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yskusja o roli przedmiotu ważnego nie tylko z uwagi na potrzebę wiedzy o współczesnym świecie, lecz także istotnego przede wszystkim dla kształtowania kompetencji społecznych trwa
od długiego czasu. Także na łamach „Wiadomości Historycznych” toczyła się polemika wokół arkuszy maturalnych, treści programowych, roli nauczyciela.
Dzisiaj prezentujemy analizę źródeł, jakie pojawiły się na egzaminie maturalnym z WOS w latach 2005–2017.
Na ile sama forma i miejsce tych źródeł przypomina egzamin z historii, na ile zaś wymagają one innego podejścia
nauczyciela i innego przygotowania ucznia? Wśród różnic wskazać można na większą aktualność źródeł z WOS,
na ich szeroki zakres tematyczny, co wynika ze specy iki przedmiotu obejmującego wiele dyscyplin wiedzy.
Obok przeglądu arkuszy, analizy konkretnych przykładów Aneta Sarbinowska-Murawiecka dzieli się doświadczeniami z przybliżania i „oswajania” zadań, które sprawiają uczniom wiele trudności.
Stanisław Roszak
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Zespół projektu „Walka o Tron 1733” i uczestnicy, fot. Michał Jabłoński, Muzeum Regionalne w Kutnie

Włączyć emocje
– larp historyczny o 1733 roku
Łukasz Wrona

esień 2016 roku upłynęła młodzieży z kutnowskich
szkół pod znakiem walki o tron. Dokładnie tak, gdyż
właśnie „Walka o Tron 1733” to tytuł dużego projektu edukacyjnego realizowanego wspólnie przez
Fundację Budzenie Pasji i Muzeum Regionalne
w Kutnie, którego pomysłodawcą był niżej podpisany.
Projekt oparty był na metodzie larp, którą tu przedstawię i zarekomenduję. Doświadczenia realizacji kilku podobnych projektów, w których wzięło w latach
2012–2016 ok. 1700 uczniów, skłaniają mnie do sformułowania kilku zasad (wcale nie żelaznych!), które
powinno się uwzględnić, tworząc, a następnie przeprowadzając taki projekt dla młodzieży.

J
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Czym jest larp?
Larp to jedno z najlepszych narzędzi edukacji historycznej. Nie jest to na pewno metoda nieznana, egzotyczna lub niestosowana. Trudno jednak stwierdzić,
że jest powszechna w nauczaniu historii lub nauk społecznych. Uciekając od tworzonych w ostatnich latach
różnych de inicji larpa (zgodnie z orzeczeniem Rady
Języka Polskiego słowo to – będące skrótem od angielskiego Live Action Role Playing – możemy zapisywać
małymi literami), najprościej powiedzieć, że jest on
mieszanką teatru, gry fabularnej i symulacji. Czerpie on inspiracje z każdej z tych trzech form, tworząc
nową jakość, która w zależności od scenariusza i kom-

petencji uczestników, jest bardziej artystyczna lub symulacyjna. Oznacza to, że niektóre scenariusze mogą
kłaść większy nacisk na teatralne przedstawienie
problemu (gra aktorska uczniów, kostiumy, rekwizyty, scenogra ia, muzyka) lub też skupiać się przede
wszystkim na historii kontrfaktualnej, w której uczniowie mogą zmienić bieg wypadków.
Nazywając larpa historycznym, zakładam osadzenie jego fabuły w dowolnej epoce. To bardzo liberalne podejście, które larpem historycznym nazwie
zarówno scenariusz osadzony w realiach amerykańskiej prohibicji lat 20., jak i taki, którego akcja toczy
się podczas spotkania łódzkich fabrykantów czy też
skupiony na dworskich intrygach w XVIII-wiecznym
pałacu. Chociaż nad sprawami politycznymi przewagę będą tam miały wątki społeczne, awanturnicze czy
wręcz prywatne, to jednak dobrze przygotowany larp
odda klimat i realia epoki. To już wystarczy, by stał
się punktem wyjścia w dalszym procesie edukacji (zainicjował dyskusję na następnej lekcji) lub zainteresował uczestników przedstawionym problemem lub
epoką.

Elementy składowe
Praca nad larpem to dwa główne etapy: przygotowanie fabuły i materiałów oraz sama realizacja. Ten
pierwszy to często długa praca koncepcyjna, od której zależy, „kim i gdzie” zostaną uczestnicy oraz „czym
i po co” się będą zajmować. Realizacja to przeprowa-

Scenariusz
Zdobywanie poparcia nierzadko wymagało talarów, fot. Michał Jabłoński, Muzeum
Regionalne w Kutnie

Jedna z uczestniczek została wybrana marszałkiem sejmu, fot. Michał Jabłoński,
Muzeum Regionalne w Kutnie
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Odprawa stronnictwa saskiego, fot. Michał Jabłoński, Muzeum Regionalne w Kutnie

Prezentacja zasad gry, fot. Michał Jabłoński, Muzeum Regionalne w Kutnie

Uczestniczki starają się przekonać do swoich racji, fot. Michał Jabłoński, Muzeum
Regionalne w Kutnie
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Scenariusz może ograniczać się tylko do jednorazowego wydarzenia (oczywiście można go powtórzyć
w innych grupach) albo składać się z serii larpów,
które razem tworzą pewną całość. Ten pierwszy jest
znacznie prostszy. Pojedynczy scenariusz przeprowadzimy w danej klasie, a następnie powtórzymy w innych oraz zrealizujemy go ponownie w następnych
latach. Początek i koniec fabuły mieści się w ramach
jednej, dwóch lub trzech szkolnych lekcji. Co więcej,
znacznie łatwiej aniżeli w przypadku serii larpów
wybrać temat i wątek wiodący. Nie musi on zakładać
awansu uczestników do kolejnych etapów. Jednakże z drugiej strony to właśnie złożone projekty pozwalają zaktywizować większą grupę odbiorców,
skłonić do głębszego związania się ze swoimi rolami
oraz ukazać związki przyczynowo-skutkowe czy też
ciągłość czasową wiodących problemów. Na potrzeby
artykułu określenie „projekt larpowy” rezerwuję właśnie dla większych przedsięwzięć (jak tytułowa „Walka
o Tron 1733”) składających się z tworzącej całość serii
(sekwencji) larpów.
Projekt zakładał stworzenie oraz przeprowadzenie
serii larpów poświęconych wydarzeniom związanym
z wojną o sukcesję polską. Jego odbiorcami mieli być
uczniowie trzecich klas szkół gimnazjalnych z terenu Kutna. Ostatecznie w projekcie wzięło udział ok. 200
uczniów z ośmiu klas z pięciu szkół, z czego dwie klasy pochodziły ze szkoły ponadgimnazjalnej. Wybór
tematyki nie był przypadkowy, gdyż na terenie Kutna
znajduje się wyjątkowy zabytek, który w najbliższej
przyszłości zostanie całkowicie odrestaurowany. Pałac podróżny króla Augusta III Sasa staje się powoli
wizytówką miasta i jednocześnie pretekstem do popularyzacji okresu saskiego przez wspomniane Muzeum.
Natomiast przytoczony kon likt to jeden z najlepszych
tematów, wokół których można zbudować solidny scenariusz projektu.
W 1733 roku doszło do podwójnej elekcji i walki
(politycznej i zbrojnej) dwóch kandydatów: Stanisława Leszczyńskiego i Fryderyka Augusta. Wydarzeniom w Polsce nie tylko przyglądały się, lecz także aktywnie w nich uczestniczyły europejskie dwory: Rosja,
Austria, Prusy i Francja. Przy okazji elekcji starano się
również przeprowadzić ostatni atak kontrreformacji
na wolności innowierców. Wszystkie te polityczno-wyznaniowe wątki tworzące warstwę spraw publicznych

relacje – dyskusje – konfrontacje

dzenie larpa w grupie docelowej. Kiedy skończymy
prace nad fabułą, powinniśmy mieć:
1. Scenariusz – opisujący fabułę gry i mechanikę,
która będzie rozstrzygała wszelkie spory zaistniałe
podczas zabawy.
2. Opis ról uczestników przedstawionych na kartach
postaci oraz wytyczne dla prowadzących grę.
3. Materiały oraz rekwizyty.
Powyższe elementy opiszę na podstawie realizowanego projektu „Walka o Tron 1733”.
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w połączeniu z rzeszą spraw prywatnych stworzyły
podłoże scenariusza i pozwoliły wykreować 200 ról
dla uczestników.

Karty postaci

Odprawa stronnictwa francuskiego, czyli zwolenników Leszczyńskiego, któremu
przewodzi prymas, fot. Michał Jabłoński, Muzeum Regionalne w Kutnie

Prezentacja programu politycznego w imieniu jednego z kandydatów do tronu, fot.
Michał Jabłoński, Muzeum Regionalne w Kutnie
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Na sali nieoczekiwanie pojawia się Stanisław Leszczyński, fot. Michał Jabłoński, Muzeum Regionalne w Kutnie
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Wszyscy dyskutują, fot. Michał Jabłoński, Muzeum Regionalne w Kutnie

Role te przedstawiały całą gamę szlacheckich typów, jakie możemy odnaleźć na kartach ówczesnych
źródeł. Od wpływowych posesjonatów liczących się
w politycznej batalii, przez całą rzeszę ziemian, którzy starają się o zdobycie urzędu, po tłum szaraków
i gołoty, którzy swoje polityczne przekonania łatwo
zmieniają pod dyktando możnych. Wśród tego szlacheckiego tłumu znalazło się także miejsce dla kilkunastu
mieszczan (reprezentantów miast pruskich, Krakowa
oraz Lwowa) oraz ludzi luźnych, którzy tylko udawali
szlachetnie urodzonych (zbiegli chłopi, hajdamacy, dezerterzy).
Każdy z uczestników otrzymał na początku zajęć
kartę swojej postaci. Zadrukowana kartka A4 zawierała najważniejsze informacje o jego dotychczasowych
losach, opisywała jego położenie na drabinie społecznej (tzw. kondycja), przedstawiała poglądy na sprawy
polityczne oraz religijne, a także wskazywała na majątek, którym może podczas gry dysponować (przede
wszystkim talary, których repliki wcześniej zakupiliśmy). Najczęściej każda postać pozostawała w jakichś
zależnościach od innych postaci uczestniczących grze
– łączyła ich wspólna przeszłość, pokrewieństwo lub
też sprawa sądowa. Zawsze takie informacje były wytłuszczone i wskazywały jednoznacznie na tytuł postaci, z którą można wejść w głębszą interakcję.
Najważniejszą częścią każdej karty była jednak
punktacja, czyli opis pięciu zadań, za realizację których gracz otrzyma kolejno: 5, 4, 3, 2 lub 1 punkt. W zależności od roli niektóre zadania były punktowane
wyżej lub niżej – odzwierciedlało to aspiracje i determinację postaci do zrealizowania konkretnych celów.
Jeden szlachcic chciał przede wszystkim zostać posłem
(i otrzymać 5 punktów), a inny pragnął zdobyć dodatkowe talary (5 punktów). Część celów miała charakter
indywidualny i odzwierciedlała sejmikową prywatę.
Jednak aby wykonać inne, trzeba było zadbać o korzystny dla siebie przebieg obrad lub głosowania. Cele
te związane więc były z konkretnymi decyzjami, jakie
miał podjąć sejmik. Punkty za zrealizowane zadania
były liczone dopiero na koniec gry.
Larpy prowadziliśmy w trzy osoby, które nazywam
animatorami. Każdy z nas – oprócz funkcji technicznych – odgrywał również rolę gracza. Stworzyliśmy dla
każdego scenariusza role trzech senatorów lub dyplomatów, którzy przybyli na sejmik, aby dopilnować swoich interesów. Dzięki założeniu replik XVIII-wiecznych strojów mogliśmy jeszcze bardziej uwiarygodnić
nasze role.

Materiały dodatkowe
Kto jest za?, fot. Michał Jabłoński, Muzeum Regionalne w Kutnie

Niektórzy gracze otrzymali ponadto materiały dodatkowe. Były nimi talary, za które mogli kupować

Przebieg projektu

1. Dobierz odpowiednią i zwartą grupę docelową – młodzież w wieku ok. 14–16 lat.
2. Stwórz scenariusz, który będzie wyjaśniał
i uzasadniał spotkanie wielu osób w określonym miejscu i czasie (np. zjazd rodzinny,
sejm, cela więzienna, bezludna wyspa).
3. Przemieszaj sprawy publiczne z prywatnymi
– np. politykę z wątkami kryminalnymi.
4. Stwórz interesujących bohaterów i opisz ich
w przejrzysty sposób na kartach postaci.
5. Pamiętaj o celach głównych i pobocznych.
6. Powiąż historię postaci ze sobą – stwórz pozytywne i negatywne zależności.
7. Dobierz odpowiednią mechanikę gry – zastanów się, w jaki sposób rozsądzisz konflikty (głosowanie, gra w „papier, kamień, nożyce”, talia zwykłych kart, kostka).
8. Pilnuj napięcia gry – wprowadź nowy wątek,
gdy gracze wydają się znużeni lub przejdź do
kolejnego punktu, gdy wszyscy załatwili już
swoje sprawy.
9. Zadbaj o odpowiednie warunki (przestronna
sala, odpowiedni limit czasu) i klimat (muzyka, układ stołów, rekwizyty).
10. Koniecznie porozmawiaj z uczestnikami po
zakończeniu larpa – poproś ich o uwagi i podyskutuj o problemach, których dotyczył
larp (np. bić się czy nie bić w 1863 roku).
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Głosowanie na marszałka sejmu, fot. Michał Jabłoński, Muzeum Regionalne
w Kutnie

zadań, które np. wymagają zdobycia dzierżawy od senatora (czyli jednego z animatorów), wykrycia zabójcy
czy też pozyskania podpisów pod listem do carycy.
Jednakże najważniejszym zadaniem każdego sejmiku
było przygotowanie laudum oraz instrukcji poselskiej. Instrukcja powstała na bazie jawnego głosowania nad dwoma sprawami związanymi z wykluczeniem
kandydatury do tronu cudzoziemca (czyli w praktyce
wyłączenia Fryderyka Augusta) oraz pozbawieniem dysydentów praw politycznych. Dlatego też ostatnia część
spotkania odbywała się już z prawdziwym namaszczeniem: szlachta zajęła miejsca zgodnie z hierarchią
urzędów dookoła sali, na środek wniesiono stół, za któ-
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Uczestnicy wzięli najpierw udział w pierwszym
etapie projektu, który symulował sejmiki przedkonwokacyjne, jakie zwoływano w każdym województwie, ziemi czy powiecie na wieść o śmierci króla.
Każda z uczestniczących w projekcie klas odtwarzała
obrady sejmiku innej ziemi. Przygotowaliśmy więc
osiem różnych scenariuszy I etapu, które w najważniejszych sprawach były ze sobą zbieżne, a w partykularnych – poruszały różne, adekwatne dla danego regionu Rzeczpospolitej, problemy. Szlachta województwa
wileńskiego musiała ustosunkować się do stanowiska
Rosji, która gotowa była przemaszerować przez Litwę
w drodze na elekcję, podczas gdy szlachta województwa ruskiego debatowała nad sprawą hajdamacką,
a obywatele Prus Królewskich i Warmii opracowywali
stanowisko wobec Fryderyka Wilhelma, gdyż pruscy
żołdacy porywali miejscowych poddanych.
To wszystko przedstawiała prezentacja multimedialna, która nie tylko wprowadziła uczniów w tło
wydarzeń, lecz także przybliżyła zasady gry. Po zapoznaniu się ze swoimi kartami postaci uczestnicy zostali
zaproszeni w mniejszych grupach na tzw. odprawę,
czyli naradę danej fakcji czy kliki. Odprawy prowadzili
animatorzy – jedną dla szlachty katolickiej, drugą dla
dysydenckiej i ewentualnie trzecią dla mieszczan. Celem odprawy była aktywizacja uczestników, przełamanie bariery nieśmiałości i nawiązanie pierwszych
interakcji między szlachtą. Odprawy prowadzone były
w osobnych miejscach – np. katolicy (zawsze liczniejsza grupa) pozostawali w klasie, a protestanci wychodzili porozmawiać na korytarz.
Dobry scenariusz powinien zawierać kilka linii
podziału grupy. Oczywiście katolicy rywalizują z protestantami, ale w łonie tych pierwszych znajdują się
osoby, które skłonne są poprzeć tolerancyjne postulaty
dysydentów. Podobnie wśród protestantów znajdą się
zwolennicy dialogu. Wśród obu stronnictw występują
natomiast osoby o skrajnie odmiennych poglądach politycznych. Wiele z nich chowa zadawnione urazy lub
podejrzewane są o zdradę. Uczestnicy muszą więc bardzo ostrożnie dobierać sojuszników.
Po kilku minutach wszyscy – teraz już z wizją swoich
działań – wracali i rozpoczynały się kuluary, czyli nieformalne spotkania szlachty przed właściwym sejmikiem. To trwająca zazwyczaj ok. 30–40 minut część gry,
podczas której uczestnicy mają zupełną swobodę w doborze partnerów w dyskusji (mogą wyjść na korytarz,
aby porozmawiać w cztery oczy), mogą wybadać stanowisko szlachty w sprawach, nad którymi niebawem
będzie się głosować lub też zrealizować część swoich

10 zasad, które pomogą stworzyć
pierwszy scenariusz larpowy.

relacje – dyskusje – konfrontacje

poparcie, zdobywać informacje czy też obdarowywać
stronników. Między uczestnikami krążyły także dokumenty będące aktami własności, dowodami w sprawach sądowych lub też tzw. grypsami, czyli prawdziwymi lub fałszywymi plotkami, które mogły zostać
upublicznione.
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rym zasiadał jeden z senatorów pełniący (ahistorycznie) rolę marszałka. Uczestnicy mogli teraz przemawiać
przed całym zgromadzeniem, nawoływać do zgody lub
też publicznie oskarżać innych o najróżniejsze uczynki.
Następnie większością głosów (niemożliwością byłoby
zastosowanie zasady liberum veto) decydowano o powyższych uchwałach. Na sam koniec uczniowie spośród
siebie – przez głosowanie kreskami – wybierali kilku
(w zależności od liczebności klasy) reprezentantów,
którzy zostawali posłami na sejm konwokacyjny,
czyli II etap projektu. Uczniowie na wszystkich ośmiu
sejmikach sami wyłonili ok. 30 laureatów, którzy mieli
reprezentować swoje ziemie (czyli klasy) wobec innych
przedstawicieli. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali
punkty, zgodnie z wykonanymi zadaniami, które opisano na ich kartach postaci. Osoby z najwyższą liczbą
zostały poinformowane, że wezmą dodatkowo udział
w etapie III (wraz z wybranymi posłami).
Etap drugi (zorganizowany dwa tygodnie później)
to sejm konwokacyjny, na którym mogli pojawić się tylko wybrani posłowie. Sejm ten miał rozstrzygnąć sprawy
(kandydatura cudzoziemców i kwestia dysydentów), nad
którymi dyskutowała szlachta na sejmikach. Idea tego
etapu opierała się więc na wewnętrznym kon likcie
każdego z uczestników – czy uszanować instrukcję poselską obligującą do głosowania zgodnie z wolą sejmiku,
czy też trzymać się własnych przekonań lub też dać się
uwieść (nierzadko za brzęczącą monetę) innym posłom
lub agentom. Oddając sprawy w ręce graczy, pozwalamy
na zmianę biegu dziejów. Dlatego też przegłosowano dopuszczenie saskiej kandydatury, zagwarantowano
dysydentom prawa polityczne i co ważne, zaproszono
do udziału w elekcji trzeciego kandydata – Janusza Antoniego Wiśniowieckiego. Struktura larpa (prezentacja, odprawa, kuluary i głosowanie) wyglądała bardzo podobnie
do tej przedstawionej na I etapie. Wierząc w doświadczenie uczestników, pozwoliliśmy im jednak wybrać spośród
siebie marszałka, który prowadził inałowe obrady, głosowanie oraz moderował dyskusję.
Trzeci etap to oczywiście wolna elekcja, na której
pojawili się ci sami posłowie oraz dodatkowo ok. 20
osób z najwyższymi wynikami z I etapu. Dzięki temu
oddaliśmy charakter powszechnego udziału szlachty
w elekcji. Razem do politycznej walki stanęło 47 uczniów, których głównym zadaniem było opracowanie pacta conventa oraz wybór nowego monarchy.
O koronę rywalizowało trzech kandydatów, których
odgrywali nasi animatorzy. Ukryci w osobnych pomieszczeniach przyjmowali tylko o icjalne delegacje
od szlachty, których celem było stworzenie listy postulatów, na które przystanie król w pacta conventach.
Ostatecznie po wielu głosowaniach i kłótniach udało się zatwierdzić brzmienie postulatów wszystkich
trzech kandydatów. Kandydaci mianowali również
w sekrecie swoich kandydatów na wakujące stanowiska hetmanów.
W przypadku zwycięstwa danego kandydata hetmani mogli wesprzeć militarnie walkę o utrzymanie

tronu. Kiedy więc głosowanie wygrał Fryderyk August,
pozostali dwaj kandydaci (Piastowie!) zawiązali sojusz
i wywołali wojnę domową. Jej rozstrzygnięcie przewidzieliśmy w mechanice gry. Każdy z uczestników miał
kartę siły militarnej (reprezentującej jego umiejętności oraz potencjał mobilizacyjny – krewnych, sąsiadów,
wojsko nadworne), której wartość (od 1 do 10) znał tylko on sam. Gracze mieli kilka minut, by przekazać swoją kartę jednej (saskiej) lub drugiej (polskiej) stronie.
Wojnę wygrywało stronnictwo, które zdobyło większą
sumę punktów. Oczywiście nominowani hetmani mieli
najsilniejsze karty. Swoje karty mieli również dyplomaci, których odgrywali animatorzy – reprezentowały one
wsparcie wojsk francuskich, saskich i rosyjskich.
Podobnie jak prawie 300 lat temu (choć nie z tak
miażdżącą przewagą) wojnę wygrał Sas, zostając nowym królem Rzeczpospolitej. Ze zwycięstwa mogli
być dumni wszyscy, którzy wiernie trwali przy swoich
wettynowskich poglądach, oraz ci, którzy przed decydującym głosowaniem przystali do frakcji saskiej.
Zadowoleni byli również przegrani, którym udało się
zrealizować inne – często mniej szczytne – cele. Po podsumowaniu projektu kilkunastu uczestników, którzy
zdobyli najwięcej punktów, otrzymało nagrody.

Wnioski
Zakończyliśmy projekt, który na każdym etapie był
obserwowany przez kadrę nauczycielską, przedstawicieli mediów oraz władz miasta Kutna. Ich
uznanie wpłynęło na decyzję o kontynuacji projektu – tym razem dla jeszcze szerszego grona uczestników. Być może poszerzymy projekt o etap IV, którym
będą sejmiki relacyjne prowadzone już wyłącznie
przez nauczycieli. Dzięki temu nie tylko zachowamy
realia ówczesnego systemu parlamentarnego, wzmocnimy poczucie odpowiedzialności posłów, ale przede
wszystkim wdrożymy kadrę pedagogiczną do samodzielnego wykorzystania metody larp.
Ostatecznie w ciągu miesiąca przeprowadziliśmy
10 larpów o łącznym wymiarze 20 godzin zegarowych dla ok. 200 uczniów. 15% uczniów wzięło udział
we wszystkich trzech etapach, a blisko 25% w dwóch
(I i III). Przeprowadzona po zakończeniu projektu ankieta (próba: 124) wykazała wiele pozytywnych zjawisk.
74% badanych stwierdziło, że dzięki udziałowi
w larpie lepiej zapamięta wydarzenia historyczne,
których on dotyczył. Jeszcze większy odsetek – aż 86%
– wskazał, że dzięki udziałowi w larpie łatwiej jest im
zrozumieć realia czasów saskich: rolę Rzeczypospolitej na arenie międzynarodowej, znaczenie obcych
dworów w polityce wewnętrznej, strukturę i funkcjonowanie systemu parlamentarnego, zależności między
stronnictwami politycznymi, rozwarstwienie stanu
szlacheckiego, a także wzajemny stosunek szlachty
i mieszczaństwa. Co bardzo ważne, 65% badanych
stwierdziło, że chętnie wzięłoby udział w kolejnym larpie historycznym.

edukacji na kolejnym etapie (szkoły ponadgimnazjalnej) w odpowiednim momencie pamięć o projekcie da
o sobie znać.
Ponadto larp pozwala nabyć lub rozwijać pewne
kompetencje społeczne. Zachęceni do publicznych
laudacji i prywatnych dyskusji uczniowie coraz śmielej
i rozsądniej używają argumentów, bronią swojego zdania oraz negocjują. Uczą się przewidywać ruchy innych
osób (np. z kim zjednoczy się dana postać?) i maskować swoje intencje. Jednocześnie mają okazję odkryć
w sobie lub innych talent aktorski – z etapu na etap
„rodziły się” gwiazdy, które głosem, mimiką, gestykulacją i zachowaniem odgrywały przypisaną sobie postać
(dumnego szlachcica, intrygującego mieszczanina czy
sprytnego warchoła). Tym samym historyczny z pozoru projekt przyczynia się do kształtowania samodzielnego, pewnego siebie i umiejącego współpracować
w grupie człowieka.

„Walka o Tron 1733”
Organizatorzy:
Fundacja Budzenie Pasji i Muzeum Regionalne
w Kutnie
Scenariusz: Łukasz Wrona
Animatorzy: Łukasz Wrona, Maciej Sikorski, Tomasz
Żurawski, Tomasz Łomnicki, Jakub Orłowski
Oprawa gra iczna:
Tomasz Łomnicki
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Nasze obserwacje, powyższe wyniki oraz uwagi zawarte przez uczestników w ankietach pozwalają sformułować kilka wniosków. Przede wszystkim larp okazał się
doskonałą zabawą i przygodą, która opierając się na historii, ułatwiła jej przyswajanie. Jednak to nie zdobycie
pewnej porcji faktów jest najważniejsze (ostatecznie nie
jest ich wiele więcej niż na sprawdzianie). Larp pozwala na własnej skórze doświadczyć złożoności dziejów.
Każdy z graczy czuł, że jego poglądy są właściwe, a jego
pomysł na państwo jest najlepszy. Odkrywał również,
jakie pobudki stały za pewnymi decyzjami. Miał okazję
zrozumieć wybory swoich przeciwników. Uczestnicy
uświadomili więc sobie, że dzieje tworzą pojedynczy,
zmagający się ze swoimi wątpliwościami, ludzie. Łatwo
o tym zapomnieć, studiując lekturę skondensowanego
podręcznika, pełnego zwrotów „Polsce narzucono króla”
lub „społeczeństwo było rozwarstwione”.
Dzięki zaangażowaniu emocji (uruchamianych
zawsze podczas gier lub w sytuacji, gdy zżywamy się
z bohaterami – książek, ilmów czy właśnie larpów)
uczniowie mieli okazję odkryć uniwersalną prawdę
dotyczącą naszych przodków. Otóż ludzie sprzed wieków byli do nas podobni. Kierowali się ambicją, odczuwali chęć rywalizacji, lęki, obawy i poczucie krzywdy.
Uczestnicy, odgrywając postacie z wieku XVIII, mogli
się przekonać, że cała historia (narracja o dziejach)
traktuje o ludziach, których możemy próbować zrozumieć – a nie tylko nauczyć się ich nazwisk i połączyć
z faktami. Zapewne oparcie zabawy na emocjach spowoduje, że pewne sprawy związane z wiekiem XVIII
zostaną przez uczniów przyswojone na stałe. Podczas
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Il. 1. Szkoła powszechna w Łodzi (1923–1925, proj. Wiesław Lisowski); fot. autor

Il. 2. Szkoła powszechna w Warszawie (1927–1928, proj. Zygmunt Wójcicki);
fot. autor

Pałace i pudełka
Architektura szkolna w latach II Rzeczypospolitej
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Michał Pszczółkowski

Międzywojenna różnorodność

1928 r. na Powszechnej Wystawie Krajowej
w Poznaniu pojawiła się interesująca makieta, złożona z dwóch części. Pierwsza przedstawiała izbę szkolną o przepisowych wymiarach, z dużymi oknami, otwartymi w czasie
przerwy, z 20 dwuosobowymi ławkami z pochyłymi
i ruchomymi pulpitami oraz dużą, czarną tablicą z napisem: „1928”. Drugą część makiety stanowiła niska
i wąska izba z dwoma małymi, zamkniętymi na stałe
oknami, kilkoma wieloosobowymi ławkami z wysokimi siedzeniami oraz płaskimi, nieruchomymi pulpitami. Zamiast podłogi było klepisko pokryte śmieciami,
a na tablicy widniał napis: „1918”.
Rzeczywistość lat międzywojennych była bardziej
skomplikowana i odbiegała znacznie od tego wyidealizowanego przedstawienia, niemniej nie ulega
wątpliwości, że w budownictwie szkolnym dokonał się w tym okresie wielki postęp. Na przestrzeni
niespełna 20 lat budowano więcej lub mniej, w zależności od sytuacji gospodarczej, bywały też okresy całkowitego zastoju, jednak ze wszystkich typów
budynków użyteczności publicznej to właśnie szkoły były wznoszone najczęściej. „Jak charakterystycznym objawem budownictwa zaborców na ziemi
naszej były więzienia, monopole spirytusowe i cerkwie, mające na celu nie tyle służbę Bożą, ile nadanie
obcego piętna sylwetce miasta, tak najpowszechniejszem i typowem znamieniem budownictwa dźwigającej się po upadku Rzeczypospolitej jest budownictwo szkolne” – pisano w 1931 r. na łamach „Kuriera
Wileńskiego”.

