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imo kolejnych reform edukacyjnych i zmian programowych treści nauczania zdominowane są ciągle
przez historię polityczną. Troski i radości dnia codziennego, przemiany obyczajowe, zjawiska kultury
i sztuki pozostają w cieniu wielkich postaci i wydarzeń dziejowych. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja historii
nauki. Jestem przekonany, że z zainteresowaniem spotka się propozycja nowego cyklu tematycznego Agnieszki Pawłowskiej-Kubik i Piotra Paluchowskiego poświęconego rozwojowi nauk medycznych. Autorzy postawili sobie ambitne zadanie odpowiedzi na fundamentalne pytania, jakie nurtowały naszych przodków – pytania o istotę śmierci, o istotę
bólu, o zachowanie zdrowia. W przeglądzie osiągnięć medycyny od starożytności do współczesności nie zabraknie odniesień
do nauk przyrodniczych i ścisłych, co ułatwi zadanie korelacji treści nauczania z różnych przedmiotów.
Inny cykl, który mam nadzieję wzbudzi dyskusję wśród czytelników, to ewaluacja nowego programu nauczania oraz nowych podręczników po roku trwania reformy. W jaki sposób realizować cele i treści nauczania, jak przygotować się do pracy
w kolejnym roku – z problemem tym próbuje zmierzyć się Aneta Sarbinowska-Murawiecka.

spis treści

Nie tylko Hipokrates

Stanisław Roszak

¢¢KLUCZ DO EPOKI

¢¢PODRÓŻE W CZASIE I PRZESTRZENI

¢¢FORUM EDUKACYJNE

4

20

37

Ireneusz Wywiał ¢ O edukacji słów
kilkoro

40

Wiktoria Knap ¢ O historii inaczej, czyli
TIK na lekcjach historii

43

Aneta Sarbinowska-Murawiecka ¢
Podstawa programowa a program
nauczania, podręcznik, liczba godzin,
chronologia, czyli jak efektywnie
realizować podstawę programową
w klasie siódmej ośmioklasowej szkoły
podstawowej w roku szkolnym 2018/2019
i 2019/2020

Tomasz Krzemiński ¢ Przemyt na granicy
prusko-rosyjskiej w XIX i na początku XX
wieku

¢¢WOS W TEORII I PRAKTYCE

24

10

Anna Ambrochowicz-Gajownik ¢
Polsko-francuskie kontakty na niwie
gospodarczej w dwudziestoleciu
międzywojennym

15

Tomasz Ceran ¢ Ad vocem do ad
vocem. O zbrodni pomorskiej 1939 raz
jeszcze

Ewa Danowska ¢ Liceum Krzemienieckie
w odrodzonej Polsce (1920–1939)

28

Christopher Colwill ¢ Cyberprzestrzeń.
Nowe pole, nowe zagrożenia

3

Justyna Gałuszka ¢ ABC prawa
– innowacja pedagogiczna z wiedzy
o społeczeństwie

¢¢HISTORIA MEDYCYNY

32

Agnieszka Pawłowska-Kubik, Piotr
Paluchowski ¢ Nie tylko Hipokrates.
Medycyna w okresie antyku

¢¢RELACJE – DYSKUSJE – KONFRONTACJE

46

Patryk Kozieł ¢ Magistri nostri
magnificentissimi. O latach służby
oświatowej w Koluszkach

¢¢REKOMENDACJE

51

Historyczne
z Wiedzą o Społeczeństwie

nr 1 styczeń/luty 2019 340 (LXII) indeks 381160 nakład 2000 egz.
n

CENA 27,50 zł (w tym 5% VAT)
C
Czasopismo wydawane przy współudziale POLSKIEGO TOWARZYSTWA HISTORYCZNEGO
C
Z
Zdjęcie
na okładce: Adobe Stock

Komitet
Ko
mitet redakcyjny
redakcyjny Andrzej Chwalba
Chwalba, Krystyna Dyba, Anna Kardaszewicz, Zofia Kozłowska, Stanisław Lenard, Barbara Jakubowska, Jerzy Maternicki (przewodniczący), Krzysztof
Mikulski, Karol Modzelewski, Adam Suchoński, Tomasz Szarota, Stanisław Zając, Alojzy Zielecki, Redakcja Radosław Biskup – Toruń–Warszawa, Grzegorz Chomicki – Kraków, Ewa Chorąży
– Katowice, Danuta Konieczka-Śliwińska – Poznań (zastępca redaktora naczelnego), Małgorzata Machałek – Szczecin, Joanna Orzeł – Łódź (sekretarz redakcji, zastępca redaktora naczelnego
– joanna.orzel@interia.eu), Anna Paner – Gdańsk, Stanisław Roszak – Toruń (redaktor naczelny – sroszak@umk.pl), Ireneusz Wywiał – Warszawa, Adres redakcji Warchałowskiego
2/58, 02-776 Warszawa, Wydawnictwo Agencja AS Józef Szewczyk, Warchałowskiego 2/58, 02-776 Warszawa, e-mail: szewczyk24@gmail.com, tel. 606 201 244, www.aspress.com.pl,
NIP: 951-134-91-51, Wydawca Józef Szewczyk, szewczyk24@gmail.com, Prenumerata www.aspress.com.pl/prenumerata-2019/, szewczyk24@gmail.com, tel. 606 201 244,
Reklama Jędrzej Chodakowski – jchodakowski1953@gmail.com, Skład i łamanie Vega design, Druk i oprawa Paper&Tinta, ul. Ceglana 34, 05-270 Nadma
Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów, zastrzega sobie prawo formalnych zmian w treści artykułów i nie odpowiada za treść płatnych reklam. Wersja papierowa pisma jest wersją pierwotną.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony w Internecie www.aspress.com.pl

Wiadomości Historyczne 1/2019

Wiadomości

Łukasz Wróbel ¢ Paryż 1919. Sześć
miesięcy, które zmieniły świat:
konferencja pokojowa w Paryżu w 1919
roku i próba zakończenia wojny ¢ Znaki
wolności. O trwaniu polskiej tożsamości
narodowej

klucz do epoki
Grupa przemytników zatrzymana przez żandarmerię pruską

Źrodło: Das Generalgoruvernement Warschau. Eine Bilderreihe aus der Zeit der Weltkrieges, Oldenburg 1918.

Przemyt na granicy prusko-rosyjskiej
w XIX i na początku XX wieku
edle postanowień Aktu Końcowego kongresu
wiedeńskiego ziemie polskie po raz kolejny uległy podziałowi między mocarstwa zaborcze.
Traktat z 3 maja 1815 r. zaprowadzał jednak
wolny spław rzekami na terytorium dawnej
Rzeczpospolitej, a artykuł 28 układu deklarował jedność
ekonomiczną tego obszaru1.

cyzowymi), czyli produktów, które dostępne były za pruskim kordonem.
Polityka gospodarcza zainicjowana przez władze autonomicznego Królestwa Polskiego kontynuowana była
zasadniczo później przez Petersburg w drugiej połowie
XIX w. Protekcyjne cła na produkty rolne pootrzymywały
także Prusy (następnie Rzesza Niemiecka). Granica, która
wedle traktatów z 1815 r. nie miała stanowić żadnej przeszkody dla swobodnej wymiany handlowej, przez cały
czas swego istnienia taką w istocie była.

Martwa litera prawa

Podzielone ziemie, inne realia

Rzeczywistość Europy ponapoleońskiej sprawiła, że
gwarancje te stały się martwą literą, a wytyczone granice przeobraziły się w szczelne bariery ekonomiczne.
Po 1815 r. cła ochronne i ograniczenia obrotem towarów
stały się istotnym narzędziem polityki gospodarczej
stosowanym zarówno przez państwa zaborcze, jak i mające początkowo szeroką autonomię Królestwo Polskie.
Aktywność gospodarcza, nastawiona na rozwój rodzimego przemysłu i wymianę handlową z Rosją,
której gorącym rzecznikiem był Ksawery Drucki-Lubecki,
w praktyce zamknęła granicę zachodnią przed napływem towarów wytworzonych na terenach podległych
Berlinowi. Z kolei Prusy, chroniąc własną produkcję rolniczą, wprowadziły wysokie cło na zboże, będące tradycyjnym i podstawowym polskim towarem eksportowym.
Działania protekcyjne zastosowane przez rząd warszawski stały się istotnym impulsem wzmagającym produkcję
przemysłową w Królestwie, nie zaspokajały jednakże
w pełni potrzeb konsumpcyjnych jego mieszkańców.
De icyt odczuwalny był przede wszystkim w dziedzinie
towarów przemysłowych i tekstyliów, brakowało taniego
cukru i spirytualiów (obłożonych wysokimi opłatami ak-

Nowe podziały przecinały kraj dotąd jednolity pod
względem gospodarczym, demogra icznym i kulturowym. Rok 1815 rozpoczął proces wchłaniania poszczególnych części dawnej Polski przez organizmy gospodarcze imperiów zaborczych. Następowała stopniowa
dekompozycja dotychczasowych struktur ekonomiczno-społecznych i separacja rozdzielonych kordonem
obszarów od tradycyjnych rynków zbytu. Ilustracją tego
zjawiska stał się upadek tradycyjnej produkcji tkackiej
w Wielkopolsce. W stosunkowo krótkim czasie cała grupa
zawodowa musiała przejść proces transformacji i przekwali ikowania, a w części także migracji2.
Centralistyczna rezygnacja z liberalizmu handlowego
i sztywne zarządzanie narzędziami celnymi na pogranicznych rubieżach doprowadziło do szeregu zjawisk, które
określić można współczesnym terminem „szarej strefy”.
Funkcjonowanie w dwóch systemach politycznych i gospodarczych w powiązaniu ze zróżnicowanym na poszczególnych obszarach tempem zachodzących w XIX w. procesów
modernizacyjnych prowadziło do powstawania asymetrii
cywilizacyjnej, szczególnie pomiędzy rozwijającym się
(choć nadal zacofanym i peryferyjnym wobec centrum) za-

Tomasz Krzemiński
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S. Smolka, Polityka Lubeckiego przed powstaniem listopadowem, Kraków 1907, s. 211–210.
H. Wuttke, Städtbuch des Landes Posen, Leipzig 1864, s. 231.

Potrzeba nowych instytucji
Protekcjonalizm ekonomiczny wymagał stworzenia
wyspecjalizowanych instytucji strzegących granicy
i kontrolujących przepływ towarów. W Królestwie Polskim powołano do życia Straż Graniczną i urzędy celne.
Legalny zaś obrót handlowy umożliwiony został jedynie
poprzez komory obsługiwane przez urzędników podległych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu w Warszawie4. Dekret ustanawiający taryfy celne stanowił zaś,
że „nikt bądź z towarem, bądź osobiście, tak z kraju jak
i z zagranicy do kraju nie inaczej jak przez punkt, gdzie
znajduje się ulokowana Komora, przebywał granicę”5.
Podobne w formie działania podjęły także Prusy. Rubieże władztwa Hohenzollernów strzegły oddziały wojskowe i specjalne służby celne podległe centralnym
władzom inansowym w Berlinie. Polityka celna Prus, nastawiona na ochronę własnej produkcji, stała się jednym
z narzędzi pomocnych do gospodarczej integracji podzielonego politycznie obszaru Niemiec6. Prohibicyjne działania władz centralnych spowodowały reakcję w postaci
wzmożenia kontrabandy na terenach pogranicznych.

