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NOWA HISTORIA
Przemiany edukacji historycznej w Estonii po odzyskaniu niepodległości
W wirze szybkich przemian nauczyciele musieli zmierzyć się z wieloma wyzwaniami:
z „białymi plamami” w historiografii, z lukami we własnej wiedzy historycznej, z brakiem
dostępu do współczesnej literatury przedmiotu i z zamkniętymi archiwami.
Mare Oja

odobnie jak w innych krajach
należących kiedyś do byłego ZSRR nauczanie historii
w estońskim szkolnictwie po
1991 roku przeszło zasadnicze zmiany. U ich podstaw leżał
upadek Związku Socjalistycznych
Republik Radzieckiego i odzyskanie niepodległości przez Estonię.
Radziecki system edukacyjny był
zunifikowany i scentralizowany.
Programy nauczania bazowały na
radzieckiej ideologii, która miała
na celu zapewnienie dominacji partii komunistycznej.
Przywiązywanie dużej wagi do
matematyki i nauk przyrodniczych
miało podłoże militarne. Domino-
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wał język rosyjski, języki zachodnioeuropejskie zaś były niedoceniane.
Nauczanie miało służyć indoktrynacji – przekazywać ostateczne prawdy, nawet w odniesieniu
do wartości, aby doprowadzić do
wykształcenia u uczniów trwałej
wiedzy, umiejętności i nawyków
opartych na komunistycznym
światopoglądzie. Proces nauczania miał charakter autorytarny
i tradycjonalistyczny, bazował przede wszystkim na pamięciowym
opanowaniu materiału. Proces
historyczny był traktowany jako
niezmienny ruch od społeczeństwa
klasowego do bezklasowego.
Historia i nauki społeczne były
silnie upolitycznione i stronnicze. Na nauczanie historii Esto-

nii – naturalnie z nieomylnego
ideologicznego punktu widzenia
– przeznaczona była jedynie część
przedmiotu „historia Związku Radzieckiego”. Wielki naród rosyjski
przedstawiany był jako w bezpośredni lub pośredni sposób wpierający i wytyczający kierunki dziejów
narodów ościennych. Nic zatem
dziwnego, że

w toku reform edukacji największe zmiany
zaszły w przedmiotach
o znaczeniu politycznym,
takich jak historia i nauki
społeczne.
Podczas seminarium poświęconego programom nauczania

Etap I (1987–1990)
To okres rewolucyjny, o charakterze ideologicznym, gdy reformy
wiązały się ze zmianą porządku
politycznego. Model edukacyjny
oparty na komunistycznej ideologii „kształtowania nowej jednostki” został zarzucony i zastąpiony
nowym demokratycznym modelem, który wzmacniał miejscową
(estońską) kulturę i tożsamość
oraz dawał szkołom większe możliwości wyboru. Zmiany te znalazły
odzwierciedlenie w programach
ogłoszonych przez Ministerstwo
Edukacji Estońskiej Republiki Radzieckiej.
Zostały także opracowane alternatywne programy nauczania
historii, w tym do nowego przedmiotu: historii Estonii. Początkowo programy eksperymentalne,
nieobowiązkowe, wprowadzano
w klasie V i VI. Na początku 1989
roku zalecono, a następnie nakazano, by nauczyciele przestali używać
podręczników radzieckich. Zachęcano ich do korzystania z różnorodnych materiałów pomocniczych. Okres ten był dla nauczycieli
historii trudny, ponieważ musieli
sami gromadzić środki dydaktyczne, głównie na podstawie mediów.
Nie istniały nowe podręczniki ani
literatura przeglądowa, a historycy
w większości nie byli gotowi do porzucenia tradycji radzieckich albo
bali się nacisków ze strony władz1.

Etap II (1991–2000)

1

granicy. W 1993 roku estońscy nauczyciele historii utworzyli swoje
stowarzyszenie i przyłączyli się do
EUROCLIO, co otworzyło drzwi do
udziału w europejskiej debacie pedagogicznej i akademickiej.
Europejskie Stowarzyszenie Nauczycieli Historii (EUROCLIO), wspierane przez
Radę Europy, zostało założone w 1993
roku. Jego celem jest wspieranie edukacji
historycznej i wzrost jej znaczenia przez
m.in. organizację konferencji, prowadzenie
projektów, wydawnictwa, wymianę doświadczeń. Dziś stowarzyszenie skupia 60
organizacji członkowskich oraz 18 stowarzyszonych z różnych krajów.
Estońskie stowarzyszenie nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie od samego początku
było członkiem EUROCLIO. W wyniku dwóch projektów wydano
dwa podręczniki metodyczne dla
estońskich nauczycieli historii.
W wirze szybkich przemian
nauczyciele musieli zmierzyć się
z wieloma wyzwaniami: z „białymi plamami” w historiogra ii,
z lukami we własnej wiedzy historycznej, z brakiem dostępu do
współczesnej literatury przedmiotu i z zamkniętymi archiwami. Pierwsze podręczniki koncentrowały się na faktogra ii, a metody
nauczania były ubogie. W dodatku
niektórzy nauczyciele byli bardzo
konserwatywni. Dochodził do tego
wpływ szkół rosyjskojęzycznych
i pamięć zbiorowa ludzi radzieckich, którzy odrzucali wszelkie
odmienne sposoby interpretacji
dziejów.
Szkoły rosyjskojęzyczne kontynuowały radzieckie tradycje
nauczania, dopóki odzyskanie
niepodległości przez Estonię nie
zostało o icjalne s inalizowane
w 1992 roku. Skromna lub wręcz
zerowa wiedza nauczycieli na temat historii Estonii wynikała z ich
studiów na uniwersytetach radzieckich, które tego nie uczyły. Ci, którzy nie znali estońskiego (co było

Silvia Õispuu, autorka pierwszych materiałów do nauczania historii Estonii, wydanych w 1989 roku, miała problem ze znalezieniem historyków, którzy zgodziliby się napisać o okresie Republiki Estońskiej. Historycy obawiali się o swoją przyszłość.
2
E.S. Sarv, Eesti hariduse võimalikud minevikud. – Eesti ühiskond ja haridus – 2015, Tallinn 1998, s. 48.
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Koncentrował się wokół zatwierdzenia w 1996 roku nowego
programu nauczania, który po raz
pierwszy był programem typu otwartego. Prace nad tym dokumentem odbywały się w czasie budowania podstaw niepodległego kraju.

Charakterystycznymi cechami tego
procesu były: pluralizm polityczny,
walka o władzę prowadzona przez
partie polityczne, reprywatyzacja
i gospodarka wolnorynkowa.
Główne zmiany w nauczaniu
dotyczyły: wzrostu odpowiedzialności (ucznia, nauczyciela, dyrektora szkoły), szkolnych programów
nauczania, wprowadzenia poziomu
gimnazjalnego, a także nacisku na
rozwój kompetencji. Największymi
problemami były brak korelacji pomiędzy ogólnymi celami nauczania
i założeniami programowymi a poszczególnymi przedmiotami oraz
niespójność programów nauczania
różnych przedmiotów.
Zalecenia OECD z 2001 roku
sugerowały, by dostęp do wykształcenia, dotąd ograniczony do
najzdolniejszych uczniów, rozszerzyć na wszystkich. Szkoły ogólnokształcące zostały skrytykowane
za przesadne zorientowanie ku
studiom wyższym i brak należytej
uwagi wobec specjalnych potrzeb
uczniów.
Zwrócono uwagę na dysproporcje spowodowane nierównym
dostępem do szkół średnich ogólnokształcących (np. istnienie szkół
elitarnych). Według Ene-Silvia
Sarv2 prawne przyjęcie nowych
programów nauczania było utrudnione przez pozytywistyczny paradygmat podporządkowania edukacji potrzebom i możliwościom
najzdolniejszych uczniów.
Nauczanie historii w tym czasie
znacznie się zmieniło. Programy
opracowane przez Ministerstwo
Edukacji w 1992 roku zawierały
przedmiot historii Estonii. Jego
treści zostały zmienione i historii
Rosji poświęcano odtąd tyle samo
uwagi, co innym krajom, a więc
całość dziejów nie była już postrzegana z perspektywy rosyjskiej. Zarzucono radziecki system
edukacji. Dla nauczycieli zorganizowano szereg różnorodnych
szkoleń. Świat zaczął się otwierać
i można było skierować się ku za-

z doświadczeń innych krajów

10 kwietnia 2008 roku Viive-Riina
Ruus wyróżniła cztery etapy reform tych programów w Estonii po
odzyskaniu niepodległości, które
tu pokrótce przedstawiam i odnoszę do nauczania historii.

z doświadczeń innych krajów
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– i nadal jest – poważnym problemem), nie mieli wsparcia ze strony
literatury ani mediów. Ówczesne
rosyjskie media wciąż bowiem
były zdominowane przez radziecką
mentalność.
Pierwsza całkowicie estońska
podstawa programowa (1996), zatwierdzona przez parlament, przyniosła wiele zmian w organizacji
nauczania i w treściach szkolnej historii. Identyczny program nauczania miał obowiązywać w szkołach
estońsko- i rosyjskojęzycznych.
W przeciwieństwie do praktyki
z czasów radzieckich szkoły rosyjskojęzyczne musiały zacząć używać podręczników autorstwa
historyków estońskich przetłumaczonych na rosyjski.
Treści nauczania historii miały układ koncentryczny. W szkole
podstawowej przyjęto porządek
chronologiczny, a w gimnazjum –
tematyczny.
W podstawie programowej odstąpiono od typowego dla czasów
radzieckich drobiazgowego rozkładu lekcja po lekcji. Teraz nauczyciele mieli swobodę decydowania
o stopniu zgłębiania poszczególnych tematów, co wiązało się też
z ich większą odpowiedzialnością.
Nacisk na rozwój umiejętności zastąpił dominującą w czasach radzieckich dominację faktogra ii.
Program nauczania realizował
cele właściwej edukacji historycznej3: rozwijanie tożsamości
oraz umiejętności krytycznego
myślenia. Bez celu pierwszego
historia nie jest bowiem niczym
innym, jak tylko ćwiczeniem intelektualnym; bez umiejętności krytycznego myślenia łatwo z kolei
stać się obiektem manipulacji.
Kolejną znaczącą zmianę w nauczaniu spowodowało wprowadzenie ogólnokrajowych egzaminów zewnętrznych w 1997 roku.
Nauczyciele zostali zmuszeni do
porzucenia starych paradygmatów
i do rozpoczęcia pracy ze źród3

Tabela 1. Nauczanie historii w poszczególnych klasach wg podstawy
programowej z 1996 roku
Klasa
(wiek uczniów)
V (11–12)
VI (12–13)
VII (13–14)
VIII (14–15)
IX (15–16)
X (16–17)
XI (17–18)
XII (18–19)

Nazwa przedmiotu
Kurs propedeutyczny
Starożytność
Średniowiecze
Czasy nowożytne
Historia najnowsza
Historia Estonii i krajów basenu
Morza Bałtyckiego do końca
XIX wieku
Człowiek – Społeczeństwo
– Kultura
Historia XX wieku

łami historycznymi i mapami, do
rozwijania umiejętności dyskusji
i analizy. Można było korzystać
z istniejących środków dydaktycznych, ale w ramach udziału w projektach EUROCLIO zostały także
opracowane nowe podręczniki dla
nauczycieli i inne poradniki, oferujące różne przykłady realizacji
tematów, a także wsparcie metodologiczne.

Etap III (2000–2007)
Charakteryzował się szybkim
wzrostem ekonomicznym i walką
o władzę. W 2004 roku Estonia
stała się członkiem Unii Europejskiej i NATO. Przyjęto drugą ogólnokrajową podstawę programową
(2002), która była poprawioną
wersją pierwszej (1996). Potem
nastąpiło upolitycznienie prac nad
programami nauczania. Opracowano dwie wersje nowej podstawy
programowej, z których żadna nie
stała się obowiązującym prawem.
Tymczasem podstawa z 2002 roku
wymagała zmian i dopasowania do
nowych wymagań. Według Olava
Aarny4 brakowało ogólnej koncepcji ostatecznego porozumienia społecznego w sprawie dalekosiężnych
celów i programu rozwoju systemu
edukacji jako całości, badania edukacyjne nie cieszyły się uznaniem,
a w efekcie polityka edukacyjna
była prowadzona w sposób nie-

Liczba godzin w roku
szkolnym (35 tygodni)
35–70
70
70
70
70
70
105
105

profesjonalny. Przenoszenie do
estońskiego systemu edukacji
pojedynczych rozwiązań z różnych krajów okazało się mało
skuteczne.
Zmiany treści nauczania historii wprowadzone w 2002 roku nie
były znaczne. Wprowadzono pewne poprawki na podstawie trzyletniego doświadczenia z praktyki
nauczania. Ustalono sztywną liczbę
lekcji dla klasy piątej (35 godzin),
przedmiot historia Estonii i krajów
bałtyckich na poziomie gimnazjalnych stał się historią Estonii, a tygodniową liczbę lekcji historii najnowszej w gimnazjum zmniejszono
z trzech do dwóch.
Zyskały na znaczeniu wielość
perspektyw5 i tematy wielokulturowe – Estonia została włączona do Europy przez UE i NATO.
Analizy egzaminów zewnętrznych
wskazywały na poprawę poziomu
uczniowskich umiejętności analizy
źródeł i dyskusji.

Etap IV
Rozpoczął się w 2007 roku.
Wzrost gospodarczy spowolnił,
pogłębiły się natomiast nierówności ekonomiczne. Problem rosyjski
pojawił się po „brązowej nocy”,
a przejście do nauczania po estońsku w szkołach rosyjskojęzycznych napotkało na zdecydowany
opór.

S. Bennett, Ajaloo õppimise ja õpetamise olemus. – Tagasivaade minevikku – erinevad vaatenurgad, Riia 2000, s. 6.
O. Aarna, Kümme aastat Eesti haridusfoorumit ehk haridusstrateegiline protsess Eestis. – 21. sajandi haridus – kas haridus kõigile?
Ettekannete ja artiklite kogumik, Tallinn 2005, s. 17, 21.
5
R. Stradling, Multiperpektiivsus ajaloo õpetamisel: teejuht õpetajale, Tallinn 2003.
4
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PISA 2009.
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pracy własnej uczniów i dla uczniowskich badań. Wspólna, obowiązkowa dla wszystkich część
programu nauczania w szkole średniej została znacznie zmniejszona
(do 63%), a uczniowie otrzymali
możliwość budowania własnych
programów nauczania. Programy
opracowywano teraz nie do poszczególnych przedmiotów, lecz
obszarów przedmiotowych (np.
historia, wiedza o społeczeństwie
i wychowanie obywatelskie tworzą
obszar nauk społecznych).
Poszerzono pojęcie środowiska
nauczania – może ono odbywać
się nie tylko w szkole, lecz także
na przykład w muzeum, archiwum
czy podczas wycieczki studyjnej.
Zrezygnowano z większości państwowych egzaminów maturalnych z przedmiotów do wyboru,
w tym z historii. Odtąd mają one
być przeprowadzane jedynie na
poziomie poszczególnych szkół
(i tam opracowywane). W odniesieniu do historii podnosi się głosy, że doprowadzi to do powrotu
dominacji zadań sprawdzających
wiedzę faktogra iczną, a zmniejszenie wagi kształtowania umiejętności.
W nauczaniu historii zaszły
w tym ostatnim okresie znaczne

zmiany. Następuje koncentracja
na historii lokalnej i historii
kultury zamiast historii politycznej; nauczanie skoncentrowane
jest wokół problemów; zapoznaje się uczniów z różnymi interpretacjami historii; istotne jest
osiągnięcie zakładanych celów,
a nie droga, która do tego prowadzi. Celem tych zmian było przygotowanie ucznia do radzenia sobie
w społeczeństwie jako osoba dorosła. Zwiększono udział historii
najnowszej (XX wieku), zmniejszono zaś obowiązkowy wymiar
historii powszechnej. Dwa kursy
historii powszechnej znalazły się
wśród przedmiotów do wyboru.
Wymiar godzinowy nauczania historii Estonii pozostał bez zmian,
ale została ona bardziej zintegrowana z historią powszechną, tzn.
tematy z historii powszechnej
poprzedzają te z historii Estonii,
dzięki czemu stała się ona lepiej
osadzona w ogólnym kontekście
dziejów.

Dzisiejsze wyzwania
To w szkolnej historii pytanie, na
ile edukacja historyczna powinna
kształtować tożsamość narodową oraz w jaki sposób poszerzyć
horyzonty uczniów korzystając

7
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Na początku tego okresu dało się
zaobserwować spadek aktywności
obywatelskiej i pojawienie się nietolerancji. Uwagę opinii publicznej
przyciągała przemoc w szkołach,
przedmiotem debaty były stres
i przemęczenie nauczycieli i uczniów, a także brak wzajemnego
zaufania6. Tym niemniej estońscy
uczniowie osiągali dobre wyniki
w badaniach międzynarodowych7.
Nowymi hasłami w pracach programowych stały się: ambicja, kultura szkolna, innowacja, trwałość,
zdrowie, współpraca, aktywne
uczenie się, zmniejszenie obciążenia uczniów.
Kluczowymi pojęciami podstawy programowej z 2011 roku były
wartości, zmniejszenie obciążenia
pracą uczniów, większa integracja
poszczególnych przedmiotów nauczania z ogólnymi celami i treściami kształcenia, priorytet dla

z doświadczeń innych krajów

„Brązowa noc” – określenie na wydarzenia późnego wieczoru 26 IV 2007 r. w Tallinie. Ich genezą były plany przeniesienia
pomnika II wojny światowej (brązowego
żołnierza) z centrum miasta na cmentarz
Sił Obrony Estonii, a następnie ekshumacji
związanych z pomnikiem szczątków. Dla
estońskich Rosjan pomnik był symbolem
zwycięstwa nad nazizmem, ale dla Estończyków – symbolem radzieckiej okupacji.
Napięcie narastało od pewnego czasu
i znalazło ujście wieczorem 26 kwietnia,
gdy doszło do aktów wandalizmu ze strony
tłumu zebranego wokół pomnika: włamań
do sklepów w centrum miasta, demolowania samochodów. Wczesnym rankiem 27
kwietnia rząd ostatecznie podjął decyzję
o przeniesieniu pomnika. Dotychczasowe
miejsce zamieniono w trawnik. Napięcia
społeczne jednak nie wygasły. W kolejnych
tygodniach minister edukacji i nauki Tõnis
Lukas zaprosił nauczycieli szkół rosyjskojęzycznych na rozmowy w sprawie wydarzeń
z 26/27 kwietnia. Nie udało się jednak
stworzyć atmosfery zaufania, niezbędnej
do dyskusji o istocie sprawy. Nauczyciele
podnosili później, że rząd powinien rozmawiać z nimi o pomniku i stwarzanych
przez niego problemach przed wybuchem
konﬂiktu.

z doświadczeń innych krajów
8

z przykładów z dziejów
powszechnych8. Innym
problemem jest poradzenie sobie z podziałami „my” i „oni”, a także
ze stykiem edukacji historycznej i tożsamości
zbiorowej – efektu tradycji rodzinnych. Wreszcie
mamy zmniejszające się
zainteresowanie historią
i społeczeństwem przez
młodzież,
wychowaną
w społeczeństwie demokratycznym,
uznającą
demokrację za rzeczywistość zastaną, a życie
w niej za normę, a nie
przywilej. Młodzież ta nie
bierze pod uwagę możliwości utraty wolności
i nie dostrzega zagrożenia w incydentach antydemokratycznych.
Jeśli zmiany w edukacji mają zakończyć się
powodzeniem, niezbędna jest zmiana szkolnej
praktyki. Na podstawie
nowej podstawy progra- Dawne fortyfikacje Tallina
mowy powinny zostać
należy w tej chwili do najwiękprzygotowane nowe materiały
szych wyzwań.
dydaktyczne. Należy też zacząć
stosować nowoczesne technoloW stronę „nowej” historii
gie i metody nauczania9. KluczoNależy przyznać, że w ciągu
wym elementem w tych przemiaostatnich dwudziestu lat Estonia
nach są także nauczyciele. Tak
poczyniła ogromny krok naprzód,
naprawdę końcowy efekt zależy
jeśli chodzi o szkolną historię,
od tego, co oni będą myśleć i jak
o wzbogacanie procesu nauczasię zachowają: czy zaangażują się
nia i modernizację podejścia do
w reformy i czy poprą zmiany?
dziejów. Przeszliśmy od zuniforPrzemiana zawodowa nauczycieli

mizowanej interpretacji
przeszłości do dowartościowania różnorodności
poglądów. Oprócz pytań
„co?” i „kiedy?” właściwe stały się „dlaczego?”
i „jak?”.

Największym przemianom uległa
rola nauczyciela.
Z urzędnika wykonującego nakazy
państwa stał się on
twórcą programów
nauczania, zarządzającym procesem
nauczania-uczenia
się.
Kontrola
ideologiczna państwa radzieckiego
została zastąpiona wolną
kreatywnością, ale także
zwiększoną odpowiedzialnością indywidualną. Wiedza jest dziś równie ważna
jak umiejętności i jej stosowanie w kontekście historycznym. Szkoły mogą wybierać spośród dziesiątków
podręczników. Ostatnie dziesięć lat
było okresem prawdziwie rewolucyjnych zmian i trudnym czasem adaptacji i wyjątkowo wytężonej pracy.
Wprowadziła ona Estonię na drogę
nowych wyzwań Europy XXI wieku.
Tłumaczenie z języka angielskiego: Joanna Wojdon
Zdjęcia: Fotolia
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8
Drugi tom Historii Estonii: Średniowiecze wywołał szeroką debatę. Jednym z kluczowych pytań było: do jakiego stopnia historia szkolna
powinna budować tożsamość narodową?
9
M. Fullan, Uudne arusaam haridusmuutustest, Tartu 2006, s. 28.

The article presents changes in history education in Estonia after 1987. It follows the model of Viive-Riina
Ruus of four stages of educational reform in that country and applies them to history education. The issues of
national curricula and state exams, school textbooks, but also teachers and their attitudes are covered. Special attention is paid to the Russian minority schools and teachers. On the other hand, the changes in history
education are located in the broader perspective of social, political and economical situation in Estonia, and of
international cooperation of Estonian educators.

(okiem dydaktyka)
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Kulminacyjna fala twórczości opatrzonej znakiem towarowym „historia alternatywna”
dopiero nadchodzi.
Mariusz Ziółkowski

P

„Historia alternatywna, dopuszczająca wnioskowanie kontrfaktyczne, analizująca także możliwości rozwoju, które nie zostały zrealizowane, rozważająca alternatywy rzeczywistego przebiegu zdarzeń i procesów; czasami: postmodernistyczny model historii konkurencyjny wobec
historiograﬁi klasycznej (tradycyjnej)”.
1
2

giej połowie XX wieku wraz z nastaniem modelu aktywno-re leksyjnego, który „nie tylko dopuszcza
możliwość rozważań kontrfaktycznych, ale wręcz do nich zachęca”.
Moim zdaniem ta ostatnia teza
grzeszy nadmiernym optymizmem,
a wieści o śmierci modelu pasywno-kontemplacyjnego są mocno
przesadzone.

„Gdyby” w historii
W pierwszej części rozwinięcia „Gdyby” w historii J. Maternicki
okiem metodologa historii ocenia
stosunek badaczy przeszłości do
gdybania. W tym przypadku główna
teza głosi, że po zakazie gdybania
w XIX stuleciu „w XX wieku wnioskowanie kontrfaktyczne zostało
zaakceptowane przez metodolo-

J. Maternicki, Aktywno-refleksyjny model kształcenia historycznego, „Wiadomości Historyczne” 2008, nr 2, s. 82–92.
Współczesna dydaktyka historii. Zarys encyklopedyczny dla nauczycieli i studentów, red. J. Maternicki, Warszawa 2004, s. 89 i n.
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ojęcie „historia alternatywna”
– jak zawsze, gdy dany termin staje się modny – ma już
rozmyte znaczenie. Co właściwie oznacza dla nauczyciela
historii?
W 2003 roku na łamach „Wiadomości Historycznych” Jerzy Maternicki pisał o aktywno-re leksyjnym
modelu kształcenia historycznego1.
Ostatnia część artykułu stała się
kanwą do hasła „historia alternatywna” w wydanym rok później

leksykonie dydaktyki historii2. Hasło składa się z de inicji, rozwinięcia, linków do innych haseł i bibliogra ii.
Druga część rozwinięcia, zatytułowana Rozważania kontrfaktyczne
w nauczaniu historii, jest spojrzeniem na gdybanie okiem dydaktyka
historii. Według J. Maternickiego
zakaz gdybania obowiązujący do
połowy XX wieku był elementem
panującego wówczas pasywno-kontemplacyjnego modelu nauczania. Zmiana poglądów w tym
zakresie nastąpiła dopiero w dru-

historia alternatywna
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gów, a także większość historyków
praktyków”. Według mnie dopiero
ostatnia dekada ubiegłego wieku
przyniosła zauważalne zmiany, które jednak nie dotknęły większości
środowiska profesjonalnych historyków, lecz jego niewielką część.
Na potwierdzenie mojej opinii
przytoczę wypowiedzi uczestników dyskusji toczonej w Krakowie
w 2003 roku, czyli w czasie, gdy
J. Maternicki pisał swój artykuł do
„Wiadomości Historycznych”. Zapis
tej dyskusji dostępny w Internecie nosi znamienny tytuł Jesteśmy
niewolnikami naszej kultury historycznej i polityki3. Oto mój wybór
wypowiedzi trzech krakowskich
historyków:
„W polskiej historiogra ii współczesnej nie doszło do zasadniczej
dyskusji na temat postmodernistycznej krytyki historii” (Krzysztof Zamorski),
„Polska historiogra ia zajmowała się leczeniem polskich dusz,
a nie szukaniem odpowiedzi na
podstawowe pytania historiogra ii
europejskiej” (Andrzej Chwalba),
„Sądzę, że myślimy wąsko:
obrazami, kliszami, posługując
się stereotypami martyrologiczno-heroicznymi” (Jacek Chrobaczyński).
Czwartym uczestnikiem dyskusji był zmarły niedawno antropolog kultury, profesor UJ, Czesław
Robotycki, mieniący się skromnie
„użytkownikiem historii”. Poniższy
cytat przypomina nam, że historia
jest dyscypliną naukową jedynie
dla historyków, dla „użytkowników
historii” jest zaś częścią tożsamości, tradycji i kultury:
3
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4

„Mnie jako antropologa kultury
interesuje przede wszystkim przetwarzanie wątku historycznego
w rozmaite dyskursy użyteczności
zbiorowej. Trzeba pamiętać, że historia służy przede wszystkim
wartościom, że przeszłość jest
po to, by uzasadniać współczesność. Nawet najlepsza książka
historyczna wchodząca w obieg
publiczny staje się argumentem za
wartościami społecznymi i, jak się
wydaje, natychmiast traci swój wymiar naukowy, a jej treść przetworzona w postaci stereotypu staje
się częścią narodowej tradycji”.
Przytoczone wyżej opinie i oceny pozostawiam bez komentarza,
są one bowiem jedynie tłem tytułowych rozważań. Nie oprę się
jednak pokusie doprowadzenia
wywodu do logicznego wniosku, że
stan polskiej historiogra ii rzutuje
na kształcenie kolejnych roczników
studentów historii. Wydaje mi się,
że studia historyczne w większości
polskich uczelni utrwalają wyniesiony ze szkoły tradycyjny sposób
myślenia o przeszłości. Gwoli sprawiedliwości trzeba jednak zauważyć, że w różnych środowiskach
akademickich podejmowane są
inicjatywy zmierzające do zmiany
tego stanu rzeczy.
Reforma systemu oświatowego
z końca ubiegłego wieku dała impuls do podjęcia dyskusji o unowocześnieniu szkolnej edukacji
historycznej w kręgu dydaktyków
historii. W tym nurcie narodziła się
idea corocznych Toruńskich Spotkań Dydaktycznych, a pierwsze
z nich w maju 2004 roku nieprzypadkowo odbyło się pod hasłem

„Tradycja i mity w edukacji historycznej w dobie reformy”4. Być
może jedenaste spotkanie warto by
poświęcić historii alternatywnej.

