieważ władze centralne w ramach obchodów
tysiąclecia państwa polskiego nie przewidywały początkowo udziału Poznania w tym programie, Komitet
Wojewódzki PZPR w Poznaniu zwrócił się do KC PZPR
z prośbą, by zorganizować w Poznaniu jedną z centralnych imprez w związku z obchodami. Skierowany
do KC wniosek przypominał historyczną i aktualną rolę
Wielkopolski w dziejach państwa polskiego.
W styczniu 1966 r. Wydział Propagandy i Kultury
KW PZPR w Poznaniu opracował projekt programu
obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego. Pretekstem do ich zorganizowania stała się 21 rocznica sforsowania Nysy Łużyckiej przez II Armię Wojska Polskiego
i ostateczny powrót ziem piastowskich do macierzy.
W ramach obchodów przewidywano zorganizowanie
dwóch wieców w Gnieźnie i Poznaniu. Na otwartych zebraniach mieszkańcy Wielkopolski mieli podejmować
zobowiązania produkcyjne oraz deklarować wykonanie czynów społecznych2.

Uroczystości dodatkowe

Plany milenijne Kościoła

Wielkiej Nowennie towarzyszyła peregrynacja
po polskich para iach kopii cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Już po obchodach milenijnych w Gnieźnie, Poznaniu i na Jasnej Górze
2 września 1966 r. kopia obrazu została „aresztowana” przez milicję i zawieziona na Jasną Górę z zakazem
powrotu na trasę nawiedzenia. Po polskich para iach
pielgrzymowały od tego czasu puste ramy, Ewangeliarz, lilia i świeca. Obraz powrócił na trasę dopiero
18 czerwca 1972 r.
W okresie trwania Wielkiej Nowenny w obu archidiecezjach wielkopolskich, obok nabożeństw i uroczystości przewidzianych w dokumentach Episkopatu,
organizowano różne uroczystości mające właściwie
przygotować wiernych do obchodów. Jedną z form były
pielgrzymki do miejsc otoczonych kultem. Na terenie województwa było takich miejsc 25, zdecydowana
większość związana z kultem maryjnym. Corocznie
w dniu 24 kwietnia odbywał się w Gnieźnie odpust –

Episkopat Polski na czele z ks. kard. Stefanem Wyszyńskim przyjął plan obchodów Millenium Chrztu Polski
na posiedzeniu Komitetu Obchodów Millenium w dniu
31 grudnia 1965 r. w Gnieźnie. Podczas tego spotkania
postanowiono, że główne uroczystości kościelne będą
składały się z dwóch części. Pierwsza część miała rozpocząć się w Gnieźnie w dniu 9 kwietnia, a 16 kwietnia
w Poznaniu. Druga część obchodów miała zostać przeniesiona do Częstochowy na dzień 3 maja 1966 r. Kulminacyjnym punktem obchodów miał być dzień 14 kwietnia – dokładna rocznica przyjęcia chrztu przez Mieszka.
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Realizacja w Gnieźnie
Zgodnie z planem kościelnym centralne uroczystości milenijne rozpoczęły się w Gnieźnie w Wielką Sobotę dniu 9 kwietnia 1966 r.
Następnego dnia, w Wielkanocną Niedzielę
10 kwietnia, kościelne obchody rozpoczęła procesja
rezurekcyjna i uroczysta msza święta. W czasie jej

