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ostatnich latach pojęcie „pamięć” stało się jednym z kluczy do zrozumienia przekazu
o przeszłości. Dawni instytucjonalni depozytariusze pamięci (od nadwornych historiografów po instytucje państwowe) muszą konkurować z wielością przekazów jednostkowych i grupowych w społeczeństwie demokratycznym. Dawna uniwersalna relacja mająca na celu legitymizację
danej władzy ustępuje miejsca nowym narracjom, często wobec siebie konkurencyjnym. Cechą pamięci
bowiem jest jej selektywność i różnorodność zależna od różnorodności grup społecznych, które ją kultywują. Dla kształtowania świadomości historycznej najważniejszym wyzwaniem staje się przekaz o istnieniu takiej wielości pamięci, wyjaśnienie mechanizmów ich powstawania i utrwalania. Do reﬂeksji nad
miejscami pamięci zachęca Katarzyna Kącka, wskazując na funkcje muzeów, pomników, rekonstrukcji
w upamiętnianiu II wojny światowej.
Ponadto w tym numerze piszemy sporo o kobietach i ich roli w historii – od pozycji w rodzinie ziemiańskiej do walki o równouprawnienie.
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„Mapa pamięci”
Jak upamiętnia się w Polsce II wojnę światową?
4

Katarzyna Kącka

dziejach każdego narodu i państwa istnieją takie
zdarzenia, które w szczególny sposób wpłynęły
na jego kształt, strukturę społeczną i funkcjonowanie. Nie brakuje ich także w ponadtysiącletniej historii Polski. Do najważniejszych z całą
pewnością należy II wojna światowa (1939–1945). Wydarzenia z nią związane są jednymi z najbardziej utrwalonych w tzw. pamięci zbiorowej1 Polaków.
Wynika to przynajmniej z dwóch powodów. Pierwszym jest bliskość czasowa, co sprawia, że historię
można poznawać jeszcze od jej uczestników. Kontakt
ze świadkiem – głównie ze względu na swój emocjonalny wydźwięk – istotnie wzmacnia i utrwala przekaz.
Drugim jest przypisanie przez państwo (rządzących
oraz instytucje państwowe) szczególnej roli pamięci o II wojnie światowej w kształtowaniu świadomości i tożsamości obywateli. Objawia się to głównie
we właściwym formowaniu oraz w zwiększaniu znaczenia narracji o wydarzeniach tamtego czasu.
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Polityka historyczna
Od zakończenia II wojny światowej jej historia stanowiła istotny element tzw. pamięci o icjalnej w Pol1

sce, będącej jedną z ważniejszych aktywności władzy2.
Rządzący w PRL doskonale rozumieli znaczenie roli
przeszłości w teraźniejszości, dlatego szczególnie dużo
wysiłku wkładali w budowanie właściwego historycznego przekazu – nierzadko manipulując faktami. Polityczne wykorzystanie nastrojów obywateli
doświadczonych przez wojenne trudy nie było więc
skomplikowane i doskonale służyło realizacji partykularnych interesów ówczesnych władz. Na sposób
pamiętania o wojnie szczególny wpływ miały wydarzenia 1989 r., które zapoczątkowały zmiany ustrojowe w Polsce. Historyczna narracja została wówczas
istotnie zmieniona, uzupełniona o „zapomniane” wątki
i dostosowana do nowych politycznych warunków3.
Świadczy to bezsprzecznie o tym, że działalność państwa w obszarze polityki historycznej jest procesem
zmiennym, a jego najistotniejszymi cechami jest selektywność i dynamika.

Narodowa mapa pamięci
Ze względu na swoje znaczenie w procesie budowania tożsamości narodowej Polaków pamięć o II wojnie
światowej jest współcześnie silnie aktywizowana
i konsekwentnie wzmacniana. Objawia się to przede
wszystkim w systematycznej rozbudowie tzw. narodowej mapy pamięci. Jej kształt oparty jest na prostym

Por. M. Halbwachs, Społeczne ramy pamięci, tłum. M. Król, Warszawa 2008.
A. Wylegała, Przesiedlenia a pamięć: studium (nie)pamięci społecznej na przykładzie ukraińskiej Galicji i polskich „ziem odzyskanych”, Toruń
2014, s. 81.
3
Por. B. Korzeniewski, Transformacja pamięci. Przewartościowania w pamięci przeszłości a wybrane aspekty funkcjonowania dyskursu publicznego o przeszłości w Polsce po 1989 roku, Poznań 2010.
2

4

Cytat pochodzi ze strony internetowej muzeum: www.1944.pl.
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le i wartości. Odbiorca ma więc
możliwość doświadczenia przeszłości w sposób wykreowany
i zaplanowany przez nadawcę
przekazu. Identy ikacja tego
mechanizmu doprowadziła autorów muzealnych ekspozycji
do zmiany w sposobie prezentacji historycznych wydarzeń przez
zmuszenie widza do swoistej
Tablica informacyjna przy wejściu do gdańskiej latarni morskiej aktywności. Stąd też coraz częś(Nowy Port)
Fot. Katarzyna Kącka ciej instytucje te sięgają po nowe
środki komunikacji z odbiorcą,
rezygnując z jednostronnego
opowiadania o historii. Zaangażowanie go w opowieść, skłonienie do przeżycia prezentowanych
treści z pewnością inspirują także do rozważań o charakterze
egzystencjalnym i próby odpowiedzi na pytanie o miejsce
i rolę jednostki we wspólnocie.
Doskonale zrozumieli to twórcy muzeów upamiętniających
wydarzenia II wojny światowej
Muzealna mapa pamięci Tabliczka informacyjna umieszczona w oknie latarni morskiej w Polsce. Do najważniejszych
Szczególne miejsce na naro- (Nowy Port), z którego 1 września 1939 r. padły pierwsze strzały z nich z całą pewnością należy
w stronę Westerplatte
Fot. Katarzyna Kącka
dowej mapie pamięci o II wojnie
Muzeum Powstania Warszawświatowej mają muzea. Jako inskiego, zbudowane w hołdzie
stytucje wyspecjalizowane ( inansowane ze środków
„mieszkańców Warszawy, dla tych, którzy walczyli i gipublicznych) pełnią podwójną funkcję: naukową oraz
nęli za wolną Polskę”4. Placówka ta nie tylko upamiętania wydarzenia 1944 r., lecz odgrywa także kreacyjną
edukacyjną. Ich zadaniem w pierwszej kolejności jest
rolę w kształtowaniu pamięci o nich. O skali sukcesu
ustalanie (w ograniczonym zakresie) i przekazywaplacówki świadczy liczba zgromadzonych eksponanie wiedzy o konkretnych wydarzeniach. Nie mniej
tów, która jest imponująca – ponad 30 tys. oraz liczba
istotną funkcją jest jednak rola wychowawcza. Oznaodwiedzających. W pierwszym 10-leciu działalności
cza to wpływanie i pośrednio kreowanie świadomości
jego ekspozycję obejrzało blisko 5 mln osób z całego
adresatów proponowanych treści. Paradoksalnie dzięświata. Jego twórcy niemal całkowicie zrezygnowali
ki działalności muzeów udaje się uzupełnić wysiłki
z tradycyjnych form prezentacji muzealnych eksponapodejmowane przez instytucje badawcze oraz szkołę.
Dzieje się tak dzięki uproszczonemu, pozbawionemu
aparatury naukowej oraz przystępnemu przekazowi, oferowanemu przez te instytucje, skierowanemu
do szerokiego grona – nie tylko do młodego odbiorcy.
Jednocześnie w odróżnieniu od archiwów i bibliotek –
które podobnie jak muzea gromadzą, katalogują i udostępniają historyczne obiekty – placówki te mają także
możliwość budowania opowieści i interpretowania
przeszłości, realnie wpływając na odbiór komunikatu.
Muzeum można więc uznać za jeden z najważniejszych i najskuteczniejszych sposobów budzenia
i kształtowania świadomości narodowej społeczeństwa. Jest to bowiem przestrzeń, gdzie przeszłość
zostaje ożywiona i trwa. Instytucje te, ukazując wydarzenia historyczne, tworzone są jednak, by funkcjonować w teraźniejszości, przenosić do współczesności
Pomnik Małego Powstańca w Warszawie. Fot. jdn2
Źródło: http://www.panoramio.com/photo/18065725.
oraz właściwie interpretować minione obrazy, symbo-
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schemacie: bohaterowie, o iary
i sprawcy.
Po 1989 r. do traktowanej
wybiórczo – choć mocno obecnej w zbiorowej świadomości
– „pamięci brunatnej” rządzącym skutecznie udało się dodać
„pamięć czerwoną”. W praktyce oznaczało to wprowadzenie
do historycznej narracji i uaktywnienie w świadomości społecznej dodatkowych wątków
związanych m.in. z następującymi wydarzeniami: paktem
Ribbentrop–Mołotow, atakiem
Związku Radzieckiego na Polskę
(17 września 1939 r.), zbrodnią
katyńską oraz powojennymi losami żołnierzy wyklętych. Zadanie to utrudniała wzmacniana
przez lata PRL m.in. pamięć o bohaterskiej Armii Czerwonej, wyzwalającej kraj spod niemieckiej
okupacji.

klucz do epoki
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tów na rzecz przekazu interaktywnego. Widz od wejścia jest angażowany w narrację, co nie pozwala mu
na pozostanie wobec niej obojętnym.
Podobnie funkcję tego typu instytucji rozumieją
twórcy m.in. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, którego istotna część ekspozycji
poświęcona jest historii Zagłady; Muzeum II Wojny
Światowej w Gdańsku, które decyzją Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego zostało połączone z Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 r., oraz Muzeum Katyńskie Oddział Martyrologiczny Muzeum Wojska
Polskiego, dokumentujący zbrodnię katyńską popełnioną na więźniach i jeńcach sowieckich obozów w latach 1939–1940.
Szczególne miejsce na muzealnej mapie pamięci o II
wojnie światowej w Polsce odgrywają placówki powstałe w miejscach historycznie z nią związanych,
np. na terenach byłych obozów koncentracyjnych, zagłady, pracy przymusowej oraz jenieckich. Ich głównym celem jest prezentacja przeszłości w warunkach
jak najbardziej zbliżonych do autentyczności. W ten
sposób widz jest konfrontowany z rzeczywistością,
której doświadczali uczestnicy tamtych wydarzeń. Ich
surowy, realistyczny, często wręcz naturalistyczny
charakter ma przede wszystkim uświadomić odbiorcy
tragizm i okrucieństwo czasu wojny. Uczestnicząc w akcie opowiadania, widz ma osobiście poczuć, zrozumieć
i przyjąć przekaz oraz wartości przez niego de iniowane. Skuteczność tej narracji wynika z dobrowolności
uczestniczenia w niej. W odróżnieniu od przekazu
szkolnego przyjęcie treści oferowanych przez muzeum
całkowicie pozbawione jest elementów przymusu.
Do najważniejszych placówek tego typu należy
Miejsce Pamięci i Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Jego memoryzacyjne znaczenie w skali międzynarodowej podkreślono wpisem
w 1979 r. terenów byłego KL Auschwitz-Birkenau do
rejestru dóbr dziedzictwa światowego UNESCO.
Muzeum powstało staraniem byłych więźniów dwa
lata po zakończeniu II wojny światowej. Jest to jedna
z najważniejszych i największych instytucji o takim
charakterze na świecie, nadzorowana przez Międzynarodową Radę Oświęcimską, działającą przy Premierze RP. Rocznie prezentowane na terenie byłego obozu
ekspozycje ogląda około 2 mln zwiedzających.
W Polsce działa jeszcze kilka podobnych placówek.
Do najważniejszych z nich zaliczyć można z pewnością
m.in. Muzeum Stutthof w Sztutowie, zorganizowane
na części byłego obozu; Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie ze swoimi oddziałami zamiejscowymi: Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu, Muzeum

Tablica Pamiątkowa Danuty Siedzikówny Inki w Podjazach ufundowana z okazji
100-lecia szkoły i nadania imienia patronki. Fot. Anna Tertel
Źródło: Wikimedia Commons.

Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze; Muzeum byłego
niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie
nad Nerem wraz z oddziałem Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie; Muzeum Walki i Męczeństwa Treblinka; Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy,
w planach jest także m.in. budowa muzeum na terenie
KL Plaszow w Krakowie.

Kształtowanie przestrzeni publicznej –
„współczesne totemy” na mapie pamięci
Organizacja przestrzeni publicznej jest jedną z najstarszych i najskuteczniejszych metod komunikowania
w procesie zarządzania przeszłością przez państwo.
Pamięć o ważnych dla wspólnoty wydarzeniach sygnalizowana jest przez swoiste etykietowanie związanych
z nimi miejsc. Przestrzeń stanowi więc zapis kolejnych toczących się w jej ramach wydarzeń. Jest także
miejscem – areną – na której odbywają się konkretne
rytuały pamięci, np. obchody kolejnych historycznych rocznic. Zadanie to może być realizowane na trzy
sposoby. Pierwszym z nich jest stawianie pomników,
obelisków, sadzenie drzew, oznaczanie tablicami
istotnych historycznie miejsc5. Kolejnym jest opieka
i odpowiednie zagospodarowanie takich miejsc jak
cmentarze, zbiorowe mogiły, miejsca kaźni lub pola
walk6. Trzecim sposobem jest wreszcie nazywanie
obiektów, ulic, parków, placów, skwerów, mostów,
instytucji publicznych na cześć historycznych wydarzeń oraz ich uczestników7. W ten sposób przestrzeń
publiczna może doskonale służyć promowaniu określonych wartości i postaw społecznych8.

Pomniki
Do najważniejszych sposobów upamiętniania II wojny światowej w Polsce należy stawianie pomników.
Ich kształt, wielkość, materiał, z którego powstały, nie
są istotne dla tych rozważań. Niejednokrotnie jednak

5
W gdańskiej latarni morskiej (Nowy Port) tablicą pamiątkową oznaczono okno, z którego 1 września 1939 r. o 4.45 padły pierwsze strzały
w stronę Westerplatte. Odwiedzający to miejsce turysta niejako przy okazji poznaje historię II wojny światowej.
6
Zasady tej opieki precyzują umowy międzynarodowe, które Polska zawarła zarówno ze stroną niemiecką, jak i rosyjską.
7
W każdym polskim mieście odnaleźć można przykłady tej aktywności.
8
K. Kącka, Polityka historyczna: kreatorzy, narzędzia, mechanizmy działania – przykład Polski, [w:] Narracje pamięci: między polityką a historią, red. K. Kącka, J. Piechowiak-Lamparska, A. Ratke-Majewska, Toruń 2015, s. 59–80.
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Grafika przygotowana przez Strefę Edukacyjną IPN do ustawienia tzw. zdjęcia w tle na profilach portalu społecznościowego Facebook
Źródło: https://www.facebook.com/eduipn/app/257614200969984/.

Brama w Auschwitz-Birkenau, Fot. Tulio Bertorini
Źródło: https://www.flickr.com/photos/45456857@N00/67589002/.

9

M. Zaborski, Współczesne pomniki i miejsca pamięci w polskiej i niemieckiej kulturze politycznej, Toruń 2011, s. 91–93.
J.Z. Sawicki, Pamięć i polityka historyczna na przykładzie walki z legendą powstania warszawskiego, [w:] Narracje pamięci: między polityką
a historią, red. K. Kącka, J. Piechowiak-Lamparska, A. Ratke-Majewska, Toruń 2015, s. 133–145.
11
K. Wigura, Wina narodów. Przebaczenie jako strategia prowadzenia polityki, Gdańsk–Warszawa 2011, s. 82–85.
12
K. Kącka, Upamiętnianie jako zadanie i wyzwanie władz administracyjnych. Sprawa pomnika wdzięczności Armii Czerwonej w Toruniu, [w:]
Współczesne wyzwania administracji rządowej i samorządowej, red. D. Plecka, Toruń 2013, s. 305–323.
13
Wypowiedź Wiktora Tołkina – projektanta Pomnika Walk i Męczeństwa na Majdanku, http://www.majdanek.com.pl/obozy/majdanek/
pmm_pomniki_tolkina.html (odczyt: 7.04.2017).
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można zauważyć, że ich wygląd ma charakter co najmniej dyskusyjny, budząc uzasadnione zdziwienie,
a nawet oburzenie wśród odbiorców tego specy icznego przekazu. Za klucz tej analizy posłuży więc jedynie
kryterium: komu lub czemu jest on poświęcony lub jakie wydarzenia ma upamiętniać9.
Pierwsza – najliczniejsza – kategoria pomników ukazuje bohaterów II wojny światowej, którzy podejmowali ryzyko walki z Niemcami. W potranzycyjnej Polsce
szczególnym kultem otoczono bohaterów Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego. Upamiętnianie
ich do 1989 r. było zakazane lub w znacznym stopniu
ograniczane. Jedynymi nośnikami pamięci o nich były
przez długi czas tablice, fundowane w kościołach i na
cmentarzach. Pierwszy pomnik dedykowany harcerzom z Szarych Szeregów odsłonięto dopiero po tzw.

odwilży w 1956 r. na warszawskim cmentarzu powązkowskim10. Warto wspomnieć, że w opozycji do powstania warszawskiego władze w PRL zdecydowały się
na aktywizację pamięci o powstaniu w getcie warszawskim z 1943 r.
W konsekwencji tej decyzji jest to – poza granicami
Polski – jedyny zryw zbrojny kojarzony z wojenną Warszawą. Przez lata bowiem obowiązkowym punktem
zwiedzania w stolicy dla zagranicznych turystów był
pomnik Bohaterów Getta, autorstwa Natana Rappaporta. Przekaz ten został wzmocniony w świecie przez
gest uklęknięcia i oddania hołdu bohaterom getta przez
Willy'ego Brandta – kanclerza Republiki Federalnej
Niemiec podczas jego wizyty w Polsce w 1970 r. Fotogra ia klęczącego polityka przed warszawskim pomnikiem jest jego najbardziej znanym wizerunkiem. W opinii brytyjskiego historyka Timothy'ego Garton Asha
zdjęcie jest najbardziej symboliczną formą, utrwalającą konkretne wydarzenie w społecznej świadomości w drugiej połowie XX w. Jeśli to prawda, to gest
ten przyczynił się z pewnością także do utrwalenia pamięci o bohaterach getta11. Trzydzieści lat po tym wydarzeniu na skwerze Willy’ego Brandta w Warszawie
odsłonięto upamiętniający je pomnik.
W kategorii bohaterów walczących ze zbrodniczym
systemem warto wyróżnić także coraz liczniej stawiane pomniki poświęcone żołnierzom powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego
w Polsce (1944–1953). Od kilku lat w konsekwentny
i skuteczny sposób narracja o „Żołnierzach Wyklętych” utrwala się w świadomości społecznej. Budowa
struktur antykomunistycznej partyzantki rozpoczęła
się w 1943 r. w związku z niepowodzeniami Wehrmach-
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Pomnik Walki i Męczeństwa na Majdanku

Fot. Alians PL (domena publiczna)

zmuszałoby przechodnia czy «pielgrzyma» do odczucia, że tutaj działy się rzeczy straszne, żeby go w jakimś
sensie w nie wciągnąć, żeby oglądając pomnik niejako
je przeżywał"13. Sporą grupę stanowią także pomniki
stawiane w miejscach kaźni lub zbiorowych mordów, jak np. Pomnik Walki i Męczeństwa Ziemi Bydgoskiej, autorstwa Franciszka Masiaka, umieszczony
na Starym Rynku w Bydgoszczy – miejscu publicznych
egzekucji z września 1939 r.
Kolejna kategoria pomników ukazuje ich fundatorów
jako sprawców zbrodni. Tego typu obelisków w Polsce nie ma wiele. Wynika to wprost z konsekwentnie
budowanej w państwie narracji wyłącznie z poziomu
o iar, a nie katów. Do przykładów wpisujących się w ten
nurt zaliczyć można pomnik upamiętniający pomordowanych Żydów w Jedwabnem. Wspomnianego mordu
dokonali w 1941 r. Polacy – mieszkańcy tej miejscowości – z inspiracji tzw. Einsatzgruppen – niemieckich
grup operacyjnych policji bezpieczeństwa i służby bezpieczeństwa. Ujawnienie tego faktu doprowadziło do
burzliwej dyskusji, zmuszając Polaków do trudnej konfrontacji z historią14.

Miejsca pamięci
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Pomnik Walki i Męczeństwa Ziemi Bydgoskiej na Starym Rynku w Bydgoszczy
Fot. Pit1233 (domena publiczna)

tu na froncie wschodnim i była konsekwencją uzasadnionych obaw dowództwa Armii Krajowej związanych
z ewentualną okupacją terenów Polski przez Armię
Czerwoną. Warto wspomnieć, że w historię pomników
wpisane jest nie tylko ich stawianie, lecz także obalanie. Pomnik żołnierzy wyklętych w Toruniu odsłonięty
w 2014 r. stanął niemal w tym samym miejscu, gdzie
17 lat wcześniej rozebrano – w atmosferze międzynarodowego skandalu – Pomnik Wdzięczności Poległym Bohaterom Armii Czerwonej12.
Druga grupa pomników poświęcona jest o iarom
II wojny światowej. Upamiętniają one losy ludności
cywilnej: Polaków oraz obywateli polskich innych narodowości – głównie żydowskiej. Są to przede wszystkim
monumenty wznoszone na terenach funkcjonowania
niemieckich obozów koncentracyjnych lub obozów
pracy, np. Pomnik Walk i Męczeństwa na Majdanku,
autorstwa Wiktora Tołkina. Zgodnie z deklaracją projektanta jego „myślą przewodnią było stworzyć coś, co

Kształtowanie przestrzeni publicznej w zakresie memoryzacji przybierać może różne formy. Obok stawiania pomników jest nim jej swoiste rekonstruowanie.
Polska jest państwem – ze względu na swoją historię –
ob itującym w tzw. miejsca pamięci. Oznacza to niejednokrotnie konieczność pogodzenia potrzeb upamiętniania przeszłości z potrzebami życia codziennego
społeczeństwa.
Dowodem na to, że taki konsensus jest możliwy, jest
przykład Kopca Powstania Warszawskiego – sztucznego wzniesienia znajdującego się na warszawskim
Czerniakowie. Jego budowa rozpoczęła się symbolicznie po zakończeniu wojny przez zwożenie w to miejsce
gruzów zniszczonej w 1944 r. stolicy. Jeszcze w latach
60. XX w. składowano tu śmieci, przez co kopiec zyskał
miano „Zwałki” lub „Śmieciary”. Z inicjatywy środowisk akowskich pod koniec lat 90. podjęto wysiłek
uporządkowania tego miejsca, by w 2004 r. radni Warszawy nadali mu nazwę Kopca Powstania Warszawskiego. Mimo swego memoryzacyjnego charakteru
jest to również teren rekreacji mieszkańców stolicy.
Biegną tędy ścieżki rowerowe, a w pobliżu znajdują się
ogródki działkowe. Korzystający z tego terenu Warszawiacy wskazują, że w tej pozornej niespójności ukryta
jest właśnie siła przekazu15.

Rytualizacja
Narodowa mapa ze wszystkimi miejscami upamiętniającymi wydarzenia II wojny światowej nie

14
Szczególne emocje i kontrowersje wywoła publikacja dwóch książek J.T. Grossa, opisujących wydarzenia w Jedwabnem: Sąsiedzi. Historia
zagłady żydowskiego miasteczka, Sejny 2000 oraz Strach. Antysemityzm w Polsce tuż po wojnie. Historia moralnej zapaści, Kraków 2008.
15
J. Wajszczak, Pamięć, joga i górskie rowery, [w:] Znaki (nie)pamięci. Teoria i praktyka upamiętniania w Polsce, red. M. Fabiszak, A.W. Brzezińska, M. Owsiński, Kraków 2016, s. 95–106.

Pomnik Poległych i Pomordowanych na Wschodzie

Fot. Fotolia
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Pomnik żołnierzy wyklętych w Toruniu.

Fot. Grzegorznadolski (domena publiczna)

Dużo bardziej lokalny wymiar przyjmują uroczystości związane z wyzwalaniem poszczególnych terenów Polski spod okupacji niemieckiej. Wydarzenia
te miały miejsce w zależności od regionu w różnym
czasie, a rozpoczęły się wkroczeniem Armii Czerwonej na terytorium Polski w styczniu 1944, zakończyły

Por. B. Kubisz, Wojsko Polskie – II wojna światowa, nr 9: Westerplatte 1939, Warszawa 2008.
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miałaby znaczenia bez instrumentu aktywującego
ich wagę, czyli rytuału. Ma on znaczenie w procesie
komunikacji nadawcy z odbiorcą. Dzięki niemu rozpoznajemy, co jest istotne i warte pamiętania. Z rytuałem upamiętniania wydarzeń historycznych ściśle
związany jest kalendarz świąt. W polskim kalendarium, które uległo po 1989 r. istotnym zmianom, wyróżnić można kilka związanych z II wojną światową.
Mają one charakter państwowy – choć są zwykłymi
dniami roboczymi. Jednym z nich jest ustanowiony
w 2009 r. „W hołdzie bohaterom Powstania Warszawskiego” Narodowy Dzień Pamięci Powstania
Warszawskiego obchodzony 1 sierpnia w rocznicę
jego wybuchu.
Równolegle do ustanawiania nowych świąt rządzący po 1989 r. podjęli wysiłek stopniowego usuwania
z kalendarza tych kojarzących się z czasem tzw. Polski Ludowej: Narodowego Święta Odrodzenia Polski
(22 lipca) oraz Narodowego Święta Zwycięstwa i Wolności. To ostatnie, uchwalone w 1945 r., przetrwało
w niezmienionym kształcie do 2015 r. Wówczas Sejm
RP przyjął ustawę, zmieniającą jego nazwę na Narodowy Dzień Zwycięstwa oraz przenoszącą jego obchody z 9 na 8 maja, wpisując się w zachodnioeuropejską tradycję upamiętniania zakończenia drugiej
wojny światowej.
Kolejnym ze świąt pośrednio nawiązujących do historii II wojny światowej jest obchodzony 1 marca
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
Tego dnia w 1951 r. w więzieniu mokotowskim został
wykonany wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”,
walczącego z „sowiecką okupacją” Polski. Ponadto na
mocy uchwał Sejmu RP ustanowiono następujące święta nawiązujące do II wojny światowej: Dzień Pamięci
O iar Zbrodni Katyńskiej – 13 kwietnia, Narodowy
Dzień Pamięci O iar Niemieckich Nazistowskich
Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady – 14
czerwca, Dzień Pamięci o Zgładzie Romów i Sinti –
2 sierpnia, Dzień Podziemnego Państwa Polskiego
– 27 września. Warto wspomnieć także o specjalnej
uchwale Sejmu RP z 2006 r. upamiętniającej 66. rocznicę przybycia pierwszego transportu więźniów do KL
Auschwitz.
Obok świąt państwowych aktywizowana jest pamięć
o najważniejszych wydarzeniach tego czasu. W Gdańsku 1 września na półwyspie Westerplatte co roku
wspominany jest symboliczny dzień rozpoczęcia drugiej wojny światowej. Bohaterska obrona funkcjonującej tam Wojskowej Składnicy Tranzytowej jest do dziś
świadectwem polskiego oporu przeciw agresji niemieckiej16. Obchody te mają bardzo uroczysty charakter.
Biorą w nich udział przedstawiciele najwyższych władz
państwa, korpusu dyplomatycznego oraz hierarchów
kościelnych, nadając rocznicy cechy obchodów państwowych.

klucz do epoki
10

natomiast w maju 1945 r. W tym czasie ziemie polskie
zostały całkowicie opanowane przez wojska sowieckie, które pozostały tu do 1993 r. Współcześnie coraz
częściej w lokalnych obchodach rezygnuje się z narracji „wyzwolenia” Polski, uznając ją za kontrowersyjną.
Odstępuje się też od organizowania obchodów poszczególnych rocznic, ograniczając się do świętowania
Narodowego Dnia Zwycięstwa. Jest to wynik zmiany
w interpretacji cezury, jaką jest 1945 rok, który obecnie symbolizuje koniec wojny, ale nie koniec okupacji Polski.
Obchody świąt i rocznic związanych z II wojną światową stanowią swoisty rytuał odtwarzający przeszłość w teraźniejszości. Upamiętniane wydarzenia
historyczne stają się artefaktami wyraźnie osadzonymi
w aktualnie przeżywanej rzeczywistości, co sprawia,
że zaczynają być indywidualnie doświadczane przez
jej uczestników. Od kilku lat uwidacznia się to np.
1 sierpnia w Narodowym Dniu Pamięci Powstania
Warszawskiego. W całej Polsce o godzinie 17.00 zatrzymuje się ruch uliczny i wyją syreny alarmowe,
upamiętniając godzinę „W” – czas wybuchu powstania. Jest to jeden z ważniejszych patriotycznych momentów w roku. W polskiej tradycji świąt związanych
z II wojną światową ważnym rytuałem jest tzw. Apel
Poległych, ceremoniał wojskowy polegający na swoistym „ożywianiu” narodowych bohaterów.
Coraz większą popularnością cieszą się także inne
sposoby upamiętniania wydarzeń II wojny światowej.
Wśród nich wyróżnić można rekonstrukcje historyczne angażujące głównie młodych Polaków w odtwarzanie wojennej rzeczywistości, dzięki czemu
zarówno widzowie, jak i uczestnicy lepiej poznają historię. Niezmiennie obecna w przestrzeni publicznej

jest także tzw. moda patriotyczna, objawiająca się
noszeniem przez młodzież ubrań z nadrukowanymi
symbolami nawiązującymi do symboliki ówczesnych
wydarzeń. Zainteresowaniem cieszyła się także akcja
organizowana przez Strefę Edukacyjną IPN na popularnym portalu społecznościowym Facebook pod hasłem „Uczcij pamięć o bohaterach”. Za pomocą specjalnie oferowanej aplikacji można było zmienić swoje
zdjęcie pro ilowe, wstawiając wizerunki dowódców
polskiego podziemia niepodległościowego. Aplikację
dla zwiedzających przygotowało także Muzeum Stutthof. Pozwala ona na wyjątkowe zwiedzanie placówki w towarzystwie byłego więźnia Felicjana Łady,
który wciela się w rolę przewodnika17.

