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o II wojnie światowej rozpoczęła się kariera grup rekonstrukcyjnych. Spektakle historyczne, wizualizacje wydarzeń z przeszłości, które początkowo bliższe były teatrowi, z czasem nabrały charakteru odtwórstwa (historical reenactment) historycznego. Aktora zastąpił rekonstruktor, a ﬁkcja
ustąpiła miejsca scenariuszowi opartemu na źródłach historycznych. Miarą sukcesu tego ruchu w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych stały się wielotysięczne spotkania, widowiska, spektakle, jak np. inscenizacja
bitwy pod Gettysburgiem, skupiająca ponad 20 tysięcy odtwórców ze Stanów Zjednoczonych i Europy.
W Polsce zjawisko to staje się w ostatnich latach ruchem masowym obecnym w akcjach edukacyjnych, w popularyzacji historii, w turystyce i rekreacji. O tym, czym są rekonstrukcje, jakie szanse w nauczaniu stwarzają tzw. lekcje
żywej historii, piszą Jolanta Daszyńska i Jan Chańko. Artykuł ten jest początkiem szerszej analizy, jaką będziemy prezentować na naszych łamach. Zapraszamy do dyskusji i dzielenia się doświadczeniami z kontaktów szkolnych z tym
zjawiskiem kulturowym. Obok popularnych scen batalistycznych, widowisk, inscenizacji są przecież także prelekcje
w klasach, pikniki czy wystawy, w których uczestniczą nasi uczniowie.
Dobrą okazją do zapoznania się z nurtem „żywej historii” może być wizyta w Rezerwacie Archeologicznym „Genius loci” w Poznaniu, prezentującym dziedzictwo Ostrowa Tumskiego, czy też odwiedziny grodziska w Grzybowie.
W dziale „WOS w teorii i praktyce” dzisiaj o patriotyzmie w kontekście możliwości percepcyjnych różnych grup
wiekowych. A na święta wyjątkowy przepis na łamańce z makiem specjalnie dla czytelników „Wiadomości Historycznych” od Antoniego Teslara, kuchmistrza hrabiów Potockich z Krzeszowic.
Stanisław Roszak
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rekonstrukcje historyczne

Potrzeba przypominania militarnych sukcesów była znana już w starożytnym Rzymie.

Rekonstrukcja historyczna:

hobby, pasja, komercja?
Międzynarodowy Zjazd Wojowników Słowiańskich w Grzybowie (autor: OT „Szlak Piastowski”)

Jan Chańko, Jolanta A. Daszyńska

4
ojęcie „rekonstrukcja historyczna” jest bardzo
złożone. Powszechnie używa się go do określenia organizowanych widowisk historycznych,
które najczęściej przypominają jakąś wielką
bitwę lub znany fakt z historii, na ogół związany z konkretnym miejscem wydarzenia. Widowiska te z reguły mają charakter batalistyczny, są
dynamiczne i przyciągają bardzo wielu widzów.
Jednakże nazwa „rekonstrukcja historyczna”, która
do nich przylgnęła, nie jest adekwatna.
O wiele słuszniejsze byłoby określenie tego wydarzenia jako inscenizacja historyczna, widowisko czy
nawet spektakl historyczny. W „Wiadomościach Historycznych” temat ten był już podejmowany1.
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Istotne jest postawienie zasadniczego pytania:
po co organizowane są te przedsięwzięcia? Najogólniej:
po to, aby przypomnieć i ukazać „na żywo” wydarzenia
z historii. Jednakże należy pamiętać, że inscenizacje
historyczne są tylko przypomnieniem pewnych wydarzeń z przeszłości, a nie ich wiernym odtworzeniem. Inscenizacje przypominają o fakcie z przeszłości,
mogą być pewną próbą jego zrekonstruowania, ale nie
są pełną rekonstrukcją, o czym dalej. Gdy więc przed
inscenizacją padają słowa zapowiadające to, co będzie
przypominane, np. „zobaczą Państwo, jak to było … tyle
lat temu”, to są one mylące. Powinno się raczej powiedzieć „zobaczą, Państwo, jak przypomnimy te wydarzenia”. Zatem nie „jak było”, tylko „że było”. Chodzi o przypomnienie historii, a nie o jej odtworzenie, bo tego się
po prostu nie da rady zrobić.

Zjawisko kulturowe

Dlaczego przypomnienie,
a nie odtworzenie?

Rekonstrukcja historyczna jest zjawiskiem kulturowym na tyle szerokim, że mieszczą się w nim zarówno
przypominane batalistyczne sceny z przeszłości prezentowane współczesnym odbiorcom, jak i wszelkiego innego typu działania związane z tym zjawiskiem.
Mogą to być zarówno wielkie widowiska historyczne,
inscenizacje, pikniki historyczne, prelekcje w szkołach,
wystawy czasowe, marsze historyczno-edukacyjne,
jak i rekonstrukcja w rzeczy samej, czyli odtwarzanie
sprzętu, munduru, wyposażenia.

Powodów jest kilka. Przede wszystkim tamto wydarzenie działo się naprawdę, a w inscenizacji jest odgrywane. Nie ma więc takiego czynnika, jak emocje, strach,
niemożność przewidzenia tego, co się stanie. Po drugie,
nastąpiła zmiana warunków geogra icznych. Bardzo
często nawet to samo miejsce, w którym dawniej coś się
rozgrywało, zmieniło się, np. wyrósł las, zmieniło się
koryto rzeki, zbudowano tam drogę itp. Niejednokrotnie przypominane wydarzenie odbywało się w nocy.
Z uwagi na bezpieczeństwo oglądających inscenizacji

1
M. Bąk, Rekonstrukcja historyczna – bawimy się na poważnie, „Wiadomości Historyczne” 2013, nr 1, s. 4 i n.; J. Daszyńska, Rekonstrukcja
historyczna. Kilka refleksji nad nowym zjawiskiem kulturowym w Polsce, „Wiadomości Historyczne” 2013, nr 6, s. 11–14.

REKONSTRUKCJA HISTORYCZNA to zbiór działań,
podczas których ich uczestnicy odtwarzają w strojach
i za pomocą artefaktów wytworzonych współcześnie,
względnie oryginalnych, konkretne wydarzenia z przeszłości (najczęściej bitwy) lub różnorodne aspekty życia
w wybranym okresie historycznym.
(Wikipedia)
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nocnych właściwie się nie organizuje. Nie uwzględnia
się też pory dnia oryginalnego wydarzenia, gdyż wszelkie inscenizacje historyczne z reguły są organizowane
w weekendy w godzinach popołudniowych, po to, aby
mogło je obejrzeć jak najwięcej ludzi.
Ponadto liczba tych żołnierzy, którzy walczyli
w tamtym historycznym wydarzeniu, nie jest adekwatna do liczby rekonstruktorów. Dokładne odwzorowanie nie zawsze jest możliwe. Bywa, że również warunki
meteorologiczne są inne. Niejednokrotnie przypominane wydarzenie działo się w chłodny dzień, a tymczasem podczas inscenizacji jest niemiłosierny żar. Pogoda
lubi płatać rekonstruktorom igle. Czasem dla odmiany
pada zimny deszcz i wieje silny wiatr, a przypominane
wydarzenie odbywało się w upalny, słoneczny dzień2.

Słowo klucz: rekonstrukcja

Rekonstrukcja jednej z bitew z czasów wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych (autor: dbking)

5

Rekonstrukcja walki rycerskiej w czasie wesela króla Władysława Jagiełły z Elżbietą
Granowską na zamku w Sanoku w 1417 roku (autor: Silar)

Turniej rycerski w Łęczycy (autor: Medievalna)

Rekonstrukcja w Biskupinie (autor: Chrumps)

2
J. Daszyńska, Kilka refleksji nad inscenizacjami historycznymi przypominającymi wydarzenia II wojny światowej, „Wiadomości Historyczne”
2014, nr 2, s. 34–37.
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Najważniejsza sprawą jest jednak zasadnicze znaczenie słowa „rekonstrukcja”. Oznacza ono dokładne
odtworzenie. Zatem w medycynie jest to np. rekonstrukcja kości czy twarzy (z reguły po jakimś wypadku,
co łączy się z ogromnym zniszczeniem odtwarzanego
elementu). Można też zrekonstruować dworek, dom,
most, gdy budowla ta zastała zniszczona, podobnie
w przypadku zniszczonego malowidła czy rzeźby, no
i broni.
Zatem mówimy o rekonstrukcji, czyli wytworzeniu
od nowa tego, co zostało uszkodzone bądź całkowicie zniszczone. W przypadku wydarzeń historycznych zabieg taki nie jest możliwy. Jednakże, zwłaszcza
w początkowym okresie tworzenia się zjawiska rekonstrukcji historycznej, powszechne określanie przypominanej bitwy, potyczki itp. mianem „rekonstrukcja
historyczna” było nagminnie używane. Nie wydaje się
to słuszne.
Termin ten za to może być w pełni stosowany dla
całościowego określenia zjawiska, jakim jest przypominanie faktów, wydarzeń i artefaktów z przeszłości
przez grupy ludzi, którzy pragną przedstawiać historię
w sposób inny niż za pomocą słowa, tak pisanego, jak
i mówionego. Reasumując, rekonstrukcja historyczna
może być pojmowana jako zbiór działań dotyczących
przypominania przeszłości w sposób inny niż tradycyjny, czyli słowny (ustny bądź pisany) przekaz historyczny. Jest pojęciem złożonym, o szerokim spectrum
znaczeniowym. Nie może być stosowane wyłącznie
do określania przypominanej bitwy czy innego wydarzenia z przeszłości.
I jeszcze jedno zastrzeżenie dotyczące terminologii. Często słyszy się, że odtwarza się bitwę, potyczkę itp. Odtworzyć
to znaczy pokazać dokładnie tak, jak było. To też nie jest możliwe. Zatem czy nie słuszniej byłoby mówić o przypominaniu,
a nie odtwarzaniu? Odtworzyć owszem można np. umundurowanie czy wyposażenie żołnierza, strój cywilny z epoki,
wygląd pomieszczenia, jakieś sprzęty, ale nie walkę. Sposób

rekonstrukcje historyczne
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Legioniści rzymscy – rekonstruktorzy jednej z niemieckich grup

walki już podlega odtworzeniu, sama walka nie. Stopień
wierności z wydarzeniem autentycznym jest tutaj kwestią
bardziej lub mniej umowną. Zależy to od wielu czynników,
których suma wpływa na stopień zgodności z historycznymi
realiami.
Należy podkreślić, że termin „rekonstrukcja historyczna” jest szeroko rozumiany. Oprócz owego dynamicznego przypominania „na żywo” pewnych wydarzeń z przeszłości przed publicznością mamy również
inne jej formy. Należy do nich rekonstrukcja strojów,
mundurów, broni, wyposażenia, słowem: faktyczne
odtwarzanie. Dotyczy to także odtwarzania warunków
życia tych wydarzeń, które przypominane są przez rekonstruktorów. Uwzględnia się również sposób mówienia i zachowania, tak aby był zgodny z historycznymi realiami. Współczesność nie powinna wkradać
się w żaden z pozoru błahy szczegół.
Oprócz dynamicznych pokazów wydarzeń z przeszłości, a więc najczęściej różnego typu bitew czy
potyczek, są również pokazy statyczne. Dotyczą
najczęściej zaprezentowania strojów czy mundurów
z konkretnej przeszłości historycznej, odtwarzanego
miejsca, np. sztabu wojskowego. Najczęściej przedstawiane są dioramy z udziałem rekonstruktorów. Grupa
pasjonatów zajmujących się rekonstrukcją historyczną
zjawia się w swych epokowych strojach i wraz z innymi
rekonstruktorami bierze udział w różnego rodzaju wydarzeniach, zlotach czy piknikach historycznych.
Rekonstrukcja to również odtwarzanie czy nawet
wytwarzanie na nowo pewnych przedmiotów, pojazdów, broni. Nikt przecież nie użyłby średniowiecznego miecza podczas inscenizowanych walk rycerskich,
nie ma też zachowanych strojów z odległych czasowo
epok, zatem trzeba te rzeczy odtworzyć od podstaw.
Pewne przedmioty udaje się odnowić i przywrócić
do życia, np. armaty czy pojazdy, zwłaszcza z czasów
II wojny światowej. Niekiedy są one odbudowywane
wyłącznie na podstawie rysunków czy danych technicznych, a bywa i tak, że zachowało się bardzo dużo
ich autentycznych elementów. Wówczas takie odtworzenie jest znacznie łatwiejsze.
Przeszliśmy od ogółu, tj. od widowisk czy też inscenizacji historycznych, do konkretów, a więc faktyczne-

go odtworzenia, czyli zrekonstruowania. Owo rekonstruowanie jest także częścią rekonstrukcji historycznej. To najwęższe znaczenie tego pojęcia.

Historia rekonstrukcji
Potrzeba przypominania militarnych sukcesów była
znana już w starożytnym Rzymie. Sławę Imperium rozgłaszano m.in. podczas walk gladiatorów, którzy wcale nie na niby, tylko na śmierć i życie odgrywali bitwy
przed zgromadzonymi tłumnie Rzymianami.
W średniowieczu pewną formą rekonstrukcji były
turnieje rycerskie. W nich nie chodziło już o odniesienia do spektakularnych wydarzeń z przeszłości. Tam
najważniejsze były odwaga, sprawność i męstwo rycerza. Epoka nowożytna nie odwróciła się od tych nawiązań do przeszłości.
Prym wiodła Wielka Brytania, największe imperium ówczesnego świata. Jej również potrzebne były
„żywe” obrazy, przede wszystkim ukazujące sukcesy
brytyjskie. Imperium miało powody do dumy i chciało
je upowszechniać. Szczególne upodobanie do odgrywania scen batalistycznych miał Lord Buckingham,
który na terenie swej rezydencji organizował widowiska historyczno-batalistyczne, tak lądowe, jak i na wodzie. W okresie wojen napoleońskich w Hyde Parku

Rekonstrukcja historyczna w Berlinie w 2009 prezentująca czasy cesarstwa

Bitwa pod Grunwaldem – rekonstrukcja z 14 lipca 2007 r. (autor: Krzysztof Gibowski)

odgrywano wielkie bitwy dla mieszkańców Londynu.
Rekonstrukcje marynistyczne są nadal tym, co Brytyjczyków niezmiennie cieszy.
Lata 60. XIX wieku przyniosły zainteresowanie bitwami, które świadczyły o wielkości i sile państwa. I tak
w Wielkiej Brytanii najchętniej przypominano o pokonaniu Napoleona. W Stanach Zjednoczonych Ameryki
już w czasie toczącej się wojny secesyjnej wojska Unii
„rekonstruowały” zwycięstwa nad konfederatami.
W sto lat później rocznicowo przypominano o największych wydarzeniach wojny secesyjnej. To wtedy idea rekonstrukcji stała się niezwykle popularna. Wcześniej, bo w latach 20. XX wieku, pojawiła się
w Rosji. Zwłaszcza nowa, proletariacka władza chciała
utrwalenia pewnych spektakularnych wydarzeń, jak na
przykład szturm na Pałac Zimowy. „Autentyczny” ilm,
który przez lata uchodził za dokument z epoki, okazał
się li tylko rekonstrukcją tamtych wydarzeń.
W Polsce „władzy ludowej” bezpieczne były odniesienia do czasów dalekich, niezwiązanych ideologicznie. Dlatego postawiono na rycerstwo. Turnieje
i pokazy rycerskie były przeznaczone dla masowego
odbiorcy. Były kolorowe, dynamiczne i co ważniejsze,
apolityczne.
Transformacja przyniosła zmiany również w dziedzinie rekonstrukcji historycznej. Oprócz rozwoju grup
odtwarzających średniowieczne rycerstwo zaczęły powstawać grupy, które zajmowały się innymi epokami
historycznymi. Zatem pojawiły się formacje napoleońskie, z września 1939 roku, wkrótce i inne. Nastąpił zalew grup rekonstrukcji historycznych, które powstawały w różnych częściach kraju. Na ogół były związane
z historią regionalną.
W miarę coraz większej popularności zjawiska rekonstrukcji zaczęły powstawać grupy zajmujące się
i coraz dawniejszymi czasami, i tymi niemal współczesnymi. Wynikało to z zainteresowań i pasji ich założycieli. Jedne grupy powstawały i prowadziły dalej
swą działalność, inne były efemerydami. Grupy rozrastały się pod względem liczby członków, co w większości przypadków skutkowało rozdziałem na osobne,
nowo tworzone grupy rekonstrukcyjne. Jak pokazała
praktyka, nie przetrwały one długo. Do istnienia grupy

potrzebna jest bowiem pasja i wiedza, a nie tylko chęć
zaistnienia i negacji działań grupy macierzystej.

rekonstrukcje historyczne

Żołnierze napoleońscy (autor: Sander van der Wel)

Bohater – rekonstruktor
Przejdźmy zatem do tych, którzy zajmują się rekonstrukcją historyczną. Uczestników biorących
udział w inscenizacjach zwykło nazywać się rekonstruktorami. Jest to o tyle słuszne, że człowiek taki
ma na sobie faktycznie zrekonstruowany strój/mundur, posługuje się sprzętami „z epoki”, ma odpowiedni
wygląd (fryzura, zarost). Wykluczone są nowoczesne
ozdoby (typu kolczyki w nosie, wardze, stałe aparaty
ortodontyczne, zegarki, telefony komórkowe, współczesna biżuteria itp.). Ludzie ci należą do wybranej
przez siebie, jednej z konkretnych Grup Rekonstrukcji
Historycznej (GRH) bądź Stowarzyszeń Rekonstrukcji
Historycznej (SRH).
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GRUPA (STOWARZYSZENIE) REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ (GRH/SRH) to zespół osób zajmujących
się odtwarzaniem wybranej przez siebie epoki, okresu
lub wydarzenia historycznego. Czynią to, uczestnicząc
w różnych formach rekonstrukcji historycznych z wykorzystaniem strojów, narzędzi, uzbrojenia, wyposażenia
i innych artefaktów z przeszłości lub ich replik.
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Najogólniej rzecz ujmując, rekonstruktorzy to ludzie
z pasją, zrzeszeni w grupach rekonstrukcyjnych albo
działający indywidualnie. To, co robią, stanowi ich pasję i hobby. Temu poświęcają swój wolny czas i zaangażowanie. Rekonstruktorami są i młodzi, i starsi.
W przypadku osób niepełnoletnich jest wymagana
zgoda rodziców, a najczęściej są to dzieci rekonstruktorów biorące udział w inscenizacjach z rodzicami. Pod
względem zawodowym nie ma żadnych ograniczeń,
bywało nawet, że w rekonstrukcji brali udział księża,
powodując zawsze konsternację co do tego, czy jest to
prawdziwy ksiądz czy przebrany rekonstruktor. W grupach rekonstrukcyjnych biorą udział także kobiety. Początkowo było ich mało, gdyż pierwsze rekonstrukcje
miały z reguły charakter batalistyczny. W miarę rozwoju tego zjawiska, powstawania nowych grup zaczęły
pojawiać się w nich również kobiety, ba! istnieją także
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grupy tylko żeńskie, zajmujące się m.in. prezentacją
strojów z epoki.
REKONSTRUKTOR to osoba biorąca udział w różnych
formach działań związanych z niewerbalnym odtwarzaniem przeszłości i jej popularyzacją, zwłaszcza podczas inscenizacjach historycznych.
Wstępując do wybranej przez siebie grupy tematycznej, rekonstruktorzy chcą działać z ludźmi już w tej
grupie będącymi. Chcą jeździć na inscenizacje i uczestniczyć w nich. Mają świadomość, że będą występować
przed publicznością, że będą oglądani. Dla niektórych
jest to najistotniejsza część udziału w grupie rekonstrukcyjnej. Z dumą pokazują fotki lub ilmiki ze swoim
udziałem. To jednak nie są prawdziwi rekonstruktorzy.
Ci bowiem chcą nie tylko grać, ale i coś sobą zaprezentować. Zdobywają i poszerzają więc wiedzę na temat
epoki, którą, jak się to określa w języku rekonstrukcyjnym, odtwarzają. Dbają o detale swojego umundurowania, stroju. Umieją opowiedzieć nie tylko o tym, ale
i o kontekście historycznym.
Warto się zastanowić, co skłania różnych ludzi do
tego, by stać się rekonstruktorem. Powodów może być
kilka. Na pewno chodzi o zaspokojenia pasji. Nie chodzi
o samo posiadanie munduru czy artefaktu z epoki, ale
o zaprezentowanie siebie w grupie, w akcji, w działaniu. Mundur w sza ie, wyjmowany tylko, aby sobie go
ponosić, nie oznacza, że stajemy się rekonstruktorem.
Nawet gdy ten mundur zrekonstruowany jest perfekcyjnie… Co więc musi zrobić rekonstruktor? Musi
założyć ten mundur i pojawić się w miejscu do tego
przeznaczonym, czyli najogólniej mówiąc: na tzw. rekonstrukcji historycznej.
Czy to wystarcza? Nie. Musi jeszcze w nim odegrać
swoją rolę, np. pozorować walkę, znać, rozumieć i wykonywać komendy, wiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi.
Musi wiedzieć, w czym uczestniczy i jaką ma rolę. I to
zbliża go idealnie do angielskiego pojęcia reenactment,
co można przetłumaczyć jako odgrywanie przeszłości
(re – czyli ponowne, act – odegranie). Zatem rekonstruktor (ang. reeneactor) to odtwórca roli z w spektaklu

o przeszłości. Ma on zagrać swą rolę, czyli zaprezentować się przed publicznością. Występowanie przed widzami jest warunkiem podstawowym. Rekonstruktor
musi własną pasję nie tylko przekazać, ale przez swoje
działanie przyciągnąć uwagę odbiorców i promować,
w tak niekonwencjonalny sposób, wiedzę historyczną.
Nasuwa się pytanie: czy są jakieś wymagania co do
rekonstruktorów, jakieś kryteria przyjęcia do GRH?
Najogólniej rzecz ujmując, regulują to statuty lub wewnętrzne regulaminy obowiązujące w grupach. Jednakże zbyt ograniczających rygorów nie ma, zatem
można uznać, że właściwie każdy, kto chce uczestniczyć w rekonstrukcjach, ma do tego prawo. Z jednej
strony to bardzo dobrze, bo jest przecież demokracja,
ale z drugiej jakieś logiczne kryteria powinny być brane
pod uwagę. Mam tu na myśli przede wszystkim zdrowie psychiczne. Nikt w żadnej grupie nie wymaga od
kandydata okazania świadectwa lekarskiego, a zwłaszcza potwierdzającego jego „normalność”. A tymczasem
w wielu rekonstrukcjach używa się naprawdę niebezpiecznej broni (miecze, szable, bagnety) i trzeba bardzo uważać, aby komuś nie zrobić krzywdy. Dlatego nie
można tego typu broni powierzyć osobom o zachwianej równowadze emocjonalnej.
Powinno się także kontrolować trzeźwość biorących udział w inscenizacjach. Może to oburzy niektórych, ale nie powinno być miejsca dla tych, którzy nadużyli alkoholu, gdyż stwarzają oni poważne zagrożenie.
Problemu tego nie powinno się bagatelizować.
Powróćmy jeszcze do tego, co powinien wiedzieć
rekonstruktor. Przede wszystkim powinien mieć wiedzę z zakresu tego, co odtwarza, a poza tym stale ją
zgłębiać. Powinien też być przeszkolony w zakresie
bezpieczeństwa w używaniu broni (replik) i o zasadach obowiązujących na polu rekonstrukcyjnym. To
bardzo ważne, aby nie zrobić krzywdy sobie ani innym
uczestnikom. Takie wiadomości powinny być przekazywane przez członków grupy znacznie wcześniej, o ile
zachodzi potrzeba, wielokrotnie. Udział po raz pierwszy w inscenizacji jest już tak wielkim przeżyciem, że
wszelkie dodatkowe informacje nie docierają wówczas
do przejętego swą rolą człowieka.

Białoruscy animatorzy histo- Héttorony Hangászok – muzycy węgierscy odtwarzający wojskową i folkową Rekonstruktor jako Jan van Rzymski legionista, reryczni (autor: McDucker)
muzykę z XVI–XVII wieku na autentycznych instrumentach (autor: Mónos Werth w trakcie odtwarzania konstrukcja historyczna
Gábor)
wojny trzydziestoletniej
Abritus, Razgrad (autor:
Litev)

Wymagania więc nie są wygórowane. Wielu rekonstruktorów je spełnia. Niestety są i tacy, którzy uważają, że wiedzą wszystko i ani szkolenia, ani zdobywanie
nowych wiadomości nie jest im potrzebne. Jeżeli są to
ludzie, którzy dopiero wstąpili w szeregi GRH, to można powiedzieć, że niesieni są falą euforii. Gorzej, jeśli
owa niereformowalność trwa latami. Widuje się czasami takich rekonstruktorów, którzy od lat „kompletują”
umundurowanie. Prawda jest taka, że po prostu im się
nie chce czegokolwiek zmieniać. Szkoda, bo stan prowizorki można zaakceptować jedynie (i to nie zawsze)
tylko na początku działania w grupie rekonstrukcyjnej.
Później powinno to być wyeliminowane.

zakup stroju i wyposażenia, zrozumiemy, że bycie rekonstruktorem stało się naprawdę hobby, w dodatku
dość kosztownym. Wszelkiego rodzaju udział w inscenizacjach, widowiskach, pokazach czy piknikach
historycznych można uznać za działalność zewnętrzną.
Jeżeli chodzi natomiast o działania wewnątrz grup, to
polegają one, a przynajmniej powinny, na poszerzaniu
wiedzy na temat wydarzeń, którymi się pasjonują i które przypominają. Powinny także zapoznawać swoich
członków z zasadami bezpieczeństwa podczas inscenizacji.
Na spotkaniach członkowie grup omawiają udział
w dotychczasowych rekonstrukcjach, a także ustalają
plany przyszłych wystąpień. Są na nie albo bezpośrednio zapraszani przez organizatorów, albo też dowiadują się za pośrednictwem stron internetowych, a przede
wszystkim portalu dobroni.pl. Tam można dowiedzieć się, gdzie i kiedy będą organizowane inscenizacje,
wymienić się wiedzą i doświadczeniami. Na ogół grupy
prowadzą też swoje strony internetowe, na których zamieszczają informacje o grupie, rekrutacji i planowanym udziale w inscenizacjach.
Przynależność do GRH jest także formą zobowiązania. Zasadniczym pytaniem jest zatem to, jak połączyć hobby z obowiązkiem. Każdy uczestnik GRH
mówi, że udział w grupie jest realizacją hobby, pasją
i możliwością interesującego spędzenia wolnego czasu. Gorzej bywa jednak czasami z realizacją udziału
członków grup rekonstrukcyjnych w inscenizacjach,
pokazach, prelekcjach. Po jakimś okresie uczestnicy
mają coraz mniej czasu wolnego, za to przybywa im
obowiązków (najczęściej jako powody zgłaszana jest
sytuacja rodzinna, podjęcie czy zmiana pracy, niekiedy
względy zdrowotne), coraz trudniej jest nakłonić ich
do uczestnictwa w inscenizacjach, w których tak ochoczo niegdyś brali udział. Następuje więc swego rodzaju
wypalenie.
Jednak z obserwacji wynika, że nie tylko to wchodzi
w grę. Często jest to po prostu brak odpowiedzialności. Tacy rekonstruktorzy stawiają pytanie: „po co
mam jechać na inscenizację, pokaz, prelekcję, piknik,
zlot itp., skoro udział w GRH ma być przyjemnością,

Udział w GRH
Grupy rekonstrukcyjne mają charakter mniej formalny, a przybierając status stowarzyszeń, podlegają
wszelkim zasadom i prawom normującym ich działalność. Oprócz grup czy stowarzyszeń działają także rekonstruktorzy indywidualni.
GRH rekrutują swych członków przez prowadzone
przez siebie strony internetowe (niestety nie zawsze
aktualne!), podczas pikników historycznych, a także
po inscenizacjach. Niekiedy zdarza się, że jeden kolega
wciąga następnego.
Na czym polega wejście do GRH? Na tym, że dumnie
głosi się, że jest się członkiem danej GRH/SRH. Z reguły
nie ma żadnych legitymacji. Nie zawsze są też pobierane składki członkowskie. GRH są bowiem w założeniu grupami łączącymi w swych szeregach pasjonatów,
którzy mają wspólne hobby. Nie są grupami zawodowo trudniącymi się tzw. rekonstrukcją. Nie oznacza to,
że wszystkie ich działania są non pro it. Zdarza się,
że za udział w rekonstrukcji płacone są wynagrodzenia. Podobnie jest podczas udziału w produkcjach ilmowych. Jednakże są i działania czynione jedynie za
słowo „dziękuję” lub pamiątkowy dyplom – prelekcje
i pokazy w szkołach, domach kultury, w ośrodkach dla
dzieci niepełnosprawnych. W większości przypadków
również udział w inscenizacjach stał się niepłatny.
Bycie rekonstruktorem nie przynosi zatem właściwie zysków. Gdy dodamy do tego wkład inansowy na
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Wojska pruskie w bitwie pod Spicheren z czasów wojny francusko-pruskiej 1870–
1817 (autor: D. Wagner)
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Rekonstrukcja bitwy pod Grunwaldem w 2003 roku (autor: Wojsyl)
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a nie obowiązkiem, a ja tej przyjemności nie odczuwam”. Faktycznie, nie zawsze i nie wszędzie można
uczestniczyć, istnieją różne przeszkody. Obowiązki
i praca czy nauka są ważniejsze od hobby i każdy to powinien zrozumieć. Jednak co innego faktyczne powody,
a co innego wymówki.
Pasja i chęć uczestniczenia w żywym przekazie historii są czynnikiem najważniejszym. Nikt nikogo nie
zmusza do udziału w organizowanych wydarzeniach
historycznych. Nie ma obowiązku przynależenia do
grupy, jeżeli komuś się to nie podoba, znudziło się. Nie
ponosi się żadnych konsekwencji, zgłaszając swoje
odejście. Powinno się jednak zwrócić pożyczony sprzęt
czy mundur. Hobby, pasja czy też obowiązek uczestniczenia w rekonstrukcjach wynikają z postawy człowieka i jego postrzegania swojej roli w rekonstrukcyjnej
społeczności. Osoba będąca odpowiedzialna w życiu
będzie również odpowiedzialna w grupie rekonstrukcyjnej.
Charakterystyczne jest to, że w grupach istnieje
ścisła specjalizacja chronologiczna i tematyczna.
Grupa specjalizuje się w wybranej przez siebie epoce,
okresie, a nawet jedynie konkretnym temacie. Wybór
jest uzasadniony zainteresowaniami konkretną epoką historyczną, regionalizmem, historią rodzinną, pasją, własnymi zainteresowaniami, umiejętnościami czy
posiadaną wiedzą. Grupę tworzą pasjonaci, a w jej szeregi napływają kolejni, starając się dopasować do przyjętych zasad bądź inspirują własnymi przemyśleniami.
Bywa i tak, że wskutek wybrania przez nich jeszcze
węższej specjalizacji tworzą nową GRH. Bardzo często
z grup, nazwijmy to, „macierzystych” odchodzą ludzie,
którzy zakładają grupy pod swym kierownictwem.
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Typy rekonstrukcji
Udział w mniejszych czy większych „bitwach” jest
głównym magnesem przyciągającym ludzi do grup
zrzeszających rekonstruktorów. To najbardziej atrakcyjna forma działalności większości grup rekonstrukcyjnych. Spróbujmy dokonać przeglądu różnorodnych
form, w jakich przejawia się ich działalność.
W zakres pojęcia rekonstrukcja historyczna wpisują się różnorodne formy działań. Najpowszechniejsze
są inscenizacje historyczne. Z reguły organizuje się
je dla upamiętnienia jakiegoś ważnego wydarzenia
w regionie. Najczęściej to właśnie je określa się tym
nie do końca precyzyjnym mianem „rekonstrukcji historycznych”. Inscenizacje przypominają wydarzenie,
bitwę, wymarsz wojska, złożenie przysięgi itp. Najczęściej splatają się z historią konkretnego miejsca.
Są zapowiadane z dużym wyprzedzeniem, zarówno
w mediach lokalnych, jak też w formie plakatów, a iszy, transparentów. Zapowiedzi te znajdują się także
na stronach internetowych: grup biorących udział
w inscenizacji, władz lokalnych, a także na portalu
dobroni.pl oraz za pośrednictwem jednego z najbardziej popularnych portali społecznościowych, jakim
jest Facebook.