Archiwum IPN Oddział w Poznaniu, sygn. Po 06/110 1 z 14, Notatka informacyjna dot. przygotowań kurii poznańskiej i gnieźnieńskiej
w związku z obchodami „Millenium”, 30 IX 1965.
2
APP, KW PZPR, sygn. 1312, Program inauguracji ostatniego roku obchodów Tysiąclecia w Poznaniu i Wielkopolsce w związku z 21. rocznicą sforsowania Nysy Łużyckiej przez II Armię Wojska Polskiego i ostatecznego powrotu polskich ziem piastowskich do Macierzy.
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trwania biskupi poinformowali wiernych, że władze
nie wyraziły zgody na procesję przez miasto, motywując to zakłóceniem porządku i bezpieczeństwa
publicznego. Po południu, o godz. 17.00 nastąpiło uroczyste przyjęcie wędrującego obrazu Matki Boskiej
Częstochowskiej. Dotarł on do Gniezna z województwa
bydgoskiego. Na trasie przejazdu nie gromadzili się
wierni. Po dotarciu do Gniezna Obraz został uroczyście
wniesiony do katedry, przed którą zgromadziło się
ok. 9 tysięcy osób.
Kolejny dzień (11 kwietnia – Poniedziałek Wielkanocny), poświęcony rodzinie i zasadom chrześcijańskiego życia małżonków, rozpoczęto od uroczystego
odsłonięcia Obrazu. Sumę ponty ikalną odprawił arcybiskup wrocławski Bolesław Kominek. Obchodom
towarzyszyły koncerty chórów, modlitwy i pogadanki,
m.in. na temat dziejów Gniezna.
W tym samym czasie władze państwowe zorganizowały pokaz mody, a następnie występy estradowe
artystów estrady warszawskiej i poznańskiej. Na zakończenie dnia odbył się trójmecz żużlowy.
W dniu 12 kwietnia (wtorek) uroczystości kościelne
rozpoczęło uroczyste Te Deum młodzieży katolickiej.
Przez cały dzień trwała adoracja w kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej. Do Gniezna przybywały także
delegacje młodzieży z poszczególnych para ii.
Środa (13 kwietnia) poświęcona był dzieciom.
Po południu odmówiono modlitwę za Polaków zmarłych w tysiącleciu.
W tym dniu organizacją imprez mających odciągnąć
zwłaszcza młodzież od uroczystości kościelnych zajmowali się gnieźnieńscy harcerze. Ponadto do Gniezna
przyjechał zespół Czerwone Gitary. Zorganizowano
także kiermasz atrakcyjnych towarów. Uroczysta dekoracja miasta miała dopełnić atmosfery święta i odciągnąć
mieszkańców od obchodów kościelnych. Równocześnie
w tym dniu w prawie wszystkich wsiach województwa
poznańskiego odbyły się zebrania inaugurujące wielkopolską sztafetę tysiąclecia. By nadać im odpowiednią
oprawę, władze lokalne nakazywały dekorację domów.
Po zebraniach o icerowie prowadzili rozmowy z miejscowymi księżmi, o czym nie byli oni wcześniej informowani. Żołnierze dysponowali natomiast charakterystykami księży przygotowanymi przez SB.
Szczególnie uroczysty przebieg miały obchody
w czwartek, 14 kwietnia. Przed południem po uroczystym Te Deum narodu procesyjnie wprowadzono kardynała S. Wyszyńskiego do katedry, gdzie uroczyście
wyświęcił nowych kapłanów archidiecezji. Po ceremonii religijnej w katedrze pod przewodnictwem Prymasa rozpoczęła się sesja naukowa poświęcona metropolii gnieźnieńskiej.
Po południu do rezydencji prymasowskiej przybyli polscy arcybiskupi i biskupi, których następnie
3

Procesja z Obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej z Fary Poznańskiej do Katedry
Poznańskiej – 17 kwietnia 1966 r.
Źródło: http://www.cyryl.poznan.pl/ (dostęp 17.06.2016).