Wielowymiarowość pamięci
Pamięć o II wojnie światowej w Polsce ma wiele wymiarów. Nie może to dziwić ze względu na rozmiar
i skalę oddziaływania tamtych wydarzeń. Tylko
pobieżna analiza narodowej mapy pamięci uświadamia, że miejsca związane z wojną znajdują się na terytorium całej Polski. Daje to możliwość aktywizacji
wielu wydarzeń historycznych nie tylko w wymiarze
lokalnym, lecz także państwowym – głównie w postaci obchodów świąt i rocznic. Jest to także doskonała okazja do budowania poczucia wspólnoty oraz
kształtowania postaw patriotycznych. Popularność
takich instytucji jak Muzeum Powstania Warszawskiego, zaangażowanie w organizację rekonstrukcji historycznych, obowiązująca moda patriotyczna świadczą
także o niesłabnącym zainteresowaniu Polaków
historią II wojny światowej. W praktyce może to
oznaczać, że opowiadanie o niej będzie jeszcze długo
elementem o icjalnej narracji państwowej.

17

P. Chruścielski, Niewidzialne uczynić widzialnym. Projekt „Stutthof. Nowy wymiAR”, [w:] Znaki (nie)pamięci. Teoria i praktyka upamiętniania w Polsce, red. M. Fabiszak, A.W. Brzezińska, M. Owsiński, Kraków 2016, s. 149–158.
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„Memory maps”
How is World War II commemorated in Poland?
There are events in the history of every nation and state that have influenced its shape in a particularly significant manner. In Poland, one of the most important events of this kind is certainly World War II. Its importance is
emphasized by the number and scale of events commemorating its various episodes throughout the country. Efforts
to manage memory are particularly evident in organization of public space, mainly in the process of labeling historically important sites. Overall, this task is carried out in three ways. The first involves building museums, setting
up memorial sites, erecting monuments, obelisks, planting of trees, marking historically important places with
commemorative plaques. The second component is proper care and management of such places as cemeteries,
collective graves, sites of martyrdom or battlefields. The third consists in naming buildings, streets, parks, squares,
bridges, public institutions in honor of historical events and their heroic participants. At the same time, public space
is used also as an arena where specific rituals of memory take place, such as celebrations of consecutive historical
anniversaries, strengthening a specific message and narrative. The size and scale of commemoration efforts of sites
linked to episodes in the history of World War II testify to its importance and power in the official state narrative in
Poland.
Tłumaczyła: Katarzyna Kącka
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Sala Imion w Instytucie Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem w Jerozolimie. Zgromadzono w niej świadectwa ofiar Zagłady; fot. Noam Chen dla Izraelskiego Ministerstwa Turystyki (CC BY-ND 2.0)

Jak mówić o Zagładzie?
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Holokaust jako osobiste doświadczenie polskich Żydów
Badacze podejmujący w swoich pracach tematykę Zagłady stają przed rozlicznymi
problemami. Jak poruszać się w narastającym gąszczu narracji o Holokauście i jak tworzyć
własną?
Świadkowie historii

jednej strony – ogrom powstałych prac naukowych, z drugiej – literatura wspomnieniowa
wzbogacająca się o kolejne pozycje. Oprócz tego
dzieła sztuki, beletrystyka i kinematografia. Znaczenie świadectw pisanych i oral history dla budowania pamięci o Zagładzie jest nie do przecenienia.
Jednak także dla badaczy powinny być one kluczowe
– przypominają bowiem, że Holokaust był osobistym
doświadczeniem ludności żydowskiej. Dlaczego jest
to tak istotna perspektywa?

W ciągu przeszło 70 lat, jakie upłynęły od wyzwolenia obozów zagłady, badania nad tragedią Holokaustu,
przez wielu uważaną za punkt przełomowy w historii
ludzkości, rozrosły się do rozmiarów odrębnej dziedziny naukowej. Antropolodzy, historycy, ilolodzy, socjolodzy i ilozofowie nie ustają w swych próbach i wysiłkach na polu zwiększania naszej wiedzy i poziomu rozumienia Shoah. W kształtowaniu pamięci o Zagładzie
niebagatelną rolę odgrywają wspomnienia i pamiętniki. Dziennik Anny Frank przetłumaczono na przeszło
60 języków i mówi się, że to najbardziej znana holenderska książka na świecie1. W Polsce co roku ukazują

Z

1
Ostatnie polskie wydanie ukazało się nakładem Wydawnictwa Znak: A. Frank, Dziennik: (Oficyna): 12 czerwca 1942 – 1 sierpnia 1944, red.
O.H. Frank, M. Pressler, Kraków 2015.
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się kolejne przykłady literatury wspomnieniowej opisującej okres Holokaustu, wśród nich naukowe edycje
źródeł i te, w których jedynym komentarzem jest komentarz autora. Przykładem tego ostatniego typu wydawnictw są wspomnienia Heleny Bodek2, Żydówki
z Żychlina, która w momencie wybuchu II wojny światowej miała kilkanaście lat. Historia, którą spisała, jej
osobiste doświadczenie, może stanowić punkt wyjścia
do narracji o Holokauście.

Czym był Holokaust?

12

Oczywiście nie rozwiąże ona wszystkich problemów,
które dzielą badaczy i które sprawiają, że istnieje wiele
różnych de inicji Holokaustu. Pytania, które zadajemy,
są często podstawowe i dotyczą choćby kluczowych,
zwłaszcza dla historyków, cezur czasowych. Kiedy właściwie zaczął się Holokaust? W 1933 r. przejęciem władzy w Niemczech przez nazistów, w 1939 r. wybuchem
drugiej wojny światowej czy w 1941r., kiedy na terenach
wcześniejszej okupacji sowieckiej zaczęło dochodzić
do pierwszych masowych mordów na Żydach3?
Te pytania o daty to tak naprawdę pytania o istotę
rzeczy: czym był Holokaust? Czy były nim postępujące prześladowania Żydów na tle rasowym w Trzeciej
Rzeszy? Czy stanowiły one pierwszy etap od początku
zaplanowanego ludobójstwa, czy może taki plan nigdy
nie istniał, a do ludobójstwa doszło w wyniku połączenia
wielu czynników w zmieniającej się sytuacji politycznej,
społecznej i gospodarczej? Czy pod pojęciem Holokaustu rozumieć można tylko ludobójstwo, czy także różne
formy prześladowań, którym poddawani byli Żydzi4?
Niektórzy postulują włączenie do de inicji Holokaustu innych o iar nazistowskich prześladowań, którzy
później także ginęli w obozach zagłady. Przedmiotem
dyskusji jest nie tylko de inicja, ale i samo pojęcie. Czy
słowo „Holokaust”, oznaczające pierwotnie o iarę całopalną, jest tu właściwe? Czy lepiej mówić o „Shoah”,
jak po hebrajsku określa się zagładę, a może – przynajmniej na gruncie polskim – o Zagładzie?5 Niezależnie
jednak od tych licznych pytań, kontrowersji i dyskusji,
rdzeń de inicji pozostaje zawsze ten sam: w okresie
II wojny światowej Niemcy dokonali masowego mordu
na większości Żydów europejskich.

Pamiętny 1 września
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W przypadku Zagłady polskich Żydów zaczynanie
narracji od wybuchu wojny wydaje się szczególnie oczy2

Ocalały z Holokaustu Henryk Greenbaum, urodzony w 1928 r. w Starachowicach,
podpisuje pamiątkę dla zwiedzających w postaci paszportu na wystawie w United
States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie. Wiele czasu spędza on jako
wolontariusz, opowiadając swoją historię i edukując o okrucieństwach Holokaustu;
fot. Marvin Lynchard dla Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych (CC BY 2.0)

wiste. Znajduje to swoje odzwierciedlenie we wspomnieniach Bodek, które rozpoczynają się co prawda nie
z początkiem września 1939 r., lecz z końcem sierpnia,
kiedy w jej rodzinie i otoczeniu narastało przekonanie
o nieuchronności wojny. Aż wreszcie: „Nadchodzi dzień
1 września. Ojciec w szkole. Wpada matka z okrzykiem:
«Wojna – Niemcy przekroczyli granicę!»”6. Wybuch
wojny i przekroczenie przez Niemcy granic państwowych z Polską rozpoczęły nowy okres, pełen kolejnych
aktów agresji i przesuwania mniej lub bardziej metaforycznych granic; z tego też względu stanowi najwyraźniejszą cezurę czasową.
Dalsze próby utworzenia wspólnej osi czasu są o wiele trudniejsze. Armia niemiecka stopniowo posuwała
się dalej, kolejne tereny tra iały pod zarząd wojskowy,
a ludność, w tym Żydzi, zaczęła uciekać do miejsc uznawanych za bezpieczniejsze7. Ich doświadczenia zatem
bardzo szybko zaczęły się różnić w zależności od miejsca, w którym się znajdowali. Różnice pogłębiały się
w miarę wyznaczania podziału administracyjnego
na niemieckich ziemiach okupowanych i nastania okupacji sowieckiej na ziemiach wschodnich. W każdym
z wydzielonych dystryktów i okręgów, w każdym z żydowskich miast i miasteczek Holokaust przebiegał inaczej.

H. Bodek, Jak tropione zwierzęta. Wspomnienia, Kraków 1993.
Zwolennikiem tego ostatniego rozwiązania jest choćby Timothy Snyder, który zwraca szczególną uwagę na problem podwójnej okupacji
wschodnich ziem polskich, gdzie – jak wskazuje – doszło do pierwszych masowych mordów na Żydach: T. Snyder, Czarna ziemia. Holokaust jako
ostrzeżenie, Kraków 2015.
4
Wprowadzenie do rozległej historiografii Holokaustu stanowić może np. D. Mikhman, Holocaust historiography: a Jewish perspective: conceptualizations, terminology, approaches and fundamental issues, London–Portland 2003.
5
Zob. M. Adamczyk-Garbowska, H. Duda, Terminy Holokaust, Zagłada i Szoa oraz ich konotacje leksykalno-kulturowe w polszczyźnie potocznej i dyskursie naukowym, [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, t. 3, red. K. Pilarczyk, Kraków 2003, s. 237–253.
6
H. Bodek, dz.cyt., s. 8.
7
J. Böhler, Prześladowanie ludności żydowskiej w okupowanej Polsce podczas trwania zarządu wojskowego (od 1 września do 25 października
1939 r.), [w:] Zagłada Żydów na polskich terenach wcielonych do Rzeszy, red. A. Namysło, Warszawa 2008, s. 46–50.
3

8

H. Bodek, dz.cyt. s. 150.
Tamże, s. 57.
10
Tamże, s. 155.
11
Zob. więcej: Listy o Zagładzie, oprac. Ruta Sakowska, Warszawa 1997 („Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy”, nr 1).
12
H. Bodek, dz.cyt., s. 151.
13
T. Kawski, Gminy żydowskie pogranicza Wielkopolski, Mazowsza i Pomorza w latach 1918–1942, Toruń 2010, s. 270–273.
14
P. Montague, Chełmno. Pierwszy nazistowski obóz zagłady, Wołowiec 2014, s. 119–122, 295.
9
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skim getcie: „Tropią nas jak
Można próbować wskazać wydzikie zwierzęta. Nie ma przed
darzenia przełomowe w skali canimi ucieczki”9. Ten specy iczny
rodzaj strachu towarzyszył jej
łych ziem polskich i wymieniać
prawdopodobnie od momentu
je w kolejności chronologicznej:
pierwszych bombardowań Żyutworzenie dwóch największych
chlina we wrześniu 1939 r., gdy
gett w Łodzi (8 lutego 1940 r.)
alarmy o nalotach rozbrzmiewai w Warszawie (2 października
ły kilka razy w ciągu dnia, i nie
1940 r.), pierwszy transport więźopuszczał jej przez przeszło pięć
niów do obozu koncentracyjnego
kolejnych lat. „Z zakończeniem
KL Auschwitz-Birkenau (14 czerwwojny zamknął się najtragiczca 1940 r.), początek masowych
niejszy rozdział mojego życia.
mordów na ziemiach wschodnich
Życie tropionego zwierzęcia”10
(lato 1941 r.), uruchomienie pierwŻółta
naszywka
w
kształcie
Gwiazdy
Dawida
z
napisem
– pisała, kończąc swoje wsposzego obozu zagłady w Kulmhof
(grudzień 1941 r.), początek akcji „Jude”, jaką już w 1938 r. po Anschlussie musieli nosić mnienia.
austriaccy Żydzi. Powyższa należała do Camilli Gottlieb,
Z Żychlina uciekała kilkaReinhardt, której podporządkowa- wówczas mieszkającej w Wiedniu, która w 1941 r. została
ne były obozy zagłady w Treblince, deportowana wraz z mężem do obozu w Theresienstadt. Na- krotnie, ostatni raz na wieść
Bełżcu i Sobiborze (od marca 1942 r. kazy noszenia podobnych naszywek obowiązywały Żydów o tragicznym losie Żydów z podo października 1943 r.), powstanie także na terenach znajdujących się pod niemiecką okupacją bliskich Krośniewic; informaw czasie II wojny światowej; fot. Karon Flage (CC BY 2.0)
cja o Zagładzie jej rodzinnego
w getcie warszawskim (19 kwietsztetla dotarła do niej już w Gąbinie. Stamtąd uciekła
nia – 16 maja 1943 r.), wyzwolenie obozu w Auschwitz
do Strzegowa, gdzie razem z matką były „pierwszymi
(27 stycznia 1945 r.).
zwiastunkami wieści o zagładzie”11. Dzięki znalezioKażde z wymienionych gett i obozów jest przednym dokumentom, posługując się cudzym nazwiskiem,
miotem odrębnych studiów i mają one podstawowe
mogły zamieszkać wśród Polaków.
znaczenie dla badań nad Holokaustem. Jednak „przeChoć same ocalały, historia ginących Żydów była
łomowe wydarzenia” nie kształtowały życia każdego
wciąż ich historią. Jeszcze przed końcem wojny autorŻyda, nie były doświadczeniem każdej z o iar, a sporząka musiała skonfrontować się z rzeczywistością: „Probdzony spis z pewnością nie stanowi narracji.
lem – dokąd się udać? Żychlin nie wchodzi w rachubę.
Wojna Heleny Bodek
Po utracie ukochanego ojca, pozbawione domu i całego
We wspomnieniach Żydówki, która znaczną część
mienia, nie mamy po co i do kogo wracać”12. Holokaust
okupacji przeżyła w Raciążu, ukrywając swoją żydowoznaczał osobiste straty: rodziny, domu, dobytku,
ską tożsamość, Auschwitz pojawia się nie jako najwięka także rodzinnej miejscowości taką, jaka była przed
sze miejsce kaźni ludności żydowskiej, ale w związku
wojną. Żychlińscy Żydzi stanowili około połowy ludz Polakiem, który tra ił tam w ramach prześladowań
ności miasteczka i przez kilka stuleci budowali właspolskich intelektualistów. Pod koniec wojny wrócił
ną kulturę, dlatego wraz z ich Zagładą nieodwracalnie
do rodzinnej miejscowości, a niedługo po nim wróciła zmieniło się oblicze całej miejscowości13.
Żydzi z Krośniewic, Żychlina i Gąbina zginęli w obokilkunastoosobowa grupa lokalnych Żydów ocalałych
zie zagłady w Kulmhof, podobnie jak większość Żydów
z tego obozu. Prawie wszyscy z nich zostali zamordoz Kraju Warty. Transporty ludności zamieszkującej getwani w pogromie: „Po długich, ciężkich latach pobytu
ta w tych trzech miasteczkach odeszły 2 i 3 marca oraz
w obozach koncentracyjnych, doczekali się wyzwolenia
16 i 17 kwietnia 1942 r.14 Getto w Strzegowie w rejencji
po to, żeby zginąć przed spełnieniem ich największego
8
ciechanowskiej zlikwidowano dużo później, bo w listomarzenia – tuż przed wyjazdem do Palestyny” . Helena Bodek z matką nie padły o iarą tego mordu, choć
padzie 1942 r., a jego mieszkańcy zginęli w Treblince
w mieście krążyły pogłoski o ich pochodzeniu i nie
i w Auschwitz.
opuszczało ich poczucie zagrożenia. Ciągle były jak
Tych informacji nie znajdziemy w opowieści Botytułowe „tropione zwierzęta”.
dek, podobnie jak w opracowaniach dotyczących
Autorka pierwszy raz użyła tej metafory, opisując kokażdego z obozów nie znajdziemy danych o życiu
lejne łapanki organizowane przez Niemców w żychlińofiar. Nie znajdziemy w nich też wzmianki o tym, że

klucz do epoki

Oś czasu Holokaustu

klucz do epoki

likwidacja żychlińskiego getta przypadła w radosne święto Purim, obchodzone na pamiątkę zwycięstwa Żydów nad chcącym ich zagłady Hamanem.
„Właśnie w to święto – święto radości, święto dzieci – tysiące niewinnych istot zostało wraz z ojcami
i matkami wysłanych na śmierć i tortury”15. Tragiczna symbolika Zagłady żychlińskich Żydów w święto
Purim może wybrzmieć tylko wtedy, gdy w narracji
o Holokauście przyjmiemy perspektywę żydowskich
ofiar i sięgniemy do świadectw przez nich pozostawionych16.

Miliony a jednostki

14

Fotografie przedstawiające losy polskich Żydów znajdujące się w Muzeum Historii
Żydów Polskich POLIN
Fot. Agencja AS

W badaniach nad Holokaustem pochylamy się nad
konkretnymi problemami, w mówieniu o nim koncentrujemy się na wybranych wątkach, przykładach. Jest
to nieuniknione i trudno to wartościować. Mniej lub
bardziej świadomie przyjmujemy perspektywę, interesuje nas to, kto był sprawcą? Kto świadkiem? Kto
o iarą? Kto pomagał mordującym, a kto mordowanym? Zadajemy pytania o genezę i proces: jak to było
możliwe? Jak do tego doszło?
Badając historię przemocy wobec Żydów, losy
trwających ze sobą członków rodzin i wyniszczanych społeczności miasteczek, funkcjonowanie gett
obozów pracy, koncentracyjnych i zagłady, samopomocy żydowskiej, ruchu oporu, niszczenia kultury
materialnej, życia w ukryciu, pomocy, denuncjacji
i zupełnej bierności – na każdym kroku dotykamy
życia wielu ludzi, ich osobistych historii i doświadczeń. To, czego nie może pomieścić jedno
opracowanie naukowe, znajdujemy często w jednym pozostawionym świadectwie. Celem naszych
wysiłków towarzyszących pisaniu o Zagładzie jest
zrozumienie tego jednego wspomnienia, doświadczenia jednej osoby.

15

H. Bodek, dz.cyt., s. 69.
Na aspekt ten zwraca także uwagę S.K. Resnick, You Saved Me, Too. What A Holocaust Survivor Taught Me About Living, Dying, Fighting,
Loving And Swearing In Yiddish, Guilford 2013, s. 46–48.
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How to talk about the Shoah? The Holocaust as a personal experience
of the Polish Jews
A typical attitude to the Holocaust in Poland means analysis of the Jewish history since the outbreak of the Second World War. But it must be noticed that the Holocaust run differed on Polish territory, depending on Russian
or German occupation. Of course, some crucial moments (such as creating ghetto in Warsaw or Warsaw Ghetto
Uprising) can be pointed but they did not influence life of an every single Jewish. That is why while doing research
on the Holocaust, we ask specific questions, typically: who did it?, who was a witness?, how did it happen? etc., but
it must be remembered that no single scientific elaboration will tell us about personal experience and life story of
the people who experienced tragedy of the Holocaust.
Tłumaczyła: Magdalena Śnieć

Joanna Piórkowska

ażną rolę w funkcjonowaniu rodziny na ziemiach polskich odgrywa kobieta, lecz należy mieć
na uwadze poszczególne środowiska, w jakich przychodziło jej spełniać swoje funkcje: rodziny wiejskiej, szlachecko-ziemiańskiej, mieszczańskiej lub robotniczej. W każdym
z nich kobieta zajmowała nieco inną pozycję, miała inne
zadania i odgrywała odmienne role. Dziś przyjrzymy się
pozycji kobiety w rodzinie szlachecko-ziemiańskiej1.

W

WOS w teorii i praktyce

Pozycja kobiety w rodzinie
szlachecko-ziemiańskiej

Model rodziny w XIX wieku
W XIX stuleciu, jak w epoce wcześniejszej, rodzina
miała charakter patriarchalny2 – zgodnie z panującym
wówczas obyczajem i obowiązującym prawem „głową
i «rozumem» rodziny, jej «naczelnikiem i sternikiem» pozostawał niezmiennie mężczyzna – ojciec, mąż lub brat”3.
Był on zatem najważniejszą osobą w rodzinie. Do niego
należały takie obowiązki, jak „zarządzanie majątkiem, odpowiedzialność za stan gospodarki rodzinnej i osiągany
z niej dochód, oraz wszystkie ważne decyzje, dotyczące
ogółu rodziny”4.
Mimo tej hierarchii ważne funkcje pełniła również niewiasta jako żona, matka i gospodyni domu. Kobiety
odgrywały „dużą rolę w życiu rodziny i zajmowały ważne,
ale nie równorzędne z mężczyzną, miejsce w rodzinie”5.
Według powszechnego XIX-wiecznego przekonania miejsce i rolę kobiety w małżeństwie wyznaczały jej „święte
obowiązki”, wynikające z jej naturalnego przeznaczenia
„jako wiernej towarzyszki męża, wychowującej dzieci matki i zarządzającej domem gospodyni”6. Te trzy elementy
stanowiły podstawę jej funkcjonowania w rodzinie.

Matka
Pierwszym wydarzeniem wpływającym na podniesienie
roli kobiety było zamążpójście, drugim zaś, wzmacniającym, urodzenie dziecka7. Macierzyństwo postrzegano

Czarne suknie kobiece w czasie żałoby narodowej

jako jedno z podstawowych zadań kobiety. Gdy zostawała
matką, jej pozycja natychmiastowo wzrastała. Matka bowiem stawała się osobą szanowaną w rodzinie, a każda
jej zniewaga była ciężkim przestępstwem, które bardzo
surowo karano. Zmiana jej statusu mogła wynikać przede
wszystkim z zapewnienia ciągłości rodu. Dziecko stanowiło też element spajający małżonków i zobowiązujący
ich do wspólnego wkładu w jego wychowanie.
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Zróżnicowane wychowanie
Matka urastała do niezwykłej roli wychowawczej
i to na jej barkach spoczywało odpowiednie wyedukowanie dziecka, mąż bowiem zajmował się kwestiami związanymi z zarządzaniem majątku, czyli dbał o zabezpieczenie
bytu rodziny. Nie zawsze jednak kobiety podejmowały się
wychowania swoich dzieci, nierzadko oddawały je pod
opiekę, gdyż według nakazów mody „nie należało do dobrego tonu, by szlachetnie urodzone matki zajmowały się
wychowywaniem własnych dzieci”8. Jednakże tylko kobiety z kręgów arystokratycznych i z najzamożniejszego
ziemiaństwa mogły sobie pozwolić na oddawanie dzieWiadomości Historyczne 3/2017

1
Posługuję się sformułowaniem, którego użyła D. Rzepniewska w artykule Rodzina ziemiańska w Królestwie Polskim, [w:] Społeczeństwo polskie
XVIII i XIX wieku. Studia o rodzinie, t. 9, red. J. Leskiewiczowa, Warszawa 1991, s. 142. Ziemiaństwo to warstwa społeczna mająca znaczne majątki, ściślej: szlachta mająca ziemię oraz ci, którzy zajmowali się rolnictwem. Ziemianin zatem nie zawsze był szlachcicem, dlatego też stosując termin „rodzina
szlachecko-ziemiańska”, miała tu na myśli tych ziemian, którzy jednocześnie byli szlachcicami.
2
K. Wróbel-Lipowa, Matka w polskiej rodzinie ziemiańskiej w XVIII wieku, [w:] Partnerka, matka opiekunka, red. J. Urbańska, Bydgoszcz 2000, s. 75.
3
D. Rzepniewska, Kobieta w rodzinie ziemiańskiej w XIX wieku. Królestwo Polskie, [w:] Kobieta i społeczeństwo na ziemiach polskich w XIX wieku,
red. J. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 1990, s. 36.
4
Tamże, s. 37.
5
Tamże.
6
Tamże.
7
K. Wróbel-Lipowa, dz. cyt., s. 75.
8
Tamże, s. 76.
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ci pod opiekę mamkom czy piastunkom. Te pochodzące
z ziemiaństwa mniej zamożnego, które pracowały na roli
oraz w gospodarstwie, również ciężar wychowawczy musiały wziąć na swoje barki. Nie było je bowiem stać na zatrudnienie opiekunek.
Wykształcenie kobiet z kręgów szlacheckich było
bardzo zróżnicowane, co niewątpliwie wpływało na wychowanie dzieci, przede wszystkim córek, pochodzących
z tych rodzin. Te z rodzin zamożnych otrzymywały dość
staranne wychowanie, gdyż wymagała tego od nich pozycja społeczna. Ich matki zazwyczaj nie brały udziału
w tym procesie, większość czasu spędzały w mieście lub
za granicą, a do swych wiejskich rezydencji przyjeżdżały
jedynie na okres letni. Dni zaś przepędzały na spotkaniach
towarzyskich, podczas których musiały bezwzględnie
przestrzegać etykiety oraz nienagannie się zachowywać, co również usilnie wpajano ich córkom. W tej kwestii
udzielały się także matki, którym bardzo zależało na nienagannej reputacji córek.
Wykształcenie przeciętnej ubogiej ziemianki spędzającej większość swego życia na wsi było niestety zaniedbane. Wpływało to na poziom wykształcenia dzieci
pochodzących z owych rodzin, które nie były starannie
kształcone, a raczej przygotowywane do pracy na roli
i w gospodarstwie, by w przyszłości zastąpić swoich rodziców. Ponadto na wsi trudniej było uzyskać staranne wychowanie, a życie wiejskie stawiało przed kobietami nieco
inne wymagania. Tutaj od młodych dziewcząt wymagano umiejętności praktycznych, które byłyby przydatne
w gospodarstwie rodzinnym. Dlatego też już od dzieciństwa były one „przygotowywane przez matki do czekających je w przyszłości obowiązków, uczyły się gotowania,
robienia przetworów, przechowywania żywności, szycia bielizny, haftowania i prowadzenia gospodarstwa
kobiecego”9. Matki zatem były najlepszymi nauczycielkami swoich dorastających córek.
Wychowawcze
obowiązki
kobiety
wprawdzie
wzmacniały jej pozycję i znaczenie w rodzinie, jednak oznaczały jeszcze „wyraźniejsze niż dotychczas
ograniczenie i zamknięcie w kręgu rodzinnym”10.
Znaczenie i rolę matki w dziedzinie wychowawczej
w XIX w. determinowały przede wszystkim uwarunkowania polityczne, które kształtowały swoiste wzorce zachowań patriotycznych11.
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Wpływ powstań narodowych
Klęski powstań narodowych oraz towarzyszące im
późniejsze represje niewątpliwie odcisnęły duże piętno
9

Tamże, s. 40.
D. Rzepniewska, dz.cyt., s. 43.
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A. Winiarz, Wpływ kobiety-matki na życie polskiej rodziny ziemiańskiej doby niewoli narodowej (1795–1918), [w:] Partnerka, matka opiekunka…, s. 146.
12
Z. Jabłonowska, Rodzina w XIX i na początku XX wieku, [w:] Przemiany rodziny polskiej, red. J. Komorowska, Warszawa 1975, s. 64.
13
A. Winiarz, dz.cyt., s. 146.
14
Tamże, s. 147.
15
Z. Jabłonowska, dz.cyt., s. 65–66.
16
A. Winiarz, dz.cyt., s. 148.
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na większości rodzin szlachecko-ziemiańskich. Polityka
stosowana przez zaborców, zwłaszcza w zaborach pruskim i rosyjskim, doprowadziła do niemal całkowitego
zaniku szkolnictwa i wielu innych instytucji społecznych
pełniących bardzo ważne funkcje. W zaistniałej sytuacji
to właśnie rodzina musiała przejąć większość zadań,
które były dotychczas wykonywane przez zlikwidowane
instytucje12. Spoczął więc na niej ciężar odpowiedzialności
za naród i jego funkcjonowanie.
W panującej wówczas atmosferze zagrożenia narodu,
jego suwerenności, a przede wszystkim obawy o młode
pokolenia i ich dalszy los zaczęto zupełnie inaczej niż chociażby w wieku ubiegłym postrzegać istotę „rodzicielstwa
Polek”13. Pogłębiała się ich wrażliwość moralna oraz
odpowiedzialność za jak najlepsze wychowanie swoich
dzieci. Wówczas ukształtował się nowy model postrzegania matki jako tej, na której ciąży obowiązek opieki i wychowania oraz wpojenia dziecku najważniejszych wartości
związanych z narodową tradycją.
Zwiększona odpowiedzialność matczyna nie wykluczała
obecności bon, mamek i niań na dworach ziemiańskich,
ale polegała na większym zaangażowaniu w rozwój
i pielęgnację pociech. Niosło to za sobą duże zmiany
w kontaktach matki z dzieckiem. Istniejący wcześniej
„dystans, czy w wielu przypadkach oschłość w relacjach
matka–dziecko, wynikający czasem z charakteru kobiety-matki, a częściej z obowiązujących jeszcze w niektórych środowiskach sztywnych konwenansów pozostałych
w spadku po XVIII wieku, ustępowały stopniowo miejsca
serdeczności i rodzicielskiemu ciepłu”14.