Najczęściej inscenizacje organizowane są w miejscach, w których rozgrywały się przypominane wydarzenie z przeszłości. Są regionalną atrakcją, która
przyciąga tłumy ludzi. Stają się częścią historii regionu,
gdyż są urządzane co roku bądź cyklicznie, co kilka lat
(przede wszystkim gdy jest obchodzona tzw. okrągła
rocznica). Niejednokrotnie mają nie tylko regionalny,
ale i znacznie szerszy zakres, zwłaszcza gdy historia regionu splata się z historią państwa. Zakres i rozmach
zależą przede wszystkim od wielkości środków inansowych przeznaczonych na ten cel.
Inscenizacje historyczne są organizowane w miejscach ustalonych i zaakceptowanych przez władze.
Są zaplanowane od dawna, a prace nad ich realizacją
trwają nawet kilka miesięcy (zaproszenie grup, napisanie scenariusza, ustalenie wszystkich wymogów organizacji widowiska i zasad bezpieczeństwa, pozyskanie
środków inansowych itp.). W przypadku organizowania inscenizacji w miastach dochodzi także kwestia
wyłączenia miejsca inscenizacji z ruchu ulicznego.
Bywają takie inscenizacje, które dzieją się w mieście, gdzie organizatorzy dbają o to, by inscenizacja
osadzona była w autentycznych realiach. W 2008 r. Kaliszu odegrano pierwsze dni niepodległości w 1918 r.
Wszystkie współczesne elementy wystroju budynków i ulic zostały usunięte bądź zasłonięte. Z kolei
w Mszczonowie na rynku przedstawiono sceny z walk
września 1939 r. W obu tych przypadkach zadbano
o możliwie jak największy realizm historyczny tych
fragmentów miasta, w których odbywała się inscenizacja. W Mszczonowie poproszono mieszkańców, aby
zakleili okna, tak jak nakazywały to rozporządzenia
z 1939 r., a także uczyniono to na budynku Urzędzie
Miasta (dostarczono wzory i taśmy). Na ogół jednak
infrastruktura miejska pozostaje niezmieniona.
Od strony bezpieczeństwa nad przebiegiem inscenizacji czuwają odpowiednie służby. Nad całością od
strony technicznej zaś wybrane wąskie grono ludzi
odpowiedzialnych za pewne „pola zadań”, np. ktoś
ma nadzór nad pojazdami, inna osoba nad wojskiem
„polskim”, kolejna nad wojskiem „nieprzyjacielskim”,
pirotechnik odpowiedzialny jest za efekty, jest też osoba czuwająca nad nagłośnieniem. Narrator odpowiada
za właściwy przekaz informacji. Wszystkie te osoby
mają ze sobą łączność radiową.
Gwoli jasności trzeba zauważyć, że na określone rekonstrukcje historyczne zgłaszają akces wyłącznie grupy specjalizujące się w tematyce inscenizowanych wydarzeń. Zatem rekonstruktorzy zajmujący się np. odtwarzaniem średniowiecznych rycerzy będą „walczyli” z innymi rycerzami podczas średniowiecznych inscenizacji
historycznych, będą brali udział w turniejach rycerskich.
Jedynymi wyjątkami, kiedy spotykają się w tym samym
czasie i miejscu grupy rekonstrukcyjne różnorodne tematycznie i epokowo, są zloty i pikniki historyczne.
Pojawia się także określenie widowisko historyczne. Należy podkreślić, że nie jest łatwo określić różnicę
między widowiskiem a inscenizacją. Z pewnością wido-

Rekonstrukcja walki o Fort George (autor: Sergiu Dimitriu)

wisko charakteryzuje się większym rozmachem, budzi
skojarzenia z teatrem. Istota jest jednak taka sama. Jest
nią przypomnienie pewnego wycinka własnej, regionalnej historii. Inscenizacja wcale nie musi być mała.
Wszystko zależy od środków inansowych. Najczęściej
są to znaczące dla pamięci zbiorowej bitwy, począwszy
od bitwy pod Grunwaldem, po bitwy z okresu II wojny światowej. Tematyka inscenizacji i widowisk sięga
niemal czasów współczesnych, gdyż są także przedstawiane akcje ZOMO czy milicji. Należy podkreślić, że
walki, bitwy czy innego typu widowiska o charakterze
dynamicznym najczęściej organizowane są na polach,
za miastem. Zdarzają się jednak i takie widowiska, które odbywają się w mieście. Chodzi bowiem o przybliżenie realiów tamtych historycznych wydarzeń, które
faktycznie tam się rozegrały.
Pikniki historyczne to zjazdy, spotkania rekonstruktorów, odtwarzających różne epoki historyczne.
Stają się coraz częstszym zjawiskiem. Wzorce przyszły z Zachodu. Dla podniesienia rangi tych spotkań
organizatorzy używają własnych nazw tych zlotów, jak
„Odyseja Historyczna” (Kutno), „Pola Chwały” (Niepołomice). Rekonstruktorzy spotykają się w wyznaczonym miejscu, w określonym czasie, który również jest
znacznie wcześniej ustalony. Prezentują w sposób statyczny stroje, które mają na sobie, a także przywiezione sprzęty. Mogą to być mniejsze artefakty, np. lornetki,
hełmy, pasy mundurowe, zapalniczki, jak i znacznie
większe, włączając w to armaty czy pojazdy wojskowe. Celem tych spotkań jest prezentacja własnych pasji
szerokiemu gronu odbiorców.
Są i zwierzęta: psy, konie, krowy, woły i sokoły. Dla
urozmaicenia tego typu pikników organizatorzy decydują się na zaprezentowanie widzom także pewnej
dynamiki. Mogą to być np. pokazy musztry, strzelania z łuku w galopie, wystrzały z armat, nawet salwy
muszkietowe i armatnie. W trakcie pikniku mogą być
prezentowane inscenizacje historyczne z różnych
epok. Uczestnicy stawiają namioty, budują scenogra ie
nawiązujące do ich specjalności. Inscenizacjom, wi-

dowiskom i piknikom towarzyszą często kramy z pamiątkami nawiązującymi do przeszłości. Ta sfera nie
zalicza się do działalności rekonstruktorów.
Inną forma działalności GRH, a jednocześnie sposobem upowszechniania wiedzy są prelekcje. Najczęściej są one organizowane dla młodzieży szkolnej, rzadziej dla osób starszych, choć i takie spotkania cieszą
się zainteresowaniem. W szkołach określane są jako
lekcje żywej historii. Występuje tu ciekawe zjawisko
połączenia działalności rekonstruktorów z dydaktyką historii. Jest to cenne doświadczenie zarówno dla
uczniów, jak i rekonstruktorów. Pojawienie się w szkole rekonstruktorów w dziwnym, bo niedzisiejszym
umundurowaniu, z bronią (dla bezpieczeństwa są to
głównie repliki), opowiadających ciekawe rzeczy, przekazujących swój zapał i pasję budzi naprawdę duże zainteresowanie wśród uczniów. Najważniejszą kwestią
jest dostosowanie sposobu prezentacji do wieku
i wiedzy odbiorców. O czasie tych spotkań decyduje
plan lekcji. Niewielu rekonstruktorom, którzy pracują
czy studiują, udaje się dopasować do wymogów stawianych przez szkoły.
Prezentacje w muzeach są kolejnym przejawem
działalności rekonstruktorów. Najczęściej ma to miejsce podczas Nocy Muzeów, a także podczas lekcji historii organizowanych w tych placówkach. Grupy rekonstrukcyjne organizują również wystawy czasowe

Narzędzia i broń wykorzystywane w rekonstrukcjach (autor: Virginia State Parks)
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Inscenizacja wjazdu Napoleona do Gdańska po oblężeniu (autor: Strascream)
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Rekonstruktorzy w bitwie pod Maratonem, wrzesień 2011 (autor: Phokion)
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w muzeach z wykorzystaniem przedmiotów z własnych zbiorów. Ta forma działalności staje się popularna. Coraz więcej grup rekonstrukcyjnych mających
wiele artefaktów historycznych decyduje się na tę formę. Wymaga ona jednak zarówno dużej wiedzy merytorycznej, jak i środków inansowych.
Coraz częściej rekonstruktorzy zajmują się opieką
nad miejscami pamięci związanymi z wydarzeniami,
których odtwarzaniu się poświęcają. Wystawiane są
przez nich warty honorowe, porządkowane są cmentarze. W przeddzień Wszystkich Świętych zapalane są
znicze na grobach żołnierskich3.
Dużym wyróżnieniem jest, zdarzający się stosunkowo rzadko, udział rekonstruktorów w produkcjach
ilmowych. Jest to korzyść obopólna, gdyż realizatorzy
ilmu zyskują (na ogół) dobrze ubraną w strój z epoki
lub umundurowaną i uzbrojoną postać, umiejącą ponadto wykonywać regulaminowe rozkazy. Rekonstruktorzy zaś, biorąc udział w ilmach, poczytują sobie to za
duże wyróżnienie. Chyba że ilm okaże się niewypałem,
co niestety trzeba brać pod uwagę.
Jeszcze innym przejawem działań rekonstruktorów jest udział w różnego typu spotkaniach, gdzie są
niezbędni, aby przyciągać widzów. Mogą to być np.
promocje książek historycznych, ilmów fabularnych i dokumentalnych nawiązujących do konkretnej epoki.
Niekiedy sami rekonstruktorzy czują się zobowiązani, aby włożyć swe stroje lub mundury. Tak jest na
różnego typu uroczystościach grupowych, jak śluby
czy smutne wydarzenia – pogrzeby kogoś ze środowiska rekonstrukcyjnego. W grę wchodzą też uroczystości jubileuszowe, jak rocznice powstania grupy rekonstrukcyjnej. Upowszechniającą się formą jest czuwanie
rekonstruktorów przy grobie Chrystusa przed Wielkanocą.
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Z myślą o odbiorcach
Warto rozważyć zagadnienie czasu i miejsca inscenizacji i widowisk historycznych w związku z tym, co
nazywamy prawdą historyczną. Miejsce inscenizacji
może, ale nie musi być dokładnie tym, w którym rozegrały się przypominane wydarzenia. Oczywiście byłoby najlepiej, aby rekonstrukcja odbywała się w miejscu
wydarzenia. Wówczas związek z prawdą historyczną
jest wyraźny. Jednakże po latach erozja i zmiany środowiska naturalnego bądź sztucznego niejednokrotnie
zmieniły miejsce, w którym rozegrały się tamte wydarzenia, co powinno być brane pod uwagę. Inscenizacje organizuje się zatem w miejscu dogodnym dla
widzów, z szerokim zapleczem parkingowym i sanitarnym. Są to rozległe pola poza obrębem miast lub na
przedmieściach. Bywa też, że inscenizacje mają miejsce
w miastach, na ulicach czy rynkach. W tym przypadku

miejsca dla widzów są z reguły ograniczone. Mankamentem mogą być wtedy elementy współczesne (reklamy, ogrodzenia, kosze na śmieci itp.). Miejscami inscenizacji historycznych coraz częściej są też skanseny.
Czas inscenizacji, z wyjątkiem ważnych świąt czy
uroczystości państwowych, jak 1 sierpnia (powstanie
warszawskie), 1 września (wybuch wojny), 11 listopada (odzyskanie niepodległości), ustala się w bliskości
dat historycznych, ale z reguły w soboty po południu
bądź niedziele, tak by umożliwić oglądanie rekonstrukcji jak największej liczbie widzów.
Pod względem organizacyjnym inscenizacje historyczne muszą być dobrze przygotowane. Początek
stanowi medialna zapowiedź tego wydarzenia. Następnie czynione są prace przygotowujące teren, takie jak
oczyszczenie go z różnego rodzaju śmieci czy przedmiotów, które mogą być niebezpieczne zarówno dla rekonstruktorów, jak i widzów. Następnie organizuje się
zaplecze socjalne (głównie przenośne toalety). Oby tylko te „obiekty” nie były ustawione blisko miejsca, gdzie
odbywa się inscenizacja, gdyż zostają wówczas utrwalone niemal na każdym zdjęciu. Kolejnym krokiem jest
zabezpieczenie terenu zarówno pod względem dojazdu, parkowania samochodów, jak i wyznaczenia miejsca, gdzie odbywać się będzie inscenizacja. Koniecznie
należy też wyraźnie wydzielić strefy dla publiczności,
aby nie wchodziła ona na teren inscenizacji. Powinny
pojawić się jednostki straży pożarnej i pogotowie ratunkowe.
Względy bezpieczeństwa są bardzo ważne, gdyż
chodzi nie tylko o zapewnienie ewentualnej pomocy rekonstruktorom, ale również publiczności. Niezależnie,
gdzie odbywają się widowiska czy inscenizacje, teren
zawsze musi być dobrze zabezpieczony. Otacza się go
taśmami ochronnymi, barierkami, przede wszystkim
dlatego, aby publiczność nie dostała się tam, gdzie trwa
„akcja”. Poza tym uprzedza się, w przypadku działań
militarnych, o tym, że będzie głośno. Jest to niezbędne
dlatego, że wielu ludzi przychodzi obejrzeć te widowiska z małymi dziećmi. Prosi się też o wzięcie małych
psów na ręce, a większych na smycze, gdyż zwierzęta
pod wpływem huku wystrzałów reagują bardzo nerwowo i mogą po prostu uciec.
Skoro mowa o bezpieczeństwie, to przede wszystkim należy podkreślić, że zarówno w inscenizacjach,
jak i widowiskach historycznych ogromną rolę spełnia pirotechnik. Sama „bitwa” bez efektownych wybuchów, płonących zabudowań, pojazdów czy stogów
siana nie byłaby tak atrakcyjna. Rozsądny pirotechnik
zapewni te atrakcje, nie narażając na szwank ani rekonstruktorów, ani tym bardziej publiczności. W tym
przypadku zachowanie względów bezpieczeństwa jest
sprawą priorytetową. Przede wszystkim miejsce, gdzie
będą umieszczone ładunki pirotechniczne, musi być

3
Np. GRH „Żelazny Orzeł” wraz z Oddziałem Łódzkim Polskiego Towarzystwa Historycznego od 2009 r. rozpoczęła i prowadzi akcję „Pamiętajmy o Zapomnianych”. Przed Dniem Wszystkich Świętych porządkowane są zapomniane cmentarze z okresu I wojny światowej leżące wokół
Łodzi.

W stronę profesjonalizmu
Jakie inne cechy wyróżniają dobrą, profesjonalną
inscenizację historyczną? Na pewno powinna być zrealizowana na podstawie dobrze przemyślanego scenariusza. Na ogół pisze go jeden z organizatorów lub
czasami zawodowy historyk. To od autora scenariusza
zależy poziom rekonstrukcji, jej atrakcyjność i wierność w odniesieniu do realiów przeszłości. Scenariusz
powinien uwzględniać wiedzę o wydarzeniu, realia
historyczne, ale i współczesne; zbyt skomplikowane
i liczne epizody mogą spowodować, że nie wszystko
pójdzie zgodnie z planem.
Poziom inscenizacji, zwłaszcza militarnej, zależy
od środków inansowych. Pieniądze są potrzebne na
ściągnięcie sprzętu, nie tylko rekonstrukcyjnego, ale
tego związanego z zapleczem (nagłośnienie, zabezpieczenie terenu, sanitariaty). Pozwalają też na zatrudnie-

Rzymski taniec ludowy, rekonstrukcja historyczna Abritus, Razgrad (autor: Litev)

nie dobrego pirotechnika, który przygotuje różnorodne
efekty specjalne (a to są koszty niebagatelne). Dobrze,
jeśli starczy środków na symboliczną grochówkę dla
rekonstruktorów i widzów (ci ostatni otrzymują ją za
symboliczną opłatą lub za darmo). Będą one potrzebne na profesjonalnego lektora z dobrą dykcją i orientacją w przebiegu widowiska. Jest on bardzo pomocny,
zarówno dla rekonstruktorów, którzy słyszą, co zapowiada, a przede wszystkim dla widzów, którzy są informowani o kolejnych epizodach. Zdarzają się lektorzy
nieumiejący dopasować się do tego, co się dzieje, albo
tylko beznamiętnie czytający tekst lub też snujący jakieś wspomnienia.
W rekonstrukcji historycznej najważniejsi są rekonstruktorzy. Od ich umiejętności, zgrania i zachowania zależy, jak to ocenią widzowie. A przede wszystkim, czy to, czego doświadczyli, wywoła re leksje, zainspiruje do sięgnięcia po jakąś publikację, a może tylko
do rozmów przy kolacji, zwłaszcza o historii ich małej
ojczyzny. Jeżeli tak, to cel inscenizacji został osiągnięty.
Widzowie często tuż po zakończeniu inscenizacji
podchodzą do rekonstruktorów. Zadają pytania, ale
i opowiadają o historii własnej rodziny. Okazuje się
czasami, że przed rekonstruktorem można się „otworzyć”, a przed historykiem mówiącym o tym samym na
wykładzie już nie zawsze. Rozmowę z rekonstruktorem
cechuje mniejszy dystans, ponadto można zrobić sobie
z nim zdjęcie. Zostaje pamiątka i miłe wspomnienie.
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dobrze oznakowane i znane rekonstruktorom. Poza
tym muszą być one porządnie wykonane, dlatego więc
tzw. pirotechnika amatora nie powinno się angażować.
Po zakończeniu inscenizacji pole, na którym odpalane
były ładunki, musi być dokładnie sprawdzone, a dopiero wówczas mogą wbiegać dzieci spragnione znalezienia jak największej liczby łusek. Skoro jesteśmy przy
łuskach, to muszą być i naboje, a jak naboje, to i broń.
Jak wspomniano, podczas inscenizacji używa się wyłącznie replik lub broni, która została tak zabezpieczona, że nie może być tzw. bronią ostrą, czyli z luf nie
wylatują pociski. Broń ta przeszła specjalne, o icjalne
procedury i wyłącznie jest w dyspozycji pirotechników.
To oni ją wydają rekonstruktorom na czas inscenizacji,
dołączają do niej ślepe naboje.
Względy bezpieczeństwa muszą być również zapewnione z uwagi na poruszające się po polu inscenizacyjnym pojazdy z epoki bądź konie (kawaleria). Szczególnie podczas inscenizacji z okresu II wojny światowej
wykorzystuje się dużą liczbę sprzętu. Są to motocykle,
samochody ciężarowe i wojskowe, a także tankietki
czy nawet czołgi. Jakby tego było mało, do inscenizacji
z obu wojen światowych używa się samolotów.
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Historical re construction: hobby, passion, commercialism

Tłumaczyła: Magdalena Śnieć
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The term “historical reconstruction” is very complex and widely used, but in authors’ opinion it is often abused and it many contexts it should be replaced by terms such as historical staging or spectacle. It is necessary to
emphasize that it is impossible to re-construct past events exactly as they happened because of many conditions
which cannot be replayed, such as emotions, weather, geography, etc. That is why it must be remembered that
the reconstruction is just an attempt to recollect past events in a way other than oral or written.
History of reconstruction is very old and can be dated back to ancient Rome where during gladiators’ fights
military successes of the Romans were popularized.
Nowadays people engaged in historical reconstructions belong to special groups and associations and treat
these activities with a real passion. Thanks to them different events take place, e.g. historical stagings, spectacles, picnics, lectures, museum lessons, exhibitions’ shows etc.

podróże w czasie i przestrzeni

Projekt:

Archeologia w szkole
Głównym celem tej inicjatywy była edukacja młodzieży i zapoznanie jej z podstawowymi
pojęciami: czym jest archeologia, kim jest archeolog i jak wygląda jego praca.
Małgorzata Górecka

czeń polskiej szkoły (na wszystkich poziomach nauczania) w trakcie procesu kształcenia formalnego powinien osiągnąć gotowość
do uczestnictwa w kulturze oraz zachować
postawę poszanowania dla własnej tradycji
i tożsamości kulturowej1. W ramach rozwoju indywidualnego uczeń powinien również nabyć umiejętność myślenia naukowego oraz ciekawość poznawczą, umożliwiającą samorozwój, a w konsekwencji
także dalsze określenie i rozwijanie nowych zainteresowań oraz pasji2.

U

Teoria

Wiadomości Historyczne 6/2015

14

W programie nauczania historii na wszystkich
poziomach kształcenia kładzie się również nacisk
na umiejętność analizy historycznej, łączenia faktów
z przeszłości i tworzenia narracji historycznej na podstawie minionych dziejów3. W przypadku nauczania
historii w gimnazjum podkreśla się umiejętność rozumowania ucznia w kategoriach czasu i przestrzeni,
dostrzegania ciągłości w rozwoju kulturowym i cywilizacyjnym oraz określania związków przyczynowo-skutkowych poszczególnych wydarzeń. Od ucznia
szkoły ponadgimnazjalnej wymaga się między innymi synchronizacji wydarzeń z poszczególnych epok,
a także umiejętności dostrzegania ciągłości procesów
historycznych. Na tym etapie kształcenia podkreśla
się również zdolność uczniów do dostrzegania wielości perspektyw badawczych4. Kompetencje te musi
posiąść każdy uczeń polskiej szkoły w celu ukształtowania umiejętności historycznych, nawiązania
związku emocjonalnego ze swoją ojczyzną, wykształcenia postawy obywatelskiej czy też zbudowania
własnej tożsamości i powiązania z kulturą regionu oraz kraju5.
1

Klasa II Szkoły Podstawowej nr 1 w Sopocie podczas zajęć z Akademii Małego
Archeologa. Fot. A. Adamczyk

I praktyka
W ramach wspierania i rozwijania tych umiejętności
zostały opracowane inicjatywy edukacyjne skierowane
do dzieci i młodzieży. Były one oparte na wiedzy z zakresu archeologii oraz podstawowych zagadnieniach
związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego. Ich
głównym celem było poszerzenie formalnej edukacji historycznej o dodatkowe źródła wiedzy – w postaci zabytków archeologicznych – i przybliżenie uczniom
odmiennych metod badawczych, jakimi posługuje się
archeologia.
W 2012 roku rozpoczęła się realizacja projektu „Archeologia w szkole”, mającego na celu popularyzację
archeologii i metod badawczych, którymi nauka ta się
posługuje. Odbiorcami przedsięwzięcia byli uczniowie
trójmiejskich liceów ogólnokształcących. Autorami
i realizatorami projektu byli doktoranci Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego (Tomasz Galewski, Ewa Starczewska i Małgorzata Górecka). Głównym
celem tej inicjatywy była edukacja młodzieży i zapo-

Z. Marciniak, O potrzebie reformy programowej kształcenia ogólnego, [w:] MEN: Podstawa programowa z komentarzami. Szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum. T. IV. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, Warszawa 2009, s. 17 i 22.
2
Tamże, s. 16 i 20.
3
Tamże, s. 28.
4
D. Babiańska, J. Bracisiewicz, J. Choińska-Mika, G. Okła, A. Pawlicki, Komentarz do podstawy programowej przedmiotów Historia oraz Historia i społeczeństwo, [w:] MEN: Podstawa programowa z komentarzami. Szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum. T. IV. Edukacja historyczna
i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, Warszawa 2009, s. 68–69.
5
A. Józefowicz, Region oraz edukacja regionalna w podstawach programowych wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowej, „Ars inter
Culturas” 2013, nr 2, s. 111–115.

1. Wprowadzenie do archeologii.
2. Archeologia – fakty i mity.
3. W ziemi, pod wodą, z powietrza – stanowiska
archeologiczne i metody ich badań.
4. Od małpy do komputera.
5. Pradzieje regionu Trójmiasta.
6. Wędrówka Bastarnów w świetle najnowszych badań archeologicznych.
7. Turystyka archeologiczna na Pomorzu. Co warto
zwiedzić?
8. Graffiti naszych przodków – sztuka prehistoryczna.
9. Rewolucja neolityczna – jak rolnictwo dotarło
na Pomorze.
10. Nasz kuzyn – neandertalczyk.
Zagadnienia te uznano za najistotniejsze i najciekawsze z punktu widzenia edukacji archeologicznej,
która ma na celu rozwijanie świadomości na temat
wartości dziedzictwa dla współczesnego społeczeństwa. Wszystkie spotkania realizowano w formie starannie przygotowanych, bezpłatnych wykładów. Oparto je na prezentacjach multimedialnych, wzbogacanych
ilmami rekonstruującymi przeszłość. Uczniowie,
podczas zajęć z archeologiem, mieli okazję posłuchać,
jak mogła brzmieć mowa neandertalczyka, czy odbyć
wirtualny spacer po jaskini Lascaux, podziwiając prehistoryczną sztukę. Realizacja programu „Archeologia
w szkole” trwała 6 miesięcy, w trakcie których aktywną
współpracę podjęto z grupą ponad 100 uczniów. Większość z nich brała udział w spotkaniach wielokrotnie.
Największym zainteresowaniem ze strony uczniów
cieszyły się tematy z zakresu podstawowych informacji, dotyczących pracy archeologa (tj. Wprowadzenie
do archeologii, Archeologia – fakty i mity) oraz najdawniejszych dziejów człowieka (Nasz kuzyn – neandertalczyk, Graf iti naszych przodków – sztuka prehistoryczna oraz Pradzieje regionu Trójmiasta).

Czy warto uczyć archeologii?

Źródło: opracowanie własne.

badawcze, prezentując przeszłość i kulturę materialną
w interesujący i namacalny sposób. Przyczyny, które
złożyły się na powodzenie przedsięwzięcia to m.in.:
bezpłatność zajęć, atrakcyjność i przystępność przekazu, komfortowa forma realizacji (na terenie szkoły)
oraz możliwość zadawania pytań i prowadzenia dyskusji na temat poruszanych zagadnień. Wykłady doktorantów były poszerzeniem treści programowych
realizowanych na lekcji historii (m.in. rewolucja neolityczna czy średniowieczne grody Pomorza) lub – jak
np. w przypadku sztuki prehistorycznej czy zagadnień
z metodologii archeologii – wprowadzeniem nowego
materiału.
Zainteresowanie tą dziedziną, jak się zdaje, podziela
wielu młodych ludzi, którzy niejednokrotnie zadawali
przemyślane pytania i chętnie brali udział w dyskusjach. Szczególnie dużo pytań, podczas jednego z wykładów, wywołało zagadnienie relacji gatunku homo
sapiens z neandertalczykami oraz przyczyny wymarcia
tych ostatnich.
Słabą stroną projektu było, według niektórych
nauczycieli, jego nie do końca precyzyjne powiązanie
z programem nauczania historii. W procesie edukacji
na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej ma to jednak
znaczenie priorytetowe, co z jednej strony jest zrozumiałe, szczególnie w klasach maturalnych, z drugiej
jednak, ogranicza możliwość realizacji podobnych inicjatyw (także z innych dziedzin) i rozwijania wśród
młodzieży nowych zainteresowań, wykraczających
poza treści nauczania.
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Między nami jaskiniowcami
W maju 2013 roku w ramach XI Bałtyckiego Festiwalu Nauki zorganizowano na Wydziale Historycznym
UG warsztaty, tym razem skierowane do młodszych
uczniów – klas I–III z gdańskich szkół podstawowych.
Zajęcia zatytułowano „Między nami jaskiniowcami”,
a ich tematem przewodnim była sztuka prehistoryczna. Autorzy zajęć, Tomasz Galewski i Ewa Starczewska, opracowali przebieg spotkania w taki sposób, aby
poza wiedzą teoretyczną umożliwić dzieciom aktywny udział w ćwiczeniach, rozwijając ich kreatywność
i twórcze myślenie. Zadaniem uczestników zajęć było
bowiem, po wysłuchaniu krótkiego wykładu, przeisto-
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Dzięki ankiecie ewaluacyjnej (Ryc. 1.) przeprowadzanej wśród uczestników tuż po zajęciach realizatorzy projektu byli w stanie ocenić zasadność
i atrakcyjność swoich wykładów. Wynik tej ewaluacji
potwierdził słuszność i potrzebę tworzenia tego typu
przedsięwzięć: 75% respondentów uznało tematy zajęć za interesujące, 74% potwierdziło, że dzięki udziałowi w projekcie ich wiedza na temat archeologii się
poszerzyła, a 76% osób poleciłoby udział w wykładach
innym uczniom.
Realizację projektu zakończono w czerwcu 2013
roku. Aktywny udział licealistów w zajęciach potwierdził nie tylko potrzebę realizacji tego typu spotkań, lecz
także duże zainteresowanie archeologią – nauką interdyscyplinarną, która stosuje inne niż historia metody

Ryc. 1. Wyniki ankiety ewaluacyjnej.

podróże w czasie i przestrzeni

znanie jej z podstawowymi pojęciami: czym jest archeologia, kim jest archeolog i jak wygląda jego praca.
W programie zajęć uwzględniono następujące tematy:

podróże w czasie i przestrzeni

czenie się w prehistorycznego artystę i stworzenie
własnej interpretacji jaskiniowej sztuki.
Jeszcze w trakcie realizacji projektu „Archeologia
w szkole” okazało się, że archeologia oraz dziedzictwo
kulturowe i jego ochrona to zagadnienia, którymi interesują się nie tylko starsi uczniowie. Kilka placówek
oświatowych samodzielnie zgłosiło chęć udziału w zajęciach z archeologiem. W związku z tym we wrześniu
2013 roku opracowano program „Przygoda z archeologią”, adresowany do uczniów szkół podstawowych
i młodszych dzieci. Tematy poruszane na tych spotkaniach ograniczono do podstawowych informacji związanych z archeologią i najstarszymi dziejami człowieka.
Do realizacji proponowano więc dwa bloki tematyczne,
poruszające następującą problematykę:
1. W tunelu czasu – ewolucja człowieka.
2. Akademia Małego Archeologa – tajniki pracy
archeologa dla najmłodszych.