w uroczystej procesji wprowadzono do katedry. Kolejna w tym dniu sesja naukowa poświęcona była roli
Gniezna jako stolicy Mieszka i Bolesława Chrobrego. Wykład na ten temat wygłosił prof. Jerzy Kłoczowski z KUL. Po jej zakończeniu duchowieństwo i wierni
przeszli w uroczystej procesji do ołtarza Tysiąclecia,
przy którym odprawiono mszę świętą z kazaniem
Księdza Prymasa. Na zakończenie tego dnia jeszcze
raz odśpiewano Te Deum, któremu towarzyszyło bicie
w dzwony nie tylko w Gnieźnie, ale w całej Polsce.
Po odśpiewaniu pieśni Boże coś Polskę odprowadzono
biskupów do rezydencji prymasowskiej. Po chwili prymas Wyszyński z trzema arcybiskupami: Antonim Baraniakiem, Karolem Wojtyłą i Bolesławem Kominkiem
pojawili się na balkonie i Prymas jeszcze raz tego dnia
przemówił do zebranych licznie wiernych.
Władze starały się zakłócić przebieg uroczystości
i dlatego nad zgromadzonymi wiernymi przeleciał dość
nisko z ogromnym hukiem wojskowy odrzutowiec,
a następnie nad tłumem krążył wojskowy helikopter.
Konkurencyjne obchody państwowe zaczęły się właśnie tego dnia po południu dwoma koncertami zespołu Ever Green Sekstet. W Gnieźnie koncert dał także
Zespół Pieśni i Tańca Wojska Polskiego. Na wolnym
powietrzu na panoramicznym ekranie wyświetlano
atrakcyjne ilmy, w tym Krzyżaków, przy czym wstęp
był bezpłatny3.
Przedostatni dzień uroczystości w Gnieźnie
(15 kwietnia – piątek) obchodzony był pod hasłem
„Naród w ojczyźnie i na wychodźstwie wierny Kościołowi”. Podczas odprawianych w tym dniu mszy świętych modlono się za Polaków na obczyźnie.
Obchody państwowe to kolejne koncerty zespołów
muzycznych. Wieczorem wojsko i młodzież uczestniczyli w uroczystym capstrzyku. W całym wojewódz-

Archiwum Archidiecezji Poznańskiej w Poznaniu (dalej AAP), sygn. OA XIII 359, Uroczystości tysiąclecia chrztu Polski w Gnieźnie w dniach
od 9 do 17 kwietnia 1966 r. APP, KW PZPR, sygn. 1314, Program uroczystości millenijnych w Gnieźnie i Poznaniu; tamże: Plan ważniejszych przedsięwzięć polityczno – organizacyjnych w związku z obchodami Tysiąclecia Państwa Polskiego w Wielkopolsce.

Działania w Poznaniu

znaniu 16 i 17 kwietnia było kulminacją tych obchodów. Na całej trasie przejazdu zgromadziły się tłumy
wiernych (ok. 30 tys.), często ją tarasując. Wznoszono
okrzyki na cześć Prymasa Wyszyńskiego. W samym Poznaniu Plac Kolegiacki i ulice, którymi miał przejeżdżać
obraz, zatłoczone były ludźmi. W ocenie władz zgromadziło ich ok. 25 tys. Miasto zostało odświętnie udekorowane. Na katedrze umieszczono dużą literę „M”.
Uroczyste powitanie obrazu i episkopatu w Poznaniu
nastąpiło na Placu Kolegiackim. Obraz został następnie
wniesiony do Fary i umieszczony na ołtarzu. Do zebranych przemówił najpierw abp Antoni Baraniak, a następnie ks. Prymas St. Wyszyński, który omówił znaczenie zakończonej właśnie Wielkiej Nowenny dla
Kościoła i narodu polskiego6.
Następnego dnia rano (17 kwietnia – niedziela) rozpoczęła się uroczystość przeniesienia obrazu z Fary
do Katedry. Początkowo planowano, że obraz zostanie
przeniesiony w uroczystej procesji. O zgodę na procesję Kuria Metropolitalna w Poznaniu zwróciła się
do władz miasta już 14 marca 1966 r. Decyzję podjęły
władze wojewódzkie – nie wydały zgody, argumentując, że uroczystość taka mogłaby przybrać charakter
manifestacji politycznej, konkurencyjnej wobec obchodów państwowych. Na wszelki wypadek SB zorganizowała „zabezpieczenie operacyjne” 41 kościołów
poznańskich. Obawiano się, że mimo zakazu procesja
się odbędzie7.
W odpowiedzi władze kościelne postanowiły przewieźć obraz samochodem. Wbrew zakazowi sa-