W stronę wiary
Kobieta jako matka odgrywała również niezwykle
istotną rolę w kwestiach związanych z religijnością, która w okresie niewoli narodowej zajmowała niewątpliwie
ważne miejsce w polskiej kulturze i obyczajach rodzinnych. Wartości związane z wiarą nierozerwalnie splotły
się z wartościami patriotycznymi. Można nawet mówić
o powstaniu wówczas nowego modelu Polaka-katolika, który był „hartowny i bezkompromisowy, wiernie
i zdecydowanie zachowujący świadomość narodową, gotowy zawsze do walki zbrojnej, a gdy powstania upadły,
wytrwale stosujący bierny opór, nieraz z heroicznym samozaparciem broniący ojcowizny”15.
W owym procesie umacniania się religii i wzrastania
wiary katolickiej szczególną rolę odgrywała kobieta-matka, która jako żarliwa patriotka i chrześcijanka starała
się przekazać dzieciom zasady religijne oraz zaszczepić
w nich wiarę i miłość do Stwórcy16. Robiła to w różnorodny sposób: wpajając zasady moralne i etyczne w życiu
codziennym, podczas codziennej modlitwy, którą odmawiała razem z dzieckiem, lub zabierając je na uroczystości
kościelne czy niedzielną mszę.

Gospodyni
Zgodnie z dawnym obyczajem kolejnym elementem
będącym podstawą kobiecego funkcjonowania było
zarządzanie domowym i tzw. kobiecym gospodar-

Wpływ na mężów i odwrócenie ról
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Artur Grottger, cykl Polonia:

Obrona dworu

17
Na pobojowisku

Żałobne wieści

(domena publiczna)

ich pozycja nieustannie rosła, wzrastała także ich rola polityczna.
Kobiety z dużo większą swobodą niż mężczyźni demonstrowały swój patriotyzm i oddanie ojczyźnie.
Z natury bardziej uczuciowe, żywiej reagowały na romantyczne i mistyczne hasła, egzaltowały się poezją patriotyczną, wpajały nienawiść do zaborcy młodemu pokoleniu23. Okazywanie szacunku do ojczyzny było szczególnie
widoczne w sposobie ubierania się kobiet. Polki bowiem
na przykład po upadku powstania styczniowego ostentacyjnie nosiły żałobę, czym budziły zachwyt nawet u ro-
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W kontaktach rodzinnych niezmiernie ważny był
wpływ, jaki kobiety wywierały na sferę poglądową nie tylko swoich dzieci, lecz także mężów. Nie działo się to oczywiście w sposób bezpośredni i widoczny, raczej bardziej
subtelny czy wręcz ukryty. Istnieje wiele przykładów kobiet działających za kulisami politycznymi, które stawały
się doradcami mężów, a niekiedy, umiejętnie pociągając
za sznurki, manipulowały i kierowały mężczyznami, pośrednio wpływając na ich decyzje20.
Wpływ ten musiał być faktycznie ważny i znaczący, gdyż odnotował go znany rosyjski historyk Sigurd
Schmidt, który stwierdził, że kobiety przymuszały „mężów
i swoich synów […], aby do powstania się udawali”21.
Obawy co do roli kobiet i ich wpływu na mężczyzn miał
także sam car Mikołaj I, który niedługo po stłumieniu powstania listopadowego, w liście do rezydującego wówczas
w Warszawie namiestnika Królestwa Polskiego Iwana Paskiewicza, pisał: „Lękam się kobiet, ten szatański naród
zawsze działał przez nie”22.
Gdy mąż przebywał na froncie, w więzieniu czy na katordze, lub gdy poległ w bitwie, kobiety musiały przejmować obowiązki mężczyzn: prowadzić interesy domowe, zarządzać majątkiem czy kierować przyszłością dzieci.
Wówczas można nawet powiedzieć o niemal matriarchalnym modelu rodziny, gdzie to kobieta pełni najważniejsze funkcje i staje się głową domu. Taka zmiana pozycji
kobiety była ściśle związana z sytuacją polityczną. Powstania narodowe oraz nieustanne represje pociągnęły
za sobą wiele oﬁar, z czego znacznie przeważającą część
stanowili mężczyźni – głowy polskich rodzin, ale także kawalerowie. W społeczeństwie, gdzie zmniejsza się liczba
mężczyzn, a wzrasta liczba kobiet, wręcz nieuniknione jest
odwrócenie panującego porządku i modelu, i przejęcie
wielu męskich funkcji przez kobiety. Zatem w XIX wieku
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stwem17. Dotyczyło to jednak wyłącznie kobiet pochodzących z uboższego ziemiaństwa, te bogatsze zaś nie
ingerowały w ten zakres spraw, gdyż zatrudniały do tego
odpowiednie osoby.
Do obowiązków kobiety należało utrzymanie życia
rodziny na przyzwoitej stopie, co wymagało odpowiedniego zaopatrzenia spiżarni, dobrej kuchni, ale także
zachowywania „przestrzeganych we dworach tradycyjnych
zwyczajów rodzinnych, świątecznych i sąsiedzkich”18. Zadaniem kobiet było również rozporządzanie dochodem
pieniężnym, to od ich „przedsiębiorczości i umiejętności
organizowania […] zależała zamożność, poziom konsumpcji i codzienne warunki życia rodziny”19.
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syjskiego działacza społecznego, polityka i pisarza, którym
był Aleksander Hercen. Podziwiał on „owe wielkie żałobne
typy polskiej matki, żony, córki… do tego stopnia wzbudzające szacunek, że brudne kopyta rosyjskiej policji…
nie pozostawiły najmniejszej plamy na czarnym marmurze
owych Ecce Mulier”24.
Wówczas ukształtował się typ matrony polskiej, który
pojawia się w licznych pamiętnikach oraz w literaturze.
Owa matrona to: „postać kobiety starszej, surowej dla siebie i innych; budzi szacunek, wszyscy liczą się z jej zdaniem, gdyż jest mądra i zna się na ludziach i rzeczach.
Wytrwale, czasem heroicznie walczy o utrzymanie ziemi,
zwłaszcza na kresach, stoi na straży obyczaju, tradycji i religii. Współdziała w konspiracji, przechowuje i opatruje
powstańców. Bywa nieraz nawet despotyczna”25.
Kobieta przeszła niesamowitą metamorfozę: z postaci
niewinnej, nieświadomej, dla której sfera polityki była niedostępna, stała się wręcz motorem i podstawowym ogniwem ówczesnej walki z zaborcą. W ciągu całego XIX
stulecia kobiety tworzyły „długi, cichy i niewidoczny, ale
jakże czasem skuteczny front walki”26. Należy oczywiście
zaznaczyć, że nie wszystkie kobiety z rodzin ziemiańskich
brały czynny udział w działalności konspiracyjno-patriotycznej. Podstawą owych działań były szczególne predyspozycje kobiet, zarówno te ﬁzyczne, jak i psychiczne,
oraz przede wszystkim głęboka wiara w słuszność owych
działań. Każdej bowiem osobie uwikłanej w tego typu
aktywność groziły konkretne konsekwencje. Wiele kobiet
nie tyle przez brak patriotyzmu, ale przez troskę o siebie
i swoją rodzinę decydowało się na różne kompromisy
wobec władz zaborcy27. Przypadki te jednak nie były zbyt
liczne.
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Emancypacja
Istotne w przypadku kobiety w rodzinie ziemiańskiej
było to, że w okresie, kiedy to pozytywiści „usiłowali wyznaczyć kobietom bardziej niż dotąd równoprawne miejsce, one same nie wykazywały szczególnego zainteresowania zmianą sytuacji i nie przejawiały wyraźnych
tendencji w kierunku usamodzielnienia się”28. Wychowane były bowiem w kulcie tradycji rodzinnej, gdzie podstawowym wzorcem była dla nich matka podporządkowująca się zwyczajom i rygorom, zajmująca w hierarchii
rodzinnej wyznaczone dla siebie miejsce i wypełniająca
swoje powinności.
Takie podejście kobiet wynikało także z tego, że były
one pozbawione „szerszych kontaktów społecznych”
oraz nie miały „możliwości systematycznego kształcenia
i nabywania użytecznych umiejętności”, co prowadziło
do tego, że „nie aspirowały do niezależnej, samodzielnej egzystencji i jakiegokolwiek szerszego, społecznego
24
25
26
27
28
29
30
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działania”29. Przebywały cały czas w granicach własnego dworu, a ich aktywność ograniczona była wyłącznie
do kręgu rodziny, gospodarstwa domowego, ewentualnie
życia towarzyskiego w bliskim sąsiedztwie. „Ich stosunek
do ruchu emancypacyjnego i do własnego miejsca w społeczeństwie określały głęboko zakorzenione tradycyjne
pojęcia i stereotypy myślowe”, które dodatkowo zostały
ugruntowane przez wychowanie rodziny i otaczającego
je środowiska30.
Niezwykle istotnym czynnikiem wpływającym na ówczesne myślenie, świadomość oraz stosunek do spraw
emancypacji kobiet była kwestia związana z majątkiem
i warunkami bytowania, które po 1864 r. zostały zagrożone na skutek represji popowstaniowych doprowadzających stopniowo do bankructwa i ruiny pozycji ziemian.
Łatwiej emancypowały się te kobiety, które pochodziły
ze sfery arystokratycznej, oraz te zaliczane do zamożnych
ziemian. Ich pozycja materialna nie była bowiem zagrożona, a wykształcenie i większy kontakt z kulturą zachodnią
powodowały, że miały one większą świadomość zachodzących procesów emancypacyjnych.

Rodzina szlachecka po uwłaszczeniu
W okresie pouwłaszczeniowym polska rodzina szlachecka znalazła się w nowej i niełatwej dla siebie sytuacji
materialnej. Utraciła ona bowiem swoje dotychczasowe
oparcie w dworze i ziemi, a jej członkowie, także kobiety,
niejednokrotnie zmuszeni byli podjąć pracę zarobkową.
W tej kwestii kobiety nie miały zbyt dużego pola manewru, gdyż po pierwsze, nie mogły wykonywać wielu zawodów przeznaczonych wyłącznie dla mężczyzn, a po drugie,
nie miały odpowiednich umiejętności. Obszarem aktywności zawodowej kobiet było wówczas nauczanie. Tu jednak również narodził się problem, gdyż panowała moda
na „francuszczyznę”, co niosło za sobą częste zatrudnianie
nauczycielek będących cudzoziemkami, najczęściej Francuzkami.
Młode dziewczęta po ukończeniu pensji nie były dostatecznie przygotowane do wykonywania nawet pracy
nauczycielki, gdyż przekazana im wiedza w żaden sposób
nie przygotowywała ich do podjęcia w przyszłości pracy
zawodowej. Musiały więc się zmierzyć z zadaniem i wręcz
koniecznością zdobycia odpowiednich kwaliﬁkacji,
co nie zawsze okazywało się dla nich łatwe. Sytuacja zamożnych ziemianek nie była tak trudna, gdyż miały one
zabezpieczony byt w majątkach rodziców bądź własnych
mężów. Dlatego też niezwykle ważną kwestię stanowiło
wydanie młodej panny za bogatego kawalera, który zapewniłby jej spokojny byt.

Zmiany, zmiany, zmiany
Pozycja kobiety w XIX-wiecznej rodzinie szlachecko-ziemiańskiej była bardzo istotna i w dużym
stopniu wpływała na kształtowanie się rodziny oraz
relacji w niej zachodzących. Kobieta bowiem jako
strażniczka ogniska domowego nie tylko zarządzała
gospodarstwem domowym, ile na jej barkach spoczywała troska o wychowanie dzieci, ich religijność,

szone do zdobywania wielu nowych umiejętności,
a następnie do stopniowego przejmowania męskich
ról i funkcji. Ostatecznie sytuacja ta doprowadziła
do tego, że zaczynały odgrywać coraz większą rolę
nie tylko w domu i rodzinie, lecz także na gruncie
społecznym, a potem politycznym.

Position of a woman in a noble-manorial family
In the nineteenth century a family had a patriarchal structure but a woman also played an important role, but
not the same as a man. Her „saint duties” included being: a partner accompanying her husband, a mother bringing the children up; a housewife administrating the household. Due to a failure of national uprisings a family
had to take up duties which were so far completed by liquidated institutions, that is why a mother was perceived
as a person who must pass national values to a child. Another important aspect, which a woman had to take care
about, was religiousness in times of national slavery. Unofficially, some women strongly influenced their husbands’
political beliefs, and even an emperor Nicholas I of Russia was aware of it and wrote in one of his letters that he is
afraid of women.
Tłumaczyła: Magdalena Śnieć
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a także wpajane wartości moralne i etyczne. Ponadto ówczesna sytuacja polityczno-społeczna sprawiła,
że panujący dotychczas patriarchalny model rodziny
uległ zachwianiu. Nieobecność mężczyzn spowodowała, że kobiety same musiały zadbać o pozostawiony przez mężów, ojców czy braci dom. Były zmu-

Rekomendacje „WH”

Gra karciana „Timeline Polska”

Artur Ryszard Jęcka
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Gra „Timeline Polska” wydawnictwa Rebel jest przeznaczona
dla 2 do 8 graczy w wieku powyżej 8 lat i zawiera, oprócz instrukcji, 110 kart przedstawiających najważniejsze wydarzenia
z historii naszego kraju. Podczas każdej tury rozgrywki gracz
musi wybrać jedną z posiadanych w ręku kart i zdecydować, czy
prezentowane przez nią wydarzenie miało miejsce przed tymi,
które leżą już na stole, czy też może dopiero po nich. Następnie
należy odwrócić kartę i sprawdź, czy miało się rację. Gra jest
idealnym narzędziem do wykorzystania w nauce historii, ale też
świetnym sposobem na integrację grupy. „Wstrzelenie się” w oś
czasu wymaga zaś nie tylko ogólnej wiedzy historycznej, lecz
także intuicji oraz umiejętności logicznego myślenia. Obok kart
przedstawiających najważniejsze daty z dziejów Polski, takie jak bitwa pod Grunwaldem czy odzyskanie
niepodległości, znajdziemy bowiem również te symbolizujące wynalezienie spinacza biurowego czy kamizelki kuloodpornej. W zestawie spotkamy zarówno powstanie osady w Biskupinie
czy bursztynowego szlaku, jak i wejście Polski do Unii Europejskiej
oraz organizację Euro 2012. Przypomnimy sobie najważniejsze bitwy
z historii naszej ojczyzny, postacie władców i polityków, uczonych
i artystów, osiągnięcia kulturalne i gospodarcze, nasze narodowe sukcesy oraz porażki. Prawidłowe zagranie karty
powoduje zmniejszenie posiadanej puli, a błąd skutkuje
otrzymaniem kolejnej. Nie jest to jednak powód do radości,
gdyż zwycięzcą będzie ten, kto jako pierwszy pozbędzie się
wszystkich swoich kart.
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Krakowskie sufrażystki manifestują w Dniu Kobiet w 1911 roku (domena publiczna)

Sprawa równouprawnienia kobiet
– przypadek polski
20

Sandra Tomczak
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L

istopad 1918 r. obﬁtował w liczne
wydarzenia szczególnie ważne dla
Polaków. W końcu, po dziesiątkach lat
niewoli, miało odrodzić się niepodległe
państwo polskie. Do dziś 11 listopada świętujemy jako symboliczną datę
tego wydarzenia. Rzadko zdajemy sobie jednak sprawę, że ta pamiętna jesień przyniosła jeszcze jeden przełom:
po raz pierwszy w historii wszyscy Polacy – bez względu na płeć – otrzymali
pełne prawa obywatelskie. Po raz
pierwszy obywatelem mogła zostać
kobieta.
Dnia 28 listopada 1918 r. ukazał się dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego,
w którym w rozdziale I, artykułach
1 i 7 zawarto przełomowe zapisy:
„Wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel państwa bez różnicy płci,
który do dnia ogłoszenia wyborów
ukończył 21 lat” oraz „Wybieralni
do Sejmu są wszyscy obywatele(ki)
państwa, posiadający czynne prawo
wyborcze […]”. Datę wydania dekretu trudno jednak byłoby uznać
za „dzień równouprawnienia kobiet”. Zapis ten był jedynie częścią

rozciągniętych na kilkadziesiąt lat
procesów. Ani kwestia przyznania
kobietom równych z mężczyznami
praw obywatelskich, ani rzeczywiste
ich wdrożenie nie rozpoczęły się ani
nie zakończyły w listopadzie 1918 r.

Długa walka
Trudno wyznaczyć konkretny moment rzucenia hasła równouprawnienia. Niewątpliwie jednak nasilenie
aspiracji kobiecych nastąpiło wraz
z ubożeniem warstwy szlacheckiej
oraz rozwojem miast i przemysłu.
Coraz częściej podejmowana przez
kobiety praca zarobkowa uwyraźniła problem ich dyskryminacji w przestrzeni publicznej. Niskie zarobki,
brak żeńskich szkół zawodowych
i gimnazjów, niedostępność uniwersytetów zderzyły się z koniecznością
zarobkowania. Walczono najpierw
o edukację, o godną pracę i płacę,
o przyjmowanie kobiet do cechów.
Pierwszymi bohaterami sprawy kobiecej stali się Eliza Orzeszkowa,
Edward Prądzyński i Aleksander
Świętochowski. Od lat 80. XIX w.
zaczęły się rozwijać nowoczesne organizacje kobiece, a do kraju wracały
pierwsze wykształcone na zachodnich

Eliza Orzeszkowa

(domena publiczna)

uniwersytetach studentki. W 1889 r.
polska reprezentacja wzięła udział
w pierwszym międzynarodowym
kongresie kobiecym w Paryżu.

Przełomowy rok 1905
Za datę przełomową dla walki kobiet o równouprawnienie należy jednak raczej uznać rok 1905. Przyniósł
on bowiem trzy ważne dla ruchu kobiecego wydarzenia: w styczniu Królestwo Polskie ogarnęła fala rozwijającej się już od kilku miesięcy rewolucji
w państwie rosyjskim, w czerwcu Koło
Pracy Kobiet pod przewodnictwem
Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit zorganizowało pierwszy zjazd w sprawie
samorządowych praw wyborczych

Wojna nie tylko na froncie

Polka przy urnie wyborczej
Przyznanie pełnych praw obywatelskich kobietom niewątpliwie nie było
jedynie dziełem ideałów równości czy
agitacji działaczek, miało bowiem także wymiar polityczny. Gremia decyzyjne poszczególnych partii z pewnością kalkulowały, na jakie stronnictwa
w najbliższych wyborach mogą oddać
swoje głosy świeżo upieczone obywatelki i czy nie zmieni to układu sił polskiej sceny politycznej.
Ostatecznie tzw. rząd lubelski pod
premierostwem socjalisty Ignacego
Daszyńskiego zawarł w swoim manifeście z 7 października 1918 r.
zapis: „Sejm Ustawodawczy zwołany
będzie przez nas jeszcze w roku bieżącym na podstawie powszechnego, bez
różnicy płci, równego, bezpośredniego,
tajnego i proporcjonalnego głosowania […]. Czynne i bierne prawo wyborcze będzie przysługiwało każdemu
obywatelowi i obywatelce mającym
21 lat skończonych”. Ponadto do rządu jako wiceminister weszła wówczas
Irena Kosmowska, stając się pierwszą
kobietą na tak wysokim stanowisku
w historii Polski.
Szybko jednak okazało się, że
to nie rząd lubelski, a powstający
w Warszawie ośrodek władzy pod
wodzą Piłsudskiego będzie podejmował ostateczne decyzje co do kształtu
odradzającego się państwa. W związku z tym 15 listopada przedstawi-

cielki Centralnego Komitetu Równouprawnienia Kobiet spotkały się
z Piłsudskim i przekazały mu swoje
żądania. Naczelnik, wydanym kilkanaście dni po tej wizycie dekretem,
podtrzymał decyzję rządu lubelskiego. Przyznanie kobietom pełnych
praw obywatelskich wpisało II RP
w krąg państw europejskich o szerokim zakresie demokratyzacji oraz
nowoczesnym podejściu do władzy
i obywatela, a wśród samych zainteresowanych wzbudziło nie tylko
ogromne nadzieje i entuzjazm, lecz
także chęć udowodnienia słuszności
podjętej decyzji.
Niedawne bojownice powszechnie apelowały w artykułach, pismach
i broszurach do zwykłych kobiet, motywując je do przyjęcia nowej postawy – świadomej praw i obowiązków
obywatelki. Zoﬁa Daszyńska-Golińska
jeszcze w 1918 r. pisała:
„Kwestia kobieca, tj. sprawa
równouprawnienia – zdobycia
praw politycznych równie jest
ważną jak narodowe i wszechludzkie oﬁarnictwo, jak obowiązek służenia każdej dobrej sprawie […]. Należy mieć nadzieję,
że Polki położonego w nich zaufania nie zawiodą i że przede
wszystkim staną na stanowisku
prawdziwych obywatelek kraju.
Jako takie zaś nie tylko wołać
będą o Polskę wolną i niepodległą, ale siły swe wytężą by ta Polska stała się prawdziwą matką
i opiekunką wszystkich dzieci
swoich […]”.

Konstytucja marcowa z 1921 r.
potwierdziła w artykule 12 przyznanie praw wyborczych wszystkim
obywatelom, w artykule 96 otworzyła im z kolei drogę do urzędów
państwowych. Podobnie w konstytucji kwietniowej, w artykule
7, zapisano: „Ani pochodzenie, ani
wyznanie, ani płeć, ani narodowość
nie mogą być powodem ograniczenia tych uprawnień [do] wpływania
na sprawy publiczne]”, a w paragraﬁe 33: „Prawo wybierania
[do Sejmu] ma każdy obywatel bez
różnicy płci”.
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Nieoczekiwany wzrost świadomości
i roszczeń kobiet przyniosła ze sobą
Wielka Wojna. Szczególnie duży był
w tym czasie wysiłek Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego. Choć wydaje
się, że trudno byłoby przejść obojętnie
obok zaangażowania Polek w sprawę
walki o niepodległość kraju, to jednak
projekty Tymczasowej Rady Stanu z 28
lipca 1917 r. oraz Rady Regencyjnej
z czerwca 1918 r. nie zakładały przyznania kobietom praw wyborczych.
Już w maju 1917 r., przewidując niekorzystną dla nich sytuację,
działaczki emancypacyjne powołały
w Warszawie komitet mający zająć
się propagowaniem haseł równouprawnienia kobiet. Wynikiem jego
prac był Zjazd Politycznego Równouprawnienia Kobiet Polskich,
który odbył się w stolicy 8 i 9 września 1917 r. Wzięło w nim udział

ponad tysiąc kobiet, reprezentujących łącznie 68 organizacji. Hasłem
obrad uczyniono „uobywatelnienie
kobiety w Niepodległym Zjednoczonym Państwie Polskim”, a jednym z najważniejszych postanowień
Zjazdu było nieugięte lobbowanie
za pełnym równouprawnieniem
kobiet wśród wszystkich partii politycznych i tworzących się ośrodków
władzy.
W grudniu 1917 r. przedstawicielki kilkunastu kobiecych organizacji
podpisały się pod memoriałem skierowanym do Rady Regencyjnej, nazywając dalsze odbieranie kobietom
decyzyjności przeżytkiem i przesądem.
Sprawa jednak nadal nie była przesądzona i nawet socjaliści, wcześniej
wspierający dążenia kobiet, wyrażali
swoje obawy.

WOS w teorii i praktyce

kobiet, w październiku zaś Kraków
przeżył pierwszy jawny i reprezentatywny dla wszystkich trzech zaborów
Zjazd Kobiet Polskich.
Wszystkie te wydarzenia wpłynęły
na radykalizację postulatów kobiecych. Kwestią czasu było powstanie
Związku Równouprawnienia Kobiet
Polskich. Organizacja ta, powołana
do życia dwa lata po opisanych wydarzeniach, to najbardziej jaskrawy (choć
niejedyny) przykład kobiecych dążeń
emancypacyjnych. W jej statucie wyodrębniono aż osiem ważnych dla kobiet obszarów, wśród nich osiągnięcie
równości kobiet i mężczyzn w prawie obywatelskim oraz zniesienie
prawnych ograniczeń w zakresie wykonywanych przez kobiety profesji i możliwość zajmowania przez nie wyższych
stanowisk urzędniczych.
Na początku XX w. podnoszenie
kwestii równouprawnienia kobiet stawało się coraz powszechniejsze. Zapisy
o niezależnym od płci prawie do głosowania oraz równouprawnieniu politycznym i osobistym kobiet można
znaleźć w programach chociażby Polskiej Partii Socjalistycznej – Frakcji
Rewolucyjnej z 1907 r. czy Związku
Postępowo-Demokratycznego. Popierał je także przewodniczący Polskiej
Partii Socjalno-Demokratycznej Ignacy
Daszyński.

WOS w teorii i praktyce
Paulina Kuczalska-Reinschmit (domena publiczna)

Równouprawnienie
– teoria a praktyka
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Pozostaje zadać pytanie, na ile aspiracje kobiet mogły się realizować po listopadzie 1918 r.? Dekret Piłsudskiego dał wyłącznie prawne podwaliny
do dalszej pracy nad równouprawnieniem kobiet. Na pokonanie wciąż czekało wiele problemów, w tym przede
wszystkim zróżnicowane ustawodawstwo pozaborowe oraz uprzedzenia
co do obecności kobiet w sferze publicznej.
W 1918 r. ziemie polskie nadal
stosowały prawa państw zaborczych, zgodnie z którymi kobiety nie
miały praw politycznych oraz nie mogły piastować funkcji państwowych.
Co więcej, także ich prawa cywilne
były ograniczone. Wprowadzenie
dekretu o przyznaniu kobietom praw
wyborczych było tak naprawdę zaczątkiem długiego procesu przemian prawnych. Do wybuchu II wojny światowej
nie udało się w pełni ujednolicić prawa
cywilnego, co oznacza, że w pewnym
zakresie mieliśmy nadal do czynienia z prawami zaborczymi. Chociażby
w razie rozwodu w województwach
centralnych dzieci automatycznie przyznawano ojcu, a kobieta po zamążpójściu miała obowiązek przyjęcia nazwiska męża.
Mimo wciąż istniejących ograniczeń
kobiety powoli pojawiały się jednak
na polach dotychczas dla nich niedostępnych. Szczególnie ważna była ich
obecność w parlamencie. W całym

okresie międzywojennym kobiety
objęły 43 mandaty poselskie i 20
senatorskich. Już w Sejmie Ustawodawczym udało im się zdobyć 8 mandatów, co biorąc pod uwagę, że stanowiły jedynie 1,85% wszystkich posłów,
można uznać za duże osiągnięcie. Najwięcej kobiet zasiadło w Sejmie i Senacie III kadencji w latach 1930–1935
– łącznie 21. Niewątpliwie kobiety
już wówczas były zauważalną grupą
w parlamencie. W ciągu zaledwie dziesięciolecia blisko trzykrotnie udało im
się zwiększyć swój udział w tych najważniejszych dla kraju gremiach.
Drastyczny spadek kobiet w ławach poselskich nastąpił wraz z kolejnymi wyborami. W 1935 r. na posłanki
zostały wybrane jedynie dwie przedstawicielki płci żeńskiej, w 1938 r.
tylko jedna. Słuszne wytłumaczenie
takiego obrotu spraw podała mecenas
Grażyna Szmurłowa w wydanej przez
Sekcję Prawną Wydziału Spraw Kobiecych Związku Pracy Obywatelskiej
Kobiet broszurze „Kobieta w prawie
publicznym i prywatnym”. Pisała: „[…]
szanse wyborcze kobiet przy wyborach
do Sejmu na podstawie obecnej ordynacji wyborczej są minimalne, z uwagi na to, że powołane do wskazywania
Delegatów do Okręgowych Zgromadzeń Wyborczych zespoły, składają się
z samych mężczyzn, względnie posiadają bardzo nieznaczny odsetek kobiet
[…]”.
Choć zmiana ordynacji wyborczej
miała decydujący wpływ na odsunięcie
kobiet od polityki, nie należy także zapominać o roli wciąż funkcjonujących
w społeczeństwie stereotypów. Kobieta w powszechnej świadomości miała wyraźnie określoną rolę społeczną
i bynajmniej nie pojmowano jej jako
świadomej, rozwijającej się zawodowo
obywatelki. Kobiety były parlamentarzystkami, ale żadna z nich w okresie
dwudziestolecia międzywojennego nie
objęła teki ministerialnej, w służbie dyplomatycznej nie wyszły ponad funkcję
sekretarza poselstwa, w administracji
nie osiągnęły najwyższej grupy uposażenia. Licznie za to obejmowały niższe
stanowiska urzędnicze.
Do 1937 r., mimo teoretycznego
braku ograniczeń w zakresie zawodów
prawniczych, jedynie jedna kobieta
została prokuratorem, a siedem kolej-

Irena Kosmowska

(domena publiczna)

nych sędziami (przy czym pierwsza dopiero w 1929 r.). Kobiety niewątpliwie
spotykały się ze zjawiskiem tzw. szklanego suﬁtu, choć przeszkodą w awansach było też wciąż obowiązujące
na niektórych polach ustawodawstwo
dyskryminujące. Chociażby w ustawie
z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej znalazł się zapis:
„Przy przyjmowaniu do służby państwowej osób nieletnich i kobiet
zamężnych władza będzie przestrzegać zasad obowiązujących ustaw
cywilnych”, co de facto oznaczało, że
zgodę na objęcie stanowiska przez kobietę musiał wydać jej mąż.