W tunelu czasu – ewolucja człowieka
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Dla klas IV–VI przygotowano zajęcia z ewolucji i najstarszych dziejów człowieka, zatytułowane „W tunelu
czasu – ewolucja człowieka”. W trakcie dwóch godzin
lekcyjnych uczniowie poznawali poszczególne gatunki hominidów: ich wygląd, codzienne zwyczaje, teren
zamieszkiwania oraz budowę anatomiczną. Omawiano
także pozostałości po ewolucji, które w naszym organizmie odczuwamy do dziś (np. pot, łzy, kość ogonowa
czy wyrostek robaczkowy), dzięki temu uczniowie mogli identy ikować się z procesem ewolucji człowieka
i lepiej zrozumieć jego przebieg oraz mechanizm działania.
Zajęcia opierały się nie tylko na krótkim wykładzie
(uzupełnionym prezentacją multimedialną), ale także
na aktywnych metodach pracy. Ćwiczenia uwzględniały
pracę w grupach i konstruowanie, pod kierunkiem archeologa, plakatów edukacyjnych, opisujących najważniejsze gatunki człowiekowatych, a także samodzielne
układanie modeli szkieletów hominidów. Każdy uczeń
mógł więc szczegółowo zapoznać się ze specy iką budowy anatomicznej poszczególnych gatunków naszych
przodków. Opracowane na zajęciach plakaty zostały
wywieszone jako pomoce dydaktyczne w salach, tak
aby każdy mógł się zapoznać z informacjami o skomplikowanym procesie ewolucji gatunku homo sapiens.
W zajęciach wzięło udział łącznie ok. 50 uczniów
z klas IV–VI ze szkół podstawowych z Gdańska i Sopotu. Podczas spotkań z archeologiem młodzież chętnie
zadawała pytania. Wiele z nich było bardzo dojrzałych i przemyślanych – pytano między innymi o początki rybołówstwa i budowanie pierwszych łodzi czy
o zależność między przebiegiem ewolucji człowieka,
a brakiem umiejętności chodzenia tuż po urodzeniu.
Pytania tego typu, zadawane przez 10, czy 12-latków
świadczą o dużym zainteresowaniu nawet tak trudnym
tematem, jak rozwój gatunku człowieka. Niektórzy ucz-

Prace uczniów klasy II Szkoły Podstawowej nr 1 w Sopocie wykonane podczas zajęć.
Fot. M. Górecka

niowie podchodzili do archeologa prowadzącego warsztaty nawet tuż po zakończonych lekcjach. Co istotne,
zdaje się, że zadawanie zróżnicowanych pytań bez
skrępowania ułatwiał dzieciom fakt, że zajęcia nie były
prowadzone tradycyjnie, przez nauczyciela, ale przez
osobę z zewnątrz. W związku z tym, że nie czuły presji
oceniania, ich zachowanie i działania wynikały wyłącznie z zainteresowania tematem i przebiegiem zajęć.

Akademia Małego Archeologa
Podobna reakcja była obserwowana wśród dzieci klas I–III podczas zajęć zatytułowanych „Akademia Małego Archeologa”, także realizowanych w ramach programu „Przygoda z archeologią”. W ciągu
dwóch godzin lekcyjnych zaplanowano krótki wykład
(45 min.) i ćwiczenia (45 min.), podczas których omawiano problematykę pracy archeologa, jego ścieżki kariery oraz podstawowych metod pracy. Ćwiczenia oparte były na aktywnej pracy uczniów, w ramach której
mieli oni okazję przekonać się, jak trudnym zadaniem
jest niekiedy rekonstrukcja i analiza ceramiki. Zadanie
polegało na ułożeniu obrazka przedstawiającego naczynie ceramiczne z rozsypanych i pociętych fragmentów. Po jego złożeniu należało również zrekonstruować brakujące elementy wzornictwa oraz zmierzyć
szerokość i wysokość naczyń. Po zakończeniu zajęć
uczniowie tworzyli w klasie „muzeum”, tj. wystawę,
która przedstawiała efekt ich pracy.
Ciekawość uczniów okazywała się niekiedy tak
ogromna, że zaplanowane na dwie godziny lekcyjne
spotkanie było zbyt krótkie, by archeolog mógł odpowiedzieć na wszystkie pytania. Najczęściej pytano o takie kwestie, jak wpływ czynników środowiska
na przedmioty i organizmy, metody interpretacji artefaktów, przebieg ścieżki kariery archeologa oraz wstępną analizę antropologiczną odkrywanych organizmów.

Spotkania z ciekawym człowiekiem
Archeologiczne warsztaty edukacyjne odbyły się
również w przedszkolu. Była to jednorazowa inicjatywa, zrealizowana w lutym 2014 roku, a związana z realizowanym w tej placówce cyklem „Spotkań z cieka-

Poza projektami edukacyjnymi w programie studiów warto również uwzględnić kształtowanie wiedzy
o dziedzictwie kulturowym, także z zakresu regionalistyki. Zajęcia z lokalnego dziedzictwa kulturowego
i archeologicznego mogą się odbywać poza budynkiem

W trakcie zajęć uczniowie poznawali budowę poszczególnych gatunków hominidów.
W tym celu wykorzystano różne pomoce

uczelni, np. w muzeach archeologicznych, etnograicznych. Dzięki takiemu osobistemu doświadczeniu
studenci lepiej poznają historię i kulturę regionu oraz
dostrzegają wartość dziedzictwa kulturowego, którą
w przyszłości będą mogli przekazywać swoim uczniom.
Realizacja zajęć w muzeum umożliwia także przedstawienie eksponatów jako istotnych, wartościowych
środków dydaktycznych, kształtujących przywiązanie
do tradycji i kultury oraz pielęgnujących wyobraźnię
historyczną. Przyszli nauczyciele historii poznają zasady budowy ekspozycji muzealnych oraz sposoby
tworzenia specy icznych i oryginalnych narracji historycznych, upowszechnianych przez muzea. Studenci
dowiadują się także, w jaki sposób przygotować się
do lekcji muzealnej oraz jak efektywnie wykorzystać
jej potencjał w programie zajęć szkolnych. Kształtowanie świadomości historycznej i podkreślanie wartości
oraz znaczenia lokalnych zabytków ma szczególną zasadność w tej grupie studenckiej, jako że to od niej będzie zależało przekazywanie dalszej wiedzy na temat
historii, kultury i tradycji regionalnych następnym pokoleniom.

Wnioski
Okazjonalne spotkania młodzieży z archeologią
można ocenić jako doskonałe uzupełnienie zajęć odbywających się w ramach edukacji formalnej. Jest
to forma wzbogacająca posiadaną już przez uczniów
wiedzę lub poszerzająca ją o nowy zakres, przedstawiany niekiedy w atrakcyjny i kreatywny sposób. Dla
wielu uczestników zajęć była to często jedyna okazja
do poznania bliżej specy iki archeologii – nauki, wokół
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Dziedzictwo kulturowe
w programie studiów historycznych
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wym człowiekiem”. Wizyta archeologa rozpoczynała
cały program warsztatów, prowadzonych przez osoby
o zróżnicowanej specjalizacji zawodowej. Tematem
zajęć dla czterech grup dzieci w wieku od 5 do 6 lat
były tajniki pracy archeologa oraz znaczenie zabytków
w życiu człowieka. Zajęcia, które trwały godzinę, rozpoczynały się od opowieści o tym, co to jest archeologia
i w jaki sposób zostaje się archeologiem. Dzieci dowiedziały się także, czym jest stanowisko archeologiczne
i jakie artefakty można na nim znaleźć. Również i tym
razem padały liczne pytania, m.in. o wiek odkrywanych
na stanowiskach zabytków, analizę materiału kostnego czy interpretację zabytków. Spotkanie skończyło się
aktywizującą zabawą, podczas której dzieci naśladowały ruchy faraona, ułożenie S inksa czy taniec egipskiej tancerki.
Wszystkie zagadnienia realizowane w ramach programu „Przygoda z archeologią” były omawiane prostym językiem, zrozumiałym dla dzieci. Ogromny
nacisk kładziono na interakcję dzieci z materiałami
edukacyjnymi oraz naukę przez zabawę. Dzięki temu
spotkania były atrakcyjniejsze w odbiorze i efektywniejsze niż tradycyjnie prowadzone zajęcia. Trudno
ocenić ostateczny efekt zajęć skierowanych do młodszych uczniów. Pewną zwrotną informacją była rozmowa z nauczycielami po odbytym spotkaniu. Wszyscy oni oceniali – zarówno program zajęć, jak i sposób
organizacji – bardzo pozytywnie, często dopytując
o możliwość kontynuowania współpracy z archeologiem w przyszłości.
Zrealizowane do tej pory archeologiczne projekty edukacyjne, adresowane do uczniów trójmiejskich
szkół są oceniane pozytywnie – zarówno przez realizujących je doktorantów, jak i uczestniczące w nich
dzieci, młodzież oraz nauczycieli. Konspekt każdej lekcji był opracowywany indywidualnie dla każdej grupy.
Uwzględniał zainteresowania i potrzeby uczniów, które czasem były wcześniej sygnalizowane przez nauczycieli. Niekiedy po zakończonych zajęciach nauczyciele
pytali o możliwość przeprowadzenia podobnych zajęć z innej dziedziny (kilkukrotnie pytano m.in. o lekcję na temat źródeł historycznych) lub o poszerzenie
proponowanych zagadnień o nowe, np. inne epoki
archeologiczne. Tego typu reakcje i szczególnie entuzjastyczny odbiór inicjatyw, opartych na współpracy
uczelni z innymi placówkami edukacyjnymi, zachęca
do kontynuowania takich przedsięwzięć, nie tylko o tematyce archeologicznej, ale także tych, odnoszących się
do innych dziedzin, które nie są bezpośrednio poruszane w programie nauczania.

podróże w czasie i przestrzeni
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której narosły liczne, niesłuszne często stereotypy. Nieformalność takich zajęć ułatwia również uczestnikom
kontakt z prowadzącym zajęcia, dzięki czemu bez obaw
zadają pytania i biorą aktywny udział w proponowanych ćwiczeniach.
Świadomość społeczna dotycząca celowości prowadzenia badań archeologicznych oraz ochrony dóbr
kultury jest istotnym kierunkiem działania w celu zachowania dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń. Każdy zabytek, poza wartością naukowo-badawczą, pełni także swoistą funkcję edukacyjną i stanowi
wyjątkowy środek dydaktyczny. Wspomaga kształtowanie wyobraźni historycznej i budowanie tożsamości
kulturowej, nawet u najmłodszych dzieci. Poszerzanie
wiedzy o przeszłości na wielu poziomach wiekowych
i elementarna edukacja z zakresu metodologii badań
archeologicznych umożliwia nie tylko lepsze zrozumienie pracy archeologa, ale również jest inwestycją
w lepszą ochronę i poszanowanie zabytków w przyszłości. Młody człowiek, świadom swojego pochodzenia i korzeni cywilizacyjnych, ma szansę na aktywniejszy udział w życiu kulturalnym, a muzeum nie będzie
kojarzył jako miejsca statycznego i nieatrakcyjnego.
Tworzenie inicjatyw na rzecz promowania wartości dziedzictwa archeologicznego jest szczególnie

rozwijane w krajach anglosaskich, gdzie mówi się
o osobnym nurcie – tzw. archeologii społecznej. Jej
głównym założeniem jest działanie i współpraca archeologów ze środowiskiem lokalnym, tak aby mogło ono zrozumieć wartość badań naukowych przez
bezpośredni w nich udział i wpływ na dalszą ochronę i przechowywanie zabytków6. Dzięki wdrażaniu
młodych ludzi w zagadnienia, związane z zabezpieczaniem dziedzictwa, dajemy im szansę głębszego
zrozumienia, a w przyszłości również uczestniczenia
w świadomym zarządzaniu zasobami kulturowymi.
Współpraca środowiska akademickiego z lokalną
społecznością pozwala na wzajemne poznanie potrzeb i oczekiwań oraz poczucie wpływu na najbliższe
otoczenie przez aktywność edukacyjną i badawczą7.
Edukacja archeologiczna, chociażby w formie okazjonalnych warsztatów popularyzacyjnych, jest więc
doskonałą formą poszerzania wiedzy i kompetencji
historycznych (m.in. przez wykorzystanie zabytków
archeologicznych jako dodatkowych środków dydaktycznych). Jest to również okazja dla nauczycieli
do poszerzenia swojego warsztatu dydaktycznego,
a dla wszystkich osób biorących udział w zajęciach
z archeologii także pośrednia forma zaangażowania
w ochronę zabytków w przyszłości.

6
Y. Marshall, Community archaeology, [w:] The Oxford Handbook of Archaeology, red. Ch. Gosden, B. Cunliffe, R.A. Joyce, Oxford 2009,
s. 1078–1083.
7
M.S. Nassaney, Enhancing Public Archaeology Through Community Service Learning, [w:] The Oxford Handbook of Public Archaeology, red.
R. Skeates, C. McDavid, J. Carman, Oxford 2012, s. 418–419.
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Bunkier Wisła w Toruniu
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a Bulwarze Fildaleﬁjskim w Toruniu od pewnego czasu można
zwiedzać niezwykle interesujący „Bunkier Wisła”. Ten obiekt militarny przy
Bramie Klasztornej to znajdujący się
kilka metrów pod ziemią schron, który
nie tylko został wyremontowany, lecz
także naszpikowany mnóstwem sprzętu audiowizualnego, dzięki któremu
można podczas zwiedzania odnieść
wrażenie, że Toruń jest właśnie bombardowany. W bunkrze umieszczono
między innymi potężne basowe głośniki, reﬂektory oraz dymiarki. Obiekt
został oddany do użytku w roku
1943 i zachował się w idealnym stanie. Za metalowymi wrotami znajdują
się dwa przedsionki z drzwiami gazoszczelnymi, zygzakowaty kilkudziesięciometrowy korytarz załamujący się

pod kątem prostym, wyjście ewakuacyjne z szybem i drabiną, dwie suche latryny oraz wnęka służąca jako
pomieszczenie porządkowe. Energia
elektryczna była dostarczana do bunkra z zewnątrz. Schron zabezpieczał
przed odłamkami i falą uderzeniową,
lecz nie był odporny na bezpośrednie
traﬁenie bombą lotniczą czy pociskiem artyleryjskim. Nie zabezpieczał
również ukrytych w nim ludzi przed
atakiem chemicznym. Obiekt był
przeznaczony dla stu osób zatrudnionych w nieistniejącym już toruńskim
porcie lub dla pracowników znajdującej się wówczas w pobliżu bunkra starej gazowni. Został zbudowany z lanego betonu i prefabrykatów oraz
wyposażony w grawitacyjny układ
wentylacji z trzema nadciśnieniowy-

mi zaworami jednokierunkowymi.
W czasie II wojny światowej Niemcy przygotowali w Toruniu kilkanaście tego typu budowli i choć część
z nich przetrwała do dzisiaj, to niemal
wszystkie są obecnie zasypane lub
zapomniane. Tym większa zasługa
twórców „Bunkra Wisła”, którzy w naszpikowanym atrakcjami i zabytkami
Toruniu potraﬁli stworzyć projekt
oryginalny i zaskakujący, zresztą podobnie jak prowadzony również przez
nich „Dom Legend” przy ulicy Szerokiej. Schron można zwiedzać zarówno
indywidualnie, jak i w grupach zorganizowanych. Pokazy rozpoczynają się
co dwadzieścia minut w godzinach
od 10.00 do 18.00 i są przeznaczone
jednorazowo dla sześćdziesięciu osób.
Na miejscu możliwa jest również organizacja ﬁrmowych imprez integracyjnych.
Opracował: Artur Ryszard Jęcka

fot. Ż. Sobierajczyk

Pokaz tkactwa,

fot. M. Danielewski

Grodzisko w Grzybowie
– miejsce z historią
Marcin Danielewski

G

Kilka słów
o grzybowskim grodzie
Omawiane castrum powstało
w latach 20.–30. X wieku i funkcjonowało do około połowy XI wieku1.
Niestety, obiekt ten we wspomnianym okresie nie pojawia się w zapisach źródłowych. Ze względu
na milczenie źródeł pisanych oraz
metrykę plemienną grodu przyjmuje się czasami na zasadzie domysłu,
że castrum mogło zostać założone
przez ojca Mieszka I – Siemomysła. Oczywiście ze względu na brak
realnych przesłanek źródłowych
autor odżegnuje się od takich hipotez, ale warto o nich pamiętać, gdyż
z pewnością budują one magię tego
wyjątkowego miejsca.
Warto dodać, że przedstawiane
grodzisko jest największym tego

typu wczesnośredniowiecznym
obiektem na terenie Wielkopolski (chodzi o jego całkowitą
powierzchnię), która wynosi 4,7
hektara2. Castrum, które swój okres
świetności zakończyło w połowie
XI wieku, długo pozostawało w cieniu innych wielkopolskich grodzisk, takich jak chociażby Giecz,
Ostrów Lednicki czy Mrówki.
Na nowo wiedzę o grodzisku
przywrócił społeczeństwu Olgierd
Brzeski, który przeprowadził tam
również w 1937 roku prace sondażowe. Od drugiej połowy lat 80. XX
wieku prezentowane stanowisko
archeologiczne stało się miejscem
bardziej systematycznych badań
terenowych prowadzonych przez
Zakład Archeologii Wielkopolski
Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN, Fundację Brzeskich przy
Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk oraz Muzeum PP na Lednicy3.

1
Z. Kurnatowska, M. Tuszyński, Gród wczesnopiastowski w Grzybowie pod Wrześnią, [w:] Archeologia powiatu wrzesińskiego, red. M. Brzostowicz, Poznań 2003, s. 183–184; M. Kara, Najstarsze państwo Piastów – rezultat przełomu czy kontynuacji? Studium archeologiczne, Poznań
2009, s. 251, 287.
2
J. Wrzesiński, A. Łukaszyk, D. Frydrychowicz, Gród w Grzybowie. Historia i przyroda, Grzybowo–Lednica 2014, s. 5.
3
Z. Kurnatowska, A. Łosińska, Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Wielkopolsce, [w:] Stan i potrzeby badań nad wczesnym
średniowieczem w Polsce, red. Z. Kurnatowska, Poznań–Wrocław–Warszawa 1992, s. 144; J. Wrzesiński, Gród Grzybowo. Rezerwat Archeologiczny, informator, Lednica 2013.
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rzybowo, niewielka wieś
w powiecie wrzesińskim,
to wyjątkowy punkt na dzisiejszej mapie Wielkopolski.
W miejscowości znajduje się
kilka wartych uwagi zabytków nieruchomych.
Wśród nich można wymienić:
wczesnośredniowieczne grodzisko z X wieku, dziewiętnastowieczny dwór, osiemnastowieczny
kościół pw. Świętego Michała Archanioła czy nekropolię z kaplicą
cmentarną – rotundą z pierwszej
połowy XX wieku. Wszystkie te
obiekty zasługują na zainteresowanie miłośników przeszłości.
Jednak z punktu widzenia edukacji i popularyzacji historii szczególnie znaczące jest wczesnośredniowieczne castrum, gdzie obecnie
znajduje się Rezerwat Archeolo-

giczny Gród w Grzybowie – Oddział Muzeum Pierwszych Piastów
na Lednicy.

podróże w czasie i przestrzeni

Pokaz oprawiania skór,

podróże w czasie i przestrzeni
Wiadomości Historyczne 6/2015

20

Kluczowy dla grzybowskiego
grodziska okazał się 1997 rok, kiedy to obiekt ten stał się własnością
ostatniej z wymienionych wyżej
instytucji4. Wskutek kolejnych podejmowanych inicjatyw oraz pozyskiwanych funduszy w Grzybowie
zorganizowano oddział Muzeum
PP na Lednicy. Grodzisko funkcjonuje jako rezerwat archeologiczny i obecnie stanowi miejsce wielu
inicjatyw edukacyjnych popularyzujących historię oraz archeologię.

Cel – popularyzacja
Grodzisko w Grzybowie w latach 1999–2013 było miejscem
Międzynarodowego Zjazdu Wojowników Słowiańskich. Impreza,
odbywając się co roku przez 14 lat,
była organizowana z dużym rozmachem. Stanowiła zarazem jedno
z wielu wydarzeń, jakie w ciągu
kilkunastu lat ożywiania grzybowskiego grodziska odbywały się
na terenie tego obiektu.
Szczególny pod względem popularyzacji archeologii w rezerwacie był 2013 i 2014 rok. Wówczas
to zorganizowano Grzybowskie
Spotkania z Archeologią – cykl
imprez, które miały popularyzować wiedzę o wczesnym średniowieczu, przybliżać turystom świat
sprzed 1000 lat i zapewniać nowoczesną formę rozrywki. W 2014
roku w ramach czterech spotkań
zrealizowano następujące tematy:
„Kuj żelazo póki gorące” (3 maja),
„Szewska robota” (7 czerwca), „Nie
samym drewnem Piastowie żyli”
(5 lipca), „Czy kolos na glinianych
nogach?”. Odwiedzający grodzisko
mieli okazję nie tylko wędrować
między stoiskami odtwórców historycznych5, lecz także samemu
spróbować tkać na tabliczkach
tkackich barwne pasy materiału
4

– krajki, szyć obuwie czy kuć metalowe przedmioty – noże, ibule,
szpile i inne.
Osobno turyści brali także udział
w wykładach dotyczących różnych
aspektów rzemiosła i wytwórczości
wczesnośredniowiecznej
(dr Marcin Danielewski – „Kowale
w czasach pierwszych Piastów”,
Mieczysław Machowicz – „Rekonstrukcja XV-wiecznego siodła
z Wielunia”, dr Tomasz Stępnik
– „Drewno w zabytkach archeologicznych”, dr Michał Brzostowicz –
„Kilka ciekawych opowieści o „nudnych” skorupach”), a wygłaszanych
przez odtwórców historycznych
oraz naukowców. Warto dodać, że
cykl Grzybowskich Spotkań z Archeologią wspierała Lokalna Grupy
Działania „Z Nami Warto”.
Inną interesującą formą rozrywki dla turystów były inscenizacje
pt. „Poborca”, „Najazd na wioskę
pogan” czy „Bójka karczemna”, organizowane przez Stowarzyszenie
Edukacji i Odtwórstwa Historycznego Aurea Tempora z Poznania,
w których również odwiedzający grodzisko brali czynny udział.
Spotkania z Archeologią wpisały
się bardzo mocno w zeszłoroczny
harmonogram działań Rezerwatu
Archeologicznego – Gród w Grzybowie.
Warto wspomnieć również o kilku innych wydarzeniach, które odbyły się w Grzybowie. Wśród nich
w pierwszym rzędzie wymienić
należy: marzannę (21 marca) i majówkę w Grzybowie (1–3 maja).
W ramach obu wydarzeń była realizowana Grzybowska Akademia
Małego Archeologa, odbywały się
warsztaty plastyczne, żywe lekcje
historii oraz quiz historyczny. Jednocześnie grzybowskiej marzannie
towarzyszyły warsztaty eduka-

cyjne – „Budzimy wiosnę z Janem
Brzechwą”, łączące naukę historii
z popularyzacją poezji Jana Brzechwy. Działania na grodzie aktywnie wspierali odtwórcy historyczni,
będący kolejną atrakcją tychże wydarzeń.
Rezerwat włączył się również
już po raz piąty w Europejskie Dni
Dziedzictwa. W związku z tym
7 września turyści uczestniczyli
w wydarzeniu „Dziedzictwo – źródło tożsamości”, na które składały
się gra terenowa „Mały Wojownik”,
dziecięcy turniej łuczniczy i oczywiście spotkania z rzemieślnikami
odtwarzającymi okres wczesnego
średniowiecza. Nie można także
zapomnieć o kilku innych imprezach niosących walory edukacyjne,
a zarazem popularyzujących historię. Wśród nich wymienić trzeba
przede wszystkim Mistrzostwa
Polski w Łucznictwie Tradycyjnym
(16–17 sierpnia). W sierpniu, w terminie dawnego Międzynarodowego
Zjazdu Wojowników Słowiańskich,
odbył się Grzybowski Turniej Wojów – „Na udeptanej ziemi”.
Turyści oczekują coraz więcej,
a stara formuła bitwy i turnieju
dla wojów również spowszedniała.
W związku z tym 23–24 sierpnia
pokuszono się o zaprezentowanie turystom swoistego spektaklu
związanego z turniejem wojów.
Walczący, pancerni i tarczownicy6
prezentowali się turystom podczas całodziennych bojów. Jednocześnie zadbano o podniesienie
poziomu odtwórstwa historycznego, stawiając wyższe wymagania
odtwórcom. Jak wszystkie nowe
wydarzenia, grzybowski turniej był
mniejszą imprezą niż poprzedzający je w ostatnich latach Zjazd Wojowników Słowiańskich. Natomiast
bardzo pozytywnie widzieć należy

J. Wrzesiński, A. Łukaszyk, D. Frydrychowicz, dz.cyt., s. 7.
Terminów „odtwórca historyczny” i „odtwórstwo historyczne” używam zgodnie z wyjaśnieniem tego pojęcia zaproponowanym przez
M. Bogackiego, Wybrane problemy odtwórstwa historycznego w Polsce. Zagadnienia ogólne i próba charakterystyki środowiska, [w:] Kultura
ludów Morza Bałtyckiego, t. 2, red. M. Bogacki, M. Franz, Z. Pilarczyk, Toruń 2008, s. 224–227; tenże, O współczesnym „ożywianiu” przeszłości
– charakterystyka odtwórstwa historycznego, „Turystyka Kulturowa” nr 5 (maj 2010), s. 4–6; tenże, „Wżywanie się” w przeszłość – odtwórstwo
historyczne a nauka, [w:] Recepcja kultury średniowiecznej w humanistyce, red. K. Obremski, J. Wenta, Toruń 2010, s. 162–170.
6
Zastosowano podział, który względem wojsk Bolesława Chrobrego opisał dwunastowieczny kronikarz Anonim tzw. Gall, zob. Galli Anonymi Cronica et gesta ducum sive principum Polonorum, lib. I, wyd. i wstęp K. Maleczyński, Monumenta Polonia Historica s.n., t. 2, Kraków 1952,
cap. 8, s. 25–26. Tekst tłumaczony Anonim tzw. Gall, Kronika polska, ks. I, przekł. R. Grodecki, wstęp i oprac. M. Plezia, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1982, rozdz. 8, s. 24.
5

fot. M. Bucka

Grzybowska zagroda edukacyjna zimą,

od października 2014 roku do marca 2015 roku (25–26 października, 29–30 listopada, 20 grudnia,
31 stycznia – 1 lutego, 20 marca)
prezentowano życie codzienne
w warunkach jesienno-zimowych.
Odtwórcy funkcjonowali w minusowych temperaturach, a nawet spali na terenie zagrody. Dla
turystów było to zapewne nowe
doświadczenie kontaktu z odtwórstwem historycznym. Albowiem
odtwórcy zazwyczaj kończą sezon
wczesną jesienią.

Oddźwięk
Nowatorski projekt spotkał się
z dużym zainteresowaniem wśród

7
Sfera militarna jest najsłabszą stroną odtwórców zajmujących się wczesnym średniowieczem. Potwierdzają to obserwacje autora tekstu,
które są efektem kilkunastoletniej działalności w ruchu odtwórstwa historycznego okresu wczesnego średniowiecza.

21

Wiadomości Historyczne 6/2015

podniesienie wymagań związanych z historycznością uzbrojenia7.
Ważnym elementem sierpniowego
wydarzenia, a cieszącym się dużym
zainteresowaniem, były również
wykłady: dra Michała Bogackiego
i dra Jerzego Sikory.
Z nadejściem jesieni na terenie
rezerwatu zaczęto realizować projekt edukacyjno-odtwórczy „Zimowisko 1014–1015. W mroźnej
zawiei”. Projekt realizowało Stowarzyszenie Edukacji i Odtwórstwa
Historycznego Aurea Tempora
z Poznania we współpracy z Rezerwatem Archeologicznym Gród
w Grzybowie. Składało się na niego pięć spotkań, podczas których

fot. M. Danielewski
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Wojowie w zimowym boju,

osób odwiedzających gród. Nie było
to jednak jedyne jesienne, plenerowe wydarzenie, które zrealizowano
na grodzisku. 30 listopada odbyła
się XV Rudna Korespondencyjnego Turnieju Łuczniczego. Impreza
ta świetnie wpisuje się we współpracę Rezerwatu Archeologicznego
Gród w Grzybowie ze środowiskami łuczniczymi z Polski.
Rezerwat Archeologiczny Gród
w Grzybowie w 2014 i początkach
2015 roku bardzo energicznie realizował swoją misję edukacyjno-muzealną. Cykl Spotkań z Archeologią świetnie wpisał się w kalendarz imprez popularyzujących
wiedzę na temat życia w czasach
pierwszych Piastów, podczas gdy
projekt „Zimowisko 1014–1015.
W mroźnej zawiei” świetnie wypełnił jesienno-zimowy okres, kiedy
rezerwaty archeologiczne cieszą
się mniejszym zainteresowaniem
niż wiosną i latem. Można śmiało
stwierdzić, iż lokalna społeczność,
jak i turyści będą w kolejnych latach oczekiwać kontynuacji imprez, które wpisały się w zeszłoroczny krajobraz Grzybowa. Interesujące rozwiązania edukacyjne,
atrakcje dla dzieci i dorosłych,
ciekawie zaaranżowana wystawa
stała („Gród Grzybowo – między
plemieniem a państwem”), zagroda grodowa, warsztaty rzemieślnicze, gry terenowe i inne elementy
tworzą unikalny klimat grodziska
w Grzybowie. Można być przekonanym, że liczba odwiedzających
rezerwat turystów będzie z roku
na rok wzrastać. Wreszcie też rezerwat wypracował interesującą
formułę wydarzenia sierpniowego
– Grzybowskiego Turnieju Wojów,
opartą na wysokim poziomie historyczności. Wszystko to pozwala
wierzyć, że omawiane miejsce będzie nadal centrum edukacyjnym
i historycznym powiatu wrzesińskiego.

podróże w czasie i przestrzeni

Przez zaangażowanie
do wiedzy
Ekspozycja i projekty edukacyjne
Rezerwatu Archeologicznego
Genius loci na Ostrowie Tumskim

Rezerwat Archeologiczny Genius loci
to obiekt Muzeum Archeologicznego
w Poznaniu. Są w nim prezentowane relikty
umocnień wczesnopiastowskiego ośrodka
grodowegoz X wieku oraz pozostałości
renesansowego muru okalającego
Ostrów Tumski od XVI do XVIII wieku.