4
Archiwum IPN Poznań, sygn. IPN Po 06/110 4 z 14, Informacja z zakończenia obchodów „Tygodnia Tysiąclecia” w Gnieźnie w dniu 16
kwietnia 1966 r. i rozpoczęcia uroczystości milenijnych w Poznaniu., 17. IV 1966 r.
5
AAP, sygn. OA XIII 359, Notatki obserwatora z uroczystości Gniezno – Poznań (14,16,17.IV.66)
6
AIPN Poznań, sygn. IPN Po 06/110 4 z 14, Informacja z zakończenia obchodów „Tygodnia Tysiąclecia” w Gnieźnie w dniu
16 kwietnia 1966 r. i rozpoczęcia uroczystości milenijnych w Poznaniu, 17 IV 1966 r.
7
Notatka na temat konsultacji prowadzonych między MSW a KC PZPR przed udzieleniem odpowiedzi na skargę abpa A. Baraniaka, [w:] Obchody
milenijne 1966 roku w świetle dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Warszawa 1998, s. 75. AIPN Poznań, sygn. IPN Po 06/110 4 z 14,
Informacja z przebiegu uroczystości kościelnych w Poznaniu odbytych w dniu 17 kwietnia 1966 r., 18 IV 1966 r.
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Obchody Millenium Chrztu w archidiecezji poznańskiej rozpoczęły się w podobnie jak w sąsiedniej archidiecezji w Wielka Sobotę 9 kwietnia. W kościołach
odnowiono tego dnia przyrzeczenia chrztu świętego.
W dniu 14 kwietnia uroczyście obchodzono historyczną rocznicę chrztu Polski. We wszystkich para iach archidiecezji odbyły się wieczorem nabożeństwa dziękczynne.
Przyjęcie i goszczenie Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej i towarzyszących mu biskupów w Po-

Wiec na pl. A. Mickiewicza w dniu 17 kwietnia 1966 r. – dekoracja sztandaru m.
Poznania Orderem Budowniczych Polski Ludowej
Źródło: http://www.cyryl.poznan.pl/ (dostęp 17.06.2016).