Efekt kuli śnieżnej
Mimo tych problemów sprawa równouprawnienia kobiet na wszystkich
polach przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego nabierała rozpędu. Niczym tocząca się śnieżna kula
nie dała się zatrzymać. Nadzieje podsycały kolejne prawa, np. wprowadzony w 1934 r. Kodeks Handlowy, który
dawał kobiecie zupełną swobodę prowadzenia handlu. W 1929 r. powstał
też projekt prawa małżeńskiego osobowego, zakładający równość między
małżonkami, wprowadzający świeckie małżeństwa i rozwody. Chociaż
nie został wprowadzony ze względu
na ogromne kontrowersje, to jednak
znamionował zachodzące przemiany.
Intensyﬁkacji uległa także działalność kobiet w różnego typu stowarzyszeniach i organizacjach.

Obóz przysposobienia wojskowego kobiet w Borkach 1937 rok

Fot. NAC
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Według wyliczeń Katarzyny Sierakowskiej z PAN w 1930 r. do organizacji
kobiecych mogło należeć nawet 3%
wszystkich Polek. Jednocześnie nastąpił znaczący rozwój prasy kobiecej,
nierzadko zresztą sproﬁlowanej na aktywizację kobiet. Tu z kolei Kamilla
Łozowska przeprowadziła badania,
w których wykazała, że aż 50 tytułów
skierowanych wyłącznie do kobiet
miało charakter stały, tzn. ukazywało
się ciągle przez co najmniej dwa lata.
Zwiększoną obecność kobiet można
było zauważyć także na rynku pracy.
Podczas gdy w 1921 r. liczba pracujących kobiet wynosiła 1062 tys.,
to w 1931 r. było to już 1674 tys.

1918 początkiem zmian
Nie można powiedzieć, że dwudziestolecie międzywojenne dało kobietom
pełne równouprawnienie. Przyznanie
im praw wyborczych w listopadzie
1918 r. stanowiło ukoronowanie pewnego okresu walki o prawa, po tej dacie
nastąpił mniej lub bardziej udany czas
na ich egzekwowanie i realizację. Nie
zmienia to jednak faktu, że gdy Polki zasiadały w ławach poselskich, na swoją
kolej czekały nadal Brytyjki, Francuzki
czy Szwajcarki, a przez całe dwudziestolecie kolejne ustawy ogólnopaństwowe
uznawały kobietę za pełnoprawnego
obywatela państwa polskiego.
Zresztą: czy dałoby się ten proces
powstrzymać? Już w 1918 r. Zoﬁa
Daszyńska-Golińska pisała w broszurze
„Prawo wyborcze kobiet”, że: „Ograniczenie kobiety do dawnej jej roli pracownicy pokornej i drugorzędnej, narzucanie jej praw, o których nie może
stanowić, wydaje się już potwornością”.
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Uroczystości w Katowicach z okazji 10 rocznicy wybuchu III powstania śląskiego – przedstawicielki organizacji
kobiecych ze sztandarami
Fot. NAC
Wybrana bibliografia:
❚ Aktywność publiczna kobiet na ziemiach polskich. Wybrane zagadnienia, red. T. Pudłocki,
K. Sierakowska, Warszawa 2013.
❚ Dormus K., Kazimiera Bujwidowa 1867–
1932. Życie i działalność społeczno-oświatowa, Kraków 2002.
❚ Działaczki społeczne, feministki, obywatelki…, Samoorganizowanie się kobiet na
ziemiach polskich (na tle porównawczym),
t. 1–2, red. A. Janiak-Jasińska, K. Sierakowska, A. Szwarc, Warszawa 2008.

❚ Gawin M., Spór o równouprawnienie kobiet
(1864–1919), Warszawa 2015.
❚ Górnicka-Boratyńska A., Stańmy się sobą.
Cztery projekty emancypacji (1863–1939),
Izabelin 2001.
❚ Szmurłowa G., Kobieta w prawie publicznym
i prywatnym. Zbiór przepisów obowiązujących w Polsce, Warszawa 1937.
❚ Tomczak S., Życiorys zaangażowany. Działalność Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit na polu
emancypacji kobiet, „Maska” 2016, nr 31,
s. 209–218.

Women’s equality – the Polish case
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Autumn 1918 was special for the Polish nation not only because it regained its independent country, but also for
the first time a woman became a citizen. It is impossible to point one specific moment when the slogan of gender
equality was presented, but for sure female ambitions were getting stronger and stronger as the nobility was getting
poorer and poorer. The year 1905 can be seen as one of the most important points because the first Congress of
Polish Women took place in Cracow, and as a result two years later An Association of Polish Women Equality was
created. It must be said that some Polish political parties were also supporting women’s equality and the First World
War helped to increase awareness of women. Although Polish women obtained political rights, the civil ones were
limited because in many fields laws of the three occupants were still applicable (for example in some voivodeships
children were acknowledged to a father after a divorce, or a woman after marriage obligatorily had to take her
husband’s name) until the Second World War.
Tłumaczyła: Magdalena Śnieć
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Pałac Potala w Lhasie (3700 m n.p.m.) – zimowa rezydencja władców Tybetu

Polityka Chińskiej Republiki Ludowej
wobec Tybetu w epoce Mao Tse-tunga
(1949–1976)
Joanna Maj
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Źródło: www.tibetdiscovery.com.
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dizolowany od reszty świata
potężnymi górami, położony
na wysokości 5000 m n.p.m. Tybet
obecnie stanowi część Chińskiej Republiki Ludowej i pod nazwą Tybetańskiego Regionu Autonomicznego
zajmuje obszar 1,3 mln km2. Płaskowyż tybetański – zwany Sciang
– znajduje się w samym sercu Azji:
od północy i zachodu ograniczają go
pasma górskie Kunlum i Karakorum,
z kolei na południu naturalną granicę z Indiami tworzą Himalaje.
Jeszcze w pierwszej połowie XX w.
egzystencja ludności tybetańskiej
podporządkowana była naturalnym
rytmom przyrody. Większość mieszkańców trudniła się pasterstwem
i rolnictwem, którego charakter był
zdecydowanie ekstensywny. W przełomowym dla współczesnego świata momencie zakończenia drugiej
wojny światowej stosunki społeczne
w Tybecie były archaiczne, a system
rządów opierał się na założeniach
feudalnych.

Tybet to religia
Za starożytną tybetańską religię
uważa się bön. Jednakże pierwotne
wierzenia szamańskie miały wkrótce

zostać wyparte przez rozprzestrzeniający się na terenie Azji buddyzm.
Z inicjatywy rodziny królewskiej religia ta została przyjęta już VII w. n.e.,
przejmując pewne elementy dotychczasowych obrzędów. Dla odróżnienia tybetańskiej odmiany buddyzmu
ustalona została nazwa lamaizm.
W kraju zwanym Dachem Świata
przywódcy religijni są jednocześnie
przywódcami politycznymi, gdyż
miejscowa tradycja mówi o dwóch
reprezentantach władzy centralnej:
dalajlamie i panczelamie. Buddyzm
stał się dla Tybetańczyków czymś
więcej niż tylko religią. Uformował
kulturę i cywilizację tego ludu, przeniknął każdy aspekt życia codziennego, stworzył strukturę społeczną.
Religia stanowi do dziś najważniejszy
element tożsamości narodowej Tybetańczyków.

Zmienne koleje losu
W ciągu dwóch tysięcy lat swojej
historii Tybet ulegał wpływom sąsiednich mocarstw. W XIII w. jego władcy uznali zwierzchnictwo imperium
mongolskiego. Od 1715 r. Tybet
znajdował się pod wpływem Chin,
a dalajlama stał się wasalem chińskiego cesarza. Upadek w 1911 r.
cesarskich Chin i następujące potem
konﬂikty wewnętrzne umożliwiły

na krótko uniezależnienie się Tybetu.
W 1913 r. Dalajlama XIII ogłosił orędzie zawierające deklarację niepodległości, co umożliwiło mu przejęcie
pełni władzy religijnej i świeckiej.
Republika Chińska ogarnięta wojną domową nie była w stanie narzucić
swej zwierzchności Krainie Śniegów,
chociaż rząd Kuomintangu uznawał
ten obszar za integralną część państwa chińskiego. Należy podkreślić,
że niepodległy Tybet utrzymywał
stosunki dyplomatyczne z Nepalem,
Bhutanem, Mongolią, w ograniczonym zakresie z Rosją i wreszcie
– dość intensywne – z Wielką Brytanią. Jednakże kwestia suwerenności
Tybetu była uzależniona od sytuacji
politycznej w Chinach. Dnia 1 października 1949 r. została proklamowana Chińska Republika Ludowa,
a w orędziu noworocznym Komitet
Centralny Chińskiej Partii Komunistycznej ogłosił, że „chlubnym celem
walk w 1950 r. jest uwolnienie Tajwanu, Hajnanu i Tybetu”.

Walka i porozumienie
Pierwszym celem ataku chińskich
komunistów stało się Czamdo, tybetańskie centrum administracyjne
w przygranicznej prowincji K’ham.
Siły chińskie bez trudu sforsowały rzekę Jangcy i w ciągu kilku dni

Chińska okupacja
zatwierdzona

lepszenie poziomu życia ludności.
W celu realizacji porozumienia miał
być stworzony komitet wojskowo-administracyjny, w którym oprócz delegatów chińskich miał być zatrudniony również personel tybetański. Pod
koniec października 1951 r. Dalajlama XIV – łudzony obietnicami
nowego otwarcia w bilateralnych
relacjach z Chinami – postanowił
przystać na te warunki.

Nowa władza
– nowy system
Od chwili wkroczenia chińskich
oddziałów do Lhasy okupant rozpoczął ograniczanie kompetencji
legalnego rządu tybetańskiego,
równocześnie narzucając system komunistyczny. Wbrew wcześniejszym
gwarancjom utrzymania dotychczasowego systemu politycznego i władzy dalajlamy ustanowiony został
komitet ludowy na podobieństwo
komitetów zarządzających innymi
prowincjami ChRL. W ciągu kilku
miesięcy planowany kontyngent żołnierzy ChALW wzrósł do 20 tysięcy,
co stanowiło blisko połowę ludności
Lhasy. Ciężar utrzymania tak dużej
liczby wojska wywołał wzrost cen
i deﬁcyt podstawowych towarów.
Trudna sytuacja ekonomiczna Tybetańczyków pogłębiła się na skutek
epidemii grypy i ospy przywleczonej
przez okupanta.
Władze chińskie poczyniły szereg
kroków mających na celu przekonanie społeczeństwa tybetańskiego
do nowej władzy. Miejscowych do-
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Ten 17-punktowy dokument faktycznie zatwierdzał chińską okupację
Tybetu. Jak głosiły propagandowe
źródła chińskie: „Lud tybetański zjednoczy się, aby wypędzić z Tybetu
agresywne siły imperialistyczne.
Tybetańczycy powrócili do wielkiej
rodziny narodów ChRL”. Pierwszym
widocznym efektem narzuconej
zwierzchności było przejęcie polityki zagranicznej w ręce chińskiego
rządu, z właściwą dla ludowo-demokratycznej nomenklatury argumentacją: „Centralny Rząd Ludowy weźmie
na siebie obowiązek scentralizowanego kierowania sprawami zagranicznymi obszaru Tybetu. Pokojowe
współistnienie z krajami sąsiednimi,
podobnie jak nawiązanie i rozwijanie
stosunków handlowych i wymiany
osobowej będą zorganizowane na zasadzie równości, wzajemnej korzyści
i obustronnego poszanowania terytoriów i suwerenności”. Kolejnym
krokiem było wcielenie armii tybetańskiej do szeregów Chińskiej Armii
Ludowo-Wyzwoleńczej.
Władze chińskie oﬁcjalnie zobowiązały się do uszanowania systemu
politycznego Tybetu, nienaruszania
ustalonego statutu, funkcji i uprawnień dalajlamy i panczelamy. Paradoksalnie zagwarantowano wolność religijną, tradycję i zwyczaje narodu tybetańskiego. Reformy
miały być przeprowadzone bez przymusu ze strony władz centralnych,
a o ich realizacji mógł decydować
rząd lokalny. Rząd chiński zobowiązał się również doprowadzić do modernizacji przemysłu, rolnictwa,
systemu edukacji i zadbać o po-

Zamek Jumbu Labang wzniesiony w VI w. – najstarsza
budowla w Tybecie
Źródło: R. Barraux, Dzieje dalajlamów, Warszawa
1998.

stojników obdarowywano prezentami, z kolei ludność mamiono wizją nieodpłatnej opieki medycznej
i zapraszano na seanse ﬁlmowe.
Propaganda głosiła hasło modernizacji stolicy i kraju. W 1951 r., aby
usprawnić przemieszczanie jednostek wojskowych, rozpoczęto budowę dwóch wielkich arterii komunikacyjnych. W tworzeniu sieci dróg
upatrywano pierwszy krok ku tzw.
nowoczesności Tybetu. W praktyce
infrastruktura transportowa umożliwiała optymalne wykorzystanie mobilności sił zbrojnych, a tym samym
szybki podbój odległych terenów.
W takich okolicznościach dalajlama
nie szukał już wsparcia poza granicami, lecz w odpowiedzi na chińską
propagandę sukcesu przeprowadził
kilka reform.
Na swój własny sposób dalajlama
starał się znaleźć drogę do ustanowienia bardziej oświeconego modelu
władzy. Jednocześnie stwarzał pozory
porozumienia z Chińczykami i przyjął zaproszenie Mao Tse-tunga do Pekinu. Podczas siedmiomiesięcznej wizyty odbył kilka rozmów z chińskim
przywódcą, który zapewniał o przestrzeganiu dotychczasowych umów.
Dopiero na ostatnim spotkaniu Mao
Tse-tung odkrył prawdziwe zamiary
wobec Tybetu, stwierdził mianowicie,
że „religia jest trucizną”.
Następnym etapem umacniania
rządów komunistycznych w Tybecie
było utworzenie 22 kwietnia 1956 r.
Komisji Przygotowawczej Tybetańskiego Regionu Autonomicznego. Zgodnie z intencjami Pekinu,
ta 51-osobowa organizacja miała
doprowadzić do inkorporacji Tybetu do chińskiej struktury administracyjnej. Na przewodniczącego Komisji
wytypowano Dalajlamę XIV, a funkcja wiceprzewodniczących należała
do gen. Zhang Guahua – dowódcy
chińskich oddziałów stacjonujących
w Tybecie oraz panczelamy. Stanowisko sekretarza generalnego objął
Ngabo Ngawang Dżigme – tybetański dygnitarz podporządkowany
Mao. Specyﬁczny skład prezydium
miał zapewnić rozłam między zwolennikami dalajlamy i kolaborantami skupionymi wokół Ngabo Ngawanga Dżigme.
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przesunęły się w głąb terytorium zachodniego sąsiada. Armia tybetańska
licząca zaledwie osiem tysięcy żołnierzy uległa przeważającym siłom najeźdźcy.
Dalajlama XIV, zdając sobie sprawę ze słabości militarnej Tybetu,
poszukiwał porozumienia dyplomatycznego z Pekinem. W tym celu
wysłał do stolicy Chin delegację, która – jak okazało się później – wbrew
jego woli podpisała 26 maja 1951 r.
porozumienie.
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Faktycznym organem decyzyjnym
w Lhasie był nadal Komitet Komunistycznej Partii Chin w Tybecie, kierowany wyłącznie przez rdzennych
Chińczyków. Struktura polityczna
Tybetu była niestabilna i przez to Pekin miał nadzieję, że bez problemu
wchłonie ten kraj. Chińczycy coraz
częściej dawali do zrozumienia, że
w przypadku nieposłuszeństwa Tybet zostanie skarcony zbrojną ręką
komunistycznego rządu.

Chińskie plany i ich klęska
Momentem zwrotnym w polityce
Mao Tse-tunga wobec Tybetu był
okres „wielkiego skoku”. Od 1958 r.
władze chińskie zamierzały przyspieszyć realizację planów mocarstwowych w ramach polityki „trzech
sztandarów”. Elementami składowymi tej polityki był: wielki skok gospodarczy, komuny ludowe, linia
generalna partii. Chiny poszukiwały
możliwości rozwoju gospodarczego,
by w ten sposób zmniejszyć zacofanie i dystans cywilizacyjno-technologiczny dzielący je od światowych
potęg. Reformy komunistycznych
władz zakończyły się jednak niepowodzeniem. W trakcie realizacji
„wielkiego skoku” z głodu i niedożywienia zmarło około 20 milionów
ludzi. Nowa linia polityczna Pekinu,
jak podkreśla większość badaczy,
doprowadziła do zahamowania rozwoju ekonomicznego Chin na około
siedem lat, a bezpośrednie straty gospodarcze przekroczyły sumę 100 miliardów juanów. Wobec ogromnych
niedostatków żywności w Chinach
Tybet nieoczekiwanie musiał stać się
spichlerzem zbożowym dla całego
chińskiego obszaru.
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Sprzeciw Tybetu
i emigracja dalajlamy
Polityka chińska powodowała
coraz większe niezadowolenie narodu tybetańskiego. W prowincjach
Amdo i Kham od 1956 r. wybuchło
powstanie antychińskie. Kulminacja tych nastrojów nastąpiła 1 marca 1959 r., kiedy gen. Tan Guansan
zaprosił Dalajlamę XIV na przedstawienie teatralne przygotowane
w obozie wojskowym chińskiej armii.

Poproszono go o przybycie bez wojskowej eskorty. W Lhasie rozeszła się
pogłoska, że Chińczycy zamierzają
uprowadzić dalajlamę i wywieść go
do Pekinu. Przez następne dni odbywały się liczne antychińskie demonstracje, krążyły petycje z żądaniem
zerwania 17-punktowego porozumienia i przywrócenia niepodległości Tybetu. Na ulicach pojawiły
się barykady. Dalajlama, obawiając
się, że wystąpienia te doprowadzą
do zbrojnej konfrontacji, usilnie nakłaniał tłum do rozejścia się.
Dnia 16 marca dwa pociski spadły na rezydencję dalajlamy, nie powodując jednak strat, a ciężkie działa
i karabiny maszynowe zajęły pozycje
na wzniesieniach wokół pałacu. W tej
sytuacji dalajlama podjął decyzję
o udaniu się na emigrację do Indii.
Ucieczka Dalajlamy XIV nastąpiła
w nocy z 16 na 17 marca 1959 r. Zorganizowano ją w największej tajemnicy, by uniknąć represji władz chińskich.
Otwarte walki rozpoczęły się 19 marca,
kiedy artyleria chińska ostrzelała kilka klasztorów w tybetańskiej stolicy. To wydarzenie uważane jest za początek powstania w Lhasie.
Tybetański przywódca znalazł
schronienie w Indiach. W dniu 18
kwietnia ogłosił oﬁcjalną deklarację,
w której podkreślił, że opuścił Tybet
z własnej woli. Powołał również Tybetański Rząd Emigracyjny i publicznie oświadczył, że: „Gdziekolwiek
jestem ja i mój gabinet – dla narodu
tybetańskiego jesteśmy rządem Tybetu”. Anulowane zostało ostatecznie 17-punktowe porozumienie narzucone Tybetowi w 1951 r. W ciągu
kilku następnych miesięcy ponad 80
tysięcy Tybetańczyków przekroczyło
granicę Indii, Nepalu, Bhutanu i Sikkimu, jednak dla wielu innych próba
ucieczki skończyła się śmiercią.

Dalszy podbój Tybetu
W 1959 r., po stłumieniu powstania w Lhasie, władze chińskie rozpoczęły systematyczny podbój Tybetu.
Zdaniem „wielkiego wodza” chińskiej
rewolucji nadszedł czas, by zmusić
Tybet do szybkiej i całkowitej integracji z Chinami. Rok 1959 był
początkiem masowych prześladowań, mających na celu wyniszczenie

Dalajlama XIV
Źródło: www.tajemnicebogow.cba.pldalajlama.html.

zarówno tybetańskiej elity religijnej,
jak i arystokracji oraz „wszelkiego
elementu burżuazyjnego”. Chińscy
komuniści dążyli, by „dawne społeczeństwo” zastąpić nowym.
Jedną z form podporządkowania
Tybetu było wprowadzenie nowego
podziału administracyjnego. Prowincje Amdo i Kham przyłączono
bezpośrednio do Chin i w ten sposób
połowa powierzchni Tybetu weszła
w skład chińskich prowincji Junnan,
Syczuan, Gansu i Qinghai. Potencjał
demograﬁczny Tybetańczyków ograniczono do niespełna miliona mieszkańców, a pozostałe trzy i pół miliona Tybetańczyków zostało „wtopione” w społeczność chińską. W trakcie
kolejnych czystek politycznych obozy
pracy zapełniały się Tybetańczykami
oskarżanymi o kontrrewolucje.
W listopadzie 1960 r. rząd chiński
ogłosił zakończenie reformy w Tybecie. W tym czasie zamknięto pierwsze klasztory, a wiele z pozostałych
zostało zburzonych. Likwidacji klasztorów towarzyszyło aresztowanie
mnichów i mniszek. Ziemia należąca do klasztorów i arystokracji została przekazana w ręce „ubogich chłopów i żebraków”. Jednak nie spowodowało to oczekiwanego polepszenia
sytuacji ekonomicznej tybetańskich
chłopów.
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Finalnym etapem włączenia Tybetu do Chin było oﬁcjalne utworzenie
Tybetańskiego Regionu Autonomicznego (dalej: TRA) we wrześniu
1965 r. Na jego czele stanął Ngabo
Ngawang Dżigme, czołowy prochiński polityk z dawnych tybetańskich
władz. Jedyna rzeczywista władza
w tej instancji należała do gen.
Zhang Guohua, pełniącego funkcję
pierwszego sekretarza. Skład personalny oznaczał, że faktyczną władzą
w TRA sprawowali wyłącznie Chińczycy.

Rewolucja w Chinach

„Kulturalna” rewolta
w Tybecie
Regiony zamieszkane przez mniejszości narodowe były najbardziej
narażone na siejące zniszczenia rozruchy czerwonogwardzistów. Tutaj
w większym stopniu niż na ziemiach
rdzennie chińskich ludność zachowała swą kulturalną odrębność

Lhasa, maj 1956 r. Przegląd tybetańskiej kompanii reprezentacyjnej ubranej w chińskie mundury. Od prawej idą:
panczenlama, wicepremier Chin Chen Yi i Dalajlama
Źródło: AFP, za: https://criss0307.wordpress.com/historia/.

i zwyczaje, które oceniano w Pekinie jako reakcyjne. Mao postrzegał
Tybet jako bastion zaściankowości
i kontrrewolucji.
Pierwsze brygady czerwonogwardzistów zaczęły napływać do Lhasy
w lipcu 1966 r. Niszczycielskie akcje,
w których dewastowano klasztory
i przedmioty kultu buddyjskiego, trwały blisko tydzień. Następnie
klasztory zamieniono na koszary wojskowe. Na płonącym stosie znalazło
się wiele bezcennych przedmiotów,
stanowiących dziedzictwo wielu tybetańskich pokoleń. W 1966 r. wszystkie bez wyjątku praktyki religijne
zostały surowo zakazane. Podobne
ograniczenia dotyczyły tybetańskich
festynów i świąt ludowych, a na zakazanym indeksie znalazły się nawet
tradycyjne pieśni. Osoby przyłapane na modlitwie były surowo karane.
Tybetańczyków zmuszano do zawieszania na ścianach swych domostw
portretów Mao oraz okazywania się
egzemplarzem Czerwonej książeczki
przewodniczącego.
Nakazy dotyczyły również strojów.
Wiele tysięcy Tybetańczyków aresztowano za noszenie tradycyjnego
ludowego stroju. Warkoczyki noszone przez tutejsze kobiety i mężczyzn
ochrzczono mianem „czarnych, brudnych warkoczy niewolnictwa” i pod
przymusem obcinano. Niejako automatycznie prześladowano Tybetańczyków za „niewłaściwe pochodzenie

społeczne”, wielu z nich umieszczono
w areszcie na długie lata.
W 1970 r. władze chińskie
wznowiły „kampanię kulturalną”
na terenie Tybetu. Rozpoczęto akcję
propagandową uderzającą w dalajlamę, przedstawiając go jako
bandytę i zdrajcę narodu. Milicja
i armia ścigały „zdrajców, konspiratorów, sabotażystów, kryminalistów”.
Organizowano przykładowe egzekucje w obecności „mas pracujących”,
a więzienia Lhasy się zapełniały.
Nowa fala nieszczęść nadeszła
z początkiem lat siedemdziesiątych,
wraz z powstawaniem na terenie Tybetu komun ludowych. Wzbudzały
one uczucie głębokiego sprzeciwu,
postrzegano w nich połączenie
więzienia z obozem pracy. Zgodnie
z oﬁcjalną deklaracją władz komuny ludowe miały odgrywać rolę
wielofunkcyjnych przedsiębiorstw
mających funkcje gospodarcze, administracyjne, społeczne i edukacyjne. Faktycznie – grupując zwykle
od 100 do 200 rodzin – służyły
permanentnej kontroli ludności
wiejskiej i rozbijaniu tradycyjnych
więzów społecznych. Do rejonów,
gdzie opór wobec nowej formy kolektywizacji był najwyższy, wysyłano
– celem pacyﬁkacji – odziały wojska. „Reforma rolna” w Tybecie zakończyła się w grudniu 1975 r., gdy
komuny ludowe osiągnęły liczbę
2000. Katastrofalny obraz prowincji
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Tymczasem dla Tybetu najgorszy
okres miał dopiero nadejść. Wprowadzona przez Mao Tse-tunga „rewolucja kulturalna” (1966–1976)
miała na celu odzyskanie całkowitej
kontroli nad aparatem partyjnym
i ośrodkami masowego przekazu.
Do tego celu zamierzano użyć dwóch
narzędzi: armii i zmanipulowanej
ideologicznie młodzieży. Wezwano
do walki przeciwko rzekomym przedstawicielom burżuazji, którzy ponoć
przeniknęli w szeregi partii. Powstały
pierwsze oddziały Czerwonej Gwardii, złożone głównie z uczniów szkół
średnich, lecz także z pospolitych
przestępców. W ciągu następnych
miesięcy ruch ten rozprzestrzenił się
na bez mała wszystkie ośrodki miejskie, w szczególności tam, gdzie
znajdowały się wyższe uczelnie.
Natchnieni odurzającymi hasłami nawołującymi do zniszczenia
wszelkich śladów „czterech przeżytków” (kultura, zwyczaje, poglądy i obyczaje) czerwonogwardziści,
po powrocie z Pekinu do domu wzięli udział w szaleńczych wyczynach
wandalizmu. „Rewolucja kulturalna”
zadała nieobliczalną, gigantyczną
szkodę zabytkom kulturalnym na całym obszarze Chin.

Fot. Agencja AS
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tybetańskiej pogłębiła fatalna polityka rolna władz chińskich. Odgórne
narzucenie rodzajów upraw – w tym
przypadku wyłącznie pszenicy – doprowadziło w krótkim czasie do degradacji gleb, spadku produkcji rolnej. Zbożowy spichlerz, jakim był
Tybet przed 1950 r., wyczerpał swe
zasoby w ciągu zaledwie kilku lat.
W pewnych regionach wystąpił ponownie głód.
Obraz rewolucji w Tybecie byłby
niepełny, gdyby pominąć przymusową akcję osadniczą ludności chińskiej w centralnych rejonach kraju.
Według szacunków tybetańskiego
rządu na uchodźstwie w latach
1975–1980 co najmniej 600 tysięcy
Chińczyków znalazło tu swój nowy
dom. Na wielu obszarach swojego
kraju Tybetańczycy do dziś pozostają
w zdecydowanej mniejszości.