Architektura lat międzywojennych jest pod względem formy bardzo zróżnicowana, nie tylko ze względu na wielość nurtów stylistycznych w tym okresie, lecz także skomplikowany system szkolny.
W tym czasie bowiem tylko szkół powszechnych
funkcjonowało siedem rodzajów, od małych jednoklasowych do dużych siedmioklasowych i jeszcze
większych siedmioklasowych z klasami równoległymi. Małe szkoły wiejskie wyglądały zupełnie
inaczej niż wielkie gmachy szkolne w dużych miastach. Zasadniczo jednak dla szkół budowanych
w latach dwudziestych charakterystyczne są okazałe, dekoracyjne formy, inspirowane wzorami
renesansowymi, barokowymi i klasycystycznymi
(il. 1–2). Ze względu na tę reprezentacyjność były one
określane jako „szkoły-pałace”, co zresztą było odzwierciedleniem sceptycyzmu, z jakim odnoszono się
do pewnej rozrzutności w projektowaniu gmachów
szkolnych. Gmachy gimnazjalne realizowano w konwencji neoklasycystycznej, z portykami kolumnowymi, monumentalnymi podziałami pilastrowymi itp.
(il. 3–4). Na prowincji z kolei budowano szkoły
drewniane, wzorowane na formach ludowych, starając się w ten sposób wkomponować nowe budynki
szkolne w krajobraz polskiej wsi.
Lata trzydzieste to z kolei niekwestionowany
triumf funkcjonalizmu, który w budownictwie
szkolnym przyjął się powszechnie, przede wszystkim ze względu na postulat szybkiego i masowego
budowania. Funkcjonalistyczne szkoły powstawały
zarówno w miastach, jak i w ośrodkach małomiasteczkowych i wiejskich (il. 5–6), a na terenie województwa śląskiego forma awangardowa została

W

Il. 3. Gimnazjum męskie we Lwowie (1924–1926, proj. Czesław Thullie); fot. autor

Wartość budynków szkolnych
lat międzywojennych

1
Nowy przybytek nauki – szkoła im. marszałka Piłsudskiego w Białymstoku, „Echo Białostockie” 1936, za: M. Dolistowska, Architektura
szkół powszechnych Białegostoku w dwudziestoleciu międzywojennym, „Z Badań Katedry Historii Architektury” 2003, nr 4, s. 56.

l. 4. Gimnazjum męskie w Poznaniu (1926–1927, proj. Adolf Piller); fot. autor
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Il. 5. Szkoła handlowa w Rybniku (1938–1939); fot. autor

Il. 6. Szkoła powszechna w Kochłowicach, ob. Ruda Śląska (1937–1939,
proj. Leon Dietz d’Arma); fot. autor
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Można wyróżnić kilka rodzajów wartości. Pierwsza z nich to wartość historyczna, która wynika przede wszystkim z autentyzmu. Międzywojenne szkoły
to w większości obiekty oryginalne pod względem materiału i formy, zachowane są najczęściej oryginalne
układy planu oraz takie elementy wnętrza, jak klatki
schodowe czy posadzki. Podkreślić należy również autentyzm funkcji, w zdecydowanej większości przypadków zachowana jest pierwotna funkcja szkolna, jak
też charakterystyczne cechy, które ją odzwierciedlają,
jak np. duże okna, układy wnętrz z szerokimi korytarzami rekreacyjnymi czy układy brył, złożone z korpusów
szkolnych i sal gimnastycznych.
Inny rodzaj wartości to wartość artystyczna, która w odniesieniu do architektury szkolnej może być
określona generalnie jako wysoka, wiele przykładów
reprezentuje zaś wartości wybitne. Projekty były często przygotowywane przez czołowych architektów-modernistów (to wpływa jednocześnie na wartość
naukową, mogą być one bowiem wykorzystywane
do analiz związanych z twórczością architektów lat
międzywojennych). W zespołach miejskich i krajobrazach do dziś odgrywają ważną rolę, często pełniąc
funkcję dominant.
Niepoślednim rodzaje wartości są wreszcie wartości symboliczne budynków szkolnych, które wynikają
ze znaczenia emocjonalnego dla mieszkańców dzielnicy czy mniejszej miejscowości. Szczególnie ważną funkcję w tym zakresie pełnią szkoły w miejscowościach
wiejskich. Uczęszczali do nich wszyscy mieszkańcy, nie
wyłączając najstarszych, którzy pamiętają czasy budowy. Dla większości mieszkańców „szkoła była tu zawsze”,
czasami jest to najstarszy budynek w miejscowości. Często bywa tak, że budynek szkolny wiąże się z ważny-
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wręcz przyjęta jako obowiązująca: w 1927 r. naczelnik Wydziału Oświecenia Publicznego oświadczył,
że „szkoły mają wyglądać jak pudełka”. Nurt funkcjonalistyczny, choć początkowo związany z tanimi
osiedlami robotniczymi, w architekturze szkolnej
doczekał się statusu stylu nowoczesnego i modnego, a nawet ekskluzywnego. Wybitne realizacje tego
nurtu były dumą mieszkańców, stawały się symbolem nowoczesności i postępu. Przykładowo o jednej
z takich szkół w Białymstoku pisano: „ten biały dom
na wzgórzu jest jednym z tych pomników naszego
Białegostoku, którym przede wszystkim chlubić się
musimy […]. gmach szkolny przy ul. Wiatrakowej będzie jednym z tych budynków, który górować będzie
nad miastem, pyszniąc się krasą swej architektonicznej urody”1.
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mi wydarzeniami historycznymi czy kulturalnymi,
przynajmniej w skali lokalnej.

Szkolne budynki II RP dziś
Obserwując obecny stan budynków szkolnych z lat
międzywojennych, można niestety zaobserwować wiele
niekorzystnych zjawisk. Do największej degradacji ich
wartości przyczyniają się – paradoksalnie – remonty.
Problem polega na tym, że są one zwykle prowadzone
metodami budowlanymi, bez uwzględnienia wartości
architektonicznych oraz specy iki obiektu zabytkowego.
Z reguły usuwa się oryginalną stolarkę, często zawierającą drobne, ale interesujące i wartościowe elementy
dekoracyjne, zastępując ją plastikową o odmiennych
podziałach. Często stosowanym i zupełnie nieprawidłowym rozwiązaniem są nowe, plastikowe stolarki okienne z naklejanymi na szyby listewkami, udającymi historyczne szczebliny. W zamyśle mają to być zapewne rekonstrukcje, w istocie są to tanie imitacje, mające mało
wspólnego z oryginalną formą. Zacierane są charakterystyczne cechy architektury międzywojennej, np. często
stosowane w modernizmie wysokie przeszklenia, podkreślające piony klatek schodowych, są przemurowywane na mało efektowne okna punktowe. Modernistyczne
okna pasmowe przemurowuje się na mniejsze, co nie
tylko osłabia awangardową wymowę formy, lecz także
pogarsza warunki oświetleniowe wnętrza (il. 7).
Najwięcej szkód powodują jednak zewnętrzne termomodernizacje, wykonywane przez obłożenie grubą
warstwą styropianu i położenie nowych tynków. W ten
sposób drobne podziały ulegają zatarciu bądź w najlepszym wypadku zmienia się ich szerokość, zmienia
się także głębokość i szerokość otworów okiennych
i drzwiowych, co w zasadniczy sposób deformuje oryginalny wyraz formy. Zniszczeniu ulegają pierwotne
elementy wykończenia elewacji, wyprawy tynkowe
o charakterystycznej fakturze i kolorystyce, które decydują o wartości autentyzmu, w zamian pojawiają się
współczesne tynki, gładzie i farby. Są to materiały silnie
kryjące i perfekcyjnie jednorodne, prowadzące do tępego, sztywnego efektu estetycznego. To samo dotyczy stosowania tynków strukturalnych typu „baranek” i „kornik”. Dodatkowo częstym procederem jest malowanie
elewacji na jaskrawe kolory w konwencji „postmodernistycznej”, maluje się pasy w układach poziomych i pionowych, nigdy nieistniejące łuki nad oknami itp. Takie
praktyki nie mają nic wspólnego z upiększaniem architektury – przeciwnie, wprowadzają nienaturalny, karykaturalny efekt, deformujący modernistyczną formę.
Pierwotna forma w tych przypadkach przestaje istnieć,
powstaje zupełnie nowa elewacja.
Wyżej omówione problemy dotyczą obiektów wykorzystywanych jako szkoły. Z architekturą szkolną lat
międzywojennych wiąże się jednak również kwestia
likwidacji funkcji edukacyjnej. Zjawisko to nie jest
nowe – już po wojnie, kiedy wprowadzono jednolity
siedmioklasowy system szkolny, najmniejsze jednoi dwuklasowe budynki straciły rację bytu. Likwidacje

Il. 9. Szkoła powszechna w Nowym Rybiu po adaptacji na funkcję muzealną; źródło:
mojamalopolska.pl

funkcji szkolnej nasiliły się jednak w ostatnich latach
ze względu na postępujący niż demogra iczny (tylko
w województwie lubelskim w ciągu ostatnich pięciu lat
zlikwidowano około 80 szkół podstawowych). Lokalne
władze nie mają pomysłów lub środków na zagospodarowanie opuszczonych budynków, a próby sprzedaży
nie przynoszą rezultatu. W efekcie budynki ulegają stopniowej destrukcji, pogłębianej przez akty wandalizmu
i różne nowe, „nieformalne” funkcje (il. 8).
W opuszczonych budynkach szkół powszechnych niekiedy udaje się wprowadzić nową funkcję. Na przykład
w dawnej szkole powszechnej w Janówku koło Mełgwi
urządzono kaplicę i wiejską salę zebrań, w budynku
szkoły w Kamieńczyku działa dom opieki społecznej,
w Hołowczycach zorganizowano mieszkania socjalne, w Piszczacu i Żabiej Woli są biblioteki, w Bindudze dom pracy twórczej, w Janikowie polsko-arabski
dom dialogu. Dawne szkoły adaptuje się na schroniska
młodzieżowe, ośrodki szkoleniowe, a nawet zakłady karne. Jeden z najciekawszych przykładów adaptacji to drewniana szkoła dwuklasowa z 1932 w Nowym
Rybiu (woj. małopolskie). Budynek po likwidacji funkcji
szkolnej został przekazany do Parku Etnogra icznego
w Nowym Sączu. Obiekt wyremontowano, wewnątrz
odtworzono pierwotny wygląd sal lekcyjnych (il. 9),
kancelarii i mieszkania nauczyciela. Dawna szkoła jest
udostępniona do zwiedzania, organizowane są w niej
również lekcje historyczne.

Dlaczego niszczymy międzywojenne
budynki szkolne?
Przede wszystkim z powodu niskiej świadomości
wartości tych obiektów. Szczególnie dotyczy to architektury modernistycznej, która ze względu na brak dekoracyjnego detalu jest postrzegana jako mało atrakcyjna
i pozbawiona wartości zabytkowych, zatem niezasługująca na ochronę. Na niekorzyść modernizmu działa ponadto to, że styl ten „brzydko się starzeje”. O ile bowiem
zniszczony pałac barokowy czy kościół gotycki może nawet budzić pozytywne emocje ze względu na „malowniczość”, to obiekty modernistyczne, pozbawione właściwej opieki, tracą bardzo wiele z uroku lekkiej, czystej,
abstrakcyjnej kompozycji. Sprawiają wówczas wrażenie
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ne jest prawo budowlane, które nakłada na inwestora
i użytkownika obiektu wielką liczbę ograniczeń, natomiast bojkotowana jest ustawa o ochronie dóbr kultury, chociaż może ona znieść niektóre przepisy prawa
budowlanego.
Niezależnie od statusu budynku w kontekście ustawy o ochronie dóbr kultury, dobrą praktyką ze strony
użytkowników będzie prowadzenie remontów i innych
prac inwestycyjnych zgodnie z normami postępowania
konserwatorskiego. Warto w tym miejscu sformułować
kilka szczegółowych zaleceń dla administratorów budynków szkolnych.
1. Należy zdawać sobie sprawę, że „zabytki są pełnem
wartości mieniem całego narodu. Ani jedno pokolenie nie ma prawa uważać się za bezwzględnego
ich właściciela. Jest tylko ich czasowym depozytariuszem”2.
2. Dbałość o dobro kultury powinna zacząć się od ustalenia, co w danym przypadku decyduje o „zabytkowości” budynku i które wartości są istotne.
3. Uniwersalną zasadą w konserwacji zabytków jest
prymat konserwacji nad restauracją, podstawowym więc obowiązkiem w stosunku do obiektu zabytkowego jest bieżąca dbałość, na którą składają
się działania proste i oczywiste, ale podejmowane
niezwłocznie. Nie wolno lekceważyć np. małego
pęknięcia rynny, wkrótce przerodzi się ono bowiem
w poważny i kosztowny problem zagrzybionego
muru. Warto tu przytoczyć słowa Johna Ruskina,
XIX-wiecznego krytyka sztuki i pioniera ochrony
zabytków: „dbajcie dobrze o Wasze pomniki, a nie
zajdzie potrzeba ich restauracji. Kilka płatków blachy ołowianej w odpowiednim czasie umieszczone
na dachu, uprzątnięcie liści jesiennych i gałęzi drzew
otaczających, które mogą zatykać rynny, uchronią
od ruiny równocześnie i dach i mury. Czuwajcie
jak najusilniej nad starymi budowlami: chrońcie
je wszelkimi możliwymi sposobami od upadku. […]
gdy się rozpadają złączcie je żelazem; podtrzymajcie
je belką, gdy się chylą, bez zwracania uwagi na brzydotę tego ratunku, gdyż wolę być o kuli, niż stracić
nogę. Czyńcie to z uczuciem poszanowania i ciągłą

Ministerstwo Sztuki i Kultury, Opieka nad zabytkami i ich konserwacja, Warszawa 1920, s. 7.
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Najskuteczniejszą formą ochrony obiektu o wartościach zabytkowych jest wpis do rejestru zabytków.
Tego rozwiązania administratorzy i użytkownicy budynków szkolnych często unikają, nawet jeśli zdają sobie
sprawę z wartości zabytkowej. Dodatkowe procedury
lub ograniczenia prawa do dysponowania budynkiem są
przyjmowane jako zagrożenie, przede wszystkim jednak
pokutuje przekonanie, że wpis do rejestru skutkuje niemożnością dokonywania jakichkolwiek zmian.
Użytkownicy powinni zdać sobie sprawę, że obiekt
zabytkowy z perspektywy konserwatora nie jest nietykalny, celem ochrony zabytków nie jest bowiem petry ikacja przeszłości, a organiczne włączenie pomników przeszłości do nurtu życia współczesnego. „Utrzymanie zabytku przy życiu oznacza, że musi on pozostać
użyteczny i wypłacalny, lub przynajmniej nie obciążać
nadto państwowej kasy. […] W tym znaczeniu konserwacja może wymagać wprowadzenia zmian i nowych
elementów”. W ten sposób wyraził się Sherban Cantacuzino, wybitny angielski konserwator zabytków i wieloletni prezydent Brytyjskiego Komitetu Narodowego
ICOMOS. Nie należy zatem bać się procedur konserwatorskich.
Właściciel nieruchomości wpisanej do rejestru
ma prawo do ubiegania się o dotację z budżetu państwa lub samorządu na do inansowanie prac, ponadto przysługuje mu prawo do ulgi podatkowej, obniżeniu o 50% ulega też opłata za użytkowanie wieczyste
gruntu, zwolniony jest wreszcie z podatku od nieruchomości, pod warunkiem utrzymania jej i konserwacji
zgodnie z przepisami o ochronie zabytków. Użytkownicy zechcą zwrócić uwagę, że powszechnie akceptowa-

Il. 8. Szkoła powszechna w Tarnawie-Górze (ok. 1925) – stan obecny; fot. autor
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bezwartościowych i szpecących otoczenie, wystarczy
jednak przyjrzeć się tym, które zostały poddane renowacji. Spod zacieków, zabrudzeń i przebarwień wyłania
się wówczas spektakularny obraz budynku 80-letniego,
a wciąż uderzającego nowoczesnością.
Największym sprzymierzeńcem budynku zabytkowego jest przekonanie właściciela o jego niepowtarzalnej wartości, największym zaś wrogiem – brak
wyobraźni, kultury i zrozumienia dla jego znaczenia.
Niezależnie od tego, czy budynek jest zabytkiem w sensie prawnym, czy też nie (gros obiektów szkolnych
z lat międzywojennych nie jest wpisana do rejestru
zabytków), większość z nich ma wartości zabytkowe,
a w wielu przypadkach są one wręcz oczywiste. Jako takie są dobrami kultury. Nie trzeba nikomu tłumaczyć,
że dobra kultury należy chronić, a to, jak będzie traktowany budynek szkolny, ma kolosalne znaczenie także
ze względów edukacyjnych. W ten sposób uczymy dzieci i młodzież szacunku do historii oraz kształtujemy
świadomość misji wobec zabytków, które trzeba zachować i w stanie możliwie niezmienionym przekazać
następnym pokoleniom.
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Il. 7. Szkoła powszechna w Bydgoszczy (1931–1933, proj. Bogdan Raczkowski i Kazimierz Orlicz) – przed 1939 rokiem (źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe) i współcześnie
(fot. autor)

czujnością – a niejedno pokolenie urodzi się i zniknie
jeszcze w cieniu tych murów”3.
Należy szukać metod i rozwiązań zmierzających
do ograniczenia wymiany elementów architektonicznych na rzecz ich konserwacji. W przypadku
konieczności wymiany (dotyczy to zwłaszcza materiałów podlegających stosunkowo szybkiemu zużyciu,
jak pokrycia dachowe lub tynki) należy stosować analogiczne materiały, a także analogiczne technologie,
narzędzia, metody obróbki i montażu, przy jednoczesnym zapewnieniu współczesnych wymagań ochrony
przeciwwilgociowej i termicznej. Formy dachu również podlegają ochronie. Jeśli powtórzenie pierwotnej
technologii jest niemożliwe, należy korzystać z technologii współczesnych o potwierdzonej jakości.
Nowe, nieistniejące wcześniej elementy powinny
mieć współczesny charakter, nie należy stosować
rozwiązań stylizowanych czy archaizowanych.
Dotyczy to zarówno rozwiązań architektonicznych,
jak i inżynierskich. Wprowadzając do budynku np. instalacje, których wcześniej nie było, stosujemy technologie współczesne (tym bardziej że nowe technologie instalacyjne zwykle wymagają mniejszej ingerencji w strukturę zabytku niż starsze).
W przypadku konieczności docieplenia budynku należy rezygnować z termomodernizacji zewnętrznej, powoduje ona bowiem zawsze deformację obiektu. Należy dążyć do zachowania bądź odtworzenia
oryginalnej kolorystyki elewacji, stanowiącej ważny
element składowy oryginalnej formy, rezygnować
natomiast z barw nietypowych dla architektury
międzywojennej – pistacjowych, pomarańczowych,
różowych itp. To samo dotyczy stosowania tynków
strukturalnych typu „baranek” i „kornik”, całkowicie
nieadekwatnych do sposobów wykończenia elewacji
z lat międzywojennych, które zwykle były gładkie.
Rozbudowy obiektów zabytkowych są nieuniknione ze względu na potrzebę rozwoju i modernizacji
placówek szkolnych, choć zawsze należy rozważyć
ich niezbędność. Nowe, niestosowane dawniej typy
pomieszczeń w rodzaju pracowni komputerowych
z serwerowniami czy sal językowych mogą być

4.
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urządzane w pomieszczeniach nieużytkowanych,
jak np. dawne mieszkania nauczycielskie, dawne
kotłownie węglowe można adaptować na kotłownie
c.o. itp.
Możliwości wykorzystania nieużytkowanych klas
sprzyja tendencja do zmniejszania się liczby uczniów.
Jeśli rozbudowa będzie konieczna, to należy dążyć
do ochrony zewnętrznej formy, bryły i elewacji
pierwotnego budynku. Rozbudowy i doprojektowane obiekty powinny być oddzielane od zabytkowych
brył, aby nie zmieniały ich form i proporcji. Najlepszym z konserwatorskiego punktu widzenia, a jednocześnie najprostszym i najtańszym rozwiązaniem jest
odsunięcie nowych kubatur od części oryginalnych
i powiązanie ich za pomocą łączników. Należy dążyć
do tego, aby nowe części reprezentowały architekturę
na dobrym poziomie formy. Jeśli oryginalny budynek
utrzymany jest w stylistyce tradycjonalnej, nie są konieczne nawiązania do oryginalnej formy, należy natomiast starać się, aby nowe elementy miały neutralny
charakter, nie konkurowały z oryginalną bryłą i były
jej podporządkowane. W przypadku architektury
modernistycznej nowe elementy powinny natomiast
nawiązywać do oryginalnej formy, tutaj trudno będzie
bowiem o odmienność stylistyczną przy jednoczesnym utrzymaniu zasady braku konkurencji. Wyjątek
od tej zasady może dotyczyć wyłącznie rozbudów
o wybitnych walorach architektonicznych.
8. John Ruskin pisał o zabytkach: „w końcu wybije ich
ostatnia godzina; niechaj wydzwoni głośno i otwarcie, wtenczas niechaj żadne zastępstwo nie-uczciwe
lub kłamliwe nie pozbawi go pośmiertnego wspomnienia”4. W odniesieniu do całych obiektów lub
ich znaczących części (np. skrzydeł) należy unikać
rekonstrukcji, odrzucanej przez teoretyków konserwatorstwa jako sprzecznej z zasadą zachowania autentyczności. Zabieg taki jest natomiast dopuszczalny i wskazany w przypadku drobnych elementów,
zwłaszcza stolarek okiennych. Odtworzone okna powinny bazować na współczesnej konstrukcji (szyby
zespolone), forma natomiast powinna odzwierciedlać oryginalny materiał i podziały. Naklejane listewki,

F. Mączyński, John Ruskina: Siedm lamp architektury, „Architektura” 1903, nr 5, s. 61.
Tamże, s. 61.
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Niniejszy tekst powstał na kanwie książki Architektura szkolna II Rzeczypospolitej,
opublikowanej w 2017 r. nakładem Domu Wydawniczego Księży Młyn. Ukazano
w niej, jak rozwijało się polskie szkolnictwo, jak projektowano i realizowano budynki, będące połączeniem tradycji i nowoczesności. „Budujmy szkoły!” – w myśl
tego hasła wznoszono nie tylko
reprezentacyjne gmachy w dużych
miastach, lecz także wiele szkół
na wsiach i w miasteczkach. Celem publikacji jest popularyzacja
wiedzy na temat międzywojennej
architektury szkolnej, wiele uwagi
poświęcono zagadnieniom opieki
i ochrony istniejących budynków.
W książce zostały też uwzględnione obiekty z terenu Kresów
Wschodnich, znajdujące się obecnie za wschodnią granicą Polski.
Architekturę szkolną II Rzeczypospolitej wzbogacają unikalne
materiały archiwalne i współczesne zdjęcia, dokumentujące
stan międzywojennych budynków
szkolnych.
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imitujące szczebliny, nie są rozwiązaniem satysfakcjonującym pod względem estetycznym.
9. Należy dążyć do zachowania układów przestrzennych i ich charakterystycznych cech. Jeśli zachowane są oryginalne elementy wyposażenia (meble, szafki, przepierzenia, a nawet elementy armatury grzewczej i sanitarnej), warto je pozostawić przynajmniej
w wybranych miejscach. Nie należy pochopnie się ich
pozbywać, ponieważ oryginalne elementy tego typu
są bardzo rzadko spotykane. Nawet jeśli nie są używane, będą efektownym i dekoracyjnym artefaktem, dającym wyobrażenie o dawnym wyposażeniu
budynku szkolnego. Jeżeli istnieją możliwości lokalowe, warto umieścić zachowane elementy ruchome
w szkolnej izbie pamięci.
10. Dobro kultury nie jest słupem ogłoszeniowym, nie
należy go oszpecać reklamami, billboardami itp.
11. Należy dążyć do zachowania pierwotnej funkcji budynku, chroni ona bowiem przed zniszczeniem lub
radykalnymi przekształceniami. W przypadku, kiedy
funkcja szkolna musi być zmieniona, należy starać się,
aby obiekt pozostał miejscem edukacji i czynnikiem
kulturotwórczym w rodzaju domu kultury, schroniska młodzieżowego itp. Najmniej pożądana jest natomiast funkcja mieszkaniowa, choć i ona będzie lepsza
niż pozostawienie opuszczonego budynku.
Byłoby wreszcie bardzo pożądane, aby prawidłowo
prowadzone prace budowlane, wynikające z szacunku
dla wartości zabytkowej, służyły także edukacji młodzieży szkolnej, a ich obserwacja i objaśnianie określonych
rozwiązań były elementem zajęć z przedmiotów humanistycznych, jak wiedza o kulturze, plastyka czy historia. Jest
to tym bardziej uzasadnione, że w programach nauczania
brakuje treści związanych z ochroną zabytków. Dzięki
temu krzewiona będzie wrażliwość na historię i sztukę
oraz świadomość, że budynek szkolny to nie tylko funkcja.
Stare szkoły nie są zagrożeniem ani powodem do wstydu – są źródłem wiedzy o własnych korzeniach i środowisku, źródłem poczucia tożsamości.
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Palaces and cubes. School architecture in the Second Polish Republic

Tłumaczyła: Karolina Pszczółkowska
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School architecture in the interwar period is diversified in respect of the form. Flamboyant and decorative
forms, inspired by the Renaissance, Baroque and Classicism, were typical of the schools from the 1920s. In turn,
the 1930s saw a triumph of Functionalism, which became popular in school architecture. It was mostly because
of the postulate of rapid and wholesale construction. Interwar school buildings are frequently characterized
with high historical, artistic or emotional quality. Unfortunately, state of preservation of the buildings leaves
a lot to be desired. This is caused by not sufficient level of recognition of the abovementioned values. The greatest degradation has its source in renovations, often done with building methods and without taking into account architectural importance or specifity of a historic monument. Another problem is that the school buildings
of the interwar period have been deprived of their educational function. Thus, they have been abandoned and
submitted to destruction. In the article, a few detailed hints were formulated for the supervisors of the school
buildings, which let the issue to be seen from the point of view of cultural heritage protection.
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Kryzys kataloński 2017
Bartosz Kaczorowski
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icząca 7,5 mln ludności Katalonia – wspólnota autonomiczna w ramach Królestwa Hiszpanii – na początku października 2017 r. zwróciła na siebie uwagę całego
świata. Nielegalne referendum zorganizowane przez
zwolenników secesji spotkało się bowiem ze zdecydowaną reakcją rządu w Madrycie, skutkiem czego sceny z operacji policyjnej obiegły wiele stacji telewizyjnych. Efektem
kryzysu była nieuznana przez żadne państwo deklaracja
niepodległości Katalonii oraz decyzja hiszpańskiego Senatu o wprowadzeniu w życie art. 155 konstytucji, zakładająca czasowe przejęcie kontroli nad zbuntowaną prowincją przez rząd Mariano Rajoya i rozpisanie wyborów
lokalnych na 21 grudnia 2017 r.
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Geneza separatyzmu
Choć różnice kulturowe i językowe między Katalonią
a resztą Hiszpanii od wieków pozostawały silne1, to jednak Katalonia nie miała w przeszłości poważniejszych doświadczeń państwowych. Trudno za takowe uznać średniowieczne hrabstwo Barcelony, które było feudalną
efemerydą porównywalną z księstwami śląskimi czy mazowieckimi w przypadku historii Polski. W ciągu wieków
istnienia Królestwa Hiszpanii współpraca ta układała się
poprawnie, co nie znaczy, że Katalończycy nie próbowali podążać własną drogą. Występowali przeciw władzy
Madrytu w 1640 r. (tak zwana wojna żeńców) czy 1714 r.,
w dobie wojny o sukcesję hiszpańską, niemniej jednak

trudno byłoby uznać te wystąpienia za walkę o niepodległość. Równocześnie zaś Katalończycy brali udział
w najważniejszych wydarzeniach historii Hiszpanii:
to w Barcelonie swój uroczysty triumf po powrocie z Nowego Świata odbywał Krzysztof Kolumb, a kataloński
symbol – klasztor w Montserrat – został założony przez
mnichów z kastylijskiego Valladolidu2.
Gdy pod koniec XIX w. zaczął rodzić się ruch nacjonalistyczny, nie zakładał on niepodległości, a jedynie dążenie do większej niezależności w sprawach kulturowych

1
B. Obtułowicz, „Katalończycy nie są tacy sami jak pozostali Hiszpanie”. Kształtowanie się poczucia odrębności Katalończyków w XVIII i XIX wieku,
„Studia Iberystyczne” 2007, nr 6, s. 17–37.
2
J. Barraycoa, Cataluña hispana. Historias sorprendentes de la españolidad de Cataluña y el fraude del nacionalismo, Barcelona 2013, s. 112–114.