Przemyt

3

Grupa przemytników z pogranicza prusko-rosyjskiego, pocztówka pocz. XX w. ze
zbiorów Jerzego Erwińskiego

Z tego też powodu obszar pogranicza wytyczonego
traktatem wiedeńskim w szybkim tempie stał się miejscem osiedlenia i zatrudnienia licznych przedstawicieli
tej mniejszości. Dotyczyło to obu stron zaborczego limesu. W niektórych miasteczkach położonych na zachodnich rubieżach Kongresówki Żydzi stanowić zaczęli większość mieszkańców. Nadgraniczny Piotrków
na Kujawach zyskał wówczas nieo icjalne miano Piotrkowa Żydowskiego. Wzrost ludności wyznania mojżeszowego był trendem charakterystycznym i obserwowanym
przez administrację7. „Nawykli do lekkiego a korzystnego
zarobkowania Żydzi, trudnią się przemycaniem towarów
znajdując ku temu dogodną sposobność, obsiedli wsie
pograniczne od Prus i Obwodu Wolnego Miasta Krakowa”
– raportował w jednym ze sprawozdań urzędnik Komisji
Rządowej Przychodów i Skarbu pod koniec lat 20. XIX w.8
Mimo uszczelniania granicy, m.in. dzięki likwidacji szeregu mniejszych przejść i wzmacnianiu nadzoru ze strony
wyspecjalizowanych formacji, zyski z nielegalnej kontrabandy były większe niż związane z nią ryzyko. Jeden
z niemieckich mieszkańców położonej przy granicy Brodnicy wspominał u kresu swego życia stosunki panujące
w pierwszej połowie XIX w.: „Z Królestwem Polskiem istniały od dawnych czasów wielce ożywione związki. Mianowicie miało to miejsce, dopóki ze strony rosyjskiej nie
strzegło granicy wojsko, ale urzędnicy celni. Albowiem polscy, a po nich ruscy zielonomundurowcy byli to ludzie nadzwyczaj ludzcy i uprzejmi i można było bez obawy przechodzić granicę mniej więcej gdzie się chciało, ile że na całej
tej linii nie było właściwie komory celnej. Dopiero w piątem dziesięcioleciu pobudowano ją z ruskiej strony we wsi
Osieku o dwa kilometry od granicy. To też przemytnictwo
stało wówczas w Brodnicy i w okolicy w największym rozkwicie. Głównym jego przedmiotem były towary łokciowe,
w mniejszym stopniu spirytus i wódka, gdyż te w owych
czasach były w Polsce równie tanie i dobre jak u nas”9.

Por. W. Molik, Granica prusko-rosyjska w okresie zaborów w Wielkopolsce. Przegląd problematyki badawczej, [w:] Granica, red. J. Schmidt,
Poznań 2007, s. 20–22.
4
A. Górak, Służba graniczno-celna Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, „Mówią Wieki” 2018, nr 2, s. 10.
5
Wiadomości Kraiowe, „Gazeta Warszawska” nr 1, 3 I 1823.
6
J. Falke, Die Geschichte des deutschen Zollwesens. Von seiner Enstehung bis zum Abschluß des deutschen Zollvereins, Leipzig 1869, s. 349.
7
Por. M. Gruszczyńska, Opis statystyczny Piotrkowa Kujawskiego z 1860 roku, „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie: 1998, t. 12, s. 295–312;
J. Kołtuniak, Piotrków Kujawski. Zarys dziejów miasta i parafii, Bydgoszcz 2002, s. 91–93.
8
Archiwum Główne Akt Dawnych [dalej: AGAD], Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych [dalej: KRSW], sygn. 6639, k. 16.
9
Brodnica między r. 1819 a 1863. Szkic kulturalno-historyczny według opowiadania żyjącego jeszcze świadka spisał Romuald Łazęga, „Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu” 1898, t. 5, s. 59.
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Popyt na artykuły przemysłowe w Królestwie i dostęp
do tanich towarów w wkraczających w epokę uprzemysłowienia Prusach sprawiał, że przemyt stał się niezwykle
dochodowym przedsięwzięciem. Kapitał potrzebny
do inwestowania w objęte zakazem przewozu produkty
miała przede wszystkim ludność żydowska, tradycyjnie
trudniąca się działalnością związaną z obrotem inansowym i handlowym.

klucz do epoki

borem pruskim a ziemiami pozostającymi pod berłem carów. Dysproporcje, których źródłem był odmienny rozwój
społeczno-gospodarczy, stały się również naturalną przyczyną powstania swoistego klimatu pogranicza.
Fenomenem ekonomicznym, które oddziaływał na sferę społeczną i kulturową ludności zamieszkującej, stał
się przede wszystkim przemyt. Charakterystyczna była
również wszelkiego rodzaju działalność o charakterze
kryminalnym, z krwawymi porachunkami działających
na pograniczu organizacji przestępczych, defraudacjami mienia państwowego, pospolitymi kradzieżami i nielegalnym przerzutem ludzi czy korupcją wśród
urzędników. Na zjawiska te nakładała się także działalność konspiracyjna związana z polskim ruchem niepodległościowym czy rewolucyjnym, lecz kwestie te nie będą
poruszane w tym opracowaniu3.

klucz do epoki
Żołnierze rosyjskiej straży granicznej, pocztówka pocz. XX w. ze zbiorów Jerzego
Erwińskiego

Korupcja

6

Sytuacja panująca na pograniczu stwarzała klimat
do rozpowszechnienia zjawisk korupcyjnych wśród różnego szczebla urzędników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu granicznego. Centralne władze skarbowe Królestwa Polskiego pod koniec lat 20. XIX w. w celu
zapobieżenia przekupstwu wójtów i ich zastępców
w gminach przylegających go linii granicznej, a przede
wszystkim tolerowaniu przez nich niezgodnego z polityką gospodarczą kraju nielegalnego napływu towarów
przemysłowych, wprowadziła wysokie kary za tego rodzaju przewinienia10. Na mniejszą skalę zjawiska korupcyjne miały miejsce również po pruskiej stronie granicy.
W latach 60. XIX w. w będącej stolicą powiatu Brodnicy
„z etatu spadło” kilku miejscowych dygnitarzy, m.in. burmistrz i urzędnicy miejscowej landratury, którzy nielegalnie i za znaczną graty ikacją wydawali zaświadczenia dla
ubiegających się o pobyt w Prusach emigrantów z terenu
Kongresówki11.
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Walka z przemytem
W przeróżny sposób starano się zapobiegać przemytowi i powiązanym z tym procederem zjawiskom
przestępczym. Zabroniono m.in. wznoszenia budynków
w bezpośrednim sąsiedztwie linii granicznej, a także likwidowano leżące w pobliżu granicy karczmy, naturalne punkty spotkań przemytników i dokonywania nielegalnych transakcji. Wszystkie te działania okazywały się
jednak mało skuteczne.
Władze tracącego z każdym rokiem autonomię Królestwa starały się doprowadzić do wzmocnienia kontroli
na granicach, szczególnie w obrębie komór celnych, będącymi punktami, w których granica państwowa przecinała
utwardzone i wygodne dla transportu trakty handlowe.
Podróżnych handlarzy poddawano na nich wnikliwym
rewizjom osobistym. Dochodziło do tego, że urzędnicy
celni rekwirowali pojedyncze sztuki chustek do nosa,
głowy cukru czy „grudki żelaza”, na których wwóz władze
celne nie wydawały odpowiednich zezwoleń12.
10

Infrastruktura pogranicza: karczma, przejście graniczne, urząd gminy, pocztówka
pocz. XX w. ze zbiorów Jerzego Erwińskiego

Swoista nadgorliwość strażników w tym zakresie niejednokrotnie komplikowała położenie ludności
osiadłej w stre ie pogranicznej. Wytyczona w terenie na
podstawie decyzji dyplomatycznych linia separacyjna
przebiegała niejednokrotnie przez środek posiadłości
lub też oddzielała tereny od wielu lat użytkowane przez
okoliczną ludność, która nie traktowała początkowo kordonu jako przeszkody w codziennych czynnościach, tym
bardziej że wszelkie swobody gwarantował jej 18 artykuł
traktatu wiedeńskiego.

Utrudnienie codziennego życie
Usztywnienie aktywności straży granicznej i służb
celnych Królestwa Polskiego i walka podjęta z „defraudacją” (jak wówczas określano przemyt) oddziaływała jednak coraz silniej na codzienność pogranicza. Gdy zatem
w 1839 r. we wsi Łężec w powiecie wrzesińskim z przylegających do granicy gospodarstw na polską stronę (jak
to miały dotąd w zwyczaju) przeszło kilkadziesiąt sztuk
zwierząt (krów, wołów, owiec i świń), zostały one w majestacie prawa zatrzymane przez polskich pograniczników. Sprawa ich zwrotu otarła się o pruskie czynniki rządowe oraz Namiestnika Królestwa Polskiego13.

AGAD, KRSW, sygn. 6639, k. 18–19.
Brodnica…, s. 62.
12
Archiwum Państwowe w Toruniu, Oddział we Włocławku [dalej: APT/OWł.], Włocławski Urząd Skarbowy, sygn. 20; Wykaz depozytów
naturalnych przy komorze Celnej 2 Kalssy Służewo znajdujących się, 1845 r.
13
Archiwum Państwowe w Poznaniu, Naczelne Prezydium Prowincji Poznańskiej, sygn. 124, k. 51–65.
11

Zmiany w Królestwie Polskim

7

„Profesjonalizacja” przemytu
Ucierpiały na tym przede wszystkim stosunki gospodarcze po zachodniej stronie kordonu. W miasteczkach
na wschodnich rubieżach Królestwa Pruskiego zamierać
zaczęło rzemiosło i handel nastawiony na eksport do
pobliskich guberni Królestwa Polskiego. „Od r. 1840 Rosja
obostrza przepisy graniczne i zakazuje wwozu materiałów oraz wyrobów rękodzielniczych szewców, krawców,
farbiarzy i piekarzy na roboty zaś czapników, bednarzy,
stolarzy, garncarzy, ślusarzy oraz wszelkie przedmioty blaszane, cynowe, mosiężne i miedziane, ponadto na
mydło i miód itp. Nakłada wysokie cła. […] To wywołało
ogromny zastój w eksporcie co miało ten skutek, że Golub
zubożał, a zamożniejsi kupcu wywędrowali” – wspominał

14
F.A. Brändstetter, Die Weichsel. Historisch, topographisch, malerisch unter Mitwirkung einer Anzahl von kundigen Alännem, Marierwerder–
Danzig 1855, s. 388.
15
T. Krzemiński, W cieniu kordonu. Społeczne aspekty funkcjonowania granicy prusko-rosyjskiej w XIX i na początku XX wieku w rejonie Kujaw,
ziemi chełmińskiej i dobrzyńskiej (rekonesans badawczy), „Czasy Nowożytne” 2012, t. 25, s. 175–176.
16
K. Latawiec, Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851–1914, Lublin 2014, s. 28.
17
Archiwum Państwowe w Toruniu [dalej cyt. APT], Starostwo Powiatowe w Toruniu 1818–1929 [dalej cyt. SPT], sygn. 623, k. 487; szerzej:
T. Krzemiński, Przemytniczym szlakiem. Zjawiska przestępcze na pograniczu prusko-rosyjskim w rejonie Kujaw w XIX i na początku XX wieku,
[w:] „Pogranicze czarnych orłów”. Dawne podziały zaborowe ziem polskich w perspektywie historycznej, społecznej i kulturowej, red. A. Cieśla,
T. Krzemiński, Aleksandrów Kujawski 2013, s. 111–125.
18
Zastrzelony przez żołnierza, „Dziennik Kujawski” nr 286, 18 grudnia 1912.
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Symbioza lokalnych urzędników celnych i strażników
ze środowiskiem przedsiębiorczych przemytników przerwana została wraz z przejęciem kontroli granic Królestwa Polskiego przez formacje rosyjskie, co nastąpiło
w 1851 r. Wówczas Królestwo zostało całkowicie włączone w obręb obszaru celnego imperium, a jego gospodarka wkroczyła w okres szybkiej integracji z rosyjską
metropolią. Zmilitaryzowana straż graniczna podlegać
miała Ministerstwu Finansów w Petersburgu, a polskich
rubieży Cesarstwa strzec mieli funkcjonariusze spoza
Kongresówki. Władze rosyjskie w posunięciu takim widziały metodę na wyeliminowanie powszechnej korupcji
i związanej z tym szkodliwej dla iskusa kontrabandy16.
Zaprowadzenie nowych stosunków na granicy Rosji
nie wyeliminowało zjawisk kryminalnych, bezwzględność rosyjskiej straży granicznej wzmogła jednak jeszcze
bardziej brutalność, a krwawe porachunki między bandami przemytniczymi a funkcjonariuszami bezpieczeństwa stały się już normą. Żołnierze graniczni otrzymywali
nagrodę za każdorazowe udaremnienie przemytu nawet
w wysokości trzeciej części wartości zarekwirowanego
towaru. W korespondencji urzędowej naczelnika powiatu

