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O

d kilkunastu lat popularność Skandynawii rośnie nie tylko dzięki wycieczkom turystycznym, wymianie w ramach programu Erasmus, lecz przede wszystkim z powodu licznych wyjazdów zarobkowych do krajów bogatej Północy. Wielu Polaków odkrywa przy okazji także bogactwo historyczne
i kulturowe tego regionu Europy oraz jego związki z Polską. Radosław Biskup zabiera nas do Uppsali – religijnej stolicy
Szwecji. Wspaniała gotycka katedra, porównywana przez podróżników z kościołem mariackim w Krakowie, kryje
ślady polsko-szwedzkiej historii. Przykładem może być kaplica Katarzyny Jagiellonki, najmłodszej córki Zygmunta
Starego i Bony Sforzy, żony Jana III Wazy. Po śmierci w 1583 r. Katarzyna została pochowana w katedrze, a nad jej
grobowcem namalowano herb Rzeczypospolitej oraz panoramę Krakowa.
Jordan Siemianowski objaśnia tajniki sukcesów wypraw morskich wikingów oraz kunszt budowniczych statków,
o czym przekonał badaczy eksperyment z 1893 r. (podróż kopii takiego statku z Norwegii do Ameryki Północnej zajęła
28 dni). Magda Gawinecka-Woźniak przywołuje mało znane wydarzenia z okresu okupacji, ukazując je z perspektywy norweskich nauczycieli.
Poza tym jak zawsze wiele propozycji metodycznych do wykorzystania na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie.
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Agnieszka Zielińska
¢ Bezrobocie
– problem gospodarczy
i społeczny

relacje – dyskusje – konfrontacje

Uppsala
– historyczna
i religijna stolica
Szwecji oraz jej
związki z Polską
Kamień runiczny znajdujący się przy katedrze w Uppsali (fot. R. Biskup)

Radosław Biskup

4

pośród krajów skandynawskich najważniejsze miejsce w naszej historii zajmuje
Szwecja. Panowanie dynastii
Wazów w Rzeczpospolitej
Obojga Narodów, unia personalna polsko-szwedzka czy wreszcie
XVII-wieczne wojny są kamieniami
milowymi w dziejach obu państw.
Echa tej wspólnoty dziejów szczególnie głośno pobrzmiewają w Uppsali – do XIX w. najważniejszym
ośrodku politycznym, religijnym
i umysłowym w tym kraju.

S
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Gamla Uppsala
Latem 1874 r. w Sztokholmie
odbył się Kongres Antropologii
i Archeologii, w którym brał udział
Józef Ignacy Kraszewski reprezentujący Akademię Umiejętności.
W trakcie obrad wybrał się na wycieczkę do Starej Uppsali (Gamla
Uppsala), w której oglądał „kościółek przedwieczny, około którego
wznoszą się olbrzymie trzy mogiły na kształt Krakusa i Wandy”.
J.I. Kraszewski nie krył rozczarowania: jeden z tych pagórków roz1

kopano w nadziei odkrycia chwały
dawnych królów Szwecji, odkrywając jednakże zaledwie resztki kości,
skorupy oraz „ślady brązu i żelaza”1.
Miejscowa tradycja chciała widzieć w tych trzech kurhanach
(datowanych na przełom V i VI w.)
albo grobowce przedstawicieli rodziny królewskiej Ynglingów, albo
grobowce trzech najważniejszych
bóstw czasów przedchrześcijańskich: Thora, Odyna i Frei. Badania
archeologiczne potwierdzają, że
Uppsala w czasach przedchrześcijańskich stanowiła najważniejszy ośrodek religijny i polityczny środkowej Szwecji, opiewany
w sagach nordyckich i opisywany
w kronikach średniowiecznych.
To żyjący w XI w. Adam z Bremy
w swym dziele Gesta Hammaburgensis ecclesiae ponti icum szczegółowo opisał około 1075 r. tutejszą świątynię pogańską z posągami trzech wspomnianych bóstw2.
Opierając się na opowieściach
świadków, Adam z Bremy zrelacjonował przebieg odbywających
się raz na dziewięć lat uroczystości
religijnych, podczas których składano bogu Odynowi o iary z ludzi

i zwierząt (po dziewięć osobników
męskich z istniejących gatunków);
ciała zawieszano w świętym gaju
koło świątyni3.

Uppsala „z odrobiną wielkiej katedry”
„Odrobina wielkiej katedry”, jak
ujęła to w wierszu Elegie podróżne
Wisława Szymborska, dominuje
w krajobrazie miasta. W relacjach
Polaków odwiedzających Uppsalę
to stały motyw opisu. Ta monumentalna świątynia jest świadectwem istnienia w tej części Szwecji od XII w. silnego ośrodka administracji kościelnej.
Poustawiane w bezpośrednim
sąsiedztwie katedry kamienie
runiczne tworzą rodzaj pomostu
między opisywanym wyżej okresem przedchrześcijańskim a czasami chrześcijańskimi w Szwecji. Te
pomniki kommemoratywne były
produkowane w okresie przechodzenia ludności skandynawskiej
na religię chrześcijańską, przez
około 150 lat. Ich występowanie
pozwala określać postępy procesów chrystianizacyjnych. Były jednocześnie instrumentem opanowywania przestrzeni przez nową reli-

J. I. Kraszewski, Na kongresie archeologii w Sztokholmie, [w:] Skandynawia w oczach Polaków. Antologia, oprac. Z. Ciesielski, Gdańsk 1974,
s. 56–64.
2
Zob. tekst kroniki Adama z Bremy w: http://www.mgh.de/dmgh/ [dostęp 4.03.2015].
3
Por. E. Rosedahl, Historia wikingów, przeł. F. Jaszuński, Gdańsk 1996, s. 137–138.
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Katedra w Uppsali

pierwszą świątynię strawił jednak w 1208 r. pożar i papież Aleksander IV (1254–1261) zezwolił
na budowę nowej katedry. Przeniesienie katedry ze Starej Uppsali
na dzisiejsze miejsce było inicjatywą arcybiskupa Fulko Angelusa
na początku lat 70. XIII w. W budowę katedry zaangażowany był
m.in. zatrudniony wcześniej przy
budowie katedry Notre-Dame
francuski mistrz murarski Étienne de Bonneuil, który ok. 1287 r.
przybył ze swoimi współpracownikami do Uppsali. Prace budowlane trwały aż do pierwszej połowy
XV w., gdyż zakłócały je częste wojny sukcesyjne, katastrofy budowlane i epidemie.

(fot. R. Biskup)

Konsekracja kościoła katedralnego pod wezwaniem św.
Wawrzyńca6 nastąpiła dopiero
w 1435 r. Ten mierzący prawie
119 metrów wysokości gmach jest
największym budynkiem sakralnym na obszarze całej Skandynawii. W 1833 r. Aleksander Przeździecki, jeden z najwybitniejszych
historyków polskich XIX w., w swojej relacji z podróży do Szwecji tak
opisywał katedrę:
„Piękny ten gotycki zabytek, kościół katedralny Upsalski, do kościoła
P. Maryi w Krakowie jest podobny.
Dwie wieże czworograniaste wznoszą się po bokach facyaty; trzecia
środkowa, niegdyś najwyższa, piorunem rażona, zgruchotaną i spalo-

P. Kulesza, Normanowie a chrześcijaństwo. Recepcja nowej wiary w Skandynawii w IX i X wieku, Wrocław 2007, s. 279–309.
Else Rosedahl, dz. cyt., s. 57
6
Postać patrona, przedstawiona z narzędziami męki (ruszt), widoczna jest m. in. na średniowiecznych pieczęciach tutejszej kapituły katedralnej: Medeltida småkonst. Sigill i Riksarkivet, oprac. C. Nevéus, S. Heim, L. Westling Karlsson, Stokholm 1997, s. 17.
5
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gię, odgrywając rolę przekaźnika
określonych treści. Według niektórych badaczy wznoszono je na kurhanach, w miejscach publicznych,
ale i na cmentarzach przykościelnych. Wyryte formuły to teksty
nawiązujące do katolickiej liturgii. Zdaniem Przemysława Kuleszy
w kamieniach runicznych doszło
do połączenia nowej religii z tradycyjnym kultem przodków, niezwykle mocno zakorzenionym w społecznościach
skandynawskich;
Normanowie mieli podpatrzeć taki
sposób upamiętniania zmarłych
w europejskich krajach chrześcijańskich; wznoszone na dawnych
polach grzebalnych miały wyznaczać obszar wyświęcony.
Istnieją wszakże wśród badaczy inne teorie, wedle których
kamienie runiczne nie mają wiele
wspólnego z wyznawaną religią.
Mają być natomiast swego rodzaju dokumentem potwierdzającym prawo własności za sprawą inskrypcji wymieniających
fundatora kamienia. Dodatkowo
na obszarze Szwecji środkowej
wznoszenie kamieni runicznych
miało być dowodem poparcia dla
władcy i jego polityki chrystianizacyjnej4. Szwedzki historyk Erik
Lönnroth stwierdził, że kamienie runiczne w Upplandzie były
dziełem zamożnych kmieci i miały podkreślać ich „nowobogacki”
status wobec starej, pogańskiej
arystokracji5. Datowanie kamieni
runicznych odbywa się na podstawie analizy określonych elementów ornamentyki (np. zakrzywień
wstęg runicznych). Na obszarze
Szwecji zachowało się najwięcej
kamieni runicznych (ok. 2500).
Początki kościoła katedralnego
znajdującego się w dzisiejszej Uppsali sięgają drugiej połowy XIII w.
Pierwotnie znajdował się on
w Starej Uppsali: tutaj od 1164 r.,
tj. od momentu utworzenia arcybiskupstwa Uppsali, rezydowali
urzędujący pasterze diecezji. Tę
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Nagrobek Katarzyny Jagiellonki w katedrze w Uppsali oraz panorama Krakowa nad nagrobkiem (fot. R. Biskup)

ną została. Posępny, ciemno-czerwony kolor odziewa gmach cały
i przybudowane wokoło kaplice”7.
Wedle tradycji cztery główne
kolumny katedry mają spoczywać
na kamieniach runicznych, których
rysunki skierowane są ku górze.
Ponownie oddajmy głos Aleksandrowi Przeździeckiemu:
„Wewnątrz niemniej okazała
jest katedra. Piękne łuki gotyckie
spoczywają na cienkich, wysokich
ilarach. Nigdy gotyk czysty nie
uderzył mnie tak wspaniałością
swoją. […] Ołtarz wielki ubrany jest
w marmurowe posągi; na boku,
za kratą spoczywają relikwie świętego Króla Eryka – złota korona
jego nad niemi zawieszona. Za ołtarzem wchód do kaplicy, w której
leżą trumny: Gustawa Wazy, tudzież jednej i drugiej żony jego”8.
Za sprawą wspomnianych relikwii
św. Eryka katedra w Uppsali nazywana jest niekiedy „katedrą św. Eryka”.
Ten patron Szwecji i Sztokholmu panował w drugiej połowie XII w., angażując się w proces chrystianizacji
Skandynawii. To on zorganizował
krucjatę do Finlandii, której ze zmiennym szczęściem, z pomocą biskupa
Henryka z Uppsali, próbował narzucić chrześcijaństwo. Za jego czasów
ukończono budowę pierwszej katedry w Starej Uppsali, która w tym
czasie była ośrodkiem szerzenia
wiary chrześcijańskiej na obszarach
Szwecji. Według skandynawskich
kronik Eryk miał zostać zamordo7
8

wany w dniu 18 V 1160 r. przez duńskiego księcia Magnusa Henrikssona. Kult Eryka zaczął się szerzyć dopiero w połowie XIII w., a od 1257 r.
relikwie św. Eryka spoczywają
w katedrze w Uppsali. Biskupi Uppsali zabiegali u papieży o odpusty
dla wiernych nawiedzających relikwie św. Eryka w nowo budowanym
kościele katedralnym.
Doczesne szczątki patrona
Szwecji były już kilkakrotnie analizowane przez specjalistów reprezentujących najrozmaitsze dziedziny wiedzy. Złocony sarkofag
(zob. zdjęcie) otwarto w 2014 r.
w celu dokładnego zbadania jego
zawartości oraz potwierdzenia
przekazów kronikarskich na temat
Eryka. Naukowcy z miejscowego
uniwersytetu odkryli wewnątrz
23 kości należące do mierzącego ok. 1,70 m wzrostu mężczyzny
w wieku 35–40 lat. Następnie zastosowali metodę datowania radiowęglowego, dzięki której ustalono, że wiek szczątków pokrywa
się z rokiem śmierci króla Eryka
w 1160 r. Stwierdzono również,
że pochowana w sarkofagu osoba
spożywała dużo ryb słodkowodnych, co według badaczy może
stanowić odbicie tradycji chrześcijańskiej, nakazującej zachowywać
post w określone dni. Wreszcie
badania kostne potwierdziły przekazy o sposobie, w jaki Eryk został
zamordowany: w relikwiarzu odnaleziono zgruchotany kręg szyjny.

A. Przeździecki, Szwecya. Wspomnienia jesienne z roku 1833, Wilno 1845, s. 97.
Tamże.

Świadectwem wspólnej polsko-szwedzkiej historii jest kaplica
Katarzyny Jagiellonki (1526–
1583), najmłodszej córki Zygmunta I Starego i Bony Sforzy, matki
Zygmunta III Wazy. W 1562 r. królewna Katarzyna poślubiła Jana
Wazę. W 1569 r., po odsunięciu
od władzy króla Eryka XIV, Janowi
III Wazie przekazano władze królewską. Dnia 10 lipca 1569 r. w katedrze w Uppsali odbyła się koronacja pary królewskiej, a po śmierci
w 1583 r. Katarzyna została tu pochowana. Nad grobowcem namalowano herb Rzeczypospolitej oraz
panoramę Krakowa.
W przeciwieństwie do kaplicy Katarzyny Jagiellonki dzwonu
o nazwie Thornan nie można w katedrze oglądać. Ten zabytek, zrabowany przez Szwedów z Torunia
podczas „wojny północnej” (1700–
1721), jest największym średniowiecznym dzwonem w Szwecji
(ok. 3,5 ton). Zawieszony na wieży
katedry w Uppsali w 1709 r., wisiał pierwotnie na wieży w toruńskim kościele św. Jakuba. Wedle
zamieszczonej na nim nowożytnej
inskrypcji miał zostać wywieziony
z Torunia w październiku 1704 r.
przez króla szwedzkiego Karola XII
(1697–1718).

Polonika w bibliotece
Carolina Rediviva
Dzwon Thornan pochodzący
z Torunia nie jest jedynym łupem

wojennym przywiezionym z północnych obszarów Polski w czasie
wojen polsko-szwedzkich w XVII
i XVIII w. Wojska szwedzkie,
co pokazało m.in. odkrycie w 2012 r.
w korycie Wisły w Warszawie elementów architektonicznych z Pałacu Kazimierzowskiego skradzionych w czasie „potopu”, prowadziły
metodyczny i systematyczny rabunek w krajach europejskich, w których w XVII w. toczono działania
wojenne. Szczególnie cennymi zdobyczami były dla Szwedów zbiory
biblioteczne i archiwalne.
Jak wskazuje Ewa Teodorowicz-Hellman, książki i manuskrypty,
wobec braku książek w Szwecji,
były „towarem niezwykle drogim i wysoce pożądanym”. Dziwić
może tego rodzaju de icyt w Szwecji, która w XVII w. była europejską potęgą w basenie Morza Bałtyckiego. Tym bardziej, że przecież w 1477 r. w Uppsali założono
najstarszy uniwersytet w Skandynawii, a i ośrodki administracji kościelnej (m.in. Strängnäs,
Linköping, Västerås) i w klasztory
(np. w Wadstenie) ze swoimi bibliotekami i zbiorami rękopisów
miały duże znaczenie. Nowożytna
Szwecja, położona na peryferiach
świata kulturalnego i naukowego, była jednak w przededniu
XVII-wiecznych wojen krajem zacofanym i ubogim. To tłumaczy,
dlaczego dowódcy szwedzcy pod-

czas „wojny trzydziestoletniej”
(1618–1648) oraz podczas wojen
z Rzeczpospolitą Obojga Narodów
tak skwapliwie łupili i zawłaszczali dobra materialne i duchowe9.
Nie jest też przypadkiem, że
rozkwit życia naukowego i umysłowego w Szwecji przypada
na dziesięciolecia XVII w., gdy szeroki strumień zrabowanych manuskryptów, inkunabułów i druków
zaczął napływać do szwedzkich
bibliotek: uniwersyteckiej w Uppsali (założonej w 1620 r. na uniwersytecie w Uppsali przez króla
Gustawa II Adolfa (1611–1632)),
Biblioteki Królewskiej w Sztokholmie czy bibliotek gimnazjalnych.
O zgromadzonym w Bibliotece
Uniwersytetu w Uppsali (Carolina
Rediviva) księgozbiorze tak pisał
w 1833 r. Aleksander Przeździecki:
„Biblioteka Upsalska czasów
Gustawa Adolfa sięga, który własnym zbiorem xiążek, darowanym
Upsali, pierwszy początek zrobił.
Karol XI. Powiększył jéj skarby,
i od imienia swego Carolina nazwał. W ostatnich latach wzbogacił ją Hrabia Flemming biblioteką
swoją, do 7.000 tomów wynoszącą, które po większéj części same
kosztowne dzieła i edycyje stanowiły. Ogółem biblioteka zawiera
do 100.000 tomów drukowanych;
rękopismów ma do 2.000. (…) Jako
ciekawość, chowają w bibliotece

9

zbiór dawnych autorów Szwedzkich, przez Gustawa III. darowany,
i najdawniejszą Miążkę w Szwecyi
drukowaną na początku XVI. wieku. Rękopisma mają nader ciekawe, co się tycze wojen między
Polską, Szwecyją a Rossyją o Inflanty”10.
Biblioteka Uniwersytecka w Uppsali (Carolina Rediviva), mieszcząca się w najstarszym i największym
tego typu gmachu w Szwecji, zawiera obecnie księgozbiór liczący 5
milionów woluminów. Wśród nich
znajduje się bogata kolekcja rękopisów i druków wywiezionych
z ziem polskich w XVII w.
Już podczas pierwszej wojny
ze Szwecją o ujście Wisły (1626–
1629) łupem Szwedów padła biblioteka kolegium jezuickiego
w Braniewie. Zakon jezuitów,
sprowadzony przez Stanisława
Hozjusza na Warmię do prowadzenia reformy katolickiej, zgromadził
w Braniewie jeden z największych
księgozbiorów w ówczesnej Europie. Znajdowały się tutaj woluminy
przekazane m.in. przez biskupów
warmińskich (Jana Dantyszka i Stanisława Hozjusza), zbiory z dawnej
biblioteki braniewskiej zakonu
franciszkanów, rękopisy i druki
stanowiące darowizny osób prywatnych itp. W księgozbiorze braniewskim sporo miejsca zajmował
księgozbiór złożony z ok. 170 woluminów, należący w XV w. do ka-

E. Teodorowicz-Hellman, Biblioteka katedralna w Strängnäs i jej polskie zbiory, „Postscriptum Polonistyczne” 1 (2010), s. 219; H. Grabowska, Szwedzi a Polska, czyli o rodzimych księgozbiorach w Bibliotece Uniwersyteckiej w Uppsali, „Biblioteka” 14 (2010), s. 109–117.
10
A. Przeździecki, dz. cyt., s. 98–99.

7

Wiadomości Historyczne 3/2016

Gmach biblioteki Uniwersytetu w Uppsali – Carolina Rediviva (fot. R. Biskup)

relacje – dyskusje – konfrontacje

Relikwiarz ze szczątkami św. Eryka z katedry w Uppsali (fot. R. Biskup)

relacje – dyskusje – konfrontacje
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nonika warmińskiego Tomasza
Wernera11. Szwedzi mieli zrabowane księgi przewieść
do Szwecji w zalakowanych beczkach.
Dzięki
wieloletnim
badaniom
prowadzonym w szwedzkich
bibliotekach
(przede
wszystkim w Uppsali)
przez Józefa Trypućkę
i jego kontynuatorów udało się ten wywieziony księgozbiór w znacznym stopniu
odtworzyć. Ich efektem jest trzytomowy katalog12 zawierający opis
„58 rękopisów, 336 inkunabułów
i 2255 druków z XVI–XVII wieku
w 2339 egzemplarzach”13.
Biblioteka braniewskich jezuitów nie była jedyną o iarą wojny
szwedzkiej – podobny los spotkał
również bibliotekę kapituły warmińskiej we Fromborku. Dzięki
żmudnym badaniom historyków
niemieckich i polskich prowadzonych od połowy XIX w. wiadomo, że
w samej Uppsali znalazło się ponad

Rękopis księgi formularzowej biskupstw
pruskich wywiezionej
z obszaru Warmii przez
wojska szwedzkie17
(fot. R. Biskup)

1400 woluminów
z fromborskiej biblioteki – wśród nich
61 średniowiecznych
rękopisów i ponad 140
inkunabułów14.
Wśród
wywiezionych
z Fromborka woluminów znajdował się również liczący 50
egzemplarzy księgozbiór stanowiący niegdyś własność Mikołaja Kopernika. Podobnie jak
pozostałe książki fromborskie
został przewieziony do Uppsali. Przez dziesięciolecia książki Kopernika przechowywano
w Obserwatorium Astronomicznym w Uppsali, a w latach 80.
ubiegłego wieku przekazano
je do biblioteki uniwersyteckiej15.
O należących do fromborskiego
kanonika i astronoma książkach
zrobiło się głośno przed kilkoma

laty w związku z poszukiwaniami grobu Kopernika w katedrze
fromborskiej
prowadzonymi
przez prof. Jerzego Gąssowskiego
z Akademii Humanistycznej im.
Aleksandra Gieysztora. W celu zidentyfikowania czaszki znalezionej podczas wykopalisk prowadzonych koło ołtarza Św. Krzyża
w katedrze sięgnięto po materiał
genetyczny, który znaleziono
w należących niegdyś do Mikołaja Kopernika książkach. Badacze,
wśród nich m.in. prof. Władysław
Duczko, znany z prac poświęconych kontaktom wikingów ze Słowiańszczyzną, poddali analizie
dzieło niemieckiego astronoma
i matematyka Johanna Stöfflera
Calendarium Romanum Magnum
z 1518 r. Między stronicami odnaleźli dziewięć włosów, z których dwa nadawały się do porównawczych badań genetycznych.
Po kilku miesiącach stwierdzono
zgodność informacji genetycznej znajdującej się w znalezionych włosach z DNA pobranego
ze szczątków odkrytych w katedrze fromborskiej16.
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Tomasz Werner (ok. 1430–23 XII 1498) – syn burmistrza braniewskiego Tomasza i Katarzyny Trunzmann; studiował w Lipsku, gdzie
uzyskał magisterium sztuk wyzwolonych i doktorat teologii; był również dziekanem i rektorem tej uczelni. Od 1464 r. członek warmińskiej
kapituły katedralnej; doradca m. in. biskupa warmińskiego Łukasza Watzenrodego (1489–1512). Fundował stypendia dla ubogich studentów
z Prus, a w testamencie z 1498 r. zapisał swój księgozbiór franciszkanom braniewskim – T. Borawska, Werner Tomasz, [w:] Słownik Biograficzny
Kapituły Warmińskiej, Olsztyn 1996, s. 270–271.
12
J. Trypućko, The catalogue of the book collection of the Jesuit College in Braniewo held in the University Library in Uppsala, Vol. 1: Introduction, manuscripts, incunabula, Vol. 2: The 16th and 17th century books, Vol. 3: Indexes, ed. by M. Spandowski, S. Szyller, Warszawa–Uppsala 2007.
13
H. Grabowska, dz. cyt., s. 116.
14
H. Keferstein, Biblioteka kapituły fromborskiej, „Rocznik Olsztyński” 12–13 (1981), s. 49–66.
15
Carolina Rediviva przechowuje 43 książki toruńskiego astronoma: P. Czartoryski, The Library of Copernicus, [w:] Science and History. Studies in Honor of Edward Rosen, red. E. Hilfstein, P. Czartoryski, F. D. Grande, Studia Copernicana 16, Wrocław 1978, s. 355–396.
16
W. Duczko, Genom Mikołaja Kopernika i księgozbiór astronoma w Uppsali, [w:] Warmińska Kapituła Katedralna. Dzieje i wybitni przedstawiciele, red. A. Kopiczko, J. Jezierski, Z. Żywica, Olsztyn 2010, s. 31–34.
17
„Formularz z Uppsali”. Późnośredniowieczna księga formularzowa biskupstw pruskich, edycja i komentarz R. Biskup, Fontes Towarzystwa
Naukowego w Toruniu, t. 109, Toruń 2016.

Uppsala – historical and religious capital of Sweden and its links with Poland
Uppsala is a city, where remnants of special relations of Poland and Sweden can be found today. In the first place the cathedral
must be analysed, which – built in the Old Uppsala (Gamla Uppsala) – confirms the special meaning of the city in pre-Christian
times. Because of Saint Eric’s relics, it is often called Saint Eric’s Cathedral, and inside there is a chapel of Catherine Jagiellon – the
youngest daughter of King Sigismund I the Old and Bona Sforza. Catherine was a wife of King John III of Sweden, her body was
buried there after death in 1583 and Polish emblems are visible for the visitors. The bell Thornan, stolen by the Swedes from Toruń
during the Great Northern War in 1704 and placed in the cathedral, cannot be seen. Another part of Poland’s heritage can be found
in Carolina Rediviva, which is the university library with a collection of 5 million volumes. There are valuable Polish manuscripts
stolen by the Swedish army during wars in the 17th century, and among of them there are Copernicus’ books.
Tłumaczyła: Magdalena Śnieć

relacje – dyskusje – konfrontacje

Nie ma prostej odpowiedzi na pytanie, czym było miasto średniowiecznej Europy.
W jednej z monografii czytamy: „[t]akie są miasta, jakie kraje, w których leżą, a więc
różnorodne, jak różnorodne są kontynenty, strefy klimatyczne i geograficzne”1.
Słowem, ile miast, tyle historii.
Zamek Toompea w Tallinnie, aut. Abrget47j, https://commons.wikimedia.org

Livonia ab urbe condita
– o średniowiecznej urbanizacji Inflant
Anna Marynowska

O

1
2
3

renami drugiej strefy były również
obszary Europy rzymskiej, w których jednak antyczna i późnoantyczna tradycja urbanistyczna była
przerwana i przywrócona później,
po okrzepnięciu tam wczesnośredniowiecznych państwowości.
Do tych terytoriów zaliczyć można
m.in. tereny Galii, na których rozwinęło się państwo Franków. Trzecia
natomiast strefa, szczególnie nas
dziś interesująca, to terytoria pozarzymskie, do których wzorce urbanistyczne nie dotarły aż do pełnego
średniowiecza. Pośród tych obszarów wymienić można obok Rusi
państwa Piastów i Irlandii również
tereny nadbałtyckie – m.in. kraje
skandynawskie, Prusy oraz In lanty.