22
Magdalena Sprenger, Anna Połuboczek,
Agnieszka Stempin, Beata Rakowska,
Mateusz Sikora

azwa rezerwatu – Genius
loci – nawiązuje do tradycji
szczególnych miejsc, mających swego ducha opiekuńczego.
Zwiedzający
mają okazję poznać historię, która
na co dzień jest niedostępna, ukryta głęboko pod brukiem ulic, a odkrywana przez archeologów ukazuje dzieje niezwykłe.
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Tradycja i nowoczesność
Umiejscowienie Rezerwatu Archeologicznego na północnej rubieży grodu Mieszka I powoduje, że osoby zmierzające do tego
budynku mijają po drodze linie
średniowiecznych forty ikacji, które są niewidoczne w dzisiejszym
krajobrazie wyspy. Nieświadomie
przemierzają przestrzeń, która wytyczona została przez tysiącletnią
historię, a której zapis znajduje się

pod powierzchnią ziemi i zazwyczaj jest polem obserwacji tylko dla
nielicznych specjalistów. Ekspozycja stworzona w Rezerwacie Genius
loci pozwala zrozumieć, w jaki sposób następujące po sobie pokolenia
zagospodarowywały wyspę, dostosowując ją do własnych potrzeb
i zmieniających się realiów historycznych, a także odnaleźć punkt,
w którym nasze czasy budują własną wizję przyszłości.
Wchodząc do nowoczesnego
budynku Rezerwatu, zwiedzający
zostają wprowadzeni w minione dzieje przez 15-minutowy ilm
wykonany w technologii 3D, prezentowany w sali multimedialnej.
Przewodnikami w tej niecodziennej podróży są naukowcy – panie
profesor: Hanna Koćka-Krenz oraz
Zo ia Kurnatowska. Obu badaczkom Ostrów Tumski zawdzięcza
największe odkrycia ujawniające
rolę oraz znaczenie tego miejsca
w początkach państwa Piastów.
Film w przystępny sposób wyjaśnia
zjawiska zachodzące we wczesnym

średniowieczu w Europie, następnie procesy towarzyszące rodzącej
się w średniowiecznej rzeczywistości Polsce, rolę Wielkopolski
i Poznania. Narracja tej prezentacji
kończy się w momencie przeniesienia siedziby książęcej na drugi
brzeg Warty i oddania wyspy pod
władzę biskupów. Na tym etapie
zwiedzający przechodzą na ekspozycję, odkrywając ją stopniowo
przez kolejne warstwy archeologiczne. Od tego miejsca można
zwiedzać Rezerwat za pomocą audioprzewodnika lub wykorzystując
wiedzę przewodnika – archeologa.

Poczuć się jak archeolog
W pierwszej sali zwiedzający,
idąc po szklanej podłodze, unoszą się metr nad zachowanymi
fundamentami murów obronnych
wzniesionych przez biskupa Jana
Lubrańskiego. Informacje przekazywane w tym miejscu dotyczą
sylwetki fundatora tego przedsięwzięcia oraz jego pozostałych inwestycji budowlanych. Tu również

dialnych przybliżających obecny
stan wiedzy o czasach średniowiecza, a podział na prezentacje dla
dzieci i dorosłych umożliwia pogłębianie informacji na wybranym
poziomie. Dodatkowo w każdym
infokiosku znajduje się mapa ekspozycji z opisanymi poszczególnymi fragmentami pro ili oraz katalog
zabytków odkrytych w trakcie badań archeologicznych poprzedzających budowę Rezerwatu.
Na zakończenie zwiedzania
warto przystanąć nad jedynymi
w tej części Europy hologramami
prezentującymi widok na Poznań
na przełomie X i XI w. i złożoność
konstrukcyjną odkrytych forty ikacji. Przedstawione na jednym z nich
wyobrażenie grodu obejmuje swoim zasięgiem prawie całą wyspę.
Możliwość odkrywania najstarszej historii Polski przez bezpośredni kontakt z jej reliktami oraz
odczytywanie dziejów zapisanych
w ziemi daje niepowtarzalną okazję do samodzielnego poznawania przeszłości. To również
sposobność do towarzyszenia
współczesnej nauce w budowaniu wiedzy na temat zamierzchłych czasów, przyjrzenia się, jakie
nowoczesne metody badawcze
pomagają w datowaniu i szczegółowej analizie odkrywanych zabytków. Obiekty związane z tysiącletnią historią znajdują się w Rezerwacie na wyciągnięcie dłoni. Ich
poznanie pozwala docenić geniusz
inżynieryjny budowniczych grodu
i rozmach inwestycji, jaką była budowa państwa polskiego przez jego
pierwszych historycznych władców – Piastów.

Działalność

I.
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Według zamysłu Muzeum Archeologicznego w Poznaniu Rezerwat
Genius loci jest placówką, w której
działalności edukacyjna i naukowa się przeplatają, a zadania są realizowane na wielu płaszczyznach:
zarówno tradycyjnie rozumianego
muzealnictwa, jak i w dziedzinie
poszukiwań nowych kierunków
i wyzwań stojących przed popularyzacją archeologii. W dotychczasowej działalności nacisk położono

na stworzenie czterech głównych
pól zainteresowań:
Ekspozycje stałe. Relikty
drewniano-ziemnych konstrukcji wałów grodowych z X w. z proilami ziemnymi oraz fundamenty
murów obronnych forty ikujących
wyspę tumską od początków XVI w.
do przełomu XVIII i XIX w. Wystawy zwiedzać można w tygodniu od.
10.00 do 16.00, w dni weekendowe
(piątek i sobota) od 12.00 do 19.00.
Niedziela jest dniem bezpłatnego
wstępu do muzeum w godzinach
od 10.00 do 15.00.
Obecnie w rezerwacie przygotowywana jest kolejna wystawa
stała pt. Pokolenie 966. Badania
archeologiczne prowadzone na terenie Ostrowa Tumskiego, trwające już prawie stulecie, pozwoliły
na odzyskanie pamięci o wielkości i znaczeniu grodu poznańskiego. Monumentalne konstrukcje
wałów grodowych, pierwsze kamienne budowle rezydencjonalne
i sakralne oraz wielkie przemiany,
których areną stała się tutejsza
warownia w drugiej połowie X
wieku, wzbudzają podziw i uznanie wśród współczesnych mieszkańców miasta. W kontekście tych
wydarzeń naturalne jest przywoływanie wielkich postaci – autorów
i budowniczych początków polskiej państwowości – szczególnie
Mieszka I i Bolesława Chrobrego,
księżnej Dobrawy czy pierwszego
biskupa – Jordana i jego następców.
Archeologia jednak pozwala
ocalić od zapomnienia również
ich poddanych, o których milczą
słynni kronikarze. Kim byli ludzie
pochowani na cmentarzu pobliskiej
Śródki, a których pracy, wiedzy,
umiejętnościom i doświadczeniu
gród poznański zawdzięcza potęgę
i rozwój? Bezimienni bohaterowie
czasów, w których zmieniało się
wszystko wokół, a wiara chrześcijańska otwierała przed mieszkańcami tych ziem drogę ku nowym
horyzontom duchowości i kultury
europejskiej.
Badania nekropoli śródeckiej
dostarczyły wielu bezcennych zabytków składających się na wyposażenie grobów. Tworzą one obraz
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odkrywane są szczegóły konstrukcji oglądanych fundamentów murów oraz całości założeń obronnych z XVI w. Okresowo sala pełni
również funkcję pomieszczenia,
w którym prezentowane są wystawy czasowe.
Wychodząc z pierwszej sali,
zwiedzający przenoszą się kolejne
600 lat w przeszłość do czasów panowania Mieszka I. Sala ekspozycyjna w tym miejscu ma rozmiary
i formę wykopu archeologicznego.
Przed zwiedzającymi rozciąga się
panorama całej ekspozycji, a dzięki stanowiskom multimedialnym
można śledzić etapy i tajniki prac
konserwatorskich oraz archeologicznych. Najistotniejszym elementem edukacyjnym są w tym
miejscu pro ile ziemne umieszczone na wschodniej i południowej
ścianie ekspozycji. Wykonane zostały z wielką pieczołowitością. Powstały przez odcięcie i przeniesienie oryginalnych warstw ziemnych,
dzięki czemu doskonale widoczne
są procesy „narastania” gruntu,
czego konsekwencją jest podniesienie obecnego poziomu o 5 m
w stosunku do stanu z X w.
Tu można się poczuć jak prawdziwy archeolog rozwiązujący
zawikłane zagadki chronologii.
By dokładnie obejrzeć elementy
konstrukcyjne, należy się udać
przez kolejne metry w głąb wyspy.
Na dolnym tarasie z bliska można zaobserwować monumentalność, precyzję i kunszt konstrukcji drewnianych tworzących wały
obronne z końca X w. W tym
miejscu zwiedzający zapoznaje się
ze sposobem wykonania umocnień oraz otrzymuje informacje,
skąd pozyskano i jak przygotowywano materiał, z którego wznoszono forty ikacje.
Podczas oglądania pozostałości konstrukcji, która chroniła
elity młodego państwa polskiego
w osobach rodziny książęcej, nasuwa się szereg pytań dotyczących
funkcjonowania ówczesnego społeczeństwa. Dlatego w tym miejscu
umieszczono infokioski z dotykowymi ekranami, w których można
znaleźć wiele prezentacji multime-
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kultury materialnej czasów, w których na ziemie polskie wkraczało
chrześcijaństwo. Dzięki dobrze
zachowanym szczątkom kostnym nauka pozyskała informacje
o ludziach żyjących pod koniec X
i w początkach XI w. w grodzie Poznana. Nowoczesne metody antropologiczne pozwalają na poznanie
ich twarzy, po tysiącu latach spojrzenie w oczy pokoleniu czasów
Mieszka, z którym od kwietnia
2016 roku będzie można się spotkać w otoczeniu tysiącletnich konstrukcji wznoszonych przez tych
właśnie ludzi.
Wystawy czasowe archeologiczne i artystyczne.
Dotychczas w rezerwacie zorganizowano 20 ekspozycji czasowych,
z których większość (jako wystawy wyjazdowe) stała się również
elementem promocji rezerwatu
w różnych regionach Polski. Wymienić tu należy cykl archeologiczny „Gdy Poznań był grodem…”
poświęcony poszczególnym aspektom codzienności i życia duchowego, wielkich wydarzeń, budowli
oraz ludzi związanych z okresem
wczesnośredniowiecznej świetności wyspy tumskiej.
Drugi kierunek wystawienniczy
oparto na stworzeniu programu
zajęć dydaktycznych na poznańskich uczelniach artystycznych,
skupionego na inspiracji archeologią i średniowieczną historią Ostrowa Tumskiego. W realizacji projektu „Współczesne piękno dawnego drewna” bazowano na koncepcji
połączenia surowca będącego budulcem umocnień sprzed ponad
1000 lat i kreatywności najmłodszego pokolenia twórców. W projekt zaangażowali się artyści plastycy, wykładowcy poznańskich
uczelni (Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej, Liceum Plastycznego im. P. Potworowskiego
oraz Uniwersytetu Artystycznego
w Poznaniu), pod kierunkiem których powstały prace mające w zamyśle współczesną re leksję nad
najdawniejszą przeszłością miasta
i początków państwa.
W ramach projektu, we współpracy z poznańską projektantką

II.

Kino 3D

dr Anną Orską, zrealizowano również wystawę pt. „1000 lat w naszyjnikach”. Wszystkie powstałe
w programie prace są własnością
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu i nie podlegają komercji.
Instytuty i artyści, którzy wzięli udział w programie, stworzyli
nowy cykl zajęć, odnajdując wartość w zaszczepieniu poszukiwań
historycznych w artystycznej
twórczości wychowanków swoich uczelni. Całość przedsięwzięcia uwieńczona zostanie w postaci
katalogu prezentującego powstałe
rzeźby, gra iki, prace malarskie, biżuterię oraz ich zaistnienie w przestrzeni obiektu, a także naukową
interpretację wartości poznawczej.
Projekt został uhonorowany I nagrodą w konkursie na najważniejsze wydarzenie muzealne roku –
Izabella 2013.
W związku z jubileuszem
1050-lecia chrztu Polski zorganizowano kolejną wystawę czasową pt.
„Tempora Christiana” – przeznaczoną do prezentacji w placówkach
edukacyjnych. Jej celem jest ukazanie kultury chrześcijańskiej
średniowiecza jako czynnika
kształtującego europejską tożsamość. Ekspozycja prezentuje obecny stan wiedzy na temat historii początków państwa i chrześcijaństwa
w Polsce na tle ówczesnej Europy.
Mieszko I przez decyzję włączenia
się w nurt przemian o charakterze
religijnym wyznaczył Polsce rolę
współuczestnika w formowaniu
tak pojmowanej wspólnoty. Symboliczna rocznica przyjęcia chrztu

staje się pretekstem, aby ukazać
źródła i skarby duchowych korzeni
Europy przez pryzmat sztuki, architektury i spuścizny intelektualnej tych czasów.
Proponowana wystawa ma w założeniu umożliwić współczesnemu
odbiorcy spojrzenie na wydarzenia sprzed 1050 lat oczami ówczesnych mieszkańców Poznania.
Ich zmieniającej się codzienności
i duchowości, a także cywilizacji
nowych czasów. Co to wówczas
znaczyło, przed jakim dylematem
stanął Mieszko, mając do wyboru
kulturę chrześcijaństwa łacińskiego i bizantyńskiego? Chcielibyśmy pokazać okoliczności,
w jakich podejmowano brzemienne w skutkach decyzje „tu i teraz”
Polski i Europy Anno Domini 966.
Wystawie towarzyszyć będą prelekcje, warsztaty i prezentacje multimedialne, a pomyślana jest jako
pomoc dla szkół w przygotowaniu
uczniów do zrozumienia tła i bogactwa kulturowego Europy wczesnośredniowiecznej.
Działalność
naukowo-badawcza.
Interdyscyplinarne programy naukowe, których celem jest zapewnienie opieki
konserwatorskiej nad eksponowanymi konstrukcjami i stworzenie
panelu dyskusyjnego dotyczącego
odpowiedniego
monitorowania
stanu zabytkowego drewna. Udział
w projekcie wzięły renomowane
ośrodki naukowe (Uniwersytet
Przyrodniczy, Wydział Technologii Drewna oraz Polska Akademia
Nauk, Oddział w Krakowie, Instytut

III.

Warsztaty lepienia z gliny dla najmłodszych

IV.

Zwiedzanie

makiety prezentujące przekrój
przez konstrukcje poznańskich
wałów grodowych oraz założenie
obronne Poznania z przełomu X
i XI w. Bezpośrednie zaangażowanie młodzieży do poznania historii
z praktycznej strony uzmysłowiło
im rozmiary i nakład pracy wykonanej przy budowie wczesnośredniowiecznych grodów. Makiety są
również doskonałym narzędziem
edukacyjnym w trakcie prowadzenia zajęć z osobami niewidomymi.

Do najmłodszych kierujemy
propozycje zajęć tematycznych
o charakterze warsztatów odbywających się w grupach zorganizowanych. Dostosowywano je do wieku
zwiedzających i stopnia zainteresowania konkretnym zagadnieniem.
Nauczyciele lub opiekunowie mogą
wybierać spośród piętnastu różnych tematów, ściśle powiązanych
z archeologią i szeroko rozumianą
historią Ostrowa Tumskiego, początków państwowości czy duchowością tamtych czasów.
Największym zainteresowaniem
cieszą się tematy dotyczące inżynierii wczesnośredniowiecznej.
Na zajęciach przewidziano budowę
modelu wału i praktyczne ćwiczenia
matematyczne związane z obliczeniami kubatury i zużycia surowca.
Zainteresowani życiem codziennym
w średniowieczu mogą podróżować
w wehikule czasu, ubierając stroje
wzorowane na średniowiecznych,
oglądając oryginalne zabytki, próbując odgadnąć ich funkcje. Dla tropicieli zaginionych skarbów przygotowano specjalne zwiedzanie nastawione na przybliżenie naukowego
pojęcia „skarb” i znaczenia cennych
przedmiotów, głównie monet i biżuterii, skrzętnie ukrywanych w przeszłości, a dziś odkrywanych na terenie wyspy. Niesłabnącym zainteresowaniem cieszy się gra terenowa,
którą od początku istnienia placówki prowadzą z powodzeniem arche-

1
Dąb wczesnośredniowieczny – zapis poznania, red. A. Stempin, W. Olek, Poznań 2014 oraz W. Olek, J. Majka, A. Stempin, M. Sikora,
M. Zborowska, Hygroscopic properties of PEG treated archaeological wood rampart of the 10th century stronghold as exposed in the Archaeological
Reserve Genius loci in Poznań (Poland), „Journal of Cultural Heritage” 2015.
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Metalurgii i Inżynierii Materiałowej). Realizacja projektu możliwa
była dzięki programowi MKiDN,
a zakończyła się dwiema publikacjami1 oraz konferencją naukową. Ponadto wszyscy pracownicy
rezerwatu prowadzą działalność
naukową związaną z opracowywaniem materiałów zabytkowych
oraz badaniami wykopaliskowymi,
uczestniczą i organizują konferencje i sympozja.
Popularyzacja i edukacja
archeologiczna. Podejmowane działania zakładają zarówno standardowe aktywności, jakie
od wielu lat prowadzone są w placówkach muzealnych w formie
lekcji tematycznych czy warsztatowych spotkań weekendowych,
ale również pogłębioną edukację
w formie całorocznych projektów
realizowanych z wybranymi grupami dzieci i młodzieży szkolnej.
W ramach tych ostatnich zajęć
warto wspomnieć „Projekt literacko-plastyczny WYPISZ, WYMALUJ”,
który skierowany był do dzieci
ze szkół podstawowych, a który
zakończył się publikacją książki
napisanej wspólnie z dziećmi pt.
Historia Poznana. Starszych uczniów zaangażowaliśmy do współpracy w ramach szkolnych warsztatów zawodowych. Zespół Szkół
Budowlano-Drzewnych w Poznaniu im. Bolesława Chrobrego wykonał dwie drewniane, skalowane

Warsztaty inżynierii budowy grodu
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Spotkania weekendowe
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olodzy zatrudnieni w rezerwacie.
Biorą w niej udział dzieci i młodzież
poznając zakątki wyspy tumskiej
i jej najstarszej historii szlakiem badań archeologicznych.
Ponadto staramy się zainteresować możliwościami dodatkowych
aktywności również seniorów
oraz rodziny, a także grupy osób
z różnymi niepełnosprawnościami. W rezerwacie prowadzone są
liczne wykłady popularnonaukowe
oraz weekendy tematyczne. Dotychczas zorganizowano 50 takich
przedsięwzięć.
Już od 2015 roku, w związku
z jubileuszem 1050-lecia chrztu
Polski, w Rezerwacie Genius loci
prowadzone są zajęcia przybliżające początki chrześcijaństwa,
a także omawiające najnowsze
teorie naukowe i badania, dzięki
którym odkrywane są nowe zagadnienia i okoliczności towarzyszące tym czasom. Cykl spotkań
kierowanych do placówek edukacyjnych zakłada prowadzenie
zajęć na lekcjach historii, języka
polskiego i religii.
Zajęcia dotyczą archeologicznych aspektów tematyki związanej
z wczesnym średniowieczem i duchowością tych czasów oraz problematyki chrztu. W szkołach pracownicy Genius loci prowadzą lekcje interaktywne z użyciem ilmu, prezentacji multimedialnych i hologramów.
Proponowane tematy obejmują: prelekcje dla szkół podstawowych – Ludzie budujący te forty ikacje widzieli
Mieszka I i biskupa Jordana; prelekcje dla gimnazjów i liceów skupione
na prezentacjach: Pierwsze kamienne
budowle sakralne na ziemiach polskich; Wielka polityka a duchowość
czyli co dla zwykłych ludzi oznaczało
przyjęcie chrześcijaństwa? oraz Jak
odkrywa się historię – czyli porcja
wiedzy dla niedowiarków (lekcja poświęcona najnowszym technikom
datowania i ewoluującym hipotezom
naukowym).
Osobną grupę zajęć stanowią
lekcje poświęcone pierwszej (wg
najnowszych ustaleń) budowli
pałacowo-sakralnej na ziemiach
polskich – Palatium Mieszka I.
Do jednych z najciekawszych

dów na obszarze państwa Piastów,
a także podkreśla wartość dziedzictwa archeologicznego.

Z punktu widzenia
dydaktyki
Gra terenowa

Gra plenerowa

Ekspozycja główna w Rezerwacie Genius loci

Istotne jest zwrócenie uwagi
na różnorodność możliwości, jakie
stwarza ekspozycja prezentowana
w Rezerwacie. Wzniesienie tak potężnych umocnień można rozpatrywać nie tylko z historycznego
punktu widzenia. Warto odnotować okazję do poruszenia problematyki praw izyki, z jakimi
skutecznie zmierzyli się budowniczowie grodu, a także ciekawego
wątku matematycznego w postaci obliczeń kubatury zużytego
surowca drewnianego. Interesujący wydaje się także aspekt przyrodniczy, więc ukazanie nieistniejącej już dziś w podobnym kształcie puszczy oraz ekologicznych
skutków wycięcia w Wielkopolsce
ogromnej liczby dębów i wpływie
takiej działalności na ówczesną
faunę i lorę.

Zaproszenie
Makieta

prelekcji należy temat pt. Kraina grodów. Grodziska to tajemnicze i często zapomniane przez
współczesnych ludzi pozostałości
obwarowań sprzed wieków. Towarzyszą naszej codzienności, choć
zazwyczaj nie uświadamiamy sobie ich obecności w najbliższej
okolicy. Ukryte w lasach lub pośród
pól mają jednak do opowiedzenia
ciekawą historię, która jest ściśle
związana z początkami naszej państwowości, kształtującej się nowej
duchowości i czasami przyjęcia
chrztu. Wiele z grodów było ściśle
związanych z powstaniem Państwa
Pierwszych Piastów, kiedy potężne twierdze wznoszone z drewna
i ziemi stanowiły centra władzy
książęcej, były miejscem budowania pierwszych chrześcijańskich
świątyń i krzewienia nowej wiary.
Spotkanie zarysowuje historię powstania i funkcjonowania gro-

Ekspozycja
prezentowana
w Rezerwacie oraz wszelkie podejmowane działania edukacyjne
stwarzają okazję, aby zwiedzający
poczuli się odkrywcami średniowiecznych korzeni miasta
i państwa w najbardziej współczesnej formie. Ideą placówki jest
wykreowanie „miejsca dobrych
pomysłów”, innowacyjnego centrum edukacji historycznej, w którym przeszłość staje się inspiracją
dla nowoczesności, przyciąga ludzi
otwartych i kreatywnych, łącząc
i dając pole do wszechstronnego
poznawania w historycznym przekroju.
Opuszczając budynek Rezerwatu, goście wracają przez Ostrów
Tumski z bagażem przeżyć, które
pozwalają zdać sobie sprawę, że
idąc ulicą ks. Ignacego Posadzego
kroczą po koronie wału, chroniącego dawniej zarówno ludzi, jak
i młodą ideę państwa polskiego.
Tak jak archeolodzy, inaczej już patrzą na ten cichy i urokliwy zakątek
Poznania.

WOS w teorii i praktyce

W czasach coraz większych możliwości
poznawania innych państw i kultur
zdarza się, że zaniedbujemy poczucie
własnej tożsamości. Stąd rodzi się
pytanie: jak uczyć patriotyzmu?
Dlaczego mówienie o rzeczach
prostych jest tak trudne?

Fot. Fotolia

Dziecko w świecie
trudnych słów
Bartosz Wojciechowski

P

Etapy rozwoju dziecka
Okres przedszkolny (od 4 do 6 roku życia) jest czasem
aktywności zabawowej, niezbędnej w prawidłowym rozwoju1. Typowy i zdrowy przedszkolak będzie rozbudzony
poznawczo, żywo reagujący emocjami (często labilnie), ruchliwy, zdradzający duże zapotrzebowanie na aktywność
1

E.H. Erikson, Zabawa i aktualność, [w:] Dziecko w zabawie i świecie języka, red. A. Brzezińska, Poznań 1995, s. 270–293.
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roblem nauczania o patriotyzmie obecnie przyjmuje dwojaką postać. Po pierwsze, przeszkodą przyjęcia treści patriotycznych są ograniczenia poznawcze
dziecka, wynikające z normatywnych prawidłowości rozwojowych. Przygotowując się do przekazywania wiedzy dotyczącej ojczyzny, kształtując postawy patriotyczne, budując
tożsamość narodową, nauczyciel powinien uwzględnić
możliwości percepcji dziecka w zależności od jego wieku. Pamiętając o tym, że obecnie wiek rozpoczęcia edukacji
szkolnej został obniżony, należy wziąć pod uwagę zarówno prawidłowości okresu przedszkolnego, jak i młodszego
szkolnego w zmaganiach z realizacją „trudnych tematów”.

motoryczną. Najlepszym środowiskiem wzrostu dla dziecka jest oczywiście rodzina, wspierana przez placówkę
przedszkolną, a obecnie też szkolną. To w przedszkolu
dziecko utrwala reguły społeczne, realizuje potrzebę kontaktów rówieśniczych, utrwala kompetencje poznawcze
itd. Aby wszechstronny rozwój postępował optymalnie,
należy stworzyć właściwe warunki. Dziecko powinno mieć
zapewnione bezpieczeństwo, poczucie stabilizacji, pozostawać nieustannie pod opieką dorosłej osoby.
Okres młodszy szkolny (od 7 do 10–12 roku życia)
stanowi pomost między dzieciństwem a zbliżającą się adolescencją. Dziecko staje przed kolejnymi zadaniami rozwojowymi, polegającymi m.in. na przekształceniu dotychczasowej aktywności zabawowej w celowe działania, pozostającymi w związku z wyznaczanymi zadaniami, obowiązkami
i regulacjami społecznymi. Progres zauważa się w obszarze
funkcji psychicznych, których integracja umożliwia adaptację do nowych zadań i sytuacji. Dziecko wkracza w nowe
środowisko – szkołę, gdzie ma możliwość realizacji kontaktów społecznych z rówieśnikami, zaspokajania potrzeb
poznawczych, i wreszcie gdzie poddaje się oddziaływaniom
wychowawczym (innym niż dotychczasowe, realizowane
w ramach środowiska rodzinnego). Podjęcie nowej roli spo-
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łecznej – roli ucznia – staje się kluczowym zadaniem dziecka, zwieńczającym dotychczasowe kompetencje2.

Rozwój dziecka według Piageta
Dokonując analizy rozwoju poznawczego dziecka, warto odwołać się do koncepcji rozwoju myślenia w ujęciu
Jeana Piageta, gdyż (poza twórczym i merytorycznie
kompletnym konstruktem teoretycznym) stanowi ona czytelną ilustrację postawionego tu problemu. Szwajcarski
psycholog, biolog i epistemolog wyróżnił cztery stadia
rozwoju poznawczego:
1) stadium inteligencji sensomotorycznej (od narodzin do 2 roku życia),
2) stadium inteligencji przedoperacyjnej (od 2 do 6
roku życia),
3) stadium operacji kompletnych (od 6 do 12 roku
życia),
4) stadium operacji formalnych (od 12 do 15 roku
życia).
Faza inteligencji sensomotorycznej charakteryzuje się
obecnością wrodzonych odruchów, przekształcających się
w pierwsze nawyki ruchowe. Dziecko uczy się przez bezpośrednie doświadczenie, doprowadzając do powtarzania satysfakcjonujących stanów emocjonalnych. Kompetencją tej fazy
jest osiągnięcie schematu obiektu pozwalającej na ustalenie
stałości przedmiotu. Dziecko dostrzega związek między działaniem a skutkiem.
Fazę inteligencji przedoperacyjnej cechuje przede
wszystkim pojawienie się mowy, a następnie jej interioryzacja. Dziecko zaczyna posługiwać się mową, sygnalizując o swoich potrzebach, nastawieniach, emocjach itp.
Uwewnętrznienie mowy pozwala dziecku na posługiwanie
się mową w warstwie myślenia. Ta zmiana jest punktem
zwrotnym w rozwoju poznawczym człowieka – od tego
momentu „myślimy słowami”, podczas gdy wcześniej
myślenie przyjmowało postać doświadczeń zmysłowych
i działań. Warto zaznaczyć, że językowa organizacja komunikacji staje się podstawą językowej organizacji pamięci, dzięki której treści będą zapamiętywane (językowo) od momentu, w którym zaczęły być wypowiadane.
Następnym elementem tego okresu jest interioryzacja
działania – dziecko potraﬁ opierać się na reprezentacjach
przedmiotu. Należy jednak zauważyć, że myślenie nie zawiera jeszcze cech operacji myślowych, przyjmując postać
intuicyjnego.
Kolejna faza – operacji konkretnych pozwala dziecku
na kształtowanie pojęcia stałości: substancji (7–8 rok życia),
ciężaru (9 życia) czy objętości (11–12 życia). Osiągana kompetencja odwracania operacji pozwala na zastępowanie
myślenia intuicyjnego – operacyjnym.
Zwieńczeniem rozwoju poznawczego jest faza operacji
formalnych, pozwalająca na pełne odwracanie operacji
2
3

myślowych w związku ze zdarzeniami i obiektami istniejącymi realnie lub wyimaginowanymi. Adolescent potraﬁ
konstruować systemy i teorie, posługiwać się myśleniem hipotetyczno-dedukcyjnemu czy abstraktami.