włocławskiego do swego odpowiednika po stronie pruskiej, czyli landrata toruńskiego, w sierpniu 1862 r. opisywał jedno z wielu typowych incydentów, które na pograniczu miały miejsca przez większą część funkcjonowania
granicy: „Dowódca 1 Roty Kaliskiej Brygady Straży Granicznej […] zawiadomił mnie, że […] banda uzbrojonych
defraudantów przeszła granicę między posterunkami
Uklej i Wygoda w Nieszawskim Oddziale i kiedy Strażnicy
tegoż oddziału Bykow i Pachoł dali wystrzał dla sygnału
defraudanci cofając się nazad strzelili do nich i obydwóch
ranili, pierwszego prawie śmiertelnie w brzuch, a drugiego w lewą nogę, że w liczbie przewodniczących w tey
bandzie niżsi stopnie poznali mieszkańców pogranicznej
wsi Wygoda, mianowicie Tubera, Peplocha, Pankrackiego i Parkula, że na drugi dzień znowu od strony Pruss za
rzeczką Tonżynek [Tążyna – rzeka graniczne w rejonie
Kujaw] w tym samym miejscu dano sześć wystrzałów do
naszych strażników a na trzeci dzień wystrzały powtórzono”17.
W pół wieku później lokalna prasa opisywała równie
krwawe zdarzenie, które rozegrało się niemal w tym
samym miejscu: „Pod Aleksandrowem we wsi Rożno
nieopodal starej cegielni został zabity przez żołnierza
pogranicznego włościanin Rybacki ze wsi Święte gminy
Straszewo w pow. nieszawskim, który niósł 10 funtów cygar pruskich i na nawoływanie żołnierza aby nie uciekał
– wcale nie zważał”18.
Pilnie strzeżona granica między zaborami stała się
jednym z najważniejszych czynników kształtujących
ekonomikę terenów do niej przylegających. Zaostrzające
się przepisy celne i ścisła kontrola, które stały się normą
na pograniczu w drugiej połowie XIX w., wyeliminowała
ostatnie możliwości w miarę swobodnego handlu.
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Uciążliwe stały się także kontrole graniczne dla podróżujących szlakami ekstrapoczty. Szczegółowa rewizja
w poszukiwaniu zarówno politycznie niebezpiecznej
literatury, a także ukrytych głów cukru czy tkanin zajmowała dużo czasu oraz narażała strudzonych jazdą dyliżansem wędrowców na niezbyt przyjemne doznania. Jak
jednak relacjonuje jeden z ówczesnych krajoznawców,
autor przewodnika wzdłuż dolnej i środkowej Wisły Friedrich A. Brändstetter, srogość kontrolerów ustępowała
wraz pod wpływem brzęczącej monety14. Złagodzeniu
niekorzystnych skutków inansowych wynikających z rekwizycji przemycanego towaru zapobiegał spryt i pomysłowość szmuglerów i zlecających im pracę inwestorów.
Przerzut dużych partii gotowych ubrań czy „chodliwych” na wschodzie rękawiczek skórzanych obarczony
był dużym ryzykiem. Towar więc dzielono w specy iczny
sposób. Surdutom odpruwano rękawy, które następnie
po spakowaniu przenoszono inną drogą niż resztę ubrania. Rękawiczki oddzielano prawe od lewych i przenoszono osobno. W razie wpadki towar jako wybrakowany
można było odkupić na przymusowej licytacji po znacznie niższej cenie niż produkt pełnowartościowy i strata
okazywała się mniejsza15.

klucz do epoki

Artur Rieske, w okresie międzywojennym burmistrz granicznego Golubia19.
Miejscowa ludność coraz bardziej więc zaczęła zależeć
od funkcjonowania granicy. „Granica utrzymanie ludziom dawała” – obrazowo de iniował to zjawisko jeden
z bohaterów powieści Zdzisława Morawskiego, będącej
w części reminiscencją na temat środowiska przemytników i koniokradów z granicy prusko-rosyjskiej w początkach XX w.20 Rentowność nielegalnego handlu była bardzo wysoka i opłacało się podejmować ryzyko, o czym
donosiła ówczesna prasa:
„W miejscowościach nadgranicznych w gub. Kaliskiej kontrabanda okowity pruskiej uprawiana jest na wielką skalę.
Pomimo zwiększonej czujności straży pogranicznej, pomimo
niebezpieczeństwa, na jakie narażają się przemytnicy, uprawiają swoje zajęcie wytrwale i schwytani raz, odsiedziawszy
w więzieniu karę, bez namysłu wracają do dawnego swego
rzemiosła. Przyczyną owej godnej lepszej sprawy wytrwałości jest lekki i dobry zarobek, podrostek mogący unieść
4 garnce spirytusu w dwóch blaszanych ad hoc urządzonych
naczyniach, zarabia za jeden kurs 16 złotych, a kursów takich
może zrobić dwa, a nawet trzy na dobę. Zbyt na swój towar
znajduje bardzo łatwo, bo za 2 garnce najwyborniejszego
spirytusu pruskiej miary bierze razem z przeniesieniem
4 rub. 20 kop., gdy podobna ilość kosztuje w Królestwie przeszło 8 rubli. I oto przyczyna, dla której środki przedsiębrane
celem ukrócenia kontrabandy nie na wiele się przydają”21.
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Przemytnicze „rzemiosło” ulegało swoistej profesjonalizacji. Jedni zajmowali się przenoszeniem towarów
łokciowych czy drobnych artykułów przemysłowych,
inni wyłącznie spirytusu. Specjalne grupy przestępcze
zajmowały się także przeprowadzaniem ludzi. Nieuczciwi
„przedsiębiorcy”, korzystając z braku orientacji i naiwności
swych klientów, będąc nierzadko w zmowie z żołnierzami
rosyjskiej straży granicznej, wysokie zyski czerpali przede
wszystkim w czasach wzmożenia fali emigracji zarobkowej (m.in. „gorączki brazylijskiej”) na przełomie XIX i XX w.22

Pomoc konspiratorom i dezerterom
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Z pomocy zawodowych przeprowadzaczy korzystali
także uchodzący przez tajną policją konspiratorzy. Wspomnienie z forsowania granicy w okolicach Ciechocinka
pozostało w pamięci Stanisława Wojciechowskiego,
uciekającego przed carską „Ochraną” członka „Zetu”,
w okresie międzywojennym prezydenta RP:
„Po miesiącu unieruchomienia wskutek ciągłej asysty tajnych
ajentów doszedłem do przekonania, że trzeba się decydować:
albo czekać, aż żandarmom sprzykrzy się daremne śledzenie
i zamkną mnie w cytadeli, albo wyjechać za granicę. […] Kończył się rok akademicki. […] Przedostanie się przez granicę
ułatwił mi Kochanowicz, którego rodzice mieli we Włocławku
sklep kolonialny. Postanowiłem wyjechać z Warszawy statkiem, ponieważ na dworcach kolejowych czuwali żandarmi.

19
20
21
22
23
24

Po całodziennych zabiegach udało mi się 30 czerwca zgubić
ajentów i bezpiecznie odstać na statek. We Włocławku przed
sklepem Kochanowiczów czekała furmanka, która zawiozła
minie do kolonisty pod Starym Ciechocinkiem. Gospodarz
widocznie uważał mnie za bardzo niebezpiecznego gościa; zaraz po przyjeździe ulokował mnie w ciemnym schówku pod
podłogą, gdzie był skład przemycanych towarów. Tutaj przesiedziałem do późnego wieczora, kiedy przyszedł przewodnik, który miał przeprowadzić mnie przez granicę. Pierwszy
raz przechodziłem zieloną granicę; zachowałem to pamięci
na całe życie. Po zatęchłym schówku las, którym szliśmy parę
godzin, wydał mi się rajem. W drodze przewodnik pouczał, jak
mam zachowywać się. Wyciął dwie długie tyczki i dał mi jedną
do ręki objaśniając, jak może przydać się. Granicę stanowiła
rzeczka obrośnięta olszyną, w której może przyczaić się żołnierz i w ostatniej chwili złapać. Tyczka jest potrzebna, żeby
go odepchnąć i skoczyć do wody. Kiedy doszliśmy do brzegu
lasu, rozebraliśmy się, przytraczając obuwie i ubranie mocno
na plecach, żeby nie przeszkadzały w biegu. Przykucnęliśmy
w krzakach, czekając na przejazd konnego «obieżczyka», po
którym żołnierze zwykle zasypiali. Gdy rozległa się zupełna cisza, ruszyliśmy pędem ku rzece z tyczkami w ręku, jak ułani do
ataku. W olszynie nie napotkaliśmy nieprzyjaciela, z rozpędu
buchnąłem w wodę i cały urok przygody prysnął. Wylazłem
na drugi brzeg po pas uwalany mułem. W karczmie pod Otłoczynem umyłem się i wysuszyłem. Rano najętą furmanką
dojechałem do Torunia, a stąd koleją przez Poznań, Katowice,
Wiedeń do Zurychu”23.

Klientami nie zawsze uczciwych przewodników byli
także dezerterzy, którzy za granicą szukali ucieczki
przed ciężką i wieloletnią służbą wojskową. Mimo
obowiązywania umów o wzajemnej wymianie tego typu
uciekinierów, które mocarstwa zaborcze starały się zawsze należycie wypełniać, dezerterzy stanowili przez cały
okres istnienia granicy dość liczną grupę wśród nielegalnie szmuglowanych osób. We Włocławku w 1913 r. działał niejaki Mojżesz Wolsztajn, który z bratem trudnił się
nielegalnym przerzutem przez granicę. W sierpniu 1913 r.
z jego usług chcieli skorzystać dwaj uciekinierzy z armii
carskiej Wejchel i Jegorow, którzy za usługę zapłacili 277
rubli. Na trop szajki przemytniczej wpadła jednak policja
i całe przedsięwzięcie skończyło się aresztowaniami24.

Przemycane towary
Bezksiężycowe noce na całej przestrzeni pograniczna
prusko-rosyjskiego w drugiej połowie XIX w. aż do wybuchu I wojny światowej należały więc przede wszystkim
do przemytników. Opis golubianina A. Rieskego obrazowo przedstawia ich rutynowe działania: „Gdy zapadła
noc i zamykano most graniczny na Drwęcy, z pobliskich
wąwozów i lasów ciągnęły pod przekupnym okiem rosyjskiej straży granicznej całe karawany przemytników,
dźwigających na plecach worki wypełnione belami jedwabiu, bawełny, błyskotek, galanterii i wszelkiego
rodzaju tandety niemieckiej. Wszystko to znikało w tajemniczych zakamarkach dobrzyńskich podwórek, skąd

A. Reiske, Golub na przestrzeni wieków, Wąbrzeźno 1939, s. 65.
Z. Morawski, Nie słuchajcie Alojzego Kotwy, Warszawa 1979.
Przemytnictwo, „Gazeta Warszawska” nr 256, 5 XI 1882, cyt. za: K. Latawice, dz.cyt., s. 326–327.
Por. Przemycanie wychodźców, „Postęp” nr 189, 21 VIII 1903.
S. Wojciechowski, Moje wspomnienia, t. 1, Lwów–Warszawa 1938, s. 37–38.
APT/OWł., Urząd Powiatowy we Włocławku, sygn. 2906 b, k. 2–6.