Kataloński separatyzm jest silnie wspierany przez Kreml. Graffiti z hasłem: „Katalonia to nie Hiszpania, Noworosja to nie Ukraina”
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i językowych. Również w następnym stuleciu Katalonia
nie stanowiła politycznego monolitu. Wbrew często powtarzanej narracji wojna domowa nie była kolejną odsłoną starcia Barcelony z Madrytem (swoją drogą oba te
miasta były jednymi z ostatnich, jakie zostały zajęte przez
Armię Narodową).
W samej Katalonii zaś była całkiem spora grupa tych,
którzy pozytywnie odnosili się do rządów generała Franco, nawet jeśli jego wizja Hiszpanii „jednej, wielkiej
i wolnej” zakładała ograniczenie swobód Katalończyków.
Najsłynniejszym przypadkiem był tu z pewnością Salvador
Dalí, ale można również podać przykłady najwybitniejszego pisarza katalońskiego Josepa Pla, ﬁlozofa Eugenia
d’Ors czy pierwszego autora słów do hiszpańskiego hymnu narodowego Marcha Real Eduarda Marquinę. Nic też
dziwnego, że znaczna część tamtejszych konserwatystów
zdecydowała się wesprzeć obóz frankistowski, zważywszy
na fakt, że w okresie wojny domowej to właśnie w Katalonii prześladowania Kościoła były najcięższe (30% księży
zamordowanych)3.

W demokratycznej Hiszpanii

3
4
5
6
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Po „referendum” z 1 października wiele katalońskich firm zdecydowało się przenieść
swoje siedziby do innych regionów Hiszpanii. Ruch ten spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem przez przeciwników separatyzmu, którzy stworzyli żartobliwą grafikę z hasłem „Witamy uchodźców”

Rząd Mariano Rajoya
Sprawująca od 2011 r. władzę w Hiszpanii centroprawicowa Partia Ludowa Mariano Rajoya patrzyła przez
palce również na próby nadania separatyzmowi konkretnych ram politycznych, kryjąc się przeważnie za plecami
Trybunału Konstytucyjnego. To właśnie hiszpańscy sędziowie za nielegalne uznali najpierw zapowiedź zwołania
referendum w 2014 r., jak i uchwałę parlamentu katalońskiego z 9 listopada 2015 r., według której proces budowy niepodległego państwa należało zakończyć w ciągu
18 miesięcy7.
Brakowało jednak działania organów państwowych,
które mogłyby wprowadzić w życie wyroki TK. Referendum z 2014 r. i tak się odbyło, choć zostało nazwane
„konsultacją”, a negocjacje, jakie Madryt rozpoczął
z przewodniczącym Generalitat Carlesem Puigdemontem po wyborach z 2016 r., doprowadziły dodatkowo
do usztywnienia jego stanowiska. Szczyt nieudolności rządu przypadł zaś na 2017 r., gdy znów nie był on w stanie

P. Skibiński, Między ołtarzem a tronem. Państwo i Kościół w Hiszpanii w latach 1931–1953, Warszawa 2013, s. 210.
A. Sroka, Hiszpańska droga do federalizmu, Wrocław 2008, s. 201–230.
Ł. Kalinowski, Prawne aspekty secesji Katalonii, „Internetowy Przegląd Prawniczy” 2016, nr 3, s. 182–198.
F. Kubiaczyk, Historia, pamięć i nacjonalizm po katalońsku, „Studia Europaea Gnesnensia” 2015, nr 12, s. 211–243.
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Upadek dyktatury i przejście do demokracji zaowocowało zmianą ustroju politycznego Hiszpanii, która stała
się państwem złożonym z 17 wspólnot autonomicznych.
Co ciekawe, transformacja ustrojowa została najlepiej
przyjęta właśnie w Katalonii, o czym świadczy najwyższe w skali kraju poparcie w referendum konstytucyjnym
w 1978 r. (ponad 90% głosów „za”)4. Region otrzymał
swoje władze (Generalitat z przewodniczącym na czele)
oraz bardzo szeroką autonomię o skali niespotykanej
w Europie. Dość powiedzieć, że Katalonia dysponuje
własną policją, a nawet odrębnym kodeksem cywilnym,
co jest ewenementem5.
Przez długie lata współpraca między Madrytem a Barceloną układała się poprawnie, a niekiedy zdarzało się nawet, że katalońskie ugrupowania przesądzały o możliwości powołania rządu centralnego (tak było np. w 1996 r.).
Potrzebujące katalońskich głosów władze w Madrycie
były skłonne do różnorakich ustępstw, nie interweniowały też wobec powolnego, ale stopniowego wzrostu
tendencji separatystycznych. Tymczasem szczególnie
ciężki dla krajów Południa kryzys gospodarczy z 2008 r.
oraz uznanie nowego Statutu Katalonii za sprzeczny
z ustawą zasadniczą przez hiszpański Trybunał Konstytucyjny w 2010 r. znacznie wzmocniły popularność najbardziej radykalnych haseł. Padały one na wyjątkowo
podatny grunt. W Katalonii przez długie lata w najlepsze trwał bowiem proces przejmowania edukacji przez
nurty nacjonalistyczne, skutkiem czego coraz to nowsze
roczniki dzieci wychodziły ze szkół z przeświadczeniem
o konieczności secesji, a uniwersytety stawały się głównymi ośrodkami separatyzmu6.
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wprowadzić w życie wyroku TK uznającego zapowiedziane referendum za sprzeczne z konstytucją. Nie skorzystał
z posiadanych przez siebie instrumentów, jak choćby art.
155 konstytucji, który daje możliwość czasowego ograniczenia autonomii zbuntowanej wspólnoty.

„Referendum”
Tak naprawdę jedynym przykładem stanowczej reakcji
rządu była fatalna w skutkach interwencja policji podczas
„referendum” z 1 października. Był to duży błąd Rajoya,
który umiędzynarodowił sprawę katalońską, zapewnił
separatystom sympatię światowej opinii publicznej, a Generalitat umożliwił przedstawianie rządu Hiszpanii jako
brutalnego i wprowadzającego terror.
Taką narrację podjęły także tuby propagandowe
Kremla: RT (dawniej Russia Today) i Sputnik, skutkiem
czego zdecydowana większość stacji telewizyjnych i serwisów internetowych przedstawiała zniekształconą wersję
wydarzeń. Skalę dezinformacji najlepiej obrazuje zawyżona liczba oﬁar policyjnej interwencji. Choć powszechnie powtarzano podawaną przez Generalitat liczbę 893
rannych, w rzeczywistości okazało się, że hospitalizowane
były jedynie cztery osoby8. Manipulowano także wynikami „referendum”. Powszechnie informowano o „90%
Katalończyków głosujących za niepodległością”, nie zważając, że sama natura „referendum” uznanego za nielegalne zakładała, że weźmie w nim udział tylko jedna strona
sporu (dla przykładu: w Polsce podobną naturę mają –
tym razem jak najbardziej legalne – referenda w sprawie
odwołania prezydenta miasta, które w praktyce gromadzą niemal wyłącznie przeciwników danego polityka).
Ponadto bardzo rzadko wspominano o licznych nieprawidłowościach podających w wątpliwość uczciwość procesu wyborczego (głosowania w kilku różnych lokalach
wyborczych, komisje złożone jedynie ze zwolenników secesji, możliwość głosowania na kartach wydrukowanych
w domu, zaskakująco mniejsza liczba głosów nieważnych
w wynikach ostatecznych niż w wynikach cząstkowych).
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Hiszpańska opozycja
wobec kwestii Katalonii
Nic więc dziwnego, że nie brakowało krytyków łagodnej linii Rajoya. Paradoksalnie, główna siła opozycji – Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza (Partido Socialista Obrero Español, PSOE) – do nich jednak nie należała.
Lider ugrupowania Pedro Sánchez skrytykował co prawda
decyzję o użyciu siły, ale przed „referendum” nie nalegał
na zdecydowaną reakcję gabinetu Rajoya, a i po tych wydarzeniach pozostał dość sceptyczny względem celowości
zastosowania art. 155. W ten sposób dwie główne partie
hiszpańskiej sceny politycznej ostatniego 40-lecia, będące
teoretycznie ideowymi spadkobiercami obozów walczących przeciwko sobie w latach 1936–1939, prezentowały
wyjątkowo zbieżne stanowisko.
7
8

Podczas swojej wizyty w Kijowie hiszpański minister spraw zagranicznych Alfonso
Dastis jednoznacznie wsparł dążenia Ukrainy do odzyskania Krymu

Rolę „jastrzębi” wzięła za to na siebie liberalna partia
Ciudadanos (Obywatele), na czele z Katalończykiem Albertem Riverą, co równocześnie podważa narrację separatystów o rywalizacji między Hiszpanami a Katalończykami. Ten młody polityk jeszcze przed 1 października wzywał
do zawieszenia autonomii regionu. Konsekwentna postawa Ciudadanos została nagrodzona wzrostem poparcia, dzięki czemu partia wysunęła się na trzecie miejsce,
za PP i PSOE.
Właściwie jedyną formacją ogólnohiszpańską, która
konsekwentnie domaga się przeprowadzenia referendum
niepodległościowego w Katalonii, jest radykalnie lewicowa i bardzo prorosyjska partia Podemos.

Vivat król, vivat naród!
Dobra passa separatystów trwała jeszcze przez pierwsze
dni października. Bierność rządu Rajoya przerwał król Filip VI, który w swoim orędziu w bardzo ostrych słowach
oznajmił, że przywódcy Generalitat „całkowicie usytuowali się poza obrębem prawa i demokracji”. Bezkompromisowe wystąpienie króla od razu wzbudziło skojarzenia
z postawą jego ojca Jana Karola wobec puczu pułkownika
Antonio Tejero z 1981 r. i przysporzyło monarchii zmagającej się od lat z kryzysem zaufania nowych zwolenników. Poparcie dla rodziny królewskiej osiągnęło najlepsze
wyniki od 20 lat. Hiszpanie w 10-stopniowej skali ocenili
postawę króla na 7,2, czyli prawie dwa razy lepiej, niż oceniali Jana Karola w chwili abdykacji.
W niedzielę 8 października przemówił zaś naród.
W manifestacji na rzecz jedności Hiszpanii w Barcelonie wzięło udział – według szacunków poszczególnych
stron – od 350 tys. do prawie miliona uczestników. Udało
się w ten sposób przełamać pokutującą w wielu mediach
opinię, jakoby spór przebiegał na linii Hiszpanie–Katalończycy.

Odzyskiwanie inicjatywy
Poważny cios dla separatystów przyszedł z zagranicy. Choć przywódcy niektórych państw potępili niedzielną

B. Kaczorowski, Hiszpania bez Frontu Ludowego. Analiza wyborów z 26 czerwca 2016 r., „Arcana”, s. 160–179.
¿Cuántos heridos hubo en realidad el 1-O?, „El País”, 3.10.2017.

Reakcja Hiszpanii

Kryzys kataloński szybko jednak wyszedł poza ramy
sporu o przyszłość regionu i stał się polem gry międzynarodowej, która posłużyła różnym podmiotom – w tym

Tymczasem gra Moskwy została prawidłowo odczytana w Hiszpanii. Mariano Rajoy w jednym z wywiadów
podał informację, że aż 55% fałszywych proﬁli komen-

9

D. Alandete, La maquinaria rusa ganó la batalla ‘online’ del referéndum ilegal, „El País”, 13.11.2017.
J. Lesaca, Why did Russian social media swarm the digital conversation about Catalan independence?, „The Washington Post”, 22.11.2017.
11
J. Bielecki, A. Łomanowski, Konflikt w Katalonii wygasa, Rosja niezadowolona, „Rzeczpospolita”, 1.11.2017. X. Colás, Putin a la UE sobre Cataluña:
“Haber pensado mejor el respaldo a Kosovo”, „El Mundo”, 19.10.2017.
12
S. Louven, J. Münchrath, Rajoy Defends His Policies in Catalonia, „Handelsblatt”, 12.11.2017.
10
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Zaangażowanie Rosji

Aresztowani przywódcy proseparatystycznych organizacji Katalońskiego Zgromadzenia Narodowego i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, zostali przez
niektóre media uznani za „pierwszych więźniów politycznych” w Hiszpanii. Podczas
zamieszek w Barcelonie prowadzili agitację z dachów przejętych przez separatystów
samochodów Gwardii Cywilnej
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akcję policji, to kwestia katalońska powszechnie została
potraktowana jako wewnętrzny problem Hiszpanii. Komisja Europejska uznała „referendum” za nielegalne, jasno
stwierdziła też, że w razie proklamowania niepodległości
przez Katalonię nowe państwo znalazłoby się poza Unią
Europejską. O tym, jak wielką katastrofę gospodarczą
mogłoby spowodować wyjście ze Wspólnoty, można się
było przekonać w kolejnych dniach, gdy katalońskie ﬁrmy
zaczęły masowo przenosić swoje siedziby do innych miast
Hiszpanii.
Wreszcie „zawieszona deklaracja niepodległości” z 10
października, a następnie brak konkretnej odpowiedzi Puigdemonta co do faktycznego statusu Katalonii sprawiły,
że nie było już drogi odwrotu. W piątek 27 października
hiszpański Senat dał zielone światło rządowi do wprowadzenia w życie art. 155. Oznaczało ono odsunięcie
od władzy rządu katalońskiego wraz z jego przewodniczącym, rozpisanie nowych wyborów na 21 grudnia
i przejęcie państwowej kontroli nad policją Mossos.
Zdecydowane kroki rządu od razu zaczęły przynosić wymierne korzyści. Choć parlament Katalonii równolegle
do posiedzenia Senatu przegłosował deklarację niepodległości, to jednak katalońscy deputowani woleli dokonać tego
w głosowaniu tajnym, dając do zrozumienia, że bardziej boją
się groźby kary 25 lat pozbawienia wolności, niż liczą na zwycięstwo. Obóz separatystów wyraźnie się podzielił, a atmosfera barcelońskich ulic daleka była od świętowania. Wkrótce
potem główni liderzy ruchu separatystycznego, w tym wiceprzewodniczący Generalitat, Oriol Junqueras, zostali aresztowani przez hiszpański sąd. Losu tego zdołał uniknąć sam
Puigdemont, wybierając uchodźstwo w Brukseli.

szczególnie Federacji Rosyjskiej – do realizacji swych interesów. W tym celu Moskwa wykorzystała instrument
z powodzeniem używany w ostatnich latach: działania
w cyberprzestrzeni. Aktywność ta miała na celu uderzenie w integralność terytorialną państw europejskich przez
wspieranie separatyzmów i jednoczesne osłabienie pozycji NATO i UE. Ponadto chodziło o odwrócenie uwagi
opinii publicznej od agresji na Ukrainę i osłabienie woli
utrzymywania sankcji wobec Rosji.
Działania te przyniosły poważny sukces. Według badań Javiera Lesaki z George Washington University spośród 5 milionów wiadomości, jakie pojawiły się na temat
Katalonii w mediach społecznościowych w dniach 29
września – 5 października, aż 78,2% było przychylnych
separatystom9. Spośród 100 najbardziej aktywnych
kont promujących rosyjską wersję wydarzeń na Twitterze
aż 84 były anonimowe, a znaczna ich część była najprawdopodobniej tzw. botami, czyli kontami zautomatyzowanymi10. RT i Sputnik stały się zaś czwartym pod
względem popularności źródłem informacji na temat
Katalonii. Widać więc wyraźnie, że ta aktywność stała
w zdecydowanej sprzeczności z oﬁcjalnym stanowiskiem Władimira Putina, który tak samo jak inne rządy
uznał konﬂikt w Katalonii za wewnętrzną kwestię Hiszpanii.
Innym dowodem przeczącym tezie o rosyjskiej neutralności był przyjazd do Katalonii Dmitrija Miedojewa, „ministra spraw zagranicznych” separatystycznego
regionu Gruzji, który otworzył tam przedstawicielstwo
swojego nieuznawanego państwa11. Choć uczynił to bez
wiedzy Generalitat, jest jednak mało prawdopodobne,
by wizyta Miedojewa w Barcelonie nie była uzgodniona
z najwyższymi czynnikami politycznymi Kremla. Z kolei 9
listopada 2017 r. w Moskwie odbyła się demonstracja
poparcia dla katalońskich aspiracji, którą zorganizował
dobrze znany w Polsce Władimir Żyrinowski.
Moskwa stara się także przekonać zachodnią opinię
publiczną co do hipokryzji europejskich przywódców,
czego dowodem ma być m.in. nierówne traktowanie państwowych aspiracji różnych narodów. Sam Putin powołał
się w tym aspekcie na przykład Kosowa, które powstało
przy aprobacie większości członków UE i NATO (choć nie
samej Hiszpanii)12. Ta chwytliwa dla niektórych paralela
ma jednak istotną słabość. Katalonia bowiem cieszyła się
szeroką autonomią, Kosowo zaś ją straciło już w 1989 r.
Ponadto władze hiszpańskie nie dokonały tam żadnych
czystek etnicznych, co miało miejsce w przypadku postępowania rządu w Belgradzie.
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tujących kwestię Katalonii na hiszpańskim Twitterze było
założonych w Rosji13. W podobnym tonie w Brukseli
wypowiadała się również minister obrony María Dolores
de Cospedal, a wicepremier Soraya Sáenz de Santamaría
przedstawiła ten problem hiszpańskim deputowanym
za zamkniętymi drzwiami. Również w Kortezach podczas
posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Narodowego teza
o rosyjskim zaangażowaniu w Katalonii była podnoszona
bardzo otwarcie i zgadzali się z nią przedstawiciele trzech
z czterech ogólnohiszpańskich partii: PP, PSOE i Ciudadanos. Wyjątkiem była oczywiście postawa tradycyjnie prorosyjskich polityków z Podemos.
Zmiana zaczęła być też dostrzegana w polityce zagranicznej Madrytu. Dotychczas Hiszpania starała się
utrzymać dobre relacje z Rosją, niekiedy nawet sugerując
konieczność zniesienia sankcji wobec niej. Obecnie nikt już
z tego typu hasłami nie występuje, co więcej – minister
spraw zagranicznych Alfonso Dastis podczas swojej wizyty
na Ukrainie w bardzo zdecydowanych słowach oświadczył, że Kijów powinien „odzyskać swoją integralność
terytorialną i odzyskać Krym”14. Otwarte oskarżenia
Rosji o próbę wmieszania się w wewnętrzne sprawy kraju doprowadziły zaś do wyraźnego ochłodzenia między
tymi państwami i nic nie wskazuje na to, by stan ten miał
się szybko poprawić.

Konsekwencje
Choć kryzys kataloński z pewnością jeszcze się nie skończył, już możemy pokusić się o analizę jego konsekwencji,
które ze wszech stron wydają się bardzo poważne. Masowa ucieczka ﬁrm (według stanu na grudzień 2017 r. było
to aż 2500 przedsiębiorstw) spowodowała wielkie straty
ﬁnansowe dla regionu, który do tej pory uznawany był
za najbogatszy. Scena polityczna Katalonii wyraźnie się
spolaryzowała, a odmienny stosunek do niepodległości
wywołał silne podziały społeczne, a niekiedy nawet rodzinne. Mimo zapłacenia tak wysokiej ceny separatyzm nie
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osiągnął zamierzonych celów. Niepodległość okazała się
niemożliwa, główni jej orędownicy nie zanotowali wzrostu
poparcia, co więcej – wyjazd Puigdemonta do Brukseli
znacznie strywializował ideę utworzenia własnego państwa, co sprawia, że po wyborach z 21 grudnia 2017 r.
powrót do tych haseł będzie niezwykle trudny.
Hiszpania zaś, mimo początkowego łatwego oddania pola przeciwnikowi w wojnie informacyjnej, zdołała pozyskać poparcie międzynarodowe i skutecznie
przejść do ofensywy. Świat hiszpańskiej polityki zdołał
się zjednoczyć, co wcześniej, biorąc pod uwagę żywą
pamięć wojny domowej, było właściwie niemożliwe.
Na uwagę zasługuje również znaczny wzrost popularności monarchii, która jeszcze kilka lat temu zmagała
się z poważnym kryzysem wizerunkowym. Dla odmiany
wyraźny spadek poparcia zanotowała za to radykalna
partia Podemos, co jest bezpośrednią konsekwencją
pozytywnego podejścia do idei przeprowadzenia referendum w Katalonii.
Omawiany kryzys miał jednak również poważne konsekwencje międzynarodowe. Przede wszystkim dał do zrozumienia, jak wiele jeszcze muszą uczynić państwa Europy
Zachodniej, by uodpornić się na rosyjski scenariusz wojny informacyjnej. Dla Moskwy wydarzenia w Katalonii są
kolejnym przykładem – po wyborach w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy Francji – że można całkiem
łatwo wpływać na zachodnią opinię publiczną. Tym razem
nic jednak nie wskazuje, by Rosja miała swój cel osiągnąć.
Wskutek uzyskania przez Hiszpanię międzynarodowego
poparcia kataloński separatyzm został osłabiony, a ruchy
secesjonistyczne w innych państwach po październikowej
mobilizacji również musiały ograniczyć swoje aspiracje.
Madryt zaś uświadomił sobie, że zagrożenie ze strony
Rosji jest autentyczne i nie stanowi ono – jak to miało
miejsce dotychczas – domeny państw Europy Środkowo-Wschodniej. To zaś jest zdecydowanie dobrą wiadomością dla Polski.

K. Kinson, Ucrania y España se apoyan mutuamente ante los movimientos secesionistas, „La Vanguardia”, 30.10.2017.

Catalonian crisis in 2017
The article analyzes the reasons and consequences of the Catalonian crisis in 2017. It appeared to be much
more than just a result of political differences between Autonomous Community of Catalonia and the central
government. It became a playground for international powers, mainly due to the Russian support offered to the
separatists. Russian actions – mainly carried out in cyberspace – were treated by Spain as directed against its
territorial integrity and as a result, they increased awareness of this problem among the Spanish public opinion.
Tłumaczył: Bartosz Kaczorowski

Wojciech Micygała

Na

lekcjach historii z tematyką sportową można się
spotkać na każdym etapie edukacyjnym. Przeglądając podręczniki szkolne, nietrudno traﬁć na treści związane z wychowaniem sportowym w starożytności, turniejami
rycerskimi, pojawieniem się sportu masowego w XIX w. czy
wreszcie wskrzeszeniem idei olimpijskiej. Tematyka ta jest
dla młodzieży atrakcyjna, gdyż interesuje się ona zagadnieniami sportowymi, a gwiazdy boisk, kortów i stadionów są
idolami uczniów, co potwierdzają rozmowy na temat współczesnych autorytetów. Warto zatem skorzystać z tej niszy,
aby zainteresować młodzież różnymi zagadnieniami, w tym
przypadku z zakresu najnowszej historii powszechnej.

Sport jako czynnik stosunków
międzynarodowych
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Specyﬁka sportu azjatyckiego
Wśród kibiców i badaczy wciąż rzadko można się spotkać z reﬂeksją nad rolą samego sportu w dzisiejszym świecie. Dominuje analiza wyników sportowców, które liczy się
w rekordach, mistrzostwach i liczbie zdobytych medali.
Problematyka ta staje się tym bardziej aktualna i żywa,
gdy rozważamy kwestię miejsca sportu na kontynencie
azjatyckim. Przeciętny Europejczyk ma trudności w zrozumieniu niuansów kultury i mentalności ludów wschodnich, co znajduje potwierdzenie w sporcie.
W odróżnieniu od dynamicznych przemian charakteryzujących cywilizację europejską, rozwój cywilizacji orientalnej był od wieków determinowany ﬁlozoﬁą o proﬁlu
statycznym, a sprawiło to, że dzisiejszy sport o charakterze
igrzyskowym nie znajduje tam źródeł. Zamiast idei współzawodnictwa dominowało tam duchowe samodoskonalenie. Sport azjatycki, rozwijający się w starożytnych cywilizacjach Chin, Indii, Korei oraz Japonii, cechowała swoista
sakralizacja, która na przykład w Indiach powiązana była
z rytuałami religijnymi (kąpiele w Gangesie).
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Z początkiem XX w. sport miał już ugruntowaną pozycję
jako popularny sposób spędzania wolnego czasu, a także
jako obiekt zaciekawienia coraz większej liczby widzów
na całym świecie. Za niewątpliwy sukces należy uznać
wskrzeszenie idei olimpijskiej przez barona Pierre’a de
Coubertina oraz organizację pierwszych igrzysk w 1896 r.
Warto jednak pamiętać, że nie był to autorski pomysł energicznego francuskiego ﬁlantropa. Od momentu ogłoszenia niepodległości przez Grecję w 1829 r. z oczywistych
przyczyn mieszkańcy dawnej Hellady starali się nawiązać
do jednej z najpiękniejszych antycznych tradycji. W 1859 r.
odbyły się igrzyska panhelleńskie pod patronatem samego króla Grecji, Ottona I. Zawodom tym nie udało się
jednak osiągnąć cykliczności, były jeszcze rozgrywane
w 1875 r. oraz 1889 r.
Kończył się jednak wiek XIX, wraz z którym gasła „epoka uczestnictwa” w sporcie (określenie autorstwa G. Rader).
Dwudzieste stulecie było już według tego samego badacza
„erą widza i spektaklu”. W takich warunkach nietrudno
zrozumieć, że fenomen sportu stał się niezwykle interesujący dla władz, dając całkiem nowe możliwości w dziedzinie
kształtowania społeczeństwa i oddziaływania na nie. Warto
zatem pamiętać, że od samego początku stopień powiązania sportu i polityki był co najmniej znaczny, szczególnie
w państwach o ustroju autorytarnym i totalitarnym.
Jak pisze Krzysztof Jankowski, polityka sportowa
w aspekcie państwowym i międzynarodowym opiera się
na trzech ﬁlarach. Pierwszy z nich odnosi się do promowania przez państwo za pośrednictwem sportu wartości
utylitarnych, takich jak promocja zdrowego trybu życia
czy szerzenie pozytywnych aspektów współzawodnictwa
i idei fair play. Pozostałe dwa są związane stricte ze stosunkami międzynarodowymi. Dany kraj może dzięki zawodom

sportowym zwiększać swój prestiż oraz w łatwy sposób
promować się na arenie międzynarodowej (przykładem
jest Rosja, która organizowała igrzyska olimpijskie w Soczi
w 2014 r.). Władze mogą też używać sportu instrumentalnie, w celu osiągnięcia doraźnych korzyści politycznych
w stosunkach bilateralnych z innymi rządami.
Relacja sportu i polityki doczekała się licznych analiz
przede wszystkim w historiograﬁi, socjologii i politologii
anglosaskiej, lecz nad Wisłą obecnie jest podejmowana
głównie przez dziennikarzy sportowych i nierzadko ogranicza się niestety do suchej analizy wyników sportowych
czy też skądinąd ciekawego relacjonowania biograﬁi
sportowców. Brakuje jednak szerszej reﬂeksji nad rolą
sportu w historii politycznej XX w., co dostrzeżono już nie
tylko w historiograﬁi zachodniej, lecz także wschodniej.
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Sport i polityka
w XX-wiecznych Chinach
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Baron Pierre de Coubertin

Niels Bukh

Po podboju kolonialnym Azja stała się miejscem importu wzorców kulturowych ze Starego Kontynentu,
a szczególnym przykładem był w tym zakresie sport,
zwłaszcza na terenach należących do Imperium Brytyjskiego. Zarządzając potężnym państwem, którego posiadłości
było rozproszone po całym globie, Londyn potraﬁł skutecznie promować własne wzorce kulturowe, w tym oczywiście
sport. Zyskał on rolę egalitarnego i apolitycznego czynnika jednoczącego ówczesne Imperium, a dzisiaj (Brytyjską) Wspólnotę Narodów. Ze wszystkich dyscyplin,
które zyskiwały popularność w koloniach, pierwszorzędne
znaczenie miał krykiet, będący czymś więcej niż zwykłą aktywnością ﬁzyczną. Lord Harris, gubernator Bombaju, wielokrotnie wypowiadał zdanie, w myśl którego mieszkańcy
Indii będą zdolni do wejścia w brytyjski system polityczny
dopiero w momencie, gdy poznają i zrozumieją w pełni
zasady krykieta. Co więcej, w umiejętnościach krykietowych lokalne elity kolonialne mierzyły wręcz dystans, jaki
dzieli je od brytyjskich osiągnięć cywilizacyjnych.
Po wyjściu z izolacji wzorować na Starym Kontynencie
zaczęła się też Japonia, która szczególnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego z powodzeniem zaczęła
adaptować system ćwiczeń gimnastycznych zaproponowany
przez Duńczyka Nielsa Bukha, a był to ten sam program,
który stosowano w hitlerowskich Niemczech. Pozwolił on nie
tylko zbudować podwaliny solidnego systemu sportu zawodowego, który zaowocował u Japończyków w zdobywaniu
medali pływackich (stosunek medali pływaków na igrzyskach
w 1932 oraz 1936 r. to 7 złotych, 6 srebrnych i 8 brązowych)
i lekkoatletycznych jeszcze przed drugą wojną światową, ale
stał się instrumentem służącym do militaryzacji społeczeństwa i przygotowywaniu go do wysiłku wojennego.
Po drugiej wojnie światowej, wraz z postępującym
zjawiskiem dekolonizacji, coraz większa liczba państw
azjatyckich rozpoczęła zmagania sportowe na arenie międzynarodowej, pojawiły się też imprezy o charakterze regionalnym. Od 1951 r. rozgrywane są igrzyska azjatyckie, w 1961 r. po raz pierwszy odbyły się Igrzyska Azji
Południowo-Wschodniej, a w 1979 r. odbyła się pierwsza edycja Igrzysk Wysp Oceanu Indyjskiego. Mimo że
w rodzinie olimpijskiej pojawiły się dyscypliny mające

Niels Bukh podczas wizyty w Japonii w 1931 r., http://www.
denmarkjapan150.jp/ja/1867-2017/

rodowód azjatycki, chociażby judo czy taekwondo, to coraz mniej Azjatów zajmuje się sumo, zapasami tajskimi czy
innymi tradycyjnymi sportami, a do regionu wraz z globalizacją wkracza coraz więcej europejskich rozgrywek.