Skrucha
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„Rewolucja kulturalna” odeszła
w niebyt wraz ze swoim twórcą. Pod
koniec 1977 r. rozpoczął się długi

proces politycznej rehabilitacji jej
oﬁar. Po śmierci Mao Tse-tunga
Pekin zmodyﬁkował nieco swą politykę wobec mniejszości narodowych.
W 1977 r. partia – ustami jej nowych
przywódców – złożyła samokrytykę,
przyznając się do dramatycznych
błędów politycznych popełnionych
w Tybecie. Pekin publicznie ogłosił, że Chiny żywią nadzieję na powrót dalajlamy i jego zwolenników,
a nowy sekretarz generalny Hua
Guop-feng wyrażał możliwość przywrócenia dawnych tybetańskich obyczajów.

Tybet silniejszy
Nie ulega wątpliwości, że bezwzględna polityka Mao Tse-tunga
miała na celu systematyczne wyniszczenie narodu tybetańskiego.
Dzisiaj nikt nie ma wątpliwości, że
plan ten się nie powiódł. O ile bowiem w 1950 r. zaprawieni w bojach żołnierze chińscy byli w stanie
bez trudu podbić Tybet, to zarówno
„reformy demokratyczne”, polityka

„wielkiego skoku”, jak i „rewolucja
kulturalna” nie doprowadziły do unicestwienia tego niezłomnego ludu.
Kiedy „Wielki Sternik” wydał ostatnie
tchnienie, poczucie jedności tybetańskiego narodu nie tylko nie zanikło,
lecz jeszcze bardziej niż kiedykolwiek
przybrało na sile. Naród, który przed
1949 r. był rozdzielony wewnętrznymi sporami natury polityczno-religijnej, pod koniec lat siedemdziesiątych
w pełni solidaryzował się ze swym
przywódcą – Dalajlamą XIV. Mao,
spodziewając się unicestwienia buddyzmu lamaistycznego i rozbicia tożsamości kulturowej Tybetu, osiągnął
skutek odwrotny. Zatem nieuzasadnione okrucieństwo „rewolucji kulturalnej” zaowocowało rzeczywistym
i trwałym przebudzeniem tybetańskiej tożsamości narodowej.

Bibliografia:
❚ Barraux R., Dzieje Dalajlamów, Warszawa
1998.
❚ Craig M., Kundun. Dusza Tybetu, Warszawa
1999.
❚ Dalai Lama, My Land and my People, New
York 1983.
❚ Dalajlama XIV, Wolność na wygnaniu, Warszawa 1993.
❚ Donnet P., Tybet – życie czy zagłada, Warszawa 1999.
❚ Fairbank J. K., Historia Chin, Warszawa–
Gdańsk 2004.
❚ Fenby J., Chiny. Upadek i narodziny wielkiej
potęgi, Kraków 2009.
❚ Gjaco P., Ogień pod śniegiem. Autobiografia
tybetańskiego mnicha, Warszawa 1997.
❚ Knaus J., Ofiary zimnej wojny. Po raz pierwszy
ujawnione tajne operacje CIA w okupowanym przez Chiny Tybecie, Warszawa 2001.
❚ Malherbre M., Religie ludzkości, Kraków
1997.
❚ Materiały w sprawie likwidacji rebelii w Tybecie, wyd. Ambasada Chińskiej Republiki
Ludowej w Warszawie 1959.
❚ Rodziński W., Historia Chin, Warszawa 1992.
❚ Tybet. Fakty mówią za siebie, Warszawa
1996

Policy of the People’s Republic of China to Tibet in the Mao Zedong era (1949–1976)
Uprising in 1949. Republic of China meant for neighboring Tibet loss of sovereignty. Already in 1950. Communist Chinese army marched into Tibet, forcing the country to 17 point agreement, which actually meant a reduction
of independence. From that moment began the process of communization religious Tibetan society, which was to
lead to the destruction of national identity and civilization of Tibet. The most bloody and nagging was the reign of
Mao Zedong (1949–1976).
Tłumaczyła: Joanna Maj

Krzysztof Jurek
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numerze 1/2017 „Wiadomości Historycznych”
opublikowany został artykuł p. Ireneusza Wywiała
pt. I znowu WOS. Jest on omówieniem problemów szkolnego przedmiotu wiedza o społeczeństwie, widzianego
przez pryzmat wyników egzaminu maturalnego z WOS-u
w 2016 r. Autor sformułował w nim sześć zarzutów, które
ogólnie dotyczą nauczania (trzy zarzuty), ale także egzaminowania z przedmiotu (kolejne trzy zarzuty). Szczególnie
zainteresowały mnie właśnie te ostatnie, związane z egzaminem maturalnym z WOS-u.
Myślę, że pewne tezy, które zostały postawione przez
autora, są co najmniej dyskusyjne, a przynajmniej wymagają podjęcia polemiki. Nie dyskutuję z zarzutami dotyczącymi nauczania WOS-u, ponieważ zasadniczo się z nimi
zgadzam. Natomiast to, co pisze p. Wywiał w sprawach
dotyczących egzaminu maturalnego, budzi mój sprzeciw.
W końcowej części swojej wypowiedzi chciałbym również
odnieść się do zasadniczej kwestii, którą podnosi autor,
czyli pytania, dlaczego egzamin z wiedzy o społeczeństwie wypada najsłabiej spośród wszystkich egzaminów
maturalnych zdawanych przez maturzystów na poziomie
rozszerzonym.

Zarzut 4. Egzaminacyjna testomania

Zarzut 5. Rozszerzone egzaminy maturalne
nie mają progu zaliczeniowego
Autor sformułował wniosek: „Próg zaliczeniowy na egzaminach rozszerzonych musi zostać wprowadzony!”. Po1
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Tabela nr 1. Zdawalność egzaminu maturalnego
w 2016 r. w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w grupie przystępujących do egzaminów po raz
pierwszy
Maturzyści, którzy zdali
a) ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych
b) ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych
oraz z jednego przedmiotu dodatkowego
(deklarujący więcej niż jeden przedmiot
dodatkowy)
c) ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych
oraz z jednego przedmiotu dodatkowego
(deklarujący tylko jeden przedmiot dodatkowy)

Zdawalność
80,4%
62,3%

28,1%

Ustawa z dn. 14 XII 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – prawo oświatowe, „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”, 11 I 2017, poz. 60.
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Przyznam szczerze, że p. Wywiał wpędził mnie tutaj
w poważne zakłopotanie. Autor formułuje wniosek: „Testy
wspomagają repetycję elementów pamięciowych, kosztem umiejętności. Testy należy poddać rewizji”. Jednocześnie w krótkim komentarzu poprzedzającym ów wniosek
stwierdza, że najsłabiej wypadają na egzaminie zadania
zawierające umiejętności złożone, w tym szczególnie wypracowania. Zestawiając to z tezą ogólną artykułu o zastraszająco niskim poziomie egzaminu z WOS-u, można
stwierdzić, że sformułowany wniosek jest najprostszą drogą do dalszego obniżenia wyników egzaminu. Zadania
sprawdzające umiejętności złożone są po prostu trudne;
tak jak trudne są wypracowania. Można walczyć z tym
zjawiskiem, kształcąc umiejętności złożone w szkołach,
podobnie jak można w szkołach kształtować niewątpliwie
trudną (i zanikającą) umiejętność pisania wypracowań.

przedził go wywodem na temat fatalnych następstw braku
progu zaliczenia, lecz jedynym rzeczowym – moim zdaniem – argumentem, którego użył, jest stwierdzenie o demoralizowaniu zdających. Jest to myśl dość powszechna
wśród nauczycieli różnych przedmiotów, którzy oburzają
się na to, że obowiązkowy egzamin z przedmiotu dodatkowego nie ma progu zaliczenia.
Tutaj pozwolę sobie na dłuższą wypowiedź. Ministerstwo Edukacji Narodowej rozwiązało już ten problem.
Jasno określa to cytowany niżej fragment ustawy z 14
grudnia 2016 r., wprowadzającej ustawę o prawie oświatowym. Zmienia ona zapis art. 44zzl ustawy o systemie
oświaty, który dotyczył najogólniej rzecz biorąc warunków
zaliczenia egzaminu maturalnego. Nowy zapis brzmi:
„89) w art. 44zzl:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Absolwent zdał egzamin maturalny, jeżeli:
1) z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30%
punktów możliwych do uzyskania, oraz
2) z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego
w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania”1.
Nikt o tym głośno nie mówi, pewnie niewiele osób
to w ogóle czytało. Tymczasem jest to fundamentalna
zmiana reguł gry (na maturze). Zastanawiam się, ile osób
zdaje sobie sprawę z konsekwencji tych rozwiązań. Zwrócę
uwagę na kilka, które na gorąco przychodzą mi do głowy:
1. Znacząco zmniejszy się wskaźnik tzw. zdawalności egzaminu maturalnego. Posłużę się danymi z OKE w Łodzi
za 2016 r. OKE w Łodzi obejmuje swym zasięgiem dwa
województwa – łódzkie i świętokrzyskie, grupa maturzystów z tego terenu stanowi 10% ogólnopolskiej populacji maturzystów.

WOS w teorii i praktyce

Próg zaliczenia
i co z niego wynika?

WOS w teorii i praktyce

Dane przedstawione w tabeli to dane z 2016 r. Jak
widać, w każdym przypadku (pozycje b i c) jest to drastyczna
zmiana w porównaniu z aktualnie obowiązującymi rozwiązaniami (pozycja a). Oczywiście możemy założyć, że zwiększy się
poziom motywacji zdających i nie będzie przypadków „oddawania egzaminu walkowerem”. Ale nawet jeśli zwiększy się
poziom motywacji, czy zwiększy się poziom wiedzy?
2. Społeczne (i polityczne) reperkusje tak drastycznej zmiany
poziomu zdawalności. Czy jako społeczeństwo jesteśmy
gotowi zaakceptować wynik egzaminu maturalnego niższy od tego z 2016 r. o około 20 punktów procentowych?
Jeśli nic się nie zmieni, to wynik matury według nowych
zasad spowoduje wybuch niezadowolenia społecznego
i – zapewne – polityczne tornado. Poprzednie zdarzyło
się w 2006 r. i doprowadziło do tzw. amnestii maturalnej.
Może będziemy świadkami amnestii bis? Może dymisji ministra edukacji narodowej? Poniżej kolejna tabela.
Tabela nr 2. Odsetek zdających egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w 2016 r.
w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, którzy
zdali egzamin poniżej 30% (proponowanego progu zaliczenia)
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Przedmiot na poziomie rozszerzonym
j. polski
ﬁlozoﬁa
historia
informatyka
matematyka
biologia
chemia
ﬁzyka
geograﬁa
łacina i kultura antyczna
WOS
historia muzyki
historia sztuki

Odsetek
7,95%
39,73%
31,15%
46,87%
55,60%
38,00%
36,84%
32,87%
28,82%
10,00%
62,98%
34,48%
20,79%

Ktoś będzie musiał wziąć odpowiedzialność za wyniki.
Stawiam na to, że za moralnych sprawców pogromu maturalnego zostaną uznani nauczyciele przedmiotowi. O paradoksie, ci, którzy nawołują do wprowadzenia progu zaliczenia
z przedmiotów dodatkowych. Jak to się przełoży na ocenę
tych nauczycieli i ich pracy przez dyrektorów szkół?
3. Reakcja uczelni wyższych na spadek zdawalności. Uczelnie nie zrealizują planu naboru na I rok studiów, ponieważ znacząco zmniejszy się liczba kandydatów mających
uprawnienie do podjęcia studiów (czyli mających świadectwo maturalne). Jak na to zareagują uczelnie? Nabór bez
matury? To możliwe, choć niezgodne z prawem.
4. Sposoby rozwiązania tej sytuacji:
a) ułatwienie zadań egzaminacyjnych. Najprostszym sposobem na zwiększenie poziomu zdawalności jest takie
konstruowanie zadań egzaminacyjnych, aby dawały
jak największą szansę zdającym (np. znaczący wzrost
liczby zadań zamkniętych, rezygnacja z zadań sprawdzających umiejętności złożone, likwidacja wypracowania, w tych przedmiotach, gdzie jeszcze występują).

Dzięki temu możemy w następnych latach podwyższać
wskaźnik zdawalności. Zauważmy, że obecnie postuluje
się coś wręcz przeciwnego – utrudnienie zadań egzaminacyjnych.
b) zmiana reguł oceniania zadań, np. przez rezygnację
z zewnętrznego oceniania na rzecz oceniania w szkołach. W końcu każdy nauczyciel wie, na ile umie jego
uczeń! (niekiedy nie potrzeba do tego żadnych zdań).

Zarzut 6. Dla kogo w końcu jest matura?
Autor, p. Wywiał, nawołuje w nim do jasnego określenia,
że egzamin maturalny powinien być elitarny. Jego dość prowokacyjny wniosek brzmi: „Musimy w końcu zdecydować,
co robić z egzaminem dojrzałości”. Poprzedzający go wywód
ma to uzasadnić, a autor odwołuje się do znanej tezy, którą
można streścić w zdaniu – jak szeroko, to płytko. Jeśli egzamin jest masowy, to musi fakt masowości uwzględniać i dostosować do niego swój poziom.
Jest to – moim zdaniem – bardzo ważny problem, z którym będą się musieli uporać najważniejsi sternicy polityki
oświatowej państwa. Jak dotychczas ich pogląd w tej materii można wyrazić zdaniem – egzamin ma być trudniejszy,
ale zdawalność wyższa. Jest tylko jeden sposób realizacji
tego postulatu: ograniczenie liczby zdających. Jest to rozwiązanie, które zmienia paradygmaty polityki oświatowej
państwa.

Zakończenie
Zmiany, które ﬁrmuje minister A. Zalewska, będą miały
wpływ na dalsze kilkadziesiąt lat działania polskiej oświaty.
Dotyczy to zarówno rozwiązań programowych, jak i strukturalnych. Wydaje się, że wiele spośród nich ukrytych
jest wewnątrz już obowiązujących (od grudnia 2016 r.)
przepisów. Jeden spośród nich został przeze mnie poruszony w niniejszym tekście. Żywię przekonanie, że opisane
przeze mnie następstwa są skutkiem głębokiego namysłu,
a nie wypadkiem przy pracy, a autorzy tych rozwiązań
to właśnie chcieli osiągnąć: elitarność wykształcenia średniego, utrudnienie dostępu do wykształcenia wyższego,
co z tym idzie – zwiększenie poziomu zróżnicowania społeczeństwa. Niekiedy nazywa się to „schładzaniem aspiracji edukacyjnych społeczeństwa”. Czy tego nam potrzeba
w XXI w., w warunkach wyzwań, jakie stawia gospodarka
oparta na wiedzy?
I jeszcze na koniec uwaga dotycząca samego egzaminu
maturalnego z wiedzy o społeczeństwie. Analizując wyniki
egzaminu z wiedzy o społeczeństwie, warto sobie zadać następujące pytania: kto wybiera ten przedmiot na egzaminie
maturalnym, jaka jest motywacja tego wyboru, jakie jest
miejsce WOS-u wśród innych przedmiotów egzaminacyjnych, jaką rolę odgrywa WOS wśród przedmiotów rekrutacyjnych na wyższe uczelnie? Uważam, że dopiero odpowiedź
na te pytania pozwoli lepiej zrozumieć wyniki egzaminacyjne. Analiza samych wyników nie pozwala dostrzec ich kontekstu społecznego, a przecież za każdym wynikiem kryją się
ludzie z krwi i kości.

sposób na edukację regionalną
W 2015 r. na łamach „Wiadomości Historycznych” przedstawiłem stan zaawansowania
prac nad Podręcznikiem edukacji regionalnej dla uczniów województwa śląskiego1. Nie
odtwarzając szczegółowo koncepcji jego powstawania, chciałbym dziś ukazać efekt prac,
który – po ponad roku oczekiwania – pojawił się jako platforma „Eduś” w tak lubianej
przez dzisiejszą młodzież przestrzeni wirtualnej.
Maciej Fic

pisany projekt ostatecznie nie przyjął formy tradycyjnego podręcznika, ale uwzględniając jego
podstawowe elementy2, obrał ostatecznie formułę e-podręcznika – czyli zespołu środków
dydaktycznych (tekstów i materiałów pozatekstowych), wzmocnionych o elementy interaktywne, dostępnych za pośrednictwem Internetu3.

O

Geneza powstania platformy
Projekt został przygotowany w ramach działalności
Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej
w Katowicach [IBR] – instytucji powołanej w 2011 r.
decyzją Sejmiku Województwa Śląskiego. Przygotowanie programów i materiałów (w tym edukacyjnych)
dla potrzeb regionu, obok badań naukowych obejmujących województwo śląskie i przygotowywania ekspertyz naukowych dotyczących regionu, miało się stać
głównym kierunkiem instytutowej aktywności.
Od początku istnienia w IBR rozpoczęto prace nad
przygotowaniem narzędzi pozwalających zaimplementować w edukacji szkolnej prowadzone przez różne
placówki naukowe od wielu lat badania regionalne. Tak
zrodziła się idea stworzenia Podręcznika edukacji regionalnej dla uczniów województwa śląskiego, bo tak
początkowo nazwano cel prac. Rozwiązanie to miało wy-

pełnić widoczną od dawna w przestrzeni edukacyjnej
województwa lukę – obejmującą brak w miarę zwartego
i wielodziedzinowego podręcznika edukacji regionalnej, o który apelowano w przeszłości wielokrotnie.
Prowadzone dotąd na terenie województwa prace owocowały albo przyczynkami o charakterze przewodników
dydaktycznych4, albo propozycjami programowymi5, albo
próbami przygotowania podręcznika, z powodu ograniczeń kompetencji autorów i możliwości wydawniczych
z natury swej jednak dość uproszczonymi6.
Pierwotnie podjęto prace, w wyniku których powstać miał „tradycyjny” podręcznik, choć zorientowany holistycznie i uwzględniający treści z różnych
dyscyplin naukowych, w czym rozwiązanie miało być
zbliżone w formie do analogicznych propozycji obecnych w innych częściach Polski7, choć ob itsze od nich
w zamieszczone treści. W toku prac okazało się jednak, że zgromadzony materiał, kreatywność zespołu
twórców (liczącego ponad 20 osób, obejmującego zarówno pracowników akademickich, jak i nauczycieli szkół różnego typu) oraz możliwości inansowe
i techniczne będące w zasięgu IBR pozwalają na przygotowanie znacznie bardziej odpowiadającej oczekiwaniom uczniów platformy cyfrowej, której ostatecznie
nadano nazwę: Platforma cyfrowa Edukacja Regionalna: Województwo Śląskie – Przyroda, Społeczeństwo, Kultura i którą zdrobniale nazwano „Eduś”
(jako akronim Edukacja śląskie)8.
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1

Por. M. Fic, Historia po śląsku, „Wiadomości Historyczne” 2015, nr 4, s. 28–31.
Gdyby podjąć próbę przedstawienia najbardziej uproszczonej definicji podręcznika, można stwierdzić, że jest to książka przeznaczona dla
ucznia i nauczyciela, w której zawarty jest materiał nauczania – uczenia się, przedstawiony za pomocą tekstów (głównego i uzupełniających),
wzbogaconych materiałem ilustracyjnym różnego typu: fotografii, rysunków, rycin, schematów, diagramów, wykresów itd.
3
Por. http://www.epodreczniki.pl/begin/ (dostęp 15 XII 2016).
4
Przykładowo: K. Dyba, Historia na ulicach Katowic (propozycja zajęć z edukacji regionalnej), Katowice 1998; W kręgu Karola Goduli. Informacje i inspiracje dydaktyczne, red. Ł. Staniczek, H. Nocoń, Katowice 2012.
5
Najbardziej zaawansowaną propozycją, objętą nawet patronatem kuratorów: śląskiego i opolskiego, pozostaje: Górny Śląsk. Program
edukacji regionalnej dla wszystkich etapów kształcenia. Bibliografia, opr. K. Adamczyk, H. Bieniusa, I. Cieślar i in., Katowice–Opole–Cieszyn 2005.
6
Najbardziej znany przykład to praca: R. Dulias, A. Hibszer, Województwo śląskie. Przyroda. Gospodarka. Dziedzictwo kulturowe, Kraków 2004
(przygotowana przez dwoje autorów – geografów, związanych z Wydziałem Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach).
7
Por. Dziedzictwo Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Podręcznik dla nauczycieli i edukatorów, red. D. Konieczka-Śliwińska, Poznań 2012; Dziedzictwo ziem pruskich. Dzieje i kultura Warmii i Mazur. Podręcznik dla młodzieży, red. I. Lewandowska, Olsztyn 2012; Swojskość i obcość w regionie
kujawsko-pomorskim, red. M. Białkowski, Z. Biegański, T. Maresz, W. Polak, Toruń 2015.
8
Por. http://edus.ibrbs.pl/platforma/ (dostęp 15 XII 2016). Por. J. Runge, Region administracyjny [hasło w:] Encyklopedia Województwa Śląskiego, t. 1 (2014), http://ibrbs.pl/mediawiki/index.php/Region_administracyjny (dostęp 15 XII 2016).
2
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Trudności i ograniczenia
Od początku twórcy projektu zdawali sobie sprawę
z istniejących ograniczeń, wśród których za najważniejsze uznać trzeba: trudności z precyzyjnym określeniem obszaru, do którego miała się odnosić przygotowywana propozycja, brak we współczesnych realiach
szkolnych miejsca na realizację treści regionalnych
w ramach samodzielnego przedmiotu szkolnego, a także stale wprowadzane przez kolejne ekipy rządzące
mody ikacje podstaw programowych kształcenia,
skutkujące nietrwałością przygotowywanych narzędzi.
Problem de iniowania obszarów związany jest
z granicami dzisiejszego województwa śląskiego,
które w istotny sposób bywają rozbieżne z granicami regionów, de iniowanymi w ujęciu historycznym,
politycznym, geogra icznym czy kulturowym9, są więc
często odmiennie rozgraniczane przez badaczy nauk
przyrodniczych i humanistyczno-społecznych. Ponadto
w procesie kształtowania się identy ikacji lokalnej i regionalnej mieszkańców województwa coraz bardziej
dostrzegalne są wyraźne poczucia odrębności osób
mieszkających w okolicach Bielska-Białej, Częstochowy, Dąbrowy Górniczej, Jaworzna, Katowic, Rybnika,
Zawiercia czy Żywca.
Dlatego za niezbędne uznano przygotowanie treści
zarówno obejmujących tzw. rdzeń (czyli odnoszących
się – w miarę możliwości – do całego województwa),
jak i tzw. subregionów (czyli przygotowanych odrębnie tematów odnoszących się do poszczególnych części województwa, ostatecznie określonych jako: Górny
Śląsk; Śląsk Cieszyński/Zachodnia Małopolska; Zagłębie Dąbrowskie i Ziemia Zawierciańska; Ziemia
Częstochowska oraz Ziemia Jaworznicko-Chrzanowska10. Pojawiające się trudności z precyzyjnym
określeniem i wytyczeniem granic między poszczególnymi częściami województwa śląskiego spowodowały, że w niektórych przypadkach wytyczone granice
w zależności od przedmiotów i tematów będą się więc
od siebie nieznacznie różnić.
Podział na subregiony przyjęty został po to,
by wyznaczyć obszary, gdzie zachodziły swoiste procesy przyrodnicze, społeczne albo kulturowe, a nie jednoznacznie de iniować subregiony lub – tym bardziej –
by wyznaczać ich granice. W treściach poszczególnych
tematów lekcji ich autorzy starają się zresztą wskazywać na przyjęte przez nich kryteria (ujęciu historyczne,
geogra iczne, administracyjne etc.).
Drugi – chyba mimo wszystko istotniejszy – problem związany był z potrzebą „umieszczenia” projektu
w strukturze edukacyjnej obowiązującego w Polsce
systemu. Prowadzone rozmowy i analizy oraz osobi9

ste doświadczenia zespołu kierującego projektem doprowadziły do tego, że zdecydowano się przygotować
zestaw tematów, który nie będzie wprost powiązany
z podstawą programową obowiązującą w momencie
prowadzenia prac merytorycznych oraz będzie adresowany do odbiorców w wieku 13–15 lat (czyli w czasie przygotowywania materiałów osób uczących się
w gimnazjach).
Z perspektywy planowanych od 2017 r. kolejnych
przeobrażeń (zarówno strukturalnych, jak i programowych) polskiej szkoły należy z satysfakcją stwierdzić, że

Por. A. Glimos-Nadgórska, Województwo śląskie i jego specyfika (1922–2011), „Wiadomości Historyczne” 2011, nr 2, s. 51–65.
Idea przyjętej konstrukcji zakłada, że nauczyciele sami będą potrafili wprowadzić tematy regionalne i lokalne do swoich przedmiotów
nauczania (choć miejscem ich realizacji mogą stać się także np. godziny wychowawcze), a epizodyczny dobór treści pozwala na dużą elastyczność w zakresie realizacji zaproponowanych w tematów (przygotowane zostało po kilka tematów lekcji dla poszczególnych przedmiotów
szkolnych, które w założeniu można będzie bez większych trudności uwzględnić w rozkładzie zajęć nauczania własnego przedmiotu). Szerzej
por. M. Fic, Historia po śląsku…, s. 31.
10

Z powodów logistycznych proces udostępniania
przygotowywanych w ramach projektu materiałów
11
12

Por. P. Pawlik, Śląskie: ruszyła platforma EDUŚ. http://slask.onet.pl/slaskie-ruszyla-platforma-edus/gzlsn5 (dostęp 15 XII 2016).
Por. Region na nowo odczytany. Rozmowa z prof. Ryszardem Kaczmarkiem, dyrektorem Instytutu Badań Regionalnych, „Śląsk” 2016, nr 11, s. 4–9.
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przyjęte rozstrzygnięcie okazało się właściwe, pozostawia ono bowiem wciąż możliwość korzystania z „Edusia”
przez nauczycieli i uczniów zarówno starszych klas szkoły podstawowej, jak i uczniów zreformowanych szkół ponadpodstawowych i „wygaszanych” gimnazjów11.
Jednym z podstawowych założeń wykorzystania
„Edusia” pozostaje pełna dowolność wyboru zarówno
samych tematów, ale także poszczególnych ich części.
Przestawiona propozycja pozwala więc wybrać nauczycielowi (ale także uczniom czy rodzicom) interesujące ich i dostosowane do indywidualnych potrzeb
i możliwości wdrożenia fragmenty wiedzy na temat
przeszłości i teraźniejszości województwa, a także
kształcić za ich pomocą potrzebne umiejętności. Podsumowując: sposób wykorzystania platformy pozostawiono z pełną świadomością w gestii jej użytkowników.

został rozłożony w czasie. Zasadnicza część przygotowana została już w latach 2012–2013, kiedy przygotowano treści merytoryczne oraz wstępnie zaprojektowano obudowę dydaktyczną projektu. W okresie
kolejnych dwóch lat prace nad platformą uległy zahamowaniu, co spowodowane było głównie ograniczeniami inansowymi.
W drugiej połowie 2015 r. udało się przełamać impas i powrócić do realizacji projektu. Najważniejszym
elementem był z pewnością wybór gliwickiej irmy
programistycznej „Gorrion”, która podjęła się technicznego przygotowywania platformy, pozwalając
na zamieszczanie na niej kolejnych fragmentów projektu. Od kwietnia do października 2016 r. platforma
znajdowała się w fazie testów i sprawdzania narzędzi
umożliwiających jej wykorzystanie przez uczniów i nauczycieli, co możliwe stało się dzięki wprowadzeniu
pierwszych tematów, wybranych ze wszystkich przygotowanych propozycji.
W trakcie wprowadzania materiału na platformę
starano się jednocześnie rozstrzygać wszelkie kwestie dotyczące ochrony własności intelektualnej
(zwłaszcza w zakresie wykorzystywanych multimediów oraz pozostałego materiału ilustracyjnego). Uwzględnienie wielu cennych materiałów stało
się możliwe dzięki współpracy, którą IBR udało się
podjąć z – to stan na koniec 2016 r. – 40 instytucjami (m.in. Archiwum Państwowym w Katowicach; Biblioteką Narodową, Centrum Dziedzictwa Przyrody
Górnego Śląska; Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii
im. prof. Zbigniewa Religi; Państwowym Instytutem
Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym; Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej
– Państwowym Instytutem Badawczym; Studiami
Filmowymi TOR i Zebra; Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, kilkunastoma gminami i placówkami muzealnymi województwa) oraz 20 osobami prywatnymi, które zechciały udostępnić własne
zbiory.
Dnia 13 października 2016 r. podczas konferencji
prasowej z udziałem m.in. członka zarządu województwa śląskiego dr. Henryka Mercika oraz zastępcy dyrektora Biblioteki Śląskiej ds. IBR prof. dr. hab. Ryszarda
Kaczmarka o icjalnie uruchomiono projekt, udostępniając on-line pierwszych 30 tematów12. Jednocześnie
zapowiedziano zorganizowanie w różnych miastach
województwa śląskiego cyklu spotkań z nauczycielami i skierowanych do nich szkoleń, mających na celu
ewaluację projektu (dokonanie ewentualnych uzupełnień technicznych i merytorycznych platformy)
oraz udostępnianie użytkownikom całości przygotowanych już tematów przez sukcesywne wprowadzanie
ich na platformę do połowy 2017 r.
By projekt uczynić jeszcze bardziej funkcjonalnym,
w miarę posiadanych możliwości kierownictwo IBR
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planuje przyjmowanie propozycji scenariuszy lub
konspektów lekcji ze strony zainteresowanych nauczycieli regionalistów (do istniejących już tematów
zajęć), a także poszerzanie istniejącej oferty tematycznej (przez edytowanie dodatkowych tematów
w ramach poszczególnych przedmiotów)13.