Moda na
„historię alternatywną”
Pilną potrzebę podjęcia tego
problemu przez dydaktyków historii i nauczycieli tego przedmiotu
uzasadnia wysyp książek i artykułów oferowanych na rynku pod
etykietką „historia alternatywna”.
Nie wolno nam ignorować popularności historii alternatywnej i naiwnie wierzyć, że to edukacja szkolna
i publikacje naukowe kształtują
świadomość historyczną Polaków.
Trzeba dostrzec tę modę na historię alternatywną i wykorzystać ją
w nauczaniu dziejów na wszystkich poziomach.
De inicji J. Maternickiego –
w moim odczuciu – odpowiada najwyżej pięć procent tego, co w witrynach księgarń on-line można znaleźć
pod tagiem „historia alternatywna”.
Wskazanie uczniom i studentom,
co jest rzetelną publicystyką historyczną, co fantastyką naukową, co
postmodernistyczną powieścią historyczną, a co tzw. fałszywkami historycznymi jest zadaniem równie
pilnym, co trudnym, lecz koniecznym, ponieważ wszystkie, tak różne
od siebie, rodzaje książek wrzuca
się do jednego worka z podpisem
„historia alternatywna”.
Kulminacyjna fala twórczości
opatrzonej znakiem towarowym
„historia alternatywna” dopiero
nadchodzi. Na portalu lubimyczytac.pl w połowie tego roku znalazłem przeszło sto dwadzieścia

www.wsp.krakow.pl/kospekt/14/rozmowa14.html.
Tradycja i mity w edukacji historycznej w dobie reformy, red. S. Roszak, M. Strzelecka i M. Ziółkowski, Toruń 2004.

Kalendarium
3 stycznia 1965 – powstał zespół Czerwone Gitary. Zespół został założony przez Jerzego Kosselę, Krzysztofa Klenczona, Henryka
Zomerskiego w kawiarni „Crystal”
w Gdańsku Wrzeszczu. W pierw-

szym składzie występowali jeszcze
Bernard Dornowski i Jerzy Skrzypczyk. Pod koniec 1965 roku odszedł
Henryk Zomerski, a jego miejsce zajął Seweryn Krajewski.
23 stycznia 1960 – Jacques Piccard i Don Walsh w batyskaﬁe Trie-

ste dotarli po raz pierwszy do najgłębszego punktu na Ziemi – Głębi
Challengera na Pacyﬁku. Jedynie
cztery jednostki zeszły na dno Rowu
Mariańskiego. Jako pierwszy dokonał
tego właśnie batyskaf Trieste, jak do
tej pory ostatni – James Cameron
w roku 2012. Wielki reżyser, którego

Biblioteka dydaktyka
historii alternatywnej
Słowa te adresuję do wszystkich oraczy i siewców na niwie
historii, a przede wszystkim
nauczycieli
zainteresowanych
gdybaniem na swoich lekcjach.
Głównie z myślą o nauczycielach
i studentach historii powstał poniższy krótki przegląd książek
pomocnych przy podejmowaniu
takich prób. Książki poświęcone
historii alternatywnej należą do
publicystyki historycznej i przybierają postać esejów lub rozmów
(dialogów). Obydwie formy są
krótkie i esencjonalne, co sprawia, że każda z książek dostarcza
pokaźnego zbioru przykładów
i rozważań kontrfaktycznych.
O szczególnych walorach dydaktycznych obydwu form wypowiedzi
decydują zarówno względy merytoryczne (rzetelność naukowa), jak
i praktyczne (niewielka objętość,

1 lutego 1975 – pierwszy raz po
wojnie na scenie pojawiła się sztuka
Adolfa Nowaczyńskiego (Cyganeria

przystępny język, lekki styl). Co jest
równie ważne, większość z nich
dotyczy tematów znanych z programów nauczania i kart podręczników. Ostatnim kryterium selekcji
książek był ich zakres chronologiczny przestrzenny i problemowy,
co oznacza preferencje dla dziejów
ojczystych i historii XX wieku – lepiej znanych i bardziej lubianych
przez uczniów. W sumie na moją
subiektywną listę wpisałem osiem
tytułów:
1. Co by było, gdyby… Historie alternatywne, Warszawa 1998.
2. Alternatywna historia. Co by
było, gdyby…, Warszawa 2005.
3. Co by było, gdyby? Tajniki, mechanizmy, historie alternatywne,
Warszawa 2013.
4. J. Osica, A. Sowa, Alternatywna
historia II wojny światowej, Warszawa 2013.
Wszystkie wymienione książki
łączy współautorstwo tandemu
Janusz Osica – Andrzej Sowa oraz
literacka konwencja rozmowy
(dialogu). Trzy pierwsze publikacje powstały na podstawie audycji radiowych z cyklu „Historia na

opak”. J. Osica i A. Sowa nakłonili
do gdybania ma antenie radiowej
kilku wybitnych polskich historyków: A. Ajnenkiela, H. Samsonowicza, J. Skowronka, J. Tazbira,
P. Wieczorkiewicza. Autorska
książka J. Osica i A. Sowy też jest
dialogiem, który toczą między
sobą. Tematem poszczególnych
rozmów są karty z dziejów II wojny światowej, które „nie przesądzając ostatecznego finału, mogły
wpłynąć na czas, przebieg i cenę
tych zmagań”.
Ten sam umiar w gdybaniu i naukowa rzetelność przebija z wypowiedzi J. Osicy, która zamyka
ostatnią rozmowę: „Bo przecież
my staramy się trzymać realiów
historyczno-politycznych. Kreować
scenariusze możliwie bliskie rzeczywistości, rozwijające tkwiące
w niej rozwiązania potencjalnie
możliwe. Baśniowe alternatywy
typu: co by było, gdyby babcia połknęła wilka, musimy chyba zostawić literatom, dla których nie
ma scenariuszy niemożliwych do
napisania, bo realia nie są żadnych
hamulcem”. Powyższy cytat jest

Warszawska w Teatrze Wybrzeże, reż.
Stanisław Hebanowski). Kto dziś pamięta, kim był Adolf Nowaczyński?
Przed wybuchem II wojny światowej
był znanym, narodowo-katolickim
publicystą. Jego publikacje były pełne niewybrednych inwektyw wobec
przeciwników (do czego powinniśmy

być przyzwyczajeni). Pojedynkował się
i był aż trzykrotnie pobity (w wyniku
ostatniego pobicia stracił oko). Nowaczyński był wielkim kibicem Cracovii.
Marzył, aby pochowano go na jej boisku pod jej bramką. Zmarł 3 VII 1944
i…. pochowano go na warszawskich
Powązkach (kwatera nr 51).

11
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prywatne zainteresowania są skierowane ku morzu (Titanic, Śladami Bismarcka), dotarł na dno Głębi na pokładzie pojazdu Deepsea Challenger.

historia alternatywna

publikacji należących do tej kategorii. W jednej tylko serii książkowej „Zwrotnice Czasu – Historie
Alternatywne” wydawanej przez
Narodowe Centrum Kultury od
2010 roku ukazało się dwanaście tytułów. Żyjemy w demokratycznym kraju wolności słowa
i gospodarki rynkowej, więc każdy może pisać i czytać, co chce.
Uważam, że tę modę na historię
alternatywną można wykorzystać w procesie dydaktycznym.
Prowadząc zajęcia z dydaktyki
historii, część czasu poświęcam
na teorię i praktykę gdybania na
lekcjach historii. Pokłosiem tych
zajęć jest spory zbiór scenariuszy lekcji opracowanych przez
uczestników zajęć w ostatnich
kilku latach.

historia alternatywna
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znakomitą ilustracją zasadniczej
różnicy między rzetelnym naukowo gdybaniem publicystyki
historycznej a konwencją fantastyki, w której nie tylko zmienia się
bieg wydarzeń, lecz także wprowadza się elementy ikcyjne i fantastyczne bez oglądania się na realia
dziejowe.
5. P. Wieczorkiewicz, M. Urbański,
A. Ekiert, Dylematy historii. Nos
Kleopatry, czyli co by było, gdyby…, Warszawa 2004.
6. Gdyby. Całkiem inna historia Polski, Warszawa 2009.
7. Gdyby. Całkiem inna historia
świata, Warszawa 2008.
Tę grupę książek tworzą zbiory
esejów historycznych. Konwencja
eseju historycznego pozwala nie
tylko na głoszenie subiektywnych
opinii, ocen i sądów, lecz także daje
szerokie pole do spekulowania,
snucia domysłów i kreślenia obrazu wydarzeń odmiennego od rzeczywistego ich biegu. Wachlarz tematów esejów jest bardzo szeroki
chronologicznie (od starożytności
do początków XX wieku) i przestrzennie (dzieje Polski, Europy
i świata). Do tych uwag ogólnych
dorzucę garść informacji na temat
każdej książki.
Zbiór esejów Dylematy historii.
Nos Kleopatry… jest istną kopalnią
przykładów (prawie czterdziestu)
rozważań kontrfaktycznych z dziejów ojczystych i powszechnych. Co
więcej, około dziesięciu tematów
nie spotkałem w żadnym innym
zbiorze; np. co by było, gdyby Gutenberg nie wynalazł druku, lub
gdyby na świecie nie było ropy
naftowej. Autorskie trio A. Ekiert
5
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– M. Urbański – P. Wieczorkiewicz
świetnie się uzupełnia w tej grze
wyobraźni i erudycji historycznej
„i umiejętnie wciąga do niej czytelnika”.
Książka Gdyby. Całkiem inna
historia Polski jest dziełem większego grona autorów, polskich
historyków z różnych ośrodków
naukowych w kraju (W. Borodziej,
A. Chwalba, A. Garlicki, J. Holzer,
J. Kaliński, J. Strzelczyk, J. i J. Tazbirowie, J. Wimmer, i H. Wisner).
Zawarte w niej rozważania kontrfaktyczne dotyczą brzemiennych
w skutki wydarzeń, począwszy
od chrztu Mieszka I i testamentu
Krzywoustego aż po „cud nad Wisłą” i powstanie warszawskie; są to
zatem klasyczne tematy lekcyjne
z dziejów ojczystych. Dobór przykładów, rzetelność naukowa oraz
walory literackie esejów są niewątpliwymi atutami tej publikacji.
Niestety bliźniaczy tom Gdyby. Całkiem inna historia świata
opatrzono tytułem na wyrost bardzo odległym od oryginału What
it? Military historians imagine
what might-have-been. Zbiór liczy wprawdzie ponad trzydzieści
esejów, ale dotyczą one wyłącznie
bitew i wojen od starożytności po
lata osiemdziesiąte ubiegłego wieku.
8. A. Demandt, Historia niebyła. Co
by było, gdyby?, Warszawa 1999.
Książkę niemieckiego znawcy
starożytności zostawiłem sobie na
deser, a jej lekturę polecam studentom i nauczycielom do własnego
użytku. Do celów dydaktycznych
można natomiast wykorzystać
piętnaście przykładów rozwa-

żań kontrfaktycznych z rozdziału
piątego. Scenariusze te stanowią
plon seminarium prowadzonego
przez Alexandra Demandta wraz
z Hagenem Schultze na Wolnym
Uniwersytecie Berlińskim w roku
akademickim 1983/1984. „Każda
grupa robocza przedstawiała analizę sytuacji i wychodząc od niej, wysuwała hipotezy kilku alternatywnych możliwości do rzeczywistych
zdarzeń historycznych. Hipotezy
te były następnie poddawane dyskusji”. Przypomnę tylko, że działo
się to 30 lat temu! Wtedy też ukazało się pierwsze wydanie książki
(drugie w 1986 roku), którą polski
czytelnik otrzymał dopiero po piętnastu latach – w 1999 roku.
Upływ czasu nie zaszkodził
książce, nazwanej przez autora
„traktatem”, której główną treść
stanowią rozważania metodologiczne. Dotyczą one sensu gdybania, metod uzasadniania narracji
nieurzeczywistnionych alternatyw
oraz przeszkód, które napotyka się
na bezdrożach historii niebyłej. Autor mówi o tym tak:
„Mój traktat ma pokazać, że
nasz obraz historii pozostanie niedokończony, jeśli nie ujmie się go
w ramy nieurzeczywistnionych
możliwości. Rozpatrywanie zdarzeń, do których nie doszło, jest
mimo zrozumiałych wątpliwości,
konieczne, możliwe, mimo znacznych trudności, i pouczające ze
względu na poznanie historii realnej. Od rzeczywistej historii nie da
się abstrahować […] Dobrą stroną
wyżej zaznaczonej zależności jest
to, że odsyła ona historyka do historii rzeczywistej”.

pl.wikipedia.org/wiki/Historia-alternatywna.
pl.histmag.org: P. Mrówka, Z. Szczerek – Rzeczpospolita zwycięska. Alternatywna historia Polski.

22 stycznia 1980 – ﬁzyk i dysydent Andriej Sacharow został aresztowany i skazany na wewnętrzne
wygnanie do miasta Gorki (Niżny
Nowogród) z powodu krytyki radzieckiej interwencji w Afganistanie. Andriej Sacharow był wybitnym
radzieckim ﬁzykiem nuklearnym.

Po śmierci profesora Igora
Kurczatowa
przejął kierownictwo zespołu
naukowego
– był de facto
twórcą radzie-

ckiej bomby wodorowej. Widząc,
do czego prowadzą jego badania,
odmówił pracy. Został pozbawiony prawa do zarobku i zostały mu
odebrane wszelkie tytuły. Mimo to
otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla
w roku 1975. Przeznaczył ją na cele
charytatywne.

O sensie gdybania
na lekcjach historii
Taki pierwotnie miał nosić tytuł ten artykuł. Wprowadzenie do
niego słów „historia alternatywna” miało na celu uczynienie go
widocznym dla wyszukiwarek internetowych. Właśnie tam, w sieci, żyje i kwitnie historia alternatywna w najszerszym znaczeniu
tego słowa. Jego węższy sens,
odpowiadający definicji J. Maternickiego, został dziś zmarginalizowany do środowiska zawodowych historyków. Większość
ludzi, którzy w ogóle zetknęli się
z tym terminem, historię alternatywną kojarzy jedynie z fantastyką historyczną.
Według
najpopularniejszej
wśród internautów encyklopedii,
czyli Wikipedii, „historia alternatywna to gatunek literacki i ilmowy zaliczany do fantastyki naukowej”5. W internetowym magazynie
historycznym jego redaktor naczelny swoją recenzję książki Zie-

Po drugie, brakującym ogniwem na rynku publikacji z zakresu historii alternatywnej są
materiały o charakterze typowo
dydaktycznym. Brakuje mi konspektów i scenariuszy lekcji historii poświęconych gdybaniu jako
propozycji rozwiązań organizacyj-

nych i dydaktycznych do naśladowania lub mody ikowania. Interesującą lekturą byłyby re leksje
nauczycieli, którzy prowadzili takie
lekcje z wykorzystaniem rozważań
kontrfaktycznych. Bardzo ciekawe byłyby opinie samych uczniów
wyrażone w dyskusji lub ankietach
ewaluacyjnych na temat takiego
sposobu ożywiania historii i pogłębiania re leksji nad przeszłością.
Mam nadzieję, że osoby zainteresowane tymi kwestiami skontaktują
się ze mną mailowo wprost lub za
pośrednictwem redakcji „Wiadomości Historycznych”.
Pozostaje jeszcze wyjaśnienie,
jak ja rozumiem ów dydaktyczny sens uprawiania historii alternatywnej. Jako dydaktyk historii
zacznę od tzw. umiejętności kluczowych, mianowicie rozwijania
wyobraźni oraz ćwiczenia twórczego myślenia.
Wśród tzw. umiejętności przedmiotowych najważniejsze jest
niewątpliwie kształtowanie sposobu myślenia uczniów o przeszłości. Rozważania kontrfaktyczne
stanowią moim zdaniem najlepsze
antidotum na postrzeganie przeszłości jako zamkniętej „jedynie
słusznej” bezalternatywnej rzeczywistości.
Innym słowy, rzecz idzie o zmianę owego pasywno-kontemplacyjnego modelu nauczania historii na
rzecz modelu aktywno-re leksyjnego. W pierwszym z nich ludzie są
igraszką w rękach historii, w drugim zaś historia jest dziełem ludzi
wielkich i zwykłych. Jedynie tak
pojmowana historia może kształtować i wzmacniać postawę aktywności i odpowiedzialności w indywidualnym i zbiorowym wymiarze
życia.

nia praw publicznych. Otrzymali
je: ppłk Adam Pietruszka (zastępca
dyrektora IV Departamentu MSW)
za sprawstwo kierownicze zbrodni – 25 lat, kpt. Grzegorz Piotrowski (główny zbrodniarz) – 25 lat,
por. Leszek Pękala – 15 lat, por.
Waldemar Chmielewski – 14 lat.

Na skutek interwencji ministra
spraw wewnętrznych generała Czesława Kiszczaka i amnestii kary
znacznie złagodzono. Pietruszka
wyszedł po 10 latach, Pękala po 6,
Chmielewski po 4 latach i 6 miesiącach. Piotrowski siedział najdłużej
– 15 lat.

dobrze poprowadzona
lekcja gdybania może
dać asumpt do dyskusji
o różnych publikacjach
opatrzonych etykietką
„historia alternatywna”.
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7 lutego 1985 –
ogłoszono wyrok
w sprawie zabójstwa ks. Jerzego
Popiełuszki:
kary
25 lat pozbawienia wolności oraz
10 lat pozbawie-

mowita Szczerka Rzeczpospolita
zwycięska poprzedza egzaltowaną
inwokacją: „Historia alternatywna
to potężny nurt. Któż nie próbował
w nim swoich sił: Ziemkiewicz,
Dukaj, Twardoch, Inglot, Wolski;
długo by wymieniać same wielkie
nazwiska, za nimi ciągnie ogonem
sznur nazwisk mniejszych albo
takich, które wielkie dopiero się
stają”6. Inteligentny czytelnik na
pewno już wie, kogo autor miał na
myśli, pisząc te słowa. Na tle „alternatywnej” fantastyki historycznej rzetelna naukowo „alternatywna” publicystyka jest jej ubogą
krewną.
Moje rozważania podsumuję krótko w trzech punktach. Po
pierwsze, ten skromny spis książek
z rzetelnymi naukowo rozważaniami kontrfaktycznymi powinien
jednak wystarczyć do pokazania,
w jaki sposób powinno się prowadzić takie spekulacje, na czym polega ich rzetelność i czemu mogą
służyć. Na podstawie tych lektur
każdy nauczyciel zainteresowany
gdybaniem może stworzyć sobie
listę tematów i sporą kolekcję rozważań kontrfaktycznych. Co więcej,

historia alternatywna

Dość obszerny cytat z pracy
A. Demandta przytoczyłem, żeby
uprzedzić i odeprzeć zarzuty przeciwników gdybania, że historia
alternatywna jest pozbawionym
sensu czczym fantazjowaniem
oraz zajęciem nie tylko jałowym,
lecz wręcz szkodliwym, choćby
ze względu na stratę czasu, który
można by przeznaczyć na badanie
historii prawdziwej. Rzetelne rozważania kontrfaktyczne są dopełnieniem historycznej analizy
wydarzeń i procesów o zmarnowane lub zaniechane możliwości, które w danym momencie historycznym były całkiem realną
alternatywą biegu wydarzeń na
rozdrożach dziejów.

historia alternatywna

Co by było, gdyby Południu

udała się secesja?
Adaptacja historii alternatywnej na potrzeby dydaktyki szkolnej jest możliwa w przypadku
potraktowania jej przez nauczyciela jako metody problemowej. Jej specyfika polega
na stworzeniu sytuacji problemowej i wyłonieniu z niej do możliwych do rozwiązania
problemów.
Ireneusz Grabowski

tosując tę metodę, dostrzegamy jej szczególne zalety w analizie wydarzeń z przeszłości,
prezentacji różnych punktów
widzenia, ocenie zjawisk czy
pracy z materiałem źródłowym1.
Dlaczego historia alternatywna
nie jest wykorzystywana w szkole jako jedna z metod problemowych? Wszak analiza historycznych wydarzeń i procesów na
gruncie rozważań alternatywnych
jest pełniejsza, bo bierze pod uwagę wszystkie możliwe rozwiązania
pojawiające się w tzw. zwrotnych
momentach dziejów. Nie chodzi
zatem o uczenie historii alternatywnej, lecz jej wykorzystanie
w kształceniu myślenia historycznego uczniów.

S
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Scenariusz tytułowej lekcji
Wybór wojny secesyjnej jako
punktu wyjścia do stworzenia
historii kontrfaktycznej nie był
przypadkowy. Zmieniając wynik
bitwy pod Gettysburgiem (1863),
uczniowie mogą odkryć trzy różne możliwości rozwoju wydarzeń
i ostatecznego wyniku wojny:
zwycięstwo Północy, Południa albo
„remis”, czyli powstanie dwóch odrębnych państw w Ameryce Północnej. Z dydaktycznego punktu
widzenia ten ostatni wariant wydaje się optymalnym problemem

do dalszej analizy wzajemnych relacji Północ–Południe przed wojną,
w jej trakcie i po jej zakończeniu.
Wojna secesyjna – wojna między Stanami
Zjednoczonymi (tzw. Unią lub Północą)
a Skonfederowanymi Stanami Ameryki
(tzw. Konfederacją lub Południem) w latach 1861–1865. Przyczynami wojny domowej były różnice społeczno-gospodarcze, zwłaszcza kwestia niewolnictwa. Walki
zakończyły się sukcesem uprzemysłowionej
Północy, w czym wielką rolę odegrał prezydent Abraham Lincoln.
Chcąc skonfrontować teorię
z praktyką autor przeprowadził
lekcję w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Kutnie. Temat został zrealizowany w trakcie dwóch jednostek
lekcyjnych. Podczas pierwszej
z nich uczniowie na podstawie
przygotowanych przez nauczyciela
tekstów źródłowych oraz wybranych fragmentów podręczników
zapoznali się z pięcioma aspektami
wojny secesyjnej. Kolejna lekcja została wykorzystana na stworzenie
alternatywnego rozwiązania tego
XIX-wiecznego kon liktu.

Reakcja uczniów
Na zakończenie drugiej lekcji
uczniowie wypełnili ankietę ewaluacyjną, w której mieli szansę oceny historii alternatywnej jako metody dydaktycznej. W lekcji brało

Prezydent Abraham Lincoln

udział dwudziestu trzech uczniów.
W pierwszym pytaniu uczniowie
oceniali metodę edukacyjną w skali
od jeden do dziesięciu. Średnia arytmetyczna ocen wyniosła 6,65. Oznacza to, że uznali tę metodę za ciekawą. Na pytanie: czy chcieliby, aby
była ona stosowana częściej, piętnastu uczniów opowiedziało się za wykorzystaniem historii alternatywnej
do celów edukacyjnych, siedmioro
zaznaczyło odpowiedź „raczej nie”,
jedna osoba nie miała zdania.
W dwóch kolejnych pytaniach
poproszono uczniów o wyrażenie
opinii na temat samej idei wykorzystania rozważań kontrfaktycznych na lekcjach historii. Oto lista
walorów dydaktycznych historii al-

1
E. Chorąży, D. Konieczko-Śliwińska, S. Roszak, Edukacja historyczna w szkole. Teoria i praktyka, Warszawa 2008, s. 137; K. Żegnałek, Dydaktyka ogólna. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2005, s. 163.

historia alternatywna

Spotkanie w Gettysburgu (19 listopada 1863 roku)

Flaga Konfederacji (Południa)

świadomie, problemu kształtowania
poczucia sprawstwa i odpowiedzialności sprzyjających ich dalszemu
rozwojowi osobistemu i społecznemu. Taka postawa wraz z umiejętnością rozwiązywania problemów
będzie zapewne cenniejszym kapitałem w ich dorosłym życiu niż szkolna
wiedza historyczna.