Dwa państwa chińskie
na arenach sportowych
Po raz pierwszy sportowcy z Państwa Środka mieli okazję przystąpić do rywalizacji na igrzyskach olimpijskich dopiero w 1932 r. w Los Angeles, mimo że Narodowy Komitet Olimpijski Chin został przyjęty do MKOl już w 1922 r.
Reprezentacja Republiki Chińskiej trzykrotnie zaprezentowała się podczas zmagań olimpijskich (Los Angeles, Berlin
i Londyn), niestety bez efektu medalowego. Ciekawym
epizodem był start reprezentacji pogrążonych w wojnie
domowej Chin na zawodach w Londynie w 1948 r.
Od czasu ogłoszenia przez Mao Zedonga utworzenia
Chińskiej Republiki Ludowej 1 października 1949 r.
i bezładnej ucieczki Kuomintangu na Tajwan dysonans
między dwoma rządami chińskimi doprowadził do swoistej schizofrenii na całym świecie. Mocarstwa zachodnie
nie zamierzały uznać faktu dokonanego w postaci zmiany
władz w Chinach kontynentalnych i uznawały gabinet rezydujący w Tajpej, czego najbardziej wyrazistym znakiem
była obecność Tajwanu w Radzie Bezpieczeństwa ONZ
aż do 1971 r.
Wspomniany dysonans był i jest nadal obecny również
w sporcie, traktowanym w Państwie Środka niezwykle prestiżowo. Warto chociażby prześledzić obecność przedstawicieli obu państw na igrzyskach olimpijskich. Co prawda
po raz pierwszy ChRL wystawiła swoją reprezentację na zawodach w Helsinkach 1952 r., lecz stanowił ją jedynie
pływak Chuan-Yu Wu, którego wynik to 28. miejsce w wyścigu na 100 metrów stylem grzbietowym. Na dodatek
warto wspomnieć, że reprezentacja Chin Ludowych nie
została przez nikogo zaproszona, ponieważ ChRL nie był
wtedy członkiem ani MKOl, ani IAAF (Międzynarodowej Federacji Lekkoatletycznej). Nie dostrzegł tego jednak Czang
Kaj-Szek, który postanowił wycofać reprezentację Tajwanu
z uwagi na start zawodników z Chin kontynentalnych.

Sport sprawą międzynarodową

Problem bez rozwiązania?
Wciąż jednak nie udało się wypracować przejrzystego
modus vivendi w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim, a ChRL zależało coraz bardziej na obecności w relacjach międzypaństwowych również na tej płaszczyźnie.
Z drugiej strony kompromis, na jaki zdecydował się Pekin, objawił się na drugorzędnym w sumie gruncie, należy
go również rozpatrywać jako posunięcie taktyczne, a nie
strategiczne. Decydujące rozmowy w tej materii odbyły
się w Lozannie w 1981 r. Z uwagi na „politykę jednych
Chin” Pekin, obstający przez lata przy zdaniu, że Republika Chińska nie może uczestniczyć w tych samych organizacjach co ChRL, teraz i tak zmiękczył swoje stanowisko.
Kompromisowa „formuła olimpijska” zakłada, że reprezentacja Tajwanu występuje pod nazwą „Chińskiego Tajpej”
i zabrania się prezentowania własnej ﬂagi oraz hymnu.
Na chwilę obecną nie istnieje jednak żadna międzynarodowa organizacja sportowa, w której szeregach znajdowaliby się przedstawiciele zarówno ChRL, jak i Tajwanu
występującego pod nazwą „Republiki Chińskiej”.
Przez lata taki stan rzeczy (stojący w istocie w sprzeczności z wieloma punktami Karty Olimpijskiej, ponieważ zakłada nierówne traktowanie dwóch członków MKOl) prowadził do co najmniej niezręcznych sytuacji. Podczas igrzysk
w Calgary w 1988 r. doszło niemal do wykluczenia całej
reprezentacji Tajwanu, ponieważ na hełmach bobsleistów
znalazły się ﬂagi tajwańskie, z kolei podczas zawodów w Atlancie w 1996 r. policja amerykańska aresztowała kibica,
który podczas meczu tenisa stołowego wymachiwał ﬂagą tajwańską. W Sydney (2000) podczas zawodów w taekwondo
zażądano od kibica zdjęcia czapki z ﬂagą Tajwanu. Tajpej
ma również prawo ubiegać się o organizację dużych imprez
sportowych (sygnalizowano to swego czasu w odniesieniu
do igrzysk olimpijskich w 2020 r.), lecz jak na razie wszystkie
te próby były skutecznie torpedowane przez Pekin.
Tę swoistą paranoję można wytłumaczyć w stosunkowo
łatwy sposób. Pekin panicznie boi się używania przez Tajwan sportu do celów politycznych, zdając sobie doskonale
sprawę, jak silna i skuteczna może być to broń. Należy
wspomnieć chociażby o burzy, która rozpętała się po tym,
jak do Hiroszimy, na otwarcie Igrzysk Azjatyckich (1994),
został zaproszony prezydent Tajwanu.
Ważnym sprawdzianem dla funkcjonowania kruchej
olimpijskiej równowagi była impreza pekińska, z którą
wiązały się pewne obawy. Czarne scenariusze zakładały
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Znanym pojęciem politologicznym jest „dyplomacja
pingpongowa”, której efektem było nawiązanie regularnych relacji dyplomatycznych na linii Waszyngton–Pekin oraz zastąpienie przez ChRL Tajwanu w strukturach
ONZ, w tym w Radzie Bezpieczeństwa (a nastąpiło
to ledwie sześć miesięcy po rozpoczęciu bilateralnych relacji na szczeblu sportowym). Całe zajście rozpoczęło się
na mistrzostwach świata w tenisie stołowym, które
w 1971 r. odbywały się w Japonii. Podczas trwania zawodów Chińczycy zaprosili reprezentację USA do odbycia
serii meczów pokazowych w Państwie Środka, a doszło
do tego w kwietniu tego samego roku. Wraz ze sportowcami do Chin została zaproszona trójka amerykańskich
dziennikarzy (byli to pierwsi obywatele USA, którzy gościli
tam po ogłoszeniu przez Mao Zedonga w październiku
1949 r. powstania ChRL). Dnia 14 kwietnia 1971 r. całą
delegację przyjął premier Zhou Enlai, który stwierdził, że
została otwarta „nowa karta” w stosunkach między tymi
krajami. W lutym 1972 wizytę w Państwie Środka złożył
już Richard Nixon, który miał powiedzieć, że owszem, grał
kiedyś w ping ponga, ale chyba była to całkiem inna gra.
Co ciekawe, przypadek „dyplomacji pingpongowej”
wzbudził nadzieje na poprawę stosunków USA z Kubą,
przy okazji wizyty na wyspie siatkarskiej reprezentacji USA
w sierpniu 1971 r. Z kolei komisarz ligi baseballowej Bowie Kent Kuhn chciał zorganizować mecz z Kubańczykami (pojawiła się zatem możliwość powtórzenia manewru
„chińskiego”), ale ostatecznie Henry Kissinger odpowiedział odmownie na tę propozycję.
Po normalizacji stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
Pekin zyskał poważnego sprzymierzeńca przy staraniach
o powrót do „rodziny olimpijskiej”, co znalazło wymierny
efekt jeszcze w 1971 r., gdy MKOl zadeklarował, że ChRL
może w każdej chwili wrócić do organizacji. Pekin postawił
jednak warunek w postaci usunięcia z organizacji Tajwanu. Zaproszenie zostało powtórzone, tym razem osobiście
przez Williego Daume, szefa komitetu organizacyjnego XX
Igrzysk w Monachium, lecz ostatecznie Chiny kontynentalne zdecydowanie odmówiły, sprzeciwiając się występowi
sportowców chińskich u boku „kliki Czang Kaj Szeka”.

Coraz częściej to jednak sportowy świat domagał się
powrotu do rywalizacji sportowców z Chin kontynentalnych. Kanadyjski premier Pierre Trudeau stanął w konﬂikcie po stronie władz pekińskich i ogłosił przed igrzyskami w Montrealu w 1976 r., że sportowcy tajwańscy
nie otrzymają wiz, jeżeli nie zaprzestaną używania nazwy
„Republika Chińska”. Powodem takiej deklaracji było zbliżenie w kwestiach gospodarczych na linii Ottawa–Pekin.
Efektem całego zamieszania było wycofanie się z zawodów Tajwanu. Na nic zdały się protesty ówczesnego szefa
MKOl Lorda Killanina, który zwracał uwagę, że Republika
Chińska jest pełnoprawnym członkiem rodziny olimpijskiej.
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Na zawody do Melbourne zaproszone zostały oba komitety olimpijskie, istniejące od 1954 r. i uznawane przez
centralę. Pekin zaprosił „sportowców z prowincji tajwańskiej” do uczestnictwa w narodowych kwaliﬁkacjach,
co spotkało się z oczywistą odmową Tajwanu. Chinom
kontynentalnym nie udała się także próba zablokowania
startu Tajwanu w kolejnej olimpiadzie. W tej sytuacji Pekin podjął decyzje o bojkocie i wycofał się z uczestnictwa w zawodach, za co został poddany ostracyzmowi
przez Zachód. Spór między państwami został zawieszony
19 sierpnia 1958 r., gdy ChRL wycofała z MKOl swój komitet olimpijski. Tajwan próbował przekonać świat do tego,
że może samodzielnie reprezentować Chiny i nazwać swoją reprezentację „chińską” podczas kolejnych igrzysk olimpijskich, na co MKOl się nie zgodził. Dopiero po 10 latach
przyjęto kompromisową nazwę „Republika Chińska”.
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Logo igrzysk azjatyckich

nawet bojkot zawodów czy wręcz konﬂikt zbrojny w związku z domniemanym niewpuszczeniem delegacji tajwańskiej na kontynent. Część środowisk „zjednoczeniowych”
wiązała z igrzyskami pewne nadzieje, raz po raz wspominając, że mogą się one okazać punktem przełomowym.
Ostatecznie ani entuzjaści, ani katastroﬁści nie mieli racji,
gdyż pekińska olimpiada nie wpłynęła w żaden sposób
na globalny obraz relacji Pekin–Tajpej.

Sport a polityka
24

W XX w. złożoność sytuacji politycznej w Azji uzupełniała
się z ideą współzawodnictwa sportowców, a kontakty sportowe są naturalnym substratem dla obumarłych lub wręcz
nieistniejących relacji dyplomatycznych. Doskonale widać
to na przykładzie słynnej „dyplomacji pingpongowej”.
W obu płaszczyznach kontaktów międzynarodowych,
politycznej oraz sportowej, można dostrzec różnorodne
podobieństwa. Podobnie jak „kadłubowa” była Rada Bezpieczeństwa ONZ, gdy zasiadał w niej przedstawiciel Tajwanu zamiast ChRL, tak samo rywalizacja olimpijska była
w pewien sposób „niepełna” w okresie nieobecności sportowców z Chin kontynentalnych na igrzyskach.
Przykład chiński jest tylko jednym z kilku punktów zapalnych na mapie azjatyckiego sportu w XX stuleciu. Nie
sposób zapomnieć o podłożu sportowym w relacjach
między dwiema Koreami, wielkim sukcesie tokijskich
igrzysk olimpijskich w 1964 r. czy „dyplomacji krykietowej” na linii Pakistan–Indie. Zagadnienia nie doczekały

się zbyt wielu publikacji wśród polskich autorów, w przeciwieństwie do historyków anglosaskich, którzy często podejmują tę interesującą tematykę.
Należy zaznaczyć, że sport, tak instrumentalnie traktowany, wbrew swoim założeniom i naturze, potraﬁ odnieść pozytywne skutki, co ilustruje zwłaszcza przykład
Korei Południowej, która organizowała seulskie igrzyska.
Pozytywnie można też się odnieść do prób zasypywania
przepaści między Koreańczykami a Japończykami, których
jednym z elementów była wspólna organizacja istotnej
imprezy sportowej, jaką są piłkarskie mistrzostwa świata
w 1998 r. Należy jednak raz jeszcze podkreślić, że jest to
tylko i wyłącznie jeden z elementów procesu, do którego
zakończenia wciąż daleka droga.
Nie sposób pominąć zasadniczego negatywnego aspektu podporządkowania sportu koncepcjom politycznym. Najbardziej poszkodowani są zawsze sportowcy, szczególnie
ze względu na wszelkiego rodzaju bojkoty imprez sportowych. Truizmem jest zdanie, że przygotowania zajmujące
blisko cztery lata zostają zniweczone tylko i wyłącznie dla
osiągnięcia doraźnych korzyści politycznych. Historia bojkotów olimpijskich to jednak oddzielny, bardzo rozległy temat.
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Sport and politics in China in 20th century
Because sport has always been interesting for the youth, it is a good idea to catch attention of the teenagers
showing them connection between sport and modern history. Thanks to it there may be shown some aspects of
the sport policy in the international environment: how utilitarian values (such as healthy lifestyle) might be promoted, how a country can increase its prestige and promote itself. But to understand Asian sport, the broader
context is needed, as without knowing historical facts, it will be difficult to comprehend fully why there were
unpleasant events between Beijing and Taipei in the past during sport events or why there is such a tension
between North and South Korea. That is a pity when innocent sportsmen suffer due to political problems but
on the other hand it is worth showing collaboration between countries organizing some events together, which
means that sport can unite the nations.
Tłumaczyła: Magdalena Śnieć
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Historia
z WOS
Miejsce i aktywność źródeł w egzaminie maturalnym z wiedzy o społeczeństwie
w porównaniu z miejscem i aktywnością źródeł w egzaminie maturalnym z historii. Wnioski dla nauczycieli
Aneta Sarbinowska-Murawiecka
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Miejsce źródła
Przyjrzyjmy się zatem bliżej miejscu źródła w egzaminie maturalnym z wiedzy o społeczeństwie w porównaniu z miejscem źródła w egzaminie maturalnym z historii,
starając się znaleźć informacje, które pozwolą potwierdzić
postawioną tezę. W latach 2005–2006 oraz 2007–2014
miejsce źródła w edukacji szkolnej i w egzaminie maturalnym wyznaczały standardy wymagań egzaminacyjnych i w przypadku obu tych przedmiotów miejsce
to było bardzo zbliżone, co wynikało głównie z takiego
samego (w obu przedmiotach) II. standardu – „korzystanie
z informacji” z jednoczesnym wykorzystaniem tej umiejętności w sprawdzaniu poziomu wiedzy i umiejętności wyznaczonych w pozostałych dwóch standardach wymagań
egzaminacyjnych w obu przedmiotach.
Od roku 2015 miejsce źródła w edukacji szkolnej oraz
w egzaminie z obu przedmiotów wyznaczają wymagania

1
Zawsze w artykule za koniec starej formuły egzaminu maturalnego podając rok 2014, dotyczy on abiturientów liceów, natomiast dla abiturientów techników jest to rok 2015.
2
Zawsze w artykule za koniec starej formuły egzaminu maturalnego podając rok 2015, dotyczy on abiturientów liceów, natomiast dla abiturientów techników jest to rok 2016.
3
Podział na trzy standardy wymagań egzaminacyjnych dla obu przedmiotów był taki sam: I. Wiadomości i rozumienie; II. Korzystanie z informacji;
III. Tworzenie informacji.
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numerze 6/2017 „Wiadomości Historycznych”
pochylono się nad miejscem i aktywnością źródła
historycznego w egzaminie maturalnym z historii. W niniejszym artykule postawione zostaje pytanie: czy miejsce
i aktywność źródła w egzaminie maturalnym z wiedzy
o społeczeństwie była (w latach 2005–20141) i jest
(od roku 20152) taka sama, jak w egzaminie maturalnym z historii?
Po przeanalizowaniu arkuszy egzaminu maturalnego
z wiedzy o społeczeństwie w zastosowanych dotychczas formułach egzaminu obowiązującego od 2005
roku (lata 2005–2006; 2007–2010; 2010–2014
i od 2015 r.) oraz sprawozdań i komentarzy opublikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną
można pokusić się o postawienie tezy, że jeżeli chodzi o miejsce źródła w egzaminie maturalnym z wiedzy o społeczeństwie, było i jest ono bardzo zbliżone
do miejsca źródła w egzaminie maturalnym z historii
– w dużym stopniu spełnia te same trzy istotne funkcje, czyli pozwala na:
● zbadanie poziomu umiejętności wykorzystania informacji (z różnego rodzaju źródeł informacji) przez
abiturientów; jest tu tylko niewielka różnica (która nie
pozwala postawić tezy, że źródło ma identyczne miejsce
w obu egzaminach, stąd teza, że bardzo zbliżone) –
w przypadku egzaminu z historii pozwala on dodatkowo zbadać poziom umiejętności w zakresie warsztatu
historyka;

zbadanie poziomu wiedzy i umiejętności wynikających z zakresu standardów wymagań egzaminacyjnych3 (do roku 2014 dla abiturientów liceów ogólnokształcących; techników do 2015 r.), w kolejnych latach
z wymagań ogólnych i wymagań szczegółowych (dla III
i IV poziomu edukacyjnego);
zachowanie proporcji (i tu zauważa się drugą niewielką różnicę w stosunku do egzaminu z historii, w przypadku egzaminu z wiedzy o społeczeństwie szala przeważa się nieco na rzecz wiedzy) między zbadaniem
poziomu umiejętności a zbadaniem poziomu wiedzy.
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ogólne i wymagania szczegółowe podstawy programowej dla III i IV poziomu edukacyjnego. W przypadku wiedzy o społeczeństwie wynika to głównie z pierwszego wymagania ogólnego: „Wykorzystanie i tworzenie
informacji”, w przypadku historii z drugiego wymagania
ogólnego: „analiza i interpretacja historyczna”, a nabyte
umiejętności są wykorzystane do zbadania poziomu wiedzy i umiejętności z pozostałych wymagań ogólnych i wymagań szczegółowych w obu przedmiotach (z tą samą
niewielką różnicą, która występowała w egzaminie, który
sprawdzał poziom opanowania przez abiturientów standardów wymagań egzaminacyjnych).
Zatem zarówno standardy wymagań, jak i zapisy wymagań ogólnych i szczegółowych podstaw programowych
dla obu przedmiotów wyznaczały i wyznaczają źródłom
(charakterystycznym dla danego przedmiotu) zbliżone
miejsce w egzaminach maturalnych z tych przedmiotów.
Jak z powyższego wynika, poziom opanowania standardów wymagań egzaminacyjnych oraz obecnych wymagań
ogólnych i szczegółowych pozwala najdokładniej w jednym i drugim egzaminie zbadać źródło. Stąd w jednym
i drugim egzaminie spełnia też ono te same (choć w nieco
innym zakresie) funkcje (o których napisano powyżej).
Można oczywiście pokusić się o polemikę i stwierdzić,
że w porównaniu ze standardami wymagań (lata 2005–
2014) obecnie obowiązujące wymagania ogólne podstawy programowej (dla III i IV poziomu edukacyjnego)
wyznaczają źródłu inne miejsce w obecnym egzaminie
maturalnym z wiedzy o społeczeństwie niż w egzaminie
z historii, ponieważ w standardach jeden z trzech standardów („korzystanie z informacji”) wymuszał niejako bezpośrednio pracę ze źródłem, tak jak w przypadku historii,
a z aktualnych wymagań ogólnych jedno („wykorzystanie
i tworzenie informacji”) na sześć wymusza bezpośrednio
pracę ze źródłem, podczas gdy w przypadku historii jest
to jedno („analiza i interpretacja historyczna”) na trzy wymagania ogólne.
To jednak tylko pozorna różnica, gdyż sprawdzając
poziom opanowania przez abiturientów wiedzy i umiejętności wyznaczonych wszystkimi trzema standardami
wymagań, umiejętności określone II standardem były wykorzystywane również do sprawdzania poziomu wiedzy
i umiejętności w pozostałych dwóch standardach (jak podano powyżej), tak i dziś, chcąc zbadać poziom wiedzy
i umiejętności z pozostałych pięciu wymagań ogólnych
i z wymagań szczegółowych (dla III i IV poziomu edukacyjnego), korzysta się z umiejętności określonych I wymaganiem ogólnym („wykorzystanie i tworzenie informacji”). To samo dotyczy historii. Z nabytych umiejętności
określonych w standardzie II („korzystanie z informacji”)
korzystano, badając poziom wiedzy i umiejętności określonych w pozostałych dwóch standardach i również tak
jest w obecnej sytuacji. Z umiejętności określonych II wy-

maganiem ogólnym („analiza i interpretacja historyczna”)
korzysta się, sprawdzając poziom wiedzy i umiejętności
z pozostałych dwóch wymagań ogólnych i wymagań
szczegółowych (dla III i IV poziomu edukacyjnego). O tej
zasadzie napisano już też powyżej.
Zatem nie liczba wymagań w podstawie programowej
narzucających bezpośrednio pracę ze źródłem (a we wcześniejszych latach liczba standardów wymagań) wskazuje
na miejsce źródła w egzaminie maturalnym, a rozumienie jego miejsca we wszystkich wymaganiach ogólnych i szczegółowych podstawy programowej (w latach
wcześniejszych standardów wymagań) zarówno z historii,
jak i z wiedzy o społeczeństwie. Ten właśnie element
najbardziej potwierdza fakt, że miejsce źródła w edukacji
szkolnej i tym samym w egzaminie maturalnym z wiedzy
o społeczeństwie jest bardzo zbliżone do miejsca źródła
w edukacji historycznej i w egzaminie maturalnym z historii. Abiturient musi umieć korzystać ze źródeł. Stąd
też zbliżona w latach 2005–20014 i taka sama od roku
2015 formuła egzaminu i forma budowy zadań w obu arkuszach maturalnych od roku 2015, co tak samo jak w egzaminie z historii, pozwala najlepiej wypełnić trzy istotne
funkcje wyznaczone źródłu.

Miejsce zbliżone, jednak nie identyczne
Są niewielkie różnice. O dwóch napisano już w artykule, wskazując funkcje źródła. Dotyczą one badania umiejętności korzystania z informacji oraz proporcji w badaniu poziomu umiejętności i poziomu wiedzy.
Trzecia niewielka różnica: po analizie arkuszy maturalnych z obu egzaminów z lat 2005–2017 można wysunąć
wniosek, że źródła w egzaminie z wiedzy o społeczeństwie są, można powiedzieć, współczesne, muszą nadążać za zmieniającą się rzeczywistością we wszystkich
dziedzinach ujętych aktualnie w wymaganiach ogólnych
i w treściach szczegółowych podstawy programowej dla
III i IV etapu edukacyjnego. Dotyczą więc wielu dziedzin,
co wpływa na to, że ich tematyka i wachlarz są bardzo
szerokie, a to może mieć wpływ na trudność w przygotowaniu się do tego egzaminu.

Aktywność źródła
W odniesieniu do aktywności źródła w obu egzaminach zauważyć można większą rozbieżność. Z analizy wyników arkuszy poziomu rozszerzonego (arkusze poziomu
rozszerzonego z lat 2007–2014 są bardziej kompatybilne
z obecną formułą egzaminu) w sprawozdaniach i komentarzach z egzaminów maturalnych z obu przedmiotów
z lat 2007–2017 opublikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną nasuwa się kilka spostrzeżeń.
Przyjmując za granicę aktywności źródła poziom łatwości zadań 0,704 i wyżej lub 70% i wyżej poziom wykonania zadania, wyłania się następujący obraz5:

4
Wskaźniki łatwości zadań w: A. Sarbinowska-Murawiecka, O aktywności źródeł w egzaminie maturalnym, czyli co uczniowie potrafią w nich wyczytać. Wnioski dla nauczycieli, „Wiadomości Historyczne” 2017, nr 6, s. 37.
5
Obliczenia własne, przeprowadzone na potrzeby artykułu, wartości podane w przybliżeniu.

Powody rozbieżności w powtarzalności
wyniku (przyjętego w tym artykule za zadowalający) w egzaminie między tymi
dwoma egzaminami
Stosunkowo trafna jest chyba jedna przyczyna takiego stanu rzeczy, podana również w poprzednim artykule
– bez wyposażenia abiturienta w wiedzę z danego zakresu źródło nie będzie aktywne. Zakres wiedzy, którą
musi posiąść abiturient z wiedzy o społeczeństwie, jest
bardzo szeroki, obejmuje wiele dziedzin, można powiedzieć, że skupia kilka „przedmiotów”. I należy tu powtórzyć, że przyczyną tego stanu rzeczy może też być
zmiana miejsca przedmiotu w egzaminie maturalnym
z obowiązkowego na nieobowiązkowy, a od roku
2015 – jako jeden do wyboru przy przystąpieniu
do czwartego egzaminu obowiązkowego, ale bez progu
zaliczeniowego.
Różnicę w aktywności źródła w obu egzaminach
można dostrzec również w innym zakresie. W egzaminie z wiedzy o społeczeństwie częściej zauważa się,
w poszczególnych latach, powtarzalność (z pewnymi
wyjątkami) wyniku zadań obudowanych w źródła
tego samego rodzaju. Zauważa się tę tendencję zarówno przy źródłach wymagającymi prostych umiejętności,
jak i umiejętności złożonych czy także wiedzy. Jedne
z tych zadań uzyskują wysokie parametry wykonalności
(najczęściej te, które nie wymagają od abiturienta wiedzy lub umiejętności złożonych), inne niezadowalające,
ale powtarzalnie w poszczególnych arkuszach.
Przykładem mogą być zadania z mapą jako materiałem źródłowym. Zauważalna jest tu właśnie pewna
powtarzalność w aktywności źródła (źródło te zaliczają się do źródeł mało aktywnych, zadania z ich
obudową znalazły się w grupie zadań trudnych lub
na granicy z umiarkowanie trudnymi). Źródłem w zadaniach jest mapa, ale wymagana jest zarówno umiejętność korzystania z informacji podanych na mapie,
jak i wiedza.
Co z tych dwóch elementów, w które powinien być
wyposażony abiturient, stanowi dla niego problem? Zadania znalazły się w grupach zadań trudnych lub umiarkowanie trudnych, a rozwiązywały je różne populacje
zdających i w różnych formach egzaminu.
Przykłady zadań obudowanych w ten sam rodzaj
materiału źródłowego, które uzyskały przybliżone parametry łatwości zadania/poziomu wykonania zadania,
kwaliﬁkując się do grupy zadań trudnych lub umiarkowanie trudnych. Do rozwiązania tych zadań wymagane
były od abiturienta nie tylko umiejętność wykorzystania
informacji, lecz także wiedza.
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Biorąc pod uwagę wszystkie zadania w arkuszu
maturalnym w danym roku, które obudowane zostały
materiałem źródłowym, można wysunąć wniosek, że
aktywność źródeł, zarówno w jednym, jak i w drugim przedmiocie nie jest zadowalająca (na co wskazuje procent zadań, które uzyskały wynik mogący
być uznanym za zadowalający (0,70 i wyżej lub 70%
i wyżej w stosunku do wszystkich zadań). Natomiast
porównując ze sobą dane z dwóch przedmiotów, zauważa się:
1. że ogólna (przyjmując średnią z podanych w tabeli danych) aktywność źródła w egzaminie maturalnym z wiedzy o społeczeństwie w latach
2007–2017 było nieco mniejsza w stosunku
do aktywności źródła w egzaminie z historii (w egzaminie z wiedzy o społeczeństwie zadań, które
uzyskały, przyjęty w tym artykule, zadowalający
wskaźnik łatwości zadania/poziom rozwiązania zadania (0,70/70%) w stosunku do pozostałych zadań obudowanych materiałem źródłowym, wyniosła
ok. 18%, a w historii ok. 26%). Ta niższa nieco
średnia wynika głównie z dużego spadku aktywności źródła w egzaminie z wiedzy o społeczeństwie
w latach 2010–2012. Były to pierwsze lata, kiedy wiedza o społeczeństwie przestała być jednym
z przedmiotów obowiązkowych do wyboru przez
abiturientów oraz z kolejnego spadku od roku 2015
(spadek zauważymy i w historii – 2016 r.; 2017 r.),
od kiedy każde zadanie obudowane jest materiałem źródłowym, a egzamin nie ma progu zaliczenia (tak jak i historia). Za kolejną przyczynę można uznać wspomniany fakt, że źródła w egzaminie
z wiedzy o społeczeństwie są bardzo współczesne
(narzuca to charakter przedmiotu/podstawa programowa do przedmiotu), oraz to, że wachlarz ich
zasobów jest bardzo szeroki, np. rysunki satyryczne
współczesnych satyryków;
2. większą rozbieżność w aktywności źródła między
poszczególnymi okresami niż w egzaminie z historii, w którym jest ona widoczna dopiero w po-

równaniu wcześniejszych lat z rokiem 2015 i 2017
(utrzymała się nawet w latach 2010–2012, gdy historia również przestała być jednym z przedmiotów
obowiązkowych do wyboru na egzaminie maturalnym).