Możliwości wykorzystania „Edusia”
W celu umożliwienia maksymalnie funkcjonalnego i przyjaznego odbiorcy użytkowania (ułatwienia
odnalezienia tematów lekcji związanych z miejscem
edukacji bądź zamieszkania) przygotowane tematy pogrupowane zostały według dwóch kryteriów: podziału
na przedmioty oraz działy. Zgodnie z pierwszym podziałem jednostki wybierać można spośród: geogra ii,
biologii, historii, wiedzy o społeczeństwie, religii,
języka polskiego i sztuki, według drugiego zaś: przyrody (geogra ii izycznej i biologii), społeczeństwa
(historii, wiedzy o społeczeństwie, religii, geogra ii
społeczno-ekonomicznej) i kultury (tematyki języka
polskiego, historii, religii i sztuki). Przyjęty podział dotyczy zarówno tzw. rdzenia (tematów przeznaczonych
dla wszystkich uczniów województwa), jak i tzw. subregionów (każdy z nich ma własny, osobny moduł, z zagadnieniami charakterystycznymi dla tego obszaru).
Według stanu na koniec 2016 r. „Eduś” składa się
z około blisko 140 tematów lekcji, obejmujących
tylko w warstwie tzw. narracji autorskiej prawie 400
stron znormalizowanego maszynopisu. By ukazać złożoność oferty, warto odwołać się do liczb. Przygotowany materiał obejmuje 28 tematów z działu „przyroda”,
60 tematów z działu „społeczeństwo” i 48 z działu
„kultura”. Na całość składa się 14 tematów z biologii,
29 z geogra ii, 19 z historii, 34 tematy z języka polskiego, 12 z religii, 2 ze sztuki (plastyki) oraz 25 tematów
z wiedzy o społeczeństwie. Wreszcie ostatnie kryterium: 55 tematów przygotowano dla rdzenia, po 18 dla
modułów „Górny Śląsk” i „Śląsk Cieszyński i Zachodnia
Małopolska”, 16 dla „Zagłębia Dąbrowskiego i Ziemi Zawierciańskiej”, 15 dla modułu „Ziemia Częstochowska”
i 14 dla „Ziemi Jaworznicko-Chrzanowskiej”.
Od początku twórcy starali się, by w miarę istniejących możliwości i mimo różnic wynikających ze specyiki poszczególnych dyscyplin obok rzetelnej wiedzy
merytorycznej utrzymać względną zbliżoność dydaktyczną propozycji (powtarzalność elementów w obrębie kolejnych tematów). Dlatego dużo starań włożono
w zbliżoną w formie strukturę tematów, obejmującą
stałe elementy, m.in. spis części tematu zajęć, rekapitulację wtórną, „ciekawostki”, teksty źródłowe, rekapitulację pierwotną (obejmującą zarówno podsumowanie najważniejszych treści, jak i blok ćwiczeniowy)
oraz wykaz bibliogra iczny przydatnych pozycji. Ko13

lejne części tematów zostały wyróżnione gra iczne
w sposób pozwalający na współdziałanie rozwiązań
typogra icznych z koncepcją dydaktyczną podręcznika
(m.in. przez różnicowanie informacji ważnych i peryferyjnych krojem czcionek czy operowanie tłem i symbolami gra icznymi dla rozróżnienia określonych typów
informacji).
Wcielając w życie zasadę wyobrażenia ucznia jako
podstawowego adresata platformy (choć oczywiście korzystać z niej mogą wszyscy zainteresowani),
podjęto wysiłki, by rozwiązania były dla niego zbliżone do intuicyjnych aplikacji, z którymi przychodzi mu
się spotykać w codziennej aktywności obsługi sprzętu
ICT (platforma jest obsługiwana zarówno przez trady-

Tagowanie (ang. tagging – oznaczanie, zakładkowanie) – powszechnie stosowana w tzw. nowych mediach metoda oznaczania i umieszczania
referencji do bloków danych, pozwalająca na odwoływanie się do nich według pewnej ich wspólnej cechy.
14
Por. http://ibrbs.pl/mediawiki/index.php/Strona_główna (dostęp 15 XII 2016).
15
P. Pawlik, Śląskie: ruszyła platforma…

Nowa jakość
Z całą świadomością niedoskonałości narzędzia
można chyba stwierdzić, że platforma „Eduś” przynosi w obszarze edukacji regionalnej w XXI wieku szansę
na wprowadzenie nowej jakości w procesie kształcenia
(zarówno z perspektywy merytorycznej, jak i walorów
dydaktycznych). Sami twórcy swoją rolę określili następująco: „Autorzy Projektu mieli od początku świadomość różnorodności województwa śląskiego. Nigdy
nie zakładano, by edukacja regionalna o województwie
śląskim miała służyć kulturowej homogenizacji. Podchodziliśmy z pietyzmem do zachowanej spuścizny,
niezależnie z jakiej epoki ona pochodziła i jakiego regionu (subregionu) dotyczyła. IBR badając tak różne
nie tylko historycznie, ale i geogra icznie czy etnologicznie obszary, chciałby stworzyć w ten sposób tak
potrzebną płaszczyznę dla transferu idei, bez zamiaru
narzucania któregokolwiek wzorca kulturowego. Poznanie jest zaś podstawą wzajemnego zrozumienia,
który z kolei stanowi warunek konieczny wspólnych
działań.
To zadanie jest szczególnie ważne, kiedy myślimy
o młodym pokoleniu. Nie możemy już mówić do młodzieży językiem, którego ona nie rozumie. Stąd potrzeba prezentacji na platformie cyfrowej, dostępnej
na każdym dostępnym urządzeniu mobilnym. Tego
oczekuje od nas młody odbiorca, który przyzwyczajony jest do uzyskiwania natychmiast pełnej informacji.
Eduś dzięki łatwości sprawdzenia zdobytej wiedzy poprzez gry dydaktyczne, a także natychmiastowy dostęp
do innych źródeł informacji elektronicznej, do jakich
młody człowiek jest przyzwyczajony dzięki codziennemu obcowaniu z różnymi portalami internetowymi,
daje szansę, iż województwo śląskie nie będzie młodym ludziom kojarzyło się tylko z abstrakcyjnym obszarem na mapie, ale stanie się ich «małą ojczyzną»,
z której będą dumni”17.
Warto podkreślić, że owa duma z miejsca życia
ma szansę mieć dzięki „Edusiowi” wymiar konkretnej
wiedzy, m.in. na temat wybitnych postaci związanych
z województwem, obecnych w tematach lekcji (np. Jerzego Dudy-Gracza, Henryka Mikołaja Góreckiego, Jana
Kiepury, Wojciecha Kilara, Zo ii Kossak-Szczuckiej,
Wojciecha Kuczoka, Kazimierza Kutza, Aleksandra
Nawareckiego, Jerzego Pilcha, Haliny Poświatowskiej,
Zbigniewa Preisnera, Władysława Szpilmana czy Stefana Szymutki).

Założenia do projektu Platformy cyfrowej Eduś (wydruk w posiadaniu autora).

35

Wiadomości Historyczne 3/2017

16

(należy podkreślić stworzoną w ten sposób możliwość
składania własnych całości), korzystanie z tzw. zakreślacza (czyli szansę zaznaczania dowolnych fragmentów tekstu), możliwość generowania w dowolnych
częściach własnej notatki, a także (to już dla wszystkich korzystających) przygotowywania własnego dokumentu .pdf, który może z kolei być substytutem
„tradycyjnego”, papierowego wydania podręcznika.
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cyjne komputery, jak i tablety oraz telefony komórkowe). Bardzo ważne dla twórców było przygotowanie
rozwiązań, które młodemu odbiorcy będą pomagały
w sprawnym poruszaniu się po platformie.
Każdy temat został zidenty ikowany przez przyporządkowany mu kolor (różny dla regionu i subregionów) i ikony (inne dla przedmiotów i działów). Zadbano
o czytelny system orientacyjny platformy, ułatwiający
poszukiwanie informacji, m.in. swobodne przemieszczanie się w ramach samych tematów (przez wprowadzenie interaktywnego spisu treści czy zamieszczanie
linków do innych materiałów w częściach „zapamiętaj”
oraz „tutaj dowiesz się więcej”). W sposób typowy dla
innych portali wykorzystywanych przez współczesnych
nastolatków wprowadzono tagowanie14. Zadbano także o to, by przygotowany w celu dostosowania treści
do możliwości poznawczych uczniów oraz w ramach
realizacji podstawowych celów poznawczych słownik
pojęć i terminów miał nie tylko formę statyczną (uporządkowanych alfabetycznie de inicji zgromadzonych
w jednym miejscu), ale też „dynamiczną” (czyli „rozwijających” się „chmurek” po najechaniu kursorem na wybrane pojęcia w tekście autorskim).
Starano się również, by proponowane materiały
uzupełniające, do wykorzystania których zachęcają
autorzy poszczególnych tematów, były przynajmniej
w części dostępne przez bezpośrednie przekierowania do zasobów Internetu (tu korzystano zwłaszcza
z artykułów opublikowanych w ramach drugiego projektu prowadzonego przez IBR – budowanej od 2014 r.
internetowej Encyklopedii Województwa Śląskiego –
Ewoś)15.
O interaktywności platformy świadczyć mogą
także dane liczbowe: w pierwszych 30 tematach
upublicznionych w październiku 2016 narracji autorskiej towarzyszyło m.in. ponad 370 zdjęć (duża
część z nich została w wyraźny sposób zintegrowana
z tekstem, dając możliwość samodzielnej lub kierowanej przez nauczyciela pracy ucznia na podstawie
treści poszerzających i dopełniających narrację autorską), 340 zadań (z których kilkadziesiąt zostało przygotowanych w sposób pozwalający uczniowi weryfikować własną wiedzę przez zaznaczanie
przez „system” właściwych odpowiedzi), a także 50
map i 24 schematy oraz wykresy. Wśród materiałów
uzupełniających narrację autorską obecne są także
teksty źródłowe i multimedia (filmy oraz nagrania
audio). Docelowo wraz z umieszczeniem na platformie wszystkich przygotowanych dotąd tematów planowane jest upublicznienie ponad 1500 zdjęć i tyle
samo zadań, 250 gier oraz po 200 map, schematów i wykresów16.
Przygotowany projekt zakłada wreszcie możliwości
indywidualizacji pracy uczniowskiej. Osobom, które
będą korzystały z platformy po zalogowaniu się do niej,
umożliwiono tworzenie bazy ulubionych tematów
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Wykorzystanie gier komputerowych
w dydaktyce historii
W dzisiejszych czasach komputer
i rzutnik są podstawowymi elementami
wyposażenia większości sal lekcyjnych.
O ile jednak wykorzystanie różnego
rodzaju prezentacji multimedialnych,
filmów czy utworów muzycznych nie
budzi większych wątpliwości, o tyle
wykorzystanie gier komputerowych wciąż
pozostaje dla wielu nauczycieli tematem
tabu.
Piotr Rapiński
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endencja ta nie nastraja zbyt optymistycznie,
tym bardziej jeśli weźmiemy pod uwagę rosnącą
popularność gier komputerowych. Historia jest
od wielu lat ważnym elementem szeregu dostępnych na rynku programów, zazwyczaj stanowiąc
tło dla rozgrywki. Nie oznacza to jednak, że wszystkie
przedstawione w grach obiekty i postaci są wytworem
fantazji programistów lub bardzo luźną interpretacją
faktów historycznych.
Historia staje się podstawą do stworzenia przekonującej i atrakcyjnej dla graczy fabuły, a pojedyncza
wizyta w muzeum lub przeczytanie książki poświęconej sztuce militarnej konkretnego okresu historycznego pozwala programistom na stworzenie jednostek
czy uzbrojenia wykorzystywanego przez graczy. Warto
więc przybliżyć niektóre z gier, które mogą okazać się
pomocne w procesie dydaktycznym.

T
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Gry strategiczne
Bardzo często do historii odwołują się gry strategiczne – głównie dlatego, że producenci gier mają wówczas
praktycznie gotowy materiał do stworzenia swojego
dzieła. Z racji swojej konstrukcji najwięcej z historii
czerpią różnego rodzaju gry strategiczne. Produkcje
1

Scena z Kozaków: Europejskich bojów

tego typu można podzielić na wiele różnych rodzajów.
Do najbardziej popularnych należą strategie czasu
rzeczywistego1, w których działania gracza polegają
zazwyczaj na rozbudowie armii i kierowaniu jej poczynaniami na polu bitwy.
Dobrym przykładem historycznego RTS-a jest
seria „Kozacy”. Pierwsza gra z serii, nosząca tytuł
Kozacy: Europejskie boje 2, pozwala graczom na pokierowanie amiami podczas wielkich konfliktów
XVI i XVII w. Wśród dostępnych frakcji znalazły się
m.in. Anglia, Francja, Hiszpania, Portugalia, Saksonia, Prusy, Rosja, Wenecja, Austria, Turcja i Rzeczpospolita Obojga Narodów3. Dzięki grze możemy
przybliżyć uczniom przebieg poszczególnych bitew historycznych, o których przygotowanie pokusili się autorzy gry, a także pokazać wygląd miast
i różnego rodzaju obozów wojskowych w epoce
nowożytnej.
Pod względem budowy i możliwości wykorzystania
w charakterze pomocy dydaktycznej bardzo podobna
do pierwszej części gry jest jej kontynuacja wydana
w 2005 r. Tym razem gracze przenoszą się do epoki
wojen napoleońskich4. We wrześniu ubiegłego roku
ukazała się trzecia część, w której gracze ponownie
przenoszą się do XVII-wiecznej Europy.
Seria „Kozacy” nie jest jednak jedyną grą tego typu.
Wśród znanych polskim graczom produkcji można wy-

Od angielskiego Real Time Strategy, w skrócie RTS. Gry tego typu polegają na zarządzaniu w czasie rzeczywistym wojskami, zdobywaniu
surowców, rozbudowie zaplecza gospodarczego dla armii kierowanej przez gracza itd. Do najbardziej znanych gier tego typu należą m.in.
Starcraft, Blitzkrieg, Warcraft III: Regin of Chaos.
2
Kozacy: Europejskie boje, GSC Game World, cdv Software Entertaiment, 2000.
3
Kozacy: Europejskie boje – recenzja, http://www.gry-online.pl/S020.asp?ID=582 (dostęp: 7 II 2017).
4
Kozacy II: Wojny napoleońskie, GSC Game World, cdv Software Entertaiment, 2005.

mienić choćby bardzo popularny RTS The Stronghold5,
wydany w Polsce pod nazwą Twierdza, pod wieloma
względami bliźniaczo podobny do Kozaków. W Twierdzy przeniesiemy się do średniowiecznego królestwa
wzorowanego na Anglii w XII–XIII w. W kampanii dla
pojedynczego gracza walczymy o odzyskanie należnego nam tytułu królewskiego, jednakże program
pozwala również na stoczenie serii historycznych
bitew lub swobodną rozbudowę własnej średniowiecznej warowni. W 2003 r. w Polsce wydana została kontynuacja Twierdzy zatytułowana Twierdza:
Krzyżowiec6, która pozwala graczom na wzięcie
udziału w krucjatach.
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Gra Europa Universalis 3 ►

RTS a tury
Osobną grupę stanowią gry, które łączą w sobie elementy strategii czasu rzeczywistego i strategii turowej7.
Przykładem takiej produkcji mogą być gry z serii „Total
War”, bardzo mocno oparte na realiach historycznych,
w których rozgrywka toczy się na mapie strategicznej
(z zaznaczonymi prowincjami, miastami o dużym znaczeniu strategicznym itp.) i taktycznej, na której rozgrywane są toczone w czasie rzeczywistym bitwy.
Wśród gier z tej serii warto wspomnieć o Medival:
Total War8, Rome: Total War9 czy Empire: Total War10.
Gry te pozwalają na rekonstrukcję bitew z różnych
okresów historycznych. W trakcie bitwy gracz kieruje
swoimi jednostkami w czasie rzeczywistym, jednakże w każdej chwili może spowolnić lub przyśpieszyć
upływ czasu, by nie czekać zbyt długo, aż poszczególne
jednostki wykonają wydane rozkazy.
Poza tym znaczna część rozgrywki toczy się na mapie strategicznej, na której zaznaczone są granice poszczególnych regionów (np. Litwa, Białoruś, Galicja
i Polska to cztery regiony wchodzące w skład Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grze Empire: Total War).
Zadaniem gracza jest opanowanie jak największej
liczby stolic poszczególnych regionów i wywalczenie
dominacji w świecie. W tym celu gracz musi wykorzystywać nie tylko armię, lecz także jednostki specjalne:
dyplomatów, szpiegów, rabusiów czy…. księżniczki,
które są specy iczną jednostką pozwalającą na zawieranie sojuszy i gwarantującą, że po śmierci władcy
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5

The Stronghold, Firefly Studios, Take-Two Interactive, 2001.
Twierdza: Krzyżowiec, Firefly Studios, Take-Two Interactive,
2002.
7
Gra, w której rozgrywka podzielona jest na tury, w których
gracze wykonują ruchy, np. przemieszczają jednostki po planszy itd.
Do gier tego typu można zaliczyć np. serię „Heroes of Might and Magic”. Rozgrywka w strategiach turowych jest zbliżona np. do szachów.
8
Medival: Total War, The Creative Assembly, Activision, 2002.
W 2006 r. ukazała się kontynuacja: Medival: Total War 2, SEGA, The
Creative Assembly, 2006.
9
Rome: Total War, The Creative Assembly, Activision-Blizzard,
2004. W 2013 r. pojawiła się jej kontynuacja: Rome: Total War 2, The
Creative Assembly, SEGA, 2013.
10
Empire: Total War, SEGA, The Creative Assembly, 2009.
6
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komputerowego państwa władzę przejmą jego następcy. Oczywiście w grach z tej serii często dochodzi
do sytuacji kuriozalnych – np. gracz ma do czynienia
ze stojącym na czele armii mężczyzną w stopniu generała noszącym imię… Jadwiga.
Obok gier tego typu istnieją również produkcje rozgrywające się tylko na mapie strategicznej. Szczególnie
ciekawe i wciągające są gry z serii „Europa Universalis” oraz pokrewnych serii: „Victoria”, „Crusader Kings”
i „Hearts of Iron”. Wszystkie one wyszły z rąk programistów szwedzkiego studia Paradox Interactive. Pozwalają one na pokierowanie losami wybranego państwa:
począwszy od średniowiecza („Crusader Kings”), przez
epokę nowożytną („Europa Universalis”) i XIX w. („Victoria”), aż do lat 60. ubiegłego wieku („Hearts of Iron”).
O ile „regiony” na mapie świata we wspomnianej
serii „Total War” są raczej umowne, o tyle w grach
szwedzkiego studia prowincje są o wiele dokładniej
odwzorowane, co pozwala np. na pokierowanie losami niewielkiego księstwa. Rozgrywka urozmaicana
jest przez różnego rodzaju wydarzenia (eventy), które wpływają na politykę wewnętrzną i zagraniczną, a także gospodarkę i nastroje społeczeństwa.
W nowszych odsłonach oprócz wydarzeń pojawiły się
również decyzje pozwalające np. graczowi kontrolującemu Niemcy na wysłanie pomocy wojskowej do ogarniętej wojną domową Hiszpanii lub przejęcie kontroli
nad wojskami frankistów. Gry tego typu są dość popularne, o czym może świadczyć liczba kolejnych odsłon
dostępnych na rynku – „Europa Universalis” doczekała się aż czterech odsłon, „Victoria” dwóch, „Crusader
Kings” dwóch (i całego pakietu dodatków, który obejmuje kilkanaście dużych pozycji i kilkadziesiąt mniejszych), a poświęcona II wojnie światowej seria „Hearts
of Iron” aż sześciu.
W grach szwedzkiego studia pojawia się wiele błędów czy ahistoryzmów, np. Józef Piłsudski jako „głowa
państwa” polskiego w 1934 r. czy generał Andriej Własow występujący jednocześnie jako dowódca po stronie
niemieckiej i radzieckiej. Nie zmienia to jednak faktu, że
gry te są bardzo ciekawym materiałem, pozwalającym
na zainteresowanie ucznia historią czy zaznajomienia go z mapą świata (średniowiecznego, nowożytnego, w wieku XIX czy w trakcie II wojny światowej).
Gry, zwłaszcza nowsze, pozwalają na obserwowanie
jak dzień po dniu zmieniała się mapa polityczna świata
w danym okresie. W serii „Europa Universalis” można
np. jednym kliknięciem wywołać interfejs, na którym
znajdziemy informację, kto w danym okresie jest władcą interesującego nas państwa, a także zobaczyć, jak
wyglądają powiązania między poszczególnymi krajami
(mariaże, sojusze, umowy handlowe).

Gry FPS
W tym miejscu nie sposób nie wspomnieć o różnego rodzaju symulatorach, które pozwalają na wcielenie się w rolę pilota samolotu myśliwskiego, dowódcy
czołgu czy kapitana okrętu wojennego. Istnieją również

Pojazdy z War Thunder

gry o znacznie mniejszym stopniu komplikacji, często
określanych jako FPS (First Person Shooter).
Gry FPS skupiają się na przedstawieniu działań
zbrojnych (np. bitwy o Berlin, walk w Stalingradzie, lądowania w Normandii) z perspektywy pojedynczego
żołnierza, który razem ze swoimi towarzyszami znajduje się na polu bitwy, gdzie ma do wykonania określone zadania. Produkcje tego typu są bardzo popularne wśród młodzieży, która wśród powodów sięgania
po nie wymienia: wysoki poziom grywalności, czyli
satysfakcji, jaką użytkownik programu czerpie z grania, wysoki poziom wykonania (szczegółowe modele
postaci, broni, interesujące zadania stojące przed graczem) oraz wciągającą fabułę, która pozwala na spojrzenie np. na II wojnę światową z różnych perspektyw.
Dobrym przykładem może być seria gier FPS „Call of

Więcej minusów czy plusów?
Oczywiście może to prowadzić do spłycenia obrazu wojny czy postrzegania kon liktów zbrojnych jako
„trochę większych harcerskich podchodów”, ale podobne zarzuty stawiane są również profesjonalnie przygotowanym rekonstrukcjom historycznym13. Zarzut ten
można w zasadzie postawić wszystkim wymienionym
przeze mnie tytułom. Czy jednak oznacza to, że z gier
nie warto korzystać w procesie dydaktycznym? Najlepszej odpowiedzi na to pytanie udzielił Piotr Sitarski,
który w swoim artykule poświęconym historiozo ii
w grach komputerowych napisał: „Gry komputerowe
są […] potrzebne przeszłości, która dzięki nim jest
obecna w życiu współczesnych ludzi”14.

Symulacje

11

Medal of Honor: Allied Assault, Electronic Arts, 2002.
Zabieg ten zastosowali m.in. twórcy Medal of Honor: Allied Assault czy Call of Duty 2. P. Ciszewski, Czy rekonstrukcje historyczne są historyczne?, http://historykon.pl/rekonstrukcje-historyczne-sa-historyczne/ (dostęp 8 II 2017).
13
P. Sitarski, Obroty kół historii. O historiozofii w grach komputerowych, [w:] Historia w kulturze współczesnej. Niekonwencjonalne podejścia
do przeszłości, red. P. Witek, M. Mazur, E. Solska, Lublin 2011, s. 53.
14
War of the Roses, Fatshark, Paradox Interactive, 2012.
15
Mount and Blade, TaleWorld, Paradox Interactive, 2007.
16
World of Tanks, Wargaming.net, 2010.
12
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Nie są to jednak jedyne gry, które w swojej pracy
może wykorzystać nauczyciel historii w swojej codziennej pracy, oczywiście pod warunkiem że dysponuje odpowiednim sprzętem komputerowym i czasem
na zapoznanie się z możliwościami oferowanymi przez
gry komputerowe. Pozostając przy grach zręcznościowych, których głównym założeniem jest rozwijanie koordynacji ręka–oko i ćwiczenie re leksu gracza, warto
wspomnieć o grach, które można by określić jako „symulator średniowiecznego rycerza”.

Wśród nich można dokonać kolejnego podziału
na gry sieciowe, tzn. takie, w których gra toczy się
za pośrednictwem serwera, z którym łączy się komputer gracza, oraz takie przeznaczone dla pojedynczego gracza. Wśród tych pierwszych warto wspomnieć
choćby o dostępnej za darmo na platformie Steam grze
War of the Roses15, której akcja toczy się podczas wojny
Dwóch Róż. W grze kierujemy poczynaniami średniowiecznego rycerza podczas jednej z trzech historycznych bitew. W walce biorą udział inni gracze. Niestety,
ze względu na wiele brutalnych scen gra jest przeznaczona tylko dla osób pełnoletnich. Wygenerowano
komputerowo średniowieczne krajobrazy, podobnie
zresztą jak obrazki z gry przedstawiające walkę lub
uzbrojenie i umundurowanie poszczególnych zbrojnych, warto wykorzystać podczas lekcji, gdyż twórcy
poświęcili wiele uwagi odtwarzaniu detali.
Wśród gier tego typu, przeznaczonych dla pojedynczego gracza, warto zwrócić uwagę na Mount and Blade16, będącą rozwinięciem koncepcji, którą kierowali
się twórcy wspomnianej War of the Roses. W Mount and
Blade gracz tworzy postać (kobietę lub mężczyznę),
która tra ia do wymyślonej przez twórców gry średniowiecznej krainy podzielonej na kilka stref. Na ich terenie dominują różne nacje wzorowane np. na Tatarach
Krymskich czy wikingach. Niezaprzeczalną zaletą gry
jest otwarty świat – gracz nie ma żadnego konkretnego zadania, które musi zrealizować, aby zakończyć rozgrywkę. Można więc np. stworzyć duży oddział zbrojny,
który będzie utrzymywał się z łupienia wiosek i napadania na karawany kupieckie.
Z punktu widzenia pracy nauczyciela historii szczególnie przydatne okazują się nie tylko odwzorowania
poszczególnych nacji występujących w grze i ich podobieństwo do znanych z historii grup czy ludów, lecz
także odwzorowanie średniowiecznej hierarchii społecznej i relacji zachodzących np. między suwerenem
a wasalem. W grze pojawiają się również pewne informacje na temat życia codziennego w średniowieczu
– gracz może wziąć udział w turnieju rycerskim czy
uczcie organizowanej na dworze królewskim.
Gra jest znana i lubiana przez młodzież, dlatego też
tym bardziej cieszy informacja, że w najbliższym czasie
ma się pojawić jej kontynuacja, w której poprawiona
zostanie głównie gra ika oraz pewne elementy silnika
gry. Ważnym elementem są również tworzone przez
graczy mody, czyli dostępne za darmo mody ikacje
do gry, które niejednokrotnie stoją na bardzo wysokim
poziomie i pozwalają graczom przenieść się np. do Anglii w okresie najazdów Wikingów, XII-wiecznej Europy
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Duty”, w której gracze wcielają się w żołnierzy amerykańskich, brytyjskich i sowieckich.
Gry FPS można by określić jako coś w rodzaju interaktywnej rekonstrukcji historycznej. Największym
echem odbiła się np. misja, w której gracz brał udział
w lądowaniu na plaży Omaha podczas Operacji „Overlord” przedstawiona w Medal of Honor: Allied Assault11,
w której po raz pierwszy wirtualni towarzysze broni przestali być tylko dekoracją, niemającą większego
wpływu na rozgrywkę.
Gry tego typu można wykorzystać na lekcji – mogą
przysłużyć się dydaktycznie tylko w dość ograniczonym
zakresie, do podania ogólnej daty różnego rodzaju
wydarzeń czy bitew (np. data lądowania w Normandii) czy do pokazania uczniom różnic w umundurowaniu i uzbrojeniu poszczególnych armii. Gry FPS pozwalają również na identy ikowanie się z konkretnym
żołnierzem, uczestniczącym w działaniach wojennych,
nie oddają jednak całego obrazu wojny. Gracz często nie
czuje związku z wirtualnymi towarzyszami, którzy giną
w kolejnych misjach, nie widzi w swoich wirtualnych
przeciwnikach cech ludzkich, co jest osiągane np. przez
zakrywanie twarzy wrogów maskami gazowymi12.
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czy też wziąć udział w wojnie o niepodległość Stanów
Zjednoczonych.