Reakcja nauczyciela
Zaangażowanie i chęć współpracy ze strony uczniów znacznie ułatwiło mi przeprowadzenie lekcji
według przedstawionego poniżej
scenariusza. Przekonałem się jednak na własnej skórze, że prowadzenie lekcji problemowej z wykorzystaniem historii alternatywnej
w sposób interesujący dla uczniów
jest trudnym przedsięwzięciem. Na
podstawie wypowiedzi uczniów
i własnych przemyślenia chciałbym podzielić się dwiema sugestiami dydaktycznymi.
Po pierwsze, należy bardzo
starannie dobierać tematy zajęć,
raczej z niezbyt odległych epok
i angażujące uczniów emocjonalnie. Do takich można zaliczyć np.
powstania narodowowyzwoleńcze
w XIX wieku, II wojnę światową czy

wprowadzenie stanu wojennego
w 1981 roku.
Po drugie, należy pamiętać o przygotowaniu gruntu do gdybania w postaci solidnej analizy rzeczywistego
przebiegu wydarzeń, które mają być
przedmiotem rozważań kontrfaktycznych. Z moich doświadczeń wynika, że nie powinno się prowadzić
lekcji historii realnej bezpośrednio
przed gdybaniem w tym samym
dniu. Odstęp między lekcją historii
realnej a historii kontrfaktycznej
umożliwiłby uczniom usystematyzowanie oraz pogłębienie wiedzy na
dany temat, a co za tym idzie – sprawniejsze tworzenie alternatywnych
rozwiązań. Jeśli jednak nauczyciel
zdecyduje się na przeprowadzenie
tego typu lekcji w ciągu jednego dnia,
powinien odpowiednio wcześniej
udostępnić uczniom materiały, które
będą opracowywane podczas zajęć.
Dzięki temu uczniowie mieliby więcej czasu na rozważenie problemu.
Można również przedłużyć ten ciąg
rozważań przez indywidualną pracę
uczniów, np. fakultatywne zadania
domowe.
Niestety, metoda ta nie może być
zbyt często stosowana ze względu na
jej czasochłonność. Obecnie nauczyciel z przepełnionym programem nauczania nie może pozwolić sobie na
częste urozmaicenia tego typu. Warto jednakże spróbować poświęcić
lekcję na tego typu rozważania. Metoda ta może nie tylko pobudzić uczniów do kreatywnego myślenia, lecz
także zachęcić ich do pogłębienia posiadanej już wiedzy historycznej.
Zdjęcia Fotolia
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ternatywnej ułożona z odpowiedzi
uczniów:
● rozwija kreatywne myślenie
i wyobraźnię;
● urozmaica lekcje historii;
● ułatwia zrozumienie sensu wydarzeń;
● umożliwia rozpatrywania wydarzenia pod różnym kątem;
● uwypukla błędy popełnione
przez ludzi w przeszłości;
● pozwala wcielić się w postaci historyczne oraz lepiej zrozumieć
problemy, przed którymi one
stanęły;
● pokazuje, jak jedno wydarzenie
może zmienić bieg historii;
● uczy myślenia o skutkach podejmowanych decyzji.
Lista mankamentów wprowadzania rozważań kontrfaktycznych
na lekcje historii wyraża obawy
uczniów lub ich sceptycyzm oraz
ich pragmatyzm wobec gdybania:
● poczucie braku sensu i celu gdybania;
● strata czasu, który można przeznaczyć na historię realną;
● niebezpieczeństwo pomieszania
historii prawdziwej z tą wirtualną;
● trudności z doborem faktów
przydatnych do konstruowania
scenariuszy alternatywnego biegu wydarzeń;
● niewystarczająca kreatywność
części uczniów;
● niechęć uczniów wobec gdybania, a w konsekwencji brak zaangażowania z ich strony.
Z ankiet wyłania się wyraźny
podział na dwie „odrębne historie”:
historię prawdziwą, służącą „wyższym celom”, i gdybanie, z którego
nic nie wynika. Tylko część uczniów widzi korzyści, jakie niesie za
sobą rozważanie innych możliwości rozwoju wydarzeń, innych wyborów i decyzji.
W odpowiedziach uczniów widoczna jest wyraźna dychotomia.
Niektórzy z nich stwierdzali, że nie
warto gdybać, bo i tak nie można
zmienić przeszłości, akcentując mocno zarazem, że gdybanie rozwija wyobraźnię i myślenie twórcze. Odwołując się do kreatywności, uczniowie
dotknęli, najprawdopodobniej nie-

historia alternatywna

Temat: Co by było, gdyby Południu udała się secesja?
IV ETAP EDUKACYJNY
KLASA III LICEUM
CZAS TRWANIA LEKCJI – 90 min.
C
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●
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●
●
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I. C
ukazanie najważniejszych przyczyn, przebiegu oraz
skutków wojny secesyjnej;
uzmysłowienie uczniom, że wojna secesyjna wcale
nie musiała skończyć się zwycięstwem Północy;
pobudzenie kreatywnego myślenia w związku
z możliwym, alternatywnym zakończeniem wojny
secesyjnej.
II. Cele operacyjne
Po zakończonych zajęciach uczeń potra i:
zdefiniować pojęcia: abolicja, secesja, wojna secesyjna, niewolnictwo, wojna totalna, carpetbagers,
rekonstrukcja, demokraci, republikanie;
wymienić najważniejsze postaci wojny secesyjnej:
Abraham Lincoln, Jefferson Davis, Robert Lee, William Sherman, Ulysses Grant;
zidentyfikować daty: 1860, 12 IV 1861, 22 IX 1862,
3 IV 1865, 1865;
wyjaśnić przyczyny oraz skutki wojny secesyjnej;
wyjaśnić, na czym polegał ruch abolicyjny i scharakteryzować jego główne cele;
scharakteryzować sytuację czarnoskórej części społeczeństwa zamieszkującego USA;
ukazać rzeczywiste cele kierujące dowódcami po
obydwu stronach konfliktu;

●
●

●

●
●

●

●
●
●

wymienić główne bitwy mające wpływ na przebieg
wojny;
dostrzec możliwość innego zakończenia wojny secesyjnej;
zarysować dalszy rozwój wydarzeń po „remisowym”
zakończeniu wojny.
III. Ewaluacja dydaktyczna:
Środki dydaktyczne:
A. Radziwiłł, W. Roszkowski, Historia dla maturzysty.
Wiek XIX. Podręcznik. Liceum ogólnokształcące. Zakres rozszerzony, Warszawa 2010.
M. Żywczyński, Historia powszechna 1789–1870,
Warszawa 1999.
E. Lenard, Z. Morawski, A. Żuberek, Historia w tekstach źródłowych dla licealistów. Część II, Warszawa
2004.
U. Wencel-Kalembkowa, S. Kalembka, Wybrane teksty źródłowe do dziejów powszechnych 1789–1870, Toruń 1973.
Informacje znalezione w Internecie.
Brystole.
Kredki, mazaki itp.

1. Metody dydaktyczne
● historia alternatywna, plakat, prezentacja Power
Point, samodzielna praca z podręcznikiem i tekstem
źródłowym.

II
OGNIWA
LEKCJI
ZAANGAŻOWANIE
BADANIE I PRZEKSZTAŁCANIE
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●

PRZEBIEG LEKCJI
1. Zapoznanie uczniów z tematem zajęć.
2. Podzielenie uczniów na pięć grup.
3. Uprzedzenie uczniów, że lekcja będzie się składała
dwóch części:
I. Będzie dotyczyć historii realnej,
II. Zostanie przeprowadzona na podstawie części pierwszej i będzie dotyczyć historii alternatywnej.
1. Wręczenie każdej grupie poleceń.
1. Uczniowie dzielą się powierzonymi zadaniami. Muszą
oni wybrać spośród siebie: lidera, sekretarza, sprawozdawcę, obserwatora i strażnika czasu. Temat zostanie
zaprezentowany, zgodnie z instrukcją, przez sprawozdawcę.
2. Uczniowie losują koperty zawierające tematy oraz materiały niezbędne do jego zrealizowania.
3. Nauczyciel informuje uczniów, że mogą korzystać ze
wszystkich dostępnych w klasie źródeł informacji
włącznie z Internetem.
4. Uczniowie planują w grupach sposób prezentacji swoich
tematów.
5. Uczniowie opracowują tematy, które będą prezentowane:
GRUPA I – Ruch abolicyjny oraz położenie czarnoskórej
ludności w USA

UMIEJĘTNOŚCI
KLUCZOWE

UWAGI
Lekcja będzie trwała 90 min.
Grupy skompletowane w sposób losowy. Umożliwi to stworzenie grup
nieopierających się na sympatiach.
Dzięki temu nauczyciel będzie mógł
zaobserwować stosunki panujące
między uczniami.

PRZEBIEG LEKCJI

BADANIE I PRZEKSZTAŁCANIE

GRUPA II – Secesja stanów południowych, czyli próba 1.
stworzenia suwerennego państwa.
GRUPA III – Wojna secesyjna jako pierwsza wojna totalna.
2.
GRUPA IV – Stanowisko Lincolna wobec secesji, abolicji
oraz wojny totalnej.
GRUPA V – Bilans wojny secesyjnej.
3.
6. Nauczyciel informuje uczniów, że czas przeznaczony na
przygotowanie prezentacji wylosowanego materiału
wynosi 20 min.

PREZENTACJA

1.
1. Każda grupa prezentuje pracę, którą wykonała. Prezentacja tematu nie powinna przekroczyć 7 min.

UMIEJĘTNOŚCI
KLUCZOWE
Umiejętność planowania, organizowania i oceniania
własnej nauki.
Umiejętność skutecznego komunikowania się
w różnych sytuacjach.
Umiejętność efektywnego współdziałania
w grupie.
Umiejętność skutecznego komunikowania się w różnych sytuacjach.

ZAANGAŻOWANIE
BADANIE I PRZEKSZTAŁCANIE

1. Nauczyciel informuje uczniów, że dalsza część lekcji historii będzie miała charakter alternatywny.
2. Nauczyciel tłumaczy uczniom, na czym polegają rozważania w ramach historii alternatywnej (uczniowie
otrzymują również tekst zawierający informacje na temat historii alternatywnej).
3. Nauczyciel ponownie zleca uczniom, aby podzielili się na
pięć grup, ale tym razem będą to tzw. grupy mieszane.
4. Nauczyciel przedstawia uczniom problem, który mają
przeanalizować w ramach historii alternatywnej: Co by
było, gdyby Południu udała się secesja?
5. Uczniowie otrzymują instrukcje dotyczące drugiej części lekcji.
1. Uczniowie dzielą się powierzonymi i zadaniami.
1. Umiejętność plano2. Muszą oni wybrać spośród siebie: lidera, sekretarza,
wania, organizowasprawozdawcę, obserwatora i strażnika czasu. Temat
nia
zostanie zaprezentowany, zgodnie z instrukcją, przez
i oceniania własnej
sprawozdawcę.
nauki.
3. Nauczyciel informuje uczniów, że pracując w ramach 2. Umiejętność skugrup mieszanych, powinni wymieniać się zdobytą
tecznego komuniwcześniej wiedzą, co pomoże im w trafnym konstruokowania się
waniu opisów historii alternatywnej.
w różnych sytua4. Każda grupa opracowuje własny model historii alternacjach.
tywnej zgodnie z otrzymaną instrukcją:
3. Umiejętność efektywnego współGRUPY I–V – Co by było gdyby Południu udała się sedziałania
cesja?
w grupie.
(Temat realizowany przy założeniu, że wojska Konfede- 4. Umiejętność krearacji zwyciężyły pod Gettysburgiem. Zostaje podpisany
tywnego myślenia.
rozejm oraz wyznaczona linia demarkacyjna między Skonfederowanymi Stanami Ameryki a Stanami Zjednoczonymi
Ameryki).

UWAGI
Losowanie zestawów spowoduje
zminimalizowanie ingerencji nauczyciela w pracę uczniów. Dzięki
temu uczniowie również odczują, że
tematy nie są im narzucone odgórnie.

historia alternatywna

OGNIWA
LEKCJI

Nauczyciel celowo w pierwszej części lekcji zrezygnował z re leksji,
gdyż zwieńczy ona całość rozważań.

Grupy mieszane umożliwią wymianę poglądów i informacji na opracowywany temat.
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Grupy pracują 15 minut.

REFLEKSJA
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PREZENTACJA

Umiejętność skutecznego komunikowania
się w różnych sytua1. Każda grupa prezentuje swój model historii alternatywcjach.
nej.
Umiejętność publiczCzas na prezentacje każdej grupy 4 min (w ten limit wlinego przedstawiania
czony jest czas na ewentualne pytania).
własnego stanowiska
i argumentacja jego
zasadności.
1. Nauczyciel zachęca uczniów do krótkiej wymiany opinii
na temat opracowanej przez siebie historii alternatywnej dotyczącej wojny secesyjnej.
Uczniowie wyrażają opinię na temat metody edukacyjnej wykorzystanej podczas lekcji oraz pracy w grupach
eksperckich (1. faza lekcji – historia realna) i mieszanych (2. faza lekcji historia alternatywna)

historia i style

Architektura

romańska
Na czym właściwie polega romanizm, gotyk, barok?
Jak go rozpoznać i odróżnić jeden styl od drugiego?
Michał Pszczółkowski

ażnym źródłem badań
historycznych
oraz
istotnym elementem nauczania historii są zabytki
architektury i budownictwa. Architektura zabytkowa jest
naocznym świadkiem dziejów historycznych, przede wszystkim jednak jest pomnikiem myśli twórczej
architektów i artystów, pomnikiem
przemian kulturowych, a tym samym zmieniających się poglądów
na formę i styl. Dwa tysiące lat rozwoju architektury polskiej przyniosły niezwykłe zróżnicowanie form
stylistycznych, które nie zawsze
są łatwe do odczytania. Na czym
właściwie polega romanizm, gotyk,
barok? Jak go rozpoznać i odróżnić
jeden styl od drugiego? Czy istnieje
jakiś klucz pozwalający na orientację w gąszczu form i detali?

W
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Katedra św. Michała w Hildesheim

W kolejnych odsłonach przedstawimy główne epoki w historii
architektury polskiej. Opierając
się na najbardziej charakterystycznych przykładach, spróbujemy
zrozumieć formy architektury zabytkowej. Rozpoczynamy od romanizmu jako pierwszej epoki,
która pozostawiła po sobie zachowane dzieła architektury, choć
nie pierwszej w ogóle – w czasach
tzw. pierwszego państwa polskiego sprzed najazdu Brzetysława
(1038) rozwijała się tzw. architektura przedromańska. Z tego okresu
dysponujemy jednak jedynie reliktami budownictwa, najczęściej
w postaci fundamentów.
Kazimierz Odnowiciel, przystępując w 1040 roku do odbudowy kraju, otworzył nowy rozdział
w dziejach architektury polskiej.
Epoka romańska trwa przez kolejne 200 lat, aż do najazdu tatarskie-

go w 1241 roku. W odróżnieniu od
czasów przedromańskich dysponujemy znaczną liczbą zachowanych
zabytków, przy czym są to wyłącznie budowle sakralne. Dużych kubaturowo obiektów zachowało się
wprawdzie niewiele, m.in. dlatego,
że większość romańskich katedr
i kolegiat została wchłonięta przez
gotyckie przebudowy. Gros istniejących realizacji to mniejsze obiekty grodowe i para ialne, najczęściej
z mniejszymi lub większymi naleciałościami z czasów późniejszych.
Przyjrzyjmy się jednemu z najbardziej charakterystycznych przykładów architektury romańskiej
– kolegiacie w Tumie pod Łęczycą,
konsekrowanej w 1161 roku. To
największy zabytek romanizmu na
ziemiach polskich, choć w części
będący wynikiem rekonstrukcji.
Ciężka, masywna sylwetka kolegiaty wygląda tak, jakby została
zbudowana z wielkich klocków,
typowa dla stylu romańskiego jest
bowiem tzw. addycyjność, polegająca na budowaniu kompozycji
z wyraźnie wyodrębnionych, prostych brył geometrycznych – prostopadłościanów, walców, stożków czy ostrosłupów. Materiałem
budowlanym tej epoki był kamień
w postaci ciosów, czyli prostopadłościennych bloków, przy czym na
północy najczęściej wykorzystywano twardy narzutowy granit,
na południu natomiast łatwiejsze
w obróbce wapienie i piaskowce,
wydobywane z kamieniołomów.
W górnych partiach wież znajdują
się typowe okna romańskie – dwudzielne biforia ❶ i trójdzielne
triforia ❷, a także wąskie otwory
strzelnicze. Kolumienki w biforiach
i triforiach zaopatrzono w kapitele kostkowe. Elewację i ściany
wnętrza artykułowano drobnymi
podziałami – są to lizeny ❸, czyli
pionowe pasy, cokoły, gzymsy i fryzy arkadkowe ❹.
Popatrzmy teraz na układ przestrzenny świątyni. Składa się
z trzech podłużnych naw ❺ – szerokiej głównej oraz węższych bocznych. Nawa boczna zakończona jest
prezbiterium ❻ – przestrzenią
ołtarzową, którą z kolei zamyka

historia i style

Kolegiata w Tumie pod Łęczycą – rekonstrukcja bryły i przekrój perspektywiczny, rysunki wykonane przez autora

polegająca na dostawieniu dodatkowej absydy od frontu. Fasadę
tworzy westwerk ❽, tj. potężny
masyw zachodni. W dolnej partii
westwerku umieszczano podziemną, sklepioną kryptę, przeznaczoną na prochy dostojników i relikwie. Wnętrza dzielono niekiedy na
dwie kondygnacje, wprowadzając
empory ❾ nad nawami bocznymi. Były one dostępne za pośrednictwem klatek schodowych w dobudowanych, okrągłych wieżach
❿. Nawę główną przekrywano
drewnianym stropem. Przykładem
zastosowania wzorców ottońskich
na ziemiach polskich może być
najważniejszy w tym czasie obiekt
sakralny – katedra wawelska, tzw.
Hermanowska, obecnie zachowana
w reliktach. Była to dużych rozmiarów bazylika trzynawowa z westwerkiem, złożonym z dwóch wież,
ujmujących absydę. Zachowane do
dziś relikty katedry Hermanowskiej to właśnie pozostałości westwerku z kryptą św. Leonarda, będącą jednym z najlepiej zachowanych
wnętrz romańskich w Polsce.
Kolegiata tumska jest właściwie
uproszczoną wersją katedry Hermanowskiej. Mamy tu do czynienia
z analogicznym układem dwugłowym i podobnym rozwiązaniem
westwerku, ponadto nad nawami
bocznymi wprowadzono empory,
otwarte do nawy głównej biforia-

mi. Na empory prowadzą schody
umieszczone w okrągłych wieżach.
Wzorce ottońskie można znaleźć
w wielu innych realizacjach romańskich na ziemiach polskich. Ich
popularność wynikała z faktu, że
budowle te były realizowane przez
wędrownych kamieniarzy i murarzy, mających w większości powiązania z największymi w tym czasie
warsztatami ottońskimi.
Jeszcze kilka słów o dekoracji.
Ulubionym miejscem koncentracji
romańskiego zdobnictwa, rzeźby oraz różnego rodzaju treści
ideowych były portale ⓫. Portal w średniowiecznej symbolice
religijnej miał wielkie znaczenie,
był bowiem interpretowany jako
„brama niebieska”. Typowy portal
romański ma uskokowe ościeża,
a nad otworem wejściowym tympanon – płaskorzeźbioną płytę,
zamkniętą półokrągłymi archiwoltami. Jednym z najbardziej dojrzałych pod względem jakości artystycznej przykładów jest portal
z kościoła kanoników regularnych
w Czerwińsku. Taki portal mamy
również w kolegiacie tumskiej.
W tympanonie umieszczono postaci Marii z Chrystusem na rękach
i dwoma aniołami, archiwolty zaś
pokryto bogatą dekoracją ornamentalną.
Zdjęcie Fotolia
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półokrągła absyda ❼. Podobnymi,
mniejszymi absydami zamknięto
nawy boczne. Prezbiterium skierowano ku wschodowi, co oznacza, że
świątynia jest orientowana.
Układ wnętrza świadczy o zastosowaniu modelu bazyliki, najbardziej powszechnej od czasów
wczesnochrześcijańskich dyspozycji przestrzennej w architekturze
sakralnej. O bazylice mówimy wówczas, kiedy nawa główna jest wyższa od naw bocznych, dzięki czemu
może być oświetlona własnymi oknami. O ile mniejsze realizacje romańskie, rozproszone po osadach
i grodach, zakładano na prostszych
rzutach (najczęściej były to kościoły
jednonawowe na planie podłużnym
albo centralnym), to duże budowle katedralne i kolegiackie miały
na ogół właśnie układ bazylikowy.
Jest on czytelny nie tylko we wnętrzu, ale także bryle kolegiaty (okna
nawy głównej znajdują się powyżej
dachów naw bocznych).
W literaturze naukowej możemy
znaleźć informację, że polskie budowle romańskie pozostawały pod
wpływem architektury ottońskiej.
Rzeczywiście, kolegiata tumska ma
szereg cech tego nurtu, rozwiniętego na ziemiach niemieckich w latach 950–1050. Charakterystyczną
cechą ottońskich bazylik (np. kościoła św. Michała w Hildesheim)
jest tzw. dwugłowość (bicefalizm),

WOS w teorii i praktyce
Największy problem Europy

Młody, wykształcony

– bez pracy…

20

Kryzys ekonomiczny najbardziej dotknął młodych i wykształconych ludzi.
W krajach Unii Europejskiej bezrobocie osób w wieku 15–24 lat wzrosło z 16% w 2008
do 23,5% w 2013 roku. Skąd taki paradoks? Przecież wszyscy twierdzą, że wykształcenie jest najskuteczniejszą drogą do poprawy sytuacji materialnej człowieka.
Adam Koman

Przyczyn tego zjawiska jest kilka. Najważniejsze z nich to:
nieprzystosowanie systemu oświaty i kształcenia do potrzeb rynku,
● przenoszenie produkcji z Europy do innych krajów,
zwłaszcza azjatyckich,
● kryzys gospodarczy i wzrost kosztów pracy.
Liberalna polityka państw UE ma swoje konsekwencje
w polityce edukacyjnej. W wielu krajach, w tym w Polsce,
dokonał się niebywały skok w poziomie wykształcenia ludności. W Polsce w 1990 r. na wyższych uczelniach studiowało
około 390 tys. osób. W ciągu 10 lat liczba studentów wzrosła
do 1,58 mln, by osiągnąć swoje apogeum dziesięć lat później,
w roku akademickim 2010/2011 studiowało w naszym kraju
1,84 mln osób.
Wykształcenie w wielu wypadkach było kwestią pieniędzy. Proﬁl kształcenia w 82% był ogólnoakademicki,
a jedynie w 18% praktyczny.
W strukturze kształcenia w 2011 r. nauki społeczne,
gospodarka i prawo stanowiły 37,6%, a technika, przemysł i budownictwo 16%.
Jednocześnie kolejne reformy edukacji, począwszy od
poziomu podstawowego, na licealnym kończąc, preferowały przedmioty humanistyczne, kosztem takich przedmiotów
●
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ytuacja młodych ludzi na rynku pracy od dłuższego czasu wzbudza zaniepokojenie wśród polityków,
zwłaszcza że w wielu krajach poziom bezrobocia wśród
ludzi młodych osiągnął niespotykaną dotychczas skalę –
w Hiszpanii we wrześniu 2014 r. wyniósł 53,7%, w Grecji
50,7%, a we Włoszech 42,9%.
W rosnącym wskaźniku bezrobocia niektórzy dostrzegają
największe zagrożenie dla samej Unii Europejskiej. W dorosłe życie wchodzą całe pokolenia bezrobotnych. Dla nich idee
zjednoczonej Europy, demokracja, wolność będę miały zupełnie inne znaczenie. A raczej ich brak bądź ich zaprzeczenie.

Młody, wykształcony, ale bez pracy
Przed kryzysem ﬁnansowym w 2008 r. w UE 16% osób
w przedziale wiekowym 15–24 nie miało pracy – dwa
razy tyle, co w całym społeczeństwie. W 2013 r. stopa
bezrobocia młodzieży w 28 państwach członkowskich
sięgnęła 23,5% (ogólny poziom bezrobocia w UE wynosił
10,8%). Wśród młodych bezrobocie rosło w tym czasie
dwa razy szybciej niż wśród starych pracowników.

Jedna Europa, inne problemy?

Kraj
EU 28
Niemcy
Austria
Norwegia
Holandia
Islandia
Malta
Dania
Estonia
Czechy
Luksemburg
Wielka Brytania
Słowenia
Finlandia
Litwa
Węgry
Łotwa
Szwecja
Bułgaria
Polska
Belgia
Rumunia
Francja
Irlandia
Słowacja
Cypr
Portugalia
Chorwacja
Włochy
Grecja
Hiszpania
Japonia
USA

Stopa bezrobocia
<25 lat w%
23,4
7,6
9,1
9,1
9,8
10,7
12,2
12,8
14,9
15,1
15,3
15,8
16,2
19,8
20,6
21,0
21,6
22,4
22,5
22,6
23,8
24,3
24,4
24,4
28,5
34,9
35,2
41,8
50,7
53,7
6,8
15,5

Stopa bezrobocia
25–74 lata w %
(2013)
9,5
5,0
4,3
2,6
5,9
4,3
5,2
5,9
7,6
6,1
5,0
5,4
9,2
6,5
10,9
8,9
10,7
5,7
11,8
8,8
7,1
5,9
8,8
11,6
12,5
13,6
14,8
14,1
42,9
25,3
23,8
3,8
6,1
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Źródło: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/
File:Unemployment_rate_by_gender_and_age,_2007-2013_(%25).png

Zdaniem niektórych młoda bezrobotna osoba w Grecji
ma takie same problemy jak osoba bezrobotna w Niemczech i dlatego potrzebuje takich samych rozwiązań. Badania udowodniły jednak, że tak nie jest: należy uwzględnić indywidualną sytuację danej młodej osoby – to, czy
ma niskie, czy wysokie kwaliﬁkacje, czy jest długotrwale,
czy tylko tymczasowo bezrobotna, czy jest mobilna, czy
nie; należy również uwzględnić system kształcenia, środki
zainwestowane w publiczne służby zatrudnienia i politykę
gospodarczą danego kraju w ujęciu ogólnym.
Badania wskazały, że nie istnieje uniwersalne rozwiązanie dla obniżenia stopy bezrobocia wśród młodzieży.
Najskuteczniejsze sposoby walki z bezrobociem osiągają
kraje, które łączą skuteczne systemy kształcenia w ścisłym po-
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Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny wielokrotnie
informował o problemie i krytykował wysoką stopę bezrobocia. W efekcie pojawiło się kilka inicjatyw, których celem jest
walka z bezrobociem wśród młodych, jak pakiet dotyczący
zatrudnienia młodzieży, gwarancja dla młodzieży, europejski
sojusz na rzecz przygotowania zawodowego, ramy jakości dla
staży oraz reforma sieci poszukiwania pracy EURES.
EKES przeprowadził też badania na temat wdrażania
unijnej polityki na rzecz zatrudnienia młodzieży w wybranych sześciu państwach członkowskich: Grecji, Chorwacji,
Włoszech, Austrii, Słowacji i Finlandii. Państwa te wybrano
ze względu na ich specyﬁczną sytuację w dziedzinie polityki dotyczącej młodzieży, biorąc pod uwagę bezrobocie
i odsetek NEET (osób, które nie pracują, nie kształcą się
ani nie szkolą) oraz inne szczególne wyzwania (np. bezrobocie długofalowe, integracja Romów) i opierając się
na dostępnych informacjach i dyskusjach prowadzonych
z przedstawicielami EKES-u, Komisji i stałych przedstawicielstw przy UE.