Przemyt a kolej

W odrodzonej Polsce
Odrodzenie Polski po 1918 r. wiązało się z trudnym
i wieloaspektowym procesem integracji ekonomicznej jej terytorium. Granica rozdzielająca centralne ziemie
Rzeczypospolitej zniknęła, pozostawiając jednak po obu
stronach różniące się od siebie społeczności. Z jej likwidacją przestało też istnieć źródło zarobkowania dla okolicznej ludności. Burmistrz Golubia, jednego z dawnych
pogranicznych miasteczek, pisał więc nie bez pewnej dozy
goryczy: „Odzyskanie niepodległości znosi wreszcie kordony. Kupiectwo golubskie przechodzi wówczas wyjątkowo
ciężkie czasy i niejeden warsztat ulega likwidacji. Piękne
sklepy i hotele świecą pustkami, a na rynku wygrzewają się
w słońcu liczne gromady bezrobotnych, nie umiejących sobie znaleźć pracy w tak odmiennych warunkach”30.
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A. Rieske, dz.cyt., s. 64.
R. Stodolny, Wokół dziejów Aleksandrowa Kujawskiego: nazwa,
powstanie i dzieje osady do budowy drogi żelaznej, „Ziemia Kujawska”
2010, t. 23, s. 154.
27
K. Krynicki, Aleksandrów pograniczny, „Czytelnia dla wszystkich. Tygodnik ilustrowany poświęcony nauce, literaturze, polityce
i życiu bieżącemu” nr 1, 5 I 1905, s. 7.
28
S. Komusiński, Losy stacji granicznych z czasów zaborów po
1918 roku, [w:] „Pograniczne czarnych orłów”…, s. 146–147.
29
Rewizye celne, „Głos Warszawski” nr 208, 24 X 1908.
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A. Rieske, dz.cyt., s. 66.
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Smuggling on the Prussian-Russian
border in the 19th and
early 20th centuries
For over one hundred years, the border of two
great powers – Prussia and Russia – ran through
the lands of the former Polish-Lithuanian Commonwealth, which lost its independence at the
end of 18th century. This fact contributed to the
civilizational diversity of Polish lands. The bordeline has become a place of criminal behaviors.
The smuggling of goods and people was a lucrative business and became a cultural phenomenon
which influenced the material state, mentality
and customs of the borderland population.
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Jak bardzo granica prusko-rosyjska separowała tereny,
przez które przebiegała, świadczył przebieg linii kolejowych, będących wedle dziewiętnastowiecznych opinii
krwioobiegiem gospodarczym państwa. Tylko w kilku
punktach drogi żelazne przecinały zaborczy kordon.
Lecz tam, gdzie zaistniały typu skrzyżowania, zachodził
zespół interesujących zjawisk urbanistycznych i społecznych. Jednym z nich było zawsze wzmożenie działalności przemytniczej.
Doskonałą ilustracją jest tu powstanie i bujny rozkwit
Aleksandrowa. Budowa kolei warszawsko-bydgoskiej,
której szyny ułożone w 1862 r. przecięły granicę prusko-rosyjską, spowodowała powstanie stacji w korzystnie położonej geogra icznie osadzie26. Ustanowienie tam urzędów
celnego i pocztowego przyciągnęło także przedsiębiorców zainteresowanych osiągnięciem zysków z międzynarodowego handlu zarówno w sposób legalny, jak i w wyniku działalności wykraczającej poza granice prawa. Szybko
nowa stacja graniczna stała się soczewką skupiającą tego
rodzaju aktywność. Miejscowy weterynarz Konstanty Krynicki z zamiłowania literat-krajoznawca tak charakteryzował nową społeczność wyrosłej wokół granicznego dworca osady: „[w Aleksandrowie] liczną jest klasa ludności, nie
mającej określonego zajęcia: dziś jadą z końmi do Paryża,
jutro pędzą konie na najbliższy punkt przejściowy do Prus,
to przesypują zboże, ro pomagają w rzeźni lub odnoszą towary… niekiedy zabawiają się w kontrabandę, bo od czegóż
pod bokiem granica”27.
Podobne zjawiska zachodziły na innych kolejowych
przejściach granicznych: Sosnowcu na kolei warszawsko-wiedeńskiej czy Nowych Skalmierzycach – stacji
drogi żelaznej warszawsko-kaliskiej28. Stacje graniczne
były więc świadkami różnego rodzaju udanych, ale też
wykrytych aktywności przestępczej, w której obok zawodowych kontrabandzistów udział brali miejscowi

przedsiębiorcy, pracownicy kolei, a także urzędnicy,
wykorzystujący swoją pozycję nadzorców i kontrolerów.
Nadużycia tych ostatnich przy przeszukaniach spowodowały wizytę specjalnego rewizora przysłanego z Petersburga. Po zbadaniu przez niego sytuacji w Aleksandrowie,
Sosnowcu i Szczypiornie na pewien czas wyeliminowano
najbardziej drastyczne malwersacje29.
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regularnymi już transportami szło do Włocławka, Płocka,
Warszawy i dalej w głąb Rosji”25.
W drugą stronę, tzn. z Kongresówki na obszar zaboru
pruskiego przerzucano przede wszystkim artykuły żywnościowe (nabiał, mięso, drób) a także zwierzęta (bydło,
gęsi, konie). Szczególnie te ostanie były przedmiotem nielegalnych transakcji przeprowadzanych przez wyspecjalizowanych w tym koniokradów. Zwierzęta uprowadzone
na terenie Kongresówki sprzedawano korzystnie złodziejom i klientom w Prusach. W miejscowościach położonych
po pruskiej stronie granicy niemal cała żywność pochodziła zza kordonu, co spowodowane było jej konkurencyjną
ceną. Przepisy celne przewidywały jednak ścisłe limity
na tego rodzaju wymianę handlową, która była niezwykle
opłacalna dla producentów i pośredników, dlatego też także kontrabanda żywności była również stałym zjawiskiem
ekonomiczno-społecznym rejonu pogranicza. Gdy kordon
ze względów sanitarnych (np. z powodu zagrożenia epidemią) zamykano i dostawy świeżych produktów przerywano, przyzwyczajona do konsumpcji ludność odczuwała
to nieraz bardzo dotkliwie.

klucz do epoki
Budowa magistrali Śląsk–Gdynia, 1926 r.

Polsko-francuskie kontakty na niwie
gospodarczej w dwudziestoleciu
międzywojennym
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elacje polsko-francuskie w dwudziestoleciu międzywojennym były trudne oraz nacechowane
nieufnością. Jednym z najważniejszych ich przejawów okazały się stosunki gospodarcze. Korzyści
płynące z wymiany handlowej czerpała w zdecydowanie większym stopniu Francja. Polska bowiem
jako słabszy partner godziła się na wiele ustępstw,
mając świadomość prowadzonej przez sojuszniczkę
gry dyplomatycznej. Dlatego też cena, jaką przyszło
zapłacić Drugiej Rzeczypospolitej za utrzymanie aliansu z Trzecią Republiką Francuską, była wysoka. Nie
ulega wątpliwości, że Francja inwestując swój kapitał na polskim rynku, oczekiwała, niewspółmiernych
do zainwestowanych środków, zysków. Rodzi się w tym
momencie pytanie o realną wartość sojuszu dwóch
równorzędnych partnerów, czy nad Sekwaną nie traktowano Polski jako półkolonii?
Wiadomości Historyczne 1/2019

R

Handel to podstawa
„Francja o ile jest szlachetną w polityce, o tyle jest
drażliwą przy wszelkich układach inansowych” – słowa te wypowiedziane przez wiceministra Władysława
Skrzyńskiego były puentą całokształtu polityki gospodarczej Trzeciej Republiki1. Dla Francji wymiana handlowa stanowiła zaplecze nie tylko ekonomiczne,

1

lecz także polityczne. Od niej uzależniała charakter
stosunków z innymi państwami. Dyplomaci francuscy,
mając na względzie sprawę polską, upatrywali w niej
swego sojusznika, lecz na ich warunkach wyłącznie.
Oznaczało to wszak traktowanie Polski jako karty
przetargowej w grze dyplomatycznej. Francja uzależniła Drugą Rzeczpospolitą od siebie, głównie pod
względem gospodarczym w dwudziestoleciu międzywojennym, wymuszając wiele ustępstw za cenę
utrzymania aliansu.
Polsko-francuskie stosunki gospodarcze w omawianym okresie przybierały luktuacyjny charakter w zależności od sytuacji na arenie międzynarodowej.
Wyniszczona działaniami wojennymi Francja potrzebowała zastrzyku inansowego, jakim było uregulowanie reparacji wojennych, oraz odzyskania zainwestowanych kapitałów w carskiej Rosji. Francja otrzymywała wsparcie inansowe od Stanów Zjednoczonych.
Polska zaś, odbudowując swoją państwowość, rozpaczliwie szukała pożyczek w celu rozwijania własnej
gospodarki. Dlatego też z pomocą przyszła jej Francja,
mając na uwadze wykupienie przedsiębiorstw niemieckich oraz widząc słabnące szanse wyegzekwowania
zainwestowanych pieniędzy w carskiej Rosji. Przeniosła zatem swój punkt ciężkości właśnie na Polskę, lokując tam swój kapitał. Pierwszych inwestycji dokonano
w 1920 r. i były one początkiem zawiązywania się relacji gospodarczych.

Z. Landau, J. Tomaszewski, Kapitały obce w Polsce 1918–1939: Materiały i dokumenty, Warszawa 1964.

Gospodarka i polityka
Bez wątpienia wymiana handlowa między Polską
a Francją miała wpływ na kształtowanie się relacji politycznych, wojskowych i społeczno-emigracyjnych.
Dla Polski sprawą pierwszorzędną było podpisanie
sojuszu politycznego i tajnej konwencji wojskowej
(1921), dla Francji zaś wejście w życie powyższego
sojuszu uzależnione było od wymiany not pod bilateralnym traktatem handlowym. Miesiąc przed złożeniem podpisów pod przyszły alians Marszałek Józef
Piłsudski w wywiadzie udzielonym dla „Journal de
Pologne” powiedział, że stosunki z Francją są tak doskonałe, że przybrały znamiona relacji rodzinnych.
Słowa te miały podkreślić znaczenie owego sojuszu
dla wzmocnienia własnego stanowiska wobec opinii
publicznej, była to swoistego rodzaju gra polityczna,
a za kulisami rozgrywały się zupełnie inne scenariusze,
oparte raczej na nieufności.