Naturalna niemożliwość?
Z powyższego wywodu, przypominającego prawidłowości rozwoju poznawczego, rodzi się wątpliwość, jak zatem nauczać o zjawiskach, których zrozumienie jest uwarunkowane osiągnięciem etapu myślenia pozwalającego
na posługiwanie się operacjami formalnymi. Zjawiska
ﬁzyczne i chemiczne wymagają uruchomienia myślenia
abstrakcyjnego, z tego też względu pojawiają się w określonym etapie edukacji, umożliwiając większości uczniów
ich zrozumienie, adekwatnie do poziomu rozwoju myślenia. Dziecko na przestrzeni dwóch ostatnich etapów rozwoju poznawczego uczy się przechodzenia przez proces
uogólniania (od poziomu konkretnego do abstrakcyjnego)
i abstrahowania (pomijanie nieistotnych cech obiektów
konkretnych, przy wyodrębnianiu cech wspólnych).
I tu docieramy do dylematu: jak przekazywać wiedzę o hipostazach dzieciom? W świecie współczesnego
człowieka cywilizacji zachodniej posługujemy się wieloma
hipostazami, czyli przypisujemy realne istnienie pojęciom
abstrakcyjnym, nadając im rangę samodzielnego bytu.
Do typowych hipostaz należą: sprawiedliwość, honor,
uczciwość, godność, poświęcenie, oszustwo, ojczyzna,
bohaterstwo i inne (dogmaty religijne, idee ﬁlozoﬁczne
itp.). Typową hipostazą jest oczywiście patriotyzm. Posługiwanie się hipostazami nawet dorosłym sprawia niekiedy
trudność, gdyż po sprowadzeniu ich do poziomu operacji
konkretnych dla każdego mogą przyjąć odmienne znacznie. W ramach prostego eksperymentu warto zapytać kilka
osób z najbliższego otoczenia o ich osobiste rozumienie
patriotyzmu, a rozbieżność odpowiedzi na poziomie konkretno-obrazowym może budzić zdumienie.

Mali imitatorzy
Sojusznikiem w rozważaniach na temat formy przekazywania dzieciom właściwych postaw patriotycznych
winno być spostrzeżenie, że zwykle dzieci nie słuchają
dorosłych, natomiast doskonale je naśladują3. Doniesienia dotyczące społecznego uczenia się, dokumentowane
słynnym już eksperymentem Alberta Bandury i Richarda
H. Waltersa, pozwalają nam przedkładać kształtowanie
postaw dziecka modelującym wpływem osób dorosłych
nad stosowanie się do przekazywanych treści. Autorzy eksperymentu stworzyli warunki spontanicznej zabawy dla
dzieci w wieku przedszkolnym. Przy okazji eksponowano
„instruktażowy” ﬁlm z udziałem dorosłych zachowujących
się agresywnie. Dorośli posługiwali się przedmiotami, takimi jak młotek, kij, itp., okładając nimi zabawkę (była
to lalka „Bobo”). Gdy tylko dzieciom stworzono podob-

B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, Warszawa 2006.
J. Baldwin, Nobody Knows My Name, New York 1961.

4
5
6

A. Bandura, R.H. Walters, Agresja w okresie dorastania, Warszawa 1968.
E.H. Erikson, Dzieciństwo i społeczeństwo, Poznań 1997; tenże, Tożsamość a cykl życia, Poznań 2004.
Tenże, Dzieciństwo i społeczeństwo…; tenże, Dopełniony cykl życia, Poznań 2002.
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W okresie dorastania (między 12 a 18 rokiem życia)
występuje tzw. kryzys tożsamości i dotyczy rozwiązań
umieszczonych na dymensji „tożsamość – dyfuzja tożsamości”. Według Erika H. Eriksona w trakcie jego trwania
kończy się etap krystalizacji „ego”, dokonuje się weryﬁkacja wyników poprzednich faz oraz ich integracja, tworząca
dojrzałą tożsamość. Pozwala to na utrzymanie poczucia
własnej wartości, pozyskiwanie akceptacji społecznej,
a przede wszystkim umożliwia człowiekowi swobodny wybór pozytywnych wartości pozytywnych i zaangażowanie
się w nie5.
Kryzys tożsamości można przedstawić na trzech płaszczyznach:
1) ciągłości egzystencji w czasie i przestrzeni;
2) wewnętrznej spójności jakości „ego”;
3) pewności opartej na zgodności „obrazu o sobie samym” u siebie i innych.
W tym okresie można wyróżnić status tożsamości, tzw.
moratorium, w trakcie którego jednostka dokonuje integracji jakości „ego” ukształtowanych w poprzednich
stadiach, czasowo odraczając decyzję o podjęciu ról życiowych. Charakterystycznym elementem tego okresu jest

Fot. Agencja AS

Fot. Agencja AS

W poszukiwaniu samego siebie

zakochiwanie się nastolatków. Bycie z drugą osobą, rozmowa, wymiana uczuć i myśli pozwalają (przez projekcję
rozproszonego obrazu własnego „ego” na „ego” drugiej
osoby) określić własną tożsamość, widzianą „w lustrze innego”. Podczas moratorium młody człowiek dokonuje wyboru: ideałów, autorytetów oraz drogi życiowej związanej
z działalnością społeczną i obowiązkami. Określa także
swe plany zawodowe, nabiera pewności co do ich powodzenia oraz identyﬁkuje się seksualnie, zgodnie z kulturą
i biologią. Osiągane poczucie tożsamości dotyczy: tego,
kim osoba jest, jakie wewnętrzne treści ma (przy świadomości tych treści), poczucia granicy między własnymi
poglądami i normami a wartościami reprezentowanymi
przez rodziców i innych wychowawców6.
Kształtująca się tożsamość adolescenta dotyczy kilku
płaszczyzn, z których obiektem zainteresowania psychologii najczęściej jest tożsamość indywidualna jednostki,
opierająca się o fundamentalne pytania: „kim jestem?”,
„co robię na tej Ziemi?”, „kim są (moim zdaniem) inni?”.
Dramatyzm pytań egzystencjalnych podyktowany jest
lękiem i poczuciem zagubienia wynikającym z innego
statusu tożsamościowego – dyfuzji. Nastolatek, zmagając się z nieprzyjemnymi doznaniami emocjonalnymi,
będzie dążył do samookreślenia w ramach indywidualnej tożsamości, co z jego perspektywy jest kluczowe
dla dalszego rozwoju. Należy jednak zauważyć, że obok
indywidualnej tożsamości kształtuje się też rodzinna tożsamość, powstająca często na podstawie przekazu międzypokoleniowego oraz jednostkowych działań poszczególnych osób z rodziny, np.: „zawsze należeliśmy do wyższych sfer”, „nasza rodzina zawsze była prześladowana”,
„w naszej rodzinie zawsze był jakiś lekarz”.
Następną płaszczyzną dla rozwijającej się tożsamości
jest subkulturowa tożsamość, pozwalająca na poczucie
przynależności do węższego kręgu społecznego („my”,
„nasi”, „swoi”), na określenie się wobec grupy własnej
(„my Warszawiacy”, „my Wielkopolanie”) i grupy obcej
(„ci hippisi”, „ci komuniści”). Wreszcie tożsamość kulturowa pozwala na rozwinięcie poczucie przynależności
do określonego społeczeństwa i reprezentowanie
charakteru narodowego. Oczywiście nie kończy to coraz
większych płaszczyzn dla określania własnej tożsamości
(„my Europejczycy”, „my Słowianie”, „my chrześcijanie”).
Z punktu widzenia troski o prawidłowy rozwój, polega-
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ne warunki agresywnych zachowań (lalka, narzędzia itp.),
dzieci uległy modelującemu wpływowi eksponowanych
zachowań i powielały je. Badania nad agresją ostatecznie pozwoliły na sformułowanie wniosku, że zachowania
agresywne są determinowane przez sytuację społeczną4.
Jednakże opisane zjawisko modelowania nie ogranicza się
jedynie do agresji, a powielanie zachowań dorosłych
przez baczną obserwację dzieci i ich naśladowanie wydaje się naturalnym sposobem zdobywania praktycznej
wiedzy o świecie przez dziecko, ułatwiającej adaptację
do środowiska.
Obok pytania: „jak nauczać o hipostazach?” naturalnie rodzącą się wątpliwością jest także: „czy nauczać
o hipostazach?”, a także „dlaczego nauczać o hipostazach?”. Intuicyjnie udzielana odpowiedź nie musi być tak
samo oczywista z punktu widzenia prawidłowości rozwoju człowieka. Obecność hipostaz w świecie wartości
jest istotna z punktu widzenia pojawiających się owych
zadań rozwojowych dojrzewającego człowieka.
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jący także na kształtowaniu się tożsamości młodych ludzi,
unikanie identyﬁkacji z grupą własną będzie miało niekorzystne konsekwencje w postaci przedłużającego się moratorium tożsamościowego. Modne ostatnimi czasy odwoływanie się do tzw. politycznej poprawności, stawiającej
sobie za cel troskę o możliwe „ranienie uczuć przedstawicieli grupy obcej”, pozostaje w sprzeczności z przyzwoleniem na doświadczanie dumy z powodu przynależności
do grupy narodowej.

Po drugiej stronie lustra
W tym miejscu warto wskazać na drugie oblicze
problemu nauczania o patriotyzmie. Jest to mianowicie przeszkoda dotycząca ograniczeń emocjonalnych
dorosłych, wynikająca z indywidualnych i społecznych
uwarunkowań. W Internecie odnalazłem wiele dyskusji
poświęconych problematyce patriotyzmu, a towarzyszące
im emocje sugerują istnienie silnych przekonań, dalece
wykraczających poza istotę zagadnienia. Strona internetowa naTemat.pl prezentuje dyskusję poświęconą pojęciu
„patriotyzm”.
– Dla mnie patriotyzm to coś skomplikowanego. Trudno być patriotą, nie będąc nacjonalistą. A dla mnie bycie
nacjonalistą oznacza odrzucanie wszelkich swoich błędów
i słabości. Nikt nie jest przecież perfekcyjny, a zaprzeczanie
temu prowadzi łatwo do nienawiści do innych narodów –
tłumaczy Javier Antxon Bizcotxo, pracujący w hiszpańskiej
ambasadzie w Warszawie.
– Ja naprawdę wolałbym już o tym pojęciu nie mówić –
stwierdza prof. Jerzy Bralczyk – Ja sam mógłbym odesłać
tylko do „Słownika Języka Polskiego” autorstwa Witolda
Doroszewskiego. Tyle mogę powiedzieć jako językoznawca.
Profesor podkreśla, że jako Polak wolałby odpowiedzi unikać, bo rozmowy o patriotyzmie zawsze nacechowane
są emocjami, których profesor nie chciałby prowadzić.
– Na pytanie: czym jest patriotyzm odpowiadam więc niechętnie, bo zwykle kryje się za tym pojęciem jakaś indoktrynacja lub manipulacja – mówi naukowiec7.
Powołując się na inne źródło niż te wskazane przez profesora Jerzego Bralczyka, możemy odczytać, że: patriotyzm [np. niem. Patriotismus, fr. Patriotisme, ang. Patriotism, ros. Patriotizm, od gr. Patriōtĕs ziomek, rodak] to miłość ojczyzny, a patriota [p. łac. Patriōta, od gr. Patriōtĕs
ziomek, rodak] człowiek kochający swój kraj, oddany swojemu narodowi8. Taka deﬁnicja nie powinna nastręczać
problemów natury merytorycznej. Ów rozumienie pojęcia
patriotyzm, mimo swej prostoty i precyzji, wzbudza silne
emocje, towarzyszące często interpretacjom dalece wykraczającym poza sedno zagadnienia.
Tu z odpowiedzią śpieszy koncepcja ukrytych teorii osobowości, jedno z odkryć Solomona Ascha, który
ustalił, że pewne cechy (takie jak np. „ciepły–zimny”)
7

mają centralne znaczenie dla wyciągania wniosków o innym człowieku, w przeciwieństwie do innych cech (jak
„grzeczny–niegrzeczny”), które stanowią słabą podstawę
do wnioskowania. Ukryte Teorie Osobowości są indywidualnymi przekonaniami o zasadach współwystępowania
cech osobowości u innych ludzi. UTO pomaga określić,
jaka jest dana osoba i wypełnić luki w wiedzy, lecz z założenia jest fałszywa i przy bliższym poznaniu wymaga
weryﬁkacji9. Podobnie jak budując wyobrażenie na temat
drugiej osoby, przy ubóstwie informacji na jej temat, ludzie budują indywidualne deﬁnicje teoretyczne, dotyczące
także takich pojęć jak patriotyzm.
Można przypuszczać, że pojęcie „patriotyzm”, którym
tak zawzięcie szafują politycy, eksponując prawo do patriotyzmu tylko swojej formacji, usprawiedliwiając własne
niepowodzenia i ewidentnie nadużywając symboliki narodowościowej – zdewaluowało się w oczach Polaków,
którzy niechętnie identyﬁkują się z przedstawicielami
świata polityki w jakimkolwiek wymiarze. Spadek pojęcia
w indywidualnej hierarchii wartości jednostek jest także
podyktowany treściami dodatkowymi, trwale nadbudowującymi się na podstawie prostych skojarzeń (np. nacjonalizm – radykalizm – terroryzm).
Warto byłoby wrócić do pierwotnego znaczenia pojęcia patriotyzm, pozwalając jednocześnie na indywidualną
interpretację osobistego wymiaru pojęcia w czyimś życiu.
Czym zatem dla pięciolatki z Gdańska jest pojęcie
patriotyzmu? – Właściwie to ja tego nie wiem – zaczyna
Marcelinka. Po chwili głębszego zastanowienia uczennica przedszkola nie ma jednak wątpliwości. – Być patriotą
to na pewno znaczy lubić innych i lubić Polskę. No i chodzi też o to, żeby być dobrym przedszkolakiem – zapewnia
Marcelina10.

Jak zatem nauczać patriotyzmu?
Już we wczesnych latach możemy uczyć szacunku dla
ﬂagi i patriotyzmu. Stopniowo budować u dzieci świadomość, że należą do większej wspólnoty ludzi. Przekazywać w rodzinie przywiązanie do swojego regionu, poznawanie rodzimych tradycji, gwary, tańców. Umacnianie
więzi z najbliższymi osobami z rodziny. Osoby z rodziny
mają możliwość zapoznawać dziecko z pięknem polskich
obyczajów, tradycji, historią rodziny, rodzinnego miasta, a potem całej Polski. Dorośli i dzieci mogą uczestniczyć w patriotycznych wydarzeniach: paradach, przedstawieniach, festynach i koncertach. Ważne jest kultywowanie tradycji wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych,
poznawanie języka ojczystego, jego piękna i czystości, operowanie żywym słowem i literaturą: baśnie, legendy książki, wzbogacane oglądaniem ilustracji. Istotnymi
pozostają zwyczaje, gwara, obyczaje kultywowane w rodzinie i najbliższym środowisku.

J. Noch, http://natemat.pl/81451,czym-jest-patriotyzm-i-dlaczego-pieciolatce-latwiej-odpowiedziec-na-to-pytanie-niz-doroslym.
Słownik Wyrazów Obcych, Poznań 1961.
9
E. Aronson, Człowiek istota społeczna, Warszawa 1999.
10
J. Noch, dz.cyt.
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Scenariusz na ﬁlm

„Kurier z Zagłady”
– Jan Karski
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Maria Jadczak

Nikt nie jest zobowiązany, żeby odnieść sukces,
ale jest zobowiązany, by próbować.

Cele szczegółowe z „Podstawy programowej” dobrane do lekcji Scenariusz na ﬁlm „Kurier z zagłady” – Jan
Karski
7. Europa pod okupacją niemiecką i Holocaust. Uczeń:
7.2. opisuje postawy Żydów wobec polityki eksterminacji,
w tym powstanie w getcie warszawskim; a także postawy społeczeństwa polskiego wobec Holocaustu.
8. Okupacja niemiecka i sowiecka na ziemiach polskich.
Uczeń:

–
–
–
–
–

Cele lekcji
Scenariusz na ﬁlm „Kurier z zagłady” – Jan Karski
określone przez nauczyciela
Po zakończonych zajęciach uczeń:
zna biograﬁę i dokonania Jana Karskiego,
dostrzega różnorodność postaw wobec Holocaustu,
umie budować własną ocenę omawianych wydarzeń,
potraﬁ zająć stanowisko w sporze – czy świat milczał
w obliczu Holocaustu?,
potraﬁ pracować w zespole i traktuje swoje działanie
jako część zadania całej grupy.

Środki:
Jan Karski, Polskie Państwo Podziemne, Warszawa 2014.
Jan Karski, Wielkie mocarstwa wobec Polski, Warszawa 1992.
Yannik Haenel, Jan Karski, Warszawa 2012.
Andrzej Żbikowski, Jan Karski, Warszawa 2011.
Karski.muzhp.pl
Metody:
Studium przypadku – Przypadek Jana Karskiego jest wyjątkowy. Jako żołnierz uczestniczy w obronie Polski w roku
1939, następnie zostaje aresztowany i osadzony w sowieckim obozie jenieckim. W ramach wymiany jeńców zosta-
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Cele:
Cele ogólne – IV etap edukacyjny
Cele z „Podstawy programowej” dobrane do realizacji lekcji Scenariusz na ﬁlm „Kurier z zagłady” –
Jan Karski
1. Chronologia historyczna – uczeń dostrzega zmienność i dynamikę wydarzeń w dziejach.
2. Analiza i interpretacja historyczna – uczeń ocenia
przydatność źródła do wyjaśnienia problemu historycznego; dostrzega wielość perspektyw badawczych oraz
wielorakie interpretacje historii.
3. Tworzenie narracji historycznej – uczeń dostrzega
problem i buduje argumentację, uwzględniając różne
aspekty procesu historycznego, oraz integruje pozyskane informacje z różnych źródeł wiedzy.

8.4. opisuje organizację Polskiego Państwa Podziemnego oraz różne formy ruchu oporu, ze szczególnym
uwzględnieniem działalności Armii Krajowej.
8.7. synchronizuje najważniejsze wydarzenia II wojny
światowej z dziejów Polski, Europy i świata.
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je wysłany do niemieckiego obozu w Kielcach, skąd udaje
mu się zbiec. W 1940 r. dwukrotnie zostaje kurierem PPP
do Paryża i Angers. Jako kurier pod pseudonimem „Witold”
zostaje złapany przez Gestapo podczas trzeciej misji. Przesłuchiwany, torturowany podejmuje nieudaną próbę samobójczą. Umieszczony w szpitalu w Nowym Sączu zostaje odbity przez polską konspirację. W 1942 r. wraca do Warszawy
i pracuje w BiP KG AK. Spotyka się z Menachemem Kirchenbaumem – przedstawicielem syjonistów i Leonem
Feinerem – liderem Bundu. Zostaje dwukrotnie wprowadzony do getta warszawskiego i obozu tranzytowego
w Izbicy Lubelskiej, skąd transportowano Żydów do obozu
śmierci w Bełżcu. W październiku/listopadzie 1942 r. wyrusza w trzecią misję, aby zdać relację na temat działalności
PPP oraz zagłady Żydów. W Londynie spotyka się z premierem Władysławem Sikorskim oraz ze Szmulem Zygielbojmem – członkiem Rady Narodowej RP, a także z ministrem spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Anthonym
Edenem. Następnie jedzie do USA, gdzie dzięki wstawiennictwu polskiego ambasadora Jana Ciechanowskiego zostaje przyjęty przez prezydenta Franklina Delano
Roosevelta oraz sędziego sądu najwyższego USA Feliksa
Frankfurtera. W 1944 r. w Stanach ukazuje się jego książka
Tajne państwo. W 1952 r. broni pracy doktorskiej z ﬁlozoﬁi, pracuje na uniwersytecie w Georgetown, w 1954 r.
otrzymuje obywatelstwo amerykańskie. W 1978 r. uczestniczy w nagraniach do ﬁlmu Claude’a Lanzmanna Shoah.
W 1982 r. otrzymuje tytuł Sprawiedliwy Wśród Narodów
Świata. W 1995 r. zostaje odznaczony Orderem Orła Białego.
W 2000 r. umiera w Waszyngtonie.

pozwala na dynamiczne zrozumienie stanowisk poszczególnych osób uczestniczących w tych wydarzeniach.

Przedstawienie – Po przeczytaniu książek umieszczonych w scenariuszu do lekcji nauczyciel wybrał fragmenty tekstów źródłowych i starając się zaimprowizować rozmowy, jakie prowadził J. Karski, podzielił klasę
na role. W przedstawieniu będą uczestniczyli uczniowie
jednej klasy: łącznie 4 dziewczęta, które wcielą się w role
2 narratorów, sekretarki i inspicjentki, oraz 9 chłopców,
którzy wcielą się w role: J. Karskiego, M. Kirchenbauma,
L. Feinera, W. Sikorskiego, S. Zygielbojma, A. Edena, J. Ciechanowskiego, F.D. Roosevelta, F. Frankfurtera. Pozostała
grupa uczniów zadba o scenograﬁę, kostiumy, oświetlenie
sceny, prezentacje, które w tle towarzyszą każdej rozmowie, zdjęcia ubranych w kostiumy artystów porównane
do prawdziwych postaci historycznych.

Uwagi dotyczące realizacji lekcji

Analiza źródeł historycznych – Wybrane przez nauczyciela fragmenty wypowiedzi J. Karskiego i źródeł
umieszczonych w książce A. Żbikowskiego. Podział na role

Formy: praca z całą klasą
Materiały dodatkowe:
1. Przed przedstawieniem właściwym ﬁlm animowany
o Janie Karskim przygotowany przez Muzeum Historii
Polski, który ma wprowadzić publiczność w tematykę
przedstawienia – 9 minut.
2. Scenograﬁa do każdej rozmowy inna, najczęściej wnętrza, w tym przypadku bardzo zniszczone, przed rozmową I – z M. Kirchenbaumem i L. Feinerem fragment
ﬁlmu dokumentalnego na temat życia w getcie warszawskim – 5 minut.
3. Zdjęcia dokumentalne przedstawiające bohaterów rozmowy, a obok nich młodzież przebrana w stroje z epoki wypożyczone z teatru, aby przybliżyć publiczności
poszczególnych bohaterów spektaklu.
4. Scenograﬁa przed rozmową II i III, wnętrza biurowe,
oﬁcjalne – ﬁlm dokumentalny z Londynu podczas
II wojny – 3 minuty.
5. Scenograﬁa przed rozmową IV, wnętrze proste, oﬁcjalne – ﬁlm dokumentalny z obozu Auschwitz po wyzwoleniu przez Rosjan – 5 minut.
6. Scenograﬁa przed rozmową V, najbardziej wyraﬁnowana, uczeń grający F.D. Roosevelta na wózku – ﬁlm
dokumentalny z USA podczas II wojny światowej – 3
minuty.
7. Scenograﬁa przed rozmową V, prosta, oﬁcjalna.

Zajęcia mają charakter otwarty, na lekcję są zaproszeni nauczyciele i uczniowie zainteresowani problematyką
Holocaustu. Lekcja to przedstawienie, które ma charakter
próby aktorów polegającej na dynamicznym, aktorskim
odczytaniu poszczególnych ról. Aktorzy są w strojach
z epoki, które mają wprowadzić widzów w klimat przedstawienia. Poszczególne sceny są przerywane ﬁlmowym
klapsem i komentarzem dwojga narratorów. Tłem do poszczególnych rozmów są zdjęcia wyświetlane z rzutnika,
które przedstawiają miejsca i rozmówców Jana Karskiego.
Wstęp – wyświetlony z rzutnika fragment prezentacji
z Muzeum Historii Polski o Janie Karskim rozpoczynający
prezentację.
Przed każdą rozmową odpowiedni kilkuzdaniowy wstęp
narratorów.
Rozmowa I – getto warszawskie – 3 osoby: Jan Karski,
Menachem Kirchenbaum, Leon Feiner „Berezowski”

Tekst przedstawienia:
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Rozmowa I
Narrator 1: Pierwsze z trzech spotkań Jana Karskiego
z Menachemem Kirchenbaumem i Leonem Feinerem „Berezowskim” odbyło się zgodnie z ustaleniami profesora
Andrzeja Żbikowskiego na terenie getta między 28 sierpnia a 2 września 1942 roku. Karski dostał się do getta
zbudowanym przez Żydowski Związek Bojowy tunelem,
łączącym aryjską kamienicę przy ulicy Muranowskiej 6
z „żydowską” przy Muranowskiej 7.
Narrator 2: Menachem Kirchenbaum to syjonista,
a Leon Feiner to przedstawiciel Bundu – lewicowej partii
żydowskiej. Rozmowa miała dramatyczny przebieg, ponieważ odbywała się po wywiezieniu warszawskich Żydów
do obozu zagłady w Bełżcu, w getcie pozostało wówczas
63 tysiące osób.
J. Karski: Ledwo przyszedłem na rozmowę z Panami, tunel jest wąski, wszędzie
pełno szkopów. Na ulicach getta widziałem straszne obrazy, niedługo wyjadę
do Londynu. Proszę mówić, co mam
przekazać Rządowi i Radzie Narodowej.
M. Kirchenbaum: Z morza łez, bólu
Jan Karski
i upokorzenia dźwignie się ten kraj, który
i dla nas był ojczyzną. Tylko nas Żydów, już nie będzie. Zniknie cały nasz naród. Hitler przegra swoją wojnę przeciwko
ludzkości, dobru, sprawiedliwości, ale nas – zwycięży. „Zwycięży” to nie jest dobre słowo. On nas po prostu zamorduje.
L. Feiner: Panie Karski, Żydzi są całkowicie bezradni,
zagłada jest faktem i dotyczy wszystkich Żydów bez żad-

nych wyjątków, a polskie podziemie jest w stanie uratować nielicznych. Dlatego cała odpowiedzialność spoczywa
na aliantach. Niech żaden przedstawiciel w Lidze Narodów nie śmie tłumaczyć, że nie wiedział, co się tu dzieje!
Rzeczywista pomoc może nadejść tylko z zewnątrz.
M. Kirchenbaum: Niech Pan tak nie patrzy, według
naszych obliczeń zginęło już 1800 tys. osób. Skąd to wiemy? Ta ogromna liczba wyłania się z podsumowania niemieckich rozkazów deportacyjnych, z samej Warszawy
wywożono przecież 5 tys. osób dziennie. Nikt nie wracał,
nikt nie dawał znaku życia. Getto jest całkowicie wyludnione. Proszę Pana, wiemy, że są Polacy, którzy szantażują i zabijają Żydów, denuncjują na gestapo. Jesteśmy
polskimi obywatelami – czy Pan to rozumie? – polskimi
obywatelami! Istnieje podziemie, sam Pan mówił, że istnieje państwo podziemne, że jest rząd, musi Pan temu
przeciwdziałać!
J. Karski: Panowie, zrobię, co mogę; widzę, że sytuacja jest dramatyczna. O co mam prosić w Waszym imieniu?
M. Kirchenbaum: Apeluję po pierwsze: o bezlitosne
bombardowanie miast niemieckich, a po każdym bombardowaniu zrzucanie ulotek informujących o losie Żydów.
Po drugie: o egzekucję wszystkich Niemców, gdziekolwiek
wpadną w ręce sprzymierzonych. A nuż Hitler się wówczas
opamięta, być może opamięta się naród niemiecki. Może
zacznie wywierać naciski na zmianę zbrodniczej polityki.
J. Karski: Ależ proszę Pana, takie stanowisko nie zostanie dobrze odebrane.
L. Feiner: Proszę powiedzieć swoim rozmówcom
w Londynie, że odpowiedzią na niemiecką politykę eksterminacji i zagłady narodu żydowskiego powinna być akcja
skierowana przeciwko narodowi niemieckiemu. Musi Pan
się postarać, aby wymienić, wykupić, uratować chociażby pozostałe jeszcze przy życiu nieliczne dzieci. Oczekujemy poświęceń i oﬁar od naszych braci za granicą nie dlatego, że jesteśmy okrutni. Sami jesteśmy gotowi do oﬁar
w równej mierze. Getto warszawskie pójdzie z dymem.
Ale my zginiemy z bronią w ręku. My wypowiemy wojnę Niemcom! To będzie najbardziej beznadziejna wojna
w historii.
M. Kirchenbaum: W rzeczy samej organizujemy powstanie w getcie. Nie dlatego, że spodziewamy się wygranej. My tę walkę przegramy. Chcemy jednak, aby świat
patrzył na nią i odczuwał wyrzuty sumienia, że pozostawił
nas samych sobie. Prowadzimy z naczelnym dowódcą Armii
Krajowej rozmowy na temat broni, jaka jest nam potrzebna. Jeżeli ją dostaniemy, Niemcy któregoś dnia srodze się
zdziwią.
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Rozmowa II – Londyn – 2 osoby: Jan Karski, premier
gen. Władysław Sikorski
Rozmowa III – Londyn – 2 osoby: Jan Karski, minister
spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Anthony Eden
Rozmowa IV – Londyn – 2 osoby: Jan Karski, przedstawiciel Bundu w Radzie Narodowej RP Szmul Zygielbojm
Rozmowa V – Waszyngton – 4 osoby: Jan Karski, prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin Delano Roosevelt,
ambasador RP w USA Jan Ciechanowski, anonimowa sekretarka – stenotypistka
Rozmowa VI – Waszyngton – 3 osoby: Jan Karski,
ambasador Jan Ciechanowski, sędzia Sądu Najwyższego
Feliks Frankfurter
Zakończenie – krótkie fragmenty esejów napisanych
wcześniej przez uczniów jako zadanie domowe pod tytułem – Uzasadnij, czy misja Jana Karskiego się powiodła? (6 uczniów)
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L. Feiner: Widzę, że Pan się dziwi. Czy jest Pan wystarczająco odważny? Chcemy Pana wprowadzić do obozu,
a wtedy Pan wszystko zobaczy na własne oczy.