Tabela 1. Stopa bezrobocia wśród młodzieży w wieku
do 25. roku życia we wrześniu 2014 r.
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jak ﬁzyka, chemia, biologia. W niełasce znalazło się szkolnictwo zawodowe, uważane za relikt poprzedniego systemu.
W efekcie obraz młodego wykształconego Polaka bez
większego błędu można przedstawić jako wykształconego humanistę, ekonomistę lub prawnika. Kraj szczycił się
wskaźnikami poziomu wykształcenia i wszystko wydawało się w najlepszym porządku, w zgodzie z europejskim
i światowym trendem. Niestety, także pod względem bezrobocia wśród młodych i wykształconych.
Dlaczego bezrobocie w tej grupie zaczęło rosnąć
w niespotykanym do tej pory tempie? Większość ekspertów wskazuje na 2008 r. i wybuch światowego kryzysu
gospodarczego. To wtedy wskaźniki bezrobocia wśród
młodych zaczęły niepokojąco rosnąć.
Nie inaczej było w naszym kraju. Co gorsze, w Polsce
wskaźniki te systematycznie rosną i pewnie byłyby jeszcze
wyższe, gdyby nie emigracja młodych ludzi. A przecież
nasz kraj ominęła recesja gospodarcza.
Wydawać by się mogło, że rozwój technologii wymusza ciągłe doskonalenie umiejętności i przekwaliﬁkowanie się. Wydawałoby się też, że młodzi powinni być lepiej
przygotowani do tych wyzwań. Okazuje się, że tak się nie
dzieje. To starsi stażem pracownicy zachowali stanowiska pracy, a młodzież nie dostała szansy na sprawdzenie
swoich umiejętności. Prawdopodobnie przeszkolenie lub
przekwaliﬁkowanie starszego i doświadczonego pracownika kosztuje mniej niż zatrudnienie młodego o niesprawdzonych kwaliﬁkacjach. Nie bez znaczenia jest też rola
związków zawodowych, które stają w obronie już zatrudnionych.
Czynnikiem, który negatywnie wpływa na europejski
rynek pracy, jest wspomniane przenoszenie produkcji do
Azji. Teza ta ma wielu zwolenników, ale nie do końca
jest prawdziwa, czego dowodem są kraje, które przodują
w przenoszeniu owej produkcji, jak Niemcy czy Japonia.
Tam wskaźniki bezrobocia są najniższe.
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Tabela 2. Stopa bezrobocia w UE
Kraj
UE

2005
18,7

2007
15,5

2008
15,6

2009
19,9

2011
21,4

2012
22,9

2013
23,3

2014
23,4

Tabela 3.
Państwo
członkowskie
UE (28 państw członkowskich)
Grecja
Chorwacja
Włochy
Austria
Słowacja
Finlandia

Stopa bezrobocia
15–24 lata
23,5%
58,3%
49,7%
40,0%
9,2%
33,7%
19,9%

Stopa bezrobocia
25–74 lata
9,5%
25,4%
14,1%
10,3%
4,3%
12,5%
6,5%

wiązaniu z rynkiem pracy. Tak jest w przypadku Finlandii, gdzie
wysoki odsetek studentów instytucji szkolnictwa wyższego rozpoczyna pracę i zdobywa praktyczne doświadczenie zawodowe
jeszcze podczas studiów. Podobna, lecz nieidentyczna jest sytuacja w Austrii, gdzie ok. 40% 15-latków rozpoczyna przyuczenie
do zawodu, spędzając cztery dni w tygodniu w przedsiębiorstwie, zdobywając doświadczenie, a jeden dzień w szkole.
Z kolei system kształcenia w Grecji nie uwzględnia potrzeb rynku pracy, a programy przyuczenia do zawodu nie
są powszechnie stosowane. W przypadku Grecji do zaangażowania pracodawców w system kształcenia podchodzi
się z nieufnością, ponieważ w przeszłości pracodawcy nigdy nie brali udziału w procesie nauczania.
We Włoszech badania wykazały, że system kształcenia
i rynek pracy to dwa odrębne światy. Na dodatek silna
pozycja związków zawodowych w tym kraju nie ułatwia
walki z bezrobociem wśród młodzieży.

Niemiecki przykład
Inne doświadczenia mają Niemcy. Gospodarka niemiecka, która stanowi prawie 1/3 gospodarki Unii Eu-
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2010
21,0

Młodzież NEET (młodzież niekształcąca się,
niepracująca ani nieszkoląca się) 15–24 lata
13%
20,6%
18,6%
22,2%
7,1%
13,7%
9,3%

ropejskiej, potrzebuje nie tylko wysoko wykształconej
kadry, lecz także wysoko kwaliﬁkowanych pracowników.
Niemcy zrozumieli, że bezrobocie wśród młodzieży uda
się zmniejszyć, jeśli zmniejszy się bezrobocie wśród osób
o niższym wykształceniu. Postawili na system kształcenia,
który do niedawna funkcjonował także w Polsce – szkoły
zawodowe, technika i licea zawodowe. Dziś szacuje się,
że około 60% szesnastolatków trafia do Hauptschule,
wybierając zawód spawacza, mechanika, murarza czy
nawet inżyniera. Zdecydowana większość z nich kończy
szkołę i podejmuje pracę w wyuczonym zawodzie.
W proces zaangażowane są: Ministerstwo Oświaty i Badań Naukowych, które określa przepisy prawne i wskazuje,
w jakich 360 zawodach ma się odbywać kształcenie, przedsiębiorcy – 23% z nich przyjmuje uczniów na praktyki i naukę zawodu i ﬁnansuje ją, oraz izby przemysłowo-handlowe pośredniczące między szkołami a przedsiębiorstwami.
Niemiecki przykład zwalczania bezrobocia wśród młodych okazał się niezwykle skuteczny, choć początkowo
Niemcy byli krytykowani za rozwijanie szkolnictwa zawodowego. Zdaniem krytyków zmuszano w ten sposób
młodzież do zbyt wczesnego podejmowania decyzji o wy-
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borze zawodu, ograniczano wolność w sferze edukacji,
redukowano możliwość zrobienia kariery w przyszłości.

w gorszych warunkach niż ich rodzice. I to nie za sprawą
wojen, kataklizmów, tylko polityki, a raczej jej braku.
Foto – Fotolia

Rozwój biurokracji,
a nie przeciwdziałanie bezrobociu

Pakiet na rzecz zatrudnienia młodzieży (Youth
Employment Package) – przedstawiony w 2012 r.
przez KE, zawierał propozycję działań ułatwiających
młodym osobom transfer z edukacji do zatrudnienia.
W jego skład weszły: (I) gwarancje dla młodzieży, (II)
ramy jakości dla staży, (III) europejski sojusz na rzecz
przyuczania do zawodu, oraz (IV) wspieranie mobilności młodzieży w ramach EURES. Propozycja:
● ustanowienia gwarancji dla młodzieży, czyli zapewnienia wszystkim młodym ludziom w wieku
do 25 lat dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu czterech miesięcy od pozostawania bez
pracy lub zakończenia kształcenia formalnego, rozwinięta została następnie przez Radę UE, stając się
rekomendacją przyjęcia gwarancji dla młodzieży
przez wszystkie państwa członkowskie.
Uzupełnieniem pakietu jest Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative). Jej celem jest wskazanie źródeł ﬁnansowania działań na rzecz młodzieży w zakresie Wieloletnich Ram
Finansowych. Inicjatywa umożliwia wsparcie działań
podejmowanych m.in. w ramach gwarancji dla młodzieży. Utworzenie Inicjatywy stanowi kontynuację
dotychczasowych wysiłków KE i państw członkowskich UE dla poprawy sytuacji osób młodych na rynku
pracy. Na jej realizację przeznaczono środki w wysokości
6 mld EUR, rozłożone na siedem najbliższych lat
(2014–2020). Działania planowane w ramach Inicjatywy będą adresowane do regionów, w których poziom
bezrobocia wśród młodych ludzi przekracza 25%.
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W kwietniu 2014 r. w krajach EU bez pracy pozostawało 25 mln osób. To, ujmując rzecz obrazowo, więcej niż
jedno średniej wielkości państwo europejskie, jak Rumunia, albo dwa mniejsze – Belgia i Holandia – pozostające
na zasiłku całego kontynentu.
Eksperci są zgodni, że tylko pobudzenie wzrostu gospodarczego może się przyczynić do poprawy sytuacji na rynku pracy. Natomiast nie są już zgodni, jak to osiągnąć. Na
pewno nie gwarantuje to przynależność państwa do strefy
euro, czego dowodem jest Grecja czy Hiszpania. Niemiecki przykład uważany jest za skuteczny, ale kosztowny, nie
każde państwo byłoby w stanie go sﬁnansować.
Unia Europejska zapowiedziała, że przeznaczy 6 mld
euro na walkę z bezrobociem – Francja opowiedziała się
niedawno za przeznaczeniem na ten cen 45 mld euro –
ale sceptycy zwracają uwagę, że pieniądze te w większości
mogą być spożytkowane na rozwój biurokracji, zatrudnienie nowych urzędników, traﬁą do przedsiębiorców, pośredników, a nie do faktycznie potrzebujących.
Jedno jest pewne – kraje o silnej gospodarce, silnym
przemyśle, takie jak Niemcy, Japonia, a nawet USA, łatwiej
radzą sobie z bezrobociem wśród młodych niż pozostałe kraje. Państwa te, zwłaszcza Niemcy, ale też Austria, Holandia
i państwa skandynawskie, mają także bardziej rozwinięte
i skuteczniejsze systemy kształcenia i szkolenia zawodowego
oparte na dualnym systemie szkolenia lub innych formach
uczenia się w miejscu pracy. Lepiej też przewidują przyszły
rozwój rynków pracy oraz się do niego dostosowują. Pewnie
dlatego, że sami w pewnym stopniu kreują te rynki.
Jedno jest pewne, jeśli rządy poszczególnych państw nie
zajmą się skutecznie zwalczaniem bezrobocia wśród ludzi
młodych, może być to pierwsze pokolenie, które będzie żyło

Inicjatywy Komisji Europejskiej służące
wsparciu osób młodych na rynku pracy
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Nowa matura
z wiedzy o społeczeństwie
Stanisław Roszak

W

2015 r. zakończy się pierwszy cykl wdrażanej od
2008 r. podstawy programowej. Kolejna reforma
edukacyjna doczeka się wreszcie przynajmniej jednego
pełnego „przebiegu” przez klasy gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne. Zwieńczeniem całego procesu, a zarazem
najpoważniejszym sprawdzianem dla uczniów i nauczycieli będzie nowy egzamin maturalny. Zadania zamieszczane
są w informatorach wielu wydawnictw edukacyjnych oraz
w informatorze i arkuszu pokazowym, które są dostępne
na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Co przynosi nowa formuła egzaminu maturalnego z WOS?
Podstawowa różnica to możliwość zdawania wiedzy
o społeczeństwie wyłącznie jako przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Oczywiście przystąpić
do niego mogą nie tylko ci uczniowie, którzy realizowali
w szkole ten przedmiot na poziomie rozszerzonym. Maturę
z WOS mogą zdawać wszyscy – niezależnie od typu szkoły oraz zakresu podstawy programowej, który realizowali.
Wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego,
chyba że będzie to jedyny wybrany przedmiot dodatkowy
i uczeń do niego nie przystąpi.
Co jednak istotne, mają one wpływ na rekrutacje na
studia. W uchwałach senatów uczelni wyższych dotyczą-

cych postępowania rekrutacyjnego wynik egzaminu na
poziomie rozszerzonym często uzyskuje wyższy przelicznik.
Z pewnością więc warto dobrze przygotować się do tego
egzaminu i zdać go jak najlepiej, aby dostać się na wymarzony kierunek studiów.
Wiedza i umiejętności zostaną sprawdzone za pomocą
nowego arkusza, który składa się z ok. 30 zadań i jest
podzielony na dwie części test i wypracowanie. Test zbudowany jest z zadań typu otwartego i zamkniętego. Do
nich mogą być dołączone materiały źródłowe, np. artykuły naukowe i publicystyczne, dane statystyczne, ilustracje,
mapy, infograﬁki itp.
W drugiej części arkusza zamieszczone są trzy propozycje tematów wypracowania, z których jeden należy zrealizować.
Dzięki współpracy z Wydawnictwem Nowa Era możemy zaprezentować zestaw materiałów, które ułatwią
przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego.
Pierwsza część zawiera informacje praktyczne na temat konstrukcji arkusza, typów zadań, sposobu pracy
z określonym materiałem źródłowym. Część druga to
propozycje zadań maturalnych sprawdzających wiedzę
i umiejętności. Pełny zestaw materiałów zawiera najnowsza publikacja: Teraz matura. Wiedza o społeczeństwie. Zadania i arkusze maturalne, Wydawnictwo Nowa
Era 2015.
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Porady praktyczne
Arkusz maturalny z wiedzy o społeczeństwie składa
się z ok. 30 zadań i jest podzielony na dwie części: test
i wypracowanie. W części testowej znajdują się zadania
z dołączonymi materiałami źródłowymi, np. tekstami
naukowymi i publicystycznymi, danymi statystycznymi,
ilustracjami, mapami lub rysunkami satyrycznymi. W drugiej części arkusza zamieszczono trzy propozycje tematów
– zadaniem zdającego jest napisanie wypracowania na
jeden z nich.

Arkusz maturalny z wiedzy
o społeczeństwie
●

●

Zakres tematyczny zadań obejmuje obszary: społeczeństwo, polityka, prawo, stosunki międzynarodowe (w ramach zadań z poszczególnych obszarów mogą się pojawić polecenia dotyczące zagadnień gospodarczych).
Liczba zadań – ok. 30.

Liczba punktów – ok. 60 (przy każdym zadaniu zostanie
podana maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać za poprawne rozwiązanie):
– część testowa – ok. 48 punktów,
– wypracowanie – 12 punktów.
● Typy zadań w teście – zamknięte (np. wyboru wielokrotnego, typu prawda/fałsz, na dobieranie) lub otwarte (np. krótkiej odpowiedzi, z luką). Do wszystkich
zadań będą dołączone materiały źródłowe.
● Wypracowanie – do wyboru jeden z trzech tematów (co
najmniej jeden temat obudowany materiałem źródłowym, co najmniej jeden temat bez dołączonego źródła).
Tematy wypracowań będą zróżnicowane pod względem:
– treściowym – po jednym temacie z różnych działów
problemowych (społeczeństwo, polityka, prawo, stosunki międzynarodowe),
– formalnym – ujęcie przekrojowe lub problemowe,
●

z Polską i jeden temat związany z Europą lub światem.

Część testowa egzaminu
●

●

Do wszystkich zadań w teście będą dołączone materiały źródłowe, np. akty prawne, teksty naukowe
i publicystyczne, wykresy, tabele, mapy, ilustracje,
plakaty lub druki urzędowe. Zadania mogą występować pojedynczo lub w wiązkach tematycznych. To
oznacza, że czasem jeden materiał źródłowy będzie
dotyczyć kilku zadań, a jedno zadanie – składać się
z dwóch lub trzech poleceń cząstkowych. Zadania
będą zróżnicowane pod względem poziomu trudności
i zostaną dobrane tak, by:
– odwoływały się do zagadnień z różnych obszarów
tematycznych: społeczeństwa, polityki, prawa i stosunków międzynarodowych (z akcentem na kwestie
dotyczące polityki), ujmowanych także w kontekście
gospodarczym,
– sprawdzały umiejętności złożone, przede wszystkim
dostrzeganie współzależności i związków przyczynowo-skutkowych oraz interpretowanie informacji
i wykorzystywanie ich w praktyce,
– odnosiły się do konkretnych wymagań podstawy
programowej, nie tylko dla IV etapu kształcenia
(czyli dla szkół ponadgimnazjalnych), lecz także dla
etapów wcześniejszych (dotyczy to w szczególności
zagadnień dotyczących życia gospodarczego, które
choć są omawiane tylko w gimnazjum, mogą się pojawić na egzaminie maturalnym).
Forma zadań także będzie zróżnicowana – w arkuszu
wystąpią zarówno zadania otwarte, jak i zamknięte. ZaCzasownik

dania otwarte będą przeważać, to za ich rozwiązanie
będzie można zdobyć najwięcej punktów.
● Zadania zamknięte to zadania:
– wyboru wielokrotnego (należy zaznaczyć tyle właściwych odpowiedzi, ile podano w poleceniu),
– typu prawda/fałsz (Twoim zadaniem będzie ocena
prawdziwości podanych stwierdzeń lub właściwe wskazanie faktów i opinii zawartych w materiale źródłowym),
– na dobieranie (przyporządkowanie, klasyﬁkowanie,
ustawienie we właściwej kolejności).
W poleceniach do zadań zamkniętych najczęściej pojawią się takie czasowniki, jak: wybierz, zaznacz, podkreśl,
dopisz, wpisz (znak X).
● Rozwiązanie zadań otwartych będzie wymagać tworzenia samodzielnej odpowiedzi, czasem krótkiej (np.
uzupełnienie luki w zdaniu lub na schemacie, podanie
przykładu, nazwy zjawiska przedstawionego w materiale źródłowym), czasem kilkuzdaniowej (np. uzasadnienie własnego zdania na dany temat, porównanie
i analiza danych zaprezentowanych na schemacie).
W poleceniach do takich zadań zwykle wystąpią czasowniki podaj, oceń, porównaj, rozstrzygnij, rozważ,
scharakteryzuj, uzasadnij lub wyjaśnij.

O czym należy pamiętać,
rozwiązując zadania testowe?
●

Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań uważnie przeczytaj i przeanalizuj każde polecenie. Warto
poświęcić czas na zastanowienie się, jaką czynność należy wykonać w celu udzielenia właściwej odpowiedzi.
Zwróć szczególną uwagę na tzw. czasowniki operacyjne użyte w poleceniach, takie jak podaj, przedstaw,
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Przykładowe zastosowanie

Oceń

Sformułuj (wydaj) opinię o zjawisku/wydarzeniu/procesie na podstawie własnej wiedzy i/lub materiału
źródłowego.

Porównaj

●

●

Wskaż podobieństwa i/lub różnice między wydarzeniami, procesami lub zjawiskami społecznymi.
Nazwij dostrzeżone podobieństwa i/lub różnice.

Zajmij stanowisko, czy podane informacje są:
● prawdziwe/fałszywe,
● słuszne/niesłuszne,
● użyteczne/nieużyteczne itp.

Rozważ

Podaj argumenty i kontrargumenty dla podanej tezy oraz oceń ich prawdziwość (słuszność).

Scharakteryzuj

Opisz przebieg wydarzeń, procesów lub zjawisk z podaniem:
● najważniejszych faktów,
● przyczyn,
● następstw,
● głównych uczestników.

Udowodnij (uzasadnij)

●
●
●

●

●

Przedstaw związki przyczynowo-skutkowe między podanymi zjawiskami/wydarzeniami/ procesami.
Dobierz odpowiednie argumenty dowodzące prawdziwości podanej tezy.
Przedstaw rozumowanie, w którym na podstawie własnej wiedzy i/lub podanego materiału
źródłowego oddasz sens podanego zjawiska/wydarzenia/procesu.
Przedstaw fakty i/lub przyczyny/skutki działań ludzkich (jednostek, grup, instytucji), relacje/
zależności między faktami/zjawiskami/procesami.
Przedstaw przyczyny/skutki powstawania różnych interpretacji wydarzeń/zjawisk/procesów.

Źródło: Informator o egzaminie maturalnym z wiedzy o społeczeństwie od roku szkolnego 2014/2015, www.cke.edu.pl.
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Rozstrzygnij

Wyjaśnij

WOS w teorii i praktyce

– przestrzennym – co najmniej jeden temat związany

WOS w teorii i praktyce

wymień. Każdy z nich wskazuje na to, jakiego rodzaju
i jak obszerna powinna być odpowiedź (np. polecenia
rozpoczynające się od czasowników opisz lub wyjaśnij
wymagają o wiele obszerniejszej odpowiedzi niż zaczynające się od czasowników podaj czy wymień). Wskazówki dotyczące przykładowego zastosowania tych
czasowników, których zrozumienie najczęściej sprawia
zdającym problem, zamieszczono w informatorze maturalnym.

●

W wypadku zadań zamkniętych za właściwą odpowiedź, czyli precyzyjną realizację polecenia, dostaniesz
1 punkt. Za brak odpowiedzi, błędną odpowiedź lub
zaznaczenie więcej odpowiedzi, niż to wynika z polecenia, otrzymasz 0 punktów.
W zadaniach otwartych skala oceniania może być rozbudowana (od 0 do 3 punktów, egzaminator może
przyznawać tylko pełne punkty, bez połówek). To, ile
punktów dostaniesz, zależy od stopnia poprawności
Twojej odpowiedzi.

Pamiętaj, że jeśli w zadaniu otwartym udzielisz właściwej odpowiedzi i jednocześnie podasz
dodatkowe błędne informacje, które świadczą
o niezrozumieniu przez Ciebie danego zagadnienia,
to całe zadanie zostanie ocenione na 0 punktów.

Jak napisać wypracowanie maturalne
z wiedzy o społeczeństwie?
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●

Ocenianie odpowiedzi testowych

●
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●

I. Analiza tematu
W arkuszu maturalnym znajdą się trzy tematy wypracowań. Twoim zadaniem będzie napisanie pracy na jeden
z nich. Tematy wypracowań:
● mogą zostać sformułowane jako:
– samodzielne pytania/zagadnienia do rozważenia,
scharakteryzowania lub omówienia,
– pytania/zagadnienia do rozważenia, scharakteryzowania lub omówienia, którym towarzyszy dodatkowo
materiał źródłowy (np. mapa, dane statystyczne, tekst),
● będą dotyczyć różnych obszarów tematycznych:
– społeczeństwa,
– polityki,
– prawa,
– stosunków międzynarodowych,
● będą się odnosić do ujęcia opisywanego zagadnienia
w sposób:
– problemowy,
– przekrojowy,
● będą dotyczyć:
– Polski (co najmniej jeden temat),
– Europy i świata (jeden temat).
II. Plan wypracowania
● Przygotuj w brudnopisie plan wypracowania. Wyróżnij w nim trzy najważniejsze części wypowiedzi, czyli

●

wstęp, rozwinięcie i zakończenie, a następnie zapisz
krótko zagadnienia, które powinny się znaleźć w każdej z nich. Opracowanie przemyślanego, uporządkowanego planu ułatwi Ci pracę.
We wstępie planu zapisz swoje propozycje interpretacji
polecenia, podaj kluczowe pojęcia lub sformułuj własne stanowisko.
W części planu dotyczącej rozwinięcia zasygnalizuj
tezę, wymień w punktach argumenty, stwierdzenia
potrzebne do wyjaśnienia analizowanego zagadnienia, a następnie zastanów się, w jakiej kolejności najlepiej je zaprezentować. Jeśli do tematu wypracowania dołączono materiał źródłowy (np. tekst, mapę lub
wykres), uważnie go przeanalizuj i zanotuj w punktach wszystkie te informacje, które później wykorzystasz w pracy.
W zakończeniu podsumuj rozważania, zapisz propozycje wniosków i ocen oraz wyraź własne zdanie.

III. Pisanie wypracowania
● We wstępie wskaż problem albo zasadnicze kwestie,
których rozwinięcie znajdzie się w Twojej pracy. Możesz
też postawić kilka pytań, na które później udzielisz odpowiedzi. Jeśli temat wymaga sformułowania stanowiska,
określ je jasno i konkretnie. Pomocne w tym mogą się
okazać zwroty: Moim zdaniem…, Uważam, że… itp.
● W rozwinięciu odwołaj się do przygotowanego
wcześniej planu. Opisz i wyjaśnij znajdujące się w nim
zagadnienia. Jeśli do tematu dołączono materiał źródłowy, wykorzystaj informacje płynące z jego analizy.
Pamiętaj przy tym o poprawności merytorycznej oraz
unikaniu zbędnych sformułowań, które nie wniosą
do pracy żadnych istotnych treści. Nie należy przedstawiać zagadnień niezwiązanych z tematem ani pisać wszystkiego, co się wie na dany temat – jednym
z głównych kryteriów oceny jest umiejętność selekcji
materiału.
● W zakończeniu pracy należy podsumować rozważania.
Ponownie odnieś się do tematu pracy, jeszcze raz określ
zajmowane stanowisko, tym razem z perspektywy opisanych zagadnień lub wyrażonych opinii. Sformułuj
wnioski i oceny.
● Pamiętaj o przemyślanej, spójnej i logicznej strukturze
pracy, właściwych proporcjach między wstępem, rozwinięciem i zakończeniem (rozwinięcie to najdłuższa
część), poprawności językowej, a także o zachowaniu
akapitów i marginesów oraz o estetyce pisma.
● Jeśli zabraknie Ci miejsca w czystopisie, możesz kontynuować pisanie pracy w brudnopisie. Przekreśl słowo
BRUDNOPIS, nad nim zapisz słowo CZYSTOPIS – to
sygnał dla egzaminatora, że powinien sprawdzić zapisane tu fragmenty wypracowania.