Traktat handlowy i jego skutki
Tymczasem nawiązanie o icjalnych stosunków gospodarczych między oboma krajami nastąpiło 6 lutego
1922 r., był to pierwszy traktat handlowy, na mocy któ-

Stocznia francuska

11

Wiadomości Historyczne 1/2019

Wizyta Ferdynanda Focha w 1923 r.

rego podpisano szereg umów gospodarczych. Strona
francuska otrzymała większe korzyści w wyniku przyznania jej klauzuli największego uprzywilejowania.
Obejmowała ona produkty wytworzone we Francji, jej
koloniach i protektoratach. Obie strony zagwarantowały ochronę nazw pochodzenia produktów, ustaliły
zniżki celne dla wyrobów uwzględnionych w specjalnej tary ie. Dlatego też Francja uzyskała do 50% ulgi
dla towarów luksusowych: win, przypraw, tytoniu, wódek, serów, wyrobów skórzanych, korkowych, drewnianych, porcelanowych, motoryzacyjnych, kauczuku,
mydła, kosmetyków oraz konfekcji. W zamian Polska
mogła wysyłać, także według najniższych stawek taryfy celnej: produkty rolne, mięso, warzywa, nabiał, naczynia kuchenne czy drewno.
Strona polska, nie mając podpisanych umów handlowych z koloniami francuskimi, nie mogła korzystać
z ulg celnych przy sprowadzaniu towarów z tych terenów. Zatem produkty kolonialne, znajdujące się na specjalnej liście „D”, jak kakao, kawa, herbata, przyprawy
korzenne, bawełna, wełna, jedwabie, kauczuk, miały
najwyższy stopień uprzywilejowania.
Warto jednak na chwilę zatrzymać się nad kwestią
wysyłania polskich produktów do Francji. Szlaki komunikacji były dwa – morski i lądowy. Choć morski
był tańszy w porównaniu z tym drugim, oba wymagały
określonych inwestycji w infrastrukturę itp. Drogą
morską Polska eksportowała swoje produkty dzięki
kooperacji z armatorami zagranicznymi na statkach
pod obcą banderą. Kluczową sprawą była kwestia dostępu do morza, rodząca potrzebę budowy portu
w Gdyni. Drogą lądową w głównej mierze dostarczano węgiel z Górnego Śląska, lecz sprawa ta była o tyle
utrudniona, gdyż wymagała budowy magistrali, łączącej zagłębie węglowe z portem w Gdyni.
Droga uzyskania kredytów na przeprowadzenie tych
inwestycji nie była wcale łatwa. Francja w tym czasie
poniosła ogromne straty inansowe związane z zajęciem
Zagłębia Ruhry, Polska zaś przechodziła in lację. Pewne znamiona poprawy sytuacji gospodarczej nastąpiły

klucz do epoki

Druga Rzeczpospolita jako młode państwo kierowała wzrok również na inne państwa: Wielką Brytanię,
Włochy, Stany Zjednoczone. Jednakże kraje te patrzyły na nią nieprzychylnie, ponieważ nie miały pewności, czy Polska utrzyma się na arenie międzynarodowej,
a jeśli tak się stanie, to na jak długo. Francja zainwestowała w przedsiębiorstwo „Skarboferm” na Górnym Śląsku w 1920 r. w celu osłabienia niemieckich wpływów. Strona francuska wysunęła propozycję zawarcia
umowy naftowej, korzystnej tylko dla Francuzów.
Negocjacje jednak przerwano, ze względu na niesatysfakcjonujące deklaracje ze strony polskiej. W tym też
czasie eksportowano 15 tys. ton polskiego cukru na rynek francuski. Tymczasem ważnym wydarzeniem było
zawiązanie się Polsko-Francuskiej Izby Handlowej
z siedzibami w Warszawie i Paryżu.

klucz do epoki

od wprowadzenia reform Władysława Grabskiego,
które ustabilizowały kraj, dając asumpt zagranicznym
partnerom do ulokowania swojego kapitału. Ponadto
we Francji również doszło do ożywienia gospodarczego, wyrównując poziom produkcji z 1913 r.
Polska nie będąc zadowoloną z poprzedniego traktatu handlowego, czyniła starania, aby podpisać nowy
układ dający większe przywileje stronie polskiej. Konwencja handlowa została zawarta 9 grudnia 1924 r.,
a raty ikacja nastąpiła 10 lipca 1925 r. Podpisanie
wpłynęło dodatnio na zwiększenie obrotu wymiany
handlowej. Francja otrzymała po raz kolejny klauzulę
największego uprzywilejowania, Polska – taryfę minimalną na artykuły, które były przedmiotem eksportu
do Francji.

Rozwój
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Tymczasem zaczęto rozbudowywać port w Gdyni,
dzięki powstałemu Konsorcjum Polsko-Francuskiemu doszło do uruchomienia linii morskiej Gdynia–Hawr. Strona polska złożyła zamówienie na budowę statków we francuskiej stoczni Chantiers Navals Français w 1925 r., które kursowały po morzach
Bałtyckim i Północnym. Następnie zostały ożywione
prace nad budową magistrali łączącej Górny Śląsk
z Gdynią. Wsparcie okazała francuska grupa Scheider-Creuzet w budowie odcinka Herby Nowe – Gdynia.
Uprzednio w pomoc zaangażowały się Stany Zjednoczone, oferując pożyczkę Dillona, ale upatrywały
w tym swój interes, zwłaszcza po wymierzonej Polsce
wojnie celnej przez Niemcy. Wojna celna nie zahamowała eksportu węgla, wręcz przeciwnie, dodatnio
na jego zwiększenie wpłynął jeszcze strajk górników
angielskich w 1926 r.
Na przełomie 1927 i 1928 r. Francja przeżyła chwilowe załamanie gospodarcze, ale nie skutkowało ono
większymi zjawiskami. Tymczasem w międzynarodowej wymianie handlowej przyznała innym państwom
klauzulę najwyższego uprzywilejowania, dając wiele
udogodnień. Polska również chciała otrzymać takowe
zapewnienia, zwłaszcza że francuski dotychczasowy
system kontrolny i celny, wynikający także z konwencji z 1924 r., hamował eksport polskich produktów. Po trwających rozmowach Polska otrzymała
upragnioną klauzulę najwyższego uprzywilejowania na wybrane produkty. Została ona podpisana 24
kwietnia 1929 r. Wówczas ówczesny ambasador polski we Francji Alfred Chłapowski podpisał również
konwencję sanitarno-weterynaryjną, określającą warunki eksportu polskiego mięsa. Powyższa konwencja
nie weszła jednak w życie, gdyż Francja nie chciała jej
raty ikować.

Wyhamowanie
Schyłek lat 20. zapoczątkował światowy kryzys
gospodarczy. Docierał on do każdego państwa z różnym natężeniem. Francja odczuła jego skutki dopiero
w 1931 r. Wtenczas zmieniła ona politykę względem

zagranicznych kontrahentów. Chcąc chronić swój rynek, rozpoczęła wprowadzać obostrzenia, stosując
limity na poszczególne towary. Wówczas Francja
prowadziła z Polską negocjacje w sprawie przemysłu motoryzacyjnego, chcąc zmusić ją do zakupu
samochodów marki Renault. Państwo polskie jednak
nie zgodziło się na warunki umowy ze względu na wysokie koszty, tymczasem lepszą ofertę zaproponowali
Włosi.
W okresie kryzysu ekonomicznego bilans oszacowano dla każdej ze stron na 150 mln franków francuskich. Francja głównie importowała węgiel, drzewo,
konserwy, jarzyny, nasiona. Natomiast do portów francuskich: w Dunkierce wyładowywano polskie drewno,
w Roubaix – towary włókiennicze, a w Calais koronki
i tiule. Niewielkie ilości polskiego węgla wyładowano
w portach Rouen, Hawr, Dunkierka, Marsylii, a w porcie
w Nicei wyładowano go aż 30 tys. ton. Natomiast największe ilości wyładowywano w Pas-de-Calais, dzięki
irmie francuskiej, mającej swoje udziały w Skarbofermie.

Kontakty z koloniami
Druga Rzeczpospolita w obawie przed zahamowaniem wymiany handlowej z sojuszniczką zaczęła
rozmyślać o wdrożeniu w życie pomysłu nawiązania
współpracy z rynkami kolonialnymi. W tym też
celu rozpoczęła działania zmierzające do rozpoznania
terenu i wejścia w korelację z bogatymi przemysłowcami. Inicjatywa ta była potrzebna, ponieważ dzięki
niej Polska miała szerszy ogląd na przepływ towarów
do kolonii francuskich. Ażeby plan ten się powiódł,
ustanowiła na tamtym terenie konsulaty honorowe,
mające charakter gospodarczy. Osobami pełniącymi tę
zaszczytną funkcję byli w większości obywatele francuscy o szerokich kontaktach międzynarodowych.
Strona polska pod tym względem była nieprzygotowana do tego typu negocjacji, ponieważ brakowało jej
stałych połączeń do tak odległych zakątków oraz nie
miała własnych domów handlowych w celu promowania własnych towarów.
W powyższą inicjatywę zaangażowanie sił służby konsularnej wymagało dobrej znajomości przepisów celnych i wiedzy specjalistycznej. Dlatego
też do kolonii delegowano pracowników mających
odpowiednie kompetencje, którzy wespół z konsulem mieli pracować na rzecz państwa polskiego. Zainteresowanie wymianą handlową istniało, ale nie
przybrało ono znaczących rozmiarów. Największymi
odbiorcami polskich produktów były Maroko, Syria,
Liban. Następnie mniejsze zapotrzebowanie zgłaszała Algieria, Tunis, Afryka Zachodnia (Dakar) oraz
Madagaskar. W głównej mierze importowano węgiel
kamienny, drzewo, wyroby drzewne, metalurgiczne, mięsne, włókiennicze oraz naczynia emaliowane.
Wartką kwestią, która skończyła się iaskiem, było
pozyskanie Liberii w celach założenia plantacji, jak
również Madagaskaru.

klucz do epoki

Próba sił
Lata 30. okresu międzywojennego dla stosunków
polsko-francuskich były próbą sił. Francja w tym okresie przeżywała wewnętrzny kryzys związany z częstymi zmianami rządów, wpływającymi na rozwój stosunków z Trzecią Rzeszą (pakt czterech) i ZSRS (pakt
wschodni, raty ikacja paktu francusko-sowieckiego).
Niepewna sytuacja Polski na arenie międzynarodowej, słabnąca rola aliansu, wymusiła na niej realizację
polityki równych odległości, podpisując wpierw ze Stalinem pakt o nieagresji w 1932 r., a później z Hitlerem
deklarację o niestosowaniu przemocy w 1934 r.
Tymczasem w stosunkach gospodarczych wciąż
dostrzegany był ujemny bilans handlowy, wynikający z francuskiej polityki kontyngentowej. Ponadto
oba kraje łączyła bardzo delikatna sprawa związana
z zakładami żyrardowskimi, które przejął francuski
przedsiębiorca, doprowadzając je, dzięki „kreatywnej
księgowości”, do upadku. Kolejnym przykładem tego
typu działań była sprawa funkcjonowania spółki Towarzystwa Elektryczności w Warszawie, którego aktywami formalnie zarządzała strona francuska, a de facto
niemiecka irma – Siemens-Schuckert Werke. Przyjęło
się zatem określać, że stosunki gospodarcze polsko-francuskie były ich odbiciem na niwie politycznej.