Polskie wątki w sąsiednich produkcjach
Wielki sukces stworzonej przez białoruskie studio
deweloperskie Wargaming.net gry World of Tanks17
oraz działających na tych samych serwerach gier World
of Warplanes18 i World of Warships19 zainspirował innego białoruskiego wydawcę do stworzenia konkurencyjnej produkcji War Thunder20. Twórcy tej ostatniej produkcji poświęcili zdecydowanie więcej uwagi dbałości
o szczegóły i odtwarzanie realiów historycznych.
Obie białoruskie produkcje są bardzo popularne.
Zwłaszcza wśród młodzieży, dla której granie w gry
jest nie tylko formą spędzania wolnego czasu, ale
w niektórych przypadkach staje się także nową formą rywalizacji sportowej. W tej sytuacji szczególnie
cieszy fakt, że twórcy obu gier umieścili w nich odwołania do historii polskiego oręża. W przypadku World
of Tanks jest to np. „medal Orlika”, czyli odznaczenie,
które można otrzymać za osiągnięcia w walce przeciwko innym graczom. Nazwa medalu pochodzi od nazwiska polskiego czołgisty Edmunda Romana Orlika,
który podczas kampanii wrześniowej ogniem swojego
TKS-a zniszczył trzy niemieckie czołgi Pz.Kpfw. 35(t)
z 1 Dywizji Lekkiej21.
W powstającej grze World of Warships ma się pojawić polski kontrtorpedowiec ORP „Błyskawica”. Odpowiedzialna za tworzenie gry irma Wargaming.net
w celu dokładnego odwzorowania okrętu nawiązała
współpracę z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni22. Według twórców model jednostki jest odwzorowany w najdrobniejszych detalach i powstał na podstawie
setek historycznych zdjęć i planów.
Zdecydowanie najwięcej miejsca na upamiętnienie
polskich żołnierzy poświęcili twórcy gry War Thunder, którzy dołożyli starań, aby w grze pojawiły się nie
tylko pojazdy wykorzystywane przez Polskie Siły
Zbrojne na Zachodzie, ale również te, z których korzystali żołnierze „armii Berlinga”. Obok myśliwców
Hawker Hurricane w malowaniu słynnego Dywizjonu
303 gracze otrzymują dostęp do wielu oznaczeń wykorzystywanych choćby przez 1 Brygadę Pancerną im.
Bohaterów Westerplatte. Kolejną kwestią są różnego
rodzaju eventy organizowane przez producentów gry,
np. w celu upamiętnienia kolejnej rocznicy bitwy o Anglię. Również na stronie gry można znaleźć wiele informacji i ciekawostek dotyczących biogra ii słynnych
asów i o icerów lub poszczególnych jednostek wojskowych.

17

Sceny z Crusader Kings 2

Rozrywka czy nauka?
Wszystko to budzi szereg pytań o wykorzystanie tej
wiedzy w szkole lub życiu codziennym. Wiedza, lub
przynajmniej skojarzenia, które budzą wykorzystywane w grach symbole, pojazdy itd., stanowią podstawę,
do którego można z powodzeniem odwoływać się podczas zajęć dydaktycznych. Szczególnie wyraźnie widać
to na przykładzie przedmiotu szkolnego historia i społeczeństwo realizowanego w szkołach ponadgimnazjalnych. W jego ramach pojawia się np. temat o polskich
Termopilach i polskich Leonidasach, przy którym wykorzystanie wizerunków niemieckich pojazdów pancernych jest jak najbardziej wskazane. Odwołania takie stanowią ciekawą formę wciągnięcia uczniów w rozmowę,
wprowadzenia ich do tematu – każdy młody człowiek,
który grał w popularne „czołgi”, doskonale zna wygląd
niemieckich pojazdów pancernych wykorzystywanych
w trakcie kampanii wrześniowej. Równie dobrze znany
graczom jest widok nurkującego Junkersa Ju 87.
Osobną kategorię, oferującą podobne doznania jak
wspomniane Mount and Blade czy War of the Roses, są
popularne FPS-y, nazywane niejednokrotnie „strzelan-

World of Warplanes, Wargaming.net, 2013.
World of Warships, Wargaming.net, 2015.
19
War Thunder, Gaijin Entertainment, 2012.
20
Zaszczytne medale: Medal Orlika, http://worldoftanks.eu/pl/news/history/medals-renown-orliks-medal/, (dostęp 7 II 2017).
21
W. Kulik, World of Warships z polskim okrętem ORP Błyskawica, http://www.benchmark.pl/aktualnosci/world-of-warships-z-polskim-okretem-orp-blyskawica.html (dostęp 7 II 2017).
22
P. Sitarski, dz.cyt., s. 55.
18

Moralność
Jeśli chodzi o kwestie etyczne, o których również pisze P. Sitarski, to sprawa jest o wiele bardziej złożona.
O ile bowiem w grach FPS, takich jak Medal of Honor,
Call of Duty itd., zazwyczaj walczymy po stronie alianckiej, o tyle w grach takich jak choćby Silent Hunter, Codename Panzers, Blitzkrieg czy Company of Heroes wcielamy się w niemieckiego o icera – dowódcę U-boota czy
oddziału Wermachtu. Nie zawsze patrzymy na wojnę
z perspektywy aliantów, co więcej: w wielu symulatorach możemy stanąć przed wyborem – strzelać
do bezbronnych ludzi (np. rozbitków ze storpedowanego przez nas statku czy ratujących się na spadochronach lotników) czy nie strzelać. Dobrym przykładem
jest gra Silent Hunter II24, w której już w pierwszej misji
naszym zadaniem jest zatopienie co najmniej jednego
z trzech polskich niszczycieli udających się do Wielkiej
Brytanii w ramach planu „Peking”. Istnieje więc wiele
gier, w których klasy ikacja etyczna nie jest tak bezproblemowa, jak to widzi P. Sitarski25.
Oczywiście celem każdej gry jest zwycięstwo, jednakże na przykładzie różnego rodzaju symulatorów

widać, że można postrzegać je na różne sposoby. Dla
osoby grającej w symulator samolotu myśliwskiego z okresu II wojny światowej zwycięstwem będzie
zakończenie misji, nawet jeśli w jej trakcie nie napotkał w powietrzu żadnego nieprzyjacielskiego samolotu, nie zniszczył żadnego celu naziemnego itd.
Zwycięstwo w grach z serii „Europa Universalis” lub
„Crusader Kings” może być pozorne – cóż z tego, że
wygraliśmy wojnę, skoro państwo, którym rządzimy,
jest trawione serią buntów, a skarb państwa świeci
pustkami?
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kami”. Do grona najważniejszych gier tego typu z historią w tle można zaliczyć serie „Battle ield”, „Medal of
Honor” i „Call of Duty”.
Osobiście, w przeciwieństwie do P. Sitarskiego, nie
widzę jednak zastosowania dla gier z serii „Civilization”
w dydaktyce historii, nie zgadzam się również z jego
opinią o roztapianiu się przedstawionej w grach „nowej
mitologii”23. Celem gry komputerowej nie jest przedstawienie jedynego, znanego nam z książek przebiegu
wydarzeń. Takie podejście do świata i historii ograniczyłoby do minimum to, co najważniejsze w każdej grze
– interakcję z otoczeniem. Celem gry historycznej, czyli
takiej, która umiejscowiona jest w realiach danej epoki
historycznej, nie jest przekazanie graczom wiedzy, tylko dostarczenie graczom rozrywki. W przypadku gry
historycznej rozrywkę tę możemy wykorzystać do potrzeb procesu dydaktycznego.

Wiedza dzięki grom?
Gry komputerowe nie są i nie będą takim źródłem
wiedzy historycznej, jak książki czy podręczniki, mogą
jednak pomóc uczniom i osobom interesującym się
historią w zrozumieniu mechanizmów funkcjonowania
państw, pozwolić na prześledzenie przebiegu historycznych bitew czy nawet całych kon liktów zbrojnych
i „wmieszanie się” w nie. Takie możliwości pozwalają
na sprawdzenie „co by było, gdyby”, a przecież na takie pytanie często starają się odpowiedzieć historycy
i publicyści, co było doskonale widoczne choćby w czasie dyskusji nad książką Piotra Zychowicza pyt. Pakt
Ribbentrop–Beck26.
Czy gra komputerowe może okazać się pomocna w nauce? Zdecydowanie tak. Za dobry przykład
może posłużyć choćby popularna gra Minecraft27,
która ma posłużyć do nauki matematyki, chemii, informatyki, a także… historii28. Odpowiedź na pytanie, czy w pracy z młodzieżą należy posługiwać się
grami komputerowymi, wydaje się oczywista, ale
to nauczyciel powinien zadecydować, czy i z jakich
gier skorzysta. Co więcej, decydując się na korzystanie z gier w procesie dydaktycznym, nauczyciel
powinien najpierw dobrze poznać materiał, który
zamierza wykorzystać i dobrze przemyśleć sposób,
w jaki zamierza to zrobić. Błędem byłoby również
korzystanie tylko z gier i odejście od tradycyjnych
środków dydaktycznych.
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Silent Hunter II: WWII U-Boat Combat Simulator, Ultimation, Ubisoft, 2001.
P. Sitarski, dz.cyt., s. 56.
25
P. Zychowicz, Pakt Ribbentrop-Beck. Czyli jak Polacy mogli u boku III Rzeszy pokonać Związek Sowiecki, Poznań 2012.
26
Minecraft, Mojang AB, 2011.
27
M. Gajewski, Minecraft dla szkół, czyli jak Microsoft będzie kształtował umysł twojego dziecka, http://www.spidersweb.pl/2016/01/minecraft-dla-szkol-edukacji.html (dostęp 8 II 2017); J. Staniszewski, Wieże obronne – stołpy. Scenariusz MCEE, [w:] Minecraft Education Edition
– lekcja w świecie wirtualnych klocków, https://issuu.com/superbelfrzyrp/docs/publikacja_minecraft_08__1__end_ver (dostęp 8 II 2017).
24

OT. Ceran, Zbrodnia pomorska 1939
OA. Szweda, Rok 1497: polsko-krzyżackie braterstwo broni
OA. Borkiewicz, Memy internetowe o tematyce historycznej
OM. Fic, „Czy muzycy rockowi powinni uczyć historii?" – polskie concept-albumy jako narzędzie edukacji histo-

rycznej
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Krakowskie kolokwium

– miejsce debaty publicznej
Organizowanie debat publicznych w muzeum wciąż jest w Polsce ewenementem, dlatego
warto się jemu bliżej przyjrzeć.
Piotr Hapanowicz

powszechnej
świadomości nadal pokutuje
stereotyp muzeum jako
nieatrakcyjnej, konserwatywnej instytucji, czerpiącej energię jedynie z przeszłości.
Miejsca z zasady nieprzyjaznego,
zamkniętego, izolującego zwiedzających od muzealiów tak bardzo, że na stopy założyć muszą
grube, filcowe kapcie.
Krytyka muzeum jest tak stara,
jak sama instytucja. Od ponad 200
lat powtarzane są skargi, że muzea
wprawdzie zapewniają przechowywanym dziełom bezpieczeństwo, jednak zarazem pozbawiają
je życia. Wkrótce po udostępnieniu
publiczności Luwru, w 1796 roku
Antoine-Chrysostome Quatremère
de Quincy, francuski archeolog
i estetyk, określił muzeum jako
„woskową pustynię”, zestawiając
je w jednym szeregu z takimi instytucjami, jak świątynia, salon, cmentarz i szkoła.
Sto lat później zarzuty brzmiały
podobnie. Filippo Tommaso Marinetti, włoski ideolog, poeta, jeden
z twórców i głównych teoretyków
futuryzmu, w I Manifeście Futurystycznym z 1909 roku nazywał
biblioteki i muzea cmentarzami.
W podobnym duchu wypowiadał
się znany ilozof niemiecki Theodor Adorno: „Muzeum i mauzoleum łączy nie tylko skojarzenie fonetyczne. Muzea są jak rodzinne
groby dzieł sztuki”1.

W

1
2

Skończyć z muzealnymi
cmentarzami
W końcu XX stulecia opór wobec muzeów-sanktuariów wzbudził
tendencję do „odmuzealnienia”
tych instytucji i przekształcania ich
w miejsca rozrywki i zabawy, eventowej aktywności organizowanej
przez „przemysł czasu wolnego”.
Inna tendencja wiedzie ku koncepcji muzeum-forum, tzn. muzeum szeroko otwartego dla publiczności. Przykładem tego nurtu jest
Krakowskie kolokwium, zainicjowany
w 2011 r. cykl debat prowadzonych
przez Muzeum Historyczne Miasta
Krakowa na ważne tematy dotyczące
historii i współczesności Krakowa.
Do tej pory odbyło się w ramach tego
projektu ponad 50 dyskusji.

Debata publiczna
Rozważania na temat Krakowskiego kolokwium rozpocznę od próby
zde iniowania debaty publicznej,
by odróżnić ją od innych form działania. Słowniki de iniują kilka istotnych jej cech. Po pierwsze, temat
musi być ważki i dotyczyć większej zbiorowości. Po drugie, sprawa, której dotyczy, winna być dyskusyjna, tak by wywoływała sprzeczne
opinie i kontrowersje. Po trzecie,
niezbędny jest retoryczny wymiar
debaty, szermierka słowna, prowadząca do sformułowania wniosków.
Łacińskie słowo publicus ma dwa
podstawowe znaczenia: „należący
do ludu, stanowiący wspólną własność, publiczny, państwowy” oraz
„powszechny, powszedni, pospolity”.
Polskie słowniki przytaczają nastę-

Pałac Krzysztofory

pujące znaczenia terminu publiczny:
„dotyczący całego społeczeństwa lub
jakiejś zbiorowości”, „dostępny lub
przeznaczony dla wszystkich”, „związany z jakimś urzędem lub z jakąś instytucją nieprywatną” i „odbywający
się przy świadkach, w sposób jawny”.
Zatem debata publiczna to dyskusja na ważny temat, który budzi kontrowersje i spory, a dotyczy całego
społeczeństwa lub dużej zbiorowości. Debata publiczna bywa uznawana za dowód przestrzegania wolności obywatelskich, a jej sedno
zawsze stanowi swoboda komunikacji między partnerami.
Współczesne pojęcie debaty publicznej wypływa z teorii krytycznej
Jürgena Habermasa, wybitnego
niemieckiego ilozofa i socjologa.
Według niego każdy uczestnik dialogu zakłada zdolność drugiej strony do posłużenia się racjonalną
argumentacją i do uznania jej bez
sięgania do argumentacji pozaracjonalnej2.

Th.W. Adorno, Muzeum Valéry Proust, [w:] Muzeum sztuki. Antologia, red. M. Popczyk, Kraków 2005, s. 91.
Szerzej na ten temat: J. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego, t. 1: Racjonalność działania a racjonalność społeczna, Warszawa 1999.

W 90. rocznic´ wydarzeƒ
12 maja 2016 r. (czwartek) godz. 18.00
Pałac Krzysztofory
Sala audytoryjna Kupferhaus
Rynek Główny 35
uczestnicy:
prof. dr hab. Tomasz Gąsowski
(Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Andrzej Kulig
(Uniwersytet Jagielloński)
debatę poprowadzi
Michał Niezabitowski
dyrektor Muzeum
Historycznego Miasta Krakowa

Wst´p wolny
stały patron medialny:

partner:

patroni medialni:

Zaproszenia na debaty

3
4
5

Ułożenie
tematu
debaty
ma znaczenie fundamentalne. Nie
może to być problem oczywisty albo
taki, który nikogo nie zainteresuje.
Najlepiej gdyby był kontrowersyjny, intrygujący i tak sformułowany,
aby uniemożliwiał jednoznaczność
oceny. Temat debaty nie może być

P. Legutko, Sztuka debaty, czyli jak się nie dać, Kraków 2009, s. 27.
P. Piotrowski, Muzeum krytyczne, Poznań 2011, s. 75, 46, 47.
D. Folga-Januszewska, Muzeum: fenomeny i problemy, Kraków 2015, s. 8, 9.

Krakowskie debaty
Nazwa cyklu Krakowskie kolokwium pochodzi od łacińskiego wyrazu colloquium, czyli rozmowa.
Do rozmowy zaproszeni są przede
wszystkim mieszkańcy Krakowa.
Debaty skupiają się głównie na wątkach lokalnych, jednak na ogół mają
szerszy kontekst ogólnopolski, a nawet uniwersalny. Muzeum podejmuje zatem rolę miejskiego, lokalnego
forum lub (sięgając po metaforę
starogrecką) staje się częścią agory:
miejscem dialogu mieszkańców
Krakowa z historią, miejscem sporu, którego pożądanym rezultatem
będzie wypracowanie konsensusu.
Miasto i jego muzeum powiązane są wieloma nićmi. Chcemy, aby
wiązała je także budowa więzi obywatelskich. To właśnie mieszkańcy miasta są głównymi odbiorcami
działalności muzeum. W podobnym
duchu wypowiada się Dorota Folga-Januszewska, wskazując, że celem
debat w muzeum jest integrowanie
wokół niego społeczności lokalnych i wytwarzanie więzi społecznych5. Jest to istotne zwłaszcza
w społeczeństwach nadwyrężonych
przez procesy dezintegracji oraz
gwałtownej transformacji politycznej i ekonomicznej.
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Do debat publicznych zaliczamy
zjawiska dwojakie. Po pierwsze, jednostkowe, konkretne wydarzenia,
dyskusje rozgrywające się w określonym miejscu i czasie. Po drugie,
dłuższe procesy budowania, upowszechniania i ścierania się poglądów, czego przykład mogą stanowić debaty nad reformami służby
zdrowia, edukacji czy szkolnictwa
wyższego. Długofalowe efekty przynosi debata jako metoda edukacji
obywatelskiej. Tak zwane debaty oksfordzkie przyczyniają się
do formowania i wykształcenia otwartego, zdolnego do podejmowania

Przepis Piotra Legutki, krakowskiego dziennikarza, autora książki Sztuka debaty, czyli
jak się nie dać: „Aby udaną debatę zorganizować wystarczy
zebrać kilku sprawnych intelektualnie i medialnie uczestników oraz dobrego moderatora. Nie zaszkodzi, by wszyscy
orientowali się w zgrabnie
sformułowanym temacie. Potem trzeba już tylko wybrać
odpowiednie miejsce, ustalić
czas akcji i można zapraszać
publiczność, proste? Tylko
na pozór”3.

w sposób oczywisty prawdziwy lub
fałszywy. Powinien być podany jasno, tak by pierwszy kwadrans nie
upłynął na uściślaniu, o co będziemy
się spierać. Teza musi być dyskusyjna, czyli mieć swoich rzeczników
i przeciwników.
Według Piotra Piotrowskiego
współczesna debata ma z zasady charakter polityczny. Jednak rozumie
on polityczność nie w kategoriach
partyjnego współzawodnictwa, lecz
jako podejmowanie tego, co obchodzi ogół. Stymulowanie publicznej
dyskusji, obecność na agorze i podejmowanie takich, a nie innych tematów jest wyborem i świadomą decyzją instytucji, obarczonej społeczną
odpowiedzialnością4.

relacje – dyskusje – konfrontacje

Zamach majowy:
słuszny czy nie ?

dysputy obywatela, są więc jednym
z najskuteczniejszych narzędzi uczenia aktywnej komunikacji. Metoda
ta spełnia cztery podstawowe wymogi edukacji: rozwija umiejętność
krytycznego myślenia, umiejętności interpersonalne, jest ramą
twórczej gry, pomaga budować
uczestnikom ich własną tożsamość.
O ile więc metodami klasycznymi
uczymy: CO myśleć, o tyle przez debaty możemy uczyć: JAK myśleć, JAK
rozwiązywać spory i jakich narzędzi
używać w działaniu politycznym.
Debaty miewają także natychmiastowy wpływ na podjęcie decyzji,
czego przykładem są przedwyborcze starcia kandydatów na wysokie
stanowiska, obsadzane w trybie demokratycznym. Już Sokrates wydobywał wiedzę i „badał duszę” przez
dialog, rozumiejąc, że jego celem jest
formułowanie stanowisk, wyrabianie poglądów i wzajemne ich odkrywanie. Udział w debatach przyczynia się do wykształcenia otwartego
i zdolnego do dyskusji obywatela.

relacje – dyskusje – konfrontacje
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Muzeum społeczne
Współcześnie muzea, będąc nadal
centrami informacji o zbiorach, przekształcają się też w ośrodki współtworzenia wiedzy o relacjach między zbiorami a odbiorcami. Muzea
coraz częściej są nie tylko medium,
ale i mediatorem, nie stawiając sobie
za cel eksponowanie obiektu, lecz
poruszenie problemu. Muzeum
zamkniętej kolekcji wydaje się anachronizmem od momentu ogłoszenia
koncepcji muzeum społecznego.
Debaty Krakowskiego kolokwium
wpisują się w fenomen otwartego
społeczeństwa obywatelskiego. Są
świadectwem procesu przejścia muzeów z pozycji instytucji pasywnych
(kolekcjonersko-wystawienniczych)
do grupy instytucji aktywnie kształtujących i zmieniających środowisko
społeczne i kulturalne.
Krakowskie kolokwium stanowi
dowód, że nasze muzeum stało się
instytucją otwartą na otoczenie.
Cykl ten funkcjonuje w ramach programu edukacyjnego „Muzeomania”.
Pierwsza debata pt. Wyzwolenie
czy zniewolenie odbyła się w styczniu 2011 r. Stanowiła wydarzenie zapowiadające nową wystawę
stałą „Krakowianie wobec terroru
1939–1945–1956” w Oddziale Ulica
Pomorska (w dawnej siedzibie okupacyjnego Gestapo – z zachowanymi
celami dla aresztantów podawanych
przesłuchaniom; dla Krakowian ul.
Pomorska jest odpowiednikiem warszawskiej Alei Szucha).
Uczestnikami debat są znani
przedstawiciele świata nauki i kultury Krakowa oraz innych ośrodków.
Wystąpiło już ponad 100 panelistów,
wśród których zdecydowana większość to wybitni naukowcy z tytułami profesorskimi, jak: Stanisław
Grodziski, Henryk Żaliński, Tomasz
Szarota, Jacek Purchla, Andrzej
Chwalba, Kazimierz Karolczak,
Zdzisław Noga, Waldemar Łazuga,
Krzysztof Kawalec, Bogdan Szlachta, Andrzej Szwarc, Robert Traba,
Przemysław Czapliński. W debatach
uczestniczyły też znane osobistości
życia publicznego, m.in.: prof. Karol Modzelewski (Polska Akademia
6

Nauk), prof. Jacek Majchrowski (prezydent Krakowa), Janusz Sepioł (senator RP), ks. bp Grzegorz Ryś (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II), Jan
Klata (dyr. Narodowego Teatru Starego w Krakowie), Jan Ołdakowski
(dyr. Muzeum Powstania Warszawskiego), Bogusław Kośmider (przewodniczący Rady Miasta Krakowa).
Wśród podjętych tematów liczne
dotyczyły rocznic, np. 13 grudnia,
racja stanu czy zdrada stanu? (w 30.
rocznicę wprowadzenia stanu wojennego); Romantycy kontra pozytywiści. Bić się czy się nie bić? oraz
Polski Piemont – Warszawa czy Kraków? (w 150. rocznicę powstania
styczniowego); Dylematy Polaków
na początku XIX w. (w 200. rocznicę
śmierci ks. Józefa Poniatowskiego);
Pierwsza Kompania Kadrowa – między mitem a czynem; Wrzesień 1939.
Czy tej klęski mogliśmy uniknąć?;
Wolne czy zniewolone Miasto Kraków? (w 200. rocznicę powstania
Rzeczypospolitej krakowskiej).
Równie często punktem wyjścia do
dyskusji są wystawy czasowe. Najwięcej emocji wśród uczestników
spotkań do tej pory wzbudziły tematy dotyczące okresu II wojny światowej i czasów tuż powojennych:
8 maja. Dzień zwycięstwa czy dzień
klęski?; Bohater czy bandyta? Mjr Józef „Ogień” Kuraś w ocenie historyków
polskich; Wyzwolenie czy zniewolenie; Żołnierze Wyklęci. Bohaterowie
czy bandyci?
Wydarzenia te przyczyniają się
do budowania świadomości i tożsamości obywatelskiej oraz łączności
społecznej. Większość debat dotyczących dziejów współczesnych
stanowi rodzaj terapii na traumy
posttotalitarne (podjęcie rozliczenia z przeszłością, odkrywanie białych plam). Krakowskie kolokwium
popularyzuje wiedzę historyczną,
aktualizuje poglądy znane z dawnych podręczników szkolnych czy
nawet akademickich. Spotkania
cieszą się dużą frekwencją, gromadząc średnio około 100–150 uczestników, wśród których są studenci
i uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Każdej debacie patronuje odpowiedni eksponat, najczęściej portret, stanowiący jej czytelną oprawę
ikonogra iczną, która nawiązuje do
tematu dyskusji lub wręcz ją wywołuje. Debata jest dziś w większym
stopniu niż kiedykolwiek wcześniej
nasycona wizualnością. Stąd obraz
staje się punktem wyjścia dyskusji,
jej zaczynem i narzędziem, ilustracją
tez, a nawet argumentem.

Egalitarność muzeum
Prowadząc Krakowskie kolokwium, Muzeum realizuje postulat
tworzenia instytucji żywej, pozostającej w stałym dialogu z odbiorcami,
skupionej na komunikacji. Muzeum to nie tylko zbiory, sposób ich
prezentacji, program, muzealnicy,
publiczność, gmach, to także jego
lokalizacja oraz otoczenie, które
podlega ciągłym zmianom, relacje,
jakie nawiązuje z mieszkańcami,
odbiorcami i samym miastem, to
kontekst społeczny, ale także polityczny i ekonomiczny6. Wizytówką
nowoczesnego muzealnictwa stają
się dzisiaj nie tylko wyszukane formy
muzealnych gmachów, ale przede
wszystkim otwartość na otoczenie,
tj. odbiorców-gości.
Muzeum przestaje być elitarnym
salonem, staje się instytucją egalitarną, w której dokonuje się proces
komunikowania, a przez nie integrowania społeczności lokalnych
i wytwarzania więzi społecznych.
Muzeum „otwarte” ma ważną rolę
w budowaniu nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego. Jest to
w Polsce o tyle istotne, że nadal odczuwalny jest brak więzi społecznych
charakterystycznych dla rozwiniętego społeczeństwa obywatelskiego.
Krakowskie kolokwium stanowi
ewenement na muzealnej mapie
Polski. Inne instytucje muzealne
organizują dyskusje raczej sporadycznie, jeszcze nie na taką skalę
(wspomnijmy cykl O polskich Żydach
szeptem i krzykiem w Muzeum POLIN). W Krakowie innymi ważnymi
organizatorami debaty publicznej są
Międzynarodowe Centrum Kultury,
a także Muzeum PRL-u.

K. Jagodzińska, Czas muzeów w Europie Środkowej. Muzea i centra sztuki współczesnej (1989–2014), Kraków 2014, s. 22.

historia i style

Postmodernizm
Il. 3. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, fot. autor

Michał Pszczółkowski
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Il. 1. Piazza d’Italia w Nowym Orleanie, źródło: Wikimedia Commons

Il. 2. Dom Handlowy „Solpol” we Wrocławiu, fot. autor
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latach 1952–1955 trwała budowa osiedla
mieszkaniowego Pruitt-Igoe w amerykańskim
St. Louis. Zespół ten składał się z 11-piętrowych betonowych bloków z wielkiej płyty,
zaprojektowanych zgodnie z ideałami modernizmu. W założeniu stworzono tanią, uporządkowaną
przestrzeń mieszkalną, otoczoną przez ogólnodostępne tereny zielone. W rzeczywistości osiedle okazało się
nijakie, anonimowe i szarobure, a wkrótce problemem
stała się przestępczość, wandalizm i brak chętnych
do zamieszkania. Próby rewitalizacji osiedla były nieopłacalne i zakończyły się niepowodzeniem. W rezultacie podjęto decyzję o jego likwidacji. Dnia 15 lipca 1972
roku osiedle Pruitt-Igoe zostało wysadzone w powietrze.
Datę tę uważa się za symboliczny koniec epoki „stylu
międzynarodowego”. Architektura modernistyczna nie
przetrwała próby czasu, w szczególności zaś nie spełniły się najważniejsze postulaty modernizmu, w gruncie
rzeczy utopijne koncepcje budownictwa mieszkalnego,
które nawoływały do tworzenia idealnego otoczenia
socjalnego. Zamiast wysokiej jakości wyra inowanych
budynków powstawały slumsy, coraz bardziej ponure domy czynszowe w standardowym pudełkowym
formacie. Założenia ideowe modernizmu doskonale
oddaje zamieszczona w międzywojennym awangardowym piśmie „Praesens” fotogra ia fotela z rur stalowych, na którym siedzi postać z twarzą zasłoniętą
metalową maską – pozbawiona własnego oblicza. Guru
modernizmu Le Corbusier uważał, że człowiek będzie
szczęśliwy wówczas, gdy po pracy znajdzie się w otoczeniu ukształtowanym i zorganizowanym tak samo jak
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miejsce pracy. Mechaniczna powtarzalność „maszyn
do mieszkania” była jednak obca ludzkiej potrzebie
estetyki, która domagała się dekoracji, indywidualizmu
i różnorodności. W urbanistyce podjęto poszukiwania
układów przestrzennych nawiązujących do historycznych, a w domach jednorodzinnych powrócono do stosowania dachów spadzistych. Te zjawiska, trwające
właściwie do dziś, określa się mianem postmodernizmu – ponowoczesności.
Postmodernizm odciął się od rygorystycznych zasad
Le Corbusiera, Waltera Gropiusa czy Ludwiga Miesa
van der Rohe. Słynną maksymę Miesa „mniej znaczy
więcej” (less is more) sparafrazowano na „mniej znaczy nudno” (less is bore), a sullivanowską „formę podążającą za funkcją” (form follows function) zastąpiono
„formą podążającą za ikcją” (form follows ϔiction). O ile
więc jedną z głównych cech modernizmu było dążenie
do wyparcia tradycyjnych historycznych form budowlanych i dekoracyjnych, zastąpienia kolumn i attyk geometrycznymi pudełkami o płaskich dachach, odrzucenia ornamentyki na rzecz białych lub przeszklonych
elewacji, to postmodernizm postulował coś przeciwnego – powrót do tradycji i kontekstu lokalnego. Charakterystyczne dla tego kierunku jest twórcze posługiwanie się inspiracjami historycznymi. Ma ono cechy
metafory, pastiszu, zabawy, intelektualnej gry znaczeń,
nawet humoru, fantazji, ironii. Ideą postmodernizmu
nie był powrót do historyzmu, tylko wypracowanie
alternatywy dla obojętnych i pozbawionych podtekstu znaczeniowego wytworów modernizmu. Podstawą
teoretyczną postmodernizmu jest różnorodność. Żelazne zasady „stylu międzynarodowego” odrzucono jako
ograniczenia, architekt postmodernistyczny nie krępuje się bowiem żadnymi ograniczeniami, słowem – wolno mu wszystko.
Pierwsze realizacje postmodernistyczne powstały na gruncie amerykańskim, a do jednej z najbardziej charakterystycznych przykładów należy Piazza
d’Italia w Nowym Orleanie autorstwa Charlesa Moore’a
(il. 1). W architekturze europejskiej postmodernizm
zadomowił się w latach osiemdziesiątych, po biennale architektonicznym w Wenecji w 1980 roku. W Polsce, ze względu na stagnację budowlaną lat osiemdziesiątych, rozwój architektury postmodernistycznej
przypadł dopiero na czasy po transformacji ustrojowej w 1989 roku. Pojawiły się wówczas nowe typy
obiektów, charakterystycznych dla gospodarki wolnorynkowej: banki, centra handlowe, przedsiębiorstwa
usługowe. Ze względu na obecność w kontekście urbanistycznym historycznych centrów i związane z tym
sąsiedztwo dawnej architektury charakteryzują się one
często elementami uzasadnionymi wyłącznie plastycznie – wieżami, łukami itp. Ważny był przy tym aspekt
gospodarczy, związany z rzeczywistością kapitalistyczną, a nieznany w socjalizmie, pozbawionym zjawiska
wolnej konkurencji: budynek ma teraz przyciągać swą
atrakcyjnością, zachęcać do wstąpienia i skorzystania
z usług.