Inflancki tort
Zanim w XVI w. rozgorzały wojny o panowanie nad In lantami,

M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1986, s. 8.
R. Bartlett, Tworzenie Europy. Podbój, kolonizacja i przemiany kulturowe 950–1350, Poznań 2003, s. 255.
M. Bogucka, H. Samsonowicz, dz.cyt., s. 21.
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d
XI-wiecznej
Wenecji
znacznie różniła się Genua,
a od obydwu odmienny był
przedlokacyjny Kraków jako
siedziba księcia; czym innym był wendyjski Rostok, a czym
innym
karoliński
Akwizgran.
Z punktu widzenia ustroju krzyżacki Toruń z prawem chełmińskim
znacząco się różnił od położonego
zaledwie sześćdziesiąt kilometrów
dalej biskupiego Włocławka.
Choć wszystkie te ośrodki były
i są uznawane za miasta, każde
było nim według innych kryteriów.
Stąd niełatwo jest wypracować
jedną de inicję, która pasowałaby
do każdego z miast średniowiecznej Europy. Mogą bowiem występować m.in. poważne „rozbieżności pomiędzy kategorią miast

wyłonionych przy pomocy de inicji
gospodarczej i de inicji prawnej”2,
a na tym z pewnością nie koniec.
Decydując się na syntetyczne
ujęcie historii urbanistyki w Europie, historycy zwykli rozpoczynać
rozważania od prezentacji podziałów na regiony lub strefy z miastami o podobnej jakości prawnej,
czasu powstania bądź zbliżonych
funkcji gospodarczych czy religijnych.
Jednym z najpopularniejszych
podziałów Europy na strefy jest
podział podług stopnia recepcji
rzymskiej tradycji urbanistycznej. Pierwsza ze stref miała obejmować tereny byłego Cesarstwa
Rzymskiego, na których po wędrówkach ludów ostały się ośrodki
miejskie o antycznym rodowodzie,
a zatem przebiegała „na osi łączącej Lewant przez Bałkany z portami Egiptu, Włoch i Hiszpanii”3. Te-
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a hetman Chodkiewicz zwyciężył
Szwedów w bitwie pod Kirchholmem, tereny te były łakomym kąskiem dla innych rywali. Krzyżacy, rozbudowujący właściwie bez
przeszkód4 od lat 30. XIII w. swoje
władztwo w Prusach, w In lantach
pojawili się praktycznie w środku
kon liktu o panowanie.
Podczas gdy jeszcze w drugiej
połowie XII w. docierali do In lant
tylko misjonarze, u progu XIII stulecia zjawili się tam krzyżowcy pod
wodzą Alberta von Bekeshovede,
którego arcybiskup bremeński Hartwig II mianował biskupem Liwów.
Biskup Albert w 1201 r. podjął się
budowy miasta Rygi, inaugurując
kolonizację In lant, a swym zbrojnym ramieniem uczynił Zakon Kawalerów Mieczowych.
Wkrótce sukcesywnie podążający wzdłuż górnej Dźwiny członkowie Zakonu zażądali uposażenia od biskupa, w efekcie czego
uzyskali prawo do trzeciej części
tak zdobytych, jak i niezdobytych
jeszcze ziem. Natomiast próby
zajęcia Estonii przez Kawalerów
w latach 20. i 30. XIII w. wywołały reakcję Waldemara II, króla
Danii. Waldemar II traktował owe
ziemie jako teren przeznaczony
pod duńską ekspansję, którą już
w XII w. królowie Danii prowadzili na południowo-zachodnim wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Duńską metodę zasiedlania podbitych
terenów trudno w istocie nazwać
zasiedlaniem – wojska królewskie
głównie pustoszyły nadbałtyckie
terytoria. Taka forma podboju zdecydowanie nie przynosiła trwałych
zdobyczy w In lantach, zamieszkiwanych przez zorganizowane
i dzielne ludy przywiązane do swojej religii. Dopiero zakusy Kawalerów Mieczowych, zwłaszcza zaś
przejęcie najważniejszej duńskiej
twierdzy – Rewla – skłoniły Waldemara do większego zaangażowania
w Estonii.

własnym kawałkiem lądu, natomiast całkiem na północy panowali
Duńczycy5”. In lanty znalazły się
w granicach Europy chrześcijańskiej oraz Europy zurbanizowanej.

Bogactwo, fachowość
i zmysł handlowy

Pieczęć Waldemara II Zwycięskiego, króla Danii
w latach 1202–1241 (rysunek Karla Georga Jensena
w książce A. Thiseta Danske kongelige Sigiller, Kopenhaga 1917. Domena publiczna

Nieoczekiwanie Zakon Kawalerów Mieczowych poniósł ogromną
klęskę w wyprawie na Litwę i Semigalię w roku 1236. Władztwo
in lanckie zostało prawie zdobyte,
a ofensywa pogańska dotarła nawet do ziem pruskich. Inicjatywę
przejęli wówczas Krzyżacy, którzy
dla działań na terenie In lant uzyskali status krucjaty. Sprawnie
zapanowali nad nielicznymi już
in lanckimi terytoriami Kawalerów
Mieczowych, a z Waldemarem II
podpisali układ w Stensby (1238),
dzielący In lanty na strefy wpływów.
Do 1255 r. Krzyżakom udało się
odzyskać to, co Kawalerowie utracili. „W ten sposób zarysował się
przyszły podział władztw w krajach bałtyckich między różne siły.
Oprócz terenów pod bezpośrednią
kontrolą Krzyżaków, istniały terytoria biskupstw: ryskiego, dorpackiego, ozylskiego i kurlandzkiego.
Również miasto Ryga dysponowało

„Bogactwo, fachowość i zmysł
handlowy nowych skupisk populacji czyniła je taches d’huile Prus
i In lant, z których jak oliwa na fale
sączyły się w głąb puszcz i moczarów kultura, technologia i handel,
przekształcając plemienne społeczności skuteczniej niż podboje
i chrzest”6 – tak o nowej formie
podboju i kolonizacji, a zakładaniu
miast w Prusach i In lantach pisze
Eric Christiansen. Najwcześniejszym spośród tamtejszych miast
była biskupia Ryga, kolejne zaś
miasta zaczęły wyrastać w In lantach w latach 20. XIII w. (zakładane
najpierw przez Kawalerów Mieczowych), a w Prusach dekadę później.
Funkcje, jakie owe miasta pełniły,
nie różniły się zbytnio od funkcji
osad rzemieślniczo-handlowych
i grodów obronnych Estów i Liwów. Jednak forma nowych miast
– tak przestrzenna, jak i prawna –
jaką zaproponowali nowi władcy
tych ziem, była tam dotychczas niespotykana i co więcej, niebywale
skuteczna.
Obydwa nadbałtyckie władztwa zakonu krzyżackiego nieco się
od siebie różniły. Przede wszystkim
w Prusach Krzyżacy dzierżyli władzę samodzielnie, nie licząc czterech biskupstw: warmińskiego, pomezańskiego, sambijskiego i chełmińskiego, przy czym na obsadę
trzech ostatnich mieli duży wpływ.
Znakomita większość ośrodków
miejskich w Prusach otrzymywała
prawo chełmińskie, Kulm Handfeste albo Kulmer Recht, będące
odmianą prawa magdeburskiego.
Nieliczne uzyskały prawo lubeckie, a z racji większych uprawnień

4
Dopiero w 1243 r. zakon krzyżacki zobowiązano do podzielenia się wpływami z biskupami misyjnymi, wcześniej natomiast mistrz Herman von Salza zadbał o to, aby wyłącznie Zakon miał prawa do Prus, zob. E. Christiansen, Krucjaty północne, Poznań 2009, s. 122–123.
5
W. Froese, Historia państw i narodów Morza Bałtyckiego, Warszawa 2007, s. 109. Duńczycy zakończyli panowanie w 1346 r., sprzedając
swoje inflanckie posiadłości Krzyżakom, zob. M. Biskup, Władztwa terytorialne w średniowiecznych Inflantach i ich granice, [w:] Zakon krzyżacki
w Prusach i Inflantach. Podziały administracyjne i kościelne XIII–XVI wiek, Toruń 2013, s. 159.
6
E. Christiansen, dz.cyt., s. 131.

na miejscu osady ińskiej. W 1227 r.
Duńczycy utracili fort na rzecz
Kawalerów Mieczowych, którzy
w 1230 r. założyli tam miasto i nazwali je Rewal (obecnie: Tallinn).
Dwanaście lat po odzyskaniu miasta, więc w 1248 r., Duńczycy potwierdzili nadanie Rewalowi prawa lubeckiego. Wokół duńskich
fortów wyrosły również dwa kolejne miasta: Wesenberg (Rakvere)
i Narva, którym przyznano prawo
lubeckie (oparte na rewalskim) odpowiednio w 1345 i 1302 r.
W granicach arcybiskupstwa
ryskiego znalazły się, prócz stolicy, trzy inne duże miasta: Lemsal
(dziś: Limbaži), Kokenhausen
(Koknese) oraz Roop (Straupe).
Dwa pierwsze wyewoluowały
w osady miejskie z założonych
w pierwszej połowie XIII w. zamków; ostatnie było prywatnym
miastem rodu Rosen. Biskup Ozylii, Rotalii i Dagö mógł się również
poszczycić trzema miastami, które
także wyrosły wokół zamków wybudowanych w XIII stuleciu. Były
to Leal (Lihula), Hapsal (Haapsalu) i Arensburg (Kurressare). Warto odnotować, że Hapsal uzyskał
w 1294 r. prawo ryskie, przy czym
nadawanie praw miejskich przez

7
R. Czaja, Miasta inflanckie w XIII–XVI w., [w:] Zakon krzyżacki w Prusach i Inflantach. Podziały administracyjne i kościelne XIII–XVI wiek,
Toruń 2013, s. 219.
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dla mieszczan wpisanych w owo
prawo Krzyżacy upodabniali je bardzo do chełmińskiego. Należy podkreślić, że kolonizacja na prawie
niemieckim obejmowała również
obszary wiejskie, będące zapleczem powstających miast, co nie
występowało nad Dźwiną. W przypadku miast zakładanych przez zakon krzyżacki i biskupów pruskich
obserwuje się stosunkowo dużą
stabilność i konsekwencję w metodach postępowania podczas lokacji
miast pod względem zarówno form
prawnych, jak i form przestrzennych – podobnie odmiennie niż
w In lantach.
W In lantach Krzyżacy nie byli
ani jedynymi władcami, ani jedynymi urbanizatorami. Tamtejsze miasta były zakładane także z inicjatywy arcybiskupa ryskiego, biskupów dorpackiego i ozylskiego,
jak również Duńczyków. W tym
należy upatrywać odmienności
prawno-ustrojowych poszczególnych miast in lanckich oraz zróżnicowanych układów przestrzennych.
W budowie własnych siedzib
Duńczycy wykorzystywali stare
osady autochtonów. Wcześnie,
bo w 1219 r., wybudowano fort

relacje – dyskusje – konfrontacje

Historyczna mapa Inflant, aut. Pierre Andre Leclercq, https://commons.wikimedia.org

biskupów in lanckich nie było powszechną praktyką. Biskup dorpacki zdecydował się na taki krok
w stosunku do swojej siedziby,
Dorpatu (Tartu), bardzo wcześnie,
bo w 1225 r., ale już biskup Kurlandii długo zwlekał z nadaniem
Hasenpothowi (Aizpute) prawa
ryskiego – uczynił to dopiero
w 1378 r.
W Latgalii, Kurlandii, Jerwie
i środkowych In lantach zasługi urbanizacyjne jednako oddać należy
Kawalerom Mieczowym i Krzyżakom. In lanccy rycerze wybudowali
zamki Wolmar (Valmiera) i Wenden (Cēsis) w Latgalii, a Krzyżacy
w XIV stuleciu nadali rozwiniętym
osadom (zwanym Hakelwerkami)
prawa miejskie, najczęściej wzorowane na prawie Rygi. W Kurlandii,
słabo zurbanizowanej, od XIII w.
rozwijały się osady w Windau (Ventspils) i Goldingen (Kuldīga), w Jerwie Krzyżacy pobudowali zamek
Weissenstein (Paide) w 1265 r.,
a w środkowych In lantach powstały zamki Fellin (Viljandi) (być może
już w 1217 r.) i Pernau (Pärnu)
w 1265 r. Wszystkie zyskały prawa
w XIV stuleciu za wyjątkiem Fellinu,
który statusem miasta z własnym
prawem ryskim mógł się poszczycić
już w 1285 r.
„Do połowy XVI w. w In lantach
powstało 19 miast, w tym 10 zakonnych i 9 biskupich”7. Miasta te
istnieją do dzisiaj, podobnie zresztą jak ówcześnie lokowane miasta
pruskie, zatem średniowieczne wysiłki urbanizacyjne okazały się nad
wyraz trwałe.
Należy podkreślić dwie zasadnicze funkcje miast in lanckich.
Pierwszą i główną przyczyną urbanizacyjną były racje militarne.
Prowadzący krucjatę przeciwko
poganom krzyżowcy zakładali fortece dla umocnienia świeżo zdobytej władzy oraz stworzenia punktu
obronnego przed ewentualną odsieczą. Wokół tych fortów wyrastały stopniowo Hakelwerki, z czasem
zaś rozwijały się w miasta. Druga
funkcja zatem to organizacja han-

relacje – dyskusje – konfrontacje
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Grzegorz IX, papież, łączy zakon
kawalerów mieczowych
z zakonem krzyżackim w Liwonii,
14 maja 1237, AGAD, Zbiór
Dokumentów Pergaminowych,
nr 4372. Domena publiczna

dlu, zwłaszcza dalekosiężnego
i opartego na Hanzie, i ułatwienie
komunikacji na terenie In lant.
Właśnie z racji ewolucyjnego rozwoju osad rzemieślniczo-handlowych przy zamkach lub kościołach
forma przestrzenna miast in lanckich daleka była od regularnej.
O ile w Parnawie osadę i jej równoległe ulice wytyczono na wschód
od zamku, to w Wenden nie sposób
dostrzec jakiejkolwiek regularności. Dorpat wciska się między
wzgórze katedralne a rzekę Embach. Najciekawszy zgoła kształt
przybrał średniowieczny Rewal,
w którego obrębie znalazły się istniejące uprzednio osady kupców
ruskich, gotlandzkich, estońskich
i gotlandzkich, które bynajmniej
nie były wytyczone z dbałością
o regularność.

Livoniae nova descriptio, Joanne Portantio auctore (Mapa historyczna Inflant autorstwa Johannesa Portantiusa) mapa przypuszczalnie z XV wieku, pierwotnie opublikowana w Theatrum Orbis Terrarum Abrahama Orteliusa. Domena publiczna

Prawa i uprawnienia
Pod względem prawnym zauważalne są w In lantach dwa wzorce. Miasta duńskie uzyskiwały
z czasem prawo lubeckie (za pośrednictwem Rewala), natomiast
miasta zakonu i niektóre biskupie
– ryskie. Sama zaś Ryga korzystała z postanowień i kompromisów
wypracowanych na przestrzeni lat
oraz, od 1225 r., z praw, jakimi cieszyli się mieszczanie Visby na Gotlandii.
Prawo miejskie regulowało
znaczną większość przejawów
współżycia społecznego i całkiem
sporo aspektów życia prywatnego.
Wysoce istotne dla mieszczan były
m.in. zapisy regulujące kwestie
spadkowe, podatkowe i majątkowe. Warto mieć na uwadze rodzaje
źródeł, jakie informują nas o pra-

* * *
Nadanie Rydze prawa Visby (ius Gotorum), przekład
własny na podstawie Hansisches Urkundenbuch, Bd I,
oprac. K. Hohlbaum, Halle 1876, s. 60–61.
Powiedział zatem [biskup Albert – przyp. A.M.], że
obywatele miasta są dopuszczeni do stanowienia sędziego miejskiego na mocy ius Gotorum, którego udzielił im biskup od założenia miasta. [...] od założenia
miasta udzielono obywatelom ius Gotorum, a szczegól-

wach miast. Dokument nadający
przywileje określonego miasta,
np. przywilej prawa ryskiego, nie
musi koniecznie zawierać szerokiego wykazu postanowień owego
prawa. Na przykład dokument nadający mieszczanom ryskim prawo Visby wskazuje tylko najogólniejsze postanowienia tego prawa.
Szczegółowe zapisy w „mieście-prawodawcy” wykształcały się
stopniowo i przez nie były przechowywane. Na wniosek danego
miasta, np. Rewala, któremu nadawano jakieś nowe prawo (w przypadku Rewala lubeckie), w mieście, z którego prawo pochodziło,
dokonywano spisania najbardziej
aktualnej wersji przywilejów, obowiązków i zarządzeń miejskich
i w takim kształcie przekazywano
zainteresowanym mieszczanom.

nie wolności od walki, myta, gorącego żelaza i prawa
do wraku8. Wątpliwe wszelako, czy było to ius Gotorum.
Dla zgody powszechnej przekazano je w ten sposób:
1. mianowicie mieszczanie winni mieć możliwość swobodnego wyboru sędziego miasta, którego przedstawiają biskupowi, a biskup tegoż wprowadza
na urząd.
2. Tenże sędzia pieczę nad wszystkimi sprawami doczesnymi sprawować będzie; ludzie zaś w jurysdykcji biskupa i inni, którym biskup nadał ziemie, ma-

8
O tzw. ius naufragii zob. tenże, The changes of the navigation and the maritime trade in the Baltic Sea in the late medieval period, [w:] Gentes
de mar en la ciudad atlántica medieval, red. J.A. Solorzano Telechea et al., Logroño 2012, s. 245-246.

Prawo lubeckie dla Rewala – fragmenty postanowień prawa miejskiego z odpisu w 1257 r., tłum. własne
na podstawie Die Quellen des Revaler Stadtrechts, Bd. I,
oprac. F.G. von Bunge, Dorpat 1844, s. 3, 12, 26, 28.
2. Reguły zwoływania sądów [tzw. thingów]
Trzykrotnie w roku odbywa się spotkanie sądu (legitimus placitus), które zowie się w mowie prostej thingami. Kiedy zbliża się drugi poniedziałek po Wielkiej
Nocy [odbywa się pierwszy thing]. Kiedy zbliża się drugi poniedziałek po Pięćdziesiątnicy. I kiedy zbliża się
drugi poniedziałek po Objawieniu Pańskim. I przyjść
na nie winni posiadający, którzy są w mieście.
[...]
28. O statutach
Ktokolwiek złamie postanowienie miasta, osądzą go
sędziowie, i z tego co posiadał, przejmują sędziowie
w trzeciej części i mieszczanie w drugiej.
64. O pokoju Bożym
Pokój zatem, który zwie się pokojem Bożym bójek
[dosłownie livor et effusio erubris – przyp.], nie zabrania pod warunkiem, że nie ktokolwiek bierze w nich
udział nie łamie prawa swojego.
72. O pożyczaniu miecza
Ktokolwiek innemu użyczył miecza i miecz ten nie
został zwrócony do niego, i jeśli miecz miał mniejszą
lub większą wartość, będzie miał za niego zapłacone
trzy solidy.

Nadanie prawa ryskiego dla Hasenpothu z 1378 r.,
tłum. własne na podstawie Liv-, esth- und kurländisches
Urkundenbuch, Bd. III, oprac. F.G. von Bunge, H. Hilderbrand, Reval 1857, s. 105.
[...] i za zgodą wszystkich mieszczan Hasenpothu
i dla wiadomości spadkobierców i potomków, mianowicie że do miasta należy wszystko od kanału przy murach przedzamcza zamku Hasenpothu do pól pobliskiej
osady. Sądzimy przeto, że mieszkańcy [Hasenpothu]
winni mieć wolność i korzyści prawa ryskiego, i w ten
sposób, w jaki mieszkańcy Goldingen i Windau je stosują. Jako przestrzegać owego prawa mieszczan będzie
kapituła, tak winni inni praw kapituły przestrzegać
i nie łamać. [...] Wreszcie, obywatele mają prawo korzystać z pastwisk, pól i wszelkich dóbr wspólnoty, które
do miasta przylegają.
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gistrzy, prepozyci i inni nie podlegają orzeczeniom
sędziego za wyjątkiem umów, do jakich się zobowiązali i wykroczeń, jakie popełnili w mieście lub w jego
posiadłościach.
[...]
4. Bicie monety w jakiejkolwiek formie należy do pana
biskupa, pod warunkiem że będzie tej samej jakości
i wagi, jakie mają monety Gotlandii.
5. Obywatele przeto wolni są od czterech wymienionych, mianowicie żelaza, myta, prawa pana do wraku
i walki.
6. Wszyscy zatem chcący w mieście zamieszkać mogą
stać się obywatelami i otrzymać to prawo.
[...]
Sporządzono w Rydze, w Roku Pańskim 1225, w miesiącu grudniu dnia 13 [...].

relacje – dyskusje – konfrontacje

„Chętnie dam wam wszystkim złoto
i srebro, i co tylko posiadam
lub w jakikolwiek sposób nabędę,
z wyjątkiem mojego okrętu”.
Thorkel, przywódca wikingów1

Statki w kulturze wikingów
Jordan Siemianowski

Wiadomości Historyczne 3/2016

14

ódź stała się symbolem epoki wikingów, będąc nie tylko
środkiem transportu, lecz także
wpisując się w wikińską kulturę. Ogromne znaczenie łodzi
wynikało przede wszystkim z geograficznego ukształtowania północnoeuropejskich obszarów. Dla zamieszkującej Skandynawię ludności
bliskość morza stanowiła znaczący
czynnik, który decydował o zasiedlaniu nadbrzeżnych terenów. Co prawda mieszkańcy Norwegii i Szwecji żyli
w niewielkiej odległości od siebie,
ale bliskość ta była jedynie pozorna, gdyż oddzielające ich lasy i góry
rzadko kiedy były zasiedlane, będąc
zarazem przeszkodą w utrzymywaniu wzajemnych kontaktów. Z kolei
żaden skrawek Danii nie leżał zbyt
daleko od morskiego wybrzeża, a pas
gęstych lasów położony w południo-

Ł

1

wej części Półwyspu Jutlandzkiego
stanowił zaporę utrudniającą przedostanie się do kontynentu europejskiego, skłaniając do uprawiania żeglugi morskiej2.
Zasięg aktywności żeglugowej
wikingów musi budzić powszechny podziw. Wikingowie norwescy
dotarli do terenów dzisiejszej Wielkiej Brytanii, Irlandii, Islandii,
Wysp Owczych, Grenlandii, a także
do północno-wschodnich wybrzeży
Ameryki Północnej. Do obszarów
zainteresowań wikingów duńskich
należały zaś Anglia, północne obszary Niemiec, Francja, kraje śródziemnomorskie z Bliskim Wschodem oraz Konstantynopolem. Wikingowie szwedzcy z kolei udawali
się do Finlandii oraz na Ruś3.

Rodzaje wikińskich łodzi
Współczesna wiedza o statkach
wikingów w głównej mierze opiera
się na wynikach badań archeologicz-

Kronika Thietmara, tłumaczenie, wstęp i przypisy M.Z. Jedlicki, Kraków 2005, księga VII,
43, s. 197.
2
J. Bill, Schiffe und Seemannschaft, [w:] Die Wikinger. Geschichte und Kultur eines Seefahrervolkes, red. P. Sawyer, Hamburg 2008, s. 192.
3
B. Piotrowski, Tradycje jedności Skandynawii. Od mitu wikińskiego do jedności nordyckiej,
Poznań 2006, s. 21.
4
C. Krag, Vikingtid og rikssamling 800–1130, [w:] Aschehougs Norges historie, t. 2, red.
K. Helle, Oslo 2005, s. 21; E. Roesdahl, Historia wikingów, Gdańsk 2001, s. 79.
5
Sagi częstokroć przekazują wiele opisów wikińskich statków, bardzo malowniczych, a zarazem bardzo szczegółowych i na przekór temu – stereotypowych. Zob. C. Krag, dz.cyt., s. 21.
6
P.G. Foote, D.M. Wilson, Wikingowie, Warszawa 1975, s. 230, 232.
7
E. Gunnes, Rikssamling og kristing 800–1177, [w:] Norges historie, red. K. Mykland, t. 2,
Oslo 1976, s. 117.

nych. Dobrze zachowane łodzie odnajdywano nie tylko w Skandynawii, lecz
także w Anglii oraz na południowym
wybrzeżu Bałtyku. Najlepiej zachowanymi oraz najsłynniejszymi są norweskie statki z Oseberg oraz Gokstad, odkryte odpowiednio w 1904 i 1880 r.4
Do tych znalezisk należy dodać informacje uzyskane dzięki odkrytym
licznym pochówkom łodziowym.
Ponadto licznych wiadomości dostarczają rozsiane na terenie Gotlandii
pomniki kamienne (tzw. bildesteiner,
od typowych kamieni runicznych odróżniała je bogatsza ornamentyka oraz
krótsze inskrypcje runiczne), szkice
wydrapane na kawałkach drewna
w Norwegii, liczne opisy, jakie zawiera
poezja skandynawska i zachodnioeuropejska, sagi5, zbiory praw, monety,
a także słynna Tkanina z Bayeux.
Naturalnie wikińskie statki dzieliły się na wiele kategorii w zależności od ich wielkości i przeznaczenia. Ogólną nazwę dla wszystkich statków stanowiło słowo skip,
czyli „statek”, używane niemal dla
każdej jednostki pływającej6. Najprostszym typem statku była zwykła
dłubanka oraz inne od niej pochodne.
Jej nazwa – eikja wywodzi się od słowa eik, czyli „dąb”. Co ciekawe, w języku norweskim ten typ łodzi nosi
nazwę karver, która pochodzi od greckiej nazwy karabos i która wskazuje
na kontakty wikingów ze światem bizantyjskim7. Tego typu jednostek uży-

Odkrycia i rozwój
wikińskich statków

18 ton. Cała konstrukcja jednostki,
prócz sosnowego masztu, rej28 i wioseł, została wykonana z dębu29. Zanurzenie statku wynosiło w przybliżeniu 1 m głębokości30.
Najważniejszą częścią statku był,
mający w przekroju poprzecznym
kształt litery „T”, kil31. Mierzył 25 cm
wysokości i cechował się solidną oraz
mocną konstrukcją, dzięki której
zmniejszono ciężar dziobu. Zanurzenie jednostki było przez to większe,
co pozwalało na swobodniejsze manewrowanie kadłubem na otwartym
morzu32. Na gokstadzkim statku odnaleziono 64 tarcze, po dwie na każde wiosło, więc załoga musiała liczyć
8

Dziś w języku norweskim słowo båt
oznacza łódź.
9
P.G. Foote, D.M. Wilson, dz.cyt., s. 232.
10
A. Forte, R. Oram, F. Pedersen, Państwa
wikingów. Podboje – władza – kultura. Wiek
IX–XI, Warszawa 2012, s. 125.
11
C. Krag, dz.cyt., s. 21–22. Mocnica to
zgrubiony lub zdwojony pas poszycia burty
lub pokładu stosowany w celu wzdłużnego
wzmocnienia konstrukcji statku. Zob. P.M.
Kopetz, Leksykon morski, Londyn 1983,
s. 130.
12
C. Krag, dz.cyt., s. 22.
13
M. Gravier, Les Scandinves. Histoire des
peuples scandinaves, épanouissement de leurs
civilisations des origines à la Réforme, Paryż
1984, s. 158.
14
J. Bill, Schiffe und…, s. 195. E. Roesdahl,
dz.cyt., s. 81.
15
A. Forte, R. Oram, F. Pedersen, dz.cyt.,
s. 106.
16
J. Bill, Schiffe und…, s. 195.
17
C. Krag, dz.cyt., s. 23.
18
J. Bill, Schiffe und…, s. 195.
19
E. Roesdahl, dz.cyt., s. 81.
20
Stewa to stalowa lub drewniana, zagięta do góry belka, stanowiąca przedłużenie stępki. Zob. P.M. Kopetz, dz.cyt., s. 144.
21
E. Roesdahl, dz.cyt., s. 81.
22
C. Krag, dz.cyt., s. 23.
23
M. Gravier, dz.cyt., s. 158.
24
Dziobnica, inaczej stewa przednia,
to element konstrukcyjny statku łączący
jego obie burty, będący jednocześnie przedłużeniem kila w części dziobowej statku.
Zob. P. M. Kopetz, dz.cyt., s. 116.
25
P.G. Foote, D.M. Wilson, dz.cyt., s. 243–
244.
26
J. Bill, Schiffe und…, s. 196, 199.
27
Reja to poziome drzewce omasztowania statku stosowane do rozpinania żagli
trapezowych bądź też prostokątnych. Zob.
P.M. Kopetz, dz.cyt., s. 140.
28
P.G. Foote, D.M. Wilson, dz.cyt., s. 238.
29
M. Magnusson, Die Wikinger. Geschichte und Legende, Düsseldorf 2007, s. 37.
30
P.G. Foote, D.M. Wilson, dz.cyt., s. 238.
31
C. Krag, dz.cyt., s. 23.
32
M. Magnusson, dz.cyt., s. 38.
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Rozwój rzemiosła szkutniczego
w Skandynawii prezentowany jest
przez kilka odkrytych łodzi, spośród
których na szczególną uwagę zasługuje ta pochodząca z IV w. i odnaleziona w 1859 r. w duńskiej miejscowości Nydam. Jej wartość podkreślają
kolejne wykopaliska archeologiczne,
które dostarczyły od 15 do 20 nieco
odmiennych i mniej funkcjonalnych
jednostek. Łódź z Nydam wyróżniała
się od nich bardziej rozwiniętą konstrukcją, a także mocno zakrzywionym dziobem11.
Odnaleziona w 1920 r. w norweskim Kvalsund i pochodząca z VII w.

jednostka prezentuje kolejny stopień
rozwoju statków. Poszycie klepkowe
tej jednostki wzmocniono naprawdę wytrzymałym kilem, dzięki czemu możliwe stało się żeglowanie
na większe odległości, w dodatku
z większą masą ładunku. Nadto przekrój statku przybrał zaokrąglony
kształt, dzięki czemu osiągnięto większą stabilność. Dopiero od tego typu
jednostki możemy mówić o technicznej rewolucji w żegludze skandynawskiej, która nastąpiła w VII oraz w następnym stuleciu. Wówczas łodzie
stały się statkami żaglowymi w pełnym znaczeniu tego słowa12.
Najsłynniejszy wikiński statek
pochodzi z miejscowości Oseberg
(nazwa miejscowości ma genezę od pochowanej tam królowej
Åsa13) położonej w zachodniej części Oslo jord14. Badania dendrochronologiczne wykazały, że długa
na 21,4 m oraz szeroka na 5,10 m15
dębowa jednostka16 pochodzi z około 820 r. Jej wysokość, licząc od dna
pokładu do kila, wynosi 1,4 m17.
Maszt, który prawdopodobnie liczył
13 m długości18, umieszczono niemalże w połowie długości statku19.
Każda burta została zbudowana
z dwunastu listew; górna listwa burtowa miała 15 otworów na wiosła
z każdej strony20. Zakończone spiralą
i ozdobione wymyślnymi ornamentami zwierzęcymi stewy21 były bardzo wysokie22. Żagiel, jak w większości przypadków wikińskich statków,
miał kształt kwadratowy23. Ponadto
statek ten charakteryzuje się ogromną wartość artystyczną24 dzięki pięknie zdobionej dziobnicy25, na której
szczegółowo wykonano ornamenty
wkomponowane w zwinięty w spiralę dziób26.
Najlepiej zachowany wikiński statek odkryto w położonej około 20
kilometrów na południe od Oseberg
miejscowości Gokstad. Zachowany
stan łodzi pozwolił na możliwe najpełniejsze i najwierniejsze odwzorowanie konstrukcji wikińskiego statku. Jednostkę tę wybudowano między 895 a 900 r. Jej długość wynosi
21 m, szerokość 5 m, wysokość 1,6–
1,7 m27. Ciężar własny statku, bez
ładunku, obliczono na 9 ton, a z wyposażeniem ważył prawdopodobnie
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wano powszechnie na jeziorach oraz
rzekach. Z kolei bátr8, znane również
jako eptirbátr („łódź na holu”), odnosi się do zwykłej łodzi.
Statek przeznaczony do transportu towarów to ferja (angielskie
ferry, czyli „prom”), a także byrdingr,
którego nazwa prawdopodobnie
pochodzi od wysokich burt umożliwiających umieszczenie między nimi
znaczącej ilości towarów. Jednakże
do głównych statków pełnomorskich należał knorr, którego nazwa
do dziś ma niewyjaśnioną etymologię. Najprawdopodobniej odnosi
się ona do twardego drewna kilu
lub odgłosu skrzypienia desek na falach. Właśnie na takim statku około
1020 r. niejaki Ingvar podążył przez
Ruś do Serklandu, czyli Kalifatu Bagdadu rządzonego przez dynastię
Abbasydów. Również na tego typu
statkach odbywano regularne rejsy
do Islandii i Grenlandii9.
Znane są jeszcze inne nazwy wikińskich statków, tj. drakkar oznaczająca liczbę mnogą słowa dreki, czyli
„smoka”. Owa staroskandynawska
nazwa oznaczała duży wojenny statek nierzadko mający dziób zwieńczony głową mitycznego zwierzęcia.
Właśnie od widniejących na dziobach ornamentów wywodziły się
nazwy własne statków. I tak można wymienić: Álpt („Łabędź”), Fálki
(„Sokół”), Grágás („Szara Gęś”), Uxi
(„Wół”), Ormrin Langi („Wieki Wąż”),
Svalbarði („Chłodny Dziób”) oraz Fífa
(„Strzała”)10.
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Fragment zdobionej dziobnicy łodzi z Oseberg
Źródło: https://no.wikipedia.org/wiki/Osebergskipet.