Nowy układ

Polsce taryfy minimalnej na produkty wwożone do kolonii francuskich mających ten sam ustrój celny co Metropolia. Natomiast produkty kolonialne miały być traktowane na stopie kraju najbardziej uprzywilejowanego.
Zmiany te miały obowiązywać od 1 maja 1939 r.,
a nadzór nad ich sprawnym wdrożeniem powierzono
dwóm irmom: Polskiemu Towarzystwu Handlu Kompensacyjnego – Zahan i Comité de Coordination przy
Izbie Handlowej Polsko-Francuskiej w Paryżu. Nowy
układ nie zwiększył efektywności w przepływie produktów ani też nie wpłynął dodatnio na handel z koloniami
francuskimi. Kreśliła się natomiast kwestia zakupu sprzętu wojskowego.
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Kwestie wojskowe
Nieodłącznym elementem wymiany gospodarczej
między Polską a Francją były sprawy natury wojskowej.
Pierwsze zobowiązania inansowe zostały zawarte przez
Komitet Narodowy Polski w Paryżu, którego koszty funkcjonowania pokrywała strona francuska. Wówczas również powołana do życia Armia Polska, dzięki dekretowi
z 4 czerwca 1917 r., była inansowana z budżetu francuskiego. Jej organizacją kierowała Francusko-Polska Misja
Wojskowa, na czele której stał generał Louis Archinard.
Od 4 października 1918 r. dowódcą Armii Polskiej został
Józef Haller. Rolą strony francuskiej było umożliwienie
dotarcia armii Hallera do Polski w 1919 r., a także wyszkolenie polskich żołnierzy. Francja na ten cel przeznaczyła środki inansowe, które traktowano jako część zaciągniętego kredytu. Ponadto została pokryta dostawa
materiałów wojennych dla armii polskiej pochodzących
ze składów armii francuskiej z okresu I wojny światowej.
Uregulowanie powyższego długu przysparzało wielu problemów w podziale kredytu wojennego oraz tych
noszących po wojnie pewne cechy kredytu handlowego
i towarowego. Sprawa ujrzała światło dzienne z początkiem lat 30., doprowadzając ostatecznie do konsensusu.
Najważniejszą kwestią jednak w kwestiach wojskowych,
wynikających z konwencji wojskowej z 1921 r., była sprawa otrzymania od strony francuskiej kredytu. W aneksie
do niej Francja przyznawała Polsce kredyt w wysokości
400 mln franków francuskich jako pomoc w rozbudo-
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Pewne ożywienie wymiany gospodarczej nastąpiło
w 1936 r. W głównej mierze był to efekt kolejnych wyborów parlamentarnych, których zwycięstwo odniósł Front
Populaire z Leonem Blumem na czele. Polska wówczas
wykorzystała moment i wypowiedziała obowiązujący
układ z 1924 r. Konsekwencją tegoż działania było podpisanie nowego układu prowizorycznego i płatniczego
18 lipca 1936 r. Został on zawarty na rok, a pod traktat
handlowy złożono podpisy w 1937 r. Polska zagwarantowała Francji, a także Algierii 90% przywozu wybranych
francuskich towarów. Polska mogła eksportować 70%
produktów. Dodatkowo Francja pozwoliła na wywóz
materiałów włókienniczych, kakao, rumu i ryżu z jej kolonii. Następnie traktat został wzmocniony dodatkowym
układem z 27 marca 1939 r., który wszedł w życie 1 maja
1939 r.
W ramach dotychczas obowiązujących przepisów eksport towarów francuskich do Polski nie mógł stanowić
więcej niż 80% wartości eksportu polskiego do Francji.
W tym okresie zauważalna była tendencja spadkowa
w zakresie wysyłania polskich produktów, co z kolei pociągało za sobą jednoczesny spadek wartości eksportu
francuskiego. To w konsekwencji doprowadzało do faktycznego zamrożenia obrotów handlowych między
krajami. Wprowadzono zatem zapis o transakcjach wiązanych, który nakładał obowiązek wyrównania eksportu
z Polski do Francji tych samych produktów, sprowadzanych do kraju. Ponadto przyjęcie tej zasady podyktowane było narastającym długiem Polski wobec Francji.
Do 1937 r. Polska miała ujemne saldo w wymianie handlowej. Ważną kwestią w tym układzie było przyznanie

Wizyta gen. Edwarda Rydza-Śmigłego we Francji
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wie i dozbrojeniu armii. Na jego realizację czekano nad
Wisłą dość długo, bo dopiero udało się otrzymać pierwsze jego transze w 1924 r. Polska początkowo zgodziła się
na trzy raty kredytu, a ich spłata pochodzić miała z dochodów lasów z okolic Torunia, Bydgoszczy i Gdańska oraz
z dzierżawy kopalń Węgla na Górnym Śląsku. Owe propozycje ze strony rządu polskiego nie satysfakcjonowały
Francuzów.
Splot wydarzeń we Francji, jakim były nowe wybory
parlamentarne, przyspieszył inalizację pożyczki. Cartel
de Gauche z Édouardem Herriotem zgodził się na postulaty polskie, rozpoczynając realizację trzech rat kredytu
(czwartą zaś Polska otrzymała w 1931 r.). Tymczasem
do Polski spływały pierwsze dostawy sprzętu artyleryjskiego i lotniczego. Następnie Druga Rzeczpospolita
złożyła również zamówienie na budowę niszczycieli
– „Wicher” i „Burza” oraz na okręty podwodne. Ochłodzenie w stosunkach politycznych i słabnący alians
polsko-francuski ograniczał pole manewru w uzyskaniu
jakichkolwiek kredytów na cele militarne. Wymiana gospodarcza między sojuszniczkami w omawianym okresie
miała ujemny bilans handlowy. Procentowy udział Francji
w eksporcie i imporcie kształtował się w granicach kilku
procent, Polski zaś – jeszcze mniejszy. Najważniejsze polskie produkty, takie jak: węgiel, drewno czy produkty rolne, zostały zredukowane o połowę w ramach kontyngentów wywozowych określonych przez Trzecią Republikę.
Możliwość otrzymania wsparcia inansowego i umocnienia aliansu polsko-francuskiego stała się przedmiotem intensywnie prowadzonych rozmów od wiosny
aż do końca lata 1936 r., których ukoronowaniem była
umowa w Rambouillet, przyznająca długo wyczekiwanie
kredyty na cele zbrojeniowe (500 mln franków rocznie
przez cztery lata). Możliwe to było dzięki splotowi pewnych wydarzeń na arenie międzynarodowej. Remilitaryzacja Nadrenii wymusiła na Francji rozpoczęcie rozmów
z Polską w celu umocnienia sojuszu. Stało się to po raz kolejny za sprawą nowych wyborów w maju 1936 r. Na czele rządu stanął socjalista Leon Blum. Dzięki przyznanym
środkom Polska rozpoczęła realizację zamówień u swego
francuskiego partnera. Dla Drugiej Rzeczypospolitej był
to zaś zwrot w dotychczasowych stosunkach z sojuszniczką.
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Polacy we Francji
Kolejny czynnik wpływający na kształtowanie się
bilateralnych stosunków gospodarczych stanowiła emigracja polska we Francji. Była ważnym elementem determinującym napędzanie koniunktury ekonomicznej. Początkowo dla Francji emigranci polscy stanowili
dodatni czynnik wpływający na kształtowanie się gospodarki. W okresie prosperity prawie półmilionowa
emigracja zasilała wewnętrzny rynek przez dokonywanie licznych operacji inansowych. Natomiast dla strony
polskiej w tej materii niezmiernie istotną kwestią było
pozyskiwanie oszczędności emigrantów. Działo się
to za pośrednictwem banku PKO z siedzibą w Paryżu.
Rola banku przybrała na znaczeniu dopiero od 1930 r.,

jednak zbyt późno ze względu na postępującą depresję
gospodarczą. Wtenczas dla emigracji rozpoczął się niekorzystny czas, wiążący się z powrotem do kraju. Dlatego też jednym z argumentów przemawiającym za niewydalaniem Polaków z Francji była kwestia konsumpcji,
zaspokajania podstawowych potrzeb, dzięki którym obrót handlowy Francji był dodatni.
Strona polska wszelkimi sposobami próbowała
zatrzymać emigrację, wywierając naciski na Francję,
jednak kończyły się one częściej iaskiem aniżeli wymiernym skutkiem. Sprawy emigracji zarobkowej nie
należały do pierwszoplanowych zadań dyplomacji polskiej. W dwudziestoleciu międzywojennym traktowana
ona była jako narzędzie do odnoszenia korzyści lub też
balast prowadzący do przepychanek międzyrządowych i zrzucania odpowiedzialności za ich dalszy los.
W sprawach emigracyjnych zabrakło wyobraźni, szerszego planu, którym można było dobrze pokierować,
ażeby czerpać korzyści. Obostrzenia Francji względem
cudzoziemców, jako konsekwencja narastającego kryzysu gospodarczego w Europie, który z kolei pojawił
się w następstwie krachu w Stanach Zjednoczonych
w 1929 r., także nie były przez stronę polską kwestionowane w zdecydowany sposób ze względu na realną
ocenę własnej pozycji w sojuszu Warszawy i Paryża.

Przegrana pozycja
W całokształcie stosunków polsko-francuskich Polska była na pozycji przegranej. Francja traktowała ją
jak marionetkę, wykorzystując we własnej grze politycznej. Edward Kołodziej stwierdził, że nad Sekwaną
traktowano Drugą Rzeczpospolitą jak kolonię. Można byłoby się zgodzić z owym stwierdzeniem, jednak
skłonna jestem stwierdzić, że stanowiła dla Trzeciej
Republiki półkolonię, gdyż jako państwo mające własną autonomię, armię, uzależniona była od niej gospodarczo. Nad Wisłą oczekiwano innej postawy od swej
sojuszniczki, lecz zmieniająca się sytuacja na arenie
międzynarodowej i wewnętrzny chaos we Francji był
jej ceną, którą płaciła za utrzymanie swojej pozycji i jak
najdłuższe balansowanie na granicy pokoju.
Bibliografia:
❚ Ambrochowicz-Gajownik A., Polsko-francuskie stosunki gospodarcze w okresie międzywojennym – nowe postulaty badawcze, „Przegląd Środkowo-Wschodni” 2016, nr 1.
❚ Bułhak H., Polska–Francja z dziejów sojuszu 1933–1936, Warszawa 2000.
❚ Ciałowicz J., Polsko-francuski sojusz wojskowy 1921–1939, Warszawa 1970.
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Warszawa 1964.
❚ Mazur W., Droga do Rambouillet: zabiegi o francuski kredyt zbrojeniowy na modernizację
Wojska Polskiego (jesień 1935 – jesień 1936), „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2013, nr 2.
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Poznań 1987.
❚ Wołos M., Alfred Chłapowski (1874–1940). Biografia ambasadora Polski we Francji, Toruń 2001.
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Egzekucja publiczna w Lubawie, grudzień 1939, IPN

„Sidła przekonań”

prowadzenie nowych pojęć do historiografii
z reguły budzi wątpliwości i głosy polemiczne,
które jednak świadczą o zainteresowaniu tematem i jego znaczeniu. Z ciekawością przeczytałem polemikę Macieja Mazurkiewicza
na temat mojego tekstu dotyczącego zbrodni pomorskiej 1939, jednak nie mogę się zgodzić z argumentami
mojego adwersarza1.
Wydaje się, że istota naszego sporu jest głębsza
i polega na sposobie patrzenia na przeszłość. Mazurkiewicz postrzega historię przez pryzmat sali sądowej, szukanie dowodów procesowych, argumentacji i retoryki prawniczej. Dla mnie z kolei bliskie jest
postrzeganie roli historyka jako tłumacza przeszłości,
który wartościuje i ocenia, ale przede wszystkim stara
się opisać przeszłość i zrozumieć minione wydarzenia
w szerszym kontekście epoki2.

Według Mazurkiewicza popadłem w „sidła przekonania”, że można wszystko wyjaśnić, a rzeczywistość
jest prostą kwestią, którą wystarczy uporządkować,
aby ją opanować. Rzeczywiście uważam, że zbrodnie
na Pomorzu z 1939 r. można całościowo opisać i próbować wyjaśnić, podobnie jak każde działanie człowieka,
nawet to najstraszniejsze, inaczej praca historyka nie
miałaby sensu.
Mam jednocześnie świadomość, że będzie to wyjaśnienie zawsze cząstkowe, niepełne, które jednak
mniej lub bardziej zbliży nas do prawdy o przeszłości. Daleki jednak jestem od postrzegania przeszłości
jako „prostej kwestii”. Właśnie wprowadzenie terminu
„zbrodnia pomorska 1939” pozwoli na niezawężanie
tamtych wydarzeń tylko do zabijania przez Niemców
polskiej inteligencji, ale umożliwi dostrzec także mordy sąsiedzkie na polskich rolnikach i robotnikach,
o iary akcji T4, które tysiącami były zabijanie na polskim Pomorzu, zbrodnie Wehrmachtu, o iary pacy ika-

W
1

T. Ceran, Zbrodnia pomorska 1939, „Wiadomości Historyczne” 2017, nr 4, s. 4–9; M.J. Mazurkiewicz, Ad vocem tak zwanej zbrodni pomorskiej 1939, „Wiadomości Historyczne” 2018, nr 1, s. 18–20.
2
Zob. T. Ceran, „Historiografia niemiecka” czy „eseistyk anglosaska”, czyli jak (nie) pisać o historii?, [w:] Wiek nienawiści, red. J. Eisler i in.,
Warszawa 2014, s. 53–64.
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Ekshumacje w Wysokiej 2, 1946 r., IPN

cji Bydgoszczy po 3–4 września czy wreszcie wymordowanie pomorskich Żydów już na początku okupacji.
Do tej pory nie ma w historiogra ii terminu, który
obejmowałby te wszystkie wydarzenia, które owszem
były częścią większej całości, ale na Pomorzu miały
swoją regionalną specy ikę. Łączy je czas i miejsce
zbrodni oraz ci sami sprawcy.
Twierdzenie, że wydarzenia nienazwane nie istnieją w historii, wydaje mi się tak oczywiste, że trudno mi się odnieść do wątpliwości polemisty. To historycy w nieskończoności faktów wybierają te, które uznają
za ważne i tylko te fakty, które zostaną opisane i nazwane zaistnieją w nauce historycznej rozumianej jako
wiedza o przeszłości. „Istnienie w przeszłości” i „istnienie w ogóle” są dwoma jednak różnymi płaszczyznami,
które tylko w części są tożsame. W przeciwieństwie
do cytowanego Protagorasa z Abdery, wierzę w istnienie prawdy obiektywnej, w całości dla historyków
niedostępnej. O ile nie ma historii obiektywnej, to jest
historia obiektywizująca, próbująca do niej dotrzeć.