WOS w teorii i praktyce

Odsetek zadań w stosunku do wszystkich zadań
w danym arkuszu obudowane materiałem źródłowym
(szeroko rozumianym), które uzyskały poziom łatwości
zadania 0,70 i wyżej lub 70% i wyżej poziom
wykonania zadania
Rok wiedza o społeczeństwie
historia
2007
ok. 25%
ok. 26%
2008
ok. 33%
ok. 30%
2009
ok. 36%
ok. 35%
2010
ok. 11%
ok. 36%
2011
ok. 11%
ok. 23%
2012
ok. 12%
ok. 21%
2013
ok. 36%
ok. 37%
2014
ok. 31%
ok. 38%
2015
0%
ok. 23%
2016
ok. 3%
ok. 10%
2017
ok. 5%
ok. 3%

WOS w teorii i praktyce

Przykład 1. Formuła egzaminu obowiązująca w latach 2007–2010
W arkuszu z roku 2009 poziomu rozszerzonego zadanie
nr 13 uzyskało poziom wykonania zadania – 0,50
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Przykład 2. Formuła egzaminu obowiązująca w latach 2010–2015 (technikum do 2016 r.)
W arkuszu poziomu rozszerzonego z roku 2012 zadanie
nr 16 uzyskało poziom wykonania zadania 0,36% (trudne).

Przykład 3. Formuła egzaminu obowiązująca
od roku 2015 (technikum od 2016 r.)
W arkuszu z roku 2017 zadanie nr 10 uzyskało poziom
wykonania zadania – 0,43 (trudne).

Przykłady zadań obudowanych w ten sam rodzaj materiału źródłowego, które uzyskały zbliżone parametry łatwości zadania/poziomu wykonania zadania, kwaliﬁkując
się do grupy zadań łatwych lub bardzo. Rozwiązanie tych
zadań wymagało od abiturienta głównie umiejętności
prostej w korzystaniu z informacji – odczytania podanych
danych.
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Przykład 1. Formuła egzaminu maturalnego obowiązującego w latach 2005–2006
W arkuszu poziomu rozszerzonego z roku 2005 zadanie
nr 28 uzyskało wskaźnik łatwości około 0,82 (łatwe).

Zadanie nr 8 w arkuszu poziom rozszerzonego w roku
2016 uzyskało najwyższy poziom wykonania – 77%
(łatwe).
Analiza materiałów wykazała również, że w aktywności źródła w obu egzaminach pojawia się również bliskie
podobieństwo – są zadania obudowane w ten sam rodzaj materiału źródłowego i w jednym arkuszu maturalnym zadanie uzyskuje wysokie parametry, a w innym
arkuszu, z tym samym rodzajem źródła, niższe parametry (lub zadanie z tym samym rodzajem źródła w tym
samym arkuszu maturalnym). I są zadania obudowane
w odmienne rodzaje źródeł (w różnych arkuszach maturalnych), ale praca zarówno z jednym, jak i drugim źródłem wymaga tych samych umiejętności i wiedzy, a wyniki ich są różne. Takie przypadki nie pozwalają wskazać rodzaju źródła, z którym abiturienci mają problem.
Przyczyny należy w takich przypadkach szukać w czym
innym. Trudno znaleźć jednak jednoznaczną. Umiejętności? Wiedza? Dana populacja? Trudność/łatwość tkwiąca
w samej treści źródła? Typ zadania?

WOS w teorii i praktyce

Przykład 2. Formuła egzaminu maturalnego obowiązująca w latach 2007–2010 i 2010–2014
W arkuszu poziomu rozszerzonego z roku 2009 zadanie
nr 6. Uzyskało wskaźnik łatwości 0,90 (bardzo łatwe).

Przykład 1. Podobny rodzaj źródła; zadania w różnych arkuszach; zadania uzyskały różne wskaźniki łatwości.
Zadanie nr 29 z arkusza z poziomu podstawowego z roku
2012 uzyskało wskaźnik łatwości 0,97 (bardzo łatwe).
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Przykład 3. Formuła egzaminu maturalnego obowiązującego od roku 2015

Zadanie nr 4 z arkusza maturalnego nowej formuły
matury z roku 2016 uzyskało wskaźnik łatwości 0,60
(umiarkowanie trudne).
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WOS w teorii i praktyce

Przykład 2. Taki sam rodzaj źródła, zadania w tym
samym arkuszu, ale uzyskały różne wskaźniki łatwości
zadania.
Zadanie nr 27.2. w arkuszu poziomu rozszerzonego
z roku 2006 uzyskało wskaźnik łatwości 0,75 (łatwe).

Zadanie nr 28 w arkuszu poziomu rozszerzonego z roku
2006 uzyskało poziom łatwości zadania 0,36 (trudne).
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Przykład 3. Różnego rodzaju źródła, w różnych arkuszach maturalnych, wszystkie uzyskały niski wskaźnik łatwości zadania.
Zadanie nr 7 w arkuszu poziomu rozszerzonego z roku
2010 zadanie uzyskało poziom wykonania 0,34 (trudne).

Zadanie nr 23.2. uzyskało w arkuszu z roku 2016 poziom wykonania zadania – 4% (bardzo trudne).

Sugestie dla nauczycieli do pracy
z uczniami
Na podstawie przedstawionych wniosków, wynikających z analizy arkuszy maturalnych egzaminu z wiedzy
o społeczeństwie oraz sprawozdań i komentarzy opublikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i bazując na przytoczonych przykładach, można zasugerować
nauczycielom, aby w pracy:
1. w miarę możliwości poświęcić więcej czasu na przekazywanie uczniom wiedzy, bez której nie jest możliwe
przeprowadzenie prawidłowej analizy i interpretacji
źródeł, oraz położyć większy nacisk na sprawdzanie
poziomu wiedzy;
2. w szerszym zakresie sprawdzać wiedzę uczniów, bazując na różnego rodzaju nośnikach informacji (źródła
informacji); ze szczególnym uwzględnieniem tych, które na przestrzeni lat 2005–2017 sprawiały zdającym
większą lub dużą trudność (źródła były mało aktywne);
3. położyć większy nacisk na pracę z różnego rodzaju nośnikami informacji (źródłami informacji), np. na systematyczne stosowanie różnego rodzaju nośników informacji
(źródeł informacji) podczas ćwiczeń na lekcjach, w pracach
domowych oraz w sprawdzianach/pracach klasowych, gdyż
w ten sposób najlepiej można zbadać zarówno poziom
umiejętności prostych, jak i złożonych oraz poziom wiedzy
i zapoznać uczniów z szerokim wachlarzem zasobu źródeł;
4. systematycznie stosować sprawdziany w formie arkusza egzaminu maturalnego, wykorzystując w nich
różnego rodzaju nośniki informacji (źródła informacji)
ze szczególnym uwzględnieniem tych, które sprawiały
zdającym trudność (źródła były mało aktywne);
5. planować rozkłady materiału, rozkładając liczbę godzin
lekcyjnych adekwatnie do zakresu materiału z poszczególnych wymagań ogólnych i wymagań szczegółowych;
6. na każdej godzinie lekcyjnej oraz zajęciach dodatkowych
przygotowujących do egzaminu maturalnego starać się,
w miarę możliwości tematycznych, nawiązywać do wymagań szczegółowych omawianych wcześniej.

Europa – nasza historia
Adam Suchoński

„Projekt wspólnego opracowania przez Polaków
i Niemców podręcznika do historii Europy jest konsekwencją dialogu, który od dziesięcioleci prowadzą
historycy, geografowie oraz dydaktycy obu krajów,
zwłaszcza w ramach wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej Historyków i Geografów. Stworzenie koncepcji podręcznika do historii, który mógłby
być w takiej samej wersji wykorzystywany zarówno
w polskich, jak i niemieckich szkołach, było logiczną
konsekwencją tych działań”1.
Przypomnijmy, że w grudniu 2007 r. ministrowie
spraw zagranicznych obu państw poparli ideę tego
projektu. Na początku 2008 r. rządy obu krajów porozumiały się w sprawie organizacji tego przedsięwzięcia.
Po latach intensywnej pracy ukazały się dwa pierwsze
z planowanej czterotomowej serii. Jest to zatem dobra
okazja, aby przybliżyć Czytelnikom to ciekawe i z wielkim rozmachem pomyślane wydawnictwo.
Czas wydania tych publikacji zbiega się również
z okresem powstania nowych podręczników w Polsce,
co jest następstwem reformy systemu edukacyjnego. Dlatego lektura pierwszych i wkrótce już kolejnych tomów
być może skłoni bodaj część naszych autorów do głębszej
re leksji nad ciekawymi rozwiązaniami dydaktycznymi,
które już w tym tekście będziemy chcieli zasygnalizować.
Przypomnijmy, że niemieckie podręczniki do nauczania historii są przez znawców tej problematyki zaliczane
do najlepszych na świecie. Aby być dobrze zrozumianym, zaznaczmy, że nie chodzi nam o bezkrytyczne naśladownictwo, ale o twórczą inspirację.

Aut orzy

1

Przedmowa, [w:] Europa. Nasza historia, t. 1, Warszawa 2016.

recenzenta, który będąc znawcą danej epoki, co zapewni
poprawność merytoryczną, będzie również specjalistą
od współczesnych rozwiązań dydaktycznych. W dobie
coraz ważniejszych specjalizacji wykształci się, także
w naszym kraju, grupa osób, która zajmuje się analizą
i oceną pisarstwa podręcznikowego głównie od strony
rozwiązań dydaktycznych.

Budowa podręczników
Każdy tom uzupełniony jest odrębnym dodatkiem
zatytułowanym: Historia w źródłach, obrazach i odwołaniach do współczesności. Warto dodać, że o ile poszczególne tomy zawierają identyczne treści zarówno
w języku polskim, jak i niemieckim, to towarzyszące im
dodatki zostały przygotowane wyłącznie w języku polskim. Jest to uzupełnienie nie tylko ćwiczeń, lecz także
treści, które nie znalazły się w podręczniku, a są wymienione w polskiej podstawie programowej. Dotyczy
to różnych szczegółowych aspektów historii narodowej
i części zagadnień z dziejów powszechnych.
Zajmijmy się teraz budową omawianych podręczników. Każdy tom zaczyna się kolorową instrukcją, która
objaśnia uczniowi, jak powinien korzystać z tego opracowania. Poszczególne tomy podzielone są na rozdziały,
a te na szczegółowe już jednostki dydaktyczne.
W każdym rozdziale znajduje się fragment zatytułowany: Warsztat historyka. Jest to zgodne ze współczesnymi tendencjami w pisarstwie podręcznikowym
przybliżenie uczniom elementów metodologii historii, rzecz jasna na miarę możliwości poznawczych
młodzieży. Odwołamy się do przykładów. W rozdziale
I jest to instrukcja związana z umiejętnością konstruowania osi czasu. Kolejne ćwiczenia poświęcone są:
analizie schematu, umiejętności korzystania ze źródła
pisanego, omówieniu roli pomników jako źródła historycznego. Dalej to analiza oraz interpretacja wizerunku
władcy, porównywanie treści źródeł pisanych, porównywanie budowli romańskich i gotyckich.
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W odróżnieniu od naszych podręczników omawiane
publikacje charakteryzują się m.in. wielością autorów:
tom pierwszy przygotował resort składający się z 14
autorów, a nad tomem drugim pracowało 11 autorów.
W tym zespole znaleźli się specjaliści z zakresu poszczególnych epok, a także dydaktycy historii. Pewne
novum to poddawanie poszczególnych tomów konsultacji naukowej, dydaktycznej i kartogra icznej.
W naszym kraju nastąpił wyraźny regres w tym
zakresie. Wcześniej każdy podręcznik obok konsultacji
językowej poddawany być także oddzielnie konsultacji merytorycznej i dydaktycznej. Aktualnie jedna osoba odpowiedzialna jest za ocenę podręcznika historii
od strony merytorycznej i dydaktycznej. Nie służy to doskonaleniu podręczników. Trudno bowiem wyszukać

forum edukacyjne

Polsko-niemiecki podręcznik do nauczania historii

forum edukacyjne

Każdy rozdział symbolizuje związaną z jego treścią
ikonogra ię oraz krótki tekst wprowadzający do prezentowanej problematyki. To wprowadzenie jest syntetycznie zredagowaną informacją o dużym stopniu
ogólności. Natomiast każda z wyodrębnionych jednostek dydaktycznych wchodzących w skład rozdziału
zaczyna się pytaniami, które ukierunkowują lekturę tego fragmentu książki szkolnej. Na przykład temat:
Powstanie świata greckich państw zawiera następujące
ukierunkowanie: „co wiemy na temat pierwszych kultur,
które rozwinęły się na obszarze Grecji? Jak ich przedstawiciele organizowali sobie życie? Dlaczego tysiące Greków opuściły ojczyznę?”2. W każdej jednostce dydaktycznej znajdziemy także wyodrębniony wyraźnie fragment
pt. Przeszłość w teraźniejszości. Na przykład igrzyska
olimpijskie w starożytnej Grecji oraz współcześnie. Jest
również zestaw pytań i zadań sprawdzających rozumienie oraz przyswojenie prezentowanej tematyki3.

Kryteria doboru treści

32

Zgodnie ze współczesnymi tendencjami dydaktycznymi autorzy w doborze treści kształcenia przyjęli założenie mówiące o tym, że szkolna edukacja historyczna powinna być pomocna w lepszym zrozumieniu
współczesnych problemów. Chodzi także o ukazanie
zmian, jakie na przestrzeni wieków zachodziły w codziennym życiu i pracy ludzi w różnych okresach historycznych. Dlatego prezentacja życia codziennego na wsi,
w mieście; ukazanie roli kobiet w procesie dziejowym;
prześledzenie relacji człowiek–środowisko w dziejach;
przedstawienie zmian, jakie z upływem czasu następowały w sposobie pracy, warunkach życia, w technice
prowadzenia kon liktów zbrojnych.
Wyraźnie dostrzegana jest koncentracja uwagi
na szeroko rozumianym wątku kulturowym, bogato
ilustrowanym obudową tekstową oraz ikonogra iczną.
Wszystkie te elementy traktowane są jako ważne źródło
wiedzy związane ściśle z narracją autorską.
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Ciekawe rozwiązania dydaktyczne
Autorzy zadbali o to, aby ich podręczniki były księgami otwartymi, wdrażającymi do zrozumienia procesu
dziejowego oraz kształtowania umiejętności samodzielnego myślenia i działania. Inspiracją w tym zakresie
mogą być pytania motywujące do twórczej pracy oraz
ukierunkowujące lekturę podręcznika. W różnorodnym
i bogatym zestawie znajdziemy także m.in.: pytania
wprowadzające, problemowe, kontrolne, utrwalające,
wyjaśniające, podsumowujące, odwołujące się do pozaszkolnych źródeł informacji.
Istotnym novum jest motywowanie ucznia, aby po
lekturze określonego fragmentu podręcznika sformułował pytania, które mu się ewentualnie nasunęły w związku z poznawaniem nowych treści. Dodajmy, że problem
tak zwanych pytań własnych ucznia to nadal słabo rozpoznane możliwości aktywizowania młodzieży.
Współczesna szkolna edukacja historyczna to także
pokazywanie kontrowersji w ocenie tego samego

wydarzenia lub postaci. W charakteryzowanym opracowaniu nader często spotykamy ocenę tego samego
wydarzenia przez historyków polskich i niemieckich.
Na przykład informacja na temat kolonizacji w Europie
Środkowo-Wschodniej od XII do XIV w. w niemieckim
i polskim podręczniku do nauczania historii4. Podobne
odwołania znajdziemy również w odniesieniu do publikacji naukowych. Na przykład autorzy zachęcają do
porównania opinii na temat zjazdu gnieźnieńskiego
z 1000 r., jednego ze współczesnych historyków polskich oraz niemieckich5. Takich rozwiązań jest więcej.
Na uznanie zasługuje również częste przywoływanie przykładów z Polski nie tylko w części uzupełniającej przeznaczonej dla polskiego czytelnika, lecz także
w narracji podstawowej adresowanej do młodzieży niemieckiej. Wymieńmy parę przykładów: Zespoły pałacowe w Polsce, Barok i sarmatyzm, Życie w renesansowym
mieście na przykładzie Zamościa6.
Słowa uznania kierujemy do autorów omawianej
publikacji za przełamanie pewnego tabu, jakie obserwujemy w podręcznikach niemieckich przy prezentacji alegorii pierwszego rozbioru Rzeczypospolitej.
Przypomnijmy, że obok wersji autorów z Francji, których gra ika jest protestem przeciwko rozbiorowi, istnieje także wersja, która powstała na zlecenie państw
zaborczych i jest aprobatą aktu rozbiorowego. Jak dotąd
niezależnie od czasu wydania książki szkolnej i zespołu
autorskiego podręczniki niemieckie prezentowały tylko
wersję wykonaną na zlecenie zaborców. W omawianej
publikacji mamy obie wersje i to w ciekawej aranżacji
dydaktycznej7. Celowo wyeksponowaliśmy informacje
na temat tego elementu obudowy dydaktycznej charakteryzowanych podręczników. W poszukiwaniu wątku
polskiego poddaliśmy analizie podręczniki szkolne z 73
krajów usytuowanych na różnych kontynentach. Na tej
podstawie możemy stwierdzić, że jeśli już występowała
alegoria pierwszego rozbioru Rzeczypospolitej, to głównie w wersji aprobującej to wydarzenie zgodnie z życzeniem zaborców. Być może przyczyną był i jest brak
wiedzy o tym, że istnieją dwie różniące się od siebie
wersje. Dodajmy, że nawet na przygotowanej z wielkim
rozmachem wystawie zatytułowanej „Obok. Polska–
Niemcy 1000 lat historii w sztuce” zaprezentowano tylko przygotowaną na zlecenie zaborców wersję alegorii,
co potwierdza obszerny katalog tej wystawy8. A przecież
słyszymy często, że jeden obraz to jak tysiąc słów.
Sumując, czekamy na kolejne tomy charakteryzowanej publikacji, zwłaszcza że ich cezura chronologiczna
będzie obejmowała m.in. stosunki polsko-niemieckie
w XX w.
2

Tamże, s. 66.
Tamże, s. 73.
4
Tamże, s. 235.
5
Tamże, s. 159.
6
Europa. Nasza historia 2, Warszawa 2017, s. 119, 125.
7
Tamże, s. 172.
8
Por. Obok. Polska – Niemcy 1000 lat historii w sztuce, red. M. Omilanowska, współpraca T. Torbus, kuratorka wystawy A. Rottenberg,
Berlin–Warszawa 2011, s. 421.
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Zachować
pamięć
– obozy pracy
przymusowej na
terenie Szczecina
i dzielnicy Pomorzany
w okresie II wojny
światowej
Żywa lekcja historii
Sylwia Klik

W

1

mi było jeszcze 70 mniejszych tzw. zakładowych obozów
pracy przy różnych irmach i przedsiębiorstwach. Daje
to łączną liczbę 135 obozów pracy niewolniczej eksploatowanych na potrzeby hitlerowskiej machiny wojennej1.
Spośród obcokrajowców największą grupę stanowili
Polacy2, których transporty już w 1939 r. przybywały
do Szczecina z Bydgoszczy, Torunia i Łodzi. Jeden z największych transportów przybył w maju 1940 r. z Łodzi
i liczył ok. 2000 osób3. W październiku 1940 r. liczba robotników cudzoziemskich w Szczecinie wynosiła 19,5
tys., pod koniec grudnia 1943 r. przekraczała 43 tys.
Stanowiło to 10% ludności miasta. Po Polakach, wraz
z dalszymi podbojami hitlerowskich Niemiec, do miasta napływały transporty Francuzów, Belgów, Serbów
i narodów zamieszkujących Związek Radziecki.
Celem zajęć było zainteresowanie uczniów przeszłością miasta, w którym żyją i mieszkają. Jest to autorski pomysł zajęć edukacyjnych, które składają się
z dwóch części: lekcji wprowadzającej przeprowadzonej w szkole oraz wycieczki edukacyjnej śladami obozów pracy przymusowej. Przez analizę źródeł
pisanych i fotogra ii, a następnie wizytę w miejscach,
w których znajdowały się obozy pracy przymusowej,
uczniowie mogli sobie uświadomić, że współuczestniczą w historii swojego miasta, są jej częścią i mogą
uczestniczyć w jej upamiętnieniu.

T. Białecki, Historia Szczecin: zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980 r., Wrocław 1992, s. 260. Bogdan Frankiewicz podaje
liczbę większą, ok. 150 obozów – B. Frankiewicz, Hitlerowskie obozy pracy przymusowej oraz obozy karne i jenieckie na terenie Szczecina w latach II wojny światowej, „Przegląd Zachodniopomorski” 1996, z. 4, s. 126–128.
2
T. Ślepowroński, Polskie ślady w Szczecinie do 1945 r. – projekt wycieczki edukacyjnej, [w:] Szczecin i jego miejsca, Trzecia Konferencja Edukacyjna, red. K. Rembacka, Szczecin 2010, s. 239.
3
B. Frankiewicz, Praca przymusowa na Pomorzu Zachodnim w latach II wojny światowej, Szczecin 1969, s. 46.

33

Wiadomości Historyczne 2/2018

ychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów,
którzy do tej pory na zajęciach koła historycznego skupiali się głównie na przygotowywaniu do konkursów, zaproponowałam im inną
formę zajęć – żywą lekcję historii na terenie
miasta Szczecin. Lekcja była poświęcona tematyce obozów pracy przymusowej na terenie Szczecina, w szczególności dzielnicy Pomorzany, w której mieszka duża
grupa uczniów mojej szkoły.
Tereny Szczecina i Pomorza Zachodniego w czasie
II wojny światowej pokryte zostały systemem sieci różnego rodzaju obozów pracy, obejmującym zarówno
ludność cywilną, jak i jeńców wojennych. Wywiezieni „dobrowolnie” lub przymusowo mężczyźni, kobiety
i młodzież różnych narodowości zostali zatrudnieni
w zakładach przemysłowych oraz rolnictwie, przy budowie dróg, autostrad, kolei wbrew ich woli i ogólnie przyjętym zasadom humanizmu oraz przepisów prawnych.
Z powodu koncentracji przemysłu obszar Szczecina był
największym na Pomorzu Zachodnim kompleksem obozów pracy przymusowej. W końcu 1942 r.
istniały w Szczecinie aż 64 tzw. zbiorcze obozy pracy rozlokowane w różnych punktach miasta. Poza wymieniony-

Pracownicy przymusowi z Polski – źródło: wikimediacommons
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Łączny czas trwania zajęć wynosi 4 godziny lekcyjne (2 godziny na część wprowadzającą oraz 2 godziny
na wycieczkę edukacyjną).

●
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●

●

●
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●

●
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Cele ogólne:
rozwijanie zainteresowań uczniów historią własnego miasta oraz regionu;
zapoznanie z miejscami pozostałymi po dawnych
hitlerowskich obozach pracy przymusowej na terenie miasta Szczecin i dzielnicy Pomorzany;
zapoznanie z pomnikami – miejscami pamięci na terenie dzielnicy Pomorzany i w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 61 w Szczecinie;
uwrażliwienie uczniów na wydarzenia związane
z tragiczną śmiercią Polaków w obozach pracy przymusowej na terenie Szczecina i regionu.
Cele szczegółowe (po zajęciach uczeń):
uzasadnia potrzebę odkrywania i dokumentowania
historii miasta, w którym mieszka;
czuje się odpowiedzialny za propagowanie dziedzictwa kultury;
objaśnia, dlaczego poszanowanie tradycji i dorobku kulturowego ma znaczenie dla przyszłych pokoleń;
rozumie chęć upamiętnienia miejsc związanych
z byłymi hitlerowskimi obozami pracy przymusowej;
wyjaśnia i rozróżnia pojęcia: obóz pracy przymusowej, obóz pracy wychowawczej, obóz koncentracyjny;
uczy się zdobywania informacji, dyskutowania i dochodzenia do kompromisu;
sprawnie posługuje się technologią informacyjną;
efektywnie współpracuje w grupie;
gromadzi informacje z różnego rodzaju źródeł i łączy je ze sobą.
Metody i techniki prowadzenia zajęć:
rozmowa nauczająca;
praca w grupach;
wycieczka.
Materiały dydaktyczne:
mapa „Obozy pracy przymusowej dla robotników
cudzoziemskich w Szczecinie (1939–1945)”;
współczesny plan dzielnicy Pomorzany;
fotografie ze zbiorów Archiwum Państwowego
w Szczecinie dotyczące robotników przymusowych;
fragmenty dokumentów ze zbiorów Archiwum Państwowego w Szczecinie;
„Traktowanie i nadzór nad robotnikami polskimi
na Pomorzu Zachodnim z dnia 14 lutego 1940 r.”;
„Obowiązki robotników i robotnic cywilnych narodowości polskiej podczas ich pobytu w Rzeszy”;
fragment wspomnień Leona Urbaniaka nadesłane
do „Głosu Szczecińskiego” w ramach akcji „Szukamy
świadków zbrodni hitlerowskich”.

Przebieg zajęć:
Cześć I
Wprowadzenie: Wykład nauczyciela na temat pracy przymusowej w czasie II wojny światowej z wykorzystaniem materiałów zdjęciowych, dokumentów
i map Szczecina. W tej części lekcji konieczny jest dostęp do komputerów.
1. Podział klasy na grupy oraz przydział zadań.
Grupa I:
a) Wyszukajcie na podstawie mapy obozów z lat 1939–
1945 i współczesnego planu miasta Szczecin i dzielnicy Pomorzany miejsc byłych obozów pracy przymusowej, które istniały podczas II wojny światowej
i ustalcie ich współczesne adresy.
b) Odszukajcie na mapie współczesnego Szczecina pomnik autorstwa Jakuba Lewińskiego z roku
2007 r. – upamiętniającego robotników przymusowych w niemieckich obozach pracy z czasu II wojny
światowej.
c) Zaprojektujcie trasę wycieczki szlakiem obozów pracy przymusowej na terenie dzielnicy Pomorzany.
Grupa II:
a) Na podstawie dokumentu dotyczącego „Traktowania
i nadzoru robotników polskich na Pomorzu Zachodnim z dnia 14 lutego 1940 r.” wyjaśnij, jaki był stosunek Niemców do polskich robotników przymusowych na Pomorzu Zachodnim?
b) Na podstawie dokumentu ,,Obowiązki robotników
i robotnic cywilnych narodowości polskiej podczas
ich pobytu w Rzeszy’’ ustal:
Zadanie 1. Jakie nakazy i zakazy zostały narzucone
robotnikom polskim?
Zadanie 2. Jakie kary wymierzano polskiemu robotnikowi za powolną pracę, zaniechanie pracy lub podburzanie innych robotników?
Zadanie 3. W jaki sposób ludność polska znalazła się
na robotach w Rzeszy (pkt 9)?
Grupa III:
a) Na podstawie fragmentu wspomnień Leona Urbaniaka przesłanych do „Głosu Szczecińskiego” w ramach
akcji „Szukamy świadków zbrodni hitlerowskich”
przeanalizuj:
Zadanie 1. W jaki sposób Leon Urbaniak znalazł się
w obozie pracy w pobliżu Węgorzyna?
Zadanie 2. Jakie warunki mieszkalne panowały
w tym obozie?
Zadanie 3. Wymień, jakie warunki życia i pracy panowały w obozie kolejowym w Szczecinie?
2. Przedstawiciele grup prezentują wyniki pracy.
3. Rekapitulacja pierwotna:
Wyraźcie swoje refleksje i odczucia na temat
niewolniczej pracy Polaków w byłych niemieckich
obozach pracy przymusowej na terenie Pomorza Zachodniego w postaci: rysunku, obrazu, plakatu lub
wiersza.

2. Podsumowanie żywej lekcji historii:
● Czy łatwo było zidentyfikować miejsca, w których podczas wojny były obozy pracy przymusowej?
● Dlaczego należy zachować pamięć o polskich robotnikach przymusowych w czasie II wojny światowej?
● W jaki sposób możemy dzisiaj upamiętnić miejsca,
w których były obozy pracy przymusowej?

●

●
●

ZAŁĄCZNIKI:
mapa „Obozy pracy przymusowej dla robotników
cudzoziemskich w Szczecinie (1939–1945)”, opracowanie Tomasz Ślepowroński, http://www.szczecin.
ap.gov.pl/news/pl/robotnicy-przymusowi-w-czasie-drugiej-wojny-swiatowej [dostęp 10.01.2018]
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Część II
1. Trasa wycieczki:
a) wyjście spod Szkoły Podstawowej nr 61 w Szczecinie:
● przejście na ulicę Mieszka I 63/64, a następnie na ul.
Milczańską 56/57;
● dojście do ulicy Powstańców Wielkopolskich 29; dalej ulicą Chmielewskiego 18 i 26;
● meta wycieczki to ul. Smolańska, ul. Powstańców
Wielkopolskich (pętla tramwajowa), gdzie znajduje
się pomnik upamiętniający robotników przymusowych w niemieckich obozach pracy z czasu II wojny światowej. Uczniowie odczytują napis na tablicy
pamiątkowej, oddają hołd pomordowanym (składają
kwiaty, zapalają znicze).

współczesna mapa dzielnicy Pomorzany;
znak „P” – zdjęcie obowiązkowo przyszywane
do odzieży przez polskich robotników przymusowych;
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Rysunek 1. Naszywka z literą „P” (bawełna).
Rysunek 2. Robotnicy przymusowi z naszywką „P”.
Archiwum Państwowe w Szczecinie, Zbiór
Archiwum Państwowe w Szczecinie, Zbiór Bogdana Frankiewicza
Bogdana Frankiewicza (1923–2003), sygn. 72. (1923–2003), sygn. 185.