Statek z Oseberg
Źródło: https://no.wikipedia.org/wiki/Osebergskipet.

Statek z Gokstad
Źródło: https://no.wikipedia.org/wiki/Gokstadskipet.

32 osoby. Jednakże Arne Emil Christensen, były kurator Muzeum Uniwersyteckiego Starożytnych Zabytków w Oslo, autorytet w sferze badań
wikińskich statków, taką liczbę tarcz
łączy z wielkością załogi. Wyniosłaby
ona więc 64 osoby33.
Niezachowany w całości i mający prawdopodobnie 10 m długości
maszt osadzono w skomplikowanej
obudowie przymocowanej do wręg34.
Do masztu umocowano długą
na około 13 m reję, na której wisiał
żagiel o przypuszczalnie nie większej
niż 11 m szerokości. Statkiem sterowano za pomocą przymocowanego
do prawej burty i ostatniej wręgi
przy ru ie urządzenia przypominającego wiosło35. Najprawdopodobniej

statki z Oseberg oraz Gokstad służyły
do celów reprezentacyjnych oraz
podróży36.
Znaczącego odkrycia wikińskich
łodzi dokonano także w duńskiej
miejscowości Skuldelev, na dnie iordu Roskilde, skąd wydobyto aż pięć
statków pochodzących z X i XI w.37
Jednostki te otrzymały odpowiednie
numery od jednego do sześciu (pozostałości statku numer 4 okazały się
resztkami statku numer 2). Numery
1 oraz 3 stanowią przykład typowych
statków handlowych, co świadczy
o procesie specjalizacji wikińskich
statków.
Najbardziej masywnym statkiem
był wrak numer 1. Jego stewę dziobową, rufową oraz kil zbudowano
z drzewa dębowego38, a resztę konstrukcji z sosnowego. Ze względu
na to, że głównym budulcem była
sosna, uważa się, że łódź ta pochodzi z terenów dzisiejszej Norwegii39.
W zamierzeniu budowniczego jednostka miała się sprawdzać na Oceanie Atlantyckim i Morzu Północnym.
Statek miał czternaście wręg i dwa
pokłady – jeden na dziobie, drugi
na ru ie, natomiast w śródokręciu
znajdowała się odkryta ładownia.
Nieliczne otwory na wiosła umieszczone tuż nad pokładami świadczą,
że był on napędzany siłą ludzkich
mięśni, chociaż w większości przypadków korzystano z żagla40.
Najbardziej znaczący rozwój statków nastąpił w późnym okresie epoki
wikingów, kiedy pojawiły się typowe jednostki transportowe. Znamienne, że około 1025 r. w okręgu
duńskiego miasta Hedeby budowano

statki o długości 25 m zdolne do przewozu ładunków o masie 60 ton41.
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Wręga, inaczej szpanta, to część szkieletu kadłuba statku, wiązania poprzeczne
lub też wzdłużne kadłuba zarówno w części
dennej, jak i na burtach statku, do którego
przymocowuje się poszycie statku. P.M. Kopetz, dz.cyt., s. 152.
34
P.G. Foote, D.M. Wilson, dz.cyt., s. 239–
242.
35
E. Roesdahl, dz.cyt., s. 80-81.
36
P. G. Foote, D. M. Wilson, dz.cyt., s. 246.
37
Tamże, s. 246–247.
38
K. Helle, Bergen bys historie, t. 1:
Kongsette og kjøpstad. Fra opphavet til 1536,
Bergen 1982, s. 391.
39
P.G. Foote, D.M. Wilson, dz.cyt., s. 247.
40
J. Bill, Viking Ships and the Sea, [w:]
The Viking World, red. S. Brink, N. Price,
Abingdon 2012, s. 176.
41
E. Roesdahl, dz.cyt., s. 79.
42
C. Krag, dz.cyt., s. 23.
43
Trawers to kierunek prostopadły
w
płaszczyźnie
poziomej,
do linii symetrii statku i jego kursu. Zob.
P. M. Kopetz, dz.cyt., s. 149.
44
E. Roesdahl, dz.cyt., s. 79-80.
45
A. Forte, R. Oram, F. Pedersen, dz.cyt.,
s. 105, 107.

Budowa wikińskich
statków
Opisane tu przykłady wikińskich
łodzi miały pewne cechy wspólne.
Pokłady statków przybijano metalowym gwoździami, a także
mocowano z użyciem zwierzęcych włosów42 lub kości wieloryba, jak to było w przypadku łodzi
z Oseberg. Poszycie klepkowe kadłuba mocowano, począwszy od kila
oraz górnych części burt jednocześnie, dzięki czemu statki te charakteryzowały się znaczną elastycznością
konstrukcji, która wzrastała podczas zanurzenia poniżej linii wodnej.
Stosowana technika budowy wpływała również na dużą szybkość wikińskich łodzi43. Ponadto kadłub miał
kil i wyciosany z drewna ster umieszczony w części rufowej. Pokłady statków wzmacniano przez zastosowanie symetrycznych wręg przytwierdzonych w szeregu na trawersie44
dolnej części kila. Na niektórych jednostkach, podczas ich nieużywania,
otwory na wiosła można było zamykać klapami. Istniała także możliwość składania masztu, co umożliwiło żeglugę na morzach podczas burz
i na wodach śródlądowych45.
Bez względu na to, do jakich celów
przeznaczano daną jednostkę, technika budowy statków była identyczna w całej Skandynawii. Jednostki te cechowała wysoka estetyka
wykonania.
Jednocześnie
dbano o wytrzymałość na ciężar
załogi, ładunku, balastu oraz masz-

Jedna z zwierzęcych głów odnalezionych w łodzi z Oseberg
Źródło: https://no.wikipedia.org/wiki/Osebergskipet.

tu, przechyły, jak również ruch
do przodu wywołany wznoszącymi
i opadającymi falami. Co ciekawe,
w XIII-wiecznym norweskim traktacie
Konungs Skuggsjá spośród przywołanych narzędzi budowniczych statków
wymieniono świdry, siekiery oraz dłuta, natomiast nie wyszczególniono pił.
Również na wspomnianej Tkaninie
z Bayeux ukazano budowę statków
z użyciem siekier (ciosanie desek),
cioseł, wierteł oraz ręcznej frezarki
do żłobienia rowków w drewnie46.
Także w tym przypadku nie uwzględniono piły. Nie używano tego narzędzia, by do maksimum możliwości
wykorzystać wytrzymałość oraz sprężystość drewna47.

o wysokim statusie społecznym oraz
mężczyznę50. Na wyposażenie grobu
składały się m.in. resztki zniszczonych noszy, dwóch łoży, warsztatu
tkackiego, skrzyń, kadzi, wiaderka,
a także wielu przedmiotów codziennego użytku. Aspektu magicznego
należy upatrywać w grzechotce oraz
dwóch słupach zakończonych wyobrażeniami zwierzęcych głów mającymi chronić przed złymi mocami.
W części rufowej mieszczono pełne
wyposażenie kuchni: żelazny kocioł
zawieszony na trójnogu, mniejsze
kociołki, haki, kamienie żarnowe
oraz inne, jak również szczątki całego wołu51. Owe wyposażenie łodzi,
nie tylko tej z Oseberg, ściśle wiąże
się z wierzeniami średniowiecznych
Skandynawów, wedle których zmarły udawał się w wędrówkę w zaświaty52.
Motyw statku częstokroć pojawiał
się w kontekście kamieni runicznych.

Nawigacja wikingów

Statki a wierzenia
wikingów
Wikińskie łodzie należy również
łączyć z pogańskimi wierzeniami Skandynawów. Bardzo dobrym
przykładem jest wspomniana łódź
z Oseberg pełniąca funkcję pochówku, w którym pochowano kobietę
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E. Roesdahl, dz.cyt., s. 79–80.
P.G. Foote, D.M. Wilson, dz.cyt., s. 248–249.
48
T. Ramskou, La navigstion primitive
des vikings, [w:] Les vikings et leur civilisation. Problèmes actuels, red. R. Boyer,
Bibliothèque Arctique et Antarctique, nr 5,
Paryż 1976, s. 42.
49
A. Guriewicz, История Норвегии,
Moskwa 1980, s. 109.
50
L. Leciejewicz, Normanowie, Wodzisław Śląski 2015, s. 89.
51
A. Guriewicz, dz.cyt., s. 109.
52
K.M. Nielsen, Om dateringen af de
senurnordiske runeindskrifter, synkopen
og 16 tegns futharken, „Aarbøger for Nordisk oldkyndighet og historie” 1969, s. 15;
H. Bekker-Nielsen, Runelitteraturen og Andre skriftlige kilder til Danmarks ældste historie, Tradition og historieskrivning. Kilderne
til Nordens ældeste historie, „Acta Jutlandica.
Humanistisk Serie” 1987, t. 2, s. 68.
47
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Przyglądając się zasięgowi żeglugi wikingów, nasuwa się pytanie
o urządzenia nawigacyjne, którymi
ewentualnie wikingowie mogli się
posługiwać. Z pewnością korzystano
z bardzo uproszczonej nawigacji astronomicznej, obserwując Gwiazdę Polarną oraz Słońce. Ponadto
wykorzystywano obserwacje wielorybów oraz ptactwa morskiego.
Obecność lub brak mew arktycznych, a w dodatku maskonurów
i nurzyków pospolitych (w pewnych
porach roku nie oddalają się zbytnio
od lądu), mogła sugerować zboczenie
kursu na południe lub północ.
Zdaniem Petera Foote’a i Davida
Wilsona nie istnieją żadne podstawy,
aby wierzyć w to, że wikingowie posługiwali się kompasami magnetycznymi48. Bliskie położenie kolejnych
obszarów: zachodniego wybrzeża

Norwegii, Wysp Brytyjskich, Szetlandów, Orkad, Wysp Owczych, Islandii,
południowych wybrzeży Grenlandii
i wreszcie Nowej Funlandii, znacznie
ułatwiało żeglugę. Jednakże wielu badaczy jest odmiennego zdania – uważają, że średniowieczni Skandynawowie musieli mieć jakieś urządzenie
nawigacyjne.
Interesującą propozycję wysunął
Thorkild Ramskou, który nie odmawiał wikingom szczegółowej znajomości fauny morskiej, ruchu gwiazd
czy nawet wiedzy o kulistości Ziemi,
jednakże podług jego myśli wikingowie nie byli w stanie pokonać tak
wielkich odległości bez posługiwania się przyrządem nawigacyjnym.
Co więcej, jak stwierdził ów badacz,
około 1000 r. niejaki Odd Helgasson,
zwany Oddi Gwiazdą, zamieszkujący u wybrzeży Islandii wyspę Flatey,
w każdej porze roku obserwował położenie Słońca. Dzięki obserwacjom
skonstruował tablicę wskazującą
wysokość Słońca w południe, a także jego azymut o wschodzie przez
cały rok. Tablica ta, rodzaj słonecznego kompasu, nie zachowała się
do naszych czasów, ale w Bibliotece
Królewskiej w Kopenhadze znajduje się pochodząca z około 1100 r.
kopia49.
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Fragment tkaniny z Bayeux przedstawiającej budowę statków
Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Bayeux_Tapestry_tituli.
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Przykładowo w duńskiej miejscowości Glavendrup na wyspie Fionia znajduje się datowana na okres
900–1000 r.53 obstawa kamienna.
Jest to bardzo rzadko spotykany
obiekt, ponieważ tworzące go kamienie zostały ułożone na kształt
łodzi, pozwalając określić pogański
charakter zabytku54. Jeden z tych
głazów umiejscowiony jest w części
„rufowej” i zawiera napis runiczny55,
w którym istotne znaczenie ma następujący fragment: „Thor poświęcił te runy”56. Ze względu na występowanie w inskrypcji nordyckiego
boga, a także czynności rytualnej,
kompleks kamienny z Glavendrup
ma religijno-magiczną wymowę57.
Inskrypcje runiczne są również
spotykane na kamieniach zwanych
bildsteiner. Do jednych z nich należy
kamień z Tjängvide na wyspie Gotlandii, który poza napisem przedstawia sposób podróżowania w świecie
pozaziemskim. Pośrodku monumentu widnieje wyobrażenie wikińskiego statku z wyeksponowanym
jego dziobem oraz tylnicą. Ponadto
nad łodzią z ośmioosobową załogą, w której bez problemu można
rozpoznać sternika (znajduje się on
w tylnej części łodzi), rozwinięty jest
sporych rozmiarów żagiel. W górnej
partii pomnika umieszczono nordy-

53
54
55
56
57
58
59

Obstawa kamienna z Glavendrup
Źródło: https://da.wikipedia.org/wiki/Glavendrupstenen.

Kamień z Tjängvide
Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Tjängvide_image_stone.

ckiego boga Odyna przybywającego na swym ośmionogim rumaku,
Sleipnirze. Ów kamień przedstawia
więc podróż bohaterów do Walhalli, „holu zabitych”58.
Wizerunki statków widnieją
również na typowych kamieniach
runicznych. W tym przypadku obok
łodzi często umieszczano symbole krzyża oraz wyobrażenia lwa,
co należy łączyć z przyjęciem religii chrześcijańskiej, a także jej rozpowszechnianiem w Skandynawii.
Tego typu pomniki runiczne mają
więc wydźwięk zarówno pogański,
jak i chrześcijański.
Warto wspomnieć o eksperymencie z 1893 r., który dobitnie potwierdza kunszt wikingów w budowaniu statków. W tym roku kapitan
Magnus Andersen na zbudowanej
przez siebie kopii goksztadzkiego
statku, który otrzymał nazwę „Wiking”, udał się z Norwegii przez Atlantyk do Ameryki Północnej. Jego
podróż zajęła mu jedynie 28 dni,
a prędkość, jaką rozwijał, wynosiła
nawet 10–11 węzłów59. W dodatku
u wybrzeży Szetlandów jednostka
napotkała silny sztorm, z którego
wyszła bez szwanku. Jak powiedział
po zakończeniu podróży kapitan:
„Statek pokonywał olbrzymie fale niczym mewa”60.

L. Musset, Introduction a la runologie, Paryż 1965, s. 257.
O. Pritsak, Походжeння Русї. Стародаьны скандыннаьскї джерела (крат їсландськїх хаґ), t. 1, Kijów 1997, s. 359.
E. Moltke, Runes and their Origin. Denmark and Elsewhere, Kopenhaga 1985, s. 224, 226–228.
O. Pritsak, dz.cyt., s. 358–359.
B. Reich, Runenkunde, Lipsk b.r.w., s. 68–69.
1 węzeł = 1 mila morska/h = 1852 m/h.
C. Krag, dz.cyt., s. 24.
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Ships in the Viking culture
The Vikings were closely connected with sea life and the research reveals how big marine area was under their control. It was
possible thanks to ships, which are found well-preserved and provide the searchers with knowledge about the Vikings. Although
there were different kinds of ships (for example eikja which was made of oak wood, batr, ferja which was like a modern ferry,
knorr, drakkar – famous war ship), all of them had some common construction solutions thanks to which they were fast, durable
and neat. Information about the ships can be found in varied sources such as stone sculptures, descriptions in poetry, coins or
wooden sketches. One of the most famous Vikings’ ship, which can be a source of information nowadays, comes from Oseberg
and was built in the 9th century. There is no basis to claim that the Vikings used magnetic compasses while navigating, as they
observed the North Star and the Sun, as well as whales and seabirds, but for sure their ships were strongly connected with pagan
beliefs and were used while burial ceremonies. It is irrefutable proof of a meaning of the ships in the Viking culture.
Tłumaczyła: Magdalena Śnieć

z rozszerzonym językiem norweskim na UMK w Toruniu
Od 2013 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu jest rozwijany nowy unikatowy w skali europejskiej kierunek studiów. Początkowo stworzono
program jedynie dla studentów 3-letnich studiów licencjackich. Od nowego roku akademickiego 2016/2017
Studia Skandynawsko-Bałtyckie zostaną uruchomione
po raz pierwszy na II stopniu (2-letnie studia magisterskie). Podczas nich studenci będą mogli pogłębiać swoje
umiejętności lingwistyczne oraz zdobywać umiejętności
z zakresu zarządzania kulturą.

Dlaczego warto studiować kierunek
Studia Skandynawsko-Bałtyckie?

Studia Skandynawsko-Bałtyckie (dawniej Bałtyckie) łączą wiedzę na temat historii, dorobku kultury
materialnej i duchowej Skandynawii i państw basenu
Morza Bałtyckiego oraz znajomość dwóch wybranych
języków tego obszaru (do wyboru język niemiecki, rosyjski lub norweski w stopniu rozszerzonym) z wiedzą
dotyczącą geogra ii, archeologii, etnologii regionu bałtyckiego. Kierunek ten kształci obywatela otwartego
na Europę i świat, świadomego wartości spuścizny kulturowej regionu Morza Bałtyckiego. Efekty kształcenia
tego kierunku oraz jego program zostały m.in. skonsultowane z Henrykiem Miłoszewskim, Prezesem Zarządu
Oddziału Miejskiego PTTK w Toruniu, który stwierdził,
że nowy kierunek stanowi cenną i pożądaną inicjatywę
dla środowiska turystycznego oraz przygotuje do pracy
absolwenta ze szczegółową wiedzą wymaganą od pracodawców na turystycznym rynku pracy. Informacje
pozyskiwane od studentów, którzy ukończyli studia,
pozwalają na wysunięcie wniosków, że na rynku pracy
istnieje zapotrzebowanie na specjalistów posiadających
znajomość kultury, dziejów i wybranych języków regionu Morza Bałtyckiego.

Co na studiach?

Co po studiach?

Po ukończeniu trzyletnich studiów I stopnia i dwuletnich II stopnia absolwent nabywa kompetencji
umożliwiających mu podjęcie zatrudnienia w zakresie
organizacji, propagowania i upowszechniania kultury,
organizowania wypoczynku (biura podróży, etc.) czy
szeroko pojętej turystyki. Otwartość, szerokie horyzonty i niezwykle pogłębione umiejętności językowe nabyte w trakcie studiów ułatwiają poruszanie się na rynku
pracy w kraju lub za granicą.
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Co jeszcze ważnego w ramach tej oferty?

Studia Skandynawsko-Bałtyckie I stopnia – licencjackie posiadają do wyboru trzy specjalność bałtycką (Litwa, Łotwa, Estonia) z wiodącym językiem rosyjskim, specjalność niemiecką z wiodącym językiem
niemieckim i specjalność skandynawską z wiodącym
językiem norweskim. Po 3 latach studiów licencjackich warto byłoby także zdecydować się na dwuletnie studia magisterskie (II stopnia) o tej samej nazwie,
które ruszają już w tym roku akademickim.

Wiadomości Historyczne 3/2016

Instytut Historii i Archiwistyki UMK, który odpowiada
za realizację programu Studiów Skandynawsko-Bałtyckich, jest jedną z najlepszych w Polsce jednostek naukowych oraz posiada najnowocześniejszą bazę dydaktyczną i świetne warunki lokalowe. Toruń jest również
tanim miastem do utrzymania się, co jest ważne dla
przyszłych studentów.
Studia Skandynawsko-Bałtyckie powiązane są z takimi dyscyplinami jak: kulturoznawstwo, językoznawstwo, historia, archeologia, etnologia, ilozo ia, chociaż
kierunek czerpie również elementy z nauk przyrodniczych. Student uzyskuje tym samym wielopłaszczyznowy obraz Skandynawii i państw nadbałtyckich.
Studia Skandynawsko-Bałtyckie umożliwiają zdobycie kompetencji językowych, zwłaszcza w zakresie języka norweskiego. Ich integralnym i niezwykle ważnym
elementem jest również możliwość podjęcia studiów
w ramach programu Erasmus. Całości dopełnia przewidziany w programie studiów wyjazd zagraniczny,
realizowany po drugim roku nauki. Studenci nabywają
umiejętności rozumienia współczesnych problemów

Skandynawii i obszaru nadbałtyckiego, i osadzania ich
w kontekście dziejowym. Ta różnorodność poszerza
horyzont i zachęca do pogłębiania zainteresowań.

relacje – dyskusje – konfrontacje

STUDIA SKANDYNAWSKO-BAŁTYCKIE
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Mieczem czy piórem – to
znane od starożytności
możliwości podejmowania
walki. II wojna światowa
najczęściej kojarzy się
z krwawymi bitwami,
okopami, partyzantką,
Holocaustem. Walka
jednak przybierała także
zupełnie inne, pacyfistyczne
wręcz oblicze, w których
decydować mogły „pióra”.

Vidkun Quisling i Josef Terboven
Źródło: https://www.flickr.com/photos/national_archives_of_norway/8615512319/.

Walka norweskich nauczycieli
z nazyfikacją szkół w czasie okupacji
hitlerowskiej (1940–1945)
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Magda Gawinecka-Woźniak

„Nie ma wystarczająco surowej kary za to, co zrobili”
– słowa Vidkuna Quislinga o postawie nauczycieli
(maj 1942 r.)
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Sytuacja polityczna w Norwegii w 1940 r.
Dnia 9 kwietnia 1940 r. Trzecia Rzesza przystąpiła
do realizacji planu „Weserübung”, czyli opanowania
Danii i Norwegii. Dla Norwegów, od wielu lat prowadzących politykę neutralności, niemiecki atak był
całkowitym zaskoczeniem. Członkowie rządu, parlamentarzyści oraz rodzina królewska, uciekając przed
zbliżającymi się wojskami wroga, wyjechali z Oslo
i rozpoczęli swoją kilkutygodniową wędrówkę w kierunku północnym. Zakończyli ją 7 czerwca 1940 r., kiedy na pokładzie brytyjskiego krążownika „Devonshire”
opuścili Norwegię i udali się do Wielkiej Brytanii,
by tam dołączyć do grona rządów emigracyjnych1.
Jeszcze 9 kwietnia 1940 r. Vidkun Quisling, kolaborujący z Niemcami przywódca utworzonej w 1933 r.
partii narodowosocjalistycznej Nasjonal Samling
(Zgromadzenie Narodowe, dalej NS), w wygłoszonym
1

przemówieniu radiowym ogłosił upadek rządu premiera Norwegii Johana Nygaardsvolda i powstanie
nowego „narodowego gabinetu”, na czele którego sam
stanął. Quisling jednak szybko stracił poparcie Niemców, którzy obwiniali go o wzrost nastrojów antyniemieckich, został więc wkrótce odsunięty od władzy.
Dnia 24 kwietnia 1940 r. Niemcy mianowali Josefa Terbovena komisarzem Rzeszy dla Norwegii.
Niemcom chodziło o skoncentrowanie w jednym
ręku całej administracji oraz o podporządkowanie
sobie wszystkich norweskich instytucji2. W dniu
25 września Terboven ogłosił, że król i rząd nie powrócą do Norwegii, a działalność wszystkich partii politycznych, z wyjątkiem NS, zostaje zakazana. Jednocześnie powołano trzynastu komisarycznych ministrów,
z których dziewięciu należało do NS3. Stało się jasne,
że okupant zamierzał wspierać NS i szerzyć jego idee
wśród Norwegów.
Sytuację w okupowanej Norwegii kształtowały trzy
ośrodki polityczne. Jednym z nich była niemiecka
władza okupacyjna z komisarzem Josefem Terbovenem na czele i norwescy faszyści skupieni w partii Nasjonal Samling. Drugie centrum władzy stanowił norweski rząd emigracyjny z siedzibą w Londynie, choć
jego bezpośredni wpływ na życie codzienne w Norwe-

M. Gawinecka-Woźniak, Stosunki rządu polskiego z rządem norweskim na emigracji w Londynie w latach 1940–1945, Toruń 2008, s. 48–52.
E. Bull, Klassekamp og felleskap 1920–1945, [w:] Norges Historie, red. K. Mykland, Bd. 13, Oslo 1980, s. 355–362; O. Høidal, Quisling – en
studie i landssvik, Oslo, 1988, s. 300–321.
3
B. Nøkleby, Josef Terboven – Hitlers mann i Norge, Oslo 1992, s. 98–99.
2