KLAPS – KURIER Z ZAGŁADY – JAN KARSKI
Rozmowa II
Narrator 1: Jan Karski znalazł się w Londynie pod koniec listopada 1942 r. Rozmowa między Janem Karskim
a premierem, naczelnym wodzem i jednocześnie ministrem spraw wojskowych Władysławem Sikorskim odbyła
się w Londynie po 2 stycznia 1943 r., po powrocie generała z wizyty w Stanach Zjednoczonych.
Narrator 2: Jan Karski był już po wielu spotkaniach
z przedstawicielami wywiadu brytyjskiego i polskimi politykami, pisał raport przeznaczony wyłącznie dla rządu polskiego. Karski opowiadał, że był w Bełżcu, ale ustalenia historyków dowodzą, że był w Izbicy Lubelskiej, czyli getcie,
skąd wywożono Żydów do obozów zagłady w Bełżcu lub
Sobiborze. Dostał się tam w przebraniu ukraińskiego lub
estońskiego strażnika, a następnie z innym strażnikiem
udał się na rampę kolejową, by obserwować załadunek
transportu.
W. Sikorski: Witam serdecznie, sam Pan
widzi, od Angers (czyt. Anże) wiele się
także tutaj zmieniło, moi współpracownicy częściowo przekazali mi, co Pan
z kraju przywiózł, ale proszę opowiadać.
J. Karski: Panie generale, byłem
w tym piekle. Widziałem załadunek 30
Władysław Sikorski
wagonów towarowych. Niemieccy strażnicy strzelali w tłum. Ludzie ławą ruszyli do przodu, krzycząc przeraźliwie. W jednym wagonie upychano 140 osób,
w potwornym ścisku. Dzieci płakały, z kobiet wydobywał
się skowyt, tratowano starców, wszyscy w potwornym ścisku. Kiedy pociąg odjechał, esesmani dobijali strzałami
z pistoletów pozostałych rannych.
W. Sikorski: Panie Karski, szczerze Pana podziwiam
za dotychczasową działalność i odwagę, proszę dalej opowiadać. Nie mogę uwierzyć w to, co Pan mówi.
J. Karski: Panie generale, sytuacja Żydów jest dramatyczna. Pan generał zna reprezentującą środowiska
narodowe Zoﬁę Kossak-Szczucką. Oto, co pisze ona
w Reportażu z podróży dla naszej tajnej prasy: Dzisiaj
bestialstwa Niemców stępiły wrażliwość wsi, odebrały jej
pewność osądu. Piorun nie spada na ziemię, nie zabija
morderców dzieci, krew nie woła o pomstę. Może to prawda, że Żyd jest w Polsce tworem wyklętym, nad którym
zbrodnia popełniona przechodzi bezkarnie? W związku z tym przekonaniem mnożą się, niestety, wypadki
czynnego współdziałania chłopów w eksterminacyjnej
akcji niemieckiej. To precedens bardzo groźny. Świadek
tych okropności przeciera oczy, nie mogąc uwierzyć, że
to, co widzi, to nie sen czy nocny koszmar. Nie, to nie
koszmar ani sen. To są ludzie. Ludzie, którzy w swoim
okrucieństwie i cynizmie stali się podobni do szatana.
Uczucia nasze względem Żydów nie uległy zmianie. Nie
przestajemy uważać ich za politycznych, gospodarczych
i ideowych wrogów Polski. Co więcej, zdajemy sobie

sprawę z tego, iż nienawidzą nas bardziej niż Niemców,
że czynią nas odpowiedzialnymi za swoje nieszczęścia.
Dlaczego, na jakiej podstawie – to pozostaje tajemnicą
żydowskiej duszy.
W. Sikorski: Ależ Panie Karski, niech Pan przypadkiem
nie opowiada o tym w Stanach, nie muszą wiedzieć o antysemickim nastawieniu wsi czy nawet naszych intelektualistów, przecież Szczucka napisała Protest wzywający
do udzielania Żydom pomocy.
J. Karski: Panie generale, palącą staje się kwestia demoralizacji i zdziczenia, jaką rzezie żydowskie wprowadzają
wśród nas. Nie sami bowiem szaulisi, folksdojcze lub Ukraińcy używani są do potwornych egzekucji. W wielu miejscowościach: Kolno, Jagodne, Stawiski, Szumów w masakrze
brała udział na ochotnika miejscowa ludność. Przeciw podobnej hańbie trzeba przeciwdziałać wszystkimi dostępnymi
środkami. Uświadamiać ludzi, że stają się herodowymi siepaczami, piętnować w tajnej prasie, nawoływać do bojkotowania katów, grozić, zapowiadać na morderców surowe
sądy w wolnej Rzeczypospolitej.
W. Sikorski: Naturalnie, wydam dyspozycje o rozkazach w tej kwestii. Niech Pan raczej powie, czy mamy
Żydom dać broń.
J. Karski: Panie generale, oni bardzo jej potrzebują, ale
nie wiem, czy ich akcja nie spowoduje jeszcze większych
represji niemieckich także wobec Polaków.

KLAPS – KURIER Z ZAGŁADY JAN KARSKI
Rozmowa III
Narrator 1: Rozmowa Jana Karskiego z Anthony Edenem odbyła się przed 17 lutego 1943 r., ponieważ minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii sporządził
z niej ściśle tajny raport dla premiera Winstona Churchilla,
który nosił tę datę.
Narrator 2: Anthony Eden w tym raporcie jest wyraźnie sceptyczny wobec problematyki żydowskiej, ale treść
jego spostrzeżeń jest zasadniczo zgodna z notatkami Jana
Karskiego. Raport ten wiele lat po wojnie odnalazł Jan
Nowak-Jeziorański i przesłał kopię Karskiemu.
A. Eden: Panie Karski, tak pięknie odpowiada Pan o działalności polskiego
podziemia, ale przecież to wszystko nie
wygląda tak różowo.
J. Karski: Niezmiennie stosowana
jest zasada odpowiedzialności zbiorowej.
W lecie ubiegłego roku za zabicie agenta
Anthony Eden
gestapo rozstrzelano 100 polskich więźniów.
A. Eden: Czy zawsze tak jest?
J. Karski: W dniu 4 marca 1942 r. rozlepiono na murach
stolicy Polski i innych miast polskich obwieszczenie gubernatora Warszawy Fischera o rozstrzelaniu Polaków. Rozstrzelanych określa obwieszczenie jako członków tajnych organizacji. Zabójstwo nastąpiło za zabicie jednego policjanta
niemieckiego i zranienie drugiego. W treści obwieszczenia
Fischer zagroził, że w razie dalszego powtarzania się takich
zamachów – wstrzymany zostanie przydział żywności dla
Warszawy.
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KLAPS – KURIER Z ZAGŁADY JAN KARSKI
Rozmowa V
Narrator 1: Rozmowa z prezydentem Franklinem Delano Rooseveltem odbyła się w Białym Domu 28 lipca
1943 r. i trwała ponad godzinę. Janowi Karskiemu towarzyszył ambasador Jan Ciechanowski. Do kwestii położenia
Żydów w okupowanej Polsce Roosevelt w zasadzie się nie
odniósł, nie zadał żadnego pytania. Poświęcił jej niewiele
więcej uwagi niż brakowi koni w Polsce z powodu niemieckich rekwizycji.
Narrator 2: Autor powieści o Janie Karskim, francuski pisarz Yannick Haenel tak wyobraził sobie atmosferę
tego spotkania: Weszliśmy do Gabinetu Owalnego, całe
spotkanie zapisywała piękna stenotypistka, sekretarka
Roosevelta. Prezydent kończył kolację, właśnie sprzątano
nakrycia. Odniosłem wrażenie, że podczas całej rozmowy
Roosevelt gapił się na długie nogi tej kobiety, palił cygaro. W ręku trzymał ﬁszkę i przyglądał się jej nieuważnie.
Czarnym przebijającym ﬂamastrem było na niej napisane
moje nazwisko. Roosevelt pochylił się i zapytał, jak się
nazywam. Nie wiem, co mnie napadło, lecz zamiast Jan
Karski odparłem „Nobody” – nikt. Roosevelt nie dosłyszał,
ale udał, że rozumie, ściskając mi mocno dłoń, powiedział
„Welcome, mister Karski”.
J. Karski: Panie prezydencie, polscy Żydzi proszą
o bombardowania niemieckich miast.

Wiadomości Historyczne 6/2015

Rozmowa IV
Narrator 1: Rozmowa Jana Karskiego ze Szmulem
Zygielbojmem odbyła się 2 grudnia 1942 r. w siedzibie
polskiego MSW w Stratton House i miała dramatyczny
przebieg.
J. Karski: Byłem tam; ulice śmierdziały fekaliami,
gdzieniegdzie leżały nagie trupy. Starszych ludzi już nie
było – zginęli w Treblince. Dwóch młodych umundurowanych Niemców maszerowało ulicą i strzelało dla zabawy
w okna.
S. Zygielbojm: Co mówili Pańscy przewodnicy po getcie, co Panu przekazali?
J. Karski: Nazwisk nie znam, działacz syjonistyczny mówił, że mam na żydowskich rozmówcach na terenie wolnego świata – cytuję – wymóc, niech podejmą głodówki
w miejscach publicznych. Niech odmawiają pokarmów i picia. Niech umierają na oczach całego świata. Może to przemówi do sumienia ludzkości.
S. Zygielbojm: Jak dotychczas reagowali Anglicy,
z którymi Pan rozmawiał?
J. Karski: Politycy, z którymi rozmawiałem w sprawie
pomocy lub ewentualnego odwetu, mówią: Niemożliwe,
wykluczone, absurd. Tego nie da się zrobić. Ale niech Pan
nie rozpacza: jadę jeszcze do Stanów. Jeżeli Roosevelt zdecyduje się Wam pomóc, to inni też okażą zrozumienia dla
Waszej sprawy.
Narrator 2: 12 maja 1943 r. na wieść o klęsce powstania w warszawskim getcie Szmul Zygielbojm w Londynie
popełnił samobójstwo. Zostawił list do prezydenta i premiera RP. Pisał w nim m.in.: Odpowiedzialność za zbrodnię
wymordowania całej narodowości żydowskiej spada przede

wszystkim na sprawców, ale pośrednio oskarża ona ludzkość całą. Narody i Rządy Państw Sprzymierzonych, które
do dziś dnia nie zdobyły się na żaden czyn konkretny w celu
ukrócenia tej zbrodni, przez bierne przypatrywanie się temu
mordowi milionów bezbronnych i zmaltretowanych dzieci
kobiet i mężczyzn stały się jego współwinowajcami. Muszę
też stwierdzić, że aczkolwiek Rząd Polski w bardzo dużym
stopniu przyczynił się do poruszenia opinii świata, jednak
nie dostatecznie, jednak nie zdobył się na nic takiego nadzwyczajnego, co by odpowiadało rozmiarom dramatu, dokonującego się w Kraju.
Narrator 1: Z blisko 3 i pół miliona Żydów polskich
i około 700 tysięcy deportowanych do Polski z innych krajów żyło jeszcze w kwietniu tego roku, według doniesień
oﬁcjalnych kierownictwa podziemnego Bundu, przesłanych
nam przez Delegaturę Rządu, około 300 tysięcy. Mord trwa
nadal bez przerwy. Milczeć nie mogę i żyć nie mogę, gdy
giną resztki narodu żydowskiego w Polsce, którego reprezentantem jestem. Towarzysze moi zginęli w getcie warszawskim, zginęli z bronią w ręku, w ostatnim porywie
bohaterskim. Nie było mi dane zginąć tak jak oni, razem
z nimi. Ale należę do nich i do grobów masowych.
Ufam, że Pan Prezydent i Pan Premier skieruje powyższe
moje słowa do wszystkich tych, dla których przeznaczone
są i że Rząd Polski natychmiast rozpocznie odpowiednią
akcję na terenie dyplomatycznym i propagandowym, ażeby resztkę żyjących jeszcze Żydów polskich uratować przed
zagładą.
Narrator 2: Jan Karski był wstrząśnięty śmiercią Zygielbojma, winił także siebie za zbyt ostre stanowisko, jakie
zaprezentował podczas rozmowy z 2 lutego 1942 r.
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A. Eden: A w jaki sposób rozwija się partyzantka
na waszych ziemiach wschodnich?
J. Karski: Panie ministrze, gdy na wschodnich ziemiach
polskich przyjdzie do wsi partyzancki oddział bolszewicki
i skonﬁskuje żywność – nierzadko zdarza się, że zostają rozstrzelani wszyscy mężczyźni danej wsi przez lokalne władze
niemieckie. Zdarza się i tak, że wielu młodych Żydów ucieka z gett i przyłącza się do sowieckich band partyzanckich.
A. Eden: Panie Karski, a Pan mówił, że mamy nasilić
bombardowania Niemiec i rozrzucać ulotki, że te działania to sprzeciw wobec zabijaniu Żydów.
J. Karski: Ależ Panie ministrze, przy Delegaturze Rządu
na Kraj istnieje specjalna komórka – Żegota, która zajmuje się współpracą z konspiracją żydowską, oczywiście nie
komunistyczną.
A. Eden: Panie Karski, żądanie odwetowych nalotów
na Niemcy jest nierealne, ponieważ po pierwsze, takie
naloty źle wpłynęłyby na lotników, a po drugie, byłyby wodą na młyn niemieckiej propagandy głoszącej, że
wojna światowa została wywołana przez Żydów. Również
wykupienie jakichś grup zagrożonych eksterminacją jest
niemożliwe, bo po wojnie z pewnością mówiłoby się, że
alianci materialnie wspierali Niemców. Proszę podjąć rozmowy także z innymi moimi współpracownikami, może
ich Pan przekona.
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F.D. Roosevelt: I understand – rozumiem.
J. Karski: Panie prezydencie, oni błagają o pomoc o wizy pieniądze, żywność!
F.D. Roosevelt: I understand – rozumiem.
Franklin D. Roosevelt
J. Karski: Panie prezydencie, co mam
powiedzieć po powrocie do kraju?
F.D. Roosevelt: Niech Pan im powie, że my wygramy
tę wojnę!

KLAPS – KURIER Z ZAGŁADY JAN KARSKI
Rozmowa VI
Narrator 1: Rozmowa odbyła się w ambasadzie polskiej w Waszyngtonie. Sędzia Sądu Najwyższego Feliks
Frankfurter, przyjaciel Jana Ciechanowskiego, akurat
odwiedził ambasadora. Po wysłuchaniu 20-minutowego wstrząsającego opowiadania Jana Karskiego o tym,
co dzieje się z Żydami w Polsce, powiedział:
F. Frankfurter: To straszne. To nie może być prawda.
J. Karski: Myśli Pan, że kłamię?
J. Ciechanowski: Ależ drogi przyjacielu, Karski to jest
człowiek zaufany, on wie, co mówi, on sam był getcie
i obozie.
F. Frankfurter: Panie ambasadorze, nie mówię, że Karski
kłamie. Powiedziałem, że mu nie wierzę. To są dwie różne
rzeczy. Mój umysł, moje serce nie pozwalają, bym to wszystko zaakceptował. Nie, nie!
Narrator 2: Podobne rozmowy Jan Karski odbył
z sekretarzem stanu Kornelem Hullem, sekretarzem
wojny Henrym Simsonem, papieskim legatem Amleto
Cicognianim (czyt. Ciconianim) i kilkoma biskupami, wskazano mu też wpływowych rozmówców spośród amerykańskich Żydów: rabina Stephana Wiese’a, Nachuma Goldmana, Morrisa Waldmanna. Reakcje wszystkich były podobne.
Naszym zdaniem Świat milczał w obliczu Holocaustu.

Komentarz od autora
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Ogłoszenie roku 2014 – rokiem Jana Karskiego – stało się pretekstem do stworzenia tego scenariusza. Dzięki
niemu uczniowie zwrócili uwagę na tę niezwykłą postać.
Dodatkowym celem tej lekcji było pokazanie kolegom
nauczycielom, że historii można uczyć inaczej niż metodami
konwencjonalnymi, chociaż wymaga to wiele pracy ze strony
nauczyciela i uczniów. Każdy nauczyciel historii zaproszony

na przedstawienie otrzyma scenariusz tej lekcji, a zatem będzie mógł wykorzystać podział na role w całości lub we fragmentach na swoich zajęciach. Może on więc posłużyć także
innym uczniom do wyciągania wniosków z przeszłości.

Potencjalne problemy
Scenariusz można wykorzystać nawet bez strojów czy
fragmentów ﬁlmów dokumentalnych. Wystarczy posłużyć
się umieszczoną online przez Muzeum Historii Polski prezentacją. Postać Jana Karskiego broni się sama i od razu
wzbudza zainteresowanie wśród uczniów. Sposób przedstawienia jego misji jako rozmów ma za zadanie przybliżenie dramatyzmu tamtych wydarzeń uczniom i skłonienie
ich do wyciągania wniosków z przeszłości. Można potem
stawiać pytania: Czy misja Karskiego się powiodła? Czy
świat milczał w obliczu Holocaustu?
Jedynym problemem jest czas trwania zajęć. Najlepiej
mieć dwie lekcje historii jako zblokowane. Dynamika rozmów
i późniejsza dyskusja wśród młodzieży nie powinny być rozdzielane i udają się lepiej, jeżeli są prowadzone natychmiast
po przeczytaniu na role tekstów przez uczniów. Można także
zrezygnować z niektórych rozmów na rzecz tych, które wydają się bardziej dramatyczne, ale to już zależy od nauczyciela.
Fotografie: Jan Karski (fot. Małgorzata Miłaszewska-Duda, źródło: Międzynarodowy
Instytut Dialogu i Tolerancji im. Jana Karskiego, http://commons.wikimedia.org);
Generał Władysław Sikorski (domena publiczna); Arthur Eden (domena publiczna);
Franklin Delano Roosevelt (domena publiczna)

Ankiety dla nauczycieli po obejrzeniu przedstawienia
1. Jakie są Twoje pierwsze wrażenia po obejrzeniu spektaklu?
…………………………………………………………......…………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….....
2. Jak oceniasz dobór tekstów źródłowych zaprezentowany w przedstawieniu? Czy uważasz, że teksty zostały dobrane tendencyjnie? Jeżeli
tak, to dlaczego, jeżeli nie, to dlaczego?
…………………………………………………………......…………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….....
3. Czy chciałbyś na lekcji (bez strojów) wykorzystać podział na role, aby
przedstawić postać Jana Karskiego?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………......…………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….....
4. O co trzeba uzupełnić ten temat, aby rzetelnie odpowiedzieć na pytanie: „Czy świat milczał w obliczu Holocaustu?”.
…………………………………………………………......…………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….....

Fot. http://www.belzec.eu/articles.php?acid=85

– szkolnictwo dla dzieci niemieckich
na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1963
Prawo do edukacji należy do elementarnych praw obywatelskich, jednak po
II wojnie światowej w Polsce żyła liczna grupa dzieci i młodzieży przez kilka lat
praktycznie pozbawiona możliwości korzystania z niego.
Anna Bartczak

WOS w teorii i praktyce

„Opuszczone klasy”

W

latach 1945–1949 polskie
władze nie przewidywały organizowania szkół lub innych form
kształcenia dla dzieci i młodzieży niemieckiej. Zgodnie z postanowieniami
konferencji poczdamskiej zakładano,
że wszyscy Niemcy w krótkim czasie zostaną wysiedleni poza granice
państwa i nie widziano potrzeby
tworzenia szkół ani państwowych,
ani prywatnych dla niemieckich
dzieci, które jako niemające obywatelstwa polskiego nie były objęte
obowiązkiem szkolnym. Wszelkie
próby otwierania placówek szkolnych, podejmowane przez Niemców
już od wiosny 1945 roku, były natychmiast likwidowane przez administrację polską1. Szanse przetrwania
miały tylko placówki organizowane
w enklawach zajętych przez oddziały armii radzieckiej. Działały
one według niemieckich programów
nauczania i systemu szkolnego, poza
kontrolą polskich władz i bez nadzoru kuratoriów.

Przypadek
Pomorza Zachodniego

1
2

Uczniowie niemieckiej szkoły podstawowej w Szczecinie, 1948

trzeby Armii Czerwonej. W ciągu
trzech miesięcy z niewielkich szkół
z 75 dziećmi, którymi zajmowała
się dwójka nauczycieli, rozrosły się
do sporych placówek z 140 uczniami, których uczyło ośmioro nauczycieli, w większości z przygotowaniem
i doświadczeniem pedagogicznym.
W zajęciach uczestniczyły dzieci nawet z bardzo odległych dzielnic miasta, gdyż władze radzieckie wyraziły
zgodę na przyjmowanie do nich także tych, których rodzice nie pracowali
na potrzeby wojska.
Zarówno skład uczniów, jak i kadry pedagogicznej ciągle się zmieniał,
gdyż kolejni nauczyciele i dzieci z rodzicami opuszczali Polskę. Z powodu zmniejszania się liczby Niemców
żyjących w mieście jedna ze szkół
została zlikwidowana w 1949 roku.

Jej uczniów przejęła druga placówka, zgodnie z niemieckim systemem
edukacyjnym prowadząca klasy
od pierwszej do ósmej, która dzięki
przejściu do nich dzieci ze zlikwidowanej szkoły znacznie powiększyła
swoją liczebność2.
We wschodniej części Pomorza Zachodniego, gdzie mieszkała
znacznie większa liczba Niemców
niż w Szczecinie i okolicznych powiatach, w pierwszych powojennych
latach działała nieznana nam liczba
szkół dla dzieci niemieckich, funkcjonujących wyłącznie w majątkach
rolnych zajętych przez Armię Czerwoną, w których główną siłę roboczą
stanowili Niemcy. Nie wiadomo, jak
dużą grupę dzieci objęły nauczaniem
te placówki. Szacuje się, że Niemców
wyłączonych spod polskiej admini-

S. Jankowski, Szkolnictwo niemieckie w powojennej Polsce, „Języki Obce w Szkole” 2001, nr 6, s. 90.
I. Werner, Erinnerungen einer Stettiner Schűlerin von 1942 bis 1952, Kiel 2002, s. 20, 43–45.
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Do tego typu szkół należały dwie
placówki utworzone w maju 1946
roku za zgodą radzieckich władz wojskowych w Szczecinie. Działały pod
wspólnym kierownictwem i początkowo były przeznaczone dla dzieci Niemców pracujących na po-
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stracji na terenie Pomorza Zachodniego było ok. 40–50 tys.3 Precyzyjne określenie rzeczywistej liczby
Niemców przebywających w drugiej
połowie lat 40. XX wieku na tym terenie nie jest możliwe, gdyż władze
radzieckie zatrudniające niemieckich
pracowników niechętnie udzielały
informacji na ten temat. Nie ma zatem możliwości ustalenia dokładnej
liczby dzieci w wieku szkolnym objętych nauką. Potwierdzone jest działanie tylko kilku szkół w zarządzanych
przez wojsko radzieckie majątkach
w powiecie miasteckim4.

Powstanie NRD
impulsem do zmian
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Na przełomie lat 40. i 50. ukształtowała się nowa sytuacja polityczna.
Powstanie w 1949 roku Niemieckiej
Republiki Demokratycznej (NRD),
z którą państwo polskie nawiązało
stosunki dyplomatyczne i znajdowało
się w oﬁcjalnie przyjacielskich stosunkach, wymagało uregulowania sytuacji Niemców żyjących na terenie
Polski. Uchwała Sekretariatu KC PZPR
ze stycznia 1950 roku w sprawie uregulowania warunków pracy i bytu robotników niemieckich w Polsce stała
się podstawą ustawy z 20 lipca 1950
roku znoszącej sankcje i ograniczenia
wobec osób przyznających się do narodowości niemieckiej, ale lojalnych
wobec państwa polskiego. Zmianom
w sytuacji prawnej towarzyszyły także
nowe regulacje kwestii ekonomicznych i kulturalnych.
W dniu 26 lipca 1950 roku Ministerstwo Oświaty wydało rozporządzenie w sprawie organizacji przedszkoli i szkół ogólnokształcących
z niemieckim językiem nauczania,
a 3 sierpnia instrukcję precyzującą
warunki tworzenia takich placówek
oświatowych. Stwierdzała ona, że
mogą do nich uczęszczać „dzieci narodowości niemieckiej, których prawni przedstawiciele zadeklarują chęć
kształcenia ich w języku ojczystym”,
3
4
5
6
7

składając odpowiednie wnioski
do kierowników szkół, którzy z kolei
mają ich wykazy przesłać do powiatowych rad narodowych. Rady zostały
zobowiązane do uruchomienia szkół
z taką lokalizacją, by zapewnić możliwość skorzystania z nich jak największej liczby chętnych. Zgoda na tworzenie takich placówek obejmowała
wyłącznie tereny województw wrocławskiego, szczecińskiego i utworzonego w lipcu z jego wschodnich
powiatów koszalińskiego.
W placówkach z wykładowym językiem niemieckim miał obowiązywać program analogiczny do obowiązującego w szkołach z polskim
językiem nauczania. Język polski miał
być nauczany jako przedmiot od klasy trzeciej, miały być w nim też prowadzone: nauka o konstytucji, przysposobienie wojskowe i wychowanie
ﬁzyczne, a zajęcia ze śpiewu i historii
miały uwzględniać muzykę ojczystą
i wiadomości z dziejów ojczystych.
Zajęcia z pozostałych przedmiotów
były prowadzone w języku ojczystym.

Teoria a praktyka
280 uczniom szczecińskiej placówki rok 1950 przyniósł początkowo
przede wszystkim uznanie istnienia
ich szkoły przez władze polskie. Pod
kuratelą radzieckich władz wojskowych znajdowała się ona do września,
kiedy została włączona do polskiego
systemu szkolnego i upaństwowiona.
Nowy rok szkolny przyniósł jej także
przenosiny do nowego budynku, który dzieliła ze szkołą polską, co prowadziło do konﬂiktów, gdyż nierzadkie
były przypadki pobicia niemieckich
uczniów przez polskich rówieśników5.
Przyczyniała się do tego nieznajomość
języka polskiego zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli, dla których
dopiero w 1954 roku zorganizowano
kurs językowy.
Do szkoły uczęszczali praktycznie
wyłącznie uczniowie z terenu miasta,
gdyż placówka nie dysponowała in-

ternatem, który umożliwiłby objęcie
nauką dzieci z innych miejscowości, a była to jedyna szkoła z niemieckim językiem wykładowym
na terenie województwa szczecińskiego. Poza tym działały tylko
przez krótki czas punkty nauki języka, do których uczęszczało zaledwie
50 uczniów. Działo się tak, mimo że
w marcu 1950 roku na terenie kilku powiatów odnotowano 18 miejscowości o liczbie dzieci w wieku
szkolnym umożliwiających założenie
szkół, a jeszcze w 1954 roku według
oﬁcjalnych danych ponad 260 dzieci
w wieku szkolnym6. Do szkoły szczecińskiej uczęszczało natomiast kilkoro
dzieci z rodzin zaliczanych do autochtonicznych. Przez długi czas toczył
się spór władz, które żądały, by dzieci kształciły się w placówkach polskich, z rodzicami tych uczniów, którzy podkreślali swoją przynależność
do narodowości niemieckiej.
Z prawie 33 tysięcy Niemców żyjących na terenie Pomorza Zachodniego w 1950 roku zdecydowana
większość – ponad 27 tysięcy –
mieszkała we wschodniej jego części,
dlatego organizacja szkół z wykładowym językiem niemieckim była szczególnie pilnym i ważnym zadaniem
właśnie w województwie koszalińskim. Jednak z powodu nikłej wiedzy polskich władz oświatowych
na temat liczby i rozmieszczenia
dzieci niemieckich i bierności, a często także niechęci urzędników, którzy
tłumaczyli się brakiem kadr i możliwości organizacyjnych, otwarcie tych
placówek następowało bardzo powoli. Nie wiedziano, jaki procent osób
narodowości niemieckiej stanowią
dzieci w wieku 7–14 lat, które wówczas obejmował obowiązek szkolny.
Np. według wyliczeń z marca 1950
roku w powiecie koszalińskim miało mieszkać 228 dzieci w wieku
szkolnym, a rok później obliczano,
że na jego terenie żyło 712 dzieci
w wieku 7–16 lat, z czego do szkół
uczęszczało zaledwie 2407.