Ludobójstwo czy ludobójstwa?
Z punktu widzenia historycznego nie mam wątpliwości, że wydarzenia na Pomorzu z 1939 r. oraz na Wołyniu
3

i w Galicji Wschodniej z lat 1943–1945 były ludobójstwem zgodnie z konwencją ONZ. Trudno mieć wątpliwości, że zostały popełnione czyny w zamiarze zniszczenia w całości lub w części grupy narodowej. Elementarna
wiedza historyczna do tego wystarczy. Czy w literaturze
prawnej zostało to udowodnione procesowo, to inna
kwestia. Na marginesie warto zauważyć, że termin „ludobójstwo” został trzykrotnie użyty w uzasadnieniu wyroku w sprawie Alberta Forstera z 29 kwietnia 1948 r.,
czyli wcześniej, niż została uchwalona konwencja
ONZ, a zbrodnia ludobójstwa w prawie międzynarodowym jeszcze nie istniała. „W przeciwstawieniu do metod hohenzollernowskiej germanizacji tych ziem z przed
roku 1919, które miały pokrewne cele, lecz inne – choć
też zbrodnicze metody, hitlerowski system rządzenia
zmierzał do osiągniecia swego celu wręcz przez ludobójstwo”3. Wspomniany przez Mazurkiewicza polski Żyd
Rafał Lemkin stworzył pojęcie ludobójstwo, bo termin
denacjonalizacja (wynarodowienie) był nieadekwatny
wobec niemieckiej okupacji w Polsce. Już w 1944 pisał:
„Jeśli ktoś stosuje pojęcie «germanizacji» na przykład
w odniesieniu do Polaków, wedle tej konotacji znaczy
to tyle, że Polacy, jako istoty ludzkie, zostali zachowani
[przy życiu] i że jedynie narzucono im narodowe wzory życia Niemców. Takie pojęcie jest zdecydowanie zbyt
wąskie, aby możliwe było jego zastosowanie na określenie procesu, w którym ludność jest atakowana, w sensie
izycznym, przesiedlana i zastępowana ludnością narodu opresora”4.
Wyobraźnia intelektualna wielu badaczy, choć nie
wszystkich prawników czy historyków prawa, często
nie pozwala dostrzec, że termin ludobójstwo nie zawsze oznacza tylko byt prawny, ale można traktować
go także jako „zjawisko” czy po prostu wydarzenie
historyczne5, które trzeba porównywać z innymi, zauważając nie tylko podobieństwa, lecz także różnice.
Zarzut, że historyk Grzegorz Motyka nie przeprowadził
analizy prawnej udowadniającej, że wydarzenia na Wołyniu były zbrodnią ludobójstwa w sensie prawnym,
jest kuriozalny. Wartością Wołynia’ 43 jest wskazanie
prawdziwych intencji sprawców (przeprowadzenie
masowej eksterminacji pod pozorem chłopskiego buntu ludowego oraz wskazanie nowych komparatystycznych pól badawczych).
Mazurkiewicz nie zgadza się, że historycy i socjologowie dysponują precyzyjniejszą i bogatszą siatką
pojęć służącą do opisu masowych mordów. Ma prawo
do takiej opinii. Jednak to nauki społeczne, głównie socjologia historyczna i studia z zakresu genocide study wypracowały de inicje takich pojęć, jak: masakra,
pogrom, czystka etniczna, ludobójstwo, etnobójstwo,
polibójstwo, ludobójstwo częściowe i ludobójstwa całościowe, aby nie tylko wskazać podobieństwa mię-

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej GK 196/238, Sentencja wyroku w sprawie przeciwko Albertowi Forsterowi, 29 IV 1948 r., k. 10.
R. Lemkin, Rządy państw Osi w okupowanej Europie. Prawa okupacyjne, analiza rządzenia, propozycje zadośćuczynienia, tłum. A. Bieńczyk-Missala i in., Warszawa 2013, s. 111. Praca w wersji angielskiej ukazała się w 1944 r. w Waszyngtonie.
5
T. Iwanek, Zbrodnia ludobójstwa i zbrodnia przeciwko ludzkości w prawie karnym, Warszawa 2015, s. 262.
4
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6
7
8
9

Precyzyjne de iniowanie pojęć i nazywanie wydarzeń historycznych oczywiście jest istotne, jednak czy
jest celem samym w sobie? Wydaje się, że ma przede
wszystkim służyć pełniejszemu zrozumieniu przeszłości. W gruncie rzeczy chodzi o pamięć i opisanie
tragedii tysięcy niewinnych ludzi. Charles Wright Mills
przestrzegał przed fetyszyzacją Pojęć i Wielkiej Teorii i ostrzegał, że nadmierne skupienie się na technice
badań, a nie na nich samych może doprowadzić do intelektualnej bezpłodności9.
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„Przyzwoici Niemcy”
Odnośnie do „przyzwoitych Niemców” Mazurkiewicz zastanawia się nad pytaniem, ilu Polaków zabił
Willy Schlesinger – „przyzwoity Niemiec”, zanim w piaskowni w Łopatkach odmówił zastrzelenia swojej sąsiadki Marii Lewandowskiej. Oczywiście w źródłach
historycznych nie ma o tym żadnej informacji i nie
ma podstaw, aby sądzić, że to zrobił. Pytanie jednak
jest inne. Dlaczego część Niemców postąpiła inaczej
niż większość, która wzięła udział w eksterminacji Polaków. Czym się kierowali?
Niektórzy volksdeutsche starali się pomagać Polakom, ostrzegając ich przed aresztowaniem, zaświadczając, że nie są „elementem antyniemieckim”. Starali
się także o ich zwolnienie z obozów przejściowych.
Niektórzy Niemcy uratowali swoich polskich sąsiadów,
wykupując ich z obozów zatrzymań lub przekonując
sprawców, że Polacy są potrzebni do pracy w niemieckich gospodarstwach i warsztatach. Nieznany z nazwiska niemiecki wartownik wyrzucił z ciężarówki
wiozącej Polaków na rozstrzelanie w Klamrach koło
Chełmna pracownika Urzędu Skarbowego – Tylickiego,
krzycząc, że całe życie będzie mu za to dziękować. Wła-

Zob. L. M. Nijakowski, Rozkosz zemsty. Socjologia historyczna mobilizacji ludobójczej, Warszawa 2013.
Zob. R. Melson, Revolution and Genocide. On the Origins of the Armenian Genocide and the Holocaust, Chicago 1992, s. 22–30.
Zob. J.W. Borejsza, Śmieszne sto milionów Słowian. Wokół światopoglądu Adolfa Hitlera, Gdańsk 2016.
Ch.W. Mills, Wyobraźnia socjologiczna, przeł. M. Bucholc, Warszawa 2007.
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dzy masowymi mordami, lecz także różnice6. Można
im przeciwstawić prawne de inicje zbrodni przeciwko
ludzkości, zbrodni wojennych czy zbrodni ludobójstwa.
Jeżeli mord na Polakach i Żydach nazwiemy tylko
ludobójstwem (z czym się zgadzam), to akcentujemy
jedynie podobieństwa, ale nie różnice. Każdego z elementarną wiedzą historyczną nie trzeba przekonywać,
że niemiecki okupant jednak inaczej traktował Polaków i Żydów. Zarzucanie mi „fetyszyzacji Holocaustu”
jest nieporozumieniem. Uważam, że Holocaust był
wyjątkowym zjawiskiem i termin ten powinien być
zarezerwowany dla określenia Zagłady społeczności
żydowskiej w czasie II wojny światowej. Jednocześnie
uważam, że ludobójstwo nie dotyczyło tylko Żydów,
lecz także innych nacji. W przypadku Żydów i Romów
Niemcy zrealizowali je niemal w całości, w przypadku
Polaków, Rosjan, Ukraińców – częściowo. Dlatego
dla określenia zbrodni niemieckich na Polakach zaproponowałem termin ludobójstwo częściowe (partial
genocide) wymyślony przez Roberta Melsona, który
na podstawie de inicji ONZ („zniszczenie w całości
lub w części”) dokonał takiego rozróżnienia. Jej istotą nie jest eksterminacja całej grupy społecznej, która
ma charakter autoteliczny, tylko jej części w celu zmiany statusu i tożsamości całej grupy. Melson jako przykłady ludobójstwa częściowego podał m.in. eksterminację Polaków i Rosjan w czasie II wojny światowej7.
Używanie tego pojęcia wydaje się właściwe z trzech
powodów: pozwala we właściwy sposób oddać intencje sprawców, nie zrównuje zbrodni niemieckich
popełnionych na ludności polskiej z Holokaustem (total genocide), pozwala dostrzec perspektywiczny cel
okupacji niemieckiej w Polsce – ludobójstwo totalne,
którego jednak nie zrealizowano, ale było planowane8.
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dysław Kleina, wójt Unisławia, został
między patriotyzmem a nacjonaliwypuszczony z obozu zatrzymań
zmem, który może prowadzić do maw Płutowie dzięki wstawiennictwu
sowych mordów12.
Niemca Freichela, któremu pomógł
„Indykatory”
zdać egzamin mistrzowski. NiemieMazurkiewicz pisze o „nietrafności
cki sołtys Kleszczewa (powiat kośindykatora terytorialnego”, ponieważ
cierski) Adolf Beier odmówił podpinie uwzględnia obszaru Wolnego
sania listy z nazwiskami 18 Polaków
Miasta Gdańsk (WMG). Czy nie możprzeznaczonych do rozstrzelania,
na po prostu napisać o „błędnym zaa także powiadomił ich o grożącym
kresie terytorialnym”? Zrozumiałość
im niebezpieczeństwie. Niemiec
w przeciwieństwie do hermetyczstracił stanowisko i został dotkliwie
ności nauki nie jest słabością, tylko
pobity. Maria Sadowska, nauczycielzaletą. WMG – jak wiadomo – nie naka z Kościerzyny, została zwolniona
leżało do II Rzeczpospolitej, a w tekz obozu za wstawiennictwem Niemki
ście wskazuję obszar przedwojeno nazwisku Wodrich, która przekonego województwa pomorskiego,
nała sprawców, że Sadowska w szkoOkładka niemieckiej książki propagandowej „Polska
bo to niemal dokładnie w jego rale tak samo traktowała dzieci pol- państwo grabieżca” z 1939 r.
mach działał pomorski Selbstschutz.
skie i niemieckie. Członek SS Bruno
W Gdańsku przez cały okres dwudziestolecia Niemcy
Strehlke ukrył w stodole Ignacego Dysarza, który był
stanowili ok. 90% ludności, w województwie pomorkierowcą na jego weselu. Pastor ewangelicki z Kościerzyny Fredrich Glahn uratował życie ks. Józefowi Groskim było dokładnie odwrotnie. Niemcy nie musieli
chockiemu i kościerskim siostrom urszulankom. Niewięc masowo terenu tego „odpolszczać” (Entpolonimiec Hoppe z Lipusza, gdzie członkowie Selbstschutzu
sierung) za pomocą eksterminacji, w przeciwieństwie
rozstrzelali 19 Polaków, miał stwierdzić: „To nie są ci
do innych miast Pomorza. Na terenie WMG nie było
Niemcy, co za Wilhelma, lecz jacyś inni, niepodobni
masowych dołów śmierci i palenia zwłok w 1944 r.
do Niemców, a tylko za nich się uważają […] to banda
Oczywiście Polacy byli prześladowani, głównie tramorderców”10.
iali do obozów, m.in. Stutthofu, a kilkadziesiąt osób
Moje twierdzenie, że „czasami więzi lokalne i zwykła
znanych z imienia i nazwiska zostało zamordowanych
ludzka przyzwoitość okazywały się silniejsze niż prow Piaśnicy.
paganda i demoralizacja wojenna” nie opiera się na jedIdąc tropem myślenia Mazurkiewicza, który domaga
nostkowym przekładzie i jest źródłowo uzasadnione.
się, aby zakres terytorialny obejmował tereny, z któByły to jednak przypadki rzadkie, które są jednak
rych pochodziły o iary zamordowane na terenie przedwarte odnotowania, bo nie pozwalają na łatwe uogólwojennego województwa pomorskiego, powinniśmy
nienia, że wszyscy Niemcy byli mordercami. Ma to tak„indykator terytorialny” rozszerzyć o Protektorat
że ogromne znaczenie edukacyjne, aby opowiadając
Czech i Moraw, a także III Rzeszę, bo do Piaśnicy przyo tych wydarzeniach młodym Polakom, kształcić pabywały transporty więźniów również stamtąd i tam
triotów, a nie nacjonalistów.
były mordowane. W przypadku zbrodni pomorskiej
Selbstschutz był organizacją dobrowolną, bo je1939 r. obszar WMG jest istotny z innych powodów.
sienią 1939 r. Niemcy wobec przymusu sytuacyjnego
Geogra iczna bliskość Gdańska sprawiła, że członkowie
i ogólnej atmosfery nie musieli pod sankcją karną egniemieckiego aparatu represji na Pomorzu rekrutowali
zekwować obowiązkowego wstępowania do organisię z gdańskich SS-manów i byli lepiej zorganizowani,
zacji. W większości pomorscy volksdeutsche uznali
co później przełożyło się na liczbę o iar.
to za swój obowiązek11.
Według Mazurkiewicza zaproponowałem takIstotną cechą nazizmu był nacjonalizm i imperiaże błędny zakres temporalny, bo zbrodnie trwały
lizm niemiecki. Wątek, czy nazizm był prawicowy
do 1940 r. W literaturze rzeczywiście znajdziemy
czy lewicowy, czy kategorie te są w ogóle adekwatne
o tym informacje, ale trudno traktować je bezkrydo opisu tej ideologii, to odrębne zagadnienie niezwiątycznie. Główne organizacje odpowiedzialne za dozane z tematem artykułu. Nie widzę zagrożenia, że użykonanie zbrodni pomorskiej zostały rozwiązane już
wanie pojęcia „niemiecki nacjonalista” prowadzi do euw 1939 r. (Selbstschutz i Einsatzgruppen). Niemiecfemistycznego „nazisty”. Motto z albumu Selbstschutz
cy autorzy monogra ii o Selbstschutzu podają 225
Westpreussen pokazuje natomiast zasadniczą różnicę
nazw miejscowości – miejsca kaźni z Okręgu Rzeszy
10
Zob. A. Paczoska-Hauke, T. Rabant, Postawy Niemców wobec ludności polskiej, [w:] Kościerzyna i powiat kościerski w latach II wojny światowej 1939–1945, Kościerzyna 2009, s. 387.
11
Zob. I. Mazanowska, Karolewo 1939. Zbrodnie w obozie Selbstschutz Westpreussen, Gdańsk–Warszawa 2017.
12
Termin „nacjonalizm” rozumiem w świetle praktyki, tradycji i historii środkowoeuropejskiej, nie zaś anglosaskiej jako pojęcie neutralne
aksjologicznie.