O.K. Grimnes, Hjemmefronten Ledelse, Oslo 1977, s. 9–10.
Tenże, Litt om Kretsen og om Hjemmfrontledelsen, [w:] Motstandskamp, strategi og marinepolitikk, Oslo 1972, s. 118–137.
6
B. Nøkleby, Holdningskamp, [w:] Norge i krig, Fremmedåk og frihetskamp 1940–1945, red. M. Skodvin, t. 4, Oslo 1995, s. 74.
7
C. Madajczyk, Faszyzm i okupacje 1938–1945, t. 1, Poznań 1983, s. 250 i 273.
8
T. Gjelsvik, Hjemmefronten. Den sivil motstand under okkupasjonen 1940–1945, Oslo 1977, s. 40–41.
9
M. Jensen, Kampen om skolen, [w:] Norges krig 1940–1945, red. S. Steen, Bd. III, Oslo 1950, s. 73–74.
10
Art. 43 Konwencji haskiej, https://pl.wikisource.org/wiki/Konwencja_haska_IV_%281907%29.
5
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gii był niewielki. Wreszcie ostatnim ośrodkiem
środkiem
Partia NS
N chciała uczynić szkoły narzędziem
aneprop
było kierownictwo Frontu Ojczyźnianepropagowania
swojej ideologii. Profesor
ące
Ra
go (Hjemmefrontensledelse), grupujące
Ragnar
Skancke, nowy szef Ministerstwa
k
K
przedstawicieli wszystkich komórek
Kościoła
i Edukacji, oraz jego współruchu oporu4.
pracownicy bazowali na doświadczePierwsze organizacje cywilneniach z Niemiec. Krótko po przejęciu
go ruchu oporu zaczęły powstawać
władzy narodowi socjaliści umieścili
we wrześniu 1940 r. , po nasileniu się
swoich ludzi na kluczowych stanoterroru hitlerowskiego. Najbardziej
wiskach w administracji szkolnej,
n
wpływowi i szanowani ludzie w Nor-następnie
zażądali od nauczycieli
ji,
w
wegii, tj. przedstawiciele administracji,
wstępowania
do partii albo podpisania
wodekl
sądownictwa i życia kulturalnego, utwodeklaracji
lojalności. Lokalni przywódcy
p
rzyli Kretsen (Krąg). Główne zadanie
partii grozili zwolnieniami, jeśli staSolkors – krzyż słoneczny
tej organizacji polegało na zorganiwiany warunek nie zostanie spełniony.
zowaniu tymczasowej administracji,
Szczególnie aktywni na tym polu byli
która przejęłaby władzę w Norwegii w momencie zaczłonkowie NS z Romerike (dystrykt położony na półkończenia wojny i sprawowałaby ją do czasu powrotu
nocny wschód od Oslo). Uczucie bezsilności i braku
rządu i króla z emigracji5. Nauczyciele byli szerzej rebezpieczeństwa sprawiło, że kilku nauczycieli się ugięprezentowani w Komitecie Koordynacyjnym (Koorło. Działania podjęte przez NS w Romerike nie zostały
dinasjonskomiteen), który powstał na przełomie 1941
wcześniej uzgodnione z ministerstwem, były wyłączi 1942 r. jako organ skupiający różne grupy zawodowe
nie inicjatywą gorliwych działaczy partyjnych, zdaoraz przygotowujący walkę przeciwko faszyzacji organiem których wydarzenia z 25 września oznaczały ponizacji i związków zawodowych6.
czątek rewolucji, co upoważniało ich do stawania ponad prawem i używania środków służących niszczeniu
Wzrost napięcia
wszelkiego sprzeciwu.
na linii państwo–nauczyciele
Następne miesiące były okresem największego bezNorwegia była ważna dla Trzeciej Rzeszy z uwaprawia podczas całej okupacji niemieckiej. Stosowany
gi na swoje położenie strategiczne. Nie bez znaczenia
terror rodził powszechny niepokój, ale jednocześnie
było również pragnienie zagwarantowania dostaw
powodował wzrost sprzeciwu społeczeństwa norweszwedzkiej rudy żelaza do Niemiec przez niezamaskiego. Walka z poczynaniami NS i władz okupacyjnych
rzający norweski port w Narwiku. Ponadto Norwebyła kierowana i organizowana ze stolicy. Tutaj znajdogów zaliczano do ludności nordycko-germańskiej,
wały się władze centralne, ważne instytucje oświatowe
a Norwegia według pangermańskiej koncepcji Alfreda
i ekonomiczne. W Oslo miały też swoje siedziby organiRosenberga miała wchodzić w skład „Rzeszy germańzacje zawodowe9.
Związki zawodowe nauczycieli zaprotestowaskiej”. Niemcom zależało więc na tym, aby okupacja
ły przeciwko wydarzeniom w Romerike w taki sam
Norwegii przebiegała bezboleśnie, a wprowadzanie
sposób, jak czynili to pracownicy Sądu Najwyższenowego porządku miało wytworzyć opinie o Niemcach
go i urzędnicy, czyli odwołując się do konwencji hajako okupantach cywilizowanych7. Jednak zdecydowana większość społeczeństwa norweskiego nie akskiej i zawartych w niej przepisów chroniących prawa
ceptowała zaistniałej sytuacji, stąd wybuch kon liktu
ludności podbitej10. Pod koniec października 1940 r.
organizacje nauczycielskie wysłały do swoich członpozostawał tylko kwestią czasu.
ków pismo, w którym wyjaśniono, że to NS, a nie miJesienią 1940 r. walka polityczna w Norwegii nabranisterstwo, było inspiratorem nacisków. Nie liczono
ła tempa. Wraz z zachęcaniem do wstępowania w szejednak na pomoc ze strony resortu, stąd odwołanie
regi NS pojawiły się groźby przeciwko osobom, które
do konwencji haskiej. Linia postępowania organizacji
się temu sprzeciwiały. Partia Quislinga wystąpiła równauczycielskich pokrywała się z działaniem całego cynież z żądaniem deklaracji lojalności od urzędników
wilnego ruchu oporu, tzn. uznawano władzę okupanta
państwowych. Już 4 października 1940 r. komisarz Terw ramach konwencji haskiej, nie akceptowano jednak
boven zapowiedział, że jeśli urzędnik państwowy nie
uzurpowania sobie przez NS prawa do reprezentowabędzie współpracował z nową władzą, zostanie zwolnia całego narodu na mocy przeprowadzonej rewoluniony8. Wkrótce do składania podobnych zobowiązań
wezwano nauczycieli.
cji. Ministrowie NS byli reprezentantami władz oku-
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pacyjnych i mieli tylko taką władzę,
przemocy głównie przez paramilijaką przekazał im okupant.
tarne jednostki podporządkowane
NS przygotowywało nową ofenNS. Młodzież norweska nie pozosywę na listopad i grudzień 1940 r.
stawała jednak bierna. Uczniowie
Główny atak skierowano przeciwwykorzystywali każdą okazję, aby
ko władzom lokalnym, urzędnikom
zademonstrować swoje narodowe
państwowym i sądom. Cała władza
uczucia oraz nienawiść do Niemców
miała zostać skupiona w rękach mii NS. Na ścianach, czapkach, tablinisterstw. W związku z reorganizacach szkolnych umieszczali znak H7
cją gmin zmieniono również kierow(nawiązanie do imienia króla nornictwa szkół, w większych miastach
weskiego Haakona VII). Wobec swodyrektorami placówek zostawali
ich kolegów będących członkami NS
członkowie NS. Na 20 listopada Mistosowali sankcje towarzyskie, natonisterstwo Kościoła i Edukacji zamiast agresywnych członków Hird
planowało wysłanie do nauczycieli
szykanowano13.
okólnika, w którym podkreślono
Wystawa Hitlerjugend
wielką odpowiedzialność, jaka spoVidkun Quisling
W styczniu 1941 r. do Norweczywała na nich w okresie przemian Źródło: https://www.flickr.com/photos/national_argii z o icjalną wizytą przyjechał
politycznych, społecznych i kultural- chives_of_norway/8617532714/.
Heinrich Himmler. Liderzy cywilnego
nych. Obowiązkiem nauczycieli było
ruchu oporu spodziewali się, że wizyta ta jest zapowieprzekazanie wszystkim uczniom zrozumienia dla czadzią zaostrzonego kursu wobec społeczeństwa. Na posów, w których żyją. Okólnik kończył się wezwaniem
twierdzenie tych przypuszczeń nie trzeba było długo
do podpisania dołączonej deklaracji zapowiadającej, że
czekać. W dniach 2–16 lutego w Oslo miała się odbyć
urzędnik, który z całą swoją energią nie będzie współwystawa poświęcona Hitlerjugend, a wszyscy nauczypracował w politycznej przebudowie i wprowadzaniu
ciele i uczniowie zostali decyzją Ministerstwa Kościoła
reform, może zostać zwolniony. Odrzucenie deklarai Edukacji zobowiązani do wzięcia w niej udziału. Recji wiązało się więc z natychmiastowym zwolnieniem,
akcja szkół była natychmiastowa. W ramach sprzez kolei jej podpisanie – zdaniem nauczycieli – oznaczaciwu zorganizowano spotkania i pochody, następnie
ło faktyczne wstąpienie do NS11.
Cywilny ruch oporu poznał treść okólnika, zanim zoskierowano do ministerstwa pisemny protest podpisastał rozesłany do nauczycieli. Najpierw tra ił on do prony przez wszystkich nauczycieli.
fesora Birger Bergersena, który stał na czele pierwszej
Ministerstwo odpowiedziało zaostrzeniem gróźb –
nielegalnej organizacji nauczycieli. Ten przedłożył ją
ci nauczyciele, którzy odmówili wzięcia udziału w wybiskupowi Oslo Eivindowi Berggravowi, przywódcy
stawie, mieli zostać zwolnieni. Mimo pogróżek nauczyopozycji kościelnej, oraz sędziemu Sądu Najwyższeciele nie zmienili swojego stanowiska. Zdawali sobie
go Ferdinandowi Schjelderupowi. Uznali, że na pismo
również sprawę z tego, że ich dalszy opór może dowładz należy odpowiedzieć oświadczeniem, które zoprowadzić do zamknięcia szkół. Niepokój zapanował
stało powielone w tysiącach egzemplarzy i odesłane
także wśród uczniów. Ich źródłem był Hird, którego akdo ministerstwa. Była to pierwsza deklaracja o zasięgu
tywność w tym czasie znacznie się nasiliła. Uczniowie
ogólnokrajowym w cywilnym ruchu oporu. Treść odbyli gotowi na starcie z Hird. W dzień wystawy przyszli
powiedzi brzmiała następująco: „W związku z otrzydo szkół zaopatrzeni w kije i gumowe węże.
manym okólnikiem oświadczam, że akceptując go, poW Bergen brutalność Hird doprowadziła do wybu12
stąpiłbym wbrew mojemu powołaniu i sumieniu” .
chu strajku szkolnego. Wola walki uczniów udzieliPismo nauczycieli stało się wzorem dla innych urzędła się dyrektorom i nauczycielom. Większość z nich
ników państwowych zmuszonych do podpisania deklaod początku opowiadała się za protestem, w końcu
racji lojalności. To właśnie deklaracje stały się później
zdecydowała się powiedzieć zdecydowane „nie”. Ani
efektywnym i szczególnym środkiem walki Norwegów
w Oslo, ani w Bergen ministerstwo nie ryzykowało
z próbami nazy ikacji. Akcja okazała się absolutnym
zastosowaniem brutalnych metod wobec protestujązwycięstwem nauczycieli.
cych. Natomiast kilka dni później wysłało list do partii,
Wyjątkowo trudnym okresem dla szkół była zima
w którym podkreśliło, że stosowane środki tylko jej
1940/1941. Skancke i jego współpracownicy próboszkodzą.
wali nowymi metodami osiągnąć rezultat, który zaPismo ministerstwa dowodziło, jak silny był opór
dowoliłby partię. Metody te polegały na stosowaniu
nauczycieli. Już 17 marca resort informował szkoły, że
Hird nie będzie ich atakował. Jednocześnie nauczyciele
mieli zadbać o to, aby członkowie NS byli bezpieczni,
11
M. Jensen, dz.cyt., s. 75–76.
a w szkołach nie organizowano żadnych demonstra12
Cyt. za T. Gjelsvik, dz.cyt., s. 41.
13
cji14. Ponadto ministerstwo informowało władze szkolM. Jensen, dz.cyt., s. 77.
14
Tamże, s. 78.
ne o konieczności powieszenia w pokojach nauczyciel-
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Defilada młodzieżowych oddziałów Hird przed Vidkunem Quislingiem

skich i biurach szkół portretów szefa NS, a na tablicach
w szkolnych korytarzach komunikatów o spotkaniach
członków tej partii. Silnie zabronione zostały szyderstwa z państwa niemieckiego i jego przywódcy Adolfa
Hitlera, NS oraz Vidkuna Quislinga, zakazano również
uprawiania propagandy na korzyść Wielkiej Brytanii.
Nieposłusznym uczniom groził pobyt w specjalnym
ośrodku wychowawczym15.

Młodzieżówka NS

zdrowienie w języku używanym przez Skandynawów
między IX a XIII wiekiem), nosić krzyż słoneczny na lagach (atrybut boga nordyckiego Odyna), maszerować
i śpiewać pieśni NS16.
Dnia 5 lutego Quisling wydał dwa rozporządzenia mające na celu nazy ikację szkół i młodzieży oraz
podporządkowanie sobie nauczycieli. Pierwsze zobowiązywało młodzież w wieku 10–18 lat do przymusowej służby w młodzieżówce NS (Nasjonal Samling
Ungdomsfylking – NSUF). Według zapowiedzi celem
NSUF było wychowanie młodzieży w duchu narodowym, w rzeczywistości chodziło o przekazanie partii
możliwości indoktrynowania młodzieży. Drugie rozporządzenie nakładało na nauczycieli obowiązek przystąpienia do kontrolowanego przez NS Związku Zawodowego Nauczycieli Norweskich17. Quisling uderzył
w najsilniejsze ogniwo cywilnego ruchu oporu. Wybranie dzieci i nauczycieli jako głównego celu nazy ikacji
było taktycznym błędem popełnionym przez Quislinga,
nic bowiem nie mogło wywołać większej niechęci wobec NS18.
Jako pierwsi zaprotestowali duchowni, którzy
14 lutego skierowali ostry list do ministra Skancke, potem do działania przystąpili nauczyciele. Od 20 lutego
zaczęli wysyłać do Ministerstwa Kościoła i Edukacji
listy, w których oświadczali, że nie mogą uczestniczyć
w wychowaniu dzieci według linii proponowanej przez
NS, ponieważ jest to niezgodne z ich sumieniem. Nauczyciele odrzucali również możliwość członkostwa
15

Tamże, s. 72.
B. Nøkleby, Holdningskamp…, s. 40.
17
M. Jensen, dz.cyt.., s. 50.
18
O. Høidal, dz.cyt., s. 440.
16
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Władze NS faktycznie zrobiły przerwę w atakowaniu
szkół, przygotowywały jednak inną formę podporządkowania sobie placówek szkolnych. Zapowiedź zmian
w norweskim systemie edukacji i organizacji Związku
Zawodowego Nauczycieli Norweskich stała się jasna
po zamieszczeniu w prasie wywiadów z czołowymi
przedstawicielami władz szkolnych. Orvar Sæther, mianowany przez Quislinga szefem Związku Zawodowego
Nauczycieli Norweskich, powiedział: „Nauczycielom
zostanie wyznaczone ważne zadanie, a Związek Zawodowy Nauczycieli Norweskich będzie pośredniczył
w wychowaniu młodzieży i skierowaniu nauczycieli
na odpowiednią drogę, na której będą wypełniać swój
obywatelski obowiązek w nowej Norwegii”. Tym obowiązkiem było oczywiście wychowanie dzieci w duchu
NS. Również Axel Stang, szef Ministerstwa Służby Pracy
i Sportu, czuł się szczególnie odpowiedzialny za młodzież. W jednym z wywiadów powiedział, że norweska
młodzież otrzyma właściwe wychowanie, które jest decydujące dla ukształtowania jej charakteru.
Według koncepcji NS młodzież powinna obowiązkowo służyć w młodzieżówce NS, wzorowanej na Hitlerjugend. Norweska młodzież miała więc pozdrawiać
swojego przywódcę (fører) słowami „heil og sæl” (po-

Źródło: https://www.flickr.com/photos/national_archives_of_norway/8615546113/.
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w związku zawodowym nauczycieli. Od 3000 do 4000
listów napłynęło w pierwszych dwóch dniach akcji, jeszcze więcej w ciągu tygodnia. W sumie ponad
12 000 nauczycieli spośród ogólnej liczby 14 000 powiedziało zdecydowane „nie” koncepcji Quislinga19.
W odpowiedzi władze postawiły ultimatum: nauczyciele, którzy nie chcą stracić swojego stanowiska,
muszą wycofać deklaracje do 1 marca. Ponadto, aby
podkreślić powagę sytuacji, wstrzymały wypłacanie
lutowej pensji w wielu miejscach w Norwegii. W Oslo
tylko 37 nauczycieli z ogólnej liczby 966 dostało swoje
wynagrodzenie. Liczby te pokazują, jak ogromnym poparciem cieszyła się akcja w stolicy. Komunikat władz
odniósł niewielki skutek i deklaracje nadal napływały.
Wraz z natychmiastowym wstrzymaniem wypłacania pensji pojawiła się potrzeba ekonomicznego
wsparcia nauczycieli. Obawiano się, że strach przed
utratą pensji może doprowadzić do rozłamu we froncie
nauczycielskim, dlatego w niektórych miejscach zaczęły powstawać specjalne kasy pomocowe. Wsparcia dla
rodzin nauczycieli szukano również w innych grupach
ruchu oporu, pewne sumy pieniężne przekazał rząd
norweski w Londynie. Szybko okazało się, że problem
inansowy nie był w stanie zniszczyć oporu nauczycieli.
Wkrótce pojawiły się plotki, że nauczyciele planują strajk szkolny. Nie wiadomo, kto był ich autorem,
Niemcy jednak w nie uwierzyli i zaczęli badać sprawę.
Aby zyskać na czasie, już 26 lutego ministerstwo zapowiedziało, że następnego dnia rozpoczną się miesięczne ferie we wszystkich szkołach, tzw. brenselsferie,
spowodowane brakiem dostaw opału. Sytuacja opałowa w Norwegii była faktycznie ciężka przez całą wojnę,
a zima w 1942 r. należała do wyjątkowo ostrych. Jednak
władze lokalne wcześniej zadbały o zrobienie zapasów,
więc decyzja władz wywołała zaskoczenie środowiska
nauczycielskiego i rodziców. Było ono spotęgowane informacją, że ferie zaczynają się natychmiast. Quisling
i jego współpracownicy wykorzystali przymusową
przerwę do przygotowania nowej ofensywy przeciwko nauczycielom20.
Sytuacja frontu szkolnego była na tyle poważna, że
w połowie marca komisarz Terboven postanowił zainterweniować i wezwał do siebie Quislinga. Obaj zdecydowali wysłać tysiąc nauczycieli do pracy w północnej Norwegii, gdzie budowano Festung Norwegen (system forty ikacji Norwegii). Dnia 20 marca norweska
policja wraz z niemiecką policją bezpieczeństwa rozpoczęła aresztowania w większości miejsc w Norwegii.
Listy tych, którzy powinni zostać aresztowani, miały
powstać lokalnie i obejmować „najgorszych opozycjonistów wśród lektorów i nauczycieli”. Aresztowani nauczyciele zostali przewiezieni do największego obozu
niemieckiego w Norwegii – do Grini niedaleko Oslo21.
19
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Protest rodziców
Przykład dany przez Kościół i nauczycieli stanowił
impuls dla rodziców, którzy masowo wystąpili w obronie swoich dzieci przed wpływami nazistowskimi.
W okólniku przygotowanym przez grupę rodziców
z Oslo, który został następnie wysłany do wszystkich
rodziców, stwierdzono: „Biskupi zostali zawieszeni,
pastorzy ich poparli. Nauczycielom grożono zwolnieniami za to, co zrobili, aby chronić nasze dzieci przed
wpływami NS. My, rodzice, nie możemy zostać ani zawieszeni, ani zwolnieni. Teraz nasza kolej na podjęcie walki o dzieci”22.
W ramach protestu skierowali do ministerstwa deklarację o następującej treści: „Nie życzę sobie, aby moje
dziecko uczestniczyło w służbie młodzieżowej NS, ponieważ podłoże tej organizacji jest niezgodne z moim
sumieniem”. Strategia działań rodziców miała przyjąć
formę podobną do protestu nauczycieli, tj. wszystkie
listy protestacyjne miały zostać wysłane do resortu
6 marca w piątek. Rezultat akcji przeszedł najśmielsze
oczekiwania. W Oslo ludzie chodzili od poczty do poczty, ponieważ skrzynki pocztowe były tak pełne, że nie
udawało się do nich wcisnąć listu.
Na początku marca Ministerstwo Kościoła i Edukacji oraz Pracy i Sportu zostały zalane tysiącami listów
protestacyjnych od rodziców z całego kraju. Można
przypuszczać, że szefowie obu resortów z obawą myśleli o perspektywie wprowadzenia w życie rozporządzenia o służbie młodzieży. Protesty stanowiły ostrzeżenie przed szerszym sprzeciwem i były dowodem
na brak zaufania rodziców do systemu wychowania
młodzieży proponowanego przez NS.
Aby uspokoić nastroje panujące wśród rodziców, Ragnar Skancke i Axel Stang zamieścili w prasie
oświadczenie, w którym zapewniali, że nie zamierzają siłą zabierać dzieci z domów. Przeciwnie: celem ich
działań było wzmocnienie więzi z domem i szkołą, jak
również odpowiedzialności wobec domu i szkoły. Obowiązek uczestnictwa w narodowej służbie młodzieży
należało traktować w ten sam sposób jak obowiązek
szkolny.
Ministerstwa nie zamierzały jednak pozostać obojętne na działania norweskich rodziców. Ponieważ
wysłane listy były podpisane imieniem i nazwiskiem,
zaczęto przygotowywać spis protestujących rodziców,
który następnie zamierzano przekazać policji. Kiedy
okazało się, że liczba listów sięgała 200 000, władze
porzuciły ten pomysł. Ostatecznie ani NS, ani Niemcy
nie próbowali stosować jakichkolwiek represji przeciwko pół miliona protestujących rodziców23.
Od tego momentu rodzice, szkoła i Kościół stworzyli wspólny front przeciwko obowiązkowemu członkostwu w młodzieżówce NS. Partia nie zrezygnowała
jednak ze swoich planów, nadal w niektórych miejscach próbowała wprowadzić je w życie. Napotykała
wciąż opór, chociażby w postaci odmowy przygotowania przez dyrektorów szkół list dzieci między 10 a 18
rokiem życia. Mimo intensywnej kampanii przeprowa-
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Obóz w Grini

dzonej w wielu miejscach, walka przeciwko młodzieżówce NS została właściwie wygrana już w 1942 r.24

Obóz w Grini i podróż na północ

Quislingowi i Niemcom nie chodziło już tylko o zmuszenie nauczycieli do przystąpienia do kontrolowanego
przez nich związku zawodowego, takie potraktowanie
nauczycieli miało stanowić ostrzeżenie dla wszystkich
przeciwników NS27.
Dnia 28 kwietnia 1942 r. statek „Skjerstad” zawinął
do Kirkenes. Nauczyciele mieli od teraz pracować dla
Wehrmachtu, dlatego przez cały czas byli pilnowani
przez niemieckich żołnierzy. Warunki zakwaterowania
były fatalne, a praca ciężka. Nauczyciele zostali zmuszeni do rozładowywaniu statków, budowania dróg
czy też pracy na lotnisku. Dla nieprzyzwyczajonych
do takiego wysiłku izycznego osób wykonywane czynności stanowiły poważne zagrożenie. Często dochodziło do wypadków przy pracy, np. w maju 1942 r. jeden
z nauczycieli stracił życie, kiedy podczas rozładunku
spadł z wysokości 15 metrów.
W dniu 11 maja do Kirkenes przybył kolejny statek
z nauczycielami, tym razem było ich 147. Oba transporty mogły liczyć na pomoc Duńskiego Czerwonego Krzyża, który oferował swoje wsparcie na trasie podróży
aresztowanych nauczycieli. Co jakiś czas Ministerstwo
Kościoła i Edukacji składało przetrzymywanym ofertę
uwolnienie z obozu za cenę członkostwa w związku
nauczycielskim, bez zobowiązań politycznych. Propozycje władz wywołały burzliwą dyskusję wśród nauczycieli, chcieli oni powrócić do swojej pracy, ale bez
składania żadnych deklaracji.
Niemcy postanowili maksymalnie wykorzystać uzyskaną siłę roboczą. Na początku nauczyciele pracowali
9 godzin bez odpoczynku, potem czas pracy wydłużo24
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Obóz niemiecki w Grini powstał w czerwcu 1941 r.
Pierwsi więźniowie zostali umieszczeni w istniejącym
budynku więzienia. Wiosną 1942 r. liczba przetrzymywanych była tak duża, że konieczne stało się wybudowanie dodatkowych baraków. W sumie do końca wojny przez obóz w Grini przeszło 20 000 osób, w tym
obcokrajowcy. W kulminacyjnym momencie więziono
w Grini 5400 osób jednocześnie25.
Nauczyciele z Oslo i okolic przybyli do Grini już 20
marca, czyli w dniu ich aresztowania. W sumie było
to 289 osób w wieku od 25 do 60 lat. Dnia 30 marca
przybyli nauczyciele z pozostałych części Norwegii.
Wysłanie nauczycieli do Grini nie było mądrym posunięciem ze strony Niemców. Grini stało się bowiem
najsilniejszym centrum oporu w Norwegii. Już następnego dnia 568 mężczyzn zostało przewiezionych
samochodami na stację kolejową w Lysaker, skąd wagonami bydlęcymi (po 50 osób w każdym) przetransportowano ich do Trondheim. Tylko niewielka grupa
zdecydowała się porzucić protest, aby odzyskać wolność.
Nauczyciele nie wiedzieli, dokąd jadą, wielu z nich
było przekonanych, że zostaną wywiezieni do Niemiec.
Wielką ulgę przyniosło im odkrycie, że jadą na północ Norwegii. W Trondheim weszli na pokład statku
„Skjerstad”, który udał się w szesnastodniowy rejs
do Kirkenes na granicy z Finlandią. W sumie podróż
aresztowanych nauczycieli z Grini na północ Norwegii
trwała blisko miesiąc26. Warunki na pokładzie statku
były dramatyczne: brakowało żywności, leków, a nawet miejsca do spania. Na statku przeznaczonym dla
150 osób przebywało 500 nauczycieli i 50 strażników.