relacje – dyskusje – konfrontacje

twie odbywały się w tym dniu sesje rad narodowych
i komitetów Frontu Jedności Narodu. Miejscowości
były udekorowane jak w czasie o icjalnych świąt państwowych.
Ostatni dzień obchodów milenijnych w Gnieźnie
(16 kwietnia – sobota) poświęcony był zakonom. Sesja
naukowa w tym dniu dotyczy służby zakonów Kościołowi w Polsce. O godz. 17.00 nastąpiło uroczyste zakończenie obchodów „tygodnia Tysiąclecia” na Wzgórzu Lecha. Uczestniczyli w nim wszyscy biskupi.
O godz. 17.00, dokładnie w chwili, gdy na Wzgórzu Lecha rozpoczynało się zakończenie obchodów
kościelnych, na placu Bohaterów Stalingradu (Rynek)
w Gnieźnie rozpoczął się wiec ludności. Po odegraniu
hymnu państwowego przemówienie wygłosił marszałek Marian Spychalski. Na zakończenie odczytano
akt fundacyjny budowy pomnika Mieszka I i Bolesława Chrobrego w Gnieźnie. O godz. 19.00 rozpoczął się
przemarsz jednostek Wojska Polskiego dla uczczenia 21. rocznicy forsowania Nysy Łużyckiej4.
Jak wspomina jeden z uczestników tych wydarzeń:
„Zbliżała się godzina 18-ta, o tej godzinie miano żegnać Episkopat i obraz Matki Bożej. Ludzie coraz liczniej
gromadzili się na placu kościelnym przedzierając się
z wiecu przez kordon Milicji, która miała polecenie /
tak poinformował mnie jeden z funkcjonariuszy MO/
nie przepuszczać ludzi z placu wiecu do katedry najkrótszą drogą. Ludzie musieli obchodzić dalszymi
uliczkami. Kilka minut przed 18-tą po przemówieniu
Spychalskiego tłum mocno nacisnął na kordon Milicji
od strony katedry i na samochody tarasujące drogę,
tak, że musiano usunąć samochody a cała olbrzymia
fala ludzi pędem ruszyła do katedry. Niestety ani kazania ks. Prymasa, ani ks. Arcybiskupa Poznańskiego Baraniaka nie było nic słychać na zewnątrz. Potem było
pożegnanie obrazu Matki Bożej i orszaku Biskupów,
którzy zdążali do Poznania. Tłum życzył szczęśliwej
drogi – a droga zapowiadała się bardzo interesująco”5.
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mochód z Obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej
otaczała znaczna grupa wiernych (ok. 4 tys.). Wzdłuż
trasy przejazdu ustawił się szpaler mieszkańców. Tłum
(ok. 40 tys. osób) zgromadził się także wokół Katedry.
Episkopat z Prymasem Wyszyńskim wyszedł naprzeciw i na moście Chrobrego nastąpiło uroczyste powitanie Obrazu Matki Bożej. Następnie kilku biskupów
zaniosło go przed katedrę na specjalnie przygotowany
ołtarz. Kazanie wygłosił Ksiądz Prymas, mówiąc o służebnej roli Kościoła w stosunku do narodu, któremu
zawsze towarzyszył, zwłaszcza w chwilach trudnych.
Po południu rozpoczęła się uroczysta Sesja Episkopatu. Po jej zakończeniu biskupi udali się do Złotej
Kaplicy, gdzie złożyli wieńce na grobach pierwszych
władców Polski. Wieczorem na zakończenie dnia biskupi wyszli na balkon rezydencji arcybiskupa poznańskiego. Abp Baraniak i Prymas Wyszyński wygłosili
krótkie przemówienia do licznie zebranych wiernych8.
Władze państwowe, konkurując z Episkopatem Polski, postanowiły uczcić rocznicę, ale tysiąclecia państwa polskiego, w tym samym dniu. O icjalnie chciano uczcić 21 rocznicę sforsowania Nysy Łużyckiej
przez II armię WP i bitwę pod Siekierkami. Należy
podkreślić, że nigdy po wojnie rocznice te nie były o icjalnie obchodzone.
Obchody na Placu Mickiewicza rozpoczęły się o godz.
11.00. Wzięli w nich udział Władysław Gomułka i premier Józef Cyrankiewicz. W czasie trwania wiecu,
który w ocenie władz zgromadził ok. 200 tys. osób,
ogłoszono uchwałę Rady Państwa o odznaczeniu miasta Poznania i województwa poznańskiego Orderem
Budowniczych Polski Ludowej. Dbając o frekwencję,
władze rozesłały 150 tys. indywidualnych zaproszeń
na tę uroczystość. Do obecności na uroczystości zobowiązano wszystkie chóry i orkiestry. By nie dopuścić
do przeniesienia uroczystości kościelnych na Stary Rynek, urządzono tam wielki kiermasz książek i płyt.
W poniedziałek 18 kwietnia od rana trwała adoracja obrazu Matki Boskiej. O godz. 10. 15 odprawiono
mszę. Po jej zakończeniu przemówienie do wiernych
wygłosił abp Antoni Baraniak. Podziękował w nim

Jasna Góra – 3 maja 1966 rok – po lewej stronie ołtarza tron dla Papieża Pawła VI,
któremu władze nie pozwoliły odwiedzić Polski
Źródło: http://gosc.pl/doc/1499166.Nie-mogl-przyjechac (dostęp 17.06.2016).