Ocenianie wypracowania
●

Za napisanie wypracowania możesz otrzymać maksymalnie 12 punktów. Podczas oceniania Twojej pracy
egzaminator uwzględni cztery kryteria: wartość meryto-

●

Wartość merytoryczna wypracowania dotyczy:
– sposobu i zakresu przedstawienia istotnych aspektów zagadnienia,
– stopnia wykorzystania znajomości i rozumienia różnych aspektów danego problemu do jego opisu
w szerszym kontekście interpretacyjnym,
– wykazania się znajomością pojęć związanych z danym zagadnieniem,
– umiejętności wyrażania opinii i formułowania ocen
oraz włączania ich w treści opisowo-wyjaśniające. Poprawność merytoryczna jest oceniana
w kontekście liczby popełnionych błędów merytorycznych. Selekcja informacji dotyczy właściwej
hierarchizacji i doboru informacji umieszczanych
w pracy. Ostatnie kryterium – język, styl i kom-

Poziom III

Poziom II

●

WARTOŚĆ MERYTORYCZNA (12 PKT)
Zdający:
● przedstawił w pełni wszystkie istotne aspekty
zagadnienia,
● wykorzystał znajomość i
rozumienie różnych
aspektów danego problemu do jego opisu w szerszym kontekście interpretacyjnym,
● wykazał się znajomością licznych pojęć związanych z danym zagadnieniem,
● wykazał się umiejętnością wyrażania opinii
i formułowania ocen oraz wiązania ich z treściami opisowo-wyjaśniającymi w narracji.

POPRAWNOŚĆ MERYTORYCZNA
Zdający nie popełnił żadnego błędu merytorycznego.
SELEKCJA INFORMACJI
Zdający przeprowadził poprawną selekcję i hierarchizację informacji (nie zamieścił w pracy fragmentów
niezwiązanych z tematem).
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JĘZYK, STYL I KOMPOZYCJA
Zdający zaprezentował wywód w pełni spójny, harmonijny i logiczny.

WARTOŚĆ MERYTORYCZNA (8 PKT)
Zdający:
● przedstawił w pełni większość istotnych aspektów lub pominął tylko jeden istotny aspekt zagadnienia,
● wykorzystał znajomość i
rozumienie wybranych aspektów danego problemu do jego opisu,
bez uwzględniania w wystarczającym stopniu
kontekstu interpretacyjnego,
● wykazał się znajomością wybranych pojęć
związanych z danym zagadnieniem.

POPRAWNOŚĆ MERYTORYCZNA
Zdający popełnił jeden lub dwa błędy merytoryczne.

WARTOŚĆ MERYTORYCZNA (4 PKT)
Zdający:
● zasygnalizował
jedynie większość istotnych
aspektów lub pominął więcej niż jeden istotny
aspekt zagadnienia,
● wykorzystał w niewystarczającym stopniu znajomość i rozumienie wybranych aspektów danego problemu do jego opisu, bez ukazywania
związków z kontekstem interpretacyjnym,
● wykazał się znajomością jedynie nielicznych pojęć związanych z danym zagadnieniem.

POPRAWNOŚĆ MERYTORYCZNA
Zdający popełnił trzy lub cztery błędy merytoryczne.
SELEKCJA INFORMACJI
Zdający przeprowadził w niewystarczającym stopniu selekcję informacji i ich hierarchizację (napisał pracę, której znaczną część stanowią fragmenty niezwiązane z tematem).

(0 PKT)
Treść pracy wskazuje, że zdający nie zrozumiał
tematu.

Zdający popełnił co najmniej pięć błędów merytorycznych. Ponad połowę pracy stanowią fragmenty niezwiązane z tematem. Wywód jest niekomunikatywny.

SELEKCJA INFORMACJI
Zdający przeprowadził niekonsekwentną selekcję
informacji i ich hierarchizację (umieścił w pracy nieliczne fragmenty niezwiązane z tematem).
JĘZYK, STYL I KOMPOZYCJA
Zdający zaprezentował wywód nie w pełni uporządkowany.

JĘZYK, STYL I KOMPOZYCJA
Zdający zaprezentował wywód w sposób chaotyczny i nielogiczny.

Źródło: Informator o egzaminie maturalnym z wiedzy o społeczeństwie od roku szkolnego 2014/2015, www.cke.edu.pl.
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Poziom I

●

pozycja – odnosi się do spójności, harmonijności
i logiki wywodu.
Na początku egzaminator przeanalizuje wartość merytoryczną Twojego wypracowania. Oceni ją na 0 punktów, 4 punkty (poziom I), 8 punktów (poziom II) albo
12 punktów (poziom III). O ostatecznym wyniku zdecyduje stopień realizacji pozostałych kryteriów. Jeśli spełnisz dane kryterium na poziomie wyższym od poziomu
wartości merytorycznej – otrzymasz jeden punkt, jeśli
na poziomie niższym – stracisz jeden punkt.
Przykładowo – jeśli egzaminator oceni wartość merytoryczną Twojej pracy na 8 punktów (poziom II), ale
jednocześnie uzna, że pozostałe trzy kryteria zostały
zrealizowane na poziomie III, za każde z tych kryteriów
otrzymasz dodatkowo po jednym punkcie. W efekcie za
wypracowanie zdobędziesz 11 punktów.
W informatorze maturalnym szczegółowo opisano stopień realizacji kryteriów na wszystkich poziomach.

WOS w teorii i praktyce

ryczną, poprawność merytoryczną, selekcję informacji
oraz język, styl i kompozycję pracy.

WOS w teorii i praktyce

Zadania maturalne
Materiał źródłowy do zadania 8.
Wykres. Okres pozostawania bez pracy przed złożeniem wniosku o doﬁnansowanie rozpoczęcia działalności
gospodarczej

Zadanie 8. (0-1)
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Sformułuj wniosek wynikający z porównania danych dotyczących okresu pozostawania bez pracy i podejmowania decyzji
o samozatrudnieniu.
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
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Materiał źródłowy do zadań 9. i 10.
O nauczaniu na odległość
Pierwsze wzmianki na temat nauczania na odległość pochodzą już z XVIII wieku w Stanach Zjednoczo- nych Ameryki.
Właśnie tam pojawiło się pierwsze ogłoszenie prasowe z ofertą kursu korespondencyjnego, który polegał na przesyłaniu
pocztą między studentami a prowadzącymi materiałów szkoleniowych i zadań. Na początku XIX wieku nie tylko w Stanach Zjednoczonych, a także w Europie oferowano kursy językowe oraz kursy stenograﬁi na odległość. Przykładowo
w 1837 roku Isaac Pitman angielski fotograf i wynalazca stenograﬁi rozpoczął nauczanie korespondencyjne w Bath (Anglia). Studenci przepisywali metodą stenograﬁi fragmenty Biblii i przesyłali je pocztą do oceny. Brat Isaaca Benn w 1852
roku wprowadził podobny system w Stanach Zjednoczonych. Jego kursy zostały przełożone na kilkanaście języków.
Źródło: www.egolerning.pl (dostęp: 04.07.2014).

Zadanie 9. (0-1)
Wymień dwie współcześnie występujące formy edukacji na odległość, inne niż opisane w tekście.
__________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
● __________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
●

Zalety:
__________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
● __________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
●

Wady:
__________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
● __________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
●
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Zadanie 10. (0-2)
Podaj po dwie zalety i wady nauczania na odległość.

Materiał źródłowy do zadania 11.
Wykres. Stopa bezrobocia w zależności od poziomu wykształcenia w państwach Unii Europejskiej w 2012 r. (w %)
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Zadanie 11. (0-2)
Oceń skalę bezrobocia wśród osób z wykształceniem na poziomie 3. i 4. (według klasyﬁkacji ISCED) w państwach
Trójkąta Weimarskiego na tle pozostałych państw UE.

Wskazówka

Aby właściwie rozwiązać to zadanie i otrzymać za nie maksymalną liczbę punktów (2 p.), należy wskazać państwa, które należą do Trójkąta Weimarskiego, i co najmniej dwa razy odwołać
się do danych statystycznych (dotyczących państw Trójkąta Weimarskiego i innych krajów UE).
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____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
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Polska demograficznie,
czyli co się z nami stało przez siedemdziesiąt lat?
Piramida demograﬁczna współczesnej Polski to zagadnienie istotne nie tylko
z historycznego punktu widzenia. To problem współczesności. Co wpłynęło na
wielki wzrost liczby ludności po wojnie i dlaczego należymy dziś to starzejących
się społeczeństw?
Agnieszka Zielińska

W
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II wojnie światowej na skutek działań wojennych,
ludobójstwa stosowanego przez okupantów wobec
ludności narodowości polskiej i żydowskiej zamieszkującej
na terenie II Rzeczypospolitej, jak również ogólnych bardzo złych warunków życiowych zmarło około 6 milionów
osób.
Jeszcze w 1931 roku według spisu ludności było nas
nieco ponad 32 miliony, w 1946 roku zaś już tylko 23,6
miliona, w tym jednak tylko około 20 milionów mieszkańców Polski przedwojennej lub ich potomków. Wojna
zachwiała także bardzo poważnie równowagą płci w naszym społeczeństwie. Wśród owych 6 milionów osób
przeważali mężczyźni. Dodatkowo po zakończeniu wojny
mężczyźni wyzwoleni z obozów koncentracyjnych, obozów

jenieckich i robót przymusowych nie od razu wrócili do
kraju. Kilkaset tysięcy ludności pozostawało też jeszcze na
zesłaniu na terenie ZSRR. To wszystko spowodowało, iż
pierwszy powojenny spis ludności z 1946 roku ujawnił
ogromny deﬁcyt mężczyzn w populacji Polski, który w kolejnych latach zmniejszał się przez procesy migracyjne
i ludnościowe1.

Jak zmieniała się Polska
w okresie powojennym?
Przede wszystkim szybko stała się krajem homogenicznym pod względem narodowościowym i wyznaniowym.
Zamieszkiwali tu głównie Polacy i katolicy. Oczywiście ta
nowa rzeczywistość była efektem działań repatriacyjnych,
repolonizacyjnych, strat wojennych w ludziach, ale także
zmian terytorialnych, które zaobserwować można bardzo
łatwo, porównując mapę II Rzeczypospolitej z mapą Polski po II wojnie światowej. Liczba ludności naszego kraju
powoli rosła do ponad 38 milionów, jednak w latach dziewięćdziesiątych nastąpiło zatrzymanie wzrostu ludności.
Współcześnie liczba ludności oscyluje wokół 38,5 miliona
osób, co jest efektem wielu różnych czynników i wynika
nie tylko z przyrostu naturalnego, lecz także migracji (wykres 1).
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Wykres 1. Liczba ludności Polski w latach 1921–2011 (w tysiącach)

Źródła: dane za lata 1921-1995: Historia Polski w liczbach. Państwo. Społeczeństwo, t. 1, Warszawa 2003, s. 357, tabela 84 (349), s. 369, tabela 99 (364); dane
za rok 2002: http://old.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/lu_struktura_ludnosci_02_
tablica2.xls (dostęp z listopada 2014 roku), dane za rok 2011: http://stat.gov.
pl/cps/rde/xbcr/gus/l_podst_inf__o__syt_demograﬁcznej_2011.pdf
(dostęp
z listopada 2014 roku).
1

Te i bardziej szczegółowe informacje na temat deformacji struktury płci w Polsce po II wojnie światowej: A. Gawryszewski, Ludność Polski w XX
wieku. t. 1, Monografie 5, Warszawa 2005, s. 211–217.

Rozwody

Urodzenia
żywe

Zgony
ogółem

Zgony
niemowląt

281,9

8,0

267,1

11,0

622,5

241,8

72,5

763,1

288,7

82,4

258,6

13,3

793,8

261,6

64,6

244,2

14,8

669,5

224,2

37,5

280,3

34,6

547,8

268,6

20,0

307,4

39,8

695,8

353,2

17,7

36 745

305,9

45,8

723,6

352,2

16,7

38 073

255,4

42,4

547,7

390,3

10,6

2000

38 254

211,2

42,8

378,3

368,0

3,1

2003

38 191

195,4

48,6

351,1

365,2

2,5

2009

38 167

250,8

65,3

417,6

384,9

2,3

2010

38 530

228,0

61,3

413,3

388,4

2,3

2013

38 496

181,0

66,0

371,9

387,2

1,7

Lata

Liczba ludności

Małżeństwa

1946

23 640

1950

25 035

1955

27 550

1960

29 795

1970

32 658

1980

35 735

1983
1990
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Tabela 1. Ludność Polski w latach 1946–2013 (dane w tysiącach)

Źródło: dane za lata 1946–2009: http://old.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/lu_struktura_ludnosci_02_tablica2.xls (dostęp z listopada 2014 roku); dane za rok 2010:
http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bip/BIP_raport_2010-2011.pdf (dostęp z listopada 2014 roku)dane za rok 2013: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_podst_inf_o_rozwoju_dem_pl_do_2013.pdf (dostęp z listopada 2014 roku).

2
3

Wykres 2. Umieralność niemowląt na 1000 urodzeń żywych w Polsce w latach 1946–2013
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Źródło: dane za lata 1946–2009: http://old.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/lu_
struktura_ludnosci_02_tablica2.xls (dostęp z listopada 2014 roku); dane za rok
2010: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bip/BIP_raport_2010-2011.pdf (dostęp
z listopada 2014 roku); dane za rok 2013: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_
podst_inf_o_rozwoju_dem_pl_do_2013.pdf (dostęp z listopada 2014 roku).

ralnością nowo narodzonych dzieci są ogromne. Już od
dawna nie mamy takiej jak przed wojną, tj. prawie najwyższej w Europie umieralności niemowląt. Sukcesy zobowiązują. Mamy obowiązek kontynuowania walki z umieralnością niemowląt z nie słabnącą siłą, aby w możliwie
bliskim czasie wyrównać nasze wciąż jeszcze duże zaległości w stosunku do innych krajów […]. Prymat Szwecji [na
przestrzeni okresu 1950–1970] jest bezsporny. Kraj ten
jest nader bliski sprowadzenia umieralności niemowląt do
jej biologicznego minimum [11‰]. Tuż za Szwecją znajdują się Finlandia i Holandia ze stopą umieralności niewiele wyższą (12,5–12,7‰)”3.
Rozwój naszego kraju pod względem opieki neonatologicznej, ale także pod względem opieki nad
kobietą w ciąży; niesamowity rozwój medycyny, któ-

Wskaźnik umieralności niemowląt: (liczba zgonów niemowląt/liczba urodzeń żywych)*1000, wynik otrzymujemy w promilach (‰),
E. Rosset, Demografia Polski, t. 2, Warszawa 1975, s. 452–454.
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Sytuacja demograﬁczna naszego kraju po II wojnie
światowej pozostawiała wiele do życzenia, jednak w każdej populacji po kataklizmach, które dziesiątkują ludność,
przychodzi okres kompensacyjny – tak też stało się w Polsce (tabela 1). Mimo przeciwności losu, biedy, zniszczeń
wojennych, okresu stalinizmu dążenie człowieka do
normalnego funkcjonowania, do zakładania rodziny,
do ponownego po wojnie łączenia rodzin, a przez
to przedłużenia gatunku było silniejsze. Dlatego lata
pięćdziesiąte XX wieku to w naszym kraju okres wielkiego
wyżu demograﬁcznego. Liczba urodzonych dzieci wyniosła w 1955 roku – roku szczytowym – prawie 794 tysiące. Później już nigdy nie urodziło się w Polsce tyle dzieci
w ciągu jednego roku. W tym okresie zawierano też dużo
małżeństw – zazwyczaj ponad 250 tysięcy rocznie. Przy
stosunkowo niskiej liczbie zgonów oraz rozwodów – nie
więcej niż 16 tysięcy rocznie – stawaliśmy się społeczeństwem, które śmiało nazwać można progresywnym, odmładzającym się.
Problemem z demograﬁcznego punktu widzenia była
na pewno wysoka umieralność niemowląt, której poziom
jest wyznacznikiem rozwoju cywilizacyjnego populacji, poziomu służby zdrowia (wykres 2). Szybko jednak, dzięki
rozwojowi medycyny i opieki zdrowia, jak również poprawie warunków życiowych, mieszkaniowych, higienicznych,
liczba umierających niemowląt zaczęła spadać. W 1946
roku wskaźnik umieralności niemowląt wynosił w Polsce
116,5‰ (zmarło 72,5 tysiąca niemowląt), w 2013 roku
zaś wartość tego wskaźnika wyniosła tylko 4,6‰ (zmarło
1,7 tysiąca niemowląt)2.
Już w 1975 roku Edward Rosset pisał: „Nie da się zaprzeczyć, że nasze osiągnięcia w dziedzinie walki z umie-
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ry pozwala na wykonywanie operacji już podczas życia płodowego lub tuż po narodzeniu dziecka; wielki
postęp w ratowaniu życia wcześniaków – te kwestie
w zasadniczy sposób wpłynęły na gigantyczny spadek umieralności niemowląt. Śmiało można stwierdzić,
że dziś jesteśmy pod tym względem w ścisłej czołówce, nie
ustępujemy krajom Europy Zachodniej, co zdecydowanie
cieszy. O wiele gorsza sytuacja pod tym względem występuje w krajach azjatyckich czy afrykańskich (wykres 3).
Kolejny i ostatni jak na razie wyż demograﬁczny miał
miejsce w Polsce sporo lat temu, bo na początku lat osiemdziesiątych. Wówczas w roku szczytowym – 1983 – urodziło się 723,6 tysiąca dzieci. Niestety w kolejnych latach
następował spory spadek urodzeń, aż do roku 2003, kiedy
to liczba urodzeń wyniosła tylko 351,1 tysiąca dzieci. To
było pierwsze dno niżu demograﬁcznego. Na domiar złego
w latach 2002–2005 liczba urodzeń była niższa niż liczba
zgonów. Mieliśmy więc w naszym kraju po raz pierwszy
od II wojny światowej do czynienia z ujemnym przyrostem
naturalnym. W kolejnych latach sytuacja nieco się poprawiła, ale nie na długo: od 2010 roku liczba urodzeń znowu
zaczęła spadać do nieco ponad 413 tysięcy z ponad 417
tysięcy w 2009 roku, a w 2013 roku zaliczyliśmy kolejny
ujemny przyrost naturalny, gdyż liczba zgonów o ponad 15
tysięcy przewyższyła liczbę urodzeń (wykres 4).
Analiza tabeli 2 skłania do stwierdzenia, że na przestrzeni okresu powojennego populacja Polski zasadniczo się zmieniła i ze społeczeństwa progresywnego
(odmładzającego się) stawała się populacją o cechach
regresywnych (populacja starzejąca się). Wartość współczynnika urodzeń4 od początku lat sześćdziesiątych wykazuje powolny, ale konsekwentny spadek z 22,5‰
w 1960 roku do 9,2‰ w 2003 roku. Mimo niewielkiego
wzrostu wartości współczynnika w kolejnych latach trudno mówić o trwałej tendencji wzrostowej.
Przyczyn zjawiska spadku dzietności należy upatrywać
w skomplikowanych procesach przemian w małżeńskości
i rozrodczości, które wynikają z kolei z przemian w mentalności i obyczajowości5. Niska liczba rodzących się dzieci
nie jest tylko, co należy podkreślić, spowodowana warunkami ekonomicznymi. Efektem spadku wartości tego współczynnika jest oczywiście spadek przyrostu naturalnego6,
a w niektórych latach wręcz ujemny przyrost naturalny.
Od około 2000 roku przyrost naturalny w naszym
kraju oscyluje wokół 0, co oznacza, że rodzi się mniej
więcej tyle samo dzieci, co osób umiera. Niestety nie
jest to dobry prognostyk na przyszłość. Spada również
wartość współczynnika ślubów z 11,9‰ w 1946 roku do
4,7‰ w 2013 roku, co wynika z coraz większej popularności życia w kohabitacji, jak i coraz większego społecznego przyzwolenia na związki niezalegalizowane prawnie7.
Nie to jest jednak aż tak niepokojące.
4

Wykres 3. Śmiertelność niemowląt na 1000 urodzeń żywych w wybranych państwach w latach 1997–1998

Źródło: M. Kopczyński, Podstawy statystyki. Podręcznik dla humanistów, Warszawa
2005, s. 140, tabela 3.19.

Wykres 4. Urodzenia i zgony w Polsce w latach 1946–2013

Źródło: dane za lata 1946–2009: http://old.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/lu_
struktura_ludnosci_02_tablica2.xls (dostęp z listopada 2014 roku), dane za rok
2010: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bip/BIP_raport_2010-2011.pdf (dostęp
z listopada 2014 roku); dane za rok 2013: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_
podst_inf_o_rozwoju_dem_pl_do_2013.pdf (dostęp z listopada 2014 roku).

Wykres 5. Ludność Polski według płci i wieku w 2030 roku (prognoza demograﬁczna).

Źródło: http://www.stat.gov.pl/PI_gus/ludnosc_piramida/start.htm ( z listopada
2014 roku).

Współczynnik urodzeń to: (liczba urodzeń/liczba ludności)*1000; wynik otrzymujemy w promilach (‰)
Nie omawiam tu dokładnie owych przemian, gdyż szczegółowo była już o tym mowa w artykule: A. Zielińska, Transformacja demograficzna na
świecie, czyli o tym, jak zmieniało się życie ludzi na przestrzeni wieków, „Wiadomości Historyczne”, maj/czerwiec 2011, nr 3, s. 10–14.
6
Przyrost naturalny: liczba urodzeń – liczba zgonów.
7
Współczynnik ślubów to: (liczba ślubów/liczba ludności)*1000; wynik otrzymujemy w promilach (‰).
5

Lata

Współczynnik
urodzeń

Współczynnik
Przyrost naturalny
zgonów

Współczynnik
ślubów

Umieralność niemowląt Wskaźnik rozpadu
na 1000 urodzeń żywych
małżeństw

1946

26,3

10,2

380,7

11,9

116,5

28,4

1950

30,5

11,5

474,4

10,7

108,0

41,2

1955

28,8

9,5

532,2

9,4

81,4

51,4

1960

22,5

7,5

445,3

8,2

56,0

60,6

1970

16,8

8,2

279,2

8,6

36,5

123,4

1980

19,5

9,9

342,6

8,6

25,4

129,5

1983

19,7

9,6

371,4

8,3

23,1

149,7

1990

14,4

10,3

157,4

6,7

19,4

166,0

2000

9,9

9,6

10,3

5,5

8,2

202,7

2003

9,2

9,6

-14,1

5,1

7,1

248,7

2009

10,9

10,1

32,7

6,6

5,5

260,4

2010

10,7

10,1

24,9

5,9

5,6

268,9

2013

9,7

10,1

-15,3

4,7

4,6

364,6
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Tabela 2. Ludność Polski w latach 1946–2013 – przeliczniki demograﬁczne

Przeliczniki demograﬁczne obliczone na podstawie danych: dane za lata 1946–2009: http://old.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/lu_struktura_ludnosci_02_tablica2.xls (dostęp z listopada 2014 roku); dane za rok 2010: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bip/BIP_raport_2010-2011.pdf (dostęp z listopada 2014 roku); dane za rok 2013: http://
stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_podst_inf_o_rozwoju_dem_pl_do_2013.pdf (dostęp z listopada 2014 roku).

Zdecydowanie bardziej powinien nas martwić rosnący
w zastraszającym tempie wskaźnik rozpadu małżeństw8.
W 1946 roku wynosił on 28,4‰, w 2013 roku zaś
364,6‰. Analiza tabeli 2 prowadzi nas do wniosku, że
duże znaczenie dla wzrostu wartości tego wskaźnika miała rewolucja seksualna i obyczajowa lat sześćdziesiątych,
a od lat dziewięćdziesiątych w naszym kraju można również zaobserwować, szczególnie w miastach, coraz większe
przyzwolenie społeczne na rozwód.
Liczba rozwodów osiąga dziś wartości ponad 60 tysięcy
rocznie i niesie za sobą niestety poważne konsekwencje
nie tylko prawne, społeczne, emocjonalne dla osób rozwodzących się i ich dzieci, lecz nawet ekonomiczne – często
jest to pogorszenie sytuacji ﬁnansowej i zmniejszenie dochodów podzielonej rodziny.
Na względnie stałym poziomie od II wojny światowej
utrzymuje się natomiast współczynnik zgonów9. Osiąga on
w zaprezentowanych w tabeli latach wartości od 7,5 do
10,3‰. Ważny jest również fakt, że zgony cały czas przenoszą się w górne grupy wiekowe. Zgony dzieci, nastolatków czy osób młodych zdarzają się rzadko.

Prognozy demograﬁczne na 2030 rok są niepokojące,
o czym świadczy piramida wieku sporządzona dla tegoż
roku (wykres 5)10. Jak wyjaśnia w swoim podręczniku Ma8

Co się więc stało z nami
przez siedemdziesiąt lat?
Przemiany obyczajowe, jakim uległo nasze społeczeństwo, są jednokierunkowe i – jak sądzą demografowie –
nieodwracalne. Współczesny świat raczej nie ma już szans
wrócić do tradycyjnego modelu rodziny wielodzietnej,
gdyż rewolucja cywilizacyjna odbiła się bardzo silnie na
rodzinie, jej funkcjonowaniu, a szczególnie roli kobiety,
która przestała być tylko matką i żoną. Ale czy ten świat
jest taki zły? Chyba nie, bo dzięki tej samej rewolucji żyjemy dłużej, mamy szansę poznać naszych dziadków, a nawet pradziadków, mamy szansę ratować istnienia, które
kiedyś nie przeżyłyby. Przecież to również wielka wartość.