Źródło: http://digitaltmuseum.no/011014502031.
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no do 12 godzin. Z czasem żądano nawet 16–17 godzin
bez przerwy. Po kilku miesiącach główny obóz został
przeniesiony do Elvenes. Tam mieszkali w fatalnych
warunkach, w brudzie, chłodzie. W sierpniu 1942 r.
Niemcy w obawie przed zbliżającą się zimą zaproponowali nauczycielom, aby osoby chore i powyżej
60 roku życia powróciły do domów. Warunkiem było
podpisanie następującego oświadczenia: „Deklaruję
wstąpienie do związku nauczycielskiego i zobowiązuję się po odbyciu rekonwalescencji podjąć pracę
na uzgodnionych warunkach”. Większość zdecydowała
się skorzystać z tej oferty, przede wszystkim w obawie
o swoje życie. Dnia 29 sierpnia 1942 r. 160 nauczycieli
opuściło więc Kirkenes na pokładzie holenderskiego
statku. W Bergen przejął ich Duński Czerwony Krzyż,
który dostarczył im żywność, dalsza droga na południe
odbywała się pociągiem. Następna grupa nauczycieli
wróciła do domu 16 września, natomiast ostatni transport wypłynął z Kirkenes 4 listopada28.
Dzięki działaniom podjętym przez nauczycieli wiosną 1942 r. Związek Zawodowy Nauczycieli Norweskich
w kształcie proponowanym przez NS pozostał jedynie
organizacją na papierze. Ministerstwo zostało zmuszone do zapewnienia, że związek będzie organizacją
apolityczną, do której automatycznie będą należeli
wszyscy nauczyciele, jednak członkowstwo w NS nie
było przymusowe. Swoją zdecydowaną postawą nauczyciele zadali śmiertelny cios wielkiej idei Quislinga.
Nauczyciele wygrali wielką bitwę z NS wiosną
1942 r., ale wojna o norweskie szkoły trwała nadal.
Partia Quislinga nie porzuciła swoich planów względem szkół. Próbując kontrolować placówki, obsadziła swoimi ludźmi ważne stanowiska w ministerstwie

i w zarządach szkół, nie miała jednak tylu członków,
by w pełni kontrolować wszystkie władze szkolne.
Walka przeciwko nazy ikacji szkół była kontynuowana,
a najważniejszą jej bronią stały się apele i deklaracje.
Latem 1942 r. przywódcy frontu nauczycielskiego
skierowali do wszystkich nauczycieli okólnik przeciwko zajmowaniu stanowisk po aresztowanych kolegach. W efekcie wolne etaty były obsadzane przez
osoby wyznaczone przez dyrekcję szkół, a władze NS
musiały je tolerować, ponieważ nigdy nie znaleźli się
chętni na wolne stanowiska. Takie działanie miało też
swoje negatywne konsekwencje, przede wszystkim
dla uczniów. Zdarzało się, że niektóre przedmioty nie
były wcale nauczane. W ogólnym rozrachunku stosowanie tej metody uznano za korzystne, władze NS wycofały się bowiem z grożenia zwolnieniami. Quisling
próbował pokonać braki kadrowe przez dokształcanie nauczycieli na kilkumiesięcznych błyskawicznych
kursach pedagogicznych. W 1943 r. przywódcy frontu
nauczycielskiego wysunęli hasło całkowitego bojkotu
szkół nauczycielskich.
Według danych statystycznych ok. 1200 nauczycieli wstąpiło do związku zawodowego kontrolowanego
przez NS, stanowiło to 10–12% wszystkich nauczycieli. W większości był to jednak pasywny udział29.
Nie ma wątpliwości, że nazistowska próba podporządkowania sobie norweskich dzieci bardziej niż jakiekolwiek inne działania zmobilizowała norweski ruch
oporu.
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Fight of Norwegian teachers against germanisation of schools during Nazi
occupation (1940–1945)
In Norway, which was attacked by the Third Reich in April 1940 and later occupied by Hitler, there were three centres of
power: German occupation authority which was Josef Terboven and nationalist party Nasjonal Samling; Norwegian government
in exile in London (without serious influence on life in Norway) and resistance movement (Hjemmefrontensledelse). In Autumn
1940 German occupation authority started the fight to obtain schools’ support: teachers were called to swear a loyalty oath, and
in February 1941 they were forced to accede to Norwegian Teachers’ Trade Union controlled by the NS party, while students
aged 10–18 were forced to service in NSUF. These attempts were criticized by teachers, students, Church and the rest of the
society. Protests were so strong that the NS party had no chance to implement the new rules. Summing up, only 10–12% of all
teachers acceded to the Union controlled by NS and they remained passive members. Unexpectedly Nazi attempt of germanisation instead of bringing full control over society mobilized Norwegian resistance movement.
Tłumaczyła: Magdalena Śnieć
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Jak nauczać
patriotyzmu?
Scenariusz uroczystości szkolnych
pt. „Katyń – Ocalić od zapomnienia...”
Jolanta Krucka

zbrodni katyńskiej z 1940 roku należy nie tylko pamiętać, lecz także przekazywać prawdę następnym
pokoleniom – stąd działania podejmowane przez
Szkołę Podstawową im. Juliusza Słowackiego w Golinie. Od 2010 roku odbywają się cykliczne uroczystości, które upamiętniają postać Michała Kobylińskiego
– kierownika Szkoły Podstawowej w Golinie, Stanisława
Litmana – funkcjonariusza Państwowej Policji w Rzgowie
i Golinie oraz wszystkie ofiary zbrodni katyńskiej.
Dzięki dotarciu do dokumentacji i opracowaniu jej fakty
zaczynają przemawiać konkretnym nazwiskiem, biogra ią,
a wydarzenia z Katynia stają się bliższe społeczności lokalnej. Podejmując trud odnajdowania postaci z regionu,
poznawania ich losu, upowszechniania tej wiedzy, a w następstwie dawania „żywej lekcji historii”, szkoła przyczynia
się do budowania tożsamości narodowej oraz przywraca lokalnej społeczności zapomniane dotąd postaci.
W organizację corocznych uroczystości są zaangażowani wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy obsługi.
Organizatorzy współpracują z przedstawicielami: 33. Bazy
Lotnictwa Transportowego w Powidzu, Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych im.
Stanisława Staszica w Koninie, Grupy Rekonstrukcji Historycznej z II Liceum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Koninie, Urzędem Miejskim w Golinie, Para ią pw. Matki
Bożej Szkaplerznej w Golinie – co niewątpliwie podnosi
rangę wydarzenia. Uroczystości odbywają się pod honorowym patronatem Wojewody Wielkopolskiego.

O

●

●

Cele szczegółowe:
Uczeń:
zgłębia wiedzę na temat Michała Kobylińskiego i Stanisława Litmana – bohaterów ważnych dla regionu, którzy zginęli w Katyniu,
tworzy prezentacje multimedialne, wykonuje prace
plastyczne na ich temat,
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Goście podczas zwiedzania wystawy poświęconej zbrodni katyńskiej
●
●
●
●
●
●
●

rozbudza poczucie patriotyzmu lokalnego,
redaguje utwory poetyckie na temat ofiar zbrodni katyńskiej z tego regionu,
umie omówić przyczyny i skutki zbrodni katyńskiej,
potrafi wskazać na mapie Katyń,
pamięta datę zbrodni,
ocenia znaczenie wydarzeń katyńskich w 1940 r.,
zna utwory poetyckie o Katyniu.

Forma pracy:
● zbiorowa,
● indywidualna,
● w grupach.
Metody dydaktyczne:
● pokaz,
● opis,
● inscenizacja,
● ekspozycja,
● techniki dramowe (wejście w rolę).

●
●

Środki dydaktyczne:
papier, flamastry, farby, wycinanki, kolorowy karton,
publikacje książkowe dotyczące zbrodni katyńskiej, m.in.
• Kunert A.K., Katyń. Ocalona pamięć, Warszawa 2010;
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Cele ogólne:
● aktywne kultywowanie pamięci ofiar zbrodni katyńskiej,
● kształtowanie postaw patriotycznych,
● kształtowanie tożsamości regionalnej,
● ocena znaczenia zbrodni katyńskiej,
● charakterystyka sytuacji, która doprowadziła do wydarzeń w Katyniu,

Posterunek honorowy (żołnierze 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu) przy
obelisku poświęconym Michałowi Kobylińskiemu zamordowanemu w Katyniu kierownikowi Szkoły Podstawowej w Golinie oraz wszystkim ofiarom zbrodni katyńskiej
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• Przewoźnik A., Adamska J., Zbrodnia Katyńska, Warszawa 2011;
• Materski W., Katyń. Od kłamstwa ku prawdzie, Warszawa 2012;
środki audiowizualne: komputer, projektor, sprzęt nagłaśniający, magnetofon.
film Andrzeja Wajdy Katyń,
pamiątki związane z historią Wojska Polskiego:
mundury, np.:
• Mundur z odznaką 21 Pułku Piechoty (wzór z 1936 r.),
• medale i odznaczenia, np.:
• Order Odrodzenia Polski – Krzyż Kawalerski (1921),
• Krzyż Zasługi – Złoty (1923),
• Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Związku Inwalidów Wojennych RP”,
• Odznaka Absolwenta Szkoły Chorążych,
fotografie – zdjęcia żołnierzy przedwojennych oddziałów Wojska Polskiego, np. 1 Kadra Komp. Szkolnej
Łączności, Zegrze 15.IX.31-13.II.32.
materiały do dekoracji (kwiaty, świece, sztalugi, prace uczniów), napisy np. („Katyń”, „Pamiętamy: „Tam na nieludzkiej ziemi, zabito wiarę, nadzieję, miłość. Jednym strzałem
w tył głowy”; „Katyń – Ocalić od zapomnienia”),
gabloty stojące do prezentacji oryginalnych dokumentów związanych z Michałem Kobylińskim i Stanisławem Litmanem,
materiały źródłowe (zdjęcia i ziemia z Katynia, oryginalne dokumenty ofiar katyńskich, medale) pochodzące od rodzin Michała Kobylińskiegi i Stanisława Litmana oraz oficerów rezerwy Wojska Polskiego.

Przebieg uroczystości:
Część wstępna:
Uczestnicy uroczystości gromadzą się przed kościołem,
w którym zostaje odprawiona msza św. w intencji poległych. Sztandary w odpowiednim szyku zajmują miejsce
po lewej stronie ołtarza, a po prawej – poczet wojskowy.
Po przybyciu kapłanów i służby liturgicznej trębacz odgrywa sygnał: „Słuchajcie wszyscy”. Po zakończeniu mszy św.
następuje przemarsz na plac szkolny w następującej kolejności: orkiestra, wojskowy poczet sztandarowy, kompania
honorowa, poczty sztandarowe (kombatanci, straż, szkoły), dzieci, goście i społeczność lokalna.
Część zasadnicza:
Po zebraniu przy obelisku następuje powitanie gości
i przybyłej społeczności, następnie odśpiewanie hymnu
państwowego oraz okolicznościowe przemówienia (wojewoda, burmistrz, goście). Po nich uczniowie recytują wiersze o tematyce patriotycznej na temat zbrodni katyńskiej
oraz wiersz autorstwa jednego z uczniów opisujący postacie Michała Kobylińskiego i Stanisława Litmana. Uczniowie
wspólnie śpiewają pieśń pt. „Pamięć w nas”, a po niej orkiestra odgrywa jeszcze dwie pieśni patriotyczne. Przedstawiciel 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu odczytuje Apel Pamięci i podaje komendę do salwy honorowej.
Po salwie następuje odegranie „Sygnału Wojska Polskiego”
i złożenie kwiatów przez przybyłych gości, władze samorządowe i przedstawicieli różnych instytucji, szkół (w tle grają-

ce werble). Trębacz gra utwór „Śpij kolego”, a trzyosobowa
delegacja zuchów zapala znicz. Po wydaniu komendy zostaje
odprowadzona kompania honorowa i poczty sztandarowe.
Część podsumowująca:
Prowadzący uroczystość zaprasza gości i lokalną społeczność do zwiedzenia okolicznościowej wystawy. W tle
podkładu muzycznego można podziwiać prace uczniów,
scenki dramowe, gazetki tematyczne na sztalugach, dokumenty dotyczące Michała Kobylińskiego i Stanisława Litmana znajdujące się w gablotach oraz eksponaty związane
z historią wojska polskiego. Uczniowie w strojach regionalnych wręczają gościom okolicznościowe foldery, goście
wpisują się do księgi pamiątkowej.
Komentarz:
O oprawę słowno-muzyczną w kościele, procesję z darami i wystrój kościoła dbają siostry katechetki. Wystawa
w sali gimnastycznej przygotowywana jest na podstawie
prac plastycznych (plakatów, komiksów, albumów, prezentacji multimedialnych), będących wynikiem solidnej pracy uczniów Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego
w Golinie. Cennymi eksponatami są dokumenty i fotogra ie
związane z życiem Michała Kobylińskiego i Stanisława Litmana. Pochodzą one nie tylko z archiwum szkolnego, ale
przede wszystkim od rodzin, do których nasza placówka
dotarła i z którymi nawiązała kontakt. Przedstawiciele rodzin cyklicznie biorą aktywny udział w uroczystościach.
O naszych przedsięwzięciach poinformowana została rodzina mieszkająca w Australii, swe wyrazy uznania wyraziła
w korespondencji.
Organizacja wyżej opisanej uroczystości to nie tylko
doniosłe wydarzenie, ale także „przedsięwzięcie logistyczne” – należy w każdym szczególe odpowiednio wcześniej
przydzielić zadania nauczycielom, uczniom i pracownikom
obsługi. Warto zadbać o promocję – o uroczystości poinformować media: telewizję lokalną, prasę, radio. Każde z nich
przedstawi relację z wydarzenia, a także wywiady z organizatorami i gośćmi. Na stronie internetowej szkoły także powinien ukazać się artykuł wraz z galerią zdjęć. Warto przygotować księgę pamiątkową, której stronice zapełnią wrażenia
i emocje gości, co będzie ciekawym wspomnieniem.
Na placu Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego
w Golinie postawiono nie tylko obelisk poświęcony Michałowi Kobylińskiemu, ale także w Szkolnej Alei Zasłużonych
posadzono Dęby Pamięci zaopatrzone w tabliczki z nazwiskiem – nie tylko kierownika tej placówki, ale także Stanisława Litmana.
Formą rozwinięcia uroczystości może być zorganizowanie Wieczoru Poezji. W 2010 roku szkoła przygotowała
go z okazji odsłonięcia obelisku poświęconego Michałowi
Kobylińskiemu oraz wszystkim o iarom zbrodni katyńskiej w siedemdziesiątą rocznicę wydarzeń. Był on niezwykle wzruszającym spotkaniem, szczególnie dla rodziny Michała Kobylińskiego.
Coroczne działania pokazują młodym pokoleniom, że
warto pamiętać zawsze, nie tylko przy okazji okrągłych
rocznic i szumu medialnego. Pamiętać należy każdego
roku…
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Bezrobocie
– problem gospodarczy i społeczny
Agnieszka Zielińska

stnieje wiele definicji bezrobocia.
Na użytek edukacji szkolnej należy
wybrać najprostszą i najpełniejszą.
Bezrobotny to osoba, która nie jest
zatrudniona, nie prowadzi działalności gospodarczej ani innej pracy
zarobkowej. Co ważne – jest zdolna
i gotowa do podjęcia pracy, ukończyła 18 lat i nie osiągnęła wieku
emerytalnego. Nie uczy się w systemie dziennym i jest zarejestrowana
we właściwym dla miejsca zameldowania rejonowym urzędzie pracy1.
Miarą określającą poziom bezrobocia w danej populacji jest stopa
bezrobocia, czyli stosunek osób bezrobotnych do osób aktywnych zawodowo – (liczba bezrobotnych / liczba
aktywnych zawodowo)*100. Wynik
otrzymujemy w procentach. Najczęściej stosuje się obliczanie stopy bezrobocia rejestrowanego, dla którego bierze się pod uwagę tylko bezrobotnych
aktualnie zarejestrowanych w urzędzie
pracy i poszukujących pracy. Należy
wyjaśnić, kogo uznaje się za osoby
aktywne zawodowo. Są to wszystkie
osoby, które pracują zawodowo, oraz
zarejestrowani bezrobotni2.

Typologia bezrobocia

1
2
3

●

ferencje i szukają nowych miejsc
pracy. Ten typ bezrobocia określić
możemy jako sytuację występującą w każdym kraju i pozytywnie
oddziałującą na rynek pracy i pracowników;
bezrobocie strukturalne, które jest efektem niedopasowania
struktury podaży siły roboczej
do struktury popytu na siłę roboczą. Bardzo dobrym przykładem
jest bezrobocie w Polsce w latach
90. XX w., kiedy na skutek głębokich przemian gospodarczych, pojawienia się pewnych a zniknięcia
innych zawodów i branż przemysłu, jak i zmian w ich rozmieszczeniu geograficznym okazało się,
że wiele osób nie odnajduje się
w gospodarce kapitalistycznej, nie
ma odpowiedniego wykształcenia
i kwalifikacji. Na pewno przyczyną bezrobocia strukturalnego było
też niedopasowane do nowych realiów szkolnictwo. Dużą rolę ode-

●

●

●

grały też postęp techniczny i mechanizacja, która spowodowała
zmniejszenie
zapotrzebowania
na pracowników.
bezrobocie cykliczne (koniunkturalne), które jest związane z okresowym osłabieniem aktywności
gospodarczej i spowolnieniem
wzrostu produkcji. W konsekwencji powoduje zmniejszenie popytu
na pracę3.
Współcześnie wyróżniamy także:
bezrobocie jawne – tworzą
je osoby, które są zarejestrowane
w urzędzie pracy i są uprawnione
do pobierania zasiłku dla bezrobotnych;
bezrobocie ukryte – w dzisiejszej
gospodarce rynkowej obejmuje
bezrobotnych
niezarejestrowanych w urzędzie pracy, często pracujących w niepełnym wymiarze
pracy lub dorywczo. Do tej grupy
zaliczać będziemy też osoby, które
pracują na czarno, czyli nielegal-

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. (Dz.U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.) – art. 2 ust. 1 pkt 2.
J. Holzer, Demografia, Warszawa 1999, s. 164–165.
E. Kwiatkowski, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Warszawa 2005, s. 46–77.
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Wyróżniamy trzy podstawowe
typy bezrobocia:
● bezrobocie frykcyjne, które związane jest z naturalną dynamiką
rynku pracy w gospodarce rynkowej. Cały czas pewne miejsca
pracy powstają, inne zaś ulegają
likwidacji, na rynku pracy pojawiają się nowe, młode osoby,
pracownicy zmieniają swoje pre-

Fot. Fotolia

I

WOS w teorii i praktyce

nie (pracodawca nie odprowadza
od pracownika należnych obciążeń fiskalnych).
Ze względu na czas trwania bezrobocie można podzielić na:
● krótkookresowe (do roku),
● długookresowe (jeżeli ktoś pozostaje bez pracy dłużej niż rok).
Mówić też można o:
● bezrobociu dobrowolnym – występuje, gdy osoby nie podejmują
pracy zarobkowej, gdyż tego nie
chcą,
● bezrobociu przymusowym – gdy
osoby nie znajdują zatrudnienia
mimo chęci podjęcia pracy.

Najbardziej zagrożeni
bezrobociem
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W Polsce sporym problemem jest
duży udział wśród bezrobotnych młodych ludzi. Trzeba sobie zdać sprawę
z tego, że jest to szczególnie niebezpieczne, gdyż oprócz konsekwencji
gospodarczych – niewykorzystania
potencjału i zasobów kapitału ludzkiego – niesie to za sobą skutki społeczne. Brak pracy na początku drogi
zawodowej może spowodować gorszą sytuację na dalszych etapach kariery zawodowej, ale może też wpływać na życie osobiste, decyzję o założeniu rodziny czy posiadaniu dzieci4.
Poza tym po wejściu Polski w struktury Unii Europejskiej w 2004 r.
problem bezrobocia rozwiązywany
jest przez młodych ludzi przez emigrację zarobkową do krajów atrakcyjnych ekonomicznie, co powoduje
niebezpieczne konsekwencje gospodarcze i demograﬁczne, gdyż wyjazdy osób w wieku produkcyjnym i kobiet w wieku rozrodczym pozbawiają
nas nie tylko potencjalnych pracowników, lecz także przyszłych obywateli, którzy urodzą się już poza ojczyzną
rodziców.
Borykamy się też z bezrobociem
osób z wykształceniem zawodowym, podstawowym i bez wykształcenia. Ważnym zagadnieniem
jest też bezrobocie wśród osób z wy-

kształceniem wyższym. Jak pokazują realia gospodarki, nie zawsze
kształcenie w ośrodkach uniwersyteckich nadąża za potrzebami rynku.
Efektem tego są poważne trudności
ze znalezieniem pracy w zawodzie
i narastanie problemu podejmowania pracy nieadekwatnej do wykształcenia, poniżej kwaliﬁkacji, co w konsekwencji jest dla pracownika frustrujące.
W Polsce współcześnie wśród bezrobotnych dominują kobiety. Wynika
to z tego, że kobieta może się okazać
dla pracodawcy dość niewygodnym
pracownikiem, gdyż może korzystać
z przysługującego jej urlopu macierzyńskiego czy wychowawczego,
a także częściej korzystać z prawa
do opieki nad chorym dzieckiem.
Może też korzystać ze zwolnień lekarskich w trakcie trwania ciąży. Te realia jednak również obecnie ulegają
zmianie, ze względu na zmiany prawne, w myśl których także ojciec może
przebywać na urlopie tacierzyńskim
i ojcowskim. Mężczyźni też coraz
częściej uczestniczą w życiu rodziny
i wychowywaniu dzieci.

Społeczne skutki bezrobocia
Do społecznych skutków bezrobocia należy zaliczyć wywoływanie sytuacji zagrożenia u osób, które w wyniku utraty pracy nie są w stanie zaspokoić potrzeb materialnych swoich
i swojej rodziny. W efekcie prowadzi
to do poczucia izolacji i osamotnienia, skrzywdzenia, pesymizmu, a nawet poczucia bezradności.
Do skutków społecznych bezrobocia zalicza się możliwość utraty następujących wartości:
● materialne podstawy egzystencji,
pieniądze i różne dobra (zagrożenie ekonomiczne),
● zdrowie i dobre samopoczucie
(zagrożenie zdrowia i równowagi psychicznej),
● prestiż, szacunek, podnoszenie
kwalifikacji (zagrożenie możliwości samorealizacji),

Tabela 1
Stopa bezrobocia w Polsce w latach 1990–2014
Rok
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Stopa bezrobocia w Polsce
w latach 1990–2014 (%)
6,5
12,2
14,3
16,4
16
14,9
13,2
10,3
10,4
13,1
15,1
17,5
20
19,6
19,1
17,7
13,8
9,6
7,1
8,2
9,6
9,6
10,1
10,3
9

Źródła: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej
Polskiej 2001, 2003-2006, 2008; Mały Rocznik Statystyczny Polski 2000; 2001; Polska
z liczbach 2009; 2011; 2013; 2015 (broszura
informacyjna).

poczucie niezależności, swobody,
kontroli nad własnym życiem (zagrożenie wolności),
● wysoka samoocena (zagrożenie
pozytywnego obrazu siebie),
● poczucie bezpieczeństwa i stabilności życiowej (zagrożenie poczucia bezpieczeństwa)5.
Trzeba też pamiętać o tym, że bezrobocie może prowadzić do zjawisk
patologicznych, takich jak alkoholizm, przemoc w rodzinie, przestępczość i narkomania.
Redukcja bezrobocia powinna być
uznana za podstawowy cel polityki
gospodarczej państwa. Państwo powinno skupiać się na efektywnych
metodach walki z tym zjawiskiem.
●

4
A. Chłoń-Domińczak, P. Strawiński, Wchodzenie młodych osób na rynek pracy w Polsce, [w:] Determinanty rozwoju Polski. Rynek pracy i demografia,
red. E. Kwiatkowski, B. Liberda, Warszawa 2015, s. 37. Zob. też. A. Koman, Młody, wykształcony – bez pracy…, „Wiadomości Historyczne” 2015, nr 1,
s. 20–24.
5
A. Chudzicka-Czupała, Bezrobocie. Różne oblicza wsparcia, Katowice 2004, s. 19–24.

„Historia najnowsza”
bezrobocia w Polsce

6

w Exbud Skanska na 14 000 pracowników – 3000,
● w Daewoo FSO na 4400 zatrudnionych – 1300,
● w Stoczni Szczecińskiej na 5500
zatrudnionych – 1100,
● w PLL LOT na 4700 pracowników
– 8009.
Odsetek bezrobotnych w Polsce
zaczął spadać od 2005 r. Był to dobry okres dla naszego kraju ze względu na obserwowany w tym okresie
wzrost gospodarczy i ustabilizowanie
się polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym. Hossa trwała do kryzysu, który rozpoczął się w 2009 r.
i spowodował ponownie stopniowy wzrost bezrobocia aż do 10,3%
w 2013 r.
●

Bezrobocie w Polsce
i UE dziś
Obecnie Polska znajduje się na 15
miejscu w Unii Europejskiej pod
względem stopy bezrobocia – 9%
(wykres 2). Mniejsze niż w naszym
kraju bezrobocie w 2014 r. odnotowano w krajach Europy Zachodniej
i Północnej, ale także w niektórych
krajach dawnego bloku wschodniego, takich jak Czechy (6,1%), Rumunia (6,8%), Estonia (7,4%), Węgry
(7,7%). Najniższe bezrobocie odnotowuje się w krajach bardzo stabilnych gospodarczo i wysoko rozwiniętych, takich jak Niemcy (5%), Austria
(5,6%) czy Luksemburg (5,9%). Mówiąc o tych państwach, należy jednak pamiętać o tym, że stabilność
gospodarcza nie oznacza, iż ogólnoświatowe czy lokalne kryzysy nie dotykają tych terenów, lecz o tym, że
kryzysy te nie są w stanie zagrozić
trwale rozwojowi ekonomicznemu.
Tuż za Polską pod względem stopy bezrobocia znalazła się Słowenia
(9,7%). Najwyższy wskaźnik bezrobocia w 2014 r. odnotowano w Hiszpanii (24,5%) i Grecji (26,5%). Są
to kraje, które obecnie przeżywają
duże kłopoty gospodarcze. Początki
tychże kłopotów miały miejsce już

B. Miedzyński, Bezrobocie polskie – droga wyjścia, [w:] Determinanty rozwoju Polski, s. 75–59.
M. Nasiłowski, System rynkowy: podstawy mikro- i makroekonomii, Warszawa 2004, s. 294–320.
8
W. Padowicz, Rosnące bezrobocie i kryzys zatrudnienia w Polsce (przyczyny i uwarunkowania), „Praca i zabezpieczenie społeczne” 2002, nr 1, s. 2–11.
9
U. Batorska, Rodzaje i struktura bezrobocia w Polsce, [w:] Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, red. Z. Zioło, T. Rachwała,
Kraków 2005, s. 244.
7
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Czy w okresie PRL w Polsce było
bezrobocie? Oczywiście. Było to tzw.
bezrobocie ukryte, które polegało na przeroście pracowników – zatrudnianiu zbyt wielu osób na jedno
miejsce pracy. Efektem takich działań
były niska wydajność pracy i niskie
wynagrodzenia.
Bezrobocie jest tematem, którym
w naszym kraju zaczęto interesować
się od 1989 r., co wiązało się z początkiem reform gospodarczych i przechodzeniem na gospodarkę rynkową (tabela 1, wykres 1). W latach 90. XX w.
w Polsce odnotowywano wysokie
bezrobocie, które w 1993 r. wynosiło
aż 16,4%. Zupełnie nowa sytuacja,
w której znalazły się przedsiębiorstwa
polskie, spowodowała bankructwo
i upadek wielu z nich, a na reszcie
wymusiła znaczne zmiany. W tym
okresie masowo upadały zupełnie
nieefektywne Państwowe Gospodarstwa Rolne czy też doﬁnansowywane
dotąd przez państwo kopalnie.
Był to trudny okres, w którym
po rozpadzie struktur dawnego bloku
wschodniego i dawnych powiązań
gospodarczych w jego ramach musieliśmy otworzyć się rynki zachodnie
i zacząć konkurować z produktami
państw kapitalistycznych pod względem i jakości i ceny. Załamał się
przede wszystkim handel z naszym
największym odbiorcą – byłym ZSRR.
Następowała szybka restrukturyzacja
całej gospodarki, prywatyzacja dotąd państwowych przedsiębiorstw,
rozwój zaniedbanego i niechcianego
sektora prywatnego, a także poważne zmiany w zakresie zastosowania
w przemyśle i rolnictwie nowoczesnych technologii7.

Ten tak zwany szok makroekonomiczny przechodziła nie tylko
Polska, lecz także inne kraje Europy
Środkowo-Wschodniej. Dodatkowo
w naszym kraju problemem była
mała mobilność i aktywność zawodowa bezrobotnych. Nie chcieli oni
przekwaliﬁkować się do innych, potrzebnych w nowych realiach zawodów, nie chcieli też przeprowadzić się
do innej miejscowości, w której było
dla nich stanowisko pracy. To odróżniało nas od krajów zachodnich,
gdzie bezrobocie również istniało,
lecz oprócz znacznie mniejszych rozmiarów miało ono także zupełnie
inne podłoże. Tutaj źródłem braku
pracy był głównie postęp techniczny
w przemyśle i usługach, zastosowanie nowych technologii, które zastępowały pracę człowieka, czyli te przyczyny, które powodują bezrobocie
w Polsce dzisiaj.
W drugiej połowie lat 90. stopa
bezrobocia nieco spadła (do 10,3%
w 1997 r.), co było głównie wynikiem wzrostu zatrudnienia w małych
i średnich przedsiębiorstwach, a także napływem kapitału zagranicznego.
Początek lat dwutysięcznych to jednak ponowny bardzo silny wzrost
liczby bezrobotnych (stopa bezrobocia podniosła się w 2002 r. do 20%).
Przyczynę takiego stanu rzeczy należy upatrywać w ogólnym zwolnieniu
tempa rozwoju gospodarczego nie
tylko w Polsce, lecz także w krajach Unii Europejskiej i państwach
pozaeuropejskich. Następowały też
zwolnienia grupowe w przedsiębiorstwach o dużym udziale kapitału zagranicznego, gdyż kończyły się okresy chroniące załogi przed redukcją.
Postępowała także dalsza restrukturyzacja w poszczególnych działach
gospodarki8.
Dla zobrazowania ówczesnej, fatalnej sytuacji w sferze zatrudnienia
wystarczy podać kilka konkretnych
przykładów:
● w TP S.A. na 69 000 pracowników
do 2001 r. miało zostać zwolnionych 10 000 zatrudnionych,

WOS w teorii i praktyce

Powinna się wpisywać w proces aktywizacji polityki gospodarczej, która
polega na oddziaływaniu na przedsiębiorstwa między innymi przez system ulg podatkowych, dotacji czy
programy unijne6.

Wykres 3
Stopa bezrobocia według województw. Stan w końcu
września 2015 r.
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Wykres 1
Stopa bezrobocia w Polsce w latach 1990–2014 (%)



Wykres 2
Stopa bezrobocia w krajach Unii Europejskiej w 2014 r. (%)
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Źródło: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/
bezrobocie-rejestrowane-i-iii-kwartal-2015-r-,3,21.html (dostęp z marca 2016 roku) –
wykres pochodzi z publikacji: Bezrobocie rejestrowane. I–III kwartał 2015. PDF.