wszystkim wiernym za udział w uroczystych obchodach tysiąclecia Chrztu Polski w Poznaniu, co zadało
kłam twierdzeniom komunistycznej propagandy o laicyzacji narodu polskiego, potwierdzając jego katolicki
charakter.
Uroczyste pożegnanie w Katedrze Poznańskiej
Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, który do
22 kwietnia znajdował się w Poznaniu, było końcowym
momentem obchodów milenijnych w archidiecezji poznańskiej. Następnie w procesji przeniesiono obraz
do czekającego przed katedrą samochodu. Trasą przez
Środę, Ostrów, dotarł on do Kępna, gdzie został przekazany diecezji częstochowskiej.
Drugą częścią obchodów Millenium Chrztu Polski
były uroczystości w święto matki Boskiej Królowej Polski, gdy 3 maja 1966 roku na Jasnej Górze Prymas Polski z Episkopatem i zgromadzonymi wiernymi dokonał
aktu oddania Polski Maryi Matce Kościoła.
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Celebration of Millennium of Poland’s Baptism in Poznań and Gniezno 9–22 April 1966
Poland’s Episcopate started thinking about celebrating Millennium of Poland’s Baptism just after the war and
that is why the magazine “Our Past” was launched in 1946. Three years later it was closed down by the authorities
which was a symbol of further obstacles from the state’s side. In the 1950s in the surrounding of cardinal Stefan
Wyszyński (who was arrested in 1953) an idea of the Nation’s Great Novena arose and it was initialized in 1957.
The state authorities undertook diﬀerent activities to hinder Church celebrations, which- for example- could not take
place outside church buildings. During religious festivals the television broadcast attractive movies to make people
stay at home, invited famous music bands giving concerts for free, or organized fashion shows. Even after culmination of the celebrations the authorities stayed active, “arresting” a copy of the Black Madonna of Częstochowa
which was making a pilgrimage around the country.
Tłumaczyła: Magdalena Śnieć

Rekomendacje „WH”

„Małe Ojczyzny. Bydgoszcz”

Któż z nas nie bawił się klockami?
Znamy te z antycznych wykopalisk i te,
którymi bawiliśmy się niegdyś sami.
A i dziś te klocki tradycyjne, i te Lego,
i kostka Rubika, to niemal kanon. Klocki są nieodłącznym atrybutem każdego
dziecka. To dzięki nim uczy się wyobraźni, logicznego myślenia, konstrukcji,
a przy okazji – jeśli są to klocki obrazkowe – rozwija się poznawczo. Można
z nich układać postaci z bajek, ale można
też…
Na wspaniały pomysł wpadł
dr Tomasz Ceran, historyk, a prywatnie
ojciec dwóch synów, którzy – jak sam
przyznaje – inspirowali Go (szczególnie
Mikołaj) w zabawie. I tak na pytanie,
w jakim mieście mieszkasz? Odpowiadał
„w Polsce”, a w jakim państwie mieszkasz? Odpowiadał „w Bydgoszczy”.
Otóż historyk-ojciec przygotowując
swój kolejny już projekt edukacyjny
dla dzieci (pierwszym były „Bydgoskie
ścieżki pamięci”), pomyślał o 12-elementowych klockach sześciennych,
równie istotnych w zabawie dziecka,
lecz o nieporównywalnie istotnych
treściach niż postacie z kreskówek.
Na sześciu obrazkach – dołączonych
do klocków – przedstawił mapę Polski i jej sąsiadów z wizerunkami lag,
godło Polski, mapę Polski z podziałem
na 16 województw – i w myśl zasady
„myślimy globalnie, żyjemy lokalnie” – dodał jeszcze herb województwa
kujawsko-pomorskiego, herb miasta
Bydgoszczy oraz założyciela miasta –
króla Kazimierza Wielkiego na koniu.
Karty (na odwrocie) wzbogacił krótkimi opisami, które mogą być wykorzystywane przez starsze dzieci do nauki
czytania i poszerzania wiedzy.
Projekt, przygotowany przez Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej
oraz Urzędu Miasta Bydgoszczy, zatytułowany „Małe Ojczyzny. Bydgoszcz”,
spotkał się z bardzo ciepłym, radosnym
i entuzjastycznym odbiorem przez dzieci. Nawet pięcioletnie dzieci – nieumiejące jeszcze czytać – nie miały problemów z ułożeniem wszystkich obrazków.