T. Białecki, Przesiedlenie ludności niemieckiej z Pomorza Zachodniego po II wojnie światowej, Poznań 1969, s. 194, 198.
Archiwum Państwowe w Koszalinie (APK), zespół Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej (PWRN), sygn. 4619, k. 10.
Archiwum Państwowe w Szczecinie (APSz), zespół Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej (PWRN), sygn. 12667, s. 57–63.
APSz, PWRN, sygn. 12668, s. 45.
Archiwum Akt Nowych, zespół Ministerstwo Oświaty (M.Ośw.), sygn. 471, k. 41; APK, PWRN, sygn. 4619, k. 26–27.

szkół miała możliwość ukończenia
jedynie czterech klas, gdyż w większości szkół pracował tylko jeden nauczyciel. By zaspokoić podstawowe
potrzeby szkolnictwa niemieckiego
w województwie, koniecznych było
nadal 719.
W rok szkolny 1951/1952 wchodzono w województwie koszalińskim
z 56 szkołami zatrudniającymi 61 nauczycieli, którzy kształcili 2560 uczniów. W kolejnych miesiącach jednak okazało się, że w rzeczywistości
w województwie funkcjonowało 68
placówek oświatowych z niemieckim
językiem wykładowym. Koszaliński
Wydział Oświaty często przez dłuższy
czas nie wiedział o szkołach tworzonych przez kierowników poszczególnych zakładów Państwowych Gospodarstw Rolnych, w których zatrudnione były liczne grupy niemieckich
pracowników lub nawet organizowanych z inicjatywy polskich nauczycieli dostrzegających problem braku
edukacji dla tej licznej grupy dzieci
i młodzieży.
Przez wiele miesięcy część nauczycieli szkół niemieckich było
opłacanych przez PGR-y, gdyż
w budżecie Wydziału Oświaty PWRN
nie przewidziano odpowiedniej liczby

etatów dla tych szkół. Pracowali niejednokrotnie za stawki pracowników
rolnych, czasem dwukrotnie niższe
od uposażeń przewidzianych przez
przepisy oświatowe, ale – jak pisano
– „mimo tego garną się do nauczania
dzieci uważając to za zaszczytny obowiązek”10. Było to konieczne, bo choć
władze kilku powiatów informowały,
że dzieci niemieckie uczą się w szkołach polskich, a czasem nawet, że
„czują się w szkołach swobodnie,
chętnie uczęszczają do szkół a wiele
z nich opanowało język polski dość
dobrze”11, to w większości powiatów sytuacja charakteryzowana była
w sposób całkowicie odmienny –
„do szkół polskich nie uczęszczają,
gdyż ich rodzice godzą się posyłać
dzieci jedynie do szkół, gdzie językiem wykładowym będzie tylko język
niemiecki”12.
Szkoły tworzono już dla kilkunastu uczniów (w roku szkolnych
1952/1953 w 6 szkołach było mniej
niż 15 uczniów), a największe z nich
prowadziły zajęcia dla ponad siedemdziesiątki dzieci. Był to obraz odbiegający od sytuacji w szkolnictwie
niemieckim na Dolnym Śląsku, gdzie
nie brakowało szkół liczących nawet
kilkuset uczniów13, którzy po ukoń-

8
L. Burzyńska-Wentland, E. Gorloff, Uwarunkowania powstania i rozwoju szkolnictwa niemieckiego w województwie koszalińskim w latach 1950–
1959, [w:] XII Konferencja Kaszubsko-Pomorska. Szkolnictwo i oświata na Pomorzu (XVI–XX w.), red. Z. Romanow, Słupsk 2013, s. 145–154, 147.
9
APK, PWRN, sygn. 218, k. 105–108; sygn. 4619, k. 49–50; AAN, M.Ośw., sygn. 471, k. 45.
10
APK, PWRN, sygn. 4619, k. 40–42.
11
Tamże, k. 10.
12
Tamże, k. 6.
13
G. Janusz, Działalność oświatowo-kulturalna mniejszości niemieckiej w latach pięćdziesiątych, „Sprawy Narodowościowe. Seria nowa” 1995, t. 4,
z. 1(6), s. 173.
14
APK, PWRN, sygn. 4577, k. 157–163. S. Mauersberg, Szkoły dla mniejszości narodowych w Polsce Ludowej, „Z badań nad organizacją szkolnictwa” 1980, nr 3, s. 200.
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Władze – zarówno wojewódzkie, powiatowe, jak i gminne – nie
wykazywały zainteresowania organizacją szkół dla dzieci niemieckich.
W pierwszych miesiącach powstawały one na terenie województwa
koszalińskiego wyłącznie dzięki
naciskom Ministerstwa Oświaty,
w którym utworzono samodzielny
Wydział Szkolnictwa z Niepolskim
Językiem Nauczania, oraz determinacji jednego z urzędników Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Koszalinie.
Według danych Ministerstwa
Oświaty w roku szkolnym 1950/1951
w Polsce działało 40 placówek z niemieckim językiem wykładowym,
do których uczęszczało 4270 uczniów,
większość na terenie Dolnego Śląska8.
W województwie koszalińskim utworzono początkowo tylko 10 szkół,
w których 12 nauczycieli prowadziło
zajęcia dla 576 dzieci. W ciągu roku
szkolnego liczba ta – zdecydowanie
niewystarczająca – wzrosła według
Wydziału Oświaty PWRN w Koszalinie do 44. Były to dane zawyżone,
gdyż w rzeczywistości 8 z tych szkół
nie funkcjonowało z powodu braku
nauczycieli. Pozostałe objęły nauką
1830 dzieci. Większość uczniów tych

Dzieci ze szkoły SP 30 na spotkaniu choinkowym w niemieckim Domu Kultury, 1954
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Kurs języka polskiego prowadzony przez nauczyciela SP 30, 1954
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czeniu klasy siódmej mieli możliwość
kontynuacji nauki w niemieckich
szkołach zawodowych i ogólnokształcących.
Największa liczba dzieci szkołach
z wykładowym językiem niemieckim
była w roku 1951, kiedy obok siebie
w ławkach zasiadali siedmio- i trzynastolatkowie, rozpoczynający dopiero naukę. Dla tych najstarszych
organizowano przyspieszony tok
nauczania, dlatego w ciągu kolejnych lat – choć liczba szkół wzrastała
– uczyło się w nich znacznie mniej
uczniów – w 1954 roku 2450, a rok
później 2150.

Zróżnicowane
Pomorze Zachodnie
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Od początku widoczna była rażąca dysproporcja między liczbą
niemieckich placówek oświatowych w województwach Pomorza Zachodniego wynikająca
przede wszystkim z postawy władz.
O ile we wschodniej części regionu
w szczytowym okresie 1953–1955
działały 82 szkoły z wykładowym językiem niemieckim14, o tyle w części
zachodniej poza szkołą w Szczecinie
przez krótki czas funkcjonowały tylko 2 szkoły prowadzące naukę języka niemieckiego jako przedmiotu.
Nawet uwzględniając, że w Koszalińskiem mieszkało zdecydowanie
więcej Niemców, to i tak liczba szkół
w województwie szczecińskim wydaje się wyjątkowo nieproporcjonalna
do liczby dzieci.
Mało przekonujące wydają się też
argumenty o uniemożliwiającym organizację nauki dużym rozproszeniu
dzieci na terenie województwa. Według obliczeń Stanisława Mauersberga w roku szkolnym 1953/1954
poza systemem oświatowym pozostawało 6% dzieci niemieckich
w wieku szkolnym15. W województwie koszalińskim w 1955 roku działało 77 szkół, w których kształciło
się 2450 uczniów, a jednak nadal
około 150 dzieci w wieku szkolnym
nie uczęszczało do żadnej z nich, nie
15
16
17

AAN, MO, sygn. 471, k. 14–15.
APK, PWRN, sygn. 4619, k. 81–82.
AAN, M.Ośw., sygn. 471, k. 14–15.

Uczniowie i nauczycielki niemieckich klas w szczecińskim liceum wieczorowym, 1954

uczyły się też w szkołach polskich16.
W województwie szczecińskim twierdzono, że wszystkie dzieci, które nie
korzystają z placówki szczecińskiej
lub w Starogardzie Łobeskim, gdzie
prowadzono naukę języka niemieckiego, uczęszczają do podstawówek
polskich.

Problemy szkolnictwa
Niezależnie od liczby szkół w obu
województwach odczuwalne były
podobne problemy. Podstawowym
był brak wykwaliﬁkowanej kadry
pedagogicznej. Wśród zatrudnionych
do pracy w szkołach niemieckich często były osoby, które edukację zakończyły na poziomie szkoły podstawowej. Dobierano kandydatów do pracy
pod kątem ich postawy ideologicznej, czasem z dużymi trudnościami
znajdując chętnych do pracy. Początkowo zdarzały się duże pomyłki
– po pewnym czasie odkrywano, że
zatrudniono jako nauczycieli alkoholików bądź byłych członków NSDAP.
Organizowaniu nauki towarzyszył
szereg zupełnie podstawowych problemów. Liczni nauczyciele po roku
od uruchomienia pierwszych szkół
nadal „nie posiadali programów
nauczania, albo z powodu niezna-

jomości języka nie rozumieli ich”17.
Mimo uczestnictwa niemieckich nauczycieli w organizowanych centralnie kursach wakacyjnych, szkoleniach
Komisji Rejonowej w Słupsku, która
od 1952 roku prowadziła zajęcia
w języku niemieckim, i konferencjach metodycznych mających przygotować ich do pracy zarówno pod
względem metodycznym, jak i ideologicznym, w połowie lat 50. wśród
ponad stu nauczycieli zatrudnionych
w niemieckich szkołach podstawowych większość nadal była bez kwaliﬁkacji. Sytuacja miała się poprawić
dopiero w 1956 roku, gdy pracę
w koszalińskich szkołach mieli podjąć
absolwenci Liceum Pedagogicznego
w Świdnicy. Jednak dzięki zaangażowaniu nauczycieli już wcześniej wyniki nauczania w szkołach niemieckich
nie były gorsze od osiąganych w podobnych wiejskich szkołach polskich.
Poważnym problemem był brak
programów i podręczników do
nauki w języku niemieckim. W początkowym
okresie
korzystano
z przedwojennych książek, zastępując
je stopniowo podręcznikami dostarczanymi z Niemieckiej Republiki Demokratycznej, które jednak nie były
przystosowane do polskich programów nauczania. Polskie podręczniki

1950/51
1951/52
1952/53
1953/54
1954/55
1955/56
1956/57
1957/58
1958/59
1959/60
1960/61
1961/62
1962/63

Woj. wrocławskie Woj. koszalińskie Woj. szczecińskie

29
42
54
55
55
54
53
20
8
5
4
2
2

10
68
82
82
77
72
69
39
3
–
–
–
–

1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
–

Ogółem

40
111
137
138
133
127
124
60
12
6
5
3
2

Woj. wrocławskie Woj. koszalińskie Woj. szczecińskie

3079
4065
4299
4156
3772
3275
2908
1276
213
147
107
59
43

576
3195
3157
2845
2450
2150
1842
668
44
–
–
–
–

276
230
217
198
186
158
185
45
33
28
25
25
–

Ogółem

3931
7490
7663
7199
6408
5583
4935
1989
290
175
132
84
43
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Rok szkolny

SZKOŁY Z NIEMIECKIM JĘZYKIEM NAUCZANIA W POLSCE
LICZBA SZKÓŁ
LICZBA UCZNIÓW

Wyliczenia własne na podstawie: AAN, Min. Oświaty, sygn. 1749, k. 21–22, 185; sygn. 1751, k. 15; KC PZPR, sygn. 237/XIV-138, k. 50; T. Szrubka,
Szkolnictwo koszalińskie w latach 1945–1968, Poznań 1970, s. 82; B. Ociepka, Niemcy na Dolnym Śląsku w latach 1945–1970, Wrocław 1994, s. 108;
A. Bartczak, Dzieje szkoły z niemieckim językiem nauczania w Szczecinie, „Materiały Zachodniopomorskie” 1999, t. 45, s. 601–614.
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promowanie uczniów do wyższej klasy, nawet jeśli w szkole nie uczono
języka polskiego, o ile uzyskali pozytywne oceny z pozostałych przedmiotów19.
Nauczyciele polscy z reguły niechętnie podejmowali pracę w szkołach dla dzieci niemieckich. Mimo
że najczęściej skierowanie do pracy w nich oznaczało, że niezależnie
od wykształcenia i doświadczenia pedagogicznego obejmowali stanowisko kierownika. Wiązało się to jednak
z trudnymi warunkami pracy, gdyż
szkoły niemieckie działały częściej niż
ich polskie odpowiedniki w budynkach nieprzystosowanych do prowadzenia działalności edukacyjnej. Niejednokrotnie były to pokoje
w domach prywatnych lub obiekty
wymagające generalnego remontu. Tylko część z nich miała własne
siedziby lub dzieliła budynki ze szkołami polskimi, co z kolei prowadziło
do konﬂiktów między młodzieżą
polską a niemiecką. Stwierdzano
jednak, że tam gdzie nauczyciele potraﬁli nawiązać współpracę, stosunki
między uczniami i ich rodzicami stawały się coraz lepsze.
W roku szkolnym 1955/1956
rodzice zaktywizowali się i podjęli
dyskusję z władzami oświatowymi
w sprawie nauczania języka pol-

APSz, PWRN, 12669, Pismo Ministerstwa Oświaty z 15.06.1951.
APSz, PWRN, sygn. 12817, s. 8.

skiego. Twierdzili, że dzieci nie są
w stanie opanować wszystkich przedmiotów przewidzianych programem
i wprowadzanie języka polskiego już
w drugiej klasie jest dla nich nadmiernym obciążeniem. Nie przyjmowali do wiadomości, że nauka języka
polskiego od klasy drugiej obowiązuje we wszystkich szkołach z narodowymi językami nauczania.
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Odgórne zmiany
W grudniu 1955 roku Komitet
Centralny PZPR podjął uchwałę prezentującą szeroki program poprawy położenia materialnego i kulturalnego ludności niemieckiej
w Polsce. W jej ramach przewidywano m.in. likwidację dyskryminacji
młodzieży niemieckiej, mającej dotąd najróżniejsze problemy podczas
ubiegania się o przyjęcie do szkół
ponadpodstawowych
wszelkiego
typu z powodu słabej znajomości języka polskiego. Sprzyjać temu miało
stworzenie systemu stypendiów i zabezpieczenie miejsc w internatach
oraz organizacja kursów językowych
oraz zorganizowanie większej liczby
szkół stopnia ponadpodstawowego
z niemieckim językiem nauczania.
Wydział Oświaty Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Szczecinie nie-
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w wersjach niemieckojęzycznych
Państwowe Zakłady Wydawnictw
Szkolnych zaczęły wydawać dopiero
w 1952 roku, kiedy w życie weszło
zarządzenie ustalające program nauki
w szkołach z niemieckim językiem
wykładowym. Pokrywał się on z programem szkół polskich, tyle że języka
niemieckiego, w którym wykładana
była większość przedmiotów, uczono od klasy pierwszej, dzieje narodu
niemieckiego włączono do ogólnego
programu nauczania historii, a naukę języka polskiego przewidywano
od klasy drugiej. W praktyce w większości szkół nie prowadzono zajęć
z tego przedmiotu. Z jednej strony
wynikało to z nieznajomości języka
polskiego wśród nauczycieli, z drugiej z niechęci polskich pedagogów
do pracy w niemieckich placówkach, które często znajdowały się
w miejscowościach odległych o kilka
kilometrów od ich szkół macierzystych. Jeszcze w 1955 roku w województwie koszalińskim tylko w 40
placówkach na 72 języka polskiego
uczyli polscy nauczyciele18.
Sytuacja taka musiała być częsta
w szkołach na terenie wszystkich
województw objętych programem
szkolnictwa z niemieckim językiem
nauczania, gdyż Ministerstwo Oświaty zalecało w czerwcu 1951 roku
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zajmujący się dotąd specjalnie sytuacją szkolnictwa dla mniejszości
narodowych, choć uważał, że działał
wzorowo, uznał za wskazane przyznać się do niedociągnięć w pracy,
stwierdzając w oﬁcjalnym piśmie,
że „na odcinku grup narodowościowych jest jeszcze dużo do zrobienia.
Liczba szkół dla ludności niemieckiej
i ukraińskiej jest zbyt mała w stosunku do potrzeb”20. Efektem tej samokrytyki było stworzenie możliwości
nauki w wieczorowym liceum ogólnokształcącym, do którego zapisało
się ponad dwudziestu absolwentów
niemieckiej szkoły podstawowej,
a także uruchomienie internatu,
dzięki któremu szansę na naukę zyskały także dzieci spoza terenu Szczecina. Na krótko otwarto także kolejną
szkołę z internatem w powiecie łobeskim, gdzie było jedno z większych
skupisk ludności niemieckiej w województwie.
W województwie koszalińskim także zauważalne były zmiany na lepsze.
Przy szkołach w Darłowie i Karlinie
utworzono internaty umożliwiające
podjęcie lub kontynuowanie nauki
uczniom z miejscowości bez szkół niemieckich i takich, w których te placówki nie prowadziły nauki w klasach
wyższych. Było to bardzo potrzebne
gdyż z 69 szkół z wykładowym językiem niemieckim ponad 50% stanowiły placówki z jednym nauczycielem,
prowadzące edukację do poziomu klasy czwartej. Ponieważ nie stworzono

systemu szkół zbiorczych, w których
dzieci z poszczególnych regionów mogłyby kontynuować naukę, większość
z nich kończyła swoją edukację na tak
niskim poziomie. Nie ułatwiali im dalszej nauki także kierownicy miejscowych PGR-ów, którzy chętnie omijali
obowiązek dowożenia dzieci do szkół,
zniechęcali do dalszej nauki uczniów,
którzy skończyli 14 lat i przestali być
objęci obowiązkiem szkolnym, utrudniali remonty budynków szkolnych
i mieszkań dla nauczycieli, unikając
związanych z tym kosztów, ale też
pozyskując w ten sposób nowych robotników.
Po raz pierwszy władze oświatowe poważnie podeszły do kwestii
umożliwienia dzieciom niemieckim
kontynuacji nauki w języku ojczystym na poziomie szkoły średniej, bez
konieczności wysyłania absolwentów
szkół podstawowych na Dolny Śląsk.
W roku szkolnym 1956/1957 utworzono klasy niemieckie w Zawodowej Szkole Mechanizacji Rolnictwa
w stolicy regionu i w liceum ogólnokształcącym w Słupsku, w którym
rozpoczęło naukę także ośmioro uczniów ze Szczecina.

Zbyt późno
Zmiany w polityce państwa i podejściu władz lokalnych przyszły jednak zbyt późno, by wpłynąć na decyzje ludności niemieckiej. Większość
z żyjących na Pomorzu Zachodnim

Niemców postanowiła skorzystać
z możliwości wyjazdu z Polski.
W efekcie, podczas gdy rok
szkolny 1956/1957 szczecińska
niemiecka SP 30 rozpoczęła ze 157
uczniami, półtora roku później było
ich tylko 40. Lawinowe zmniejszanie się liczby Niemców było jeszcze
bardziej widoczne w województwie
koszalińskim – we wrześniu 1956
roku działało 69 szkół ze 117 nauczycielami, w tym 70 narodowości
niemieckiej, którzy prowadzili zajęcia dla 1842 uczniów21. Początek
roku szkolnego 1958/1959 witało 44 uczniów w trzech szkołach,
z których żadna nie przetrwała nawet kilku miesięcy.
W szczecińskiej SP 30 uczyło się
wówczas już tylko 25 dzieci w klasach I–VII. Mimo wszelkich starań
podejmowanych przez szkołę, by pozyskać nowych uczniów spoza Szczecina, konstatowano ze smutkiem, że
„z terenu województwa nie spotyka
się tu dzieci”22. Ze swoją nieliczną
grupą uczniów szkoła zachowała jednak samodzielność aż do września
1962 roku, kiedy pozostała szesnastka uczniów utworzyła wydzieloną
klasę w SP 52. W czerwcu 1964
roku 11 niemieckich uczniów odebrało po raz ostatni dwujęzyczne
świadectwa23. Z powodu zbyt małej
liczby uczniów klasę zlikwidowano,
zamykając tym ostatni etap historii
szkolnictwa dla dzieci i młodzieży
niemieckiej na Pomorzu Zachodnim.
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AAN, M.Ośw., sygn. 1753, k. 8–9.
APSz, PWRN, sygn. 12515, s. 163.
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APSz, PWRN, sygn. 12662, Informacja o dotychczasowym stanie szkolnictwa specjalnego i perspektywy jego rozwoju na terenie m. Szczecina;
D. Krzynówek, 25 lat Szkoły Podstawowej nr 52 w Szczecinie, Szczecin 1987, s. 4–6.
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Nauczanie historii w Republice Czeskiej
Katarzyna Ziętal

Archiwa społeczne zyskują siłą
Jan Chańko

Rekonstrukcje historyczne okiem dydaktyka
W dziale „WOS w teorii i praktyce”
Alicja Mutrynowska

Emerytura – problem znany już
w czasach krzyżackich?
Fot. Fotolia

Michał Pszczółkowski

W

Il. 1. Neogotyk angielski: portyk pałacu Paca w Dowspudzie (źródło: fotolia)

Il. 2. Neorenesans włoski: gmach
główny Politechniki Lwowskiej
(fot. autor)

Il. 3. Neorenesans francuski:
zamek Działyńskich
w Gołuchowie (fot. autor)

tyckich. W ten sposób narodził się
neogotyk.
Najwcześniejsze realizacje neogotyckie powstały w Anglii, na ziemiach polskich zaś styl ten zagościł
na dobre po 1800 roku, znajdując
zastosowanie m.in. w rezydencjach
polskiej arystokracji i ziemiaństwa,
stylizowanych na średniowieczne zamki angielskie. Do największych obiektów tego typu należał
pałac Paca w Dowspudzie z lat
1820–1927, wybudowany przez
włoskiego architekta Henryka Marconiego. Został rozebrany jeszcze
w XIX wieku, do dziś zachował się
jedynie potężny portyk wejściowy
(il. 1) z trzema arkadami zamkniętymi tzw. łukami Tudorów, które
rozdzielono szkarpami z wieńczącymi je pinaklami. Imponująco przedstawiają się też takie rezydencje, jak pałac Pusłowskich
w Kosowie Poleskim (1838, obecnie na Białorusi) czy pałac Witosławskich w Czerniatyniu (1830,
obecnie na Ukrainie).

Il. 4. Neobarok: teatr w Krakowie
(źródło: fotolia)

Formy neorenesansowe w architekturze polskiej pojawiły się
około połowy XIX wieku za sprawą
włoskich architektów – Franciszka
Marii Lanciego i Henryka Marconiego. Architektura neorenesansowa
jest zresztą niejednolita, co wynika
z faktu, że sam renesans nie był jednolitym stylem – inaczej wygląda renesans włoski, inaczej francuski czy
polski. Formy włoskie reprezentuje
gmach Towarzystwa Kredytowego
Ziemskiego w Warszawie (1856–
1858) czy Politechniki Lwowskiej
(1873–1877, il. 2). Neorenesans
francuski, inspirowany malowniczymi zamkami nad Loarą, można
podziwiać w Gołuchowie (zamek
Działyńskich, 1875–1885, il. 3)
lub Guzowie (pałac Sobańskich, IV
ćwierć XIX wieku). Z kolei neobarok, którego popularność przypadła
na ostatnią ćwierć XIX wieku, dominował w architekturze użyteczności publicznej, zwłaszcza związanej
z kulturą. Bogaty, plastyczny i ob icie
wyposażony w detal rzeźbiarski styl
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pierwszej połowie XIX
wieku architektura znalazła się w niespotykanej dotąd sytuacji. Okres
klasycyzmu doprowadził
do stopniowego ograniczenia architektonicznej inwencji. Projektanci dobrowolnie skrępowali się
antycznymi porządkami i wynikającymi z nich zasadami kompozycji, nie przejmując się faktem,
że były to formy importowane nie
tylko z innych rejonów, ale przede
wszystkim z zupełnie innych czasów. Usprawiedliwiano to przekonaniem, że w zakresie architektury
ludzkość niczego doskonalszego
już nie stworzy. Rezultatem takiego stanowiska było sięganie po inspiracje z kolejnych epok historycznych. Ten okres, trwający do
początku XX wieku, określa się pojęciem historyzmu.
Klasycyzm nie był jedyną konwencją w architekturze przełomu
XVIII i XIX wieku. Równolegle rozwijał się romantyzm, z ideowego
punktu widzenia stojący w jaskrawej sprzeczności do klasycyzmu.
Romantyzm, przedkładający nad rozum wiarę i ducha, otoczył się atmosferą baśni i legend, tajemniczych
wydarzeń i zjawisk nadprzyrodzonych, chętnie wiązanych ze średniowieczem. Efektem tych zainteresowań było odkrycie architektury
gotyckiej, która w czasach renesansu i baroku była w powszechnej
pogardzie: gotyckie budowle niszczono i przerabiano, z kościołów
usuwano gotyckie obrazy i rzeźby,
zastępując je barokowymi, gotyckie
zamki opustoszały, a obwarowania
miast legły w gruzach. Pozostały
z nich malownicze ruiny, które teraz
stały się przedmiotem kultu romantyków, szukających tu natchnienia
i scenerii dla twórczości. Architekci
podjęli się natomiast projektowania budowli na wzór zabytków go-

historia i style

Architektura XIX wieku

historia i style
Il. 5. Neobarok: teatr we Lwowie
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(źródło: fotolia)

Il. 6. Neogotyk niemiecki: Szkoła Przemysłowa
w Toruniu
(fot. autor)

Il. 7. Rundbogenstil: zbór ewangelicki w Toruniu
(źródło: fotolia)

Il. 8. Styl wilhelmiński: Biblioteka Miejska w Poznaniu
(fot. autor)

jest reprezentowany przez gmachy
teatralne w Krakowie (1891–1893,
il. 4) i we Lwowie (1897–1900, il. 5).
Inspiracji poszukiwano także poza
kręgiem wielkich epok zachodnioeuropejskich. Świadczą o tym rozwiązania w nurcie egiptyzującym
(oranżeria w Końskich, 1825–1830),
neomauretańskim (wnętrza zamku w Kórniku, 1828) czy też bizantyjskim (Złota Kaplica przy katedrze
poznańskiej, 1835–1841).
Architektura XIX wieku na ziemiach polskich jest niezwykle zróżnicowana i pełna kontrastów, co wynika z różnych wpływów na terenie
podzielonym między trzy państwa
zaborcze. Inne formy obserwujemy
w Warszawie, inne w Łodzi, inne
w Poznaniu i Krakowie. Apogeum
tej różnorodności przypadło na drugą połowę XIX i początek XX wieku,
kiedy na fali nacjonalizmu w różnych krajach Europy podejmowano próby kreowania „stylów narodowych”. W zaborze pruskim taką
rangę miał neogotyk, Niemcy bowiem przez długi czas uważali swój
kraj za kolebkę gotyku. Na ziemiach
polskich odwoływali się do tej
stylistyki jako kojarzącej się z architekturą państwa krzyżackiego.
W ten sposób starano się stworzyć
pozór kultury niemieckiej na tych

terenach, architektura stała się więc
narzędziem polityki germanizacyjnej. W szatę neogotycką strojono
kościoły, gmachy użyteczności publicznej i kamienice mieszczańskie,
wśród wielu przykładów można
wymienić gmach Szkoły Przemysłowej w Toruniu (1905–1907, il. 6).
Na ziemiach zaboru pruskiego można też spotkać przykłady
tzw. rundbogenstilu – jest to styl
łączący elementy architektury romańskiej, wczesnochrześcijańskiej,
bizantyjskiej i częściowo włoskiego
renesansu, rozpoznawalny dzięki prostej bryle i powtarzalnym
układom otworów okiennych, zamkniętych łukami pełnymi. Rundbogenstil jest reprezentowany m.in.
przez kościoły ewangelickie w Lidzbarku Warmińskim, Toruniu (il. 7)
czy Gnieźnie, projektowane przez
Karla Friedricha Schinkla. W latach
rządów cesarza Wilhelma II rozpowszechnił się tzw. styl wilhelmiński – monumentalna, ciężka konwencja oparta na motywach nowożytnych z dominacją barokowych,
mająca w założeniu odzwierciedlać
imperialistyczne ambicje Niemiec.
Tak zaprojektowano gmachy biblioteki (1902) i muzeum w Poznaniu
(1904, il. 8). Poważaniem cieszył
się wreszcie neoromanizm, który

jako styl Świętego Cesarstwa Narodu Niemieckiego był faworyzowany
przez cesarza i uważany przezeń
za konwencję najbardziej germańską. Najbardziej dobitnym przykładem tego nurtu jest Zamek Cesarski
w Poznaniu (1905–1910, il. 9). Forma gmachu miała raz na zawsze potwierdzić przynależność Wielkopolski do Rzeszy Niemieckiej. W elewacjach zastosowano charakterystyczne detale romańskich katedr
cesarskich – otwory biforyjne i triforyjne, galerie i szczyty arkadkowe.
Elewacje pokryto rustyką, podkreślającą surowy, jakby obronny charakter gmachu, wnętrza natomiast
nasycono ikonogra ią germańską,
czerpaną z dziejów wczesnośredniowiecznych, sag i ludowych baśni.
Decyzje odnośnie do wyboru
określonej stylistyki wynikały nieraz z tradycji miejscowych, stąd
w Toruniu powstało wiele obiektów neogotyckich, z kolei w Gdańsku spotkamy przykłady neomanieryzmu niderlandzkiego, jak
dworzec kolejowy (1894–1900,
il. 10) czy gmach główny Politechniki Gdańskiej (1900–1904), wzorowane na XVII-wiecznej architekturze miasta. Wyróżnikiem tego stylu
jest ceglana struktura muru z kamiennymi elementami dekoracyjnymi i malownicze szczyty, ozdobione
tzw. ornamentem okuciowym.
Przejawem wykorzystania architektury do celów politycznych w zaborze rosyjskim były licznie wznoszone cerkwie w obowiązującym
wówczas w Cesarstwie stylu bizantyjsko-rosyjskim (był to wariant
„neo” stylu bizantyjsko-ruskiego,
powszechnego w rosyjskiej architekturze cerkiewnej przed panowaniem Piotra I). Do typowych cech
tego stylu, poza najbardziej charakterystycznymi kopułami cebulastymi, należały dekoracyjne detale
w rodzaju kolumienek, gzymsów,
fryzów i obramowań okien. W samej Warszawie powstało ponad
czterdzieści cerkwi, z ogromnym
soborem katedralnym św. Aleksandra Newskiego na placu Saskim
(1894–1912, il. 11) na czele.
Jakie stanowisko wobec tych
zjawisk zajmowali polscy projek-

Il. 10. Neomanieryzm niderlandzki: dworzec kolejowy
w Gdańsku
(źródło: fotolia)

Il. 11. Styl bizantyjsko-rosyjski: sobór Aleksandra
Newskiego w Warszawie (domena publiczna)

Il. 12. Neogotyk polski: kościół św. Floriana w Warszawie (źródło: fotolia)

tanci? Z pewnością jednoznacznie
negatywnie oceniano formy bizantyjsko-rosyjskie, które były obcym
wtrętem w polski krajobraz architektoniczny. Także stylistyka neoromańska nie była popularna wśród
polskich architektów ze względu
na swoją wymowę germańską.
Co innego zaś neogotyk, kiedy bowiem ostatecznie udowodniono
bezpodstawność teorii o niemieckim
pochodzeniu gotyku, krakowskie
środowisko historyków podjęło próbę wylansowania gotyku jako polskiego stylu narodowego. Wątek ten
został podjęty przez warszawskiego
architekta Józefa Piusa Dziekońskiego, który opracował koncepcję „stylu wiślano-bałtyckiego”. Efektem
tych starań jest kościół św. Floriana
w Warszawie (1887–1904, il. 12)
i jego repliki w Żyrardowie, Radomiu
i Białymstoku. Koncepcja gotyku jako
stylu narodowego pojawiła się także
w Małopolsce; jako przykład można wymienić gmach krakowskiego Collegium Novum (1883–1887,
il. 13), o fasadzie podzieloną szkarpami z pinaklami w zwieńczeniach.
Układ szkarp i ich struktura (ceglane z kamiennym detalem) nawiązuje do tzw. systemu małopolskiego,
uproszczonego systemu konstrukcji gotyckiej, zastosowanego m.in.
w kościele Mariackim.