Wykres 4
Stopa bezrobocia według miesięcy
w latach 2013–2015 (dane z końca miesiąca)
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Źródło: Polska w Unii Europejskiej, Główny Urząd Statystyczny 2015 (broszura informacyjna).

w 2007 r., choć ich geneza, przebieg
i skutki były inne dla każdego z krajów. Kryzys gospodarczy na świecie
z 2009 r. pogłębił i tak kiepską sytuację w tych krajach. Bardzo mocno
odczuły one jego skutki i zostały one
zaliczone do państw określanych jako
default countries – czyli kraje o wysokim ryzyku wystąpienia negatywnego zdarzenia kredytowego10.
10

Źródło: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/
bezrobocie-rejestrowane-i-iii-kwartal-2015-r-,3,21.html [dostęp z marca 2016 roku]
– wykres pochodzi z publikacji: Bezrobocie rejestrowane. I-III kwartał 2015. PDF.

Współcześnie poziom bezrobocia
w Polsce jest zróżnicowany przestrzennie. Najwyższa stopa bezrobocia nie tylko w 2015 r., ale od wielu lat występuje na terenach Polski
wschodniej, północnej i północno-zachodniej (wykres 3). Bezrobocie
w największym stopniu dotyczy województwa warmińsko-mazurskiego. Mocno zagrożone bezrobociem

są też województwa: podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie, kujawsko-pomorskie i zachodnio-pomorskie.
Są to tereny, na których przemysł jest
stosunkowo słabo rozwinięty, dominują obszary rolnicze. Wskazuje się
też na niskie kwaliﬁkacje zawodowe
tamtejszej ludności wiejskiej, małą
mobilność zawodową i przestrzenną11.

Więcej informacji: K. Mroczek, A. Więcek, Kryzys gospodarczy w Grecji i Hiszpanii a jego skutki w ujęciu sektorowym, „Przegląd Prawniczy Ekonomiczny i Społeczny” 2013, nr 1, s. 60–79.
11
W. Padowicz, Rosnące bezrobocie i kryzys zatrudnienia, s. 2–11.

Bezrobocie w pigułce

12

●

można zauważyć sezonowość bezrobocia w ciągu roku kalendarzowego,
odsetek bezrobocia w Polsce
w ostatnich latach utrzymuje się
na poziomie średniej dla Unii Europejskiej12.

Pytania dla ucznia:
1. Wymień przyczyny wysokiej stopy
bezrobocia w Polsce na początku
lat 90. XX w.
2. Wyjaśnij pojęcia: ludność aktywna zawodowo, osoba bezrobotna.
3. Przeanalizuj wykres dotyczący
stopy bezrobocia w krajach Unii
Europejskiej w 2014 r. Na podstawie innych źródeł informacji
uzasadnij zdanie: „Stopa bezrobocia w krajach stabilnych gospodarczo jest zazwyczaj niska”.
4. Czy zauważasz korelację między
rozwojem gospodarczym poszczególnych województw w Polsce
a stopą bezrobocia na ich terenie? Omów to zagadnienie.
Odpowiedzi:
1. Do przyczyn wysokiej stopy bezrobocia w Polsce na początku
lat 90. XX w. należy zaliczyć: tzw.
szok makroekonomiczny, głębokie przemiany gospodarcze w naszym kraju i przechodzenie na gospodarkę rynkową; bankructwo
wielu nierentownych przedsiębiorstw; załamanie handlu w obrębie dawnego bloku wschodniego i potrzebę konkurencyjności
na rynku zachodnim. Powodem
dużego bezrobocia były także:
mała mobilność i aktywność zawodowa bezrobotnych, brak odpowiednich w nowej sytuacji gospodarczej kwaliﬁkacji.
2. Ludność aktywna zawodowo
to osoby pracujące oraz osoby
bezrobotne ujęte razem. Osoba
bezrobotna to taka, która nie jest
zatrudniona, jest zarejestrowana w urzędzie pracy i poszukuje
pracy, jest zdolna do jej wykonywania. Ukończyła 18 lat, a nie

U. Batorska, Rodzaje i struktura bezrobocia w Polsce, s. 249–250.

osiągnęła jeszcze wieku emerytalnego.
3. Jak wynika z wykresu przedstawiającego stopę bezrobocia w krajach Unii Europejskiej
w 2014 r., kraje takie jak Niemcy, Austria, Luksemburg, Malta,
Wielka Brytania, Dania, Szwecja
czy Finlandia odznaczają się niskim bezrobociem. Są to kraje
stabilne gospodarczo, gdzie system kapitalistyczny i gospodarka rynkowa są od dawna
ugruntowane i przepracowane.
Państwa te targane są podobnie
jak pozostałe kryzysami na skalę
globalną, lecz kryzysy te nie są
w stanie w sposób istotny zagrozić pozycji gospodarczej tychże
państw. Kraje te mają też bardzo
silną pozycję w handlu międzynarodowym, są bogate i charakteryzuje je wysoka stopa życiowa ludności. Dotykające te kraje
bezrobocie ma głównie charakter frykcyjny, co jest sytuacją naturalną i pozytywnie działającą
na wzrost gospodarczy.
4. Korelacja taka zdecydowanie istnieje. Regiony słabiej rozwinięte
pod względem gospodarczym
charakteryzują się wysoką stopą bezrobocia. Klasycznym tego
przykładem jest województwo
warmińsko-mazurskie, a także
województwa tak zwanej ściany
wschodniej czy województwo zachodniopomorskie. Są to tereny,
na których dominują małe ośrodki miejskie ze słabo rozwiniętym
przemysłem i sferą usługową.
Dominują tu obszary rolnicze, dodatkowo słabo rozwinięte technologicznie. Z kolei województwa, w których mieszczą się duże
ośrodki miejskie, np. Warszawa
czy Poznań, a także Łódź, jak
również wysoko uprzemysłowione – np. województwo śląskie czy
dolnośląskie – charakteryzują się
niską stopą bezrobocia. O wiele
łatwiej znaleźć tam zatrudnienie
w przemyśle, usługach i handlu.
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Jeżeli więc mielibyśmy wymienić
cechy polskiego bezrobocia, to należałoby wskazać na kilka z elementów:
● bezrobocie w Polsce bardzo szybko narastało po 1989 r., co wiązało się z głębokimi przemianami
gospodarczymi w naszym kraju,
● możemy obserwować zróżnicowanie terytorialne bezrobocia w poszczególnych województwach,
● wyższy jest zazwyczaj odsetek
bezrobotnych kobiet niż mężczyzn,
● występuje wysokie bezrobocie
wśród osób z niskim wykształceniem,
● obserwuje się wysoki odsetek
bezrobotnych z długim (powyżej
jednego roku) okresem pozostawania bez pracy,

●

WOS w teorii i praktyce

Najniższa stopa bezrobocia wystąpiła w województwach: mazowieckim (głównie ze względu
na rolę Warszawy jako wielkiego
ośrodka przemysłu i usług oraz centrum aglomeracji), wielkopolskim
(z Poznaniem na czele), a także dobrze uprzemysłowionych rejonach
województwa dolnośląskiego, śląskiego i małopolskiego.
Wykres 4 bardzo dobrze pokazuje
sezonowość bezrobocia w Polsce
w ciągu roku. W roku kalendarzowym można zauważyć, że bezrobocie
jest zdecydowanie wyższe w pierwszych miesiącach roku – od stycznia
do kwietnia, od maja zaś zaczyna
spadać. Tendencja spadku utrzymuje się do października. W listopadzie
i grudniu stopa bezrobocia jest znowu nieco wyższa. Zaobserwowana
sezonowość wynika głównie z zatrudnienia sporej grupy osób przy
pracach budowlanych, rolniczych
czy też w sektorze usług, w okresie
wzmożonego ruchu turystycznego.
Trzeba też pamiętać, że właśnie
w okresie letnim pewna grupa osób
może wyjeżdżać poza granice naszego kraju do pracy zarobkowej.
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W ciągu ponad 25 lat istnienia wolnej Polski samorząd terytorialny stał się naturalnym elementem krajobrazu politycznego i społecznego. Przyjrzyjmy się więc
historii jego odtworzenia i obecnym strukturom.

Polska
lokalna
– struktury samorządu terytorialnego
Adam Jarosz

S

amorząd terytorialny jest bardzo ważnym elementem
struktury władzy publicznej. Ma demokratyczny charakter i pozwala lokalnym społecznościom decydować o swoich sprawach, najczęściej tych będących najbliżej mieszkańców: ulic, chodników, placów zabaw, szkół, transportu itp.
Dzięki niemu można realizować strategie rozwoju, inwestycje wpływające na jakość życia mieszkańców i zapewniać
im niezbędne usługi publiczne (wodę, ciepło, odbierać
śmieci, ścieki, dostarczać pomoc społeczną i wiele innych)1.
Zasady działania samorządu to: demokracja, opierająca
się na wolnych wyborach władz, subsydiarność (pomocniczość), oznaczająca realizację zadań na najniższym możliwym
szczeblu, przy podejmowaniu działań przez władze wyższego
szczebla tylko gdy społeczności nie mogą sobie poradzić z danym zadaniem, oraz decentralizacja, zakładająca przenoszenie zadań na niższy szczebel. Samorząd terytorialny to także
szkoła demokracji i zaangażowania obywatelskiego, zarówno dla polityków, jak i zwykłych obywateli. W ciągu ponad
25 lat istnienia niepodległej Polski okazał się on także jednym
z największych sukcesów transformacji ustrojowej.
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Odtworzenie samorządu terytorialnego
w Polsce
Samorząd terytorialny funkcjonuje w Polsce od 1990 r.
– podstawą jego działalności stała się ustawa z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym. Ma on też
podstawy w Konstytucji RP – poświęcono mu rozdział VII.
Jego odtworzenie było elementem demokratyzacji Polski
po okresie komunizmu. Trzeba jednak mówić o odtworzeniu, a nie tworzeniu na nowo – istniał on bowiem zarówno w II RP, jak i w pierwszych latach powojennych.
Naczelną zasadą państw komunistycznych był „centralizm demokratyczny”. Skutkiem było uzależnienie lokalnych organów od rządu centralnego, zgodnie z zasadą
„podwójnego podporządkowania”. Podstawowym organem na każdym szczeblu były rady narodowe jako organy
uchwałodawcze. Organy wykonawcze miały postać prezydiów rad, a po reformach z lat 1972–1975 rolę tę przejęli
naczelnicy w gminach i prezydenci w dużych miastach.
1
2
3

Logo akcji pod patronatem prezydenta Bronisława Komorowskiego
„25 lat Samorządności”
Źródło: http://www.prezydent.pl/archiwum-bronislawa-komorowskiego/samorzadnosc/logo/.

Były one podporządkowane jednocześnie radom narodowym na swoim szczeblu i organom wyższego szczebla.
Dodatkowo realizowały wytyczne Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej, z którą były powiązane personalnie.
Początkowo kraj był podzielony na gminy, powiaty i województwa. W latach 50. gminy podzielono na gromady, które po kilkunastu latach ponownie scalono w gminy. W 1954 r.
utworzono 17 dużych województw, z czasem wydzielono
z nich Warszawę, Łódź, Poznań, Wrocław i Kraków. Reformy
z lat 70. przyniosły zmianę tego podziału. Utworzono 49 małych województw i zlikwidowano powiaty. Mimo licznych
reform, zmian struktur i podziału terytorialnego, a w końcowym okresie PRL rozszerzania kompetencji rad narodowych nie
udało się stworzyć sprawnie działającej struktury.
Z tego względu jeszcze w czasach przed przełomem
w kręgach opozycyjnych podejmowano próby stworzenia nowego modelu dla struktur lokalnych, opartego
na zasadach samorządności. Na czele różnych inicjatyw
stał profesor Uniwersytetu Łódzkiego Jerzy Regulski.
Zespoły, które prowadził, opracowały model dla nowego
samorządu, czerpiąc z wzorców i standardów europejskich oraz doświadczeń II RP2.
W czasie obrad Okrągłego Stołu samorząd terytorialny
pozostawał w cieniu ważniejszych kwestii, takich jak wybory do sejmu, odtworzenie urzędu prezydenta, pluralizm
partyjny czy wolność mediów. Dyskutowano jednak o nim
w ramach Grupy Roboczej ds. Samorządu Terytorialnego3.
Po wyborach z 4 czerwca 1989 r. prace nad projektem
ustawy samorządowej podjęto w senacie, który był zdominowany przez obóz solidarnościowy. Zajmowała się tym
Komisja Samorządu Terytorialnego, a jej przewodniczą-

Cennym źródłem wiedzy o samorządzie terytorialnym są czasopisma: „Samorząd Terytorialny” i „Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota”.
J. Regulski, Samorząd III Rzeczpospolitej. Koncepcje i realizacja, Warszawa 2000.
Tenże, M. Kulesza, Droga do samorządu. Od pierwszych koncepcji do inicjatywy Senatu (1981–1989), Warszawa 2009.
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Wyróżniki polskich tablic rejestracyjnych (dla powiatów) z roku 2000. Stan na 2006 r., aut. Acubens
Źródło: https://pl.wikisource.org/wiki/Polskie_tablice_rejestracyjne.

cym był senator Jerzy Regulski. W toku prac projekt ustawy traﬁł do sejmu. Samorząd terytorialny znalazł też miejsce w noweli Konstytucyjnej z dnia 29 grudnia 1989 r.,
wprowadzającej demokratyczny ustrój w Polsce4.

Samorząd został odtworzony na szczeblu podstawowym – gmin. Województwa pozostały dalej jednostkami
rządowymi, a wojewoda – przedstawicielem rządu i administracji rządowej w terenie. Zachowano istniejący podział terytorialny na gminy i 49 województw.
Gmina stała się również podstawową jednostką tego
podziału. Rozróżniono gminy wiejskie i miejskie. Istniały
4

N. Honka, Ewolucja systemu samorządu terytorialnego w Polsce po II wojnie światowej, Wrocław 2012.
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Gmina jako podstawowy szczebel samorządu
terytorialnego

także gminy zintegrowane, mające wspólne organy (tzw.
gminy wiejsko-miejskie). Gminom przyznano osobowość
prawną, ochronę sądową, kompetencje, zadania, majątek
oraz swobodę w gospodarowaniu posiadanymi środkami
ﬁnansowymi. Od tej pory samorząd nie był częścią hierarchicznej struktury – zadania wykonywał samodzielnie
i na własną odpowiedzialność. Centrala mogła interweniować tylko za pomocą nadzoru, którego kryterium była
legalność, tzn. sprawdzano, czy organy danej jednostki samorządowej działają zgodne z obowiązującymi ustawami.
W ten sposób stworzone zostały samodzielne jednostki
mogące realizować niezależną politykę w ramach przyznanych im kompetencji i zadań. Zadania podzielono na:
– zadania własne obowiązkowe – które przydzielono
gminom w drodze ustawy i muszą je wypełniać,
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Tabela 1. Zadania gmin
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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–
–
–

Zadania własne gminy
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym niezastrzeżone ustawami dla innych podmiotów,
zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty,
ład przestrzenny, gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska i przyrody,
gospodarka wodna,
zarządzanie gminnymi drogami, ulicami, mostami, placami oraz organizacja ruchu drogowego,
wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych,
utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwianie odpadów
komunalnych,
zaopatrzenie w energię elektryczną, cieplną i gaz,
działalność w zakresie telekomunikacji,
lokalny transport zbiorowy,
ochrona zdrowia,
pomoc społeczna,
wspieranie rodziny,
gminne budownictwo mieszkaniowe,
edukacja publiczna (szkoły podstawowe, gimnazja i inne placówki oświatowo-wychowawcze),
zarządzanie kulturą,
ochrona zabytków i opieka nad zabytkami,
kultura ﬁzyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe,
zarządzanie targowiskami i halami targowymi,
utrzymanie zieleni gminnej i cmentarzy gminnych,
gwarantowanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej,
promocja gminy,
współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych,
współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Zadania zlecone gminie
– przygotowywanie i przeprowadzanie wyborów,
referendów,
– prowadzenie meldunku,
rejestru stanu cywilnego,
wydawanie
dowodów
osobistych,
– prowadzenie ewidencji
ludności i działalności
gospodarczej,
– inne w zależności od porozumień administracji
rządowej z gminnymi.

Źródło: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95.
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– zadania własne dobrowolne – które gminy mogą
podjąć z własnej woli,
– zadania zlecone – które gminy wykonują w imieniu
państwa, otrzymując na nie środki ﬁnansowe5.
Najważniejszym organem szczebla gminnego stała się rada
gminy. Jest to organ uchwałodawczy pełniący funkcje kontrolne wobec innych organów gminnych. Jest organem kolegialnym, co oznacza, że składa się z wielu członków – dokładna
ich liczba uzależniona jest od wielkości gminy. Radni wybierani
są w wyborach powszechnych, bezpośrednich, równych
i tajnych na czteroletnią kadencję. Na czele rady stoi przewodniczący, wybierany spośród członków rady. By usprawnić
prace rady, powoływane są komisje, z których obowiązkowa
jest komisja rewizyjna pełniąca funkcje kontrolne6.
Organem wykonawczym początkowo ustanowiono zarząd gminny z wójtem, burmistrzem lub prezydentem
miasta na czele. Zarząd składał się także z zastępców wójta (burmistrza, prezydenta) oraz członków zarządu. W jego
skład bez prawa głosu wchodzili także sekretarz gminy,
zarządzający administracją i skarbnik, będący głównym
księgowym. Zarząd wybierany był przez radę i mógł być
również przez nią odwołany, np. w sytuacji gdy rada nie
udzieliła zarządowi absolutorium, tj. nie stwierdziła prawidłowego wykonania budżetu przez zarząd za dany rok.
5
6

Profesor Jerzy Regulski podczas konferencji „Samorządna Rzeczpospolita w koncepcjach transformacji ustrojowej 1989 roku” w Senacie RP, aut. M. Józefaciuk
Źródło: https://commons.wikimedia.org.

W 2002 r. nastąpiła poważna reforma gminnych organów wykonawczych. Zlikwidowano instytucję zarządu, a rolę organu wykonawczego jednoosobowo przejął
wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Powołuje on
swoich zastępców oraz sekretarza gminy. Nie tworzą oni
jednak organu kolektywnego. Zmniejszono liczebność
rad gmin. Najważniejszym punktem reformy było wprowadzenie bezpośredniego wyboru wójta, burmistrza lub
prezydenta miasta. Dzięki temu wzmocniona została pozycja organu wykonawczego, który zyskuje w ten sposób

L. Zaporowski, Samorząd terytorialny jako forma władzy publicznej w strukturze organizacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej, Bielsko-Biała 2002.
Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2006.

Zadania rady gminy
– uchwalanie statutu gminy,
– stanowienie o kierunkach działania organu wykonawczego oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
– powoływanie skarbnika gminy na wniosek wójta,
– uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z jego wykonania, udzielanie lub
nie absolutorium organowi wykonawczemu,
– uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
– uchwalanie programów gospodarczych i strategii rozwoju,
– ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych,
– ustalanie stawek podatków i opłat w granicach określonych w ustawach,
– uchwały w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres organu wykonawczego:
nabywania, zbywania, najmu nieruchomości, emitowania obligacji, zaciągania kredytów i
pożyczek długoterminowych, tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni, tworzenia, likwidacji i reorganizacji gminnych jednostek organizacyjnych,
– decyzje o współdziałaniu z innymi gminami,
– decyzje o współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz o przystępowaniu do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
– decydowanie w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych oraz wznoszenia pomników,
– nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
– ustalanie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.

Zadania organu wykonawczego
– przygotowywanie uchwał rady
gminy,
– wykonywanie uchwał rady gminy,
– gospodarowanie mieniem komunalnym,
– wykonywanie budżetu,
– kierowanie bieżącymi sprawami
gminy,
– reprezentowanie gminy na zewnątrz,
– wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych,
– zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
– zwierzchnictwo służbowe nad
pracownikami urzędu gminy
i kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych.

WOS w teorii i praktyce

Tabela 2. Zadania rady gminy i organu wykonawczego (wójta, burmistrza, prezydenta)

Źródło: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95.

bardzo silny mandat społeczny. Odwołany może zostać
jedynie w drodze referendum, które może zarządzić rada
gminy w przypadku nieudzielania mu absolutorium lub
z innego powodu. Referendum w tej sprawie może odbyć
się także na wniosek mieszkańców.
By referendum było ważne, musi wziąć w nim udział
minimum 3/5 liczby osób, która brała udział w wyborze
danego wójta, burmistrza lub prezydenta. Najczęściej
ze względu na zbyt niską frekwencję referenda są nieważne, a organów nie udaje się odwołać. Referendum
gminne jest także narzędziem demokracji bezpośredniej
również w innych sprawach ważnych dla gminy, łącznie
z możliwością samoopodatkowania mieszkańców7.
Gminy mają także prawo tworzenia jednostek pomocniczych. Nie jest to jednak obowiązkowe i są gminy i miasta, które jednostek pomocniczych nie mają. Podstawowe
jednostki to sołectwa w gminach wiejskich oraz dzielnice i osiedla w miastach. Możliwe jest jednak tworzenie jednostek tzw. nienazwanych (niezdeﬁniowanych
w ustawie, np. kolonia, przysiółek, okręg itp.). Jednostką
pomocniczą może być także miasto. Organami jednostek
pomocniczych są sołtys, rada sołecka i zebranie wiejskie
w sołectwie oraz rada i zarząd w dzielnicy i osiedlu.
W osiedlu organem uchwałodawczym może być także
ogólne zebranie mieszkańców. Organy w jednostkach nienazwanych kształtować można dowolnie8.

Po wprowadzeniu samorządu na szczeblu gminnym kolejnym wyzwaniem było utworzenie powiatów i samorządowych województw. Istniejący podział na 49 województw
7
8
9

A.K. Piasecki, Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Warszawa 2009.
M. Augustyniak, Jednostki pomocnicze gminy, Warszawa 2010.
B. Słobodzian, Współczesny system samorządu terytorialnego w Polsce, Toruń 2006.
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Drugi etap reformy – utworzenie powiatów
i województw

nie spełniał we właściwy sposób swojej funkcji i wymagał
zmiany. W różnych środowiskach politycznych pojawiało
się wiele pomysłów dotyczących kształtu nowych jednostek. Najpoważniejszą propozycją był podział na 12 województw – w założeniu będących dużymi i silnymi
regionami. Po przekazaniu projektu do senatu dodano
jeszcze trzy województwa, jednak prezydent Aleksander
Kwaśniewski odmówił podpisania ustawy w takim kształcie, ponieważ uważał, że konieczne jest stworzenie dwóch
kolejnych województw. Ostatecznie jako rozwiązanie kompromisowe przyjęto podział na 16 województw9.
Województwa mają podwójny status: funkcjonuje zarówno samorząd wojewódzki, jak i wojewoda, będący reprezentantem rządu i zwierzchnikiem administracji
rządowej w terenie. Jest on także organem nadzorczym
wobec jednostek samorządu terytorialnego. Wojewódzki
organ samorządowy to sejmik województwa, wybierany na czteroletnią kadencję w wyborach powszechnych,
który pełni funkcje uchwałodawcze i kontrolne. Wybiera
on także zarząd województwa, liczący 5 osób, składający
się z marszałka województwa, jego zastępców i członków
zarządu.
Nie mniej emocjonujące były dyskusje o utworzeniu
samorządu szczebla ponadlokalnego – dotyczyły one nie
tylko kształtu przyszłych powiatów, lecz także sensu ich
powoływania. Wstępem do reformy powiatowej był pilotażowy program miejski, który zakładał przekazanie dodatkowych zadań samorządom największych miast.
Efektem reformy było utworzenie powiatów ziemskich i grodzkich (miast na prawach powiatu). Miasta
na prawach powiatu są wyłączone z terytorium powiatu
i są gminą wypełniającą jednocześnie zadania powiatu.
Stąd też, jeśli chodzi o kształt organów, stosuje się regu-

WOS w teorii i praktyce
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Tabela 3. Zadania samorządu wojewódzkiego i powiatowego
Zadania samorządu wojewódzkiego
– formułowanie strategii rozwoju województwa,
– prowadzenie polityki rozwoju województwa,
– edukacja publiczna, w tym szkolnictwa
wyższego,
– promocja i ochrona zdrowia (szpitale wojewódzkie),
– kultura oraz ochrona zabytków,
– pomoc społeczna,
– polityka prorodzinna,
– modernizacja terenów wiejskich,
– zagospodarowanie przestrzenne,
– ochrona środowiska,
– gospodarka wodna, w tym ochrona przeciwpowodziowa, w szczególności wyposażenie i utrzymanie wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych,
– transport zbiorowy i drogi publiczne,
– kultura ﬁzyczna i turystyka,
– ochrona praw konsumentów,
– obronność,
– bezpieczeństwo publiczne,
– przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy,
– działalność w zakresie telekomunikacji,
– ochrona roszczeń pracowniczych w razie
niewypłacalności pracodawcy.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Zadania samorządu powiatowego
edukacja publiczna (szkoły średnie, ponadgimnazjalne),
promocja i ochrona zdrowia (szpitale powiatowe),
pomoc społeczna,
polityka prorodzinna,
wspieranie osób niepełnosprawnych,
transport zbiorowy i drogi publiczne,
kultura,
ochrona zabytków i opieka nad zabytkami,
kultura ﬁzyczna i turystyka,
geodezja, kartograﬁa i kataster,
gospodarka nieruchomościami,
administracja architektoniczno-budowlana,
gospodarka wodna,
ochrona środowiska i przyrody,
rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe,
porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli,
ochrona przeciwpowodziowa, wyposażenie i utrzymanie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego,
ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom
życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy,
ochrona praw konsumenta,
utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz
obiektów administracyjnych,
obronność,
promocja powiatu,
współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych,
działalność w zakresie telekomunikacji,
zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

Źródło: Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. 1998 nr 91 poz. 578; Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa, Dz.U. 1998 nr 91 poz. 576.
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Tabela 4. Zadania rady i zarządu powiatu
Zadania rady powiatu
– stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
– wybór i odwołanie zarządu,
– powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, skarbnika
powiatu, będącego głównym księgowym budżetu powiatu,
– stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu,
– rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym
z działalności ﬁnansowej i wykonania budżetu,
– uchwalanie budżetu powiatu,
– podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków
i opłat w granicach określonych ustawami,
– podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu,
nabywanie, zbywanie, obciążanie nieruchomości, emitowanie obligacji, zaciąganie kredytów i pożyczek długoterminowych, tworzenie i przystępowanie do spółek i spółdzielni, tworzenie, likwidacja i przekształcanie powiatowych jednostek organizacyjnych,
– przyjmowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz
w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych,
– określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
– podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,
– uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku
publicznego,
– uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
– dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu,
– podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i ﬂagi powiatu,
– ustalanie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
1)

2)
3)
4)
5)
–
–

Zadania zarządu powiatu
przygotowywanie projektów uchwał rady,
wykonywanie uchwał rady,
gospodarowanie mieniem powiatu,
wykonywanie budżetu powiatu,
zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.
Zadania starosty
organizowanie pracy zarządu powiatu i starostwa powiatowego,
kierowanie bieżącymi sprawami powiatu,
reprezentowanie powiatu na zewnątrz,
opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią,
ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
zwierzchnictwo służbowe nad pracownikami starostwa i kierownikami jednostek organizacyjnych powiatu,
zwierzchnictwo powiatowe nad służbami, inspekcjami i strażami:
powoływanie i odwoływanie kierowników tych jednostek,
w uzgodnieniu z wojewodą, a także wykonywanie wobec nich
czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej,
zatwierdzanie programów ich działania,
uzgadnianie wspólnych działań tych jednostek na obszarze powiatu,
w sytuacjach szczególnych kierowanie wspólnymi działaniami
tych jednostek,
zlecanie w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenia kontroli;
wydawanie decyzji administracyjnych,
podejmowanie niezbędnych czynności należących do właściwości
zarządu powiatu w sprawach niecierpiących zwłoki, związanych
z zagrożeniem interesu publicznego, zdrowia i życia oraz mogących spowodować znaczne straty materialne.

Źródło: Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. 1998 nr 91 poz. 578.