Wskaźnik rozpadu małżeństw to: (liczba rozwodów/liczba ślubów)*1000; wynik otrzymujemy w promilach(‰).
Współczynnik zgonów to: (liczba zgonów/liczba ludności)*1000; wynik otrzymujemy w promilach (‰).
10
Zagadnienie piramid wieku było już dokładniej poruszane w artykule: A. Zielińska, Starzenie się ludności – problem całego świata?, „Wiadomości
Historyczne”, wrzesień/październik 2011, nr 5, s. 46–50.
11
M. Okólski, Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, Warszawa 2005, s. 188–192.
9
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Jak nasz kraj może wyglądać
demograﬁcznie w przyszłości?

rek Okólski: zakłada się, że nasz kraj będzie charakteryzowała zawężona reprodukcja ludności (niska liczba urodzeń), będzie następować spadek umieralności, powolny
spadek emigracji zagranicę oraz stopniowy wzrost imigracji do naszego kraju. Co bardzo niepokojące – liczba ludności wieku przedprodukcyjnym (dzieci i młodzież) obniży
się o 25%, w wieku produkcyjnym zaś o 5%, za to liczba
osób w wieku poprodukcyjnym zwiększy się o 64%.
Bardzo istotne z punktu widzenia nie tylko demograﬁcznego, ale i ekonomicznego jest fakt, że wewnątrz grupy produkcyjnej ma nastąpić zdecydowany spadek liczby
osób w grupie „mobilnej” – do 45 lat – przy jednoczesnym wzroście w grupie „niemobilnej” – powyżej 45 lat11.
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Ćwiczenia dla uczniów:
1. Wskaż przyczyny ogromnego spadku umieralności niemowląt w Polsce w latach 1946–2013.
2. Na podstawie wykresu wymień państwa, w których wystąpiła wysoka śmiertelność niemowląt. Na podstawie różnych źródeł informacji wyjaśnij, dlaczego wśród tych państw znalazły się Chiny i RPA.
3. Porównaj wartości współczynnika ślubów i wskaźnika rozpadu małżeństw i wyjaśnij, jakie przemiany obyczajowe
mogły wpłynąć na zaistniałą sytuację.
4. Przeanalizuj piramidę wieku prognozowaną na 2030 rok i uzasadnij zdanie: „Polska za 15 lat najprawdopodobniej
znajdzie się w fazie głębokiego regresu demograﬁcznego”.
5. Wyjaśnij pojęcia: wiek przedprodukcyjny, produkcyjny, poprodukcyjny.

Odpowiedzi:

1

Spadek umieralności niemowląt w naszym kraju w latach 1946–2013 wynika głównie z postępów w medycynie, szczególnie w dziedzinie neonatologii, jak również
z sukcesywnej poprawy ochrony zdrowia kobiety w ciąży
oraz po porodzie. Spadek ten wynika też z poprawy warunków życiowych, higienicznych, mieszkaniowych ludności Polski w całym okresie powojennym.
Należy pamiętać, że Chiny i RPA to kraje kontrastów.
Niektóre regiony Chin są świetnie rozwinięte przemysłowo i zurbanizowane, stoją na wysokim poziomie rozwoju cywilizacyjnego, inne mają charakter rolniczy, a ludzie
zamieszkujący na tych terenach są biedni i mają bardzo
ograniczony dostęp do służby zdrowia. Podobnie RPA
jest krajem przepaści społecznych, kulturowych i ekonomicznych. Wielkie miasta zadziwiają wysokim standardem
życia ich mieszkańców, ale są też dzielnice biedoty. Są też
wioski daleko od miast, daleko od szpitali, gdzie warunki
życiowe są bardzo trudne, co generuje dużą umieralność
niemowląt.
Spadające na przestrzeni całego okresu powojennego
wartości współczynnika ślubów i jednocześnie rosnąca w zastraszającym tempie wartość wskaźnika rozpadu małżeństw są wynikiem skomplikowanych przemian
obyczajowych, które w tym czasie miały miejsce. Przede
wszystkim w latach sześćdziesiątych miała miejsce rewolucja obyczajowa i seksualna, która zdecydowanie wpłynęła
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na postrzeganie małżeństwa i związków monogamicznych.
W kwestii rozluźniania obyczajów, co poskutkowało zwiększeniem liczby rozwodów, duże znaczenie miało również
upowszechnienie antykoncepcji oraz fakt, że metody antykoncepcyjne stawały się z biegiem czasu coraz bardziej
skuteczne.
Piramida wieku, która jest prognozą na 2030 rok,
przedstawia kraj w fazie głębokiego regresu demograﬁcznego. Podstawa piramidy wieku jest wąska, co
oznacza, że w populacji jest mało dzieci i młodzieży, co
gorsza – mało jest również młodych ludzi około dwudziestu, trzydziestu lat. Zauważalna jest natomiast duża
grupa osób w wieku około czterdziestu, pięćdziesięciu
lat, jak również emerytów powyżej siedemdziesiątego
roku życia. Taka sytuacja demograﬁczna jest bardzo niekorzystna pod względem demograﬁcznym, ale także ekonomicznym, gdyż generuje dużą liczbę emerytów przy niskiej liczbie osób pracujących, a więc płacących podatki,
z których to z kolei wypłacane są emerytury.
Wiek przedprodukcyjny to okres w życiu człowieka,
kiedy nie podejmuje on żadnej pracy zawodowej.
W wieku przedprodukcyjnym są dzieci i młodzież do
15 roku życia.
Wiek produkcyjny to okres, kiedy osoba podejmuje pracę
zawodową. W tej chwili w Polsce dla obu płci to okres od
15 do 67 lat.
Wiek poprodukcyjny to okres w życiu, kiedy człowiek przebywa na emeryturze – obecnie w Polsce po 67 roku życia.

4
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forum edukacyjne

w nowej
formule
Sprawdzamy umiejętności złożone
Najbliższy egzamin dojrzałości z historii zawiera istotną zmianę w arkuszu egzaminacyjnym
– będzie więcej niż dotychczas zadań sprawdzających umiejętności złożone.
Krzysztof Jurek, Grażyna Okła

d 2015 roku egzamin maturalny z historii będzie
odnosił się do wymagań
nowej podstawy programowej, która weszła w życie na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
23 grudnia 2008 r. Pierwszy egzamin w nowej formule zostanie przeprowadzony już w maju 2015 roku.
W ramach przygotowań do egzaminu maturalnego warto zapoznać się
z zadaniami zamieszczonymi w informatorze i arkuszu pokazowym, które
są dostępne na stronie internetowej
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej1.
Uważna ich lektura pozwala zauważyć istotną zmianę w strukturze arkusza egzaminacyjnego – będzie więcej
niż dotychczas zadań sprawdzających
umiejętności złożone.

O

Zakres wiedzy i umiejętności
sprawdzany na egzaminie matu-

Między zasobem wiedzy o faktach historycznych a myśleniem
historycznym zachodzi ścisły
związek. Im wyższy poziom i jakość wiedzy historycznej, tym
pełniejsze dyspozycje intelektualne w kierunku przetwarzania i tworzenia narracji
historycznej. W procesie myślenia zasadniczo występują dwie
podstawowe operacje umysłowe:
analiza i synteza, a podporządkowane im są trzy operacje pochodne: abstrahowanie, porównywanie i uogólnianie6. Myślenie
historyczne jest umiejętnością
kształtowaną i nabywaną (między innymi) w toku edukacji historycznej. Jest to proces długotrwały, który obejmuje wszystkie
etapy kształcenia.
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Umiejętności złożone
Skoro podstawa programowa za
kluczową umiejętność uznaje myślenie historyczne, to egzamin maturalny nie może się ograniczać do
sprawdzania prostych umiejętności, ale powinien również dostarczać informacji, w jakim stopniu

1
Nowa koncepcja egzaminu maturalnego została szczegółowo przedstawiona w Informatorze o egzaminie maturalnym z historii od roku
szkolnego 2014/2015, dostępnym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Przykładowe zadania zostały zamieszczone w informatorze i arkuszu pokazowym, http://www.cke.edu.pl/index.php/egzamin-maturalny-left/dla-lo-od-2015-roku (dostęp: 14.10.2014).
2
J. Topolski, Edukacja historyczna. Stan aktualny. Oczekiwania. Perspektywy, „Wiadomości Historyczne” 1997, nr 2, s. 93.
3
Podstawa programowa z komentarzami, t. 4, s. 47.
4
Z. Spendel, Metodologia badań psychologicznych jako forma świadomości historycznej, Katowice 2005, s. 126.
5
Tamże.
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Myślenie historyczne
„jest w kształceniu szkolnym tym, co przychodzi
najtrudniej”2

ralnym z historii określają wymagania ogólne (cele kształcenia)
i wymagania szczegółowe (treści
nauczania) podstawy programowej. Za istotny cel i efekt kształcenia podstawa programowa uznaje
rozwijanie umiejętności myślenia
historycznego, którego specy iczne
cechy zostały opisane w wymaganiach ogólnych: 1) chronologii historycznej; 2) analizie i interpretacji historycznej; 3) tworzeniu narracji historycznej3.
Proponowany w podstawie programowej zakres semantyczny pojęcia myślenia historycznego zwraca uwagę na dwa aspekty. Pierwszy
wiąże się z „myśleniem historyka
(ów) i, ogólnie, jego (ich) warsztatem badawczym oraz narracją historyczną i regułami jej konstruowania”4; drugi dotyczy „umiejętności w zakresie rozumowania, nabywanych w efekcie uczenia się historii (jako przedmiotu nauczania),
które wraz z posiadaniem wiedzy
o faktach historycznych umożliwiają interpretowanie, analizowanie i wykorzystywanie informacji
o przeszłych zdarzeniach”5.

forum edukacyjne

młodzież opanowała umiejętności
złożone. Do sprawdzania umiejętności złożonych stosowane są
najczęściej zadania otwarte wymagające pracy z różnorodnymi źródłami wiedzy historycznej (tekstowymi, kartogra icznymi i ikonograicznymi).
Tego typu zadania pozwalają sprawdzić szerokie spektrum
umiejętności związanych z wyma-

ganiami ogólnymi (chronologią
historyczną, analizą i interpretacją
historyczną, tworzeniem narracji
historycznej) i umożliwiają wykonanie złożonych operacji myślowych, np. porównywania, wnioskowania, wyjaśniania, argumentowania i interpretowania. Na stronie
internetowej CKE znajdujemy arkusz zawierający przykładowe zadania.

Przykładowe zadania
z arkusza pokazowego

Poniżej wybraliśmy niektóre spośród nich w celu zilustrowania problematyki sprawdzania umiejętności
złożonych. Przedstawione w artykule komentarze do zadań stanowią ich
dopełnienie. Zawierają analizę zadań ze wskazaniem na sprawdzane
umiejętności. Mogą więc okazać się
użyteczne w zrozumieniu, dlaczego
umiejętności złożone stanowią sens
i cel edukacji historycznej.

Źródło 2. Mapa. System obronny Polski za Kazimierza Wielkiego

Materiały do zadania 6.

1

Źródło 1. Fragment Polski Piastów Pawła Jasienicy

36

Jeśli na mapie Polski oznaczyć czerwonymi punktami zamki i inne warownie wzniesione za Kazimierza, ujrzymy rezultat rozważnego i uplanowanego działania.
Materialne środki kraju zużyto w sposób znamionujący
głęboką wiedzę o nim, namysł wszechstronny, spokojny i celowy. To nie była robota dla pozoru i rozgłosu.
Przygotowali ją ludzie, którzy naprawdę umieli myśleć
o państwie.
Na północy długie pasmo fortec broniło i tak trudnych do przebycia bagien Noteci, gdzie zagrażać mogli
Brandenburczycy […]. Od zachodu strzegł kraju wał
niezwykle mocny, podwójny pas twierdz kończący się
na południu istnym koliskiem wokół Krakowa. […] Daleko ku Dniestrowi wysunięte miasta i grody Rusi Czerwonej stanowiły przeszkodę na szlakach pochodów
tatarskich.
Wiele obszarów kraju pozostawało na zewnątrz tych
linii. Broniły ich pojedyncze, świeżo postawione twierdze lub też stare kasztele. Jednakże zasadnicze pasy
umocnień obmyślono i zbudowano tak, żeby zasłonić
najżyźniejsze i najgęściej zaludnione strony.
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Źródło: P. Jasienica, Polska Piastów,
Warszawa 1989, s. 332–333.

2

3
Na podstawie: Encyklopedia szkolna. Historia,
Warszawa 2006, s. 210.
Zadanie 6. (0–2)
6.1. Udowodnij, że opinia na temat systemu
obronnego Polski za Kazimierza Wielkiego, wyrażona przez Pawła Jasienicę, znajduje potwierdzenie
na mapie.
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

Wymaganie ogólne

Wymagania szczegółowe

II. Analiza i interpretacja historyczna.
Zdający analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne
w kontekście epok i dostrzega zależności pomiędzy różnymi
dziedzinami życia społecznego; rozpoznaje rodzaje źródeł;
ocenia przydatność źródła do wyjaśnienia problemu historycznego; dostrzega wielość perspektyw badawczych oraz wielorakie interpretacje historii i ich przyczyny.

III etap edukacyjny
14.5. Polska dzielnicowa i zjednoczona.
Zdający ocenia dokonania Kazimierza Wielkiego w dziedzinie polityki wewnętrznej (system obronny, urbanizacja kraju) […].
IV etap edukacyjny – poziom rozszerzony
II.7.5. Polska w XIV–XV wieku.
Zdający ocenia panowanie Piastów w dziejach Polski.

6

J. Gąsowski, Myślenie historyczne (aspekty psychologiczno-dydaktyczne), [w:] Współczesna dydaktyka historii. Zarys encyklopedyczny. Dla
nauczycieli i studentów, red. J. Maternicki, Warszawa 2004, s. 205–207.

Prezentowane zadanie zbudowane jest na podstawie wymagań
ogólnych oraz wymagań szczegółowych zawartych w podstawie programowej. Należy podkreślić związek zachodzący między zadaniem
a wymaganiami. Zadanie musi być
z nimi powiązane, ponieważ jest
wobec nich wtórne. Oznacza to,
że najpierw istnieją wymagania
(w podstawie programowej), a dopiero później zadanie. Stąd też za
błąd (konstrukcyjny) należy uznać
stwierdzenie, że zadanie „jest dobre, tylko nie wiadomo, co spraw-

dza”. Zadanie, o którym można
sformułować taką opinię, nie jest
zadaniem dobrym.
Przedstawione zadanie jest zbudowane wokół tekstu popularnonaukowego i mapy historycznej. Ponieważ w trakcie prac nad modernizacją egzaminu pojawił się problem
rozumienia czasowników zawartych w poleceniach, za konieczne
uznano zamieszczenie stosownego
słowniczka w informatorze maturalnym (s. 10)7. W poleceniu zadania czasownik „udowodnij” wskazuje, że od wykonującego zadanie wymaga się wnioskowania o prawdzi-

wości tezy („opinia na temat systemu obronnego Polski za Kazimierza
Wielkiego, wyrażona przez Pawła
Jasienicę, znajduje potwierdzenie
na mapie”) i podania argumentu,
wynikającego z analizy i porównania obu źródeł. Uzasadnianie prawdziwości (słuszności) stwierdzenia
historycznego jest umiejętnością
złożoną. Wymaga rozwiązania
problemu postawionego w poleceniu za pomocą wielu składowych
operacji myślowych: analizy źródeł,
porównania i selekcji informacji do
przyjętej tezy, sformułowania wniosku z podaniem argumentu.

forum edukacyjne

Komentarz

Materiały do zadania 8.
Źródło 1. Tablica genealogiczna Jagiellonów [fragment]
Kazimierz IV
1427–1492
król Polski

Władysław II
1456–1516
król Czech
król Węgier

Jan Olbracht
1459–1501
król Polski

1. Barbara
córka Achillesa III
elektora brandenburskiego

Aleksander
1461–1506
król Polski

Helena
córka Iwana III Srogiego
wielkiego
ks. moskiewskiego

2. Beatrycze
wdowa po królu węgierskim
Macieju Korwinie
3. Anna de Foix
córka Gastona
hrabiego de Foix

Anna
1503–1547

1. Barbara Zápolya
córka Stefana
palatyna Węgier
2. Bona Sforza
córka Giana Galeazza
księcia Mediolanu

Ludwik
1506–1526
król Czech i Węgier

Maria
1505–1558
wnuczka cesarza
Maksymiliana I

Na podstawie: Europa Jagellonica 1386–1572. Sztuka i kultura w Europie Środkowej za
panowania Jagiellonów. Przewodnik po wystawie, red. J. Fajt, Warszawa 2013, s. 24–25.
7
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http://www.cke.edu.pl/files/file/Matura-2015/Informatory-2015/Historia.pdf (dostęp: 24.10.2014).
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Ferdynand I
1503–1564
wnuk cesarza
Maksymiliana I
arcyksiążę Austrii
król Czech i Węgier

Zygmunt Stary
1467–1548
król Polski

forum edukacyjne

Źródło 2. Fragment opracowania historycznego
Na ocenie traktatów wiedeńskich u tych nowożytnych badaczy polskich, którzy poddawali krytyce stanowisko
Zygmunta, zaciążyła znajomość późniejszych wydarzeń, poczynając od katastrofy Mohacza, a kończąc na tragedii
rozbiorów. Z niej wynikały ujemne opinie o decyzji podwójnych małżeństw. Podyktowane były one oceną skutków
traktatów wiedeńskich dla państw Europy Środkowej, a pośrednio i Polski.
Źródło: K. Baczkowski, Zjazd wiedeński 1515. Geneza, przebieg i znaczenie,
Warszawa 1975, s. 218.
Zadanie 8. (0–2)
8.1. Wymień małżeństwa, o których wspomina autor źródła 2.
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
Wymaganie ogólne
Wymagania szczegółowe
III.2.3. Europa w XVI–XVIII w.
II. Analiza i interpretacja historyczna.
Zdający analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne Zdający opisuje mapę polityczną i wyznaniową Europy
w kontekście epok i dostrzega zależności pomiędzy różnymi w XVI w.
dziedzinami życia społecznego; rozpoznaje rodzaje źródeł;
ocenia przydatność źródła do wyjaśnienia problemu
historycznego; dostrzega wielość perspektyw badawczych
oraz wielorakie interpretacje historii i ich przyczyny.
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Komentarz
Wymagania ogólne wskazują na
umiejętności złożone, a wymagania szczegółowe konkretyzują je
w odniesieniu do treści historycznych. Prezentowane zadanie zbudowane zostało na podstawie tablicy genealogicznej i tekstu opracowania naukowego. W zadaniu
postawiono zdającemu problem do

rozwiązania, prosząc o zidenty ikowanie „podwójnych małżeństw”,
o których wspomina autor tekstu.
Zadanie nie jest proste, ponieważ
na tablicy znajdują się informacje
o kilku związkach małżeńskich zawartych przez osoby należące do
dynastii Jagiellonów. Z tekstu możemy wnosić, że chodzi o „podwójne małżeństwa” związane z tzw.

traktatami wiedeńskimi, czyli małżeństwa zawarte przez Annę i Ludwika z przedstawicielami dynastii
Habsburgów (Wiedeń). Zadanie
wymaga przeprowadzenia analizy
porównawczej, czyli odniesienia
wydarzeń wymienionych w tekście
do informacji zamieszczonych na
tablicy genealogicznej.

Materiał do zadania 21.
Rysunek satyryczny z 1952 r.
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FRAZESY

POKÓJ
OBRONA
ROZBROJENIE

I ...BAZY
Źródło: http://sammlungenarchive.zhdk.ch/view/objects/asitem (dostęp: 24.06.2013).

Wyjaśnij wymowę propagandową rysunku satyrycznego, interpretując jego elementy gra iczne.
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
Wymaganie ogólne

Wymagania szczegółowe

II. Analiza i interpretacja historyczna.
Zdający analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w kontekście epok i dostrzega zależności pomiędzy różnymi dziedzinami życia społecznego; rozpoznaje
rodzaje źródeł; ocenia przydatność źródła do wyjaśnienia problemu historycznego; dostrzega wielość perspektyw badawczych oraz wielorakie interpretacje historii
i ich przyczyny.

Komentarz
Zadanie odwołuje się do rysunku satyrycznego i sprawdza jedną
z najważniejszych umiejętności
złożonych – interpretację. Szczególna trudność interpretacji polega
na tym, że wymaga ona odczytania
informacji niewyrażonych wprost,
ukrytych w przekazie źródła. Koncepcję zadania oparto na założeniu,
że zdający przeprowadzi analizę
treści rysunku satyrycznego i odczyta jego wymowę propagando-

V.9.2. Europa i świat w okresie rywalizacji ZSRR i Stanów
Zjednoczonych.
Zdający rozpoznaje zmiany polityczne na mapie Europy
i świata po II wojnie światowej.
V.9.3. Europa i świat w okresie rywalizacji ZSRR i Stanów
Zjednoczonych.
Zdający wyjaśnia genezę zimnej wojny i rozpoznaje jej przejawy w stosunkach pomiędzy ZSRR a Stanami Zjednoczonymi.

wą. Następnie przedstawi uzasadnienie, odnosząc się do elementów
gra icznych rysunku.
Analizowany rysunek satyryczny jest trudnym przekazem, wymagającym odkrycia znaczeń ukrytych
w nazwach, symbolach itp. Ponadto zrozumienia treści analizowanego rysunku nie można osiągnąć bez
wiedzy merytorycznej i znajomości
kontekstu historycznego. Równie
trudne jest sformułowanie wypowiedzi interpretacyjnej.

Materiały do zadania 23.
Źródło 1. Posłanie I Krajowego Zjazdu Delegatów
NSZZ „Solidarność” do ludzi pracy Europy Wschodniej,
8 IX 1981 r.
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Źródło 2. Zapis wypowiedzi Leonida Breżniewa
w rozmowie ze Stanisławem Kanią przekazany
Jánosowi Kádárowi, 11 IX 1981 r.
Breżniew: Witaj Stanisławie! Przekazano mi, że
chcesz ze mną porozmawiać. Słucham.
(Po informacji Stanisława Kani). […]
Breżniew: „Solidarności” stało się ciasno w granicach samej Polski. Usiłuje ona narzucić swoje buntownicze pomysły sąsiednim państwom, mieszać się do ich
spraw wewnętrznych. Tylko w ten sposób ocenić można Odezwę do narodów Europy Środkowo-Wschodniej,
którą uchwalono na zjeździe „Solidarności”. Dokument
ten zawiera niewiele słów, ale wszystkie one mają ten
sam cel. Jego autorzy chcieliby wywołać niepokoje
w krajach socjalistycznych, pobudzić grupki różnego
rodzaju odszczepieńców. Nie wiem, co macie zamiar
uczynić w związku z tym prowokacyjnym wybrykiem,
ale wydaje mi się konieczne dać mu godny odpór.

Źródło: Przed i po 13 grudnia. Państwa bloku
wschodniego wobec kryzysu w PRL 1980–1982, t. 2,
red. Ł. Kamiński, Warszawa 2007, s. 218.
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Delegaci zebrani w Gdańsku na pierwszym Zjeździe
Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przesyłają robotnikom Albanii, Bułgarii, Czechosłowacji, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Rumunii, Węgier i wszystkich narodów
Związku Radzieckiego pozdrowienia i wyrazy poparcia.
Jako pierwszy niezależny związek zawodowy w naszej powojennej historii głęboko czujemy wspólnotę
naszych losów. Zapewniamy, że wbrew kłamstwom
szerzonym w waszych krajach jesteśmy autentyczną,
10-milionową organizacją pracowników, powstałą
w wyniku robotniczych strajków. Naszym celem jest
walka o poprawę bytu wszystkich ludzi pracy. Popieramy tych z was, którzy zdecydowali się wejść na trudną
drogę walki o wolny ruch związkowy. Wierzymy, że już
niedługo wasi i nasi przedstawiciele będą mogli spotkać się w celu wymiany związkowych doświadczeń.
Źródło: Z „Solidarnością” do wolności. Materiały dla
ucznia, oprac. K. Rembacka,
Szczecin–Warszawa 2011, s. 75.

W przypadku tego zadania
zaproponowano trzy poziomy
oceniania: pierwszy (3 pkt) – za
poprawnie podaną wymowę propagandową oraz poprawną interpretację co najmniej dwóch elementów gra icznych; drugi (2 pkt)
– za poprawnie podaną wymowę
propagandową i interpretację jednego elementu gra icznego; trzeci
(1 pkt) – za poprawnie podaną wymowę propagandową bez interpretacji elementów gra icznych.

forum edukacyjne

Zadanie 21. (0–3)

forum edukacyjne

Zadanie 23. (0–2)
23.2. Wyjaśnij, jak Leonid Breżniew oceniał Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej.
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
Wymaganie ogólne
II. Analiza i interpretacja historyczna.
Zdający analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w kontekście epok i dostrzega zależności pomiędzy różnymi dziedzinami życia społecznego; rozpoznaje rodzaje
źródeł; ocenia przydatność źródła do wyjaśnienia problemu
historycznego; dostrzega wielość perspektyw badawczych
oraz wielorakie interpretacje historii i ich przyczyny.