A kiedy ułożyły jeden z nich, sięgały
po kolejny i kolejny… Na pytanie „Czy
chciałybyście mieć takie klocki i po co”?
odpowiadały „Tak, mogłybyśmy się
z nich dużo dowiedzieć”! Poza tym są
kolorowe, mieszczą się w każdej małej
rączce i inspirują do działania. Dzieci uczą się przy nich mimochodem,
a o to przecież w edukacji najmłodszych
chodzi.
Częścią projektu są scenariusze zajęć
opracowane dla przedszkolaków (5–6
lat), a także uczniów klas I–III szkół podstawowych (6–9 lat). Dzieci zdobywają
bądź utrwalają swoją wiedzę, a dodatkowo uczą się metody pracy zespołowej. Po ułożeniu klocków nauczyciel rozpoczyna rozmowę kierowaną
na najważniejsze aspekty. I nie brak też
atrakcji dodatkowych w postaci skojarzeniowych quizów: „Prawda czy fałsz”
czy „Bydgoskie, kujawsko-pomorskie,
a może polskie”, czyli od tego, co najbliższe dziecku po dalsze. Duże wrażenie
robi też na dzieciach przebieranie się
w strój polskiego woja, średniowiecznego rycerza, po czym bez problemu
można wytłumaczyć funkcję herbu jako
znaku rozpoznawczo-własnościowego,
a także już dla starszych – pojęcia lewej
i prawej strony heraldycznej.
Klocki bez wątpienia pozwalają łączyć przeszłość z teraźniejszością. Mapy
mają bardzo duży potencjał edukacyjny.
Dzięki ich użyciu można zrealizować
tematy o królewskiej koronie, widniejącej na trzech stolicach Polski; o Warszawie, przy której widnieje wizerunek
pałacu prezydenckiego i sejmu; o sąsiadujących województwach; o królu, który
„zastał Polskę drewnianą, a zostawił
murowaną”.
W podstawie programowej wychowania przedszkolnego mowa jest
o „kształtowaniu u dzieci poczucia
przynależności społecznej i narodowej
oraz postawy patriotycznej”. Absolwent
przedszkola powinien wiedzieć, „jakiej
jest narodowości, że mieszka w Polsce,
a stolicą Polski jest Warszawa”, „znać
godło i lagę swojej wspólnoty narodowej”, „znać miejscowość, w której mieszka”. Z kolei uczeń pierwszej klasy szkoły
podstawowej „potra i wymienić status
administracyjny swojej miejscowości
(wieś, miasto)”, „wie, w jakim regionie
mieszka”, „orientuje się w tym, że są
ludzie szczególnie zasłużeni dla miejscowości, w której mieszka”.
Zatem w edukacji patriotycznej –
która jest jednym z kierunków polityki
oświatowej państwa w roku szkolnym
2016/2017 – ważne jest, aby każde
dziecko nie miało problemów z rozróżnieniem symboli swojej Małej i Dużej
Ojczyzny.

Aby osiągnąć te cele, zaleca się wyposażenie sal lekcyjnych w „gry i zabawki dydaktyczne”. Bez wątpienia klocki
„Małe Ojczyzny. Bydgoszcz” spełniają to zadanie, dlatego klocki tra ią już
wkrótce do bydgoskich szkół podstawowych. IPN stworzył także możliwość
bezpłatnego wypożyczenia pakietu i –
co robi nie tylko na dzieciach ogromne
wrażenie – przygotował również duże
piankowe klocki (sześciany 40x40x40
cm), które mogą sprawić frajdę nie
tylko w sali lekcyjnej, ale i w plenerze.
Warto, aby z tego pomysłu skorzystały także inne polskie miasta. Szkoda
tylko, że klocki nie zostały skierowane
do publicznej sprzedaży i wiele osób
nie będzie miało możliwości do zabawy
z dziećmi w domowym zaciszu.
Anna Kacprzak
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Donald Tusk - Polska 27:1
Polski polityk, były premier Donald Tusk
na szczycie Unii Europejskiej w Brukseli
został ponownie wybrany na funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej. Jedynym
państwem, które głosowało przeciw wyborowi Tuska, była... Polska.
Fot PAP