–
1)
2)
3)
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–

Zadania sejmiku województwa
stanowienie aktów prawa miejscowego, w szczególności:
statutu województwa,
zasad gospodarowania mieniem wojewódzkim,
zasad i trybu korzystania z wojewódzkich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
uchwalanie strategii rozwoju województwa,
zagospodarowanie przestrzenne,
uchwalanie budżetu województwa,
określanie zasad udzielania dotacji przedmiotowych i podmiotowych z budżetu województwa,
rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu województwa
(rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu województwa,
sprawozdań ﬁnansowych województwa oraz sprawozdań z wykonywania wieloletnich programów województwa),
uchwalanie, w granicach określonych ustawami, przepisów dotyczących podatków i opłat lokalnych,
podejmowanie uchwał w sprawie powierzenia zadań samorządu województwa innym jednostkom samorządu terytorialnego,
uchwalanie „Priorytetów współpracy zagranicznej województwa”,
podejmowanie uchwał w sprawie uczestnictwa w międzynarodowych zrzeszeniach regionalnych i innych formach współpracy regionalnej,
wybór i odwołanie zarządu województwa oraz ustalanie wynagrodzenia marszałka województwa,
powoływanie i odwoływanie, na wniosek marszałka województwa,
skarbnika województwa, który jest głównym księgowym budżetu
województwa,
tworzenie stowarzyszeń i fundacji oraz ich rozwiązywanie, przystępowanie do nich lub występowanie z nich,
podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych województwa –
nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomości, emitowanie obligacji, zaciąganie kredytów i pożyczek długoterminowych, tworzenie
i przystępowanie do spółek i spółdzielni, tworzenie, likwidacja i przekształcanie wojewódzkich jednostek organizacyjnych,
udzielanie stypendiów dla uczniów i studentów.

Zadania zarządu województwa
– wykonywanie uchwał sejmiku województwa,
– gospodarowanie mieniem województwa,
– przygotowywanie projektu i wykonywanie budżetu
województwa,
– przygotowywanie projektów strategii rozwoju województwa, planu zagospodarowania przestrzennego
i regionalnych programów operacyjnych oraz ich wykonywanie,
– organizowanie współpracy ze strukturami samorządu
regionalnego w innych krajach i z międzynarodowymi
zrzeszeniami regionalnymi,
– kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym zatrudnianie i zwalnianie kierowników
tych jednostek,
– uchwalanie regulaminu organizacyjnego urzędu marszałkowskiego.
Zadania marszałka województwa
– organizowanie pracy zarządu województwa i urzędu
marszałkowskiego,
– kierowanie bieżącymi sprawami województwa,
– reprezentowanie województwa na zewnątrz,
– podejmowanie niezbędnych czynności należących
do właściwości zarządu województwa w sprawach
niecierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, zdrowia i życia oraz
w sprawach mogących spowodować znaczne straty
materialne,
– kierowanie urzędem marszałkowskim,
– zwierzchnictwo służbowe nad pracownikami tego urzędu i kierownikami wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych,
– wydawanie decyzji administracyjnych.
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Tabela 5. Zadania sejmiku i zarządu województwa
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Źródło: Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U. 1998 nr 91 poz. 576.

lacje gminne. Powiat jest jednostką szczebla ponadlokalnego i wypełnia zadania, których nie są w stanie wypełnić samodzielnie gminy. Organem uchwałodawczym jest
wybierana w wyborach powszechnych rada powiatu
na czteroletnią kadencję. Ma ona także kompetencje kontrolne. Organem wykonawczym jest wybierany przez radę
zarząd powiatu. Na jego czele stoi starosta, a w jego
skład wchodzą także wicestarosta i członkowie zarządu
(od 3 do 5 osób)10.
Po ponad 25 latach od przywrócenia samorządu terytorialnego w Polsce należy ocenić, że stworzone struktury
sprawdziły się i zapewniły właściwe wypełnianie powierzonych mu zadań. Nie oznacza to, że nie toczą się dyskusje nad możliwościami jego poprawiania. Od lat poK. Koc, Powiat. Przestrzeń władzy publicznej, Toruń 2013.

Local Poland – Structures of Local Self-Government
The article presents briefly the process of re-establishing and structures of local self-government in Poland. The formation of
its structures was outlined, together with competences and organs at every level. Initially Polish local self-government had been
formed at the municipality level in 1990. Eight years after second part of the reform was introduced, in which counties and
regional voivodeships were created. The created structures have provided proper infrastructure for fulfilling the entrusted tasks.
Tłumaczył: Adam Jarosz
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10

jawiają się postulaty utworzenia nowych województw
(np. środkowopomorskiego ze stolicami w Słupsku
i Koszalinie czy wydzielenie Warszawy z województwa
mazowieckiego). Innymi tematami są projekty tworzenia
obszarów metropolitalnych czy zmiana i wzmocnienie
pozycji powiatów. Wiele emocji wzbudza także debata nad bardzo silną pozycją organu wykonawczego
w gminach i miastach. Postuluje się wzmocnienie pozycji rady gminy czy ograniczenie liczby kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Czy te propozycje
okażą się zasadne, czas pokaże. Pewne jest, że samorząd
terytorialny na tyle mocno zakorzenił się w świadomości Polaków, że trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie
państwa bez niego.

historia i style

Neoklasycyzm
lat dwudziestych XX wieku
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Il. 4. Biblioteka Politechniki Lwowskiej (fot. autor)

Michał Pszczółkowski

uforia, jaka ogarnęła Polaków
po odzyskaniu niepodległości,
spowodowała, że najbardziej
popularną konwencją w architekturze wczesnych lat
dwudziestych był nurt tradycjonalny, swobodnie operujący motywami z renesansowych i barokowych
zabytków polskiej prowincji. W ten
sposób, odnosząc się do czasów
przedrozbiorowych, próbowano
kontynuować „przerwaną nić tradycji”. Dworce kolejowe, szkoły,
poczty, domy ludowe, a także liczne
budynki mieszkaniowe wzorowano
na XVI- i XVII-wiecznych dworach
szlacheckich, renesansowych ratuszach i barokowych spichrzach.
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Nieobce architekturze lat dwudziestych były też inspiracje drewnianym budownictwem ludowym.
Zwolennicy nurtu tradycjonalnego pełnymi garściami czerpali z historii, rozwijając w efekcie
przekonującą stylistykę narodową,
z czasem jednak okazało się, że
nastrojowa swojskość to za mało.
Owszem, tradycjonalizm skutecznie służył „ku pokrzepieniu serc”,
brakowało mu jednak efektu monumentalnego, którego domagały
się budynki mające wyrażać potęgę
i trwałość odrodzonego państwa,
siłę władzy i bezpieczeństwo obywateli. Taki efekt był pożądany
zwłaszcza w przypadku dużych
gmachów reprezentacji państwowej: siedzib władz różnego szczebla – od ministerstw do urzędów

powiatowych, obiektów sądowych
oraz banków, szkół wyższych itp.
W realizacji takich inwestycji sięgnięto po inną formułę – neoklasycyzm, nawiązujący do rzymskiego
antyku i włoskiego renesansu. Rozwiązania o takich korzeniach były
sprawdzonym sposobem na osiągnięcie monumentalnego efektu, nic
dziwnego zatem, że w architekturze państwowej lat dwudziestych
to właśnie reprezentacyjny i poważny neoklasycyzm cieszył się
największą popularnością.
Neoklasycyzm, szczególnie w zakresie architektonicznych detali,
bywał niekiedy zbliżony do rozwiązań stosowanych w nurcie tradycjonalnym. Podstawowa różnica
polega jednak na źródle inspiracji
– tradycjonalizm miał być wyraźnie

Il. 1. Bank Polski w Pińsku (fot. autor)

Il. 2. Okręgowa Izba Kontroli w Kielcach (fot. autor)

dek). W ten sposób budynek upodabniał się do antycznej świątyni.
Całość wieńczono belkowaniem
z wydatnym gzymsem, powyżej
niekiedy wprowadzano balustrady
tralkowe, niskie szczyty lub proste attyki. Jako przykład takiego
rozwiązania może służyć gmach
biblioteki Politechniki Lwowskiej
(il. 4), którego fasada została opięta regularnym podziałem za pomocą jońskich pilastrów. Dostojny charakter gmachu podkreśliła
sentencja łacińska, umieszczona
w belkowaniu: hic mortui vivunt et
muti loquuntur („tutaj martwi żyją,
a niemi mówią”). Ponadto w zwieńczeniu szczytu umieszczono akroterion – formę dekoracyjną, która
wieńczyła szczyty antycznych budowli greckich i rzymskich.
Jak wspomniano, neoklasycyzm
w realiach odrodzonego kraju często traktowano jako kontynuację
klasycyzmu czasów stanisławowskich i Królestwa Polskiego, które
z kolei były uważane za ostatnie
konwencje stylistyczne niepodległej Rzeczypospolitej. Z tego
względu w architekturze lat dwudziestych dość często możemy się
spotkać z wyraźnymi inspiracjami
określonych gmachów doby polskiego klasycyzmu. Jako przykład
można tu podać gmach Banku Polskiego w Krakowie (il. 5), w sposób bardzo dosłowny wzorowany
na warszawskim Pałacu Staszica
projektu Antonio Corazziego (il. 6).
Podobnie do pierwowzoru, architekt zastosował tu boniowany
cokół parteru (arkady zastąpił
zamkniętymi półkoliście oknami), wejście główne w osi fasady

Il. 6. Pałac Staszica w Warszawie (fot. autor)
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Il. 5. Bank Polski w Krakowie (fot. autor)

ście. Dobrym przykładem takiego
rozwiązania jest gmach Banku Polskiego w Pińsku (il. 1) lub Okręgowej Izby Kontroli w Kielcach (il. 2).
Ten podstawowy schemat dość
często mody ikowano, choćby
ze względu na nietypową lokalizację. Na przykład projektant Izby
Skarbowej w Krakowie (il. 3) podkreślił partię narożną jako najbardziej wyeksponowaną w widoku
z ulicy: zaokrąglona, otrzymała
cztery kanelurowane kolumny jońskie. Jednocześnie jednak autor zachował środkowy ryzalit z wejściem
głównym, a dla zachowania symetrii
zaokrąglił i zaopatrzył w półkolumny przeciwległy narożnik fasady.
Innym, często wykorzystywanym schematem kompozycji neoklasycystycznej fasady był regularny podział za pomocą kolumn,
półkolumn lub pilastrów, przebiegających przez całą szerokość i wysokość elewacji (tzw. wielki porzą-

historia i style

swojski, podczas gdy neoklasycyzm
ma proweniencję kosmopolityczną,
wywodząc się z kompozycji antycznych i renesansowych w odmianie włoskiej (stąd np. płaskie lub
bardzo niskie dachy). Mówiąc ściśle, kosmopolityczna estetyka nie
wykluczała wzorców miejscowych
– przeciwnie, były one wykorzystywane bardzo często, nie były to już
jednak tradycje polskiej prowincji.
Zamiast nich sięgano po inspiracje
wielkomiejską architekturą doby
klasycyzmu.
Najczęściej wykorzystywanym
wzorcem w projektowaniu architektury reprezentacyjnej lat
dwudziestych był schemat warszawskich gmachów publicznych
z czasów Stanisława Augusta i Królestwa Polskiego, jak np. Pałac Namiestnikowski lub Pałac Staszica.
Schemat ten polegał na rozwiązaniu głównej elewacji według zasady trójpodziału pionowego i poziomego. Podział poziomy to boniowany cokół, jednolicie potraktowane
wyższe kondygnacje oraz mocne
zwieńczenie w postaci belkowania lub attyki. Podział pionowy
to wyeksponowana partia środkowa z wejściem głównym na osi,
najczęściej rozwiązana w postaci
płytkiego ryzalitu z kolumnadą lub
pilastrami w antycznym porządku (często jońskim), symetrycznie
ujęta po obu stronach skromniejszymi partiami bocznymi. Otwory
okienne ujmowano oprawą architektoniczną, najbardziej okazałą
na poziomie pierwszego piętra,
w wyższych kondygnacjach skromniej, natomiast okna na poziomie
parteru często zamykano półkoli-

historia i style
Il. 3. Izba Skarbowa w Krakowie (fot. autor)
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Il. 8. Pocztowa Kasa Oszczędności w Krakowie (fot. autor)

Il. 7. Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Warszawie (fot. autor)

ujął po obu stronach występami,
na nich zaś osadził po parze kolumn jońskich (w Pałacu Staszica
są to kolumny korynckie). Powyżej
kolumn wprowadzono grupy rzeźbiarskie, wzorowane na gryfach
w gmachu warszawskim. Środkowa część fasady została zwieńczona nadbudówką – rodzajem tzw.
belwederu, w którym umieszczono
półkoliste okno, podzielone promienistymi szczeblinami.
Inspiracji dla międzywojennego
klasycyzmu dostarczał też Pałac
na Wodzie w warszawskich Łazienkach, jedna z najbardziej reprezentatywnych realizacji XVIII-wiecznego stylu stanisławowskiego.
Świadczą o tym przykładowo takie
realizacje, jak lubelski Dom Żołnierza lub Pawilon „Polonii Zagranicą”
na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu w 1929 roku.
W architekturze nurtu neoklasycystycznego pojawiają się nieraz
kompozycje bardzo oryginalne,
chociaż operujące tradycyjnym
zasobem form i motywów. Do najbardziej twórczych przedstawicieli
tego kierunku należał warszawski
architekt Marian Lalewicz, autor
wielu gmachów publicznych lat
międzywojennych. Lalewicz, będąc
wybitnym znawcą i miłośnikiem
antyku, śmiało posługiwał się motywami klasycznymi. Projektowane

przez niego gmachy to najczęściej
zespoły brył, powiązane ze sobą
w określony sposób (najczęściej
jedna z brył pełni funkcję dominującą, pozostałe są zaś jej podporządkowane). Przykładem takiej
realizacji jest kompleks Dyrekcji
Okręgowej Kolei Państwowych
w Warszawie (il. 7), jeden z najbardziej monumentalnych gmachów II
Rzeczypospolitej.
Całość składa się z pięciu wolno
stojących brył. Środkowa, pięciokondygnacyjna bryła pełni funkcję
korpusu głównego, który powiązano z bocznymi skrzydłami za pomocą krótkich galerii komunikacyjnych. Forma architektoniczna
zespołu to demonstracja klasycznych preferencji Lalewicza. Cokoły
budynków bocznych, obejmujące
dwie kondygnacje, opięto doryckimi pilastrami z belkowaniem (fryz
tryglifowo-metopowy, wchodzący w skład belkowania, zawiera
wizerunki kół lokomotywy w polach metop, co jest nawiązaniem
do funkcji gmachu). Od strony ulicy Targowej znalazło się wejście
główne, nawiązujące do greckich
propylejów, ukształtowane w postaci antycznego portyku na dwóch
rzędach kolumn doryckich.
Interesujące pod względem
kompozycji brył są projekty banków autorstwa Lalewicza. Przykła-

dowo bank w Sosnowcu został rozwiązany jako układ nawiązujący
do klasycystycznych założeń palladiańskich – składa się z korpusu
głównego i bocznych, połączonymi z nim pawilonów. Analogia jest
tym bardziej wyraźna, że główny
korpus poprzedzono portykiem
wspartym na sześciu toskańskich
kolumnach. Dach wieńczy płaska
kopuła na niskim bębnie, wyraźnie
przypominająca kopułę wieńczącą
warszawski gmach Banku Polskiego projektu Antonio Corazziego.
Wybitnym neoklasycystą lat
międzywojennych był architekt
krakowski Adolf Szyszko-Bohusz.
Do jego realizacji należy między innymi Pocztowa Kasa Oszczędności
w Krakowie (il. 8), gmach o nietypowej kompozycji bryły, mieszczący się jednak stylistycznie w nurcie
neoklasycyzmu. Całość została założona na rzucie trójkąta z zaokrąglonym narożnikiem o funkcji fasady. Cechy stylu wyrażają się przede
wszystkim w obiegającej wszystkie
elewacje, potężnej kolumnadzie
korynckiej, zamkniętej masywnym
gzymsem.

W poprzednim numerze zostały
pomylone ilustracje 1 i 4. Redakcja
serdecznie przeprasza za błąd Autora
artykułu oraz Czytelników.

Adama Jana Warakomskiego
Księgi silva rerum były i są
skarbnicą wiedzy – w przeszłości dla danej rodziny
szlacheckiej, do której
księga należała, obecnie
dla historyków, kulturoznawców, etnologów, historyków literatury. Jedną
z wciąż mało znanych rodowych ksiąg jest sylwa
Warakomskiego.

Batory pod Pskowem – obraz Jana Matejki z 1872 roku, domena publiczna

Małgorzata Kazaniecka

1

autora – Abdank. Herb narysowany przez Warakomskiego zgadza się z wersją zamieszczoną w herbarzach.
Jeśli chodzi o życie prywatne autora, to 14 maja
1711 r. Adam Warakomski ożenił się z Elżbietą Jurewiczówną (był to jej drugi mąż). Warakomski pochodził z Radzymina, natomiast Nowydwór objął w opiekę po krewnych małżonki3. Na karcie tytułowej sylwy
znajdujemy dedykację, która wskazuje, że autor miał
córkę Mariannę Beatę (która wyszła za mąż za Jakuba
Kłanickiego) oraz sześcioro wnucząt, dla których dziadek spisał ową księgę silva rerum.

Co kryje księga?
Sylwy to dzieła, które zawierały różnorodne treści.
Dlaczego więc Adam Warakomski spisał w swojej księdze właśnie historię Polski? Odpowiedź znajduje się
w mowie zatytułowanej Apologijka, pro cujus vis crisi
krotka, która rozpoczyna część historyczną sylwy. Autor zaznacza, że jest świadomy tego, że nie jest pierwszym podejmującym wyzwanie spisania wszystkich
władców polskich w jednym dziele. Twierdzi, że wiele
czytał i pragnie zgromadzić zdobytą dotychczas wiedzę w swoim manuskrypcie. Warakomski, jako że był
narodowości polskiej, z myślą o Polakach zebrał w całość uzyskane informacje i stworzył kompendium
wiedzy dla przyszłych pokoleń. Księga miała na celu
zaspokajanie ciekawości młodych ludzi.

Informacje uzyskane od prof. dr. hab. Andrzeja Rachuby (IH PAN).
Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ziemia smoleńska i województwo smoleńskie XIV–XVIII wieku, t. 4, red. A. Rachuba, Warszawa
2003, s. 131.
3
Informacje uzyskane od prof. dr. hab. Andrzeja Rachuby (IH PAN).
2
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iografia Adama Jana Warakomskiego kryje w sobie wiele tajemnic. Odszukane do tej pory informacje na jego temat są bardzo skromne. Postać
ta znana jest tylko z autorstwa Sylwy starosty nowodworskiego Adama Jana Warakomskiego. Dzieło to pochodzi z lat 1738–1743. Wiek XVIII jest charakterystycznym okresem, w którym licznie tworzono
domowe księgi silva rerum. Każdy pan domu mógł spisywać księgę. Jeśli ich autorzy nie zapisali kart swojego dzieła wzmiankami autobiograficznymi, często nie
można o nich zbyt wiele powiedzieć.
Księga silva rerum Warakomskiego została spisana
jako dar dla jego wnuków. Stąd znajdziemy w niej
wiele informacji ich dotyczących. Autor jednak siebie
otacza tajemnicą i nie pozostawia wielu informacji
ze swojego życia na kartach sylwy. Wiadomo, że Warakomski sprawował dwie ważne funkcje: od 16 czerwca 1711 r. był rotmistrzem województwa wileńskiego1
oraz 4 października 1732 r. objął urząd starosty Nowegodworu2. Dlatego też w wielu miejscach sylwy znajduje się jego tytuł: „starosta nowodworski”. Wśród niewielu wzmianek autobiogra icznych zamieszczonych
w księdze Warakomski pozostawił na karcie tytułowej
niezwykle ciekawy szkic. Rysunek przedstawia herb

B
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Poczet królów polskich

podróże do źródeł

Strona tytułowa
sylwy Adama Jana
Warakomskiego
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Część dotycząca historii Polski zawiera chronologiczny spis książąt i królów zasiadających na tronie
polskim, od początku istnienia państwa do czasów życia autora. Opis każdej postaci zawiera krótką notatkę
biogra iczną, przypominającą zapis encyklopedyczny
z najważniejszymi datami z jej życia. Autor przestrzegał umieszczania daty koronacji króla bądź roku objęcia władzy w przypadku panującego. Prócz datacji Warakomski konsekwentnie wyjaśniał powiązania genealogiczne prezentowanej postaci, najczęściej sięgając
do drugiego pokolenia. Dalszy opis zawierał informacje
z życia osobistego władców, społecznego, kulturalnego,
a najczęściej politycznego. Charakterystyki były bardzo
krótkie w porównaniu z wielostronicowymi opisami
zawartymi w dziełach polskich kronikarzy, takich jak
Jan Długosz lub Marcin Kromer.
Najciekawszym dodatkiem umieszczanym w opisach władców i królów Polski był krótki epigramat –
zazwyczaj cztero- lub pięciowersowy rymowany utwór.
Wierszyki spisywane były w środku lub na końcu charakterystyki. Memoriały – jak zaznaczał Warakomski
– spisane w języku polskim lub łacińskim mają bardzo
różnorodną tematykę. Najczęściej dotyczą jednego faktu z życia postaci i są nacechowane krytycznymi bądź
wyszydzającymi uwagami autora sylwy. Pierwszym
władcą, któremu starosta nowodworski zadedykował
wierszyk, jest książę Krakus, natomiast na najdłuższy
epigramat zasłużył Jan III Sobieski.
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Dzieje bajeczne Polski
W dziele Warakomskiego Chronologiczny spis monarchów Polski sięga do legendarnego założyciela państwa – Lecha I. Władca ten dał początek Polsce. Innym
znanym władcą jest Krakus. Autor sylwy zaznacza, że
książę był narodowości czeskiej, natomiast inni kronikarze uważają, że polskiej. Kolejną ciekawą postacią
jest córka Krakusa – księżniczka Wanda. Zapisała się
w legendach z powodu odrzucenia propozycji małżeń-

Herb Abdank – po lewej naszkicowany piórem Warakomskiego, po prawej wizerunek współczesny (źródło: https://
commons.wikimedia.org, aut. Bastianow)

stwa złożonej przez księcia niemieckiego Rytygiera.
Swoją czystości pragnęła o iarować bogom. Księżniczka zakończyła życie, skacząc do Wisły. Warakomski dodał memoriał do opisu Wandy, w którym stwierdza, że
księżniczka była poganką, „a czystość bogom poślubiła”. Następny epigramat dodany do opisu rządów dwunastu wojewodów ma drwiący ton. Charakteryzuje
okres rozpusty wojewodów i naiwność Polaków:
Mądry Polak po szkodzie, w przypowieściach kładą
Wtedy stajnie zamyka, konie jak wykradną
A z wojewodów gorzkiej zapomniawszy szkody
Na co jeszcze czynicie, z obór wołowody4.

Książę Popiel również jest przykładem potwierdzającym negatywne opinie prezentowanej postaci.
Władca ten to zdaniem Warakomskiego „wierutny Sardanapal5, leżuch i gbur sprośny, lustra nie miał żadnego cnót, oprócz gracji, iż tylko włosy na głowie ozdobą
były kędzierzawe”6.
W opisie Piasta znajdujemy legendę dotyczącą objęcia przez niego władzy. Historia dotyczy ubogiego
gospodarza, który był nadzwyczaj bogatym duchowo człowiekiem. Jego szczera gościnność sprawiała,
że każdy pielgrzym, który zapukał do jego drzwi, nie
odszedł bez poczęstunku. Pewnego dnia do jego chaty zapukali dwaj wędrowcy, którzy byli posłańcami
od Boga. Gospodarz ugościł mężczyzn, a ci, odchodząc, wywróżyli mu, że zostanie wybrany na władcę
państwa. Według legendy ubogi gospodarz zasiadł
na tronie jako Piast, mieszczanin kruszwicki. Opowieść ta zawarta jest również w innych źródłach.
Jednak tylko Warakomski „odważył się” przedstawić w swoim dziele własne spojrzenie na tę historię.
Zdaniem autora mężczyźni nie byli wysłannikami
od Boga, lecz „ruską świtą”, która poszukiwała nowego
elektora. Czasy były bardzo ciężkie, ludzie byli wrogo
do siebie nastawieni. Mężczyzna był na tyle dobrym
człowiekiem, że zaprosił na ucztę nieznajomych. Wa-

4
A. Warakomski, Sylwa starosty nowodworskiego Adama Jana Warakomskiego, Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Dział Zbiorów Specjalnych, sygn. rękopisu 126/IV, s. 4v.
5
Sardanapal – król Syrii żyjący w starożytności, tyran słynący z rozpustnego życia.
6
A. Warakomski, dz.cyt., s. 4v.

podróże do źródeł

Lech I – wizerunek z Kroniki polskiej Marcina Bielskiego, wydanej przez jego syna Joachima w Krakowie
w 1597 roku, domena publiczna

Krakus – wizerunek z Kroniki polskiej Marcina Bielskiego, wydanej przez jego syna Joachima w Krakowie
w 1597 roku, domena publiczna

rakomski twierdzi, że poczęstunkowi towarzyszyło
„piwo i gorzałka”, więc tak dobrze ugoszczona świta
odwdzięczyła się dobremu człowiekowi, darując mu
tron. Piast zaś odurzony napojami alkoholowymi
uznał wędrowców za wysłanników Boga.

Dynastia Piastów

7
8
9

Tuwalnia – szeroki pas wzorzystej, delikatnej, cienkiej tkaniny.
Mariaż – ceremonia ślubna.
A. Warakomski, dz.cyt., s. 5.

znany, nie pojawia się w żadnym opisie prezentowanym
przez innych historiografów.
Podobna prezentacja mody zamieszczona jest
w życiorysie Ludwika Węgierskiego. Trend dotyczy
zdobienia szabli. Do XIV wieku szlachta nie przywiązywała wagi do ich wyglądu, jednak od czasu objęcia
rządów przez Ludwika Węgierskiego magnaci podróżujący na Węgry zaczerpnęli od tamtejszego społeczeństwa przywiązanie i szacunek do szabli. Zaczęto
je oprawiać w złoto i srebro, przyczepiać do nich serpentyny i wstążki oraz zdobić je grawerami. Z kolei
charakterystyka Augusta II i Augusta III przedstawia
kobiecą modę. Warakomski pisze, że suknie pań były
tak szerokie, że w ławce kościelnej mieściły się tylko
trzy damy.
W notce biogra icznej Bolesława Śmiałego również
możemy przeczytać informację, której nie znajdziemy
w innych źródłach. Warakomski przytacza historię
św. Stanisława. Król skazał biskupa Stanisława za zdradę, karą było zgładzenie. Źródła podają, że w wyniku
powstania król zmuszony był opuścić kraj i udał się
na Węgry, a po dwóch latach tam zmarł. Natomiast autor sylwy sądzi, że Bolesław uciekł z kraju, a w wyniku
kary do końca życia pracował w kuchni.
Od rządów Henryka I Probusa do czasu objęcia tronu przez Przemysła II mija pięć lat. Autor zanotował,
że cieszy się z przywrócenia Polsce korony. W opisie
panowania Przemysła II zaznacza jednak, że objął on
tron po długoletniej przerwie, lecz sprawowane przez
niego rządy trwały bardzo krótko. Warakomski przez
zamieszczony memoriał wyraża ubolewanie nad tragiczną śmiercią króla:
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Charakterystyka władców z dynastii Piastów jest
bardzo podobna do opisów kronikarzy polskich. Adam
Warakomski dodaje oczywiście swoje cenne oceny, aby
przyszłe pokolenia miały możliwość czerpania wiedzy
ujętej w różnych kontekstach.
Niezwykle ciekawa jest charakterystyka Kazimierza I. Większość źródeł skupia uwagę na zrelacjonowaniu wygnania tego władcy i jego matki poza granice państwa. Autor sylwy oczywiście wspomina o tym zajściu,
jednak koncentruje się na wstąpieniu księcia do klasztoru benedyktynów. Warakomski zaznacza, że był to przełomowy moment w życiu przyszłego monarchy. Kazimierz, kiedy objął tron w 1041 r., zyskał szacunek poddanych jako były mnich. Na jego cześć zapanowała nowa
moda, wzorowana na benedyktyńskich mnichach: „Polacy głowy sobie golili i czupryny na obyczaj benedyktyński strzyc okrągłe, brody także, gdyż przedtem podobnie
jak Czesi nosili, […] Piastowie podobnie przepasania
weselne tuwalniami7 na sobie nosić zaczęli, zwyczaj ten
od szlachty do prostoty, jakiej przestrzegano na dworskich nawet mariażach8”9. Wątek ubioru jest dotąd nie-

Księżniczka Wanda – wizerunek z Kroniki polskiej
Marcina Bielskiego, wydanej przez jego syna Joachima
w Krakowie w 1597 roku, domena publiczna

podróże do źródeł

Być musiała z korony radość i wesele
Przywróconej, ale cóż? Krótkie, ba niewiele.
Wierzę wolałby pięć lat król życia w koronie
Niż pięćset malowanych na papierze, w koronie10.