Źródło: Archiwum Państwowe w Szczecinie, Zbiór Bogdana Frankiewicza (1923–2003), sygn. 171.
●

Dokument dotyczący „Obowiązków robotników i robotnic cywilnych narodowości polskiej podczas ich
pobytu w Rzeszy”;

Każdemu robotnikowi narodowości polskiej daje Wielka Rzesza Niemiecka pracę, chleb i zapłatę. Za to rzesza
wymaga żeby każdy swą jemu przekazaną pracę wykonał
sumiennie i zastosował się starannie do wszystkich rozporządzeń i rozkazów obowiązujących.
Dla wszystkich robotników i robotnic narodowości
polskiej we Wielkiej Rzeszy Niemieckiej obowiązują następujące szczególne przepisy:
1. Opuszczenie miejscowości pobytu jest surowo zakazane.
2. W czasie, w którym przez władzę policyjną nie jest
zezwolono* zwiedzić miejscowość, także zakazano
jest opuścić zamieszkanie.
3. Użytkowanie publicznych środków komunikacyjnych,
np. kolei, jest tylko zezwolone za specjalnym pozwoleniem miejscowej władzy policyjnej.
4. Wszyscy robotnicy i robotniczki narodowości polskiej są
zobowiązani do stale widocznego noszenia, na prawej
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Dokument dotyczący „Traktowania i nadzoru robotników polskich na Pomorzu Zachodnim z dnia 14 lutego 1940 r.”;
1. Wszystkich robotników polskich należy bezwzględnie
uważać jako obywateli wrogiego państwa i obcych narodowo. Należy ich traktować nie tylko z bezwzględnością,
lecz także stale obserwować ich zachowanie się.
5. Polacy podlegają specjalnym przepisom policyjnym,
które ograniczają ich swobodę osobistą.
8. Każdy Niemiec musi wiedzieć, że Polak to wróg naszego
narodu, że sprawiedliwość jest oczywistością, lecz łagodność jest przestępstwem wobec narodu niemieckiego.
●
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6.

7.

8.

9.
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10.

stronie piersi swej odzieży mocno przyszytych odznaków, które im zostały wręczone.
Kto pracuje opieszale, pracę swą złoży, innych robotników podburza, miejsce pracy samowolnie opuszcza i.t.d.,
będzie karany pracą przymusową we wychowawczym
obozie pracy. Czyny sabotażowe i inne ciężkie wykroczenia przeciw dyscyplinie robotniczej zostaną surowo
karane i to przynajmniej umieszczeniem we wychowawczym obozie pracy na kilka lat.
Każde obcowanie z ludnością niemiecką, szczególnie odwiedzanie teatrów, kin, zabaw tanecznych, restauracji
i kościołów razem z ludnością niemiecką jest zakazane.
Tańczenie i zażywanie alkoholu jest polskim robotnikom
tylko pozwolono w oberżach specjalnie dla nich przeznaczonych.
Spółkowanie z kobietą niemiecką lub z mężczyzną niemiecką względnie zbliżenie niemoralne do nich będzie
karane śmiercią.
Każde wykroczenie przeciw rozporządzeniom i przepisom wydanych dla robotników cywilnych polskiej
narodowości będzie karane w Niemczech, odstawienie
do Polski nie nastąpi.
Każdy robotnik polski i każda robotniczka polska ma sobie każdego czasu o tem przypomnieć, że przyśli dobrowolnie na pracę do Niemiec. Kto pracuje do zadowolenia
otrzyma zasługę swoją. Jednakże kto pracuje opieszale
i nie zastosuje się do przepisów będzie bezwzględnie pociągnięty do odpowiedzialności i to szczególnie w czasie
wojny.
O niniejszych rozporządzeniach rozmawiać lub pisać jest
surowo zakazane.

* w tekście zachowano pisownię oryginalną
Źródło: Skarby szczecińskiego archiwum, red. K. Kozłowski, Szczecin
1979, s. 75.
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●

Wspomnienia Leona Urbaniaka nadesłane do „Głosu
Szczecińskiego” w ramach akcji „Szukamy świadków
zbrodni hitlerowskich”.

[…] Przy końcu roku 1939 mając 21 lat życia zostałem
schwytany podczas łapanki w rodzinnym Zgierzu obok* Łodzi i wywieziony transportem do Niemiec. Przydzielono nas
do obozu przygotowanego w lesie koło Węgorzyna. Obóz
otoczony był zasiekami drutu kolczastego. Drewniane baraki ustawiono w duży czworobok. Znajdujące się w barakach prycze drewniane okropnie zapluskwione, a przydzielone do przykrycia koce specjalnie zawszone. Podczas zimy
w zniszczonym już obuwiu i bez ciepłej odzieży od wczesnych godzin rannych aż do późnych wieczorem ćwiczono
nas na dziedzińcu obozowym. Do musztrowania i maltretowania nas przydzielono nam łopaty, z którymi musieliśmy dokonywać bez względu na warunki atmosferyczne
wyczerpujących ćwiczeń [sic!]. Dowodzili nami SS-mani,
którzy oprócz posiadanej broni posiadali gumowe pały dla
nas przeznaczone. Jeśli który z nieszczęśliwców nie mógł
wykonać z powodu choroby jakiegoś ćwiczenia, oprócz
skatowania gumową pałką został przywiązany do słupa na

środku dziedzińca bez względu na warunki atmosferyczne
na okres 24 godzin. Troje naszych nieszczęśników podczas
dokonania próby ucieczki zostali na miejscu rozstrzelani.
Ogółem na początku w obozie było nas około tysiąca mężczyzn, na początku roku 1940 grupami zaczęto nas wywozić do różnych obozów rozsianych na Pomorzu Zachodnim.
Ja wraz z innymi towarzyszami niedoli w roku 1941 przywieziony zostałem do Szczecina i przydzielono nas do obozu
kolejowego na stacji kolejowej Szczecin Port, zatrudniono
nas na kolei. […] niemal w każdym sklepie znajdowały się
wywieszki: „Eintritt für Juden, Polen, Hunden und Cygeuner
Streng werboten”**, co znaczyło „Wstęp dla Żydów, Polaków, psów i Cyganów surowo wzbroniony”. To było okropnie przerażające.
Lagerfürerem był w naszym obozie SS-owiec w kolejowym
mundurze, okropny polakożerca o nazwisku Wachhaus, który urodzony był i stale zamieszkiwał w Pile. Podczas całego
pobytu przydzielano nam głodowe racje żywnościowe a podczas nalotów alianckich na Szczecin nie otrzymaliśmy nawet
po kilka dni żadnego posiłku. Podczas często przeprowadzanych rewizji w obozie, w przypadku znalezienia jakiegokolwiek produktu nie pochodzącego z przydziału obozowego,
tych u których cokolwiek znaleziono wysyłano do Polic, z których już nigdy nie dane było im wrócić.
Wreszcie nadszedł kwiecień 1945 r. W dniu 23 i 24 ze
wzgórz na Podjuchach artyleria radziecka nieprzerwanym
ogniem atakuje miasto, jak i stację Szczecin Port. Ogromna radość rozpiera nam piersi, upragniona wolność już tak
blisko, do wolności już tylko została Odra, aby tylko przeżyć.
I oto w dniu 24. IV w nocy zostajemy przez Bahnachutz Polizei*** (policja kolejowa) eskortowani przez palący się już
i dogorywający Szczecin za miasto. Nad Szczecinem wielka
łuna pożarów i nieustanny huk bomb i pocisków artyleryjskich. Zapędzono nas poza granice Szczecina pod niemieckie
miasteczko Prenzlau. Tutaj w popłochu policja nas zostawia,
jesteśmy już sami bez żadnego nadzoru w środku frontu. Ja
z 18 współtowarzyszami uciekamy w kierunku małego pałacyku junkierskiego […]. W podziemiach tego opuszczonego
pałacyku w ruinach mało widocznego dla oka lochu ukryliśmy się. […]
* w tekście została zachowana pisownia oryginalna
** powinno być: „Eintritt fur Juden, Polen, Hunde und Zigeuner streng
verboten”
*** powinno być: die Bahnschutzpolizei
Źródło: Archiwum Państwowe w Szczecinie, Zbiór Bogdana Frankiewicza (1923–2003), sygn. 481.

Wskazówki do wykonania zajęć:
Zajęcia można przeprowadzić podczas pracy z uczniami
koła historycznego lub w klasie VIII szkoły podstawowej (II
etap edukacyjny – punkt 3.1 nowa podstawa programowa),
jako samodzielny temat bądź uzupełnienie problematyki
dotyczącej sytuacji narodu polskiego pod dwiema okupacjami (IV etap edukacyjny – zakres podstawowy, punkt 8.1
lub zakres rozszerzony, punkt 8.3).

Blaski i cienie doskonalenia zawodowego nauczycieli historii
na przykładzie działań Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
Iwona Jóźwiak
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Zajęcia w sieci współpracy
Regionalizm – patriotyzm jutra

rofesja nauczyciela wiąże się z nieustannym
kształceniem, polega na ciągłym podwyższaniu
kompetencji, a także na wszechstronnym rozwoju osobowości przez cały okres aktywności
zawodowej. Doskonalenie zawodowe jest bardzo
ważne nie tylko ze względu na samo podnoszenie kwalifikacji, lecz coraz częściej jest traktowane jako antidotum na wypalenie zawodowe1.

P

Obowiązki prawne a chęci
Rozwijanie zawodowych umiejętności nie wynika
jednak w sposób jednoznaczny i bezpośredni z przepisów prawa. Wciąż obowiązująca jeszcze Karta Nauczyciela wskazuje dyrektora placówki jako osobę
odpowiedzialną za zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym.
Z drugiej strony taka aktywność pedagoga zwykle brana jest pod uwagę w momencie dokonywania przez
przełożonego oceny pracy nauczyciela. W ramach
40-godzinnego czasu pracy nauczyciel ma za zadanie
wykonywać także czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem
zawodowym. Także przepisy dotyczące awansu zawodowego pośrednio nakładają konieczność dokształcania się tej grupy zawodowej2.
Mimo to doświadczenie pokazuje, że nauczyciele
chętnie biorą udział w różnych formach doskonalenia,
zwłaszcza wtedy, gdy tematyka jest dla nich interesująca. To grupa zawodowa w pełni świadoma potrzeby
ciągłego rozwijania się. Niekonieczne zdają się monity,
prawne nakładanie obowiązku doskonalenia; ważniejsze wydaje się raczej stwarzanie dobrych warunków –
ciekawa oferta, czasem możliwość uzyskania zwolnie-

nia z zajęć lekcyjnych na czas szkolenia czy nawet zwrot
poniesionych kosztów dojazdu.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
26 października 2012 roku3 zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli pokazuje, że zmienia się sama ilozo ia wspomagania
rozwoju – w centrum uwagi jest już nie tyle nauczyciel czy dyrektor szkoły, ale cała szkoła czy placówka.
Zadaniem placówek doskonalenia jest m.in. szybkie
i sprawne przekazywanie szkołom pełnej informacji o planowanych i wdrażanych zmianach w oświacie, uwzględniając zwłaszcza zmiany prawne, oraz
do udzielania pomocy we wdrażaniu tych zmian. Tym
założeniom ma służyć także tworzenie sieci współpracy. Przez sieci nauczyciele mają szansę na poszerzenie
swoich kompetencji czy tworzenie nowych rozwiązań. Jest to nowy system doskonalenia nauczycieli4.
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Działalność olsztyńskiego ODN
Działający od 2000 r. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie jest placówką publiczną, samorządową, prowadzoną przez Miasto Olsztyn. Mimo to ośrodek
może realizować zadania na rzecz nauczycieli z terenu
innych jednostek samorządu terytorialnego5.
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D. Sterna, Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu jest możliwe, https://osswiata.pl/sterna/2017/08/14/przeciwdzialanie-wypaleniu-zawodowemu-jest-możliwe [dostęp 28.07.2017].
2
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006., nr 97, poz. 674, z późn. zm.); art.7 ust. 2 pkt 4, art. 42 ust.2 pkt 3; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów I trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu
postępowania odwoławczego oraz składu I sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz.U. z 2000, nr 98, poz. 1066, z późn. zm.), § 2 ust. 8
pkt, § 8 ust.2.
3
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, Dz.U. 2012, poz. 1196.
4
Podstawa prawna: § 1 ust. 4 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych
zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych, Dz.U. 2013, poz. 369; § 11 ust. 1 pkt 2, lit. b i § 16 ust. 1, pkt 3 Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, Dz.U. 2009, Nr 200, poz. 1537 ze zm.; § 9 ust.
2 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni
psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, Dz.U. 2013, poz.199; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego, Dz.U. 2015, poz. 1270.
5
Statut Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, Olsztyn 2013.
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Ośrodek prowadzi ożywioną działalność na wielu
płaszczyznach. Jest organizatorem lub współorganizatorem wielu inicjatyw oświatowych w mieście
i regionie. Warto wymienić choćby cykliczne Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki, których głównym organizatorem jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, ale
ODN partneruje mu w realizacji działań skierowanych
do nauczycieli. Ta odbywająca się od 14 lat impreza
edukacyjna gromadzi corocznie około 200 nauczycieli
różnych przedmiotów, uczestniczących w zorganizowanych tu wykładach i warsztatach.
Warto również pamiętać o współpracy z Centrum
Nauki Kopernik, która ma zasięg regionalny, czy
o konkursach, jak Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Olsztyn–Kaliningrad. Ostatnim dużym projektem, w który Ośrodek się zaangażował od września
2017 r., jest działanie związane ze wspomaganiem placówek edukacyjnych. Projekt „Wspólne doskonalenie
pracowników i współpracowników samorządowych
placówek doskonalenia nauczycieli” został zaproponowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Od 2016 r. ODN w Olsztynie prowadzi również sieci
współpracy skierowane do różnych grup nauczycieli.

Patriotyczny regionalizm
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W artykule chcielibyśmy przedstawić kilka przedsięwzięć, które zostały skierowane do nauczycieli
historii w ostatnich latach. Ważną rolę w owych działaniach odgrywa tematyka regionalna. Z wejściem
w życie nowego systemu doskonalenia nauczycieli
zaproponowano im sieć Regionalizm – patriotyzm jutra. Regionalizm pełni szczególną funkcję na obszarze
wielokulturowym, a takim jest region Warmii i Mazur6.
Ukierunkowanie kształcenia historycznego na poznawanie wielokulturowego dziedzictwa regionu
jest niezwykle istotne. Tymczasem w wyniku reformy edukacji 1 września 2009 r. zaczęła obowiązywać
nowa Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego, która zakładała
likwidację ścieżek międzyprzedmiotowych, w tym
ścieżki regionalnej i tym samym treści związane
z „małą ojczyzną” zostały wplecione w programy poszczególnych przedmiotów szkolnych7. Odtąd wiele zależeć ma od samych nauczycieli, rozliczanych
na co dzień z realizacji podstawy programowej. Dlatego tak ważne stało się uwrażliwienie ich na historię
regionu, inspirowanie do działania w tym zakresie.

Wielokulturowość regionu
a edukacja historyczna
Wychodząc temu naprzeciw, ODN w Olsztynie zaproponował kilka różnych projektów z zakresu regionalizmu. Jednym z nich były warsztaty metodyczne
Wielokulturowość Warmii i Mazur oraz losy ludności po II wojnie światowej – propozycje realizacji
tematyki regionalnej i lokalnej w edukacji historycznej młodzieży. Oferta skierowana była do nauczycieli
gimnazjów województwa warmińsko-mazurskiego.
Udział wzięli nauczyciele z siedmiu placówek, z Iławy,
Ostródy, Górowa Iławeckiego, Nidzicy, Dobrego Miasta,
Reszla i Olsztyna. Intencją organizatorów było zainspirowanie uczestników do działań dydaktyczno-wychowawczych, mających lepiej przygotować uczniów
do życia w coraz bardziej różnorodnym kulturowo
i narodowo świecie. Propozycja skierowana została do gimnazjów także ze względu na to, że zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 20
sierpnia 2010 r. to właśnie ten typ szkół został zobowiązany do realizacji projektów8. Ważnym elementem
projektu było również pozyskanie informacji dotyczących postrzegania przez uczniów ich wielokulturowego otoczenia oraz wymiana doświadczeń między
pedagogami.
Realizacja obejmowała dwa etapy. Pierwsze spotkanie poświęcono historii regionu Warmii i Mazur
po 1945 r. Uczestników zapoznano także z innymi
inicjatywami prowadzonymi wcześniej, w których
udział brały organizatorki – Poznaj i pokochaj wielokulturowość Warmii i Mazur, realizowany w Gimnazjum Nr 9 w Olsztynie9. Nauczyciele otrzymali
również publikacje, teki edukacyjne i szereg innych
materiałów, które miały posłużyć w ich własnych
działaniach. Przedsięwzięcie trwało od grudnia
2013 r do czerwca 2014 r. W tym czasie uczestnicy realizowali swoje projekty w rodzimych placówkach ze swoimi uczniami. Mieli oni pełną swobodę
w wyborze metod i działań. Zobowiązani byli natomiast do przeprowadzenia ankiety, którą w 2008 r.
wypełnili również uczniowie wspomnianego Gimnazjum nr 9. Zamysłem było porównanie danych
pochodzących z różnych placówek oraz zestawienie
ich z wynikami olsztyńskiego gimnazjum. W drugim
etapie nauczyciele mieli możliwość podzielenia się
swoimi wnioskami z realizacji własnych działań.
Niestety nie wszystkim starczyło determinacji, aby
wywiązać się z zadań. Wyniki projektu, zestawienie

6
Por. I. Kaczmarek, Model europejskiej wielokulturowości, [w:] Transgraniczność w perspektwie socjologicznej – kontynuacje, red. L. Gołdyka
i in., Zielona Góra 1999, s. 138; Raport z wyników w województwie warmińsko-mazurskim. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011,
Urząd Statystyczny w Olsztynie 2012, s. 91–92.
7
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół; Dz.U. 2009, nr 4, poz. 17.
8
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 VIII 2010r. zmieniające rozporządzenie z 30 IV 2007 r. w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, Dz.U.
2010, nr 156, 1046.
9
V. M. Bieniek, I. Jóźwiak, Poznaj i pokochaj wielokulturowość Warmii i Mazur – wnioski z interdyscyplinarnego projektu szkolnego, [w:] Nauczanie historii jako powrót do źródeł, red. G. Pańko, J. Wojdon, Olsztyn 2010; eaedem, Realizacja interdyscyplinarnego projektu edukacyjnego
„Poznaj i pokochaj wielokulturowość Warmii i Mazur w Gimnazjum nr 9 w Olsztynie”, „Wiadomości Historyczne” 2012, nr 1.
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dowym, a na koniec mogli sprawdzić swoje artystyczne
możliwości, malując m.in. konika mazurskiego na szkle.
Wspólna praca miała inspirować ich do prowadzenia
edukacji regionalnej i nauczania innych w regionie.
Wartością dodaną były przygotowane przez uczestników scenariusze zajęć edukacyjnych uwzględniających tematykę niematerialnego dziedzictwa historycznego Warmii i Mazur, które zostały opublikowane
na stronie internetowej11. Dzięki temu każdy nauczyciel,
również ten, który nie brał udziału w projekcie, może
skorzystać z bazy konspektów oraz scenariuszy zajęć,
by wykorzystać je w swojej pracy.

Kultura i sztuka

ich z poprzednimi badaniami oraz ciekawe wnioski
zostały opublikowane10.

Dziedzictwo regionu inspiracją

10

Szkolenia
Poza tematyką regionalną Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ma w swojej ofercie dla nauczycieli historii wiele
innych propozycji. Jedną z nich jest ogólnopolski projekt

Eaedem, Różnijmy się pięknie. Wielokulturowość Warmii i Mazur oczami młodych mieszkańców regionu, „Mazurskie Studia z Historii Najnowszej”, t. 1, Olsztyn 2016.
11
https://www.facebook.com/PodrecznikRegionalnyDlaWarmiiIMazur?ref=stream.
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Kolejnym działaniem (jesień 2016 r.) związanym już
ściśle z działalnością sieci współpracy Regionalizm – patriotyzm jutra był projekt Dziedzictwo Warmii i Mazur
inspiracją do pracy z dziećmi i młodzieżą adresowany
głównie do nauczycieli historii i języka polskiego.
Inicjatorem i opiekunem merytorycznym projektu był
ODN, ale oprócz niego udział w przedsięwzięciu brały
również Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”
oraz Stowarzyszenie „Dom Warmiński”. Szkolenie było
inansowane ze środków Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty i cieszyło się ogromnym powodzeniem. Niestety tylko 40 nauczycieli zainteresowanych włączeniem
elementów regionalnej edukacji historycznej z województwa warmińsko-mazurskiego mogło wziąć w nim udział.
Chętnych było ponad 150 osób. Dlatego postanowiono
ponowić ofertę dla nauczycieli, biorąc udział w kolejnych
konkursach, pozyskując środki z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz ponownie od Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Trzeba zauważyć, że
to właśnie względy inansowe decydują często o możliwości podejmowania ciekawych przedsięwzięć.
Zajęcia obu edycji odbywały się jesienią 2017 r. w Olsztynie i Ełku. Tym razem udział wzięło już około 65
osób, ale wielu nauczycieli pozostało wciąż na tzw. liście
rezerwowej. W ramach zajęć uczestnicy mogli wysłuchać
wykładów historyków, badaczy tematyki Warmii i Mazur, gawędziarzy, regionalistów i artystów związanych
zawodowo z regionem. Uczestnicy mogli zatem poznać
zwyczaje, tradycje i obrzędy Warmiaków i Mazurów
oraz różnice między nimi. Mieli możliwość praktycznej nauki gwar, przedstawiono im także dydaktyczne
możliwości wykorzystania ich w edukacji. Słuchacze porównywali strój warmiński z mazurskim strojem lu-

Artystyczne inspiracje bardzo przypadły do gustu
uczestnikom, dlatego podejmując kolejne działania, postanowiono zorganizować zajęcia poświęcone kulturze
i sztuce ludowej regionu, zatem rozszerzyć sieć współpracy Regionalizm – patriotyzm jutra o nowe propozycje.
Podobnie jak wcześniej, inicjatorzy przystąpili do konkursu ogłoszonego przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie i udało im się uzyskać inansowanie.
Warsztaty i wykłady odbywały się jesienią 2017 r.
w pomieszczeniach galerii Biura Wystaw Artystycznych,
co dodatkowo uatrakcyjniło zajęcia. 87 uczestnikom zaproponowano tym razem zajęcia, dzięki którym budowanie świadomości regionalnej i inspirowanie takich działań
w pracy nawet z najmłodszymi dziećmi miało stać się
ciekawsze. Nauczyciele mieli szansę podejmować własne
próby interpretacji faktów z zakresu sztuki regionalnej,
mogli stworzyć własny, uniwersalny „znak gra iczny” oparty na motywach regionalnych czy nadać mu współczesny
wymiar, choć w interpretacji artystyczno-historycznej.
Oprócz zajęć praktycznych uczestnicy mogli wysłuchać wykładów lokalnych artystów, wśród nich Mirosława Bojenki o warmińskich kapliczkach, które stanowią jeden z najbardziej charakterystycznych elementów
krajobrazu kulturowego Warmii. Oprócz tego nauczyciele mogli wysłuchać również wykładu na temat kultury
ludowej Warmii i Mazur, dowiedzieć się o dawnych
technikach wyrobu i zdobienia ka li czy mebli i czepców,
ale także odnaleźć elementy sztuki ludowej w dzisiejszym wzornictwie przemysłowym i modzie. Na koniec, w części warsztatowej, nauczyciele malowali kale, wykorzystując poznane wcześniej motywy ludowe.
Po raz kolejny okazało się, że zajęcia teoretyczne poparte
praktyczną, warsztatową częścią to nieodzowny element
doskonalenia nauczycieli, który uczestnicy niezmiennie
bardzo sobie cenią.
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pomyślany jako cykl szkoleń. Organizatorami byli Instytutu Pamięci Narodowej i Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Szkolenia realizowane były w kilkunastu miastach Polski
w roku szkolnym 2016/2017. Roczny cykl, pod hasłem
Między dwoma totalitaryzmami, objął sześć tematów dotyczących historii Polski z lat 1937–1948. Prezentacja
każdego zagadnienia składała się z wykładu, warsztatów
metodycznych oraz elementu multimedialnego. W projekcie udział wzięła stała grupa 26 nauczycieli historii z województwa warmińsko-mazurskiego. Tematyka obejmowała następujące zagadnienia: Fenomen Polskiego Państwa
Podziemnego; Zbrodnie niemieckie i sowieckie na przedstawicielach polskich elit w pierwszym okresie okupacji (wrzesień 1939 – czerwiec 1941); Polacy i Żydzi w czasie II wojny
światowej; Okaleczony kraj. Polska po zakończeniu II wojny
światowej; Polityka władz komunistycznych wobec społeczeństwa polskiego w latach 1944–1948; Operacja antypolska NKWD w Związku Sowieckim w 1937 r.
Dzięki ewaluacji każdych zajęć organizatorzy wiedzieli, jaka tematyka szczególnie zainteresowała uczestników.
Dlatego postanowiono zaproponować dodatkowe zajęcia
m.in. w przypadku tematyki żydowskiej i Holocaustu.
W maju 2017 r. w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
w Olsztynie odbyło się pierwsze spotkanie dwuczęściowego seminarium Miejsca pamięci w edukacji historycznej. Organizatorami przedsięwzięcia było Muzeum
Stutthof w Sztutowie, Ambasador Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie. Udział wzięło 29 nauczycieli, głównie olsztyńskich szkół, częściowo uczestników
wcześniejszego projektu. W programie seminarium znalazły się wystąpienia prelegentów, a druga część została
zaplanowana na terenie Muzeum Stutthof w Sztutowie
(23 września 2017 r.), które zapewniło bezpłatny dojazd
i udział nauczycieli w ciekawych warsztatach.
Tematyka żydowska, w ostatnich latach, była już kilkakrotnie poruszana w ofercie Ośrodka. Podobne warsztaty dla nauczycieli zostały zorganizowane rok wcześniej, w maju 2016 r. W zajęciach udział wzięło wówczas
26 olsztyńskich pedagogów, głównie nauczycieli historii.
Zajęcia poprowadzili zarówno pracownicy Ośrodka, jak
i przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Olsztynie oraz Stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa „Borussia”. Przedstawione zostały dobre praktyki
w zakresie poruszania tematyki żydowskiej w pracy
z dziećmi i młodzieżą w olsztyńskich szkołach, dyskutowano, jak uczyć o trudnej historii i relacjach polsko-żydowskich. Poruszono też problem materialnej spuścizny mniejszości żydowskiej w regionie i omówiono
przykładowe akcje edukacyjne w kraju i regionie z ostatnich lat w zakresie problematyki żydowskiej. Uczestników warsztatów poinformowano także o wynikach badań
12

Stowarzyszenia Żydowskiego „Czulent” z Krakowa, które
w swoim projekcie Antysemityzm nie jest poglądem zajęło
się badaniem treści podręczników pod względem tematyki żydowskiej, walki z dyskryminacją, wykluczeniem i stereotypami12.
Zamierzeniem organizatorów warsztatów było, aby nauczyciele wspólnie z prowadzącymi poszukali odpowiedzi
na kilka zasadniczych pytań, m.in. jak nauczać o trudnych
relacjach polsko-żydowskich; jaka powinna być polityka państwa w zakresie poszanowania praw również tej
mniejszości do kultywowania własnej religii, obyczajów
i pielęgnowania odrębności kulturowej; jak nauczyciele
postrzegają prezentację dziedzictwa kulturowego tej mniejszości narodowej w podręcznikach szkolnych i czy zgadzają
się z wynikami projektu Antysemityzm nie jest poglądem?;
czy warto w zakresie tej tematyki wychodzić poza program
i poza mury szkoły? Biorący udział w zajęciach okazywali
zainteresowanie tematem, chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami i byli otwarci na nowe propozycje. To z kolei
skłoniło do poszukiwania odpowiedzi, co w zakresie dziedzictwa żydowskiego na Warmii i Mazurach znalazło się
w ostatnich latach w działaniach olsztyńskich szkół. Wyniki
tych poszukiwań zawarto w artykule13.

Znaczenie samorozwoju
Nabywanie nowych kompetencji i kwali ikacji, ich rozwijanie i aktualizacja wiedzy merytorycznej z zakresu
nauczanego przedmiotu, nawiązywanie współpracy, wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych szkół, wzajemne inspirowanie się i tworzenie ciekawych rozwiązań,
udział w konferencjach, seminariach i warsztatach jest
nieodzownym elementem zawodu nauczyciela. Każdy
nauczyciel powinien mieć wszechstronną wiedzę, ogrom
umiejętności i chęć do ciągłego kształcenia się. Oprócz
znajomości metod i technik nauczania musi pamiętać
o użyteczności przekazywanej wiedzy oraz autentycznych wartościach, które warto promować.
W wielu krajach dokształcanie się nauczycieli jest obowiązkowe, ale pedagodzy mają też z tego tytułu prawo
do płatnego urlopu i nie ponoszą kosztów związanych
ze szkoleniem (np. Szkocja, Niemcy)14. W Polsce wymagamy doskonalenia się, ale najlepiej w czasie wolnym. Praktyka pokazuje, jak niechętnie dyrektorzy szkół
wyrażają zgodę na udział w szkoleniach odbywających
się w godzinach pracy. Tymczasem współczesny świat
charakteryzuje się szybkim rozwojem techniki i nauki.
Nauczyciel wobec zmieniającej się rzeczywistości również musi mieć możliwość korzystania z ofert podnoszenia swoich kwali ikacji. Tylko wtedy ma szansę stać
się twórczym, otwartym uczestnikiem zmian w szkole,
a tylko taki pedagog może wychowywać uczniów równie
otwartych, twórczych i skłonnych do re leksji.