Nie tylko gotyk był źródłem
poszukiwań narodowej recepty
na architekturę. Warszawski architekt Stefan Szyller posługiwał
się oryginalnymi elementami polskiego renesansu: dziedziniec
Politechniki Warszawskiej (1899–
1901, il. 14) ukształtował na wzór
dziedzińca arkadowego zamku
w Baranowie, natomiast przyczółki mostu Józefa Poniatowskiego (1910, il. 15) zwieńczył tzw.
polskimi attykami. Krótko przed
I wojną światową nasiliły się ten-
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Il. 9. Neoromanizm: Zamek Cesarski w Poznaniu
(fot. autor)

dencje neoklasycystyczne, operujące prostym językiem formy
i porządkową artykulacją w typie
antycznym. Tę konwencję stosowano głównie w obiektach związanych z nauką, kulturą i sztuką:
przykładem Biblioteka Publiczna
w Warszawie (1914, il. 16).
Rozwój cywilizacyjny, techniczny
i przemysłowy XIX wieku spowodował, że architektura historyzmu
zaczęła z czasem popadać w coraz
większą niełaskę. Jej żywotność
na przełomie stuleci nie zmienia
faktu, że jako forma należała już
do przeszłości. Hasła wyzwolenia
z kostiumu stylów historycznych
i wypracowania nowych możliwości
w projektowaniu stawały się coraz
głośniejsze. Na początku XX wieku
pojawiły się nowe tendencje, związane z secesją i nowymi propozycjami „stylów narodowych”, a po I wojnie światowej rozwinie się modernizm. O tych zjawiskach będziemy
pisać w przyszłym roku.

45

Il. 15. Neorenesans polski: przyczółek mostu Józefa
Poniatowskiego w Warszawie (fot. autor)

Il. 13. Neogotyk polski: Collegium Novum w Krakowie
(fot. autor)

Il. 16. Neoklasycyzm: Biblioteka Publiczna w Warszawie (fot. autor)
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Il. 14. Neorenesans polski: Dziedziniec gmachu głównego Politechniki Warszawskiej (fot. autor)
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Boże Igrzysko: Magnaci
Mateusz Maleszka

ematyka walki o władzę
w Rzeczpospolitej Obojga
Narodów zawsze cieszyła się
wielkim zainteresowaniem
wśród polskich miłośników
gier planszowych. Wśród gier poruszających to zagadnienie wyróżniają się: odzwierciedlająca dzieje
panowania Jagiellonów i królów
elekcyjnych gra Boże Igrzysko
Martina Wallace’a, symulująca
sejm Sigismundus Augustus: Dei
gratia Rex Poloniae, karciana gra
Veto czy popularna gra RPG Dzikie Pola. Również nowa gra Boże
Igrzysko: Magnaci, wydana przez
Phallanx Games, koncentruje się
na problematyce zarówno walk
wewnętrznych, jak i odpierania
wrogich najazdów.
Twórcy gry stanęli przed kilkoma
problemami. Po pierwsze, musieli
przekazać jak najwięcej informacji
o epoce, by jak najlepiej umożliwić
graczom wczucie się w jej realia.
Po drugie, by gra spełniała postawione przed nią zadania, musiałaby
mieć stosunkowo proste zasady. Jak
zawsze w takich sytuacjach pojawił
się problem: czy twórcy wywiązali
się z swoich obietnic i spełnili wymagania graczy?
Gra jest przeznaczona dla grupy
maksymalnie pięciu graczy. Zasady
nie są szczególnie skomplikowane,
każdy nastolatek opanuje je dość
szybko. Każdy z graczy zaczyna
z trzynastokartową talią swojego
rodu. Jego zadaniem jest doprowadzenie do zdobycia jak największej liczby posiadłości w momencie zakończenia gry. Posiadłości
zdobywa się, wygrywając spory
w senacie i sejmie oraz w wyniku
działań wojennych. Reguły bazują
na zagrywaniu kart, przypominają
prostą grę karcianą, jaką jest tzw.
wojna. Podczas rywalizacji o stanowiska senatorskie oraz podczas

T

uchwalania kolejnych ustaw gracze zagrywają karty o wartościach
takich samych jak karty w zwykłej
talii. Ten z graczy, który zagra najwyższą kartę, wygrywa licytację,
zdobywając urząd i posiadłość.
Poszczególni monarchowie modyikują zasady otrzymywania posiadłości. I tak przy wojowniczym
władcy, np. Sobieskim, bardziej pożądane i ob itujące w pro ity będzie
stanowisko hetmana niż kanclerza.
Nieco inaczej wyglądają reguły
najazdów. Podczas tego etapu rundy wartości kart zagranych przez
graczy się kumulują i jeśli będą
wyższe od wartości najazdu (wartość ta jest zależna od zagrożenia,
jaki najazd stanowił dla bytu Rzeczypospolitej i liczby graczy biorących udział w grze), najazd zostaje odparty, a gracz, który zagrał
najcenniejszą kartą rodu, zostaje
nagrodzony. Jeśli agresorzy nie zostaną pokonani, w grze mogą się
pojawić różne komplikacje, z rozbiorami włącznie. W przypadku
dojścia do trzeciego rozbioru gra
się kończy porażką wszystkich
graczy. Niecni intryganci czujący
swą przegraną mogą grozić zdradą,
by zmusić innych graczy do uległości lub wręcz doprowadzić do kapitulacji innych graczy w przypadku
pozbawienia ich szans na zwycięstwo. Ponadto reguły rozbiorów
zmuszają graczy do rozsądnego gospodarowania kartami rodu pod-

czas walk o wpływy we wcześniejszym etapie gry, by w momencie
konfrontacji zbrojnej nie pozostali
z samymi słabymi kartami.
Prostą grę mody ikują różnego
rodzaju warunki, takie jak liczba
graczy, ustawy sejmikowe, poszczególni monarchowie czy mody ikatory wynikłe z najazdów
wzniesionych forty ikacji oraz
oczywiście ślepy los. Owe niuanse są jednak łatwe do opanowania
i dla starszych graczy jawią się
jako zbyt banalne.
Wykonanie gry jest niestety nierówne. Z jednej strony twórcy gry
wykonali jedną z najładniejszych
plansz, jakie w życiu widziałem –
zarówno czytelną, jak i przypominającą siedemnastowieczną pracę
kartogra iczną, piękne karty rodów
i najazdów, ale brzydkie znaczniki.
Zostały one wykonane z drewna
(choć można je wykonać z plastiku
lub jako żetony nadrukować na grubym kartonie), można je określić
mianem topornych. Oznaczenia
rozbioru są co prawda ładne, drewniane żetony posiadłości co najwyżej przeciętne, ale znaczniki Sejmu
Niemego czy Czarnych Chmur są
zwyczajnie brzydkie i nie wywołują
żadnych skojarzeń między symbolem a wydarzeniem, do jakiego się
odnoszą. Na pochwałę zasługuje
natomiast wykonanie kart ilustrowanych zarówno wizerunkami
z epoki, jak i klasyką polskiego
malarstwa. Zaletą edukacyjną gry
jest niewątpliwie umieszczenie
krótkich informacji (np. o latach
życia, sukcesach czy piastowanych stanowiskach) na kartach
rodu, uczących, kogo przedstawia
zagrywana karta. Szkoda, że podobnego zabiegu nie uczyniono
w przypadku kart najazdów, przez
co niektóre nazwy mogą wydać się
niepasujące, np. Insurekcja 1794
sąsiadująca obok takich kart jak
Potop czy Wojna z Abazy Paszą wygląda niezrozumiale. Nie uniknięto

nastolatków lub początkujących
graczy. Starsi gracze z chęcią mogą
sięgnąć po ten tytuł jako po przyjemną przerwę od trudniejszych
i bardziej wyczerpujących gier lub
jako ciekawe urozmaicenie imprezy. Dla wielu osób chwytających
po ten tytuł niewątpliwą zaletą
jest zaś fenomenalny klimat. Bezpardonowa walka o władzę, spory

przy stole czy nerwowe kalkowanie swych szans przy odpieraniu
najazdów pozwala przenieść się
w realia epoki. Produkt jest wart
polecenie zarówno grającym w gry
miłośnikom epoki, jak i może stanowić bodziec do zainteresowania się nią przez miłośników gier
planszowych nieprzepadających
za szkolną historią.

forum edukacyjne

i tu historycznych nieścisłości (czy
też popadania w stereotypy), prezentując Traktat Trzech Czarnych
Orłów nie jako porozumienie dotyczące sukcesji tronu w Polsce, lecz
jako wrogie intrygi i działanie rozkładające kraj.
Zasady gry są stosunkowo łatwe, co czyni grę produktem adresowanym przede wszystkim dla
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Muzeum Katyńskie w Warszawie

D

nia 17 IX 2015 na terenie Cytadeli Warszawskiej
otwarta została nowa siedziba Muzeum Katyńskiego, placówki martyrologiczno-muzealno-badawczej
dokumentującej zbrodnię katyńską popełnioną na 22
tysiącach jeńców i więźniów przetrzymywanych w latach 1939–1940 w sowieckich obozach i więzieniach.
Muzeum Katyńskie powstało już w roku 1993 i do tej
pory mieściło się w Forcie Czerniakowskim. Do nowej
siedziby wiedzie wykonana z bazaltu droga prowadząca
na Plac Apelowy, którego punktem centralnym jest tzw.
Warta, czyli ponad 90 grabów posadzonych w równych
rzędach i symbolizujących „wartę wojskową” trzymaną
przed placówką. Plac jest częściowo trawiasty, a częściowo zbudowany z płyt, których liczba nawiązuje do liczby
oﬁar. „Wartę” przecina ścieżka prowadząca do właściwego muzeum, mieszczącego się w kaponierze. Po wejściu
do środka zwiedzający zanurzają się w ciemną przestrzeń,
gdzie na ścianach umieszczone monitory wyświetlające
archiwalia przedstawiające żołnierzy idących do niewoli.
Na pierwszej kondygnacji zatytułowanej „Odkrywanie”
zaprezentowano wydarzenia poprzedzające zbrodnię
katyńską, samą zbrodnię oraz związane z nią wypadki
późniejsze. Główny element stanowią tutaj ekspozytory
w formie dużych skrzyń, w których znajdują się między
innymi multimedialne ekrany dotykowe. Na sklepieniu
wyświetlana jest natomiast nastrojowa projekcja lasu.

Opracował Artur Ryszard Jęcka
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Następnie zwiedzający przenoszą się na położony niżej
poziom „Świadectwo”. Podczas zjeżdżania platformą
zmienia się zarówno tempo, jak i światło, co wywołuje efekt utraty poczucia czasu i przestrzeni. Na miejscu
można zobaczyć około 5,5 tysiąca autentycznych pamiątek wydobytych z grobów katyńskich. W gablotach
znajdują się niewielkie relikwiarze wykonane z gliny,
nawiązujące do chowania zmarłych w zrobionych z niej
urnach. Każdy został podświetlony i eksponuje jeden
artefakt, z którym łączy się historia danej osoby. Przy
ścianach mieszczą się natomiast gabloty zawierające
większe przedmioty, takie jak należące do oﬁar mundury
i buty. Na ścianach są wyświetlane listy więźniów, a przy
stanowiskach komputerowych można poznać historię
poszczególnych oﬁar oraz zapoznać się z interesującymi
materiałami archiwalnymi. Z poziomu niższego na zewnątrz prowadzi wąskie i ciemne przejście – wychodzący na Aleję Nieobecnych „tunel śmierci”. Na ścianach
muru umieszczono wizerunki Matki Boskiej Kozielskiej
i Matki Boskiej Katyńskiej wykonane w piaskowcu inkrustowanym ołowiem. Dalej znajduje się zaś Epitaﬁum
Katyńskie w zabytkowej działobitni, gdzie umieszczono
15 tablic z literami wybijanymi niczym na nieśmiertelnikach z ok. 15 tysiącami znanych nazwisk oﬁar zbrodni
katyńskiej. Na szklanych drzwiach prowadzących do Epitaﬁum znajdują się z kolei szklane symbole reprezentujące wyznania oﬁar: katolicyzm, prawosławie, judaizm
oraz islam. Na końcu pojawiają się dwie drogi: na końcu
jednej z nich znajduje się umieszczony wysoko zakratowany świetlik, dający niewielki snop światła i symbolizujący drogę donikąd, a druga to monumentalne schody
wiodące z powrotem na Plac Apelowy między dwoma
przecinającymi wał wysokimi ścianami. Schody te rozcina spływająca do Epitaﬁum wąska stróżka wody, będąca
hołdem dla tych, którzy walczyli o ujawnienie prawdy.
Muzeum Katyńskie uczy i porusza, a przede wszystkim
stanowi kolejną cenną placówkę, która pozwala zwiedzającym na „dotknięcie historii”.

rekomendacje „WH”

Wielka księga

Armii Krajowej
Odbijanie więźniów.
Trzymajcie się! Idziemy po was!
Sebastian Pawlina
Wydawnictwo ZNAK Horyzont

57 razy

Za każdym razem wyglądało to niemalże identycznie.
Ciężarówka po wjechaniu w al. Szucha, wtedy Straβe
der Polizei, mijała budynek kasyna, po czym skręcała w prawo, pod numer 25. Wysoko na tym gmachu
widniał biały szyld z czarnym napisem: „Präsident
der Polizei”.
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Kiedy pojazd zatrzymywał się już na jednym z podwórzy, wyciągano na nie ludzi, których następnie pod
eskortą prowadzono, a czasem zanoszono do sutereny.
Spędzali tam od kilku do kilkunastu godzin, słuchając
jęków bitych ludzi i obserwując gestapowców wędrujących po korytarzu w kapciach – w końcu jak długo można chodzić w niewygodnych butach.
Tak wyglądały na Szucha pierwsze godziny „Wandy”.
Te kilka dni, które minęły od aresztowania, spędziła
w więzieniu na Pawiaku, niejednokrotnie przesłuchiwana i torturowana. Wszystko to stanowiło jedynie zapowiedź koszmaru, jaki czekał ją w następnych tygodniach.
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Zaczęło się nie najgorzej:
Pan siedzący w pokoju, do którego mnie wprowadzają, w typowym biurowym pokoju z maszyną do pisania
i regałami, zrobił na mnie raczej dobre wrażenie. Jest
średniego wzrostu, o miłej twarzy, w której nie widzę
okrucieństwa cechującego śledczego z Pawiaka.
Chcąc zmylić tropy podczas śledztwa oraz dać swoim współpracownikom czas na zatarcie za sobą śladów,

List załączony
do dostarczonego
grypsu
Jana Pampela
z informacją, gdzie
został znaleziony
i jakim składem
kolejowym oraz
dokąd zmierzał
jego nadawca.
Podpisano
„Szczery Polak”

16 Gryps Jana Pempla, wyrzucony z pociągu wiozącego go
do KL Auschwitz na dworcu Kraków-Płaszów z 23.X.1943 r.
informujący o członkach rodziny pozostałych we lwowskim
więzieniu przy ul. Łąckiego

Żelazne Damy
Premiera: 18 listopada 2015
Musiały być silne, by przeżyć w bezwzględnym
świecie polskiej polityki.
W mrokach średniowiecza Polską rządziły kobiety.
I były diabelnie skuteczne.
Pawiak na początku XX wieku
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kłamała, odpowiadając na pytania. Gdy dobroduszny
Niemiec zapytał, czy znała ludzi z listy zabranej z jej
mieszkania, odparła:
– Tak, częściowo.
– Jak wyglądali?
– Ten to wysoki, blondyn, ze złotym zębem. Miał
jeszcze bliznę. Na lewym policzku.
I tak po kolei, pseudonim po pseudonimie. Trwało
to niecały tydzień. Wtedy pojawił się pewien pułkownik. Wziął do ręki jej spisane zeznania, listę pseudonimów i rzucił: „proszę jeszcze raz opisać każdego po kolei”.
Najmniejsza pomyłka kończyła się uderzeniem. Jedno, drugie, trzecie, dziesiąte. W końcu straciła rachubę, a jej oprawca cierpliwość. Groził, że ciało zacznie
odpadać jej od kości, a gdy wrzucą ją do najciemniejszej piwnicy, stanie się pokarmem dla szczurów.
Szczurów i lochów jeszcze nie ma, ale ciało to tu i ówdzie zaczyna odstawać od kości. Jestem bez sił. Zlana
wodą, bo dość często mdleję, z rozbitą znów głową,
z obolałym uchem, z którego mam tak ob ity wyciek, że
kołnierz od bluzki jest mokry, bez żadnej pomocy, bez
sił, wiem tylko jedno: nie mogę powiedzieć prawdy.
Trzymana w izolatce, regularnie wzywana na kolejne „badania”, w końcu straciła wiarę w to, że wyjdzie
z tego cało. Bojąc się, że w pewnym momencie może
się złamać i zacząć mówić, postanowiła zakończyć
sprawę, ale na swoich warunkach. Szczęśliwie miała
przy sobie truciznę. Zdołała ją ocalić podczas rewizji.
Zostawiona sama w łazience, wsypała do ust zawartość iolki.
Pierwsze, co usłyszała po odzyskaniu przytomności, to wrzask „jej” gestapowca. Zdechnie! Zgnije! Ale
dopiero wtedy, kiedy on na to pozwoli. Teraz musi żyć
i mówić. Musi!
Ossowska jednak nadal milczała, a jeśli cokolwiek
mówiła, to albo kłamała, albo podawała nic niewarte informacje. Z czasem jej zeznania przestały mieć
dla Niemców jakiekolwiek znaczenie. Od początku
śledztwa minęło tyle czasu, że wszyscy, którzy mieli
się ukryć, już dawno to zrobili, wobec czego wiedza
„Wandy” stała się kompletnie bezużyteczna. Po pięćdziesięciu siedmiu przesłuchaniach (nikt nie przetrwał więcej na Szucha), w połowie grudnia odesłano
ją na Pawiak. Tam pozostała tylko miesiąc. W styczniu
1943 r. „Wandę” wpisaną na listę do transportu wysłano do obozu na Majdanku. Przeżyła.

Dobrawa wie, że jej przyszły mąż Mieszko to zatwardziały poganin i masowy morderca. Nie ma wyjścia. Dla
dobra swojego rodu wyrusza do dzikiego kraju Piastów.
Oda musi opuścić klasztor, by zostać żoną słowiańskiego barbarzyńcy, odpowiedzialnego za śmierć jej bliskich
i przyjaciół. W Poznaniu czeka ją wyłącznie pogarda.
A jednak to ona zbuduje podwaliny polskiego imperium.
Emnilda jest panią życia i śmierci swoich poddanych.
By Europa utonęła w morzu krwi, wystarczy jej jedno słowo. Dla korzyści własnej i swojego syna nie zawaha się
go wypowiedzieć.
Przyszło im żyć w czasach, gdy panowało tylko jedno
prawo – prawo silniejszego. Przybyły do kraju rządzonego przez brutalnych władców, których całym życiem
były podbój i mord. Stanęły u ich boku, a gdy nadeszła
odpowiednia chwila, same sięgnęły po ster polityki.
Dla dobra rodu, swoich dzieci i dla władzy nie wahały się użyć trucizny czy sztyletu. Przekupstwo, podstęp,
nawet własne ciało – każdy sposób był dobry, jeśli pozwalał im realizować zamierzone cele.
Polskie władczynie. Żelazne damy…

rekomendacje „WH”

Kamil Janicki
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„Historyczne” aplikacje
dzieje.pl

Historia

Program został stworzony przez Muzeum Historii Polski i Polską Agencję Prasową, nic dziwnego zatem, że oferuje nam
codzienny serwis wiadomości dotyczących
głównie, choć nie tylko, dziejów Polski w XX wieku, zapis
relacji z obchodów rocznicowych czy ofertę aktualnych wydarzeń kulturalnych. Oprócz świeżych informacji z portalu
informacyjnego otrzymujemy sporo artykułów edukacyjnych, wzbogaconych niekiedy o unikalne zdjęcia, mapy, nagrania dźwiękowe i wideo. Dzięki blokowi „Książka” miłośnicy historii są na bieżąco z fachową literaturą. A dla tych,
którzy sami chcą coś napisać, został oddany dział „Wasze
historie”. Liczba artykułów i materiałów, ich poziom merytoryczny, komunikaty push o nowych treściach powodują,
że dzieje.pl są jedną z najlepszych aplikacji o tematyce
historycznej dostępną w sieci.

Aplikacja przeznaczona dla osób,
które szczególnie interesują się czasami prehistorycznymi oraz najstarszymi
cywilizacjami: Mezopotamią, Fenicją,
Egiptem czy Rzymem. Historia poza
kalendarium ważniejszych wydarzeń
i procesów historycznych prezentuje
wybrane eksponaty muzealne charakterystyczne dla omawianej kultury. Pieczęć Tarkummuwa, Dysk z Fajstos czy
greckie amfory wprowadzają klimat epoki, prezentując
sztukę starożytnych. Aplikacja jest również dostępna w języku angielskim.

Historia. Szkoła Podstawowa
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Aplikacja jest skierowana do uczniów
klas 4–6, gdyż zawiera materiał obowiązujący – zgodnie z podstawą programową – na II etapie edukacyjnym. Informacje z przedmiotu historia i społeczeństwa
są ułożone w siedem bloków tematycznych od starożytności do dziejów najnowszych (PRL, Solidarność, III Rzeczpospolita), ze szczególnym uwzględnieniem historii rodzimej. Tak zdobytą wiedzę można utrwalić
za pomocą krótkich testów oraz ﬁszek, które użytkownik
opracowuje samodzielnie na temat związany z przyswajanym zagadnieniem. Procent ich wykonania pozwala zmierzyć nasze postępy oraz stopień opanowania materiału.

Test z Historii Polski
Uzupełnieniem powyższych programów i powtórką może być Test z Historii Polski. Edukacyjny quiz za pomocą
100 pytań bawi i jednocześnie sprawdza naszą wiedzę na temat dziejów Polski. Z czterech propozycji mamy wskazać na przykład datę bitwy pod Legnicą,
przyczynę śmierci królowej Bony czy
ostatniego przedstawiciela dynastii Piastów na tronie polskim. Po wyczerpaniu wszystkich pytań
otrzymujemy procent prawidłowych odpowiedzi. Dla tych,
którzy za pierwszym razem rozwiązali test prawidłowo,
program ma niestety charakter „jednorazowy”, pozostali
mogą spróbować sił jeszcze raz.
Opracował Łukasz Wróbel
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Prenumerata 2016

I. PRENUMERATĘ NA 2016 ROK MOŻNA ZAMÓWIĆ BEZPOŚREDNIO U WYDAWCY
Q Przez internet: zakładka Prenumerata 2016 na stronie www.aspress.com.pl i wypełniając formularz zamówienia na podstronie prenumeraty
Q e-mailem: szewczyk24@gmail.com Q faksem: 22 641 02 01 Q listownie: Agencja AS Józef Szewczyk, ul. Warchałowskiego 2/58, 02-776 Warszawa
Cena prenumeraty w 2016 roku
Liczba wydań
(I i II półrocze)

Tytuł

Cena
egzemplarzowa

Cena prenumeraty rocznej

Cena prenumeraty
w I półroczu

Dwumiesięczniki
Biologia w gimnazjum i liceum

6 (3+3)

25,00

150,00

75,00

Chemia w Szkole

6 (3+3)

25,00

150,00

75,00

Geograﬁa w Szkole

6 (3+3)

25,00

150,00

75,00

Fizyka w Szkole z Astronomią

6 (3+3)

27,50

165,00

82,50

Wiadomości Historyczne z WOS

6 (3+3)

27,50

165,00

82,50

100,00

50,00

Kwartalnik
Język Niemiecki

4 (2+2)

25,00

Zamów prenumeratę przez Internet
www.aspress.com.pl www.kiosk24.pl

II. PRENUMERATA DOSTARCZANA PRZEZ FIRMY
KOLPORTERSKIE:
1. RUCH – zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej
i na e-wydania można składać bezpośrednio na stronie www.
prenumerata.ruch.com.pl. Ewentualne pytania prosimy kierować
na adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się
z Centrum Obsługi Klienta „RUCH” pod numerami: 22 693
70 00 lub 801 800 803 – czynne w dni robocze w godzinach
7.00–17.00. Koszt połączenia wg taryfy operatora.
2. GARMOND PRESS – tel. 22 836 69 21
prenumerata.warszawa@garmondpress.pl.
3. KOLPORTER S.A. – prenumeratę instytucjonalną
można zamawiać w oddziałach firmy. Informacje: www.
kolporter.com.pl.
4. POCZTA POLSKA – zamówienia we wszystkich urzędach
pocztowych lub u listonoszy, drogą elektroniczną: www.
poczta-polska.pl. Infolinia w godz. 8.00–22.00: 801
333 444 (dla telefonów stacjonarnych) i 801 333 444
(dla telefonów komórkowych i z zagranicy).
III. NUMERY ARCHIWALNE DRUKOWANE z lat 2013
i 2014 dostępne są w ograniczonym zakresie. Przed
złożeniem zamówienia prosimy o kontakt pod adresem:
szewczyk24@gmail.com.

Jak to z Nowym Rokiem było?
Tradycja rzymska
Zwyczaj rozpoczynania Nowego Roku od pierwszego dnia stycznia wprowadził w swej reformie kalendarzowej Gajusz Juliusz Cezar.
Rzymianie czcili w ten dzień Janusa, boga bram, drzwi i początków.
Wiele języków (angielski, niemiecki) przejęło właśnie od Janusa nazwę miesiąca styczeń (January, Januar). Wcześniej, w okresie republiki, w Rzymie witano Nowy Rok 1 marca. Notabene była to także
zmiana republikańskiej ekipy urzędników. Dlatego w wielu językach
zapożyczone nazwy września, października, listopada i grudnia, czyli 9, 10, 11 i 12 miesiąca roku pochodzą od łacińskich liczebników:
septem, octo, novem, decem (czyli 7, 8, 9 i 10, licząc od marca właśnie).
Pierwszym w historii rokiem rozpoczętym 1 stycznia był DCCVIII
Ab Urbe Condita, tzn. 708 rok od założenia miasta (Rzymu), czyli
według obecnie stosowanej rachuby czasu 46 r. p.n.e.

Izrael
Żydowski Nowy Rok to święto Rosz ha-Szana (Święto Trąbek).
Upamiętnia stworzenie świata i przypomina o Sądzie Bożym. Święto to trwa dwa dni w Izraelu i w diasporze. Otwiera okres pokuty –

Jamin Noraim, trwający do święta Jom Kippur. Zgodnie z wiarą Starszych Braci Szatan przedstawia dowody grzechów Izraela. W tym
czasie Bóg otwiera księgi, w których są zapisane wszystkie czyny
człowieka, by wydać na niego wyrok. Dlatego napotkanym osobom
składa się życzenia: „Abyście byli zapisani na dobry rok”. Podczas
świąt Żydzi odmawiają dodatkowe modlitwy Musaf, dmie się kilkakrotnie w szofar (róg) – stąd niewłaściwa nazwa „Święto Trąbek”.

Islam
Nouruz to tradycyjne irańskie (i muzułmańskie) święto nowego
roku obchodzone w dniu równonocy wiosennej (21 marca). Co ciekawe, święto nie jest związane z islamem, tylko ze starszym zaratusztrianizmem. Na nagrobkach i reliefach dynastii achemenidzkiej
widać, że święto to było okazją do złożenia hołdu królowi perskiemu (szach-in-szach) przez delegacje wszystkich ludów wchodzących
w skład imperium perskiego. Ceremonie odbywały się w Persepolis.
Stół świąteczny zawiera tzw. haft sin, czyli siedem symbolicznych
przedmiotów mających przynieść szczęście w nowym roku.
Ireneusz Wywiał

Wigilijne łamańce
P

olska wieczerza wigilijna to pamiątka po kuchni sprzed wieków. Przedstawiciele innych nacji
skupiają się raczej na kulinarnych atrakcjach samych świąt Bożego Narodzenia i ich obchodzenie
kojarzą raczej z gęsią, kapłonem lub indykiem niż
karpiem i śledziem. Ta niezwykłość wynika z bardzo surowego polskiego postu, praktykowanego
nie tylko w piątki, czasem też w środy i soboty,
ale także przy okazji wigilii najważniejszych świąt,
np. w przeddzień Wszystkich Świętych, w wigilię
Obrzezania Pańskiego (Nowego Roku), przed świętami maryjnymi czy dniami najważniejszych świętych
patronów i oczywiście w przeddzień świąt Bożego
Narodzenia.
Polscy kucharze przez stulecia starali się, by częste okresy postu urozmaicić i uatrakcyjnić. Potrafili
godzić religijne ograniczenia z przyjemnością delektowania się niezwykłym smakiem. Ukoronowaniem
postnej, formalnie skromnej, a jednocześnie wystawnej i kulinarnie wyrafinowanej uczty jest właśnie wieczerza wigilijna.
Antoni Teslar, kuchmistrz hrabiów Potockich z Krzeszowic, w swojej książce wydanej w Krakowie w 1911
roku umieścił osobny rozdział poświęcony Wigilii Bożego Narodzenia. Oprócz zupy migdałowej, zupy rybnej,
szczupaka, karpia i lina, rybnych „kneli” (klusek) oraz kukurydzy, uważanych wtedy za bardzo wykwintne „kanapek”, a także kawioru, śledzi, kutii na świątecznym stole
znalazła się seria ciast, lodów, słodyczy i ciasteczek.
Naszą uwagę przykuły łamańce z makiem przedstawione na rycinie zamieszczonej w paryskim „Le
Monde Illustré” z 1884 roku, a wykonanej na podstawie rysunku Józefa Chełmońskiego.

ŁAMAŃCE
1/2 kg mąki, 10 dag miodu, 10 dag masła, 10 dag maku całego, 10 dag
cukru, odrobinę soli i 4 żółtka zagnieść razem na stolnicy, wywałkować
cienko, wycinać średniej wielkości kółeczka, układać na blaszce
posmarowanej masłem i pokłute piec w niegorącym piecu.

MAK
Szary mak sparzony na wodzie ubić w moździerzu, osłodzić miodem,
posolić odrobinę, ułożyć na talerzu kopkę i ubrać łamańcami.

Wesołych Świąt!
Jarosław Dumanowski

„Światowa wigilia. Łamanie się opłatkiem w Polsce”, 1884 r., wg rysunku J. Chełmońskiego