Komentarz
Zadanie odnosi się do wymagania ogólnego analiza i interpretacja
historyczna. Jest ono najczęściej
wykorzystywane w zadaniach,
gdyż rozwijanie umiejętności złożonych związanych z analizą i interpretacją źródeł historycznych
jest warunkiem realizacji podstawy programowej w zakresie wymagań ogólnych. Zadanie wymaga
od zdającego: po pierwsze, analizy
treści tekstu, po drugie, odróżnienia informacji o faktach od opinii
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Wymagania szczegółowe
V.12.6. Europa Środkowo-Wschodnia po II wojnie światowej.
Zdający synchronizuje najważniejsze wydarzenia z dziejów
świata, Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej oraz Polski.
V.16.1. Polska w latach 1980–1989.
Zdający wyjaśnia ideę Solidarności i jej wpływ na przemiany społeczno-polityczne w Polsce.

i wreszcie po trzecie, odtworzenia
argumentacji autora wypowiedzi.
Aby udzielić poprawnej odpowiedzi, zdający powinien rozpoznać
i przedstawić stanowisko autora
(„oceniał Posłanie negatywnie”)
oraz odwołać się do argumentów przytaczanych w tekście (np.
„oskarżył „Solidarność” o ingerencję w sprawy wewnętrzne krajów
komunistycznych oraz dążenie do
ich destabilizacji”).
Zadanie wymaga całościowego
zrozumienia tekstu, gdyż odnosi
się do odczytania zawartej w nim

opinii. Sprawdza również umiejętność argumentowania. Należy przy
tej okazji zauważyć, że jest to zadanie historyczne sensu stricto. Nie
da się go rozwiązać bez znajomości
realiów epoki, do których należy
także język. Znajomość kontekstu
historycznego stanowi wyznacznik
progu trudności. Należy to – naszym
zdaniem – podkreślać. Egzamin maturalny z historii jest bowiem egzaminem sprawdzającym przede
wszystkim umiejętności historyczne związane bezpośrednio z poznawaniem i rozumieniem historii.
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Tytuł
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Cena prenumeraty rocznej

Cena prenumeraty
w I półroczu
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Chemia w Szkole

6 (3+3)
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Fizyka w Szkole z Astronomią

6 (3+3)
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Wiadomości Historyczne z WOS

6 (3+3)
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robocze w godzinach 7.00–17.00. Koszt połączenia wg
taryfy operatora.
2. GARMOND PRESS – tel. 22-836-69-21
prenumerata.warszawa@garmondpress.pl,
3. KOLPORTER S.A. – prenumeratę instytucjonalną
można zamawiać w oddziałach firmy. Informacje:
www.kolporter.com.pl
4. POCZTA POLSKA – zamówienia w wszystkich urzędach
pocztowych lub u listonoszy, drogą elektroniczną:
www.poczta-polska.pl. Infolinia w godz. 800–2200:
801 333 444 (dla telefonów stacjonarnych) i 801
333 444 (dla telefonów komórkowych i z zagranicy).
III. NUMERY ARCHIWALNE DRUKOWANE z lat 2013
i 2014, dostępne są w ograniczonym zakresie.
Przed złożeniem zamówienia prosimy o kontakt pod
adresem: szewczyk24@ggmail.com

(wskazówki do scenariusza lekcji)
Niedawno minęła 75 rocznica powołania formacji, która przez ogół Polaków określana
była jako „granatowa” policja. Od początku swego istnienia wywoływała kontrowersje.
Jak więc o niej uczyć, zachowując obiektywizm?
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Dylematy „granatowej” policji

Stanisław Zając

zapisie podstawie programowej dotyczącym wątku
„Ojczysty Panteon i ojczyste spory” przedmiotu
historia i społeczeństwo
znajduje się następujący wymóg:
„Uczeń […] charakteryzuje postawy
społeczne wobec totalitarnej władzy, uwzględniając różnorodne formy oporu, oraz koncepcje współpracy lub przystosowania”. W tej
szerokiej formule mieszczą się geneza i działania Policji Polskiej (PP)
w Generalnym Gubernatorstwie,
nazywanej „granatową” policją. Co
więcej, mogą one być przedmiotem
„ojczystych sporów”.
Niniejszy tekst – w założeniu
autora – zawiera praktyczne wskazówki, które pozwolą nauczycielowi
ułatwić przeprowadzenie zajęć dotyczących tej formacji. Dlatego zostały
ujęte zarówno informacje merytoryczne, jak i elementy dydaktyczne.
Jednak informacje merytoryczne nie
pretendują do całościowego ukazania całościowej problemu. Pełnią
instrumentalną funkcję wobec sfery
dydaktycznej. Należy je uznać za miniprzewodnik dla nauczyciela. Przyjęcie takiej koncepcji powoduje, że
tekst ma charakter hybrydowy.
Cele proponowanych zajęć wynikają z uszczegółowienia przytoczonego wymogu, a także z – wymienionych w części wstępnej
podstawy programowej – umiejętności, które uczeń powinien zdobyć w trakcie kształcenia ogólnego
na IV etapie edukacyjnym. Zgodnie
z tymi celami można przyjąć, że
uczeń:

W

Gubernator Hans Frank (z prawej) przyjmuje meldunek od komendanta oddziału polskiej policji (granatowej). W tle
widoczni stojący w dwuszeregu polscy policjanci.
Data: 1940/10

wyjaśnia okoliczności utworzenia Policji Polskiej,
● krytycznie analizuje informacje dotyczące „granatowej”
policji,
● posługując się materiałami
źródłowymi, ocenia działalność tej formacji.
Podczas prowadzenia zajęć warto stosować różne metody i techniki pracy, a w szczególności: elementy wykładu i rozmowy nauczającej,
analizę materiałów źródłowych,
dyskusję. Na realizację zajęć optymalnie należałoby poświęcić co
najmniej dwie godziny lekcyjne.
Jednak należy przewidzieć, że liczne uwarunkowania nie pozwolą
na taki czasowy komfort. Dlatego
w wersji uproszczonej, decydując
się na niezbędne selekcje informacji, zajęcia można przeprowadzić
na jednej godzinie lekcyjnej.
●

Wizerunek raczej czarny
W 1970 roku ukazało się bogato udokumentowane dwutomowe
dzieło Polityka niemiecka w okupowanej Polsce Czesława Madajczyka. W tekście zasadniczym tej
monumentalnej pracy występuje zaledwie kilka wzmianek o PP
w Generalnym Gubernatorstwie,
znacznie mniej niż o Ukraińskiej
Policji Pomocniczej. Nieco informacji dodatkowych – utrzymanych
w niepochlebnym tonie – zostało
podanych w przypisie. Informacje
te zaczynają się od stwierdzenia:
„W jej szeregach znaleźli się ludzie,
którzy wyrazili zgodę na kolaborację, zresztą najmniej z pobudek politycznych”1.
Reperkusje takiej oceny można
znaleźć w wielu publikacjach, m.in.
artykule Bohdana Skaradzińskiego.
Autor ten, w 1978 roku, pisał o PP

C. Madajczyk, Polityka niemiecka w okupowanej Polsce, t. 1, Warszawa 1970, s. 257, przypis 44
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Polska policja (granatowa) podczas kontrolowania
cen na straganach na Rynku Głównym w Krakowie.
Widoczni dwaj policjanci stojący z handlarką przy straganie. Na straganie widoczne m.in.: rzeźbione wyroby
z drewna. Autor: Roth

Szkoła policji polskiej (granatowej) w Nowym Sączu – fotomontaż składający się z dwóch części. Po lewej stronie
gen. Winkler przemawia do policjantów podczas uroczystości otwarcia szkoły. Po prawej stronie widoczna umieszczona na budynku tablica z napisem „Szkoła policji polskiej Generalnego Gubernatorstwa" i stojący przed budynkiem policjant. Autor: Finke

jako o „wstydliwym zakątku okupacji”, konkludując: „nie ma co mówić,
była to psia służba […] wymierzona przeciw własnemu narodowi”2.
Dopiero w 1990 roku ukazała się
wnikliwa monogra ia: Pogrobowcy
klęski. Rzecz o policji „granatowej”
w Generalnym Gubernatorstwie
1939–1945 Adama Hempela. Autor ukazał wiele skomplikowanych
okoliczności funkcjonowania PP.
Za jeden z przykładów ogólniejszego spojrzenia na tę formację
w nowszych syntezach historycznych można uznać opinię, którą
sformułował Andrzej Paczkowski:
„Choć w policji spora część funkcjonariuszy współpracowała z podziemiem […] przez ogół społeczeństwa
policja traktowana była w całości
jako środowisko kolaboracyjne”3.
Nazwa „granatowa” policja pochodzi, oczywiście, od koloru munduru, jaki nosili funkcjonariusze tej
formacji. Jednak ma ona głębsze
uzasadnienie. Realia zaostrzanego
przez Niemców terroru miały odbicie również w sferze języka. Społeczeństwo odrzuciło o icjalną nazwę
– „Policja Polska” – odrzuciło zdecydowanie i spontanicznie. W ten spo-

sób wyraziło swój sprzeciw wobec
istnienia polskiej formacji policyjnej
formacji w hitlerowskim aparacie
okupacyjnym. Warto przypomnieć,
że przed wojną nazwa „grantowi” była używana w żargonie
marginesu społecznego. Miała
ona służyć odróżnianiu policjantów
służby ogólnej od „zieleniaków”
(członków skoszarowanej rezerwy
policyjnej) i od „tajniaków” (funkcjonariuszy służby śledczej)4.
Negatywny wizerunek „granatowego policjanta” pojawiał w wielu
utworach literackich, m.in. w bardzo poczytnej i szeroko komentowanej powieści Romana Bratnego
Kolumbowie rocznik 20. Występuje
w niej postać funkcjonariusza, który deklaruje się jako „szczery Polak”, ale domaga się (rzekomo dla
kapusia) pieniędzy od ukrywającej
się rodziny żydowskiej5. Motyw
ten pojawia się również w jednym
z odcinków serialu ilmowego zrealizowanego w 1970 roku na podstawie wspomnianej książki (reż.
Janusz Morgenstern).
W ostatnich latach negatywny
wizerunek „grantowych policjantów” został utrwalony przez dwa

ilmy fabularne: Wyrok na Franciszka Kłosa (reż. Andrzej Wajda,
scenariusz na podstawie powieści
Stanisława Rembeka pod tym samym tytułem) oraz Daleko od okna
(reż. Jan Jakub Kolski, scenariusz
na podstawie opowiadania Hanny
Krall zatytułowanego Ta z Hamburga). Obydwa dramaty wojenne
zostały zrealizowane w 2000 roku.
W ilmach czarne charaktery „granatowych” sugestywnie odtworzyli popularni aktorzy: Mirosław
Baka (jako Franciszek Kłos) oraz
Krzysztof Pieczyński (jako funkcjonariusz Jodła). Fragmenty ilmów
mogą stanowić ilustrację wykładu
nauczyciela lub inspirację do wypowiedzi uczniów. Oczywiście najbardziej efektywnie spełniłyby te
funkcje, gdyby uczniowie obejrzeli
je w domu przed zajęciami.
Za interesującą pomoc dydaktyczną należy uznać ilm dokumentalny z 1999 roku Granatowi
(reż. Irena Wollen, scen. Marian Curzydło i Andrzej Germann). Może
on stanowić istotną oś zajęć. Duże
możliwości daje też wykorzystanie
relacji dostępnych w internecie, np.
na stronie Oral History Archives6.

2
B. Skaradziński, W czasach wojny na prowincji, „Wieź” 1987, nr 1, cyt. za: A. Hempel, Pogrobowcy klęski. Rzecz o policji „granatowej”
w Generalnym Gubernatorstwie 1939–1945, Warszawa 1990, s. 202.
3
A. Paczkowski, Pół wieku dziejów Polski, Warszawa 2005, s. 31.
4
A. Hempel, dz.cyt., s. 16.
5
R. Bratny, Kolumbowie rocznik 20, Warszawa 1979, s. 168. Powieść ta doczekała się ponad dwudziestu wydań (od 1957 do 2004 roku).
6
http://ahm.pl/Krystyna_Nowak/2?lang=en.

Na początku zajęć uczniowie
przypominają:
● okoliczności kapitulacji Warszawy we wrześniu 1939 roku
(zwracając uwagę na to, że upadek stolicy oznaczał faktyczny
koniec polskiej wojny obronnej);
● zasięg terytorialny i status Generalnego Gubernatorstwa.
Nauczyciel mówi o wyzwaniu,
przed którymi (w czasie kapitulacji
Warszawy) stanęli: ppłk Marian Kozielewski (komendant stołeczny Policji Państwowej) oraz jego podwładny – mjr Bolesław Buyko. Informacje
te mają stanowić wprowadzenie do
analizy tekstu źródłowego.

●

●

●

Polecenia dla uczniów:
Określ, czego dotyczył warunek
sformułowany przez Niemców
wobec funkcjonariuszy Policji
Państwowej?
Podaj argumenty przemawiające za przyjęciem lub odrzuceniem tego warunku.
Czy racje, które oficerom Policji
Państwowej przedstawił ppłk

Kozielewski, były realne? Uzasadnij odpowiedź, odwołując się
do wiedzy pozaźródłowej.
W uzupełnieniu warto podać
kilka informacji biogra icznych.
Ppłk Marian Kozielewski – którego
bratem był Jan Karski, słynny
emisariusz Polskiego Państwa
Podziemnego – zdecydował się
podjąć z Niemcami ryzykowną
i dwuznacznie moralną grę.
W maju 1940 roku razem z kilkudziesięcioma podległymi mu o icerami został zatrzymany przez
Niemców i osadzony na Pawiaku.
Hitlerowcy obawiali się, że w czasie, kiedy III Rzesza rozpoczyna
ofensywę na froncie zachodnim,
Policja Polska może podjąć działania dywersyjne wymierzone przeciw okupantom. Do maja 1941
roku ppłk Kozielewski był wieziony w Oświęcimiu. Później został
zwolniony8.
Na początku zajęć warto też
zwrócić uwagę uczniów na stosowanie właściwej terminologii.
W niepodległej Rzeczypospolitej
Polskiej istniała Policja Państwowa. Działała ona na całym tery-

7
8

Uwarunkowania
organizacyjne
Formalnie PP została powołana
na mocy zarządzenia Hansa Franka z 17 grudnia 1939 roku. Jednak
Niemcy już znacznie wcześniej
podjęli działania w tej sprawie.
Świadczy o tym m.in. odezwa, którą 30 października podpisał Friedrich Wilhelm Krüger – Wyższy
Dowódca SS i Policji w GG. Wzywał on, aby: „wszyscy urzędnicy
Policji Polskiej, a również oficerowie Policji Polskiej” zgłosili się
„w najbliższym urzędzie Policji
Niemieckiej lub Starostwie Niemieckim”. Groził, że „urzędników”, którzy nie dostosują się do
wezwania, „spotkają najsurowsze kary”. Odezwa ta – w formie,
w jakiej została upowszechniona
– dostępna jest w Wikipedii (hasło: Policja Polska w Generalnym
Gubernatorstwie). Może więc
stanowić ciekawy materiał źródłowy. Warto jednak wykorzystać
– jako tekst do interpretacji przez
uczniów pod kierunkiem nauczyciela – również inny dokument.
Pozwala on ukazać dynamikę
niemieckich zamysłów i działań
dotyczących „granatowej policji”.
Jest to opinia, którą wspomniany
gen. Krüger przedstawił ponad
miesiąc od oficjalnego powołania
tej formacji.

●
●

Polecenia dla uczniów:
Wyjaśnij, na czym polegały
zmiany w organizacji PP.
Spróbuj ocenić przesłanki i konsekwencje tych zmian.

Cyt. za: A. Kunert, Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej, Warszawa 1987 (biogram Kozielewski Marian Stefan).
P. Majer, Policja Polska w Generalnym Gubernatorstwie, cz. 2, „Gazeta Policyjna” 2002, nr 8, s. 12.
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„Jeden z punktów umowy kapitulacyjnej nakazywał pozostanie
w służbie korpusowi Policji Państwowej m.st. Warszawy […] z zastrzeżeniem użycia go do spraw porządkowych i ładu, t.j. dla dobra
społeczeństwa polskiego. Nie wierząc Niemcom […] tak ppłk Kozielewski, jak i mjr Buyko oświadczyli Starzyńskiemu […] że o icerowie i szeregowi stołecznej policji pragną podzielić los kombatancki
załogi Obrony Warszawy, która miała pójść do obozów niemieckich.
Jednak prezydent […] i inni tłumaczą, że korpus warszawskiej policji
pozostaje nie tylko w Warszawie, ale może i w całej Polsce jedynym
zespołem polskim, który będzie posiadał broń, a co za tym idzie –
możliwość zbrojnego wystąpienia na wypadek pomocy z Zachodu lub
powstania […] a ponadto zapewni ruchowi oporu skuteczną in iltrację niemieckich organów bezpieczeństwa […] Te argumenty zostały
uznane przez ppłk. Kozielewskiego […] Trudną i ciężką sprawą było
przekonanie patriotycznego i o iarnego korpusu policji warszawskiej
do pozostania w służbie. Toteż ppłk Kozielewski na dramatycznej
odprawie o icerów […] oświadczył, że warszawska policja musi pozostać, będzie organizacją sabotującą zarządzenia niemieckie przeciwko społeczeństwu polskiemu, będzie uprawiać dywersję, będzie
pierwszą organizacją oporu, będzie walczyć z najeźdźcą, gdzie się da
i jak długo się da. Te racje przeważyły. […] Zdecydowana większość
funkcjonariuszy pozostała w służbie, wycofali się tylko nieliczni”7.

torium państwa z wyjątkiem województwa śląskiego, gdzie – ze
względu na status tego obszaru –
funkcjonowała Policja Województwa Śląskiego. Natomiast okupacyjne władze niemieckie powołały
Policję Polska, która działała tylko
w Generalnym Gubernatorstwie.
Na ziemiach włączonych do Rzeszy
hitlerowcy nie powoływali do służby funkcjonariuszy dawnej Policji
Państwowej.
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Wypowiedź gen. Krügera o Policji Polskiej
(z 19 stycznia 1940 roku)
„Tymczasem przeprowadzona została odbudowa polskiej policji
i wprowadzenia jej do służby, w związku z czym oczekiwać można
pożytku z jej działalności. Dotychczas ta była […] samodzielna i z wyjątkiem swych naczelnych władz sprawiała wrażenie instytucji czysto
polskiej. Również w jej obrębie powołano urzędy polskich komendantów [na szczeblu dystryktów]. Ta regulacja została […] jednak zmieniona. Dowódca Orpo wydał polecenie, aby na czele polskiej policji
w dystrykcie stał komendant Orpo. Obecnie także niższe organa polskiej policji zostaną podporządkowane dowództwu niemieckiemu”9.
Jak wspomniano, tekst ten uczniowie powinni interpretować pod
kierunkiem nauczyciela. Wskazane byłoby odwołanie się do również
innych źródeł informacji. Jednym z nich jest zarządzenie Himmlera
z 5 maja 1940 roku: „zapewnienie ogólnej służby policyjnej w GG jest
zadaniem policji polskiej. Niemiecka policja tylko wówczas wkracza,
jeżeli wymaga tego interes niemiecki, oraz nadzoruje policję polską”10.
Drugim źródłem informacji dla
uczniów może być poniższy schemat. Dla pełniejszego obrazu na
schemacie uwzględniona została
również Polska Policja Kryminalna
(PK), która podlegała nadzorowi
służbowemu Sipo. Funkcjonariusze
PK nie otrzymywali umundurowania
służbę pełnili w ubraniu cywilnym.

9

W konkluzji tej części zajęć nauczyciel może odwołać się do opinii,
którą sformułował badacz dziejów
policji: „Najbardziej charakterystyczną cechą nowej formacji była jej daleko posunięta decentralizacja oraz
specy iczny sposób dowodzenie, pozwalający na nieustanną ingerencję
i nadzór ze strony Niemców”11.

Służba w PP była przymusowa.
Funkcjonariusz mógł odejść ze
służby tylko w wyjątkowych przypadkach, za zgodą władz niemieckich. Niektórzy policjanci starali
się o zwolnienie ze względu na
zły stan zdrowia. Jednak okupanci stosowali w tym zakresie bardzo surowe kryteria. Samowolne
porzucenie służby traktowali tak
samo jak dezercję z oddziałów
frontowych. W takim przypadku
stosowali odpowiedzialność zbiorową. Członkom rodziny policjanta, który porzucił służbę, groziło
wysłanie do obozu koncentracyjnego lub skierowanie na roboty do Rzeszy. Dzieci (do 14 roku
życiu) miały być umieszczane
w sierocińcach. Policjanci otrzymywali niskie pensje, a przydziały żywności tylko takie, jakie
przysługiwały kategorii ciężko
pracujących Polaków. Już za samą
utratę broni lub niepodjęcie czynności związanej np. z anonimowym donosem groziła policjantowi śmierć12.

A. Hempel, dz.cyt., s. 43.
Tamże, s. 52.
11
P. Majer, Policja Polska w Generalnym Gubernatorstwie, cz. 1, „Gazeta Policyjna” 2002, nr 7, s. 12.
12
A. Hempel, dz.cyt., s. 87, 104, 402.
10

forum edukacyjne

W trybach niemieckiej
machiny okupacyjnej

13

Kazimierz – rajd przeciw Żydom, 1941 rok

łaniach wobec ludności polskiej,
4.1. Wykonywanie egzekucji:
– udział czynny,
– udział bierny (asystowanie
przy egzekucjach, pilnowanie
ciał o iar).
4.2. Udział w akcjach pacy ikacyjnych (na terenach wiejskich).
4.3. Udział w obławach (na obszarach większych miast).
5. PP w działaniach przeciw ruchowi oporu.
5.1. Przeprowadzanie aresztowań
członków organizacji podziemnych.
5.2. Udział w obławach wymierzonych przeciw partyzantów.

Między kolaboracją
a walką
Stan osobowy Policji w kwietniu
1942 roku wynosił 11 500 funkcjonariuszy. W tak wielkiej zbiorowości
uwidoczniły się różne postawy. Najbardziej skrajne z nich to z jednej strony
bezpośrednie zaangażowanie się w antyniemiecką działalność konspiracyjną, również ze strukturami Polskiego
Państwa Podziemnego15, a drugiej strony kolaboracja z okupantami.
Termin „kolaboracja” bywa różnie interpretowany. Czy każdą

formę współpracy z okupantem
można uznać za współpracę? To
pytanie może stać się elementem
wprowadzającym do kolejnej części zajęć. Adam Hempel proponuje wąskie rozumienie terminu
„kolaboracja” jako świadome zaangażowanie się po stronie wroga lub jego interesów. Do postaw
takich – wśród policjantów – były
skłonne zwłaszcza osoby, które
podjęły służbę w czasie okupacji.
Kolaboracja ta była częścią kolaboracji występującej w społeczeństwie polskim. Jednak ze względu
na specy iczną rolę „granatowych”
przybierała bardziej drastyczne
formy16. Zarzut kolaboracji – zdaniem wspomnianego autora – można skierować pod adresem ok. 10%
funkcjonariuszy przedwojennych
służących w PP i PPK.
Natomiast Władysław Bartoszewski jest bardziej ostrożny
w określaniu zasięgu tej postawy:
„Nie ma danych, które pozwoliłyby
na uczciwe stwierdzenie, ilu policjantów granatowych zachowało
się niegodnie. Na pewno dziesiątki,
może setki – na kilkunastotysięczną formację to znikomy procent”17.
O kontrowersjach dotyczących
zarzutu kolaboracji świadczy za-

Opracowano na podstawie: tamże, s. 130–195.
Termin „polityka żywnościowa” jest używany tradycyjnie przez autorów prac naukowych z cytowanych publikacji: tamże, s. 141;
C. Madajczyk, dz.cyt., s. 507). Czy jednak – w kontekście kształcenia historycznego – nie brzmi zbyt eufemistycznie? Chyba uzasadnione byłoby
stosowanie terminu „wojna żywnościowa”.
15
W. Grabowski, Polska tajna administracja cywilna 1940–1945, Warszawa 2002, s. 211.
16
A. Hempel, dz.cyt., s. 201–204.
17
W. Bartoszewski, Nie wszyscy zdają egzaminy, „Policja 997” 2005, nr 4, s. 23.
14
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Najważniejsze informacje dotyczące tego zagadnienia warto ująć
w zapisie punktowym, który w czasie zajęć zostanie krótko omówiony.
Zostały uwzględnione najbardziej
typowe sytuacje13. Pominięto incydentalne wydarzenia. Oczywiście
takie ujęcie może budzić zastrzeżenia ze względu na zbytni formalizm.
Ukazuje bowiem zakres postaw,
a nie uwzględnia wielu ich okoliczności. Dlatego stanowi bardziej
wskazówkę dla nauczyciela niż materiał dla ucznia.
1. PP w „polityce żywnościowej”14
okupantów.
1.1 Na obszarze popytu (miasto):
– zwalczanie „czarnego rynku”
(szmuglu),
– nadzór nad cenami nieobjętych
reglamentacja (owoców, warzyw).
1.2 Na obszarze podaży (wieś):
– ściąganie od rolników dostaw
kontyngentowych
(zboża,
ziemniaków i zwierząt hodowlanych),
– zwalczanie nielegalnej produkcji mięsa (hodowli i uboju
zwierząt bez zezwolenia).
2. Udział PP w wywożeniu Polaków na roboty do Niemiec.
2.1. Poszukiwanie osób, które:
– otrzymały wezwania na roboty,
ale zaczęły się ukrywać,
– zbiegły z robót.
2.2. Uczestniczenie w tzw. łapankach (jako formie rekrutacji na
roboty).
3. Udział PP w prowadzonej przez
Niemców eksterminacji ludności żydowskiej i cygańskiej.
3.1. Dozorowanie bram oraz zewnętrznych murów i ogrodzeń
w gettach.
3.2. Ściganie i obławy na ukrywających się Żydów i Cyganów.
4. Udział PP w eksterminacyjnych i terroryzujących dzia-
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FUNKCJONARIUSZE POLICJI POLSKIEJ
W WALCE PRZECIW OKUPANTOWI
FORMY
WALKI

służba w konspiracyjnych or– Państwowy Korpus Bezpieczeństwa (PKB) działający
ganizacjach policyjnych, nale- w strukturach Delegatury Rządu na Kraj (w Departamencie
żących do struktur Polskiego Spraw Wewnętrznych),
Państwa Podziemnego
– Referat Policyjny przy KG AK (w Wydziale Bezpieczeństwa
I Kontrwywiadu)
współpraca z innymi organi- – przekazywanie informacji o zamiarach niemieckiej policji
zacjami konspiracyjnymi
władz,
– pomoc w realizacji akcji dywersyjnych i wykonywaniu zamachów,
– przechowywanie broni należącej do organizacji konspiracyjnych
indywidualna
aktywność
niektórych funkcjonariuszy,
a podejmowana z wewnętrznego nakazu moralnego
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GŁÓWNE PRZEJAWY WALKI

mach, którego o iarą padł komendant Policji Polskiej m.st. Warszawy, ppłk Aleksander Reszczyński.
W marcu 1943 roku został zastrzelony przez członków Grupy Specjalnej Sztabu Głównego Gwardii
Ludowej. Okoliczności tego zamachu nie zostały do końca wyjaśnione. Czy Aleksander Reszczyński
dopuścił się kolaboracji? Po wielu
latach w Londynie zostały podane informacje o tym, „że był on
współpracownikiem władz Polski
Podziemnej i oddawał wywiadowi
obronnemu Armii Krajowej cenne
usługi”18.
Informacje dotyczące patriotycznych postaw funkcjonariuszy
PP można przedstawić w formie
powyższej tabelki.
Na dokładniejsze wyjaśnienie
zasługuje PKB. Miał on przygotować siły bezpieczeństwa na okres
antyniemieckiego powstania i wyzwolenia kraju. Do organizowania
PKB przystąpiono jesienią 1941
roku, ale projekt jego organizacji
został wysłany do Londynu dopiero rok później19. Wymowny jest
fakt dotyczący dowództwa tej organizacji. Głównym Inspektorem
BKP został ppłk Marian Kozielew18

– niszczenie donosów na osoby prowadzące działalność konspiracyjną i ostrzeganie tych osób,
– ostrzeganie przed łapanką i „kotłem”,
– pomoc dla ludności żydowskiej

ski, a szefem sztabu mjr Bolesław
Buyko. Można więc mówić o kontynuowaniu inicjatywy podjętej
w zupełnie innych okolicznościach
– podczas kapitulacji Warszawy we
wrześniu 1939 roku.
Jak wielu policjantów angażowało się w działalność konspiracyjną?
Określenie statystycznych danych
zawsze będzie szacunkowe i dyskusyjne. Według ustaleń, jakich
dokonał Adam Hempel, do Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa należało ok. 15% wszystkich
„granatowych” policjantów. Szacunki podawane przez innych historyków są ostrożniejsze. Andrzej
Paczkowski przywołuje ustalenia,
według których z niepodległościowym podziemiem współpracował
„co dziesiąty policjant i co piąty
o icer”20.
Między kolaboracją a walką
z okupantem istniało kilka innych
postaw. Jedną z nich był typ służbisty: funkcjonariusz starał się
rzetelnie wykonywać te obowiązki,
które uważał za apolityczne. Inny
reprezentował typ gorliwca, który
wysługiwał się okupantowi, kierując się głupotą połączoną z tchórzostwem21. Nie można pominąć też

przejawów demoralizacji. Jej przejawami były: alkoholizm uleganie
korupcji, działalność kryminalna.
Jednocześnie należy uwzględnić
olbrzymie wyzwanie dla znacznej
części funkcjonariuszy PP, jakim
była walka z przestępczością kryminalną.
Do szczególne kontrowersyjnych zagadnień należą postawy
funkcjonariuszy PP wobec Żydów. Autor opracowania dotyczącego szantażowania ludności żydowskiej w Warszawie przyznaje:
„Wśród «granatowych» znalazło
się wielu szlachetnych ludzi, którzy
(ryzykując niejednokrotnie własną
głową) odmawiali udziału w akcjach w getcie lub w inny sposób
demonstrowali swoją sympatię dla
skazańców”. Jednocześnie wskazuje, że „jeszcze łatwiej jest znaleźć
wśród «granatowych» ludzi terroryzujących, grabiących i mordujących swe o iary”22.