Opis dynastii Piastów Adam Warakomski kończy
bardzo długim życiorysem Kazimierza Wielkiego.
Został on ukazany jako wielki budowniczy, architekt
oraz ekonom; wysławiany i chwalony przez autora sylwy. Korzystając z przedstawienia dokonań Kazimierza
Wielkiego i niezmiernie dobrej sytuacji kraju w okresie
sprawowania przez niego rządów, Warakomski w negatywnym świetle przedstawia szlachtę. Według niego
wykorzystywała ona równowagę ekonomiczną kraju
i zamiast gromadzić się na sejmikach w celu podejmowania uchwał, hucznie biesiadowała, piła alkoholowe
trunki i trwoniła pieniądze państwa.

Dynastia Jagiellonów
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W chronologicznym opisie władców i królów Polski
Warakomskiego zabrakło jedynego króla-kobiety w historii naszego kraju – Jadwigi Andegaweńskiej.
Niezwykłe zasługi wymienia Warakomski w charakterystyce Władysława Jagiełły. Wszystkie dokonania
spisane w sylwie zgadzają się z faktami ujętymi w innych źródłach. Bogaty opis podsumowuje dwuwersowy epigramat: „Dobry cnotliwie żyjąc, o wiek przedłuża
sobie. Bo uczynki w pamięci, chociaż ciało w grobie”11.
Następni władcy z dynastii Jagiellonów opisywani są
bardzo ogólnie. Notatka o królu Kazimierzu IV nie dotyczy jego panowania, lecz jego syna – również Kazimierza, który urodził się w 1458 r. w Krakowie, a jego ciało
po śmierci nie uległo rozkładowi. Książę ogłoszony został świętym, a jego ciało zostało złożone w Wilnie.
Podobnie rzecz się ma w przypadku opisu króla
Zygmunta I. Na pierwszy plan wysuwa się postać Bony
Sforzy, żony monarchy. Warakomski dodał utwór obrażający królową, lecz zaznacza, że to nie on jest jego autorem:
Jak blask światła lustra,
Jak wojna, wojna, tak Bona była dobra,
Pchły niegodna pieczonej, acz ma na imię Bona,
Kiedy winna mężowi koronę żona…12
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Władcy elekcyjni
Pochlebnych opisów rządów jest niewiele w księdze,
na jeden z nielicznych zasłużył król Stefan Batory. Autor zaznacza, że był to wyjątkowo zdolny monarcha. Polska zawdzięcza mu tak wiele, że gdyby chciał opisać jego
wszystkie zasługi, musiałby poświęcić odrębne dzieło.
Władca pełen cnót i męstwa – wymienia Warakomski –
pokonał Iwana Groźnego i wywalczył dla Polski In lanty.
W charakterystyce Zygmunta III znajdujemy opis
rokoszu Zebrzydowskiego. Warakomski nie posługuje się tą nazwą, jednak fakty wskazują, że chodzi
o to wydarzenie. Bunt toczony przez szlachtę wywołał
zamieszki pod Guzowem. Według autora sylwy opozycją dowodził Stanisław Stadnicki. Konfederacja, zda-

Koronacja na króla hetmana Jana Sobieskiego w 1676, płaskorzeźba na pałacu
w Wilanowie (źródło: https://commons.wikimedia.org, aut. Hiuppo)

niem Warakomskiego, upadła i nie doszło do obalenia
władzy monarszej dzięki wstawiennictwu i opiece Najświętszej Maryi Panny. Autor dzieła pozytywnie opisuje sprawowanie władzy przez Zygmunta III. Podkreśla
jego odwagę, cnoty rycerskie, wygrane bitwy z Rosją
i Turcją, przypisuje mu także rozwój rozrywki przez
sprowadzenie do kraju błaznów.
Najbogatszy opis Warakomski poświęcił słynnemu
Polakowi, jakim był Jan III Sobieski. Przebieg koronacji
króla zawiera dokładną analizę z wyłączeniem każdego
dnia przygotowań: król ubrany był w niebiesko-złotą
szatę, siedział na koniu przed bramą do miasta, a nad
nim rozciągał się wielki baldachim. Zgromadzeni urzędnicy i senatorowie wygłaszali przemówienia, a z dział
armatnich wystrzeliwano salwy na cześć króla. Koronacja opisana jest bardzo precyzyjnie, stanowi doskonałe
uzupełnienie wiedzy historycznej na temat przebiegu
koronacji królów Polski. Skupiając się na kalendarium
uroczystości, Warakomski pomija opis rządów Jana III.
Historyczna część sylwy kończy się opisem rządów
Sasów na tronie polskim. O Auguście III autor wspomina, że sam był świadkiem panowania tego króla. Warakomski szeroko zapisuje walkę o prawo do korony między dynastią Sasów, wspieraną przez Moskwę, a Stanisławem Leszczyńskim, popieranym przez Austrię. Autor
pisze, że pamięta, jak na znak solidarności ze Stanisławem Leszczyńskim konfederaci nosili wyszyte na czapkach trzy litery S. R. P. (Stanislaus Rex Polonia).
Sylwa Adama Warakomskiego zawiera w części historycznej w dużej mierze fakty już znane, jednak skrywa w swojej treści prawdziwe „perełki”, którym należy
poświęcić wiele czasu i badań, aby je dokładnie skonfrontować z innymi źródłami tego okresu. W przypadku tej sylwy bardzo cenne są opinie Warakomskiego
na sprawy polityczne, jego spojrzenie – jako człowieka żyjącego w XVIII wieku, obserwatora – na rządy
sprawowane przez ówczesnych królów. Wierszowane
epigramaty zaś, choć często przepełnione sarkazmem,
niekiedy nawet obraźliwe, mają ton satyry, dobrego humoru, który wywołuje uśmiech czytelnika także dziś.
10
11
12

Tamże, s. 6v.
Tamże, s. 8.
Tamże, s. 8v.

Rekonstrukcje historyczne
z perspektywy rekonstruktora
Wojska Polskiego
Tomisław Kalembka

historii broni pancernej i powoduje w związku z tym
konieczność bardzo rozbudowanej pracy „na zapleczu”
w celu utrzymania posiadanych replik pojazdów w stanie sprawności technicznej.
Cechą charakterystyczną rekonstrukcji historycznej XX-wiecznej jest bardzo silne położenie akcentu
na stronę militarną historii. Elementy cywilne występują w bardzo ograniczonym zakresie. Stanowi
to kontrast w porównaniu do rekonstrukcji wieków
wcześniejszych, ale ma swoje uzasadnienie relatywnie małymi różnicami w sposobie funkcjonowania
człowieka obecnie i 80 czy 100 lat temu, trudnościami w pokazaniu istotnych wydarzeń innych niż wojenne (bo jak pokazać np. budowę portu w Gdyni?) oraz
gwałtownym charakterem wydarzeń wojennych, które
– co tu dużo mówić – dają się łatwo przekuwać na widowiska historyczne ze względu na swoją dynamikę,
obecność ognia, dymu, huku, warczących motorów
i ciekawie wyglądających ludzi.

utor zajmuje się rekonstrukcją historyczną
od roku 2006. Przez cały ten czas jego działania
koncentrowały się wokół okresu pierwszej połowy XX wieku, zarówno w mundurze polskim, jak
i niemieckim, i nie traktuje swojej działalności
jako źródła utrzymania. Autor jest wiceprezesem Fundacji Historii Polskiej Broni Pancernej z Torunia oraz
„dowódcą” działającej w ramach fundacji GRH Dywizjon Smok.
Jest to istotne o tyle, że rekonstrukcja historyczna w Polsce po wielu latach burzliwego rozwoju jest
zjawiskiem obejmującym praktycznie wszystkie epoki historyczne, od starożytności poczynając. Ludzie
uczestniczący w ruchu rekonstrukcyjnym odtwarzają
zarówno formacje wojskowe, jak i życie cywilne, koncentrują się na wydarzeniach związanych z historią
Polski lub wręcz przeciwnie, utrzymują się z tej działalności lub traktują ją czysto hobbystycznie. Wspólnym mianownikiem jest oczywiście zafascynowanie
historią, ale poza tym czynnikiem motywacje są bardzo różne.
Tekst ten pisany jest z perspektywy rekonstruktora formacji wojskowych XX wieku, koncentrującego
się obecnie prawie wyłącznie na historii Wojska Polskiego w okresie 1918–1939, co jest perspektywą
specy iczną i oczywiście w jakiś sposób ograniczoną,
zwłaszcza że działalność ta dotyczy przede wszystkim

Wbrew wrażeniu związek zjawiska rekonstrukcji
historycznych z edukacją szkolną wcale nie jest oczywisty. Pokazy rekonstrukcyjne same w sobie mają walor edukacyjny, ale ponieważ co do zasady odbywają
się w dni wolne od pracy, to rodzice i same dzieci mają
tutaj decydujący wpływ na decyzję co do uczestnictwa
w nich jako widzowie. Wpływ placówek edukacyjnych
na to jest niewielki lub żaden.

Ekspozycja pojazdów – czołg Renault FT 17

Ekspozycja pojazdów – Ford GPW

A

rekonstrukcje historyczne

Na styku ruchu rekonstrukcyjnego i edukacji szkolnej
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Rekonstrukcje a edukacja
– nieoczywista oczywistość?

Wiadomości Historyczne 3/2016

rekonstrukcje historyczne
48

Oczywiście zaangażowanie w działalność rekonstrukcyjną wynika, przynajmniej w początkowej fazie, z zafascynowania historią i z tego względu osoby
zajmujące się tą działalnością edukują się w swoim
zakresie z wiedzy historycznej, ale nie oznacza to automatycznie przeniesienia tej edukacji na osoby z zewnątrz w sposób świadomy (czyli inny niż sam udział
w pokazie, inscenizacji, dioramie jako „aktor”) i położenia nacisku na walor edukacyjny. Jeżeli dla kogoś
działalność w grupie rekonstrukcyjnej to przygoda i satysfakcję sprawia mu udział w pokazach czy wewnętrznych spotkaniach grupy (ćwiczenia, manewry), zgłębianie regulaminów wojskowych z epoki czy zbieranie
oryginalnego wyposażenia wojskowego – po prostu
robi to dla siebie, to nie oznacza to, że równie chętnie
będzie się angażował w przeprowadzanie lekcji historii czy choćby wyjaśnianie widzom pokazów, czym się
zajmuje, w co jest ubrany i co trzyma w ręku. Dla 16czy 18-latka często najważniejsza jest przygoda, a nie
walor edukacyjny tego, co robi.
Do tego dochodzi aspekt czasowy. Rekonstruktorzy
to w większości ludzie zajmujący się swoją pasją, działalnością w wolnym czasie, po godzinach i za własne
pieniądze, co oznacza, że czas mają głównie w weekendy. Sprzyja to co prawda organizacji pokazów
w czasie, kiedy rodzice mają czas zająć się dziećmi
i zapewnić im zajęcie w formie wizyty na zlocie, pikniku historycznym czy inscenizacji, ale z drugiej strony
mocno ogranicza możliwość wplecenia tej działalności
w edukację szkolną. Bo ile razy w ciągu roku można
wziąć urlop z pracy, żeby przeprowadzić lekcję historii? Kilka dni – może, kilkanaście – nie bardzo. A jeżeli nawet ten czas się znajdzie, to pojawia się pytanie,
na ile ludzie mogący przeprowadzić lekcję historii są
przygotowani od strony pedagogicznej na jej właściwe przeprowadzenie?

Pewnym rozwiązaniem wskazanego problemu jest
postępująca profesjonalizacja grup rekonstrukcyjnych, która pozwala wygospodarować osobom zaangażowanym w działalność rekonstrukcyjną większą

ilość czasu na jej prowadzenie i nie ogranicza ich zaangażowania do dni wolnych od pracy. Dodatkowo konieczność pozyskiwania większych środków inansowych zmusza do kierowania oferty w stronę placówek
edukacyjnych. Z jednej strony jest to z punktu widzenia
edukacji szkolnej zjawisko pozytywne, z drugiej jednak
wiążą się z nim określone zagrożenia.
Na rekonstrukcji historycznej nie jest łatwo zarobić,
a równocześnie jest to działalność dość kosztowna,
przynajmniej jeżeli ktoś stara się odtwarzać historię
dobrze, co wymaga zdobycia dużej wiedzy historycznej, posiadania rekwizytów odpowiedniej jakości oraz
poświęcania dużej ilości czasu na przygotowanie się
do odtwarzania swojej roli. To wszystko kosztuje, albo
pieniądze albo czas, w którym nie można tych pieniędzy zarobić, robiąc coś innego. I tutaj rodzi się pokusa
cięcia kosztów – inwestycji, żeby więcej z ograniczonego przychodu zostało w kieszeni, co rodzi ryzyko,
przerysowując nieco problem, „obsługiwania pięciu
epok historycznych jednym mundurem”. Teoretycznie
jakość oferty rekonstrukcyjnej powinna mieć decydujące znaczenie dla sukcesu danej grupy i premiowana
powinna być wiedza historyczna, zgodność wyglądu
i zachowania z realiami epoki, ale jest tak tylko pod
warunkiem, że druga strona – partner w postaci placówki edukacyjnej – jest w stanie dokonać oceny tych
elementów.
W tym miejscu dochodzimy do ogólniejszego problemu, jakim jest jakość całego zjawiska odtwórstwa
historycznego. Jakość ta jest bardzo różna i zmienna
w czasie, co wynika zarówno z możliwości inansowych grup i ich członków; posiadanej przez nich wiedzy historycznej; poziomu zdyscyplinowania w grupie
(pilnowanie standardów, organizacja wewnętrznych
szkoleń); metod wery ikacji kandydatów i członków
(egzaminy z wiedzy teoretycznej i praktycznej); motywacji do prowadzenia działalności (zabawa, zarobek, patriotyzm, uprawianie sportu – np. jeździectwa,
strzelectwa, szermierki); czasu poświęconego na wewnętrzne szkolenia, podnoszenie poziomu przygotowania i aktualnego poziomu morale w grupie (na początku entuzjazm, potem opadnięcie emocji, następnie

Ekspozycja we wnętrzu – Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie

Ekspozycja pojazdów – samochód pancerny wz. 34
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Finanse a jakość rekonstrukcji

Na podstawie wieloletniego doświadczenia w działalności rekonstrukcyjnej uważam, że przede wszystkim nie należy pozostawiać rekonstruktorów samych sobie z ich ewentualną ofertą edukacyjną. Część

Ekspozycja we wnętrzu – Wojsko Polskie we wrześniu 1939 roku

grup, nawet tych bardzo dobrych pod względem poziomu odtwarzania historii nie ma choćby od strony
prawnej czy czasowej możliwości pełnego przygotowania się do pełnienia funkcji edukacyjnych włącznie
z samodzielnym pozyskaniem środków na ten cel. Te,
które takie możliwości mają, też ktoś powinien weryikować pod względem ich profesjonalizmu. Z drugiej
strony trudno wymagać od przeciętnego nauczyciela
historii, aby był w stanie zwery ikować np. wygląd żołnierza piechoty Wojska Polskiego z okresu wojny polsko-bolszewickiej i treści na temat posiadanego przez
niego uzbrojenia czy historii kon liktu, które przekazuje uczniom.
Dobrym rozwiązaniem byłoby funkcjonowanie
na terenie danego regionu czy województwa instytucji koordynującej współpracę grup rekonstrukcyjnych z placówkami edukacyjnymi, których pracownicy z racji pełnionych funkcji nie byliby uzależnieni
inansowo od przychodów osiąganych z działalności
rekonstrukcyjnej, a równocześnie mogliby poświęcić
swój czas na koordynację współpracy z grupami rekonstrukcyjnymi i mieli również odpowiednią wiedzę merytoryczną na temat np. historii wojskowości, aby być
w stanie zwery ikować poziom i treści prezentowane
przez poszczególne grupy.
Taką instytucją mogłoby być i czasem jest lokalne
muzeum, np. specjalizujące się w historii wojskowości, którego pracownicy mając dobrą orientację w typie, liczbie i jakości funkcjonujących na danym terenie
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Rozwiązania

rekonstrukcje historyczne

powrót sił przez profesjonalizację lub wymianę tych,
którzy nie mają czasu lub już chęci na nowych, chętnych do działania). Do tego dochodzą chęci, czas i kompetencje do aktywnego uczestniczenia w działalności
edukacyjnej, których może wcale nie być, nawet w grupach świetnie prezentujących się na rekonstrukcyjnym
polu bitwy.
Kolejnym aspektem jest jakość pokazów, imprez rekonstrukcyjnych, która też jest bardzo różna, zarówno
w zakresie organizacji, zapewnienia bezpieczeństwa
widzom, umożliwienia zapoznania się widzom z prezentowanym sprzętem i uzbrojeniem czy przekazywania widzom informacji na temat prezentowanych
wydarzeń (tablice informacyjne, nagłośnienie, narratorzy). Czasami można zaobserwować, zwłaszcza
w związku z organizacją o icjalnych uroczystości związanych z upamiętnieniem rocznic zjawisko przeprowadzania pokazów rekonstrukcyjnych głównie po to, żeby
się odbyły, bo muszą być, bez specjalnego oglądania się
na ich jakość. Czasem można również ciągle jeszcze
tra ić na przekonanie u podmiotów odpowiedzialnych
za inansowanie imprez, że z pomocą niewielkich środków inansowych da się pokazać coś spektakularnego,
co nie jest prawdą.
Nie należy również zapominać o inansowym
aspekcie działalności edukacyjnej rekonstruktorów. Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia
z grupą zajmującą się działalnością rekonstrukcyjną
zawodowo, półzawodowo czy też zupełnie hobbystycznie, trudno będzie znaleźć rekonstruktora, który sam zorganizuje lub weźmie udział w żywej lekcji
historii w czasie standardowo zajętym na działalność zarobkową zupełnie za darmo. Zwrot kosztów
dojazdu to absolutne minimum. Można oczywiście
przyjąć założenie, że rekonstruktorzy powinni sami
szukać środków na prowadzenie działalności edukacyjnej, np. przez poszukiwanie funduszy unijnych,
dotacji czy sponsorów, ale na to też trzeba mieć czas,
a do tego odpowiednią formę organizacyjną pozwalającą na zawieranie umów i rozliczanie środków. Nie
każda grupa działa w ramach fundacji czy stowarzyszenia z osobowością prawną, nie w każdym przypadku jest potrzeba, żeby tak działała, co nie znaczy, że
nie ma tam wartościowych ludzi, który mogą prowadzić działalność edukacyjną.
Do tego dochodzi wspomniany aspekt czasu – jeżeli
ten czas jest ograniczony, to pojawia się dylemat: co jest
ważniejsze: bieżąca działalność, dbanie o poziom grupy, organizowanie działań integrujących członków
grupy (manewry, wycieczki) czy poszukiwanie źródeł inansowania projektów edukacyjnych? A doba
ma przecież tylko 24 godziny…
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grup rekonstrukcyjnych oraz mając kontakt z placówkami edukacyjnymi i znając ich potrzeby, są w stanie
dobrać rekonstruktorów pod potrzeby danej lekcji
w danej placówce czy też zorganizować we własnej placówce muzealnej dużą imprezę edukacyjną
z udziałem różnych grup dedykowaną uczniom wielu
szkół. Organizacja takich imprez kilka razy w roku byłaby, jak sądzę, możliwa do zaakceptowania również
dla grup niezajmujących się działalnością rekonstrukcyjną w sposób profesjonalny, ponieważ te kilka dni
wolnych od pracy w ciągu roku każdy chyba może
wziąć, zwłaszcza jeżeli otrzyma z tego tytułu jakąś rekompensatę inansową.
W chwili obecnej współpraca sektora edukacji
ze środowiskiem rekonstrukcji historycznej ma w wielu sytuacjach charakter „partyzancki”. Jakaś placówka ma fundusze, to szuka kontaktu do grup, jakieś znajduje w sposób mniej lub bardziej przypadkowy i one
przeprowadzają lekcje w sposób mniej lub bardziej
profesjonalny. Raz to wychodzi dobrze, a raz nie. To nie
powinno tak wyglądać, chociaż kiedy zastanawiałem
się nad przygotowaniem w imieniu fundacji, w której
działam, informatora dla szkół na temat oferty edukacyjnej, doszedłem do wniosku, że z mojej perspektywy
takie działanie jest bez sensu, ponieważ jeżeli zainteresowanie ofertą będzie duże, to nie będę w stanie
zagwarantować odpowiedniej dyspozycyjności ludzi
i sprzętu, np. 20 razy w roku. Dlatego właśnie uważam,
że działania tego typu powinny być koordynowane
w skali większej liczby organizacji zajmujących się różnymi epokami historycznymi i specjalizującymi w różnych zagadnieniach.

Edukacja

Na koniec słów kilka o najodpowiedniejszej moim
zdaniem formie przeprowadzania zajęć edukacyjnych.
Miałem okazję brać udział w kilku projektach, od zwykłych lekcji z kilkoma karabinami i bagnetami do pokazania, przez prezentacje kilkunastu ludzi z ciężkim
sprzętem na szkolnym podwórku w czasie dwóch godzin do kilkudniowych zajęć z aktywnym uczestnictwem
uczniów w prowadzonych działaniach – ćwiczeniem
musztry, obsługą „na sucho” armaty polowej, rzutami
granatem, strzelaniem ze ślepej amunicji z broni ręcznej, nauką podstaw musztry itp. W każdym przypadku
możliwość izycznego dotknięcia przez ucznia kawałka
historii przez wzięcie do ręki np. karabinu to podstawa
zainteresowania go historią, niemniej zdecydowanie ta ostatnia z opisanych, rozbudowana forma zajęć
była najbardziej efektywna w zakresie przekazywania
dzieciom i młodzieży treści historycznych w atrakcyjny
sposób, chociaż też oczywiście i najbardziej wymagająca
pod względem inansowym i organizacyjnym.
Te formy edukacji historycznej, które pozwalają na największe zaangażowanie uczniów, wymagają
również zaangażowania nauczycieli, którzy uczniów
znają, wiedzą, czego się po nich spodziewać czy choćby znając ich stan zdrowia, są w stanie wskazać, czego
uczeń nie powinien robić.
Zdjęcia z lekcji historii
na temat Wojska Polskiego
w II wojnie światowej w Gimnazjum w Dąbrowie
Chełmińskiej w dniu 12.06.2015. Wszystkie zdjęcia są
autorstwa Tomasza Koprowskiego.
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Rekomendacje „WH”

Puzzle edukacyjne „IV rozbiór Polski”
Niedawno ukazała się kolejna
niezwykle ciekawa pozycja powstała dzięki staraniom Instytutu
Pamięci Narodowej, a mianowicie
puzzle edukacyjne „IV rozbiór
Polski” opracowane przez Oddział IPN w Łodzi i stanowiące
znakomitą pomoc dydaktyczną
w nauczaniu historii w szkołach
każdego szczebla.
Opisywany zestaw zawiera
mapę historyczną okupowanej
Polski (stan na 31 XII 1939)
z uwzględnieniem wcześniejszych zmian granic dokonanych w latach 1938–1939, która została naniesiona na tradycyjne puzzle złożone ze 156
elementów o wymiarach 120
cm x 96 cm, a także 44 karty ze zdjęciami archiwalnymi
opatrzonymi stosownym ko-

mentarzem historycznym. Ułożenie mapy stanowi nie tylko
świetną rozrywkę i relaks, ale
także poszerza wiedzę historyczną i geograficzną użytkowników. Na dodatek dopasowanie wszystkich elementów
to dopiero początek zabawy
i nauki, które zostają przedłużone przez realizowanie
zadań związanych z dopasowywaniem kart utrwalających
wiadomości o wydarzeniach

politycznych w Polsce oraz
innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach
1938–1939.
Pozostaje jedynie mieć nadzieję, że zarówno IPN, jak i inne
instytucje będą emitowały kolejne zestawy tego typu. W końcu
w dziejach naszej ojczyzny, jak
i w historii świata nie brakuje
wydarzeń, które wręcz idealnie
nadają się do ich popularyzowania właśnie w ten sposób.

Pozytywny odbiór puzzli edukacyjnych uważam natomiast
za zapewniony, nawet w epoce
wszechobecnych gier komputerowych czy dominacji interaktywnych pomocy dydaktycznych.
Tradycyjny charakter produktu
jest bowiem w tym przypadku
jego wielkim atutem i intrygującą
odskocznią. Osobiście bawiłem
się przy nich znakomicie, a jednocześnie miałem okazję obserwować żywiołowe reakcje korzystających z nich młodych ludzi.
Wszystkie zdjęcia opublikowane za zgodą dr. Tomasza Cerana
z Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku – Delegatura w Bydgoszczy

Artur Ryszard Jęcka

Gry planszowe:

Toruńskie ścieżki pamięci. Wiek XX
Bydgoskie ścieżki pamięci. Wiek XX
Idąc do szkoły lub pracy, spacerując po mieście, zazwyczaj
nie zawracamy uwagi na otaczające nas tablice pamiątkowe, pomniki i skwery. To właśnie tym obiektom, skupionym
na historii Bydgoszczy i Torunia w XX wieku poświęcone zostały obie gry. Edycja bydgoska
zaprezentowana została pod
koniec 2014 roku w jednym
z lokalnych liceów. Kilka miesięcy później powstała wersja
poświęcona toruńskim ścieżkom pamięci. Gry opracowali
pracownicy Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku – Delegatura w Bydgoszczy
we współpracy z Urzędem Marszałkowskim
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego oraz
w wersji bydgoskiej – z Urzędem Miasta Bydgoszczy, a w toruńskiej – z Urzędem Miasta
Torunia.
W rozgrywce może rywalizować od dwóch do ośmiu
graczy, co wpływa na jej tempo
i długość, gdyż obie prezentowane planszówki to gry typu

„memory” (gra pamięciowa
polegająca na łączeniu odwróconych kart w pary). Jednak
to tylko jeden z wariantów.
Twórcy postanowili urozmaicić
rozgrywkę, dodając do klasycznej wersji „memory historyczne” oraz „memory historyczno-topograficzne”. Dzięki temu,
gdy uda nam się spośród 48
obrazków odsłonić w jednym
ruchu parę przedstawiającą
np. pomnik generał Zawackiej,
możemy wzbogacić się o kolejny punkt, łącząc „Zo” z odpowiednią kartą. Zdobycz punktową można powiększać, wystarczy na planszy-mapce wskazać
miejsce, w którym znajduje się
upamiętniający Zawacką, Mariana Rejewskiego czy Żołnierzy Wyklętych obiekt. W zestawie obok 24 par obrazków i 24
kart, planszy i żetonów znajdziemy instrukcję wraz z ciekawie napisanym komentarzem
historycznym, a także płytę zawierającą prezentację zależnie
od wersji: toruńskich czy bydgoskich miejsc pamięci. Warto zauważyć, że o ile plansza

i obrazki są solidnie wykonane,
to klepsydra i żetony premii są
marnej jakości.
Dla znających historię Polski
oraz mieszkańców Bydgoszczy
czy Torunia obie planszówki
mogą okazać się proste. Bonusowe punkty uzyskiwane
poprzez łączenie obrazków
z kartami i miejscami na mapie-planszy zdobywa się łatwo,
a po kilku rozgrywkach jest
to w zasadzie formalność i gra
sprowadza się do wariantu
klasycznego. Zatem obie planszówki sprawdzą się lepiej
wśród chcących się dowiedzieć
coś więcej o obu tych miastach i nieco młodszych graczy.
Do tych ostatnich – uczniów
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych
gry zostały skierowane. A że
rozgrywka ma charakter edukacyjny, obie gry mogą posłużyć jako ciekawy środek dydaktyczny na lekcjach historii. Zaprezentowane miejsca pamięci
związane są z dziejami „małej”
(bydgoskim listopadem ’56 czy
toruńską „Solidarnością”), jak

i „dużej” ojczyzny (odzyskaniem niepodległości w 1918 r.,
Holokaustem czy walką z hitleryzmem i stalinizmem). Obie
gry pozwolą uczniom spojrzeć
na współczesny Toruń i Bydgoszcz, znane głownie ze średniowiecznych i XIX-wiecznych
zabytków. Dzięki niej najmłodsi mają szansę w pełni poznać
wydarzenia i bohaterów z historii obu miast, a także miejsca
ich upamiętniające.
Opracował Łukasz Wróbel
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