Antysemityzm nie jest poglądem. Podręcznik dla edukatorów i edukatorek, Kraków 2016.
M. Bieniek, I. Jóźwiak, Tematyka żydowska w działaniach edukacyjnych szkół olsztyńskich, „Mazurskie Studia z Historii Najnowszej” 2017,
nr 2 (w druku).
14
Model doskonalenia kadr szkół zawodowych w trzech krajach partnerskich; oprac. A. Król, T. Miszke, 2013; s. 39–40; https://bip.malopolska.pl/pobierz/1065050.html [dostęp 10.08.2017].
13
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Oto dwa proste algorytmy, które pozwalają na łatwe
wyznaczanie dnia tygodnia dla dowolnej daty kalendarzy juliańskiego i gregoriańskiego.
I. Kalendarz juliański i algorytm do wyznaczania
dnia tygodnia dla dowolnej daty od dnia 1.01.0005
W 63 r. p.n.e. w Rzymie najwyższym kapłanem został Juliusz Cezar. Przysługiwało mu prawo do ustanawiania kapłanów i kalendarza świąt dla wszystkich religii cesarstwa. Gdy w 46 r. p.n.e. okazało się,
że rzymski kalendarz księżycowy rozregulował się
do tego stopnia, że kalendarzowy grudzień wypadł
we wrześniu, to Juliusz Cezar zlecił Sosygenesowi,

greckiemu matematykowi i astronomowi, opracowanie nowego kalendarza.
W 45 r. p.n.e. Juliusz Cezar wprowadził nowy, „juliański” kalendarz dla całego imperium rzymskiego.
Co czwarty rok miał być rokiem przestępnym. Jednak
kapłani podejmujący decyzje w sprawie lat przestępnych popełniali błąd polegający na tym, że jako lata
przestępne uznawali lata 45 p.n.e., 42 p.n.e., 39 p.n.e.,
…, 9 p.n.e. W roku 9 p.n.e. błąd został dostrzeżony.
Cesarz Oktawian August zdecydował, że ma być on
naprawiony w ten sposób, że przez pewien czas nie
będzie lat przestępnych. Z dużym prawdopodobieństwem możemy przyjąć, że od 5 r. n.e. kalendarz juliański zaczął funkcjonować według zasad podanych
przez Sosygenesa i zatwierdzonych przez Juliusza Cezara.
Data 15.07.1410 jest datą z kalendarza juliańskiego.
Podany poniżej algorytm może służyć do wyznaczanie
dnia tygodnia dla dowolnej daty dd.mm.rrrr kalendarza
juliańskiego, począwszy od dnia 1.01.0005.
Niech:
y1 – reszta z dzielenia przez 7 sumy dni od początku
roku R (R = rrrr) do dnia dd.mm.rrrr (włącznie z dniem
dd.mm.rrrr) w kalendarzu juliańskim,
y2 – reszta z dzielenia (R – 1) przez 28,
y3 – część całkowita wyniku dzielenia y2 przez 4,
y4 – reszta z dzielenia przez 7 liczby (5 + y1 + y2 + y3).
Ponieważ liczba y4 jest resztą z dzielenia przez 7,
to liczba y4 może wynosić 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Jeśli y4 = 0, to dzień dd.mm.rrrr jest niedzielą.
Jeśli y4 = 1, to dzień dd.mm.rrrr jest poniedziałkiem.
Jeśli y4 = 2, to dzień dd.mm.rrrr jest wtorkiem.
Jeśli y4 = 3, to dzień dd.mm.rrrr jest środą.
Jeśli y4 = 4, to dzień dd.mm.rrrr jest czwartkiem.
Jeśli y4 = 5, to dzień dd.mm.rrrr jest piątkiem.
Jeśli y4 = 6, to dzień dd.mm.rrrr jest sobotą.
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Wyznaczamy dzień tygodnia dla 15.07.1410:
1. Suma dni od początku roku 1410 do dnia 15.07.1410
(włącznie z dniem 15.07.1410) w kalendarzu juliańskim wynosi: 31 + 28 + 31 + 30 + 31 + 30 + 15 = 196.
196 : 7 = 28 reszta 0, więc y1 = 0.
2. 1410 – 1 = 1409
1409 : 28 = 50 reszta 9, więc y2 = 9.
3. 9 : 4 = 2 reszta 1, więc y3 = 2.
4. (5 + y1 + y2 + y3) = 5 + 0 + 9 + 2 = 16.
16 : 7 = 2 reszta 2, więc y4 = 2.
Ponieważ y4 = 2, to dzień 15.07.1410 był wtorkiem.
Bitwa pod Grunwaldem została stoczona we wtorek.

wzbogacamy lekcje historii
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II. Kalendarz gregoriański i algorytm do wyznaczania dnia tygodnia dla dowolnej daty od dnia
14.10.1582?
Za ponty ikatu papieża Leona I (440–461) tytuł Pontifex Maximus noszony przez cesarzy rzymskich został
włączony do nieo icjalnej tytulatury papieży. Ponieważ
kalendarz juliański „spóźniał się” o jeden dzień na 128
lat, to upływie ponad 1500 lat od jego wprowadzenia zaczęły się ujawniać tego efekty. Największym problemem
dla XVI-wiecznych użytkowników kalendarza juliańskiego była data Świąt Wielkanocnych. Papież Grzegorz XIII
zdecydował o reformie kalendarza juliańskiego. Udoskonalił go profesor medycyny na Uniwersytecie w Perugii Aloisius Lilius. Zreformowany kalendarz „spóźnia
się” o jeden dzień na 3322 lata. Papież Grzegorz XIII
w roku 1582 bullą Inter gravissimas wprowadził od dnia
14.10.1582 nowy kalendarz – „gregoriański”.
Jest on bardziej precyzyjny niż „juliański”, ale w krajach protestanckich nowy kalendarz przyjmowany był
z dużymi oporami, ponieważ uważany był za kalendarz papieża Grzegorza XIII i jego następców. Johannes
Kepler, mimo że sam był protestantem, to żartował,
że protestanci wolą żyć w niezgodzie ze Słońcem niż
w zgodzie z papieżem.
Podany poniżej algorytm może służyć do wyznaczanie dnia tygodnia dla dowolnej daty dd.mm.rrrr kalendarza gregoriańskiego, począwszy od dnia 14.10.1582.
Niech:
x1 – reszta z dzielenia przez 7 sumy dni od początku
roku R (R = rrrr) do dnia dd.mm.rrrr (włącznie z dniem
dd.mm.rrrr) w kalendarzu gregoriańskim,
x2 – reszta z dzielenia (R – 1) przez 400,
x3 – część całkowita wyniku dzielenia x2 przez 100,
x4 – część całkowita wyniku dzielenia x2 przez 4,
x5 – reszta z dzielenia przez 7 liczby (x1 + x2 – x3 + x4).
Ponieważ liczba x5 jest resztą z dzielenia przez 7,
to liczba x5 może wynosić 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Jeśli x5 = 0, to dzień dd.mm.rrrr jest niedzielą.
Jeśli x5 = 1, to dzień dd.mm.rrrr jest poniedziałkiem.
Jeśli x5 = 2, to dzień dd.mm.rrrr jest wtorkiem.
Jeśli x5 = 3, to dzień dd.mm.rrrr jest środą.
Jeśli x5 = 4, to dzień dd.mm.rrrr jest czwartkiem.
Jeśli x5 = 5, to dzień dd.mm.rrrr jest piątkiem.
Jeśli x5 = 6, to dzień dd.mm.rrrr jest sobotą.
Wyznaczamy dzień tygodnia dla 11.11.1939:
1. Suma dni od początku roku 1939 do dnia 11.11.1939
(włącznie z dniem 11.11.1939) w kalendarzu gregoriańskim wynosi:

2. 31 + 28 + 31 + 30 + 31 + 30 + 31 + 31 + 30 + 31 + 11
= 315.
315 : 7 = 45 reszta 0, więc x1 = 0.
3. 1939 – 1 = 1938
1938 : 400 = 4 reszta 338, więc x2 = 338.
4. 338 : 100 = 3 reszta 38, więc x3 = 3.
5. 338 : 4 = 84 reszta 2, więc x4 = 84.
6. (x1 + x2 – x3 + x4) = 0 + 338 – 3 + 84 = 419.
419 : 7 = 59 reszta 6, więc x5 = 6.
Ponieważ x5 = 6, to dzień 11.11.1939 był sobotą.
Dzień 11.11.1939 kalendarza gregoriańskiego to nie
był zwykły dzień.
III. Wyznaczenie dnia tygodnia daty zapisanej
w obu kalendarzach: juliańskim i gregoriańskim
Według kalendarza juliańskiego rosyjski matematyk
Pafnutij Lwowicz Czebyszow urodził się 4.05.1821 r.,
a według kalendarza gregoriańskiego – 16.05.1821 r.
Data 4.05.1821 jest datą z kalendarza juliańskiego.
1. Suma dni od początku roku 1821 do dnia 4.05.1821
(włącznie z dniem 4.05.1821) w kalendarzu juliańskim wynosi: 31 + 28 + 31 + 30 + 4 = 124.
124 : 7 = 17 reszta 5, więc y1 = 5.
2. 1821 – 1 = 1820
1820 : 28 = 65 reszta 0, więc y2 = 0.
3. 0 : 4 = 0 reszta 0, więc y3 = 0.
4. (5 + y1 + y2 + y3) = 5 + 5 + 0 + 0 = 10.
10 : 7 = 1 reszta 3, więc y4 = 3.
Ponieważ y4 = 3, to dzień 4.05.1821 (według kalendarza juliańskiego) był środą. Pafnutij Lwowicz Czebyszow urodził się w środę.

Data 16.05.1821 jest datą z kalendarza gregoriańskiego.
Suma dni od początku roku 1821 do dnia 16.05.1821
(włącznie z dniem 16.05.1821) w kalendarzu gregoriańskim wynosi:
1. 31 + 28 + 31 + 30 + 16 = 136.
136 : 7 = 19 reszta 3, więc x1 = 3.
2. 1821 – 1 = 1820
1820 : 400 = 4 reszta 220, więc x2 = 220.
3. 220 : 100 = 2 reszta 20, więc x3 = 2.
4. 220 : 4 = 55 reszta 0, więc x4 = 55.
5. (x1 + x2 – x3 + x4) = 3 + 220 – 2 + 55 = 276.
276 : 7 = 39 reszta 3, więc x5 = 3.
Ponieważ x5 = 3, to dzień 16.05.1821 (według kalendarza gregoriańskiego) był środą. Pafnutij Lwowicz
Czebyszow urodził się w środę.

W następnym numerze m.in.:
] Michał Dahl Japońskie siły samoobrony. Uśpiona potęga
] Wanda Królikowska Refleksje o egzaminie maturalnym z historii na marginesie artykułu Marii Jadczak
] Mariusz Sawicki Bóg, chrześcijaństwo i śmierć według Bartłomieja Groickiego
] Mikołaj Tomaszewski Karaimi i jasyr, czyli o wykupie jeńców z niewoli tatarskiej

oczami włoskiego humanisty
Piotr Kołodziejczak

Eneasz Sylwiusz Piccolomini (1405–1464) wzbudza zainteresowanie wśród uczonych i miłośników
historii już od wielu lat. Wpłynął na to jego bogaty życiorys, był wszak humanistycznym erudytą, poetą, dziejopisem, sekretarzem papieskim i cesarskim, biskupem
Sieny, by ostatecznie przybrać imię Piusa II jako papież
(1458–1464). Był też korespondentem kardynała Zbigniewa Oleśnickiego, jednym z piewców potęgi domu
Habsburgów oraz niedoszłym krzyżowcem. Pozostawił
po sobie rozliczne utwory, pośród których szczególne miejsce zajmuje skomponowane w 1458 r. dzieło
o zwięzłym tytule De Europa. Jest to traktat historyczno-geogra iczny mający w zgodzie z deklaracją autora
opisywać dzieje krajów europejskich za czasów panowania cesarza Fryderyka III Habsburga. W rzeczywistości narracja Eneasza często wykracza poza owe
ramy. Spośród 65 rozdziałów poświęcił on po jednym
In lantom i Prusom. To właśnie im zamierzamy się
przyjrzeć.
Tekst źródłowy
Tłumaczenie za wydaniem: Enee Silvii Piccolominei postea Pii PP. II De Europa, wyd. A. van Heck, Città del Vaticano 2001, s. 118–126.

1

XXIX
Powracając z In lant do Niemiec wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego, po Żmudzinach napotyka się
Prusów, którzy zamieszkują oba brzegi rzeki Wisły7.
Stanowi ona granicę Sarmacji i Germanii, wypływając
z gór, które oddzielają Polskę i Węgry, oraz nawadnia
część Polski. Zaś Prusy, w całej długości, przebiega ona
od miasta Torunia do Gdańska, w którym to miejscu
wpływa do Bałtyku. Tę rzekę jedni nazywają Viscela,
jak powiedzieliśmy, przez co zgadzają się z naszą wymową. Inni nazywają ją Iustula, a niektórzy Istula. To,
co jest za rzeką, było pod jurysdykcją Sarmatów, natomiast to, co po tej stronie8, pod jurysdykcją Germanów.
Na wschodzie i na południu Mazowszanie i Polacy zamieszkują kraj, zachód zajmują Sasi, północ wyznacza
brzeg Morza Bałtyckiego.
Region ten jest urodzajny w zboże, nawodniony
wodą i pełen mieszkańców. Liczne imponujące miasta
i liczne kręte zatoki czynią go przyjemnym. Ogromna
liczba bydła, wiele polowań, bogaty połów ryb. Niegdyś
tę ziemię zamieszkiwali Ulmerugiowie, jak przekazuje
Jordanes, w czasach, gdy z wyspy Skandynawii przybyli

Informacje o najazdach tatarskich odnoszą się rzecz jasna do ziem ruskich. Wspominane „wielkie porażki” są zapewne nawiązaniem
do bitwy na Kulikowym Polu z 1380 r.
2
Pod nazwą tą należy rozumieć Morze Północne.
3
W oryginale „cheronneso cymbrica”.
4
W oryginalnym języku źródła „Daciam”.
5
Informacja ta najprawdopodobniej dotyczy Saamów (Lapończyków), co dobrze tłumaczyłoby barierę językową pojawiającą się w tekście
Piccolominiego.
6
Oryginalnie Eneasz użył określenia „Massagete”.
7
Autor źródła podaje w niniejszym fragmencie kilka wariantów łacińskich nazw rzeki Wisły, w tym konkretnym miejscu jest to „Viscela”.
8
Tzn. po zachodniej stronie Wisły.
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XXVIII
Następnie In lanty, najdalsza chrześcijańska prowincja, która od północy połączona jest z Rusią. Często najeżdżają ją Tatarzy, którzy za naszych czasów ponieśli
tam wielkie porażki1. Bracia Niemieccy, którzy nazywani są imieniem Świętej Marii, wojną je podbili i wymusili przyjęcie religii Chrystusa, gdy wcześniej było tam
pogaństwo i czczono bałwany. Od zachodu obmywane
są przez Morze Bałtyckie, o którym liczni z przodków
sądzili, że jest Oceanem. Północ nie była jeszcze wówczas Grekom i Włochom tak znana jak dzisiaj. Tę część
świata odkryła naszemu pokoleniu religia chrześcijańska, która najdzikszym plemionom wskazała łagodniejszy sposób życia i oczyściła je z barbarzyństwa. Zatoka
Bałtyku rozciąga się tak bardzo szeroko, że jej rozmiar

wydaje się pośród niektórych nieznany. Jej początek
bierze się z Morza Brytyjskiego2, które może być nazywane niemieckim, ponieważ obmywa również wielką
część Niemiec. Jej cieśnina jest na zachodzie, niedaleko
od Półwyspu Jutlandzkiego3, który dziś nazywany jest
Danią4. Ponadto biegnie na wschód i jest rozciągnięta
na północ oraz otacza wielkie wyspy. Zachodni brzeg
zajmują Norwegowie. Powiadają, że na wpół dzicy ludzie są na północy, z których żeglarzami nie można
handlować w żadnym języku. Podaje się, że jedynie
znakami i skinieniami wymieniają towary5. Południowy brzeg należy do Sasów i Prusów. Wschodni, jak powiedzieliśmy, mają In lantczycy.
Podaje się, że między In lantami i Prusami leży mała
ziemia, rozległa na około jeden dzień podróży, którą zamieszkują Żmudzini6, plemię ani pogańskie, ani prawdziwie chrześcijańskie, poddane władzy Polaków. A dalej, co wspomnieliśmy, Królestwo Polskie rozciąga się
od tego miejsca do Morza Bałtyckiego i jego zatoki.
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na kontynent Goci, którzy przez Iustulę, jak on ją nazywa, najechali ziemie Ulmerugiów9. Natomiast Ptolemeusz zapewnia, że Amaxobowie i Alanowie, Wenedowie
i Sitionowie zamieszkiwali nad rzeką Istulą10.
Ten lud11 był barbarzyńskim wyznawcą bałwanów
aż do czasów cesarza Fryderyka, drugiego tego imienia.
Zaś za jego panowania, gdy chrześcijanie utracili Akkę12,
syryjskie miasto, Bracia Niemieccy, którzy – jak wspominaliśmy – nosili miano Świętej Marii, wygnani stamtąd,
udali się do Niemiec. Mężowie szlachetni i doświadczeni
w sprawach wojennych, aby nie osłabli przez bezczynność, przybyli do Fryderyka. Rzekli, że Prusy graniczące
z Niemcami odrzucają kult Chrystusa. Ludzie z owego
plemienia często napadali Sasów i pozostałych sąsiadów,
uprowadzali ogromną siłę bydła i ludzi. W zamyśle Braci jest ujarzmić barbarzyński lud. Tylko na to miał przystać cesarz, aby wiecznym prawem prowincję przekazać
Braciom w posiadanie, jeśli ją bronią zdobędą. Zaraz bowiem książęta Mazowsza, którzy twierdzili, że są panami tej ziemi, scedowali swoje prawo na Braci. Darowizna
spodobała się Fryderykowi, który pochwalił propozycję
i przyznał Braciom to, czego chcieli pod złotą bullą13. Owi
Bracia, z kosztownym wojskiem, w krótkim czasie zdobyli wszystko, co było pod pruską jurysdykcją po tej stronie
Wisły14. Wówczas przekroczyli rzekę, stary i rozłożysty
dąb, niedaleko brzegu, wzniesionymi umocnieniami uforty ikowali na sposób zamku15. Ulokowali tam garnizon
i zaczęli nękać odleglejszych Prusów. Walka o dąb często
ma miejsce i ogromne siły pogan są odpędzane i niszczone. Wojna jest toczona przez wiele lat. Ostatecznie los
uśmiechając się do władzy Braci poddał im całe Prusy.
Zwyciężone barbarzyńskie ludy poddały się jarzmu.
Od tego czasu wprowadzony jest język niemiecki
i jest narzucona plemionom wiara w Chrystusa. Po drugiej stronie Wisły wzniesiono również kościoły ponty ikalne: pomezański, chełmiński, sambijski i warmiński,
na który wyboru naszej skromnej osoby domagali się
kanonicy po śmierci biskupa Franciszka. Papież Kalikst16 powierzył go nam za zgodą kolegium kardynalskiego17. Jest to jedyny kościół w tej części kraju korzy9

Zob. O pochodzeniu i czynach Gotów, [w:] E. Zwolski, Kasjodor i Jordanes. Historia gocka czyli scytyjska Europa, Lublin 1984, s. 94–95.
Zob. Claudii Ptolomei Cosmographie, tł. J. D’Angelo, Biblioteca del Duque de Calabria, „Librería de San Miguel de los Reyes” (Lit. A. Plu. 1. n. 9),
f. 21v; http://weblioteca.uv.es/cgi/view7.pl?div=0&source=uv_ms_0693&sesion=2017022501112128751&zoom=0 [dostęp: 7.12.2017].
11
W tym miejscu zaczyna się narracja dotycząca Prusów.
12
W oryginale „Tholomaidem”, jedna z historycznych nazw tego miasta.
13
Fragment ten nawiązuje do nadania dotyczącego Chełmna dokonanego przez księcia Konrada Mazowieckiego w 1228 r. oraz przywileju
kruszwickiego z 1230 r., które sprowadzone zostałydo darowizny „książąt Mazowsza”. Dalsza wzmianka odnosi się do Złotej Bulli Fryderyka II
z 1235 r. Wśród uczonych nie ma zgodności co do autentyczności i datowania owych dokumentów.
14
Tzn. po zachodniej stronie Wisły.
15
Zbliżoną historię o warownym dębie przytoczył zakonny kronikarz Piotr z Dusburga. Zob. Piotr z Dusburga, Kronika ziemi pruskiej,
tł. S. Wyszomirski, oprac. J. Wenta, Toruń 2011, s. 43.
16
Kalikst III – papież w latach 1455–1458.
17
Dnia 12 VI 1457 r. część kanoników kapituły warmińskiej dokonała wyboru Eneasza Sylwiusza na biskupa warmińskiego. Wobec wyboru
dwóch kontrkandydatów, mimo licznych zabiegów i formalnego zwycięstwa, Piccolomini nigdy nie objął realnie we władanie owej diecezji,
a spór ten zakończył dopiero jego wybór na Stolicę Apostolską.
18
W zgodzie z innymi przekazami historycznymi przyjmuje się, że ów umocniony dąb znajdował się na terenie dzisiejszej wsi Stary Toruń
i miał dać początek Toruniowi, a nie Malborkowi, jak podaje Eneasz.
19
Miara odpowiadająca 600 stopom.
20
W przypadku edycji, na której oparto tłumaczenie, słowo „Prus” oznacza wielkiego mistrza zakonu niemieckiego, jednak zapis ten nieco
różni się w innych zachowanych wersjach owego tekstu. Zob. S. Ekdahl, Grunwald 1410. Studia nad tradycją i źródłami, tł. M. Dorna, Kraków
2010, s. 237–238.
10
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stający ze swojego prawa, a nie podlegający Braciom.
Konieczne jest, aby pozostali biskupi nosili habit Zakonu. Na miejscu, w którym znajdował się, jak wspominaliśmy, warowny dąb zbudowane jest znakomite miasto,
które zwą Malbork, oraz słynna i bardzo wielka twierdza18. Jest to siedziba wielkiego mistrza, który przewodzi wszystkim Braciom zamieszkującym Prusy. Są
w tym Zakonie dwaj inni mistrzowie. Inny rządzi w Inflantach, inny zarządza konwentem Niemiec. Niemcy
byli założycielami tego Zakonu i z tego powodu nikt nie
jest do niego przyjęty, o ile nie jest Niemcem pochodzącym od szlachetnych rodziców i nie poświęcił się obronie Ewangelii Chrystusa, walcząc zbrojnie przeciwko
nieprzyjaciołom zbawczego Krzyża. Z tego powodu noszą białe szaty z naszytym czarnym krzyżem. Wszyscy
zapuszczają brody, z wyjątkiem tych, którzy służą przy
świętych ołtarzach. W czasie godzin kanonicznych odmawiają Modlitwę Pańską, a także uczą się pism.
Mieli oni wielkie bogactwa i potęgę nie mniejszą niż królowie. Często z Polakami o granice swojego władztwa walczyli, ponosząc i zadając klęski, nie wzbraniali się spróbować
ze wszystkimi siłami szczęścia na wojnie z Władysławem,
ojcem Kazimierza, który obecnie panuje. Obie strony zgromadziły bardzo silne i ogromne wojska. Sojusznikami Polaków byli Litwini i Tatarzy, którym przewodził Witold. Bracia
Niemieccy zwołali siły z całych Niemiec. Gdy obydwie armie
rozłożyły się obozem w bliskości około dwudziestu stadionów19, pełen nadziei i niecierpliwy zwłoki mistrz Prusów
posłał herolda, który miał wypowiedzieć wojnę królowi,
a z nim dwa miecze w dowód pewności zwycięstwa z przyzwoleniem, aby wróg wybrał ten, który zechce. Drugi nakazał sobie odesłać. Ochoczy Władysław otrzymał wiadomość
i obdarowawszy herolda, zatrzymał jeden miecz, zaś drugi
odesłał. Niebawem zakomenderowani rycerze przywdziewają zbroje i dany jest sygnał do bitwy.
Znalazłem informację o tym, że w obu obozach było
sześćdziesiąt tysięcy konnych. Władysław rozkazał
najpierw Litwinom i Tatarom włączyć się do bitwy,
zaś z Polaków wybrał odwody. Po przeciwnej stronie
Prus20 trzymał wojska posiłkowe w ostatnim rzędzie, zaś

Koronacja papieska Piccolominiego, który przybrał imię Piusa II (1458)

Papież Kalikst III czyni Piccolominiego kardynałem (1456)

Pius II dokonuje kanonizacji Katarzyny ze Sieny (1461)
Zdjęcia: Wikimedia Commons.