Za i przeciw
W końcowej części zajęć warto
zachęcić uczniów do całościowej
oceny funkcjonowania PP, do wskazania głównych argumentów za
i przeciw w szeregach tej formacji.

P. Majer, Policja Polska w Generalnym Gubernatorstwie, cz. 1, „Gazeta Policyjna” nr 9, 3 marca 2002, s. 12.
W. Grabowski, Delegatura Rządu na Kraj 1940–1945, Warszawa 1995, s. 80; tenże, Polska tajna administracja cywilna 1940–1945, Warszawa 2002, s. 210–211, 437 przypis 179.
20
A. Paczkowski, dz.cyt., s. 31.
21
A. Hempel, dz.cyt., s. 315.
22
J. Grabowski, „Ja tego Żyda znam!” Szantażowanie Żydów w Warszawie 1939–1945, Warszawa 2004, s. 85.
19

W biograficznym zarysie

23

dywidualnych uwikłań polskiego
policjanta, któremu przyszło pełnić
służbę w szczególnych warunkach.
Niech przykładem tych uwikłań
będą wyzwania, z jakimi musiał
zmierzyć się Bronisław Marchlewicz (1899–1972)23.
Kiedy wybuchła wojna, był już
doświadczonym
funkcjonariuszem. Służbę w Policji Państwowej
rozpoczął w 1922 roku. Pełnił ją na
terenie województwa pomorskiego (urodził się w Miesiączkowie
niedaleko Brodnicy). Następnie został przeniesiony do województwa
warszawskiego. Kolejno był kierownikiem komisariatu w Żyrardowie, w Płocku, a następnie (do
1937 roku) w Otwocku.
Dlaczego zgodził się służyć
w formacji znajdującej się pod
kontrolą niemieckich okupantów?
W rodzinnym archiwum zachowała się pożółkła kartka, na której
zapisał: „Ratować wszystko co polskie”. Doskonale władał językiem
niemieckim. Nakłaniany przez
okupantów do tego, aby podpisać
Reichsliste, stanowczo oświadczał, że jest Polakiem z Pomorza.
Szybko włączył się w działalność
niepodległościową. Był członkiem
konspiracyjnej organizacji: Kadry
Polski Niepodległej, Wojskowego

Informacje o Bronisławie Marchlewiczu można znaleźć m.in. w: G. Jach, Sprawiedliwy, „Policjanci. Policyjny Magazyn Historyczny” 2011,
s. 45–47; H. Krall, Różowe strusie pióra, Warszawa 2009, s. 174–177; artykuł biograficzny Z. Nosowskiego zamieszczony na stronie internetowej: http:// www.sprawiedliwi.org.pl/pl/family/452, marchlewicz-bronislaw.
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Ogół przedstawionych zagadnień w zasadzie dotyczył postaw
i działań całej „granatowej” policji
oraz wyodrębnionych kategorii jej
funkcjonariuszy. Jednak warto dostrzec również jednostkowy wymiar tych postaw i działań. Nawet
wtedy, kiedy realizując zajęcia, nie
znajdziemy czasu na ukazanie in-

Kontrola przy wejściu do krakowskiego getta

Korpusu Służby Bezpieczeństwa,
Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa, a także o icerem Armii
Krajowej.
Roztaczał parasol ochronny
nad kompletami tajnego nauczania. Wielokrotnie interweniował
na rzecz Polaków aresztowanych
przez Niemców lub zatrzymanych
w celu wywiezienia na roboty do
Rzeszy. Uprzedzał o mających
nastąpić aresztowaniach lub łapankach. Za akceptacją władz
niemieckich przy komisariacie Policji Polskiej w Otwocku powołał
cywilną straż kolejową. O icjalnie
miała ona ochraniać pociągi, a faktycznie dezorganizowała transport kolejowy.
W różny sposób pomagał Żydom,
m.in. zwalniał uciekinierów z otwockiego getta przyprowadzanych na
posterunek (m.in. pięcioletnią Marysię Osowiecką, dla której natychmiast zorganizował schronienie),
udaremniał działania donosicieli
i szmalcowników. Współdziałał
z kręgiem zaufanych osób, zwłaszcza z księdzem Ludwikiem Wolskim, Gertrudą Marciniak (siostrą
elżbietanką kierującą domem dziecka) oraz Aleksandrą Szpakowską.
Po zakończeniu okupacji niemieckiej – jako jeden z nielicznych o icerów Policji Państwowej – został
powołany do służby w MO. Objął
funkcję szefa Sekcji Wyszkolenia
w Wydziale Personalnym KG MO,
potem współorganizował Centrum
Wyszkolenia MO w Słupsku oraz
inne szkoły milicyjne. Wiosną 1948
roku pozytywnie przeszedł procedurę wery ikacyjną. Jednak kilka miesięcy później został usunięty z MO,
a następnie aresztowany pod zarzutem „faszyzacji życia państwowego
w Polsce” (w latach 1927–1937).
W obronie uwiezionego mieszkańcy Otwocka zebrali kilka tysięcy
podpisów. Bezskutecznie. W marcu
1950 roku Bronisław Marchlewicz został skazany na sześć lat
więzienia oraz pozbawienie praw
publicznych i obywatelskich praw
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Aby dobitniej zarysować problem
i skłonić uczniów do wypowiedzi,
można postawić pytanie kontrfaktyczne:
Czy dla społeczeństwa polskiego byłoby lepiej, gdyby PP
nie powstała (gdyby funkcjonariusze Policji Państwowej odmówili podjęcia służby w formacji
powołanej przez Niemców)?
W tej alternatywnej sytuacji na
pewno (najprawdopodobniej) doszłoby do wielu negatywnych następstw. Należałyby do nich:
● dezorganizacja ładu społecznego,
● pozbawienie ludności polskiej
obrony przed nasilającą się
przestępczością kryminalną,
● wprowadzenie
policji
niemieckiej (nieznającej realiów
polskiego życia społecznego,
natomiast bezwzględnie wykonującej polecenia władz okupacyjnych),
● represje wobec polskich policjantów, którzy nie stawiliby się
na wezwanie władz niemieckiej,
● powołanie przez Niemców polskiej formacji policyjnej, do
której zgłosiłyby się osoby niekompetentne, zdemoralizowane
i gotowe na całkowitą uległość
wobec hitlerowców.
Czy uczestniczenie PP w niemieckiej machnie okupacyjnej,
przypadki kolaboracji i demoralizacji ze strony części funkcjonariuszy były wystarczającym
usprawiedliwieniem za uniknięcie wskazanych zagrożeń? Na to
pytanie uczniowie powinni odpowiedzieć indywidualnie.
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honorowych na dalsze trzy lata.
We wrześniu 1950 roku odbył się
proces rewizyjny. Sąd Najwyższy zmniejszył wyrok do jednego
roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Nie orzekł żadnej
kary dodatkowej. W uzasadnieniu
wskazano: „Przy wymierzaniu kary
oskarżonemu trzeba uwzględnić
jego zachowanie w czasie okupacji,
które było godne podziwu i stało
na granicy bohaterstwa […] oskarżony z narażeniem życia ratował
przed okupantem polską ludność
bez względu na jej przekonania
i narodowość”.
Bronisław Marchlewicz mógł niemal natychmiast odzyskać wolność.
Od czasu aresztowania wkrótce
bowiem mijało orzeczone półtora
roku. Jednak złowrogi cień represji
pozostał. Wskutek „pomyłki” nadal
igurował w Centralnym Rejestrze
Skazanych jako osoba pozbawieniu
praw publicznych i obywatelskich.
Utracił uprawnienia emerytalne
i miał olbrzymie trudności ze znalezieniem pracy. Traktowany był jako
„człowiek z wyrokiem”.
Dopiero w 1957 roku został zatrudniony na stanowisku dającym
satysfakcję i godziwsze wynagrodzenie – jako kierownik administracyjno-gospodarczy w Szpitalu
Miejskim w Otwocku. Jednak coraz
bardziej odczuwał dolegliwości
zdrowotne, których nabawił się
w więzienia. Zmarł w 1972 roku.
Uznania doczekał się wiele lat po
śmierci. W 1999 roku dr Piotr Majer, wówczas pracownik naukowy
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
pisał: „Bronisław Marchlewicz […]
służył po prostu Polsce – Polsce
przedwojennej, polskiemu państwu
podziemnemu i Polsce powojennej. […]. Był w drugiej, trudniejszej
połowie życia […] represjonowany
i odarty z godności”24. Autor uznał,
że taki człowiek może być wzorcem
osobowym policjanta.
W listopadzie 2004 roku Bronisław Marchlewicz został uhonorowany przez Instytut Yad
Vashem medalem i dyplomem
„Sprawiedliwy wśród Narodów
24

Warszawa, 1939 rok, Plac Mirowski

Aresztowania w Krakowie 1941 rok.

Świata”. Zostało to potwierdzone
24 lipca – w dnu Święta Policji –
2005 roku w Teatrze Żydowskim
w Warszawie. Medal i dyplom odebrał syn Bronisława Marchlewicza, Zbigniew. Podczas uroczystości dyrektor Teatru Żydowskiego
Szymon Szurmiej powiedział: „Nie
mieści się w stereotypie to, aby
Żydów ratował granatowy policjant”. Dodał jednak: „To się mieści
w społeczeństwie”. Hanna Kamińska-Goldfeld – dawna mieszkanka Otwocka, która ukrywała się
w Warszawie po „aryjskiej” stronie – stwierdziła: „Granatowy policjant byłby ostatnią osobą, do
której zwróciłabym się o pomoc
w czasie okupacji”. Podkreśliła

jednak, że uhonorowany został nie
policjant, ale człowiek.
Dnia 11 listopada 2009 roku
Bronisław Marchlewicz – na mocy
postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego – został pośmiertnie
odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski: „za bohaterską postawę i niezwykłą odwagę wykazaną
w ratowaniu życia Żydom podczas
II wojny światowej, za wybitne zasługi w obronie godności człowieczeństwa i praw ludzkich”.

P. Majer, Wzorzec osobowy policjanta (3). Lata współczesne, „Gazeta Policyjna” 1999, nr 4, s. 8.

Foto ze zbiorów
Narodowego Archiwum Cyfrowego
i http://commons.wikimedia.org/
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Nie
o szkole,
choć…
o szkole
Z dyrektorem Bogdanem Wróblem
rozmawia Ireneusz Wywiał
Ile lat ma szkoła, którą Pan prowadzi?
Najpierw, w 1992 roku, powstało, wówczas jeszcze
czteroletnie, niepubliczne liceum. W roku 2003, po reformie edukacyjnej, założyliśmy też gimnazjum. Obecnie obie szkoły stanowią zespół, a prowadzenie ich to
jeden z najważniejszych obszarów działalności Fundacji „Nauka i Wiedza”.
Dziś zarówno w szkole, jak i w Fundacji wielką
wagę przywiązuje się do działań związanych z internetem i zasobami w nim zgromadzonymi. Czy
ten pomysł zrodził się już na samym początku?
Hola, hola – nie tak szybko! Wszak pierwsza polska
transmisja internetowa to dopiero listopad 1990 roku.
Zrobił to, notabene, dr Grzegorz Polok z IFJ PAN w Krakowie. Dopiero w sierpniu 1993 roku powstał pierwszy polski serwer WWW pod nazwą „Polska Strona
Domowa”. „Sieciowa historia” mojej szkoły rozpoczęła
się dopiero pod koniec lat 90., kiedy zauważyliśmy, że
na portalach edukacyjnych (a nie było ich jeszcze wtedy dużo) brakuje kontentu, czyli treści metodycznych
i dydaktycznych.

I wtedy się zaczęło!
Pan to by tak chciał – byle szybko! A ludzie? A materiały? Przygotowania zajęły wiele pracowitych miesięcy, a w szczytowym okresie pracowało wówczas
dla nas nawet stu autorów, zarówno nauczycieli, jak
i pracowników naukowych. Tak narodził się portal
edukacyjny „6+”. W końcu kontrakt wygasł…
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I tak powstało Mapptipe?
W rzeczy samej. Wymyśliliśmy narzędzie do tworzenia materiałów multimedialnych, aby sami nauczyciele
tworzyli sobie atrakcyjne pomoce naukowe zgodnie ze
swoją wiedzą, a także w sposób lekki, łatwy i przyjemny. Co więcej, nie musieli specjalnie zmieniać swych
przyzwyczajeń, to znaczy mogli to nowe narzędzie
w prosty sposób powiązać ze scenariuszami lekcji, które do tej pory realizowali w szkole.
Czy zamieszczacie tylko własne materiały, czy też
korzystacie także z już istniejących zasobów?
Oczywiście, że korzystamy. Po cóż mielibyśmy wyważać otwarte drzwi? Portale edukacyjne powstają
na całym świecie. Amerykanie korzystają z rozwiązań koreańskich, Koreańczycy z australijskich i tak
dalej. Większość tworzymy sami, ale docieramy też
do gotowych rozwiązań, w tym zagranicznych, które
pracowicie tłumaczymy.
Lecz przecież istnieje coś takiego jak prawa autorskie. Dajecie sobie z tym radę?
Bez trudu – przecież bardzo wiele materiałów powstaje na wolnych licencjach. Tylko korzystać!
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I…?
I wymyśliłem strukturę nowoczesnego edukacyjnego portalu. Oczywiście, nic nie da się zrobić bez pieniędzy, ale na szczęście pomysł okazał się na tyle dobry,
że o współpracę z nami zaczęły zabiegać najważniejsze
polskie portale. Ostatecznie wybraliśmy jedną z ofert
i podpisaliśmy kontrakt.

I ta pierwsza próba również?
O nie. Nadal utrzymywaliśmy „6+”, później „Edukator.pl”. Zaczęliśmy organizować przedsięwzięcia ogólnopolskie, np. konkurs we współpracy z NBP. Były to
co prawda głównie akcje z dziedziny ekonomii, lecz
w pewnym momencie… narastały nam zasoby i wtedy
powstał pomysł stworzenia biblioteki prezentacji multimedialnych. I nie tylko biblioteki.
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Wiem, że jeździcie po Polsce z multimedialnymi
prezentacjami i lekcjami pokazowymi. Jak duże
wzbudzacie zainteresowanie?
Do tej pory w ramach projektu zrobiliśmy 16 ogólnopolskich konferencji w różnych regionach naszego
kraju i w każdym przypadku zainteresowanie przerastało nasze najśmielsze prognozy. Zapraszają nas całe
szkoły lub nauczycielskie środowiska. Pokazujemy im
nasz produkt, jego technologię i sposób zastosowania.
Nasze lekcje pokazowe są bardzo często interdyscyplinarne. Na przykład realizując temat „Czy Bóg gra w kości” (to nic bluźnierczego! To zajęcia o starej, poczciwej „krzywej Gaussa”), łączymy elementy matematyki,
izyki, ekonomii i ilozo ii, a dzięki Mapptipe możemy
bardzo sprawnie ilustrować to nie tylko tradycyjnymi
materiałami audiowizualnymi, lecz także bardzo nowoczesnymi apletami, jak na przykład idealnie działającym, wirtualnym modelem sławnej „deski Galtona”.
Czy w tym zalewie nowoczesnych technologii nie
grozi nam zaburzenie tradycyjnego układu: na
dole uczniowie-profani, a na górze nauczyciele-mistrzowie? Przecież młodzi ludzie bardzo często
są z komputerem dużo bardziej za pan brat niż np.
pięćdziesięciolatkowie. Czy to niektórych pedagogów nie przeraża?
Dotknął Pan rzeczy bardzo ważnej. Faktem jest, że
technologie informacyjne wymagają od nauczyciela,
aby umiał je obsługiwać. Ale tego wszystkiego człowiek
z otwartą głową jest się w stanie zdumiewająco szybko
nauczyć, a my ze swojej strony robimy wszystko, aby
obsługa była jak najprostsza. Poza tym co roku zaczynają pracę kolejne roczniki nauczycieli coraz lepiej
obeznanych z technologią informacyjną.
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Ale i tak, nie czarujmy się, nowe technologie są
dużo bliższe młodym niż starszym.
Oczywiście, że są bliższe, ale zadajmy sobie pytanie
dlaczego. Otóż dlatego, że traktują je jako formę zabawy
i rozrywki, ale już niekoniecznie jako narzędzie ułatwiające zrozumienie szkolnej lekcji. I tu potrzebny jest nauczyciel-mistrz. To jego zadaniem jest przekonać nastolatka, że
zamiast – a może lepiej obok – de inicji czy opisów można bardzo wiele zagadnień pokazać. Co więcej, sprawnie
przeprowadzona lekcja jest w stanie skłonić uczniów do
zainteresowania się Mapptipe we własnym zakresie. Nauczyciel i tu także jest Mistrzem. Przez duże M.

Czyli nie tylko nauczyciele, ale i uczniowie też mogą
korzystać z waszego narzędzia?
Oczywiście – wystarczy się zalogować i od razu skorzystać ze spersonalizowanego portalu. Trudno w krótkiej wypowiedzi zaprezentować wszystkie możliwości,
jakie daje nowe Mapptipe. Powiem więc tylko, że jest
to bardzo funkcjonalny i działający system zintegrowany z wszystkimi niezbędnymi narzędziami. Możemy
z jego pomocą tworzyć własne lekcje oraz prezentacje
naprawdę błyskawicznie – materiały daje się wyszukać
ekspresowo, a umieścić tam, gdzie jest to nam potrzebne, jeszcze szybciej, bo wykorzystujemy dobrą, sprawdzoną metodę „przeciągnij i upuść”. Edukator.pl jest też
idealny, aby w nim konstruować własne bazy materiałów albo na przykład z zapisanych wcześniej pytań i zadań generować gotowe testy. Wszystkim, co stworzymy,
możemy dzielić się z innymi; obsługiwać klasy szkolne
czy grupy kursantów. Uczeń był chory i nie dotarł do na
zajęcia. Nie ma problemu! Loguje się w domu i już ma
wszystko na ekranie. A wszystko to bezpiecznie, bezpłatnie i – last not but least – bez reklam!
Brzmi to imponująco!
I nie potrzeba było do tego fabryki za miliardy dolarów.
W cyfrowym świecie liczą się przede wszystkim dobre pomysły i brak strachu przed „nowalijkami”. Mając po prostu dobrą, choć nie gigantyczną szkołę oraz najzwyklejsze
pomieszczenie biurowe, stworzyliśmy coś o znaczeniu
ogólnopolskim. A nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego
słowa. Kto nie idzie do przodu, ten się cofa.
Bardzo dziękuję za wywiad.
Bogdan Wróbel
Pochodzi z Tarnowskich Gór i jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie studiował polonistykę oraz ﬁlozoﬁę. Od lat pełni funkcję dyrektora
liceum i gimnazjum na warszawskim Ursynowie.
Redaktor naczelny portalu Edukator.pl.

W następnym numerze
Agnieszka Jakubczyk – O systemie nauczania historii i WOS w Norwegii
Robert Nowakowski – Angielskie doświadczenia z żywą historią
Roman Czaja – O wielkości i upadku Hanzy
W dziale „WOS w teorii i praktyce”
Anita Młynarczyk-Tomczyk – Polskie konstytucje – jak metodą projektu
budować narrację międzyprzedmiotową

Rekomendacje „Wiadomości Historycznych”
Tytus, Romek i A’Tomek

nauczycielami historii
Jaki jest najpopularniejszy polski komiks? Legendarny „Kapitan
Żbik”? Niezapomniani „Kajko i Kokosz”? Czy może „Biały Orzeł” – inteligentnie wprowadzający ostatnimi laty na rodzimy grunt wzorzec superbohatera? Mimo wszystko jednak palmę pierwszeństwa należałoby
przyznać dziełu Henryka Jerzego Chmielewskiego, czyli Papcia Chmiela.
Stworzeni przez niego bohaterowie – Tytus, Romek i A’Tomek – mają
wierne i wielopokoleniowe grono wielbicieli. Od 1957 roku ukazało
się już ponad trzydzieści ksiąg z ich przygodami, a także kilkanaście
tomów dodatkowych. Wśród tych drugich dominują albumy, które
w fenomenalny, intrygujący i zabawny sposób przybliżają czytelnikom
w każdym wieku najważniejsze wydarzenia z historii Polski i świata. „Tytus, Romek i A’Tomek jako warszawscy powstańcy 1944, z wyobraźni Papcia Chmiela narysowani” zawierają 36 plansz z przygodami
trójki bohaterów z czasów słynnego zrywu narodowowyzwoleńczego w stolicy. Analogiczne komiksy
powstały na temat bitwy warszawskiej z 1920, bitwy pod Grunwaldem z 1410 oraz odsieczy wiedeńskiej
z 1683 roku. Wyobraźnia Papcia Chmiela przekracza jednak granice Polski, więc tytułowa trójka wzięła
również udział w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Natomiast w najnowszym albumie,
wydanym w roku 2014, Tytus, Romek i A’Tomek zostali rycerzami samego Bolesława Krzywoustego.
Warto zaprezentować albumy Henryka Jerzego Chmielewskiego uczniom w każdym wieku i pokazać im
tym samym, że o przeszłości można opowiadać w sposób nietypowy i zarazem niezwykle wciągający.
Komiks może być zresztą punktem wyjścia do zrodzenia się w młodym umyśle szczerej pasji do historii.
Autor niniejszego tekstu ze wzruszeniem przyznaje, że ćwierć wieku przed obroną swojego doktoratu ze
starożytności chwycił do ręki jeden z tomów „Asteriksa” i tak właśnie wszystko się zaczęło.

Artur Ryszard Jęcka

Obywatel
– nietypowa lekcja historii najnowszej

7 listopada 2014 roku wszedł do kin film
Jerzego Stuhra Obywatel. Produkcja bez
wątpienia wpisuje się w ten sam nurt
co Zezowate szczęście Andrzeja Munka z 1960 roku oraz Obywatel Piszczyk
z roku 1988 (w którym to zresztą właśnie Stuhr przejął postać Jana Piszczyka
po zmarłym przedwcześnie Bogumile
Kobieli). Chociaż Obywatel nie jest tak
dobry, jak wspomniane starsze produkcje, to jednak bez wątpienia utrzymuje
niezwykle wysoki poziom artystyczny. Jan
Bratek, podobnie jak jego niezapomniany poprzednik, to życiowy nieudacznik,
którego losy wplatają się w ostatnie 60
lat dziejów Polski. Perypetie głównego
bohatera nie zostały zaprezentowane
w sposób linearny, lecz w formie rozrzuconych wspomnień z różnych etapów
jego życia. Film cechują znakomite anegdoty, humor i scenki rodzajowe, a przed
wszystkim aktorstwo na najwyższym
poziomie. Zapewne zostanie to odebrane negatywnie przez pedagogicznych
purystów, lecz Obywatel to także świetna
lekcja historii najnowszej, na którą warto wybrać się z uczniami szkół ponadgimnazjalnych. Młodzi widzowie będą
mieli okazję zapoznać się z rzeczywistością PRL-u oraz pierwszych dekad III RP,
przedstawioną z inteligentnym przymrużeniem oka. Znajdą w filmie mnóstwo
odwołań do faktów znanych im ze stron
szkolnych podręczników, lecz pokazanych z zupełnie innego punktu widzenia.
Zamiast tradycyjnych źródeł historycznych, których nikt nie chce oczywiście
eliminować z procesów edukacyjnych,
ujrzą dla odmiany wielkie wydarzenia
z losów swojej ojczyzny z punktu widzenia przeciętnego Kowalskiego, a w zasadzie Bratka.
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Paryż, 11 stycznia 2015 r. Ponad półtora
miliona osób manifestowało przeciw atakom
terrorystycznym w Paryżu na redakcję
magazynu satyrycznego Charlie Hebdo
i koszernego supermarketu. Ludzie niosą
olbrzymi ołówek, jako symbol wolności.
Foto – Fredrik von Erichsen (PAP/DPA)