Il. 4. Sąd Najwyższy w Warszawie, fot. autor

Il. 4. Sąd Najwyższy w Warszawie – wejście główne, fot. autor

Początki polskiego postmodernizmu były jednak dość
trudne, a powstające wtedy realizacje – co najmniej dyskusyjne. Jako wyrazisty przykład „rodzącego się w bólach” nurtu można wymienić dom handlowy „Solpol”
we Wrocławiu projektu Wojciecha Jarząbka (1992–1993,
il. 2), od początku swojego istnienia jedna z najbardziej
kontrowersyjnych realizacji tego okresu, ochrzczona mianem „architektonicznej lambady”. Jej przeciwnicy szczególnie krytykowali jaskrawe barwy elewacji z dominacją
różu i ioletu oraz fakt, że budynek stanął bezpośrednio
przy zabytkowym, gotyckim kościele. W ostatnich latach
budynek utracił znaczenie jako obiekt handlowy, co skłoniło właściciela do podjęcia decyzji o wyburzeniu, co wywołało dyskusję o wartości historycznej pierwszych eksperymentów postmodernistycznych, architektonicznych
symboli młodego polskiego kapitalizmu.
Oczywiście w polskiej architekturze lat dziewięćdziesiątych pojawiły się również wybitne przykłady
postmodernizmu, które śmiało można wpisać do kanonu tego nurtu nie tylko w skali polskiej. Polski postmodernizm cechuje się wprowadzeniem na dużą skalę
intelektualnej gry znaczeń, tłumiona przez cały okres
PRL potrzeba humanizowania architektury, nie tylko
stosowania nowatorskich konstrukcji, lecz także zawierania pewnych treści symbolicznych, właśnie teraz
znalazła ujście.
Przykładem takiej realizacji jest Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie projektu Marka Budzyńskiego
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Il. 6. Seminarium zmartwychwstańców w Krakowie, fot. autor

Il. 7. Filharmonia w Łodzi, fot. autor
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ma skomplikowany program symboliczny, z mylnymi
kierunkami i fałszywymi perspektywami. Jest to architektura momentami bardzo teatralna i poetycka, mająca odtwarzać trudności, z jakimi boryka się alumn,
zanim zostanie zakonnikiem.
Polski postmodernizm ma bardzo różne odcienie,
od mocno zakorzenionych w formach historycznych
(Renaissance Center we Wrocławiu), przez architektoniczne dowcipy (Krzywy Dom w Sopocie), do form
monumentalnych i poważnych (Sąd Okręgowy w Katowicach). Oryginalnym przykładem jest gmach Filharmonii w Łodzi (2004, proj. Romuald Loegler). Budynek
stanął w miejscu dawnej, rozebranej Sali Koncertowej
z końca XIX wieku. Głównym motywem starego budynku był monumentalny portal, rozwiązany w formie
łuku triumfalnego. Architekt nawiązał do tego motywu,
powtarzając jego sylwetkę, a na powierzchni wprowadzając nadruki dawnych detali (il. 7).
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(1994–1999, il. 3). Intelektualnych odniesień znaczeniowych jest tu wiele ze względu na to, że mamy
do czynienia z budynkiem o funkcji głęboko humanistycznej. Główną elewację tworzy tzw. fasada kulturalna, rozwiązana w duchu antykizującym, z ośmioma
brązowymi tablicami, pokrytymi zielonkawą patyną.
Tablice, każda po kilka metrów wysokości, tworzą strony z tekstami w oryginalnej wersji gra icznej. Każda
zawiera co innego: są to kolejno etiuda Karola Szymanowskiego, notacje matematyczne, fragment świętych
ksiąg hinduskich, Księga Ezechiela Starego Testamentu, średniowieczna arabska Księga zwierząt, Fajdros
Platona, manuskrypt starocerkiewnosłowiański z XII
wieku oraz Wykład cnoty Jana Kochanowskiego. Cytaty zaczerpnięte z ikonicznych tekstów różnych kręgów
kulturowych tematycznie nawiązują do podstawowej
funkcji miejsca – zdobywania wiedzy. Taka wielogłosowa narracja miała się stać uniwersalnym symbolem
mądrości, czerpanej z wielu źródeł. Symboliczne znaczenia ma także kolor, nawiązujący do teologicznej
symboliki Raju. Przed budynkiem stanął fragment tzw.
rusztu – konstrukcji magazynowej ze starej biblioteki
przy Krakowskim Przedmieściu, zlikwidowanego w ramach adaptacji na audytoria. W ten sposób architekt
symbolicznie zaznaczył ciągłość funkcji bibliotecznej.
Inną realizacją Marka Budzyńskiego – jednego
z głównych przedstawicieli postmodernizmu w Polsce
– jest Sąd Najwyższy w Warszawie (1996–1999, il. 4).
Gmach od strony placu Krasińskich został rozwiązany
w formie nawiązującej do kolumnady antycznej, która
ma wyrażać majestat instytucji państwowej. Na „kolumnach”, pokrytych blachą falistą w układzie kojarzącym
się z kanelurami, umieszczono kilkadziesiąt paremii,
czyli rzymskich sentencji prawniczych w języku łacińskim i polskim. Na głowicach kolumn widnieje motyw
wagi, będący atrybutem bogini sprawiedliwości Temidy,
od stronu placu zaś symbole Polski Walczącej – odniesienie do znajdującego się w tym miejscu włazu do kanału, którym podczas powstania warszawskiego ewakuowało się kilka tysięcy osób (obecnie w tym miejscu
stoi pomnik). Główne wejście zaopatrzono w uchwyty,
wykonane w formie rzymskich rózeg liktorskich (il. 5).
Symboliczne znaczenie ma także bryła gmachu, pokryta
re leksyjnym szkłem – odbija się w nim stojący naprzeciwko, barokowy Pałac Rzeczypospolitej, wcześniejsza
siedziba Sądu Najwyższego. Z drugiej strony budynku
znajdują się trzy kariatydy, symbolizujące trzy cnoty
boskie: wiarę, nadzieję i miłość. Postaci te mają twarze
żony i dwóch córek architekta.
Do najbardziej interesujących realizacji postmodernistycznych należy seminarium duchowne księży
zmartwychwstańców w Krakowie projektu Dariusza
Kozłowskiego z zespołem (1985–1996, il. 6). Motywem przewodnim zespołu jest Droga Czterech Bram
– Inicjacji, Nadziei, Wiedzy i Wiary, odzwierciedlająca cztery kolejne stopnie wtajemniczenia zakonnika.
W zespole sąsiadują ze sobą kolorowe tynki, pozorowane ruiny, surowy beton i rozerwane ściany. Całość
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Profesor Janusz Rulka
Zdzisław Biegański, Teresa Maresz

rofesor Janusz Rulka urodził
się 5 lipca 1936 roku w Płocku.
Po II wojnie światowej mieszkał początkowo we Wrocławiu. Tam ukończył szkołę
podstawową, w 1952 roku I Liceum
Ogólnokształcące. Następnie podjął
studia historyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu,
gdzie w 1956 roku, w wieku 20 lat,
uzyskał dyplom magistra historii.
Po studiach przez rok pracował
jako instruktor w klubie młodzieżowym w Bydgoszczy, a od 1957 roku
rozpoczął swoją drogę zawodową
jako nauczyciel i wychowawca w internacie szkół zawodowych. W latach 1959–1964 był nauczycielem
w Liceum Pedagogicznym w Bydgoszczy. Jednocześnie od 1960
roku prowadził zajęcia w Studium
Nauczycielskim, aby od 1964 roku
podjąć tam pracę na stałe. Od tej
pory losy zawodowe i naukowe Profesora Janusza Rulki były nierozerwalnie związane ze szkolnictwem
wyższym w Toruniu i Bydgoszczy.
Gdy w 1967 roku prof. Rulka
obronił pracę doktorską, został zatrudniony jako adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika, prowadząc zajęcia z dydaktyki historii. W 1974 roku powrócił do Bydgoszczy i podjął pracę
w nowo utworzonej Wyższej Szkole
Pedagogicznej na stanowisku docenta, a od 1990 profesora nadzwyczajnego. W 1975 roku uzyskał
stopień naukowy doktora habilitowanego, a w 1993 roku tytuł profesora nauk humanistycznych.
Przez przeszło 30 lat Janusz Rulka wykładał w bydgoskiej Uczelni
– WSP (1974–2000), a następnie
w jej kontynuatorach – najpierw
w Akademii Bydgoskiej (2000–
2005), a od 2005 roku aż do osiągnięcia wieku emerytalnego na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.
Po przejściu na emeryturę nauczał
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jeszcze przez pewien czas w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej
w Bydgoszczy.
Profesor Janusz Rulka w latach
1974–1975 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Pedagogicznego,
w latach 1975–1980 prorektora ds.
nauki w Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, a w latach 1990–
1996 był prodziekanem Wydziału
Humanistycznego. W latach 1975–
1983 był kierownikiem Zakładem
Pedagogiki Kulturalno-Oświatowej,
od 1983 roku kierował Zakładem
Dydaktyki w Instytucie Historii
i Archiwistyki UMK w Toruniu,
a następnie – aż do przejścia na emeryturę w 2005 roku – Zakładem Dydaktyki i Wiedzy o Społeczeństwie
w WSP/AB/Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Profesor Janusz Rulka był członkiem licznych towarzystw i organizacji krajowych oraz zagranicznych.
Był członkiem Międzynarodowego
Stowarzyszenia Dydaktyków Historii, Komisji Dydaktycznej Zarządu
Głównego Polskiego Towarzystwa
Historycznego (przewodniczył jej
w latach 1978–1980), wiceprzewodniczącym Komisji Dydaktycznej
Komitetu Nauk Historycznych PAN
(1989–1993). W latach 1982–1985
był członkiem Rady Głównej Nauki
Szkolnictwa Wyższego, ekspertem
Ministra Oświaty, konsultantem

Międzynarodowego Instytutu Podręczników Szkolnych w Brunszwiku. Był też członkiem Zarządu Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego
oraz wielu innych organizacji. Profesor Janusz Rulka brał udział w pracach kolegiów redakcyjnych dwóch
czasopism: „Wiadomości Historyczne” i „Edukacja Humanistyczna”,
współpracował z Instytutami Historii w Greifswaldzie i Rostocku, z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi.
Zainteresowania naukowe Profesora Janusza Rulki kształtowały
się w trakcie pracy pedagogicznej.
To z niej czerpał inspiracje do swych
badań. Rozprawę doktorską napisał
na temat wpływu ilmu fabularnego
na rozwój myślenia historycznego uczniów, a pracę habilitacyjną
zatytułował Recepcja informacji
polityczno-społecznych przez młodzież szkolną. Po habilitacji swoją
działalność naukową skoncentrował na trzech polach badań empirycznych: świadomości historycznej młodzieży, efektywności
dydaktycznych środków nauczania
oraz środkach masowego komunikowania w edukacji równoległej.
Zasadniczym polem badawczym
dla Niego stała się świadomość historyczna młodzieży. Badania tej
świadomości przeprowadzone były
kilkakrotnie w tych samych typach

(1983) oraz na Letnią Akademię
Nauczycieli Historii w Keszthely
(1974) i Debreczynie (1986). Sam
też organizował konferencje naukowe poświęcone m.in. problemom
edukacji ilmowej, świadomości
historycznej młodzieży, metodyce
badań w dydaktyce historii i wiele
innych. W konferencjach tych wzięli
udział dydaktycy z wielu ośrodków
naukowych w kraju i z zagranicy
(z Czechosłowacji, Węgier, Bułgarii,
Niemiec, dawnego ZSRR).
Realizował centralne programy
badawcze: Środki masowego komunikowania w edukacji równoległej
1978–1981 oraz Grunwald, stosunki polsko-krzyżackie i polsko-niemieckie w wiadomości historycznej
młodzieży (1988–1990).
W uznaniu niezwykle bogatej
i owocnej pracy naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej i społecznej Profesor otrzymał kilkadziesiąt wyróżnień
i odznaczeń, m.in. Krzyż Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski, Złoty
Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji
Narodowej, kilkakrotnie nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
(1969, 1975, 1978, 1990).
Profesor Rulka przez wiele lat
zmagał się chorobą serca. Mimo
to nigdy się nie uskarżał i żarliwie,
z życzliwością do Kolegów i Koleżanek oraz studentów podejmował kolejne wyzwania na niwie
Nauki i Edukacji. Dla wielu z nas
Profesor był nauczycielem, autorytetem wskazującym drogę,
Osobą, na której bezinteresowną
pomoc i radę zawsze można było
liczyć. Panie Profesorze, pozostawiasz myśli, słowa i uczynki, których waga będzie jeszcze długo
rozważana przez wychowanków,
słuchaczy i uczestników zajęć akademickich. Tak długo, jak sięgać
będzie ich pamięć, a nawet dłużej, gdyż wiele tych śladów działań Profesora zostało zapisanych
na kartach opublikowanych dzieł.
„Nie wszystek umrę” – mawiał
Horacy. Panie Profesorze, rozpocząłeś teraz niekończącą się debatę, na którą, prędzej czy później,
przyjdziemy – my – Twoi przyjaciele, znajomi, koledzy i uczestnicy spotkań dyskusyjnych.
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tyczno-społecznych przez młodzież
(1975) i Przemiany świadomości historycznych młodzieży (1981). Napisał osiem podręczników szkolnych
i przewodników metodycznych
oraz programy nauczania, zeszyty
do ćwiczeń z historii (ich łączny nakład wyniósł ponad 130 000 egz.).
Oprócz prac naukowych publikował także wspomnienia i opowiadania, w których nawiązywał do swoich przeżyć i doświadczeń, m.in.
tomik zatytułowany Niewidoma
z Chełmna: opowiadania turystyczne, rodzinne i szpitalne z XX wieku
(Bydgoszcz 2010), Wspomnienia
z pierwszego okresu pracy zawodowej w Bydgoszczy („Kronika Bydgoska”, t. 34 i 35), a także wspomnienia z okresu studiów historycznych
na UMK w Toruniu. W tekstach tych
dostrzec można głęboki szacunek
dla wysiłków kilku pokoleń nauczycieli polskich, którzy nie bacząc
na nieraz trudne warunki pracy
i niesatysfakcjonujące zarobki, osiągali znakomite rezultaty w edukacji
dzieci i młodzieży. Profesor pisał
m.in.: „Miałem to szczęście spotkania wtedy ostatniego pokolenia kolegów – nauczycieli, dla których naturalnym zjawiskiem była nie praca,
lecz służba. Ich życie było naturalnie
traktowaną służbą wobec młodzieży, idei powszechnej edukacji, społeczeństwa i Polski”.
Uczestniczył w dziesiątkach konferencji naukowych oraz czterech
kolejnych Powszechnych Zjazdach
Historyków Polskich w Lublinie
(1968), Toruniu (1974), Katowicach
(1979) i Poznaniu (1984), na których wygłaszał referaty. Swoimi wynikami badań dzielił się również
na konferencjach międzynarodowych, m.in. w Pradze, Brnie, Budapeszcie, Esztergon, So ii, Błagojewsku, Leningradzie, Tallinie, Lund,
Kopenhadze, Rostocku i Greifswaldzie. Brał udział przy organizacji
i w pracach Letniej Akademii Nauczycieli Historii, które odbywały się na Węgrzech: w Keszthely
i Debreczynie. Bywał zapraszany na Międzynarodowy Kongres
IAMHIST (Międzynarodowe Stowarzyszenie Filmu w Badaniach Historycznych i Dydaktyce) w Bolonii
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i klasach szkolnych na populacji
ponad 1000 respondentów w latach 1976, 1982/1983, 1985, 1990.
Badania wieloetapowe pozwalały
na zbadanie nie tylko stanu, lecz
także przemian tej świadomości
w latach 1975–1990. Podsumowanie tych badań zawarł w monogra ii
Przemiany świadomości historycznej
młodzieży.
W pracy naukowej swobodnie
poruszał się po różnych polach badawczych w zakresie dydaktyki
historii i wiedzy o społeczeństwie.
Często wychodził także poza granice
obranej specjalności. Podejmował
przede wszystkim problematykę
przemian świadomości historycznej młodzieży, roli mediów w edukacji społecznej i historycznej,
prowadził także badania nad osobowością nauczyciela historii, jego
warsztatem i efektywnością nauczania historii. Starał się bronić
podmiotowego charakteru działań
dydaktycznych nauczycieli historii,
ich autonomii w procesie nauczania. Jego publikacje miały znaczną wartość poznawczą, cytowano
je w Polsce i za granicą, ale przede
wszystkim były przydatne w pracy
nauczycieli historii. Był wielkim miłośnikiem dyskusji na trudne tematy, bardziej lubił przekonywać, niż
być przekonywanym. Wiele zagadnień interpretował w sposób kontrowersyjny, co wynikało z wielkiej
wrażliwości, troski a zarazem emocjonalnego podejścia do rzeczywistości społeczno-politycznej.
Wypromował ośmioro doktorów
oraz ponad 200 magistrów. Do grona Jego wychowanków zaliczyć należy uznanych dydaktyków: Małgorzatę Chen-Wincławską, Zbigniewa
Korsaka, Izabelę Lewandowską, Teresę Maresz, Ewę Puls, Elżbietę Szeler, Barbarę Tarnowską, Leszka Wichrowskiego.
Profesor Janusz Rulka opublikował trzy monogra ie, trzy prace
zbiorowe będące pokłosiem konferencji naukowych, ponad 200 artykułów naukowych. Do najważniejszych publikacji Profesora należy
zaliczyć książki: Wpływ ilmu na rozwój myślenia historycznego uczniów
(1969), Recepcja informacji poli-
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„Borussia. Kultura, Historia, Literatura”
ym, którzy nie znają „Borussii”, warto przypomnieć,
że czasopismo nieprzerwanie od 1991 r. wydawane jest przez olsztyńską Wspólnotę Kulturową „Borussia”. Periodyk poświęcony jest kulturze, historii
i literaturze Warmii i Mazur czy też dawnych Prus
Wschodnich. Zgodnie z zasadą „otwartego regionalizmu”
pismo nie ogranicza się do lokalnej tematyce, a jego redaktorzy naczelni – Kazimierz Brakoniecki oraz profesor
Robert Traba – chcą pogłębiać dialog i tolerancję między ludźmi różnych narodowości, wyznań, tradycji oraz
współtworzyć europejskie społeczeństwo obywatelskie.
Aktualny numer (58/2016) poświęcony został zjawisku
migracji we współczesnym świecie. W tekstach poświęconych homo viatorowi – homo migrantowi Ewa Klekot podejmuje i postuluje powrót do pieszych wędrówek, Wojciech
Burszta zajmuje się kulturowym wymiarem emigracji, a Robert Traba zmaga się z kwestią zde iniowania dawnych Ziem
Odzyskanych i ich problemami tożsamościowymi po 1945 r.
Wątek kształtowania czy odzyskiwania tożsamości na tych
terenach podejmują również Dorota Borodaj i Jan Mencwel
w tekście Białe plamy na mapie: odzyskiwanie tożsamości.
W numerze znalazł się także zapis sentymentalnego
powrotu po latach Grażyny Banaszkiewicz do Jerozolimy.
Autorka w tekście pt. Wot, eto nasz Arbat! analizuje fenomen napływających przez cały XX w. fal ludności żydowskiej do miasta, jak i ich wpływ na obraz stolicy i całego
Izraela, który w XXI w. doczekał się wielu twarzy, w tym
rosyjskiej. Również Agnieszka Karpowicz wraca po latach,
ale w już bliższe strony – do mazurskiego Rynu („Miasto
z wyrokiem”. Trening obcości). Z kolei w tekście Romualda
Rapcewicza Dobre życie toczy się dalej znajdziemy wciągający, a momentami wręcz fascynujący opis podróży autora przez Kanadę końca lat 90. – jego samotne zmaganie
się z naturą oraz re leksje na temat samotnych wędrówek
i tygodni spędzanych w głuszy, z dala od cywilizacji.

T

Temat przewodni numeru artystycznie podejmuje
w swoich wierszach Anna Augustyniak, Wojciech Marek Darski i Gintaras Bleizgys, a w prozie Anna Matysiak.
W archiwum literackim możemy ponadto znaleźć przedruk fragmentu przewodnika Z nad jezior mazurskich ks.
Alfonsa Mańkowskiego, pokazującego popularne na początku XX w. zainteresowanie problematyką ludoznawczą
oraz odkrywanie zapomnianych grup etnicznych.
W dziale rozmów „Borussii” Robert i Elżbieta Trabowie przeprowadzili wywiad z Jerzym Bahrem, zmarłym
w 2016 r. dyplomatą i ambasadorem polskim m.in. w Rosji
i na Ukrainie. Interesująca rozmowa przenosi nas w kierunku wschodnim – do krajów dawnego Związku Radzieckiego, które – szczególnie Ukraina – przechodzą szybką
modernizację (której potrzebują) i zrede iniowanie tożsamości narodowej.
W dziale recenzji znajduje się m.in. omówienie mrocznej dystopii Boualema Sansala pt. 2084. Koniec świata oraz
kolejnych powieści Alana Sasinowskiego (Szczery facet)
i Jacka Inglota (Polska 2.0). Z książek non- iction bardzo popularny w ostatnim czasie autobiogra iczno-wyznaniowy
reportaż Emmanuela Carrère Królestwo, ilozo iczno-historyczny esej Lustro Zachodu. Nazizm i cywilizacja zachodnia
Jeana-Louisa Vullierme’a, a także omówienie dwóch autobiogra ii: Stefana Knappa i Jerzego Pietrkiewicza. W dziale
tym znalazła się również naukowa recenzja studium Joanny Szydłowskiej poświęconemu literackim konceptualizacjom ziem włączonych do Polski po 1945 r. (Narracje pojałtańskiego Okcydentu. Literatura polska wobec pogranicza
na przykładzie Warmii i Mazur <1945–1989>).
Ten, jak i poprzedni tom w całości przeczytać można
na stronie Fundacji oraz Czasopisma – www.borussia.pl.

Opracował: Łukasz Wróbel
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Jackie
Kilka miesięcy po premierze światowej, w lutym do polskich kin wszedł
ilm Jackie w reżyserii Pablo Larraína,
zdobywcy Srebrnego Niedźwiedzia
na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie za El Club. Jest
to poruszająca historia uosobienia
klasy, stylu i szyku, jaką niewątpliwie
była Jacqueline Lee „Jackie” Bouvier
Kennedy Onassis (1929–1994), uznawana do dzisiaj za postać równie inspirującą, co tajemniczą. Porywający
i bardzo emocjonalny występ Natalie
Portman, kreującej tytułową bohaterkę, przyniósł aktorce nominacje
do Oscara, Złotego Globu i BAFTA oraz
prestiżowych nagród Independent
Spirit i Gotham Award.
Jacqueline Kennedy miała zaledwie
34 lata, kiedy jej mąż został wybrany
na 35. Prezydenta Stanów Zjednoczonych. Bardzo szybko stała się ikoną
oraz jedną z najbardziej znanych ko-

biet na świecie, a jej intuicja i smak
w kwestiach mody, sztuki czy wystroju wnętrz były wręcz powszechnie podziwiane. Wszystko zmieniło
się jednak 22 listopada 1963 r., kiedy

John Fitzgerald Kennedy został zamordowany podczas zamachu w Dallas.
Wdowa musiała się wówczas zmierzyć
z niezwykle skomplikowaną sytuacją,
w której naturalna rozpacz i żałoba
po stracie męża mieszała się z walką o ocalenie jego dziedzictwa. Jackie
widziała bowiem w Johnie drugiego
Abrahama Lincolna, lecz nie chciała,
aby skojarzenia te ograniczały się
jedynie do jego śmierci w zamachu. Pragnęła, aby sam pogrzeb oraz
wspomnienia o Kennedym podkreślały jego zasługi dla Stanów Zjednoczonych i całego świata.
Bardzo dobrze stało się, że twórcy ilmu nie usiłowali skupiać się
na nakręceniu klasycznej biogra ii
Jackie czy też kolejnego ilmu o samym
zamachu w Dallas. Podczas rozmowy
pogrążonej w żałobie wdowy z reporterem oraz licznych retrospekcji mamy
bowiem okazję zapoznać się z nielicznymi, lecz bardzo istotnymi fragmentami życia głównej bohaterki oraz z jej
emocjami, które w wykonaniu Natalie
Portman wypadają bardzo realistycznie.

W marcu do polskich kin wszedł
ilm Marie Noelle Maria Skłodowska-Curie będący koprodukcją belgijsko-francusko-niemiecko-polską. W roli
tytułowej wystąpiła Karolina Gruszka,
której partnerują m.in. Charles Berling
kreujący postać Piotra Curie, Arieh
Worthalter jako Paul Langevin – słynny izyk, pedagog i działacz oświatowy,
a prywatnie kochanek Marii, Iza Kuna
w roli Bronisławy Skłodowskiej – siostry noblistki, Piotr Głowacki jako Albert Einstein, Jan Frycz jako Ernest Solvay – założyciel Międzynarodowego
Instytutu Fizyki oraz Daniel Olbrychski jako Emile Amagat – zagorzały
przeciwnik głównej bohaterki.
Maria Skłodowska-Curie to wierna
faktom historycznym i precyzyjnie
oddająca realia epoki opowieść o życiu odkrywczyni polonu i radu. Film
Noelle zawiera obraz Skłodowskiej-Curie zarówno jako czułej matki,
kochającej żony i kochanki, jak i charyzmatycznej dwukrotnej noblistki,

kobiety z jednej strony zdecydowanej,
ale i z drugiej – pełnej dylematów oraz
sprzeczności. Główna bohaterka była
pierwszą kobietą, która zdobyła Nagrodę Nobla, a do tej pory pozostaje
jedyną przedstawicielką płci pięknej
wyróżnioną w ten sposób dwukrotnie.
Jako pierwsza kobieta w Europie uzyskała tytuł doktora, a w 1906 r. przyznano jej profesurę i równocześnie
własną katedrę na paryskiej Sorbonie.
Na początku XX w. tego typu kariera
kobiety we Francji była zaś wydarzeniem bez precedensu. Ogromne sukcesy wymagały od Skłodowskiej-Curie
nie tylko potężnej, wręcz tytanicznej
pracy, ale i odporności na odrzucenie,
społeczne potępienie i brak zrozumienia. Największą traumą stała się
jednak dla niej nieoczekiwana śmierć
ukochanego męża, który zginął w tragicznym wypadku, choć zapewne nie
mniej stresujące było również późniejsze życie z piętnem skandalistki,
romansującej z młodszym od niej żo-

natym mężczyzną. Skłodowska-Curie
miała jednak wewnętrzną siłę, która
pozwoliła jej realizować się zarówno na polu naukowym, jak i w życiu
prywatnym. Wbrew przeciwnościom
losu pozostała sobą, osiągnęła sukces
i stała się najbardziej wpływową kobietą swoich czasów.

Opracował Artur Ryszard Jęcka
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Francja z Europą
Francja ma najmłodszego w historii prezydenta. Został nim 39-letni
Emanuel Macron, filozof, proeuropejski polityk niezależny, który w II turze
wyborów prezydenckich zdobył 66,1 proc. głosów, pokonując kandydatkę
nacjonalistycznego Frontu Narodowego, Marine Le Pen – 33,9 proc. głosów.
Fot PAP