45

Wiadomości Historyczne 2/2018

Eneasz Sylwiusz Piccolomini wyrusza na sobór w Bazylei (1431)
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Znajdujące się w katedrze w Sienie freski wykonane przez włoskiego malarza Pinturicchio (Bernardino di Betto) w pierwszej dekadzie XVI w., przedstawiające kolejne sceny
z życia Eneasza Sylwiusza Piccolominiego:
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kwiat rycerstwa swego Zakonu umieścił na czele armii.
Z początkiem starcia Tatarzy i Litwini są zabijani w wielkiej rzezi, jakby byli bezbronni. Tłum jednak naciskał, nie
ośmielając się odwrócić, bojąc się Polaków. Krwawa walka wywiązała się na trupach poległych. Wydawało się, że
Prusowie21 nie są tak chętni do zadawania ran, jak Tatarzy do ich przyjmowania. Bój rozciąga się długo, skutkuje
ogromną rzezią. Litwini i Tatarzy byli zabijani jak bydło.
Lecz gdy zawsze pojawiał się nowy wróg, wyczerpani takim ogromem zabijania Niemcy, z trudem mogli ciąć żelazem, zatem walczyli coraz bardziej opieszale. Gdy to spostrzega Władysław, wówczas po raz pierwszy silny odwód
Polaków, najeżony żelazem, posyła do walki. Czyni on
niespodziewany atak i wznowione jest starcie. Nie znieśli Niemcy natarcia nowego oddziału. Była to nierówna
walka świeżego i zmęczonego żołnierza. Wkrótce zaczyna
uchodzić część Braci, zaś Polak uderza na ich plecy. Mistrz
Zakonu, gdy widzi swoich ludzi uciekających i spostrzega, że żadnej nadziei nie ma już w wojskach posiłkowych,
z wybranym oddziałem żołnierzy rzuca się na wroga i zostaje zabity. Ma miejsce haniebna ucieczka, nie wcześniej
Niemiec przestaje uciekać, niż Polak przestanie go ścigać.
Przepadło w tej bitwie po stronie Braci wiele tysięcy ludzi,
między nimi mężowie znakomici, rycerze odznaczający
się dostojeństwem, których nazywają komturami w liczbie około sześciuset, razem z samym mistrzem22. Również zwycięstwo Polaka nie przyszło bezkrwawo, poległa
wielka część Tatarów i Litwinów. Bitwa ta miała miejsce
w roku czterysta dziesiątym po nastaniu tysiąclecia po narodzinach Chrystusa Zbawiciela.
Całe Prusy, z wyjątkiem Malborka, związały swój los
z królem i przeszły na stronę zwycięzcy. Lecz za sprawą
interweniującego cesarza Zygmunta23 negocjowany jest
pokój oraz zawarta ugoda między Braćmi i Polakiem. Pieniądze są dane Polakowi, zaś Prusy zwrócone Braciom.
Odtąd aż do czasów Fryderyka24, który obecnie włada,
Zakon nie był niepokojony w posiadaniu swojej ziemi.
Jednak za jego panowania, gdy gmin miał uznać jarzmo
Braci za zbyt ciężkie dla siebie, przedsięwziął między sobą
związek25 mniej więcej tym sposobem, że szesnastu mężów każdego roku miało zbierać się w określonym miej21

Pod tym pojęciem należy rozumieć braci zakonu niemieckiego, ich podkomendnych i sojuszników.
Eneasz był z pewnością świadom funkcjonowania grupy wyższych urzędników – komturów – wśród braci zakonnych, nie potrafił jednak
określić ich liczebności. Podaną przez niego informację o 600 poległych należy uznać za mocno wyolbrzymioną. Zob. K. Kwiatkowski, Wyprawa
letnia 1410 roku, [w:] S. Jóźwiak, K. Kwiatkowski, A. Szweda, S. Szybkowski, Wojna Polski i Litwy z zakonem krzyżackim w latach 1409–1411,
Malbork 2010, s. 433–434, 437, 440.
23
Zygmunt Luksemburski – król węgierski (1387–1437), niemiecki (1411–1437) i czeski (1419–1437) oraz cesarz rzymski (1433–1437).
24
Fryderyk III Habsburg – król niemiecki (1440–1493) i cesarz rzymski (1452–1493).
25
Fragment ten dotyczy dobrze znanego w historiografii Związku Pruskiego.
26
Stwierdzenie to oznacza w niniejszym tekście zakon niemiecki. Wskazuje na to użycie liczby pojedynczej i wielkiej litery, konsekwentnie
stosowane w całym rozdziale.
27
Istnienie wzmiankowanego 16-osobowego ciała kolegialnego mającego stać na czele Związku Pruskiego nie znajduje potwierdzenia
w historiografii. Może być to nawiązanie do zjazdów delegatów związkowych i działalności Tajnej Rady lub odniesienie do postulatów utworzenia rady reprezentującej wszystkie stany władztwa zakonnego w Prusach.
28
Słowa Eneasza są zapewne odległym echem konfliktów wewnątrz zakonu niemieckiego z końca lat 30. XV wieku. Zob. S. Jóźwiak, Kryzys
władzy terytorialnej, [w:] Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Władza i społeczeństwo, red. M. Biskup, R. Czaja, Warszawa 2009, s. 336–337.
29
Piccolomini przyjął, że po Paulu von Rusdorf (1422–1441) kolejnym wielkim mistrzem został Ludwig von Erlichshausen (1450–1467),
pominął więc Konrada von Erlichshausen (1441–1449), być może scalając dwóch ostatnich w jedną postać.
30
Mikołaj V – papież w latach 1447–1455.
31
Papieskim legatem był Ludwik, biskup portugalskiego miasta Silves.
32
Tutaj rozumiani jako mieszkańcy Prus, a nie grupa etniczna.
22
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scu. Mieli oni wysłuchać skarg mieszkańców prowincji
przeciwko Braciom, tak by nie dopuścić, aby ktokolwiek
był bezprawnie uciskany. Z nich czterech mężów ma być
przyjętych z Zakonu26, czterech z prałatów kościołów
i równa liczba ze szlachciców i miast27. Żądają oni, aby
wszyscy byli im posłuszni.
W tym czasie Zakon był wewnętrznie podzielony: jedni
trzymali się wielkiego mistrza, inni pewnych komturów,
którzy odrzucali władzę mistrza28. Mistrz, aby zjednać
sobie gmin, zatwierdził samemu związek, bez konsultacji z konwentem Braci. Również cesarz Fryderyk nadał
ważność temu związkowi, jednak dodał zastrzeżenia, aby
przez jego pisma nie było naruszone prawo Zakonu. Kiedy następnie zmarł mistrz, który zaakceptował związek
i inny został wybrany na jego miejsce29, papież Mikołaj30
posłał legata, który miał zbadać prowincję Prus31. Kiedy
poznał stan rzeczy na tyle, na ile legat go zreferował, potępił związek gminu i nakazał, aby odstąpił on od niego pod
groźbą klątwy. Kiedy uparcie trwali oni na swoim stanowisku, spór za zgodą stron przywiedziony jest przed cesarza Fryderyka. Kiedy ponownie zapoznał się ze sprawą,
potępił związek. Prusowie32 otrzymują nakaz powrotu
do wierności Braciom, którzy mieli uwolnić tę prowincję
z rąk niewiernych swoją bronią i mieli okupić to ob icie
krwią. Kiedy owa rzecz została obwieszczona miastom,
natychmiast powszechnie broń podniesiona jest na Braci, spośród których wielu jest pojmanych i zabitych. Zamki owych zburzone, twierdze obalone od fundamentów.
Pięćdziesiąt pięć miast sprzysięgło się w tej rebelii. Lecz
ponieważ sądzili, że nie jest wystarczająco bezpiecznie
bez zewnętrznej pomocy podnosić swoją sprawę przeciwko Zakonowi, obrali sobie za pana króla Polski Kazimierza, z rodu zgubnego dla Braci, którzy próbowali szczęścia przeciw jego ojcu. Wkroczył on do prowincji z armią
i objął w posiadanie miasta, które mu się poddały. Bracia
walczyli z nim długo ze zmiennym powodzeniem.
Odbyło się wiele starć, między którymi godniejsze pamięci jest to, które miało miejsce koło miasta Chojnice33.
Osiemnaście tysięcy Polaków prowadziło w tym miejscu oblężenie, był tam również osobiście król Kazimierz.
Miasto było atakowane we dnie i w nocy sprowadzonymi

Przykładowe pytania i zadania do tekstu:
1. Który z opisywanych regionów był lepiej znany humaniście piszącemu z perspektywy Włoch? Z czego mogła
wynikać różnica w objętości i szczegółowości opisów?

2. Jak można scharakteryzować stosunek Eneasza Sylwiusza Piccolominiego do przekazów antycznych?
3. Jakie stanowisko, w świetle powyższego tekstu, zajmował jego autor wobec kon liktów polsko-krzyżackich? Czy jego relację można uznać za tendencyjną,
czy też starał się on zachować bezstronność?
4. Porównaj relację Piccolominiego dotyczącą bitwy
pod Grunwaldem z analogicznym opisem w Rocznikach Jana Długosza. Jakie dostrzegasz podobieństwa
i różnice?
5. Korzystając z wiedzy pozaźródłowej i informacji zawartych w przypisach, oceń stopień wiarygodności
przekazów Eneasza o In lantach i Prusach.
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❚ Zarębski I., Stosunki Eneasza Sylwiusza z Polską i Polakami, Kraków 1939.
33

wzbogacamy lekcje historii

machinami. Rudolf, książę Żagania, jeden z książąt Śląska,
dowodził wówczas armią Zakonu. Mając przyjść z pomocą
oblężonym, nie wahał się zaatakować króla z siedmioma
tysiącami żołnierzy. Starcie rozgrywa się na widoku mieszczan. Obie strony walczyły z największym wysiłkiem i zapałem, wielu zginęło po tej i po tamtej stronie. Gdy Rudolf
spostrzegł, że jego ludzie wycofują się, gani tchórzostwo
uciekających i pod groźbą mordu utrzymuje szyk. Rusza w środek bitwy ze świeżym oddziałem wojowników,
wznawia gwałtowny bój. Tych powala, tamtych przebija.
Sytuacja nagle się zmieniła. Gdy Rudolf naciska, ustępuje
Polak i tym razem Kazimierz utrzymuje swoich ludzi i sam
włącza się do bitwy. Jak gdyby na nowo prowadzone jest
zacięte starcie. Rudolf zostaje zabity w walce, król zostaje
strącony z konia. Lepsi ludzie z obu stron polegli. Wreszcie wierząc, że ich król zginął, Polacy pozbawieni nadziei
na zwycięstwo zaczynają uciekać. Król wspomożony przez
przyjaciół jest ledwo ocalony z rzezi. Rudolf swoją śmiercią zyskał Zakonowi zwycięstwo. Podaje się, że ponad
sześć tysięcy z Polaków poległo, również niemało z Niemców zginęło. Po tej klęsce sprawa polska zaczęła chwiać
się wśród Prusów, ponieważ tam zwraca się lud, gdzie
skieruje go los wojny. Jednak wynik pozostaje dotychczas
niepewny i kolejny wyrok Marsa każe na siebie czekać.
Głoszą między tymi Braćmi, że niegdyś, kiedy zmarł
mistrz, gdy radzono o jego następcy, był jeden Brat, który
zapytany o wybór tego, kogo uważał za korzystniejszego dla
Zakonu, wybrał samego siebie, mówiąc, że nie chce dopuszczać się wiarołomstwa. Zna swoje własne myśli, nie zna
serc innych. Jeśli urząd mistrza zostałby mu powierzony,
nie wątpi, że zatroszczyłby się o dobro wspólnoty. Pozostali,
poruszeni jego słowami, powierzyli mu sprawowanie urzędu, które następnie miało okazać się bardzo korzystne.
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Livonia and Prussia through the eyes of Italian humanist
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Presented paper is Polish translation of one of the most famous humanistic works of 15th century – De Europa
by Enea Silvio Piccolomini. This work was written as historical-geographical treatise containing contemporary
deeds of Christian peoples. As historiography proved one can read in this book more than this goal suggests.
Some fragments of mentioned work were translated into Polish, mostly dedicated to Poland and Lithuania.
I would like to add two more chapters describing Livonia and Prussia. We can say that Piccolomini lived interesting life. He was humanistic erudite, poet, secretary of popes and the emperor, was consecrated as bishop of
Siena, and eventually become a pope taking up the name of Pius II. Not only because of intellectual curiosity,
but also because of personal engagement in great policy of papacy and the Roman Empire he was interested in
lands of the Baltic region. Presented translation provided with footnotes and commentary is attempt to analyse
how such person could describe so distant lands. While reading into this work we have to ask many questions,
such as how outsider tried to understand the Teutonic Order as an institution, what were sources of his knowledge, should we consider his relations reliable etc. For students and teachers, it is occasion to get to know
remarkable example of humanistic erudition from mid-15th century.
Tłumaczył: Piotr Kołodziejczak
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fali ogromnego zainteresowania rekonstrukcjami historycznymi chciałbym się
pochwalić swoimi doświadczeniami w tym
zakresie. Uczę historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół Ogólnokształcących
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Nasza szkoła słynie raczej z sukcesów
w olimpiadach z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatyki, a królową nauk jest u nas niewątpliwie chemia. Według ostatniego rankingu szkół
ponadgimnazjalnych, który organizują „Perspektywy”,
zajmujemy zaszczytne miejsce w tak zwanej „złotej
piętnastce”. Niemniej jednak młodzież w naszej szkole
z nie mniejszym zapałem podchodzi do nauki przedmiotów humanistycznych, w tym historii.
Kilka lat temu postanowiłem ze względów czysto
promocyjnych, aby wzmocnić ofertę edukacyjną szkoły,
założyć szkolną grupę rekonstrukcji historycznej. Zdecydowałem się na „Błękitną Armię” generała Józefa Hallera. Powodów wyboru właśnie tej formacji było kilka.
Po pierwsze: oryginalne błękitne mundury, po drugie:

Na

145 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych – jego zalążkiem był 6 Pułk Piechoty im. Zawiszy Czarnego sformowany na przełomie 1918 i 1919 r. w okolicy Turynu
we Włoszech. Następnie po przegrupowaniu we Francji
jego nazwę przemianowano na 21 Pułk Strzelców Polskich i włączono do „Błękitnej Armii”. Razem z gen. Józefem Hallerem w czerwcu 1919 r. przybył do Polski, gdzie
po przejściu na etat krajowy otrzymał swoją nazwę. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej, stawiając początkowo czoła wojskom Budionnego. Pierwszy chrzest bojowy
przeszedł 7 i 8 marca 1920 pod miejscowością Struga.
Już po wojnie zmieniono jego nazwę na 72 Pułk Piechoty
i ulokowano w Radomiu.

bardzo mała liczba osób rekonstruujących tę formację
(wtedy była w kraju tylko jedna taka grupa), po trzecie:
niewątpliwe związki z historią Radomia.

Ubiór
Najtrudniej było znaleźć irmę, która takie mundury
uszyje. Tutaj pojawiły się kłopoty z kolorem materiału
i wyborem wzoru. W czasie I wojny światowej i zaraz
po niej te akurat sorty występowały w różnych odmianach. Rozpoczęliśmy więc wraz z uczniami studiowanie materiałów i zdjęć archiwalnych oraz eksponatów muzealnych. W końcu zdecydowaliśmy się na tzw.
wzór „spolszczony”. Były to mundury francuskie po lekkich przeróbkach, które wprowadzono po powrocie
„Błękitnej Armii” do Polski (dodatkowe kieszenie, kołnierzyki zamiast stójek, rogatywki zamiast furażerek).
Dokładnie w takich mundurach walczył 145 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych, którego tradycje postanowiliśmy kultywować.

rekonstrukcje historyczne

Fundusze
Jak zdobyć fundusze na zakup mundurów i oczywiście całego osprzętu (replik karabinów, bagnetów,
hełmów, chlebaków, pasów, szelek, ładownic itd.)?
W gronie nauczycieli naszej szkoły założyliśmy Stowarzyszenie „VADE MECUM”, którego zadaniem jest
wspieranie wszelkich inicjatyw związanych z działalnością szkoły. Pomysł okazał się na tyle tra iony, że już
po roku kupiliśmy mundury i cały osprzęt. Brakujące
środki dołożyła Rada Rodziców. Zakupiliśmy 13 mundurów, w tym jeden o icerski. Koszt całego ekwipunku
na jedną osobę wyniósł ok. 3,5 tysiąca zł.

Odzew uczniów
Najbardziej zaskoczyło mnie ogromne zainteresowanie ze strony uczniów, z jakim spotkała się moja
inicjatywa. Zgłosiło się więcej chętnych, niż mogłem
ich początkowo zapisać. Do tej pory mamy listę oczekujących na wolne miejsca i kiedy maturzyści opuszczają mury naszej szkoły, ich wakaty w grupie zajmują następni. Praca z grupą rekonstrukcji historycznej
w szkole ma duży walor edukacyjny. Uczniowie bardzo dużo czytają na temat swojej formacji. Kupujemy
na aukcjach internetowych różne przedmioty związane z „Błękitną Armią” gen. Hallera (guziki od mundurów, medale pamiątkowe, oryginalne wyposażenie
itd.) Naszym najcenniejszym nabytkiem jest oryginalny regulamin z 1919 r., wydany we Francji specjalnie
dla „Błękitnej Armii”. Dzięki tym działaniom chłopcy
znają musztrę według zasad francuskich odmiennych niż polskie. Dlatego na większości imprez plenerowych wysłuchujemy porad starszych panów, którzy
byli w wojsku, że wszystko robimy nie tak i co z nas
za armia. Uczymy się też oryginalnych piosenek
śpiewanych przez Hallerczyków. Jeden z uczniów gra
nawet na akordeonie.

I uczennic
Kolejnym miłym zaskoczeniem była całkowicie oddolna inicjatywa dziewcząt z naszej szkoły, które same
się do mnie zgłosiły, że też chciałyby się w taką dzia-

łalność zaangażować. Abyśmy mogli brać udział w tych
samych wydarzeniach historycznych, musiało to być
wojsko z tej samej epoki. Wybór mógł być tylko jeden:
Ochotnicza Legia Kobiet. Formacja, która powstała
w 1918 r. we Lwowie z inicjatywy Aleksandry Zagórskiej. I tak powstała w naszej szkole dziewięcioosobowa żeńska grupa rekonstrukcji historycznej.
Przed rozpoczęciem pracy z obiema grupami myślałem, że to będzie dla uczniów „obciach”, że potraktują
to tak, jak moje pokolenie traktowało pochody pierwszomajowe. Z perspektywy czasu okazało się, że to ich
naprawdę interesuje, że odczuwają dumę, maszerując
w historycznych mundurach ulicami Radomia podczas
świąt patriotycznych.
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Walory edukacyjno-wychowawcze
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Jak z perspektywy czasu oceniam efekty edukacyjne
i wychowawcze? Bardzo dobrze. Nie żałuję i polecam.
Nieoceniony jest także walor promocyjny dla samej
szkoły. Dzisiaj jesteśmy już rozpoznawalni. Poza lokalną
prasą piszą o nas nawet takie tygodniki, jak „Newsweek
Polska”. Zapraszają nas samorządy. Organizowaliśmy
na przykład „Dni Tczewa”, czyli wydarzenia związane z wyzwalaniem Pomorza przez gen. Józefa Hallera
(w rolę generała wciela się emerytowany polonista naszej szkoły Adam Wasilewski), uczestniczyliśmy w wielu rekonstrukcjach na terenie całego kraju: Komarów,
Lesznowola, Tczew, Zbąszyń, Warszawa, Radom. Nawet
byliśmy w ubiegłym roku honorowymi gośćmi Ambasady Francuskiej w Warszawie z okazji Święta
Zdobycia Bastylii. Chłopcy zagrali też w kilku produkcjach ilmowych. Naszym lagowym projektem są
jednak „Marsze Wolności”, które organizujemy od 13
lat w przeddzień Święta Odzyskania Niepodległości

rekonstrukcje historyczne
w listopadzie każdego roku. Przypominamy wtedy radomianom najważniejsze wydarzenia związane z odzyskaniem przez naszą ojczyznę niepodległości, pamiętając oczywiście o wątkach radomskich.

W nauczycielach siła
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Dokładnie rok temu w styczniowym numerze „Wiadomości Historycznych” ukazał się tekst Jana Chańki
Rekonstrukcje historyczne z perspektywy dydaktyka historii. Zasmuciła mnie informacja z tego artykułu, jakoby nauczyciele niechętnie angażowali się w zakładanie
i działalność grup rekonstrukcyjnych. W mojej szkole
działają aż dwie takie formacje. Są profesjonalnie wyposażone i uczestniczyły w wielu wydarzeniach edukacyjno-historycznych. Oczywiście takich grup, jak moja
jest niewiele, a tak naprawdę to nie słyszałem o żadnej
szkolnej grupie rekonstrukcji historycznej. Nie jest łatwo założyć taką grupę, ponieważ ogromną barierą są
koszty. Szkół nie stać na wyposażanie takich formacji.

Dlatego potrzeba wiele trudu, aby tak duże fundusze
zdobyć. Zupełnie inną kwestią jest to, że naprawdę warto.
Typowe grupy rekonstrukcyjne, których jest tak
dużo w naszym kraju, działają na zupełnie innych zasadach. Składają się przeważnie z osób dorosłych, które
traktują to, co robią, jako życiową pasję. Sami kupują
sobie mundury i wyposażenie, często z pieczołowitą
dbałością o detale. To oczywiście musi dużo kosztować.
U nas uczeń wszystko dostaje za darmo, co wcale nie
znaczy, że nie musi o to dbać. Każdy członek naszych
grup przed wstąpieniem do oddziału wpłaca kaucję
w wysokości kilkuset złotych na poczet ewentualnych
strat. Kiedy odchodzi z grupy i nic nie jest zniszczone
ani zgubione, oddajemy mu całość wpłaconej kwoty.
Mam nadzieję, że dzięki temu artykułowi inni nauczyciele skorzystają z naszych doświadczeń. Tak jak
wspomniałem – naprawdę warto. To zupełnie inny rodzaj edukacji historycznej.
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Rekomendacje „WH”

W starożytnym Rzymie z ilologiem klasycznym
Amerykańska badaczka Meary Beard
w swojej najnowszej pracy stara się zaprezentować dzieje Rzymu w przystępny i pełen ciekawostek sposób. Jej praca SPQR. Historia Starożytnego Rzymu
(Senatus Populusque Romanus – senat
i lud rzymski) stała się światowym bestsellerem, docenianym zarówno przez
specjalistów, jak i czytelników na całym
świecie. Wspaniale wydana popularnonaukowa praca jest jak podróż do starożytnego Rzymu pod okiem znakomitego
przewodnika.
Autorka jest profesorem ilologii klasycznej na Newham College Uniwersytetu Cambridge oraz redaktorem działu
klasycznego „The Times Literary Suplement”. Polskiemu czytelnikowi może być
znana ze znakomicie przyjętej przez krytykę i cieszącej się popularnością wśród
odbiorców książki Pompeje (2010).
Jej najnowsza publikacja jest niezwykłym wydarzeniem na polskim rynku
wydawniczym. Wspaniale ilustrowana,
z licznymi mapami opatrzonymi fachowym komentarzem zaprasza czytelnika
do starożytnego Rzymu. Autorka przyjęła wyraźnie zarysowane cezury czasowe
w swojej opowieści. Czytelnik zaczyna
przygodę ze światem Rzymian u zarania ich historii w VIII w. p.n.e., a kończy
w 212 r. n.e., gdy cesarz Karakalla nadał
obywatelstwo wszystkim wolno urodzonym mieszkańcom Imperium Romanum.
O ile chronologiczny początek tej podróży
naznaczony zbiorowym gwałtem pierwszych obywateli miasta Remulusa jest jak
najbardziej zrozumiały, to koniec tej opowieści – wyznaczony na początek III w.
n.e. – może budzić wątpliwości. Uzasadniając wczesny koniec narracji w książce,
autorka zaznacza, że Cesarstwo, jakie wyłoni się z okresu zamętu między śmiercią
Aleksandra Sewera (235 r. n.e.) w obozie
wojskowym w Moguncji a wstąpieniem

na tron twórcy tetrarchii Dioklecjana (284
r. n.e.), będzie zupełnie innym tworem niż
to, którym zajmowała się jako badaczka
przez prawie całe swoje dorosłe życie.
Odmiennym religijnie, kulturowo i ustrojowo od tego, co zwykli jesteśmy nazywać
„klasycznym Rzymem”.
Autorka ze znawstwem opisuje zarówno wielkie, zaprzątające głowy elit,
problemy polityczne Republiki i Cesarstwa oraz trudne chwile codziennego życia przeciętnego mieszkańca Rzymu. Jej
narracja nie jest skupiona tylko na tym,
co wzorem historyków sztuki moglibyśmy nazwać „wielką klasyczną storią”,
lecz także na tak przyziemnych problemach, jak kwestia przyrządzenia posiłku, zdobycia środków na utrzymanie,
ślubu czy porodu. Oprócz wielkich polityków, konsulów, trybunów ludowych
dyktatorów i cesarzy czytelnik spotka
na swojej drodze bywalców barów, najemców piętrowych czynszówek, nauczycieli, prawników, żołnierzy i prostytutki. To właśnie skupienie uwagi na problemach życia codziennego zwykłych
mieszkańców Imperium bez względu
na ich status społeczny i płeć jest jedną
z najbardziej fascynujących kwestii, jaką
uwodzi w swojej książce Beard. Inną
sprawą jest ogromna mobilność obywateli Cesarstwa, którzy w poszukiwaniu
zatrudnienia lub ze względu na służbę
wojskową przemierzali tysiące kilometrów rzymskiego świata. Spotkamy greckiego nauczyciela literatury, który szukał
szczęścia w stolicy, mieszkankę Brytanii,
która wyszła za Syryjczyka, i niewolnika,
który przemierzył setki kilometrów, aby
wrócić do domu na Bałkanach. Dzięki
książce dowiemy się, co jedli, gdzie pracowali i jak wyobrażali sobie swoją przyszłość i przyszłość swoich dzieci. Czemu
w ruinach toalet w Pompejach pełno jest
szczątków jeżowców, a w Rzymie po-

„Historia w 5 minut”

ką narracją, efektami dźwiękowymi
i – nieco pompatyczną czy efekciarską
– muzyką. Dzięki temu, że materiały
pochodzą z cyfrowych bibliotek (Polona czy Europeana) i archiwów (archive.org), całość tworzy wiarygodny
i estetyczny przekaz. Niewątpliwą zaletą kanału jest dążenie jego autora
do bezstronności czy brak poszukiwania taniej sensacji. Autor swoje ustalenia opiera na uznanych opracowaniach
historycznych, dodatkowo wzajemnie
ze sobą konfrontowanych i nie zajmuje się zjawiskami drugorzędnymi.
Dlatego w „Historii w 5 minut” ustalenia naukowe równoważone są ciekawostkami historycznymi. Możliwość

To jeden z wielu popularnych kanałów YouTube z tzw. historią w pigułce.
Każdy z kilkuminutowych odcinków
dotyczy wybranego epizodu z historii
Polski (bitwa pod Chocimiem z 1673 r.,
powstanie warszawskie czy chrzest
Polski), dziejów narodów, cywilizacji
i historii miast. Na kanale można również znaleźć serię krótkich biogra ii
słynnych ludzi, takich jak chociażby
Władysław Stanisław Reymont, Sulejman Wspaniały czy Donald Trump. Wydarzenia z ich życia, jak i historii świata
prezentowane są za pomocą gra ik, ilustracji, rycin, map połączonych wart-

wstał prawdziwy kopiec ze szczątków
hiszpańskich amfor oliwnych. Poznamy
wygląd narzędzi ginekologicznych, jakich używali starożytni lekarze i przyjrzymy się zawodom w cyrku.
Jednak u kresu tej niezwykłej podróży autorka pozwala sobie na dość gorzką
konstatację. W podsumowaniu zwraca
uwagę, że dziś ze względu na dzielącą nas
od Rzymian odległość czasową trudno
wymagać, abyśmy byli w stanie faktycznie czegoś się od nich nauczyć. Nauczyć
w bezpośrednim znaczeniu tego słowa.
Powinniśmy raczej toczyć nieustanny
dialog z Rzymianami, aby spróbować zrozumieć, kim właściwie jesteśmy i skąd
pochodzimy. Nikt nie zrozumie, że zła polityka społeczna państwa jest żyznym polem dla demagogów i dyktatorów, a wysyłanie wojska do Mezopotamii bez dobrze
rozpisanego politycznego scenariusza
jest słabym pomysłem tylko dlatego, że
zna twórczość Tacyta lub Ammiana Marcellina. Dobrze jest jednak wiedzieć, że
problemy społeczne, legislacyjne i geopolityczne, z jakimi zmagamy się współcześnie, nie są niczym szczególnie nowym.
Świat starożytnego Rzymu jest nam bliższy, niż sobie wyobrażamy. I to chyba najważniejsza rekomendacja do zapoznania
się z SPQR i do polecenia książki uczniom.
Tomasz Sińczak
subskrybowania kanału pozwala być
na bieżąco z nowo zamieszczanymi odcinkami. Kanał dostępny pod adresem
https://www.youtube.com/channel/
UCngze_3Nx9sogT_oA3GvCdQ
Łukasz Wróbel
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DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 14 lutego 2018 r.
Poz. 369

USTAWA
z dnia 26 stycznia 2018 r.
o zmianie ustawy o Instytucie PamiĊci Narodowej – Komisji ĝcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, ustawy o muzeach oraz ustawy o odpowiedzialnoĞci
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groĨbą kary
Art. 1. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie PamiĊci Narodowej – Komisji ĝcigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575 oraz z 2018 r. poz. 5) wprowadza siĊ nastĊpujące zmiany:
1)

w art. 1:
a)

w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) popełnionych na osobach narodowoĞci polskiej lub obywatelach polskich innych narodowoĞci w okresie
od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r.:
– zbrodni nazistowskich,
– zbrodni komunistycznych,
– zbrodni ukraiĔskich nacjonalistów i członków ukraiĔskich formacji kolaborujących z Trzecią Rzeszą
Niemiecką,
– innych przestĊpstw stanowiących zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkoĞci lub zbrodnie wojenne,”,

b) po pkt 2 dodaje siĊ pkt 2a w brzmieniu:
„2a) ochronĊ dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego;”;
2)

po art. 2 dodaje siĊ art. 2a w brzmieniu:
„Art. 2a. Zbrodniami ukraiĔskich nacjonalistów i członków ukraiĔskich formacji kolaborujących z Trzecią
Rzeszą Niemiecką, w rozumieniu ustawy, są czyny popełnione przez ukraiĔskich nacjonalistów w latach 1925–1950,
polegające na stosowaniu przemocy, terroru lub innych form naruszania praw człowieka wobec jednostek lub grup
ludnoĞci. Zbrodnią ukraiĔskich nacjonalistów i członków ukraiĔskich formacji kolaborujących z Trzecią Rzeszą Niemiecką jest równieĪ udział w eksterminacji ludnoĞci Īydowskiej oraz ludobójstwie na obywatelach II Rzeczypospolitej na terenach Wołynia i Małopolski Wschodniej.”;

3)

art. 45a otrzymuje brzmienie:

4)

uchyla siĊ art. 53n;

5)

po rozdziale 6b dodaje siĊ rozdział 6c w brzmieniu:

„Art. 45a. Prokurator oddziałowej komisji wszczyna Ğledztwa w sprawach o przestĊpstwa okreĞlone w art. 54–55a.”;

„Rozdział 6c
Ochrona dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego
Art. 53o. Do ochrony dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego odpowiednie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933 i 1132)
o ochronie dóbr osobistych. Powództwo o ochronĊ dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej lub Narodu Polskiego
moĪe wytoczyü organizacja pozarządowa w zakresie swoich zadaĔ statutowych. Odszkodowanie lub zadoĞüuczynienie przysługują Skarbowi PaĔstwa.

„Art. 55a. 1. Kto publicznie i wbrew faktom przypisuje Narodowi Polskiemu lub PaĔstwu Polskiemu odpowiedzialnoĞü lub współodpowiedzialnoĞü za popełnione przez III RzeszĊ Niemiecką zbrodnie nazistowskie okreĞlone
w art. 6 Karty MiĊdzynarodowego Trybunału Wojskowego załączonej do Porozumienia miĊdzynarodowego w przedmiocie Ğcigania i karania głównych przestĊpców wojennych Osi Europejskiej, podpisanego w Londynie dnia
8 sierpnia 1945 r. (Dz. U. z 1947 r. poz. 367), lub za inne przestĊpstwa stanowiące zbrodnie przeciwko pokojowi,
ludzkoĞci lub zbrodnie wojenne lub w inny sposób raĪąco pomniejsza odpowiedzialnoĞü rzeczywistych sprawców
tych zbrodni, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolnoĞci do lat 3. Wyrok jest podawany do publicznej wiadomoĞci.

Zmiana ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej przewiduje karę do 3 lat więzienia każdemu, kto przypisuje
„Narodowi Polskiemu lub Państwu Polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za popełnione przez III Rzeszę Niemiecką zbrodnie nazistowskie”. Uchwalenie ustawy doprowadziło do kryzysu dyplomatycznego z Izraelem i USA, które uważają, że zagraża ona wolności wypowiedzi.