Gdańsk Prusy Zachodnie, tylko w czterech przypadkach podaje się także rok 194013. Jeżeli uwzględnimy
obszar całego przedwojennego województwa pomorskiego, proporcje te wyglądają 406:4. Pierwsze trzy
miejsca: Piaśnica, Szpęgawsk i Chojnice związane są
z rozstrzeliwaniami psychicznie chorych w ramach
akcji T4, które trwały do pierwszych miesięcy 1940 r.
Czwarte miejsce to więzienie w Świeciu, gdzie członkowie Selbstschutzu mieli rozstrzelać 3 Polaków.
Nie mogło wydarzyć się to jednak w 1940 r., skoro
Selbstschutz rozwiązano 26 listopada 1939 r. lub nie
byli to Selbstschutzmani. Nie ulega wątpliwość, że
główna akcja eksterminacyjna została przeprowadzona w 1939 r. i nawet jeżeli w pojedynczych przypadkach zdarzały się egzekucje także w pierwszych
miesiącach następnego roku, akcentowanie w nazwie
roku 1940 r. byłoby niewłaściwe.

„Regionalny partykularyzm”

13

Ch. Jansen, A. Weckbecker, Der „Volksdeutsche Selbstschutz“ in Polen 1939/40, München 1992, s. 212–223.
A. Lasik, Volksdeutsche z ziem zachodnich Drugiej Rzeczypospolitej w załogach nazistowskich obozów koncentracyjnych, [w:] Wrzesień 1939
roku i jego konsekwencje dla ziem zachodnich i północnych Drugiej Rzeczypospolitej, red. R. Sudziński, W. Jastrzębski, Toruń–Bydgoszcz 2001,
s. 221–231.
15
M. Broszat, Narodowo-socjalistyczna polityka w sprawie Polski, Warszawa–Poznań 1966, s. 61–62.
16
S. Salmonowicz, „Życie jak osioł ucieka…”. Wspomnienia, Bydgoszcz–Gdańsk 2014, s. 48.
17
P. Longerich, Hitler. Biografia, przeł. M. Antkowiak, Warszawa 2017, s. 839.
14

19

Wiadomości Historyczne 1/2019

Z trzech wskazanych argumentów potwierdzających
konieczność wyodrębnienia ze zbrodni niemieckich
w okupowanej Polsce przypadku Pomorza z 1939 r.
(skala zbrodni, jej charakter i rola Selbstschutzu nieporównywalnie większa niż w każdym innym regionie okupowanej Polski) Mazurkiewicz nie podważył
żadnego. Dodam czwarty. Choć propaganda niemiecka
mówiła o ponownym przyłączeniu do Niemiec obszarów całej Polski Zachodniej, to tylko na Pomorzu miało
to szczególne znaczenie ze względu na istnienie tzw.
korytarza pomorskiego, który był traktowany przez
Niemców jako szczególna egzempli ikacja niesprawiedliwości dziejowej. Także wydarzenia w Bydgoszczy z 3 i 4 września sprawiły, że jak pokazuje Alek-

klucz do epoki

Wizualizacja pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

sander Lasik, pomorscy volksdeutsche byli znacznie
bardziej podatni na nazistowską propagandę niż volksdeutsche z Wielkopolski czy Górnego Śląska14.
W dniu 2 października 2018 r. w centrum Torunia,
stolicy przedwojennego województwa pomorskiego,
odsłonięto pomnik o iar zbrodni pomorskiej 1939.
Na pomniku symbolizującym opuszczony dom, do którego domownicy już nie wrócą, wyryto 406 nazw miejscowości, w których mordowano pomorskich obywateli II RP. Odsłonięto go w rocznicę urodzin dr. Józefa
Bednarza, „pomorskiego Korczaka”. Bednarz był
wybitnym psychiatrą, dyrektorem Zakładu Psychiatrycznego w Świeciu. Nie opuścił swoich pacjentów
i w październiku 1939 r. został razem z nimi rozstrzelany. Zginął najprawdopodobniej w Mniszku. O Bednarzu jako osobie zamordowanej w Mniszku wie mało
osób, o Bednarzu jako symbolu zbrodni pomorskiej być
może dowie się ich znacznie więcej.
Na zakończenie zacytuję dwie opinie, które w mojej ocenie uzasadniają potrzebę wprowadzenia terminu „zbrodnia pomorska 1939” do historiografii
i pamięci narodowej: Według niemieckiego historyka Martina Broszata „kilkadziesiąt tysięcy Polaków padło ofiarą samych tylko lokalnych egzekucji
dokonanych przez SS, policję i rekrutującego się
z Volksdeutschów Selbstschutzu […] Czołowe miejsce, wyprzedając wszystkie inne okręgi, zajmowało
Pomorze”15. Z kolei zdaniem polskiego historyka
Stanisława Salmonowicza: „Świat, a nawet polskie
społeczeństwo i polska historiografia II wojny, nigdy
w pełni nie wyeksponowała w skali szerszej niż regionalna specyficznego charakteru zbrodni niemieckich na Pomorzu w tym pierwszym okresie okupacji”16. Pozostanę przy zdaniu, że wydarzenia na Pomorzu Gdańskim z 1939 r., nazwane przez Mazurkiewicza „regionalnym partykulatyzmem”, na tle tego,
co się wydarzyło w całej okupowanej Polsce, były
wyjątkowe i powinny zostać nazwane jednym
wspólnym terminem, zaś opisane w szerszym kontekście historycznym, pokazującym ich znaczenie
nie tylko w historii okupacji niemieckiej w Polsce,
ale w dziejach II wojny światowej. Peter Longerich
w najnowszej biografii Hitlera napisał: „Masowymi
rozstrzeliwaniami w Polsce oraz mordowaniem chorych, reżim hitlerowski przekroczył próg systematycznej, rasistowsko umotywowanej polityki zagłady – prawie dwa lata, zanim w 1941 r. przystąpiono
do masowego mordowania Żydów”17.

podróże w czasie i przestrzeni
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Liceum Krzemienieckie
w odrodzonej Polsce (1920–1939)
Ewa Danowska

iceum Krzemienieckie powstało na fundamentach
ideowych Gimnazjum Wołyńskiego, założonego przez
Tadeusza Czackiego i Hugona Kołłątaja w 1805 r.
Było fenomenem edukacyjnym lat międzywojennych, któremu nie dorównywała żadna inna szkoła.
Było nie tylko placówką oświatową, lecz także centrum
kulturalnym powiatu krzemienieckiego, a nawet całego
Wołynia, organizującym życie społeczne. Krzemieniec nazywano wówczas „Rzeczpospolitą Krzemieniecką”1.
Należy pamiętać, że nazwa „Liceum” miała charakter historyczny. Liceum Krzemienieckie istniejące
w latach 1920–1939 nie było pojedynczą szkołą, lecz
dużym zespołem szkół, internatów, zakładów naukowych, ośrodków doskonalenia i uniwersytetów ludowych, utrzymywanych z dochodów przynoszonych
przez własne majątki. Wszystko to, rozrzucone na dużej powierzchni, sięgające nie tylko sąsiednich powiatów, lecz także województw2. Po zakończeniu I wojny
światowej, gdy granice Rzeczypospolitej Polskiej nie
były ostatecznie ustalone, a przynależność państwowa
Krzemieńca rozstrzygnięta, bardzo szybko zadecydowano o przekazaniu dawnych zabudowań dawnego
Liceum w polskie władanie3.

L

Siła tradycji
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Starania o reaktywację szkoły, nawiązującej do
tradycji szkoły Czackiego z XIX w., podjęto już w 1919 r.
w środowisku warszawskim i krzemienieckim, głównie
za sprawą osób skupionych wokół Polskiej Macierzy
Szkolnej. Inicjatorzy, mimo trwających działań wojny
polsko-bolszewickiej, zwołali w Warszawie 8 kwietnia

1920 r. naradę przedstawicieli rządu i towarzystw naukowych. Jednogłośnie opowiedziano się za wznowieniem działalności szkoły pod nazwą Liceum Krzemienieckie. Starania prawnie usankcjonował Naczelny
Wódz Wojsk Polskich Józef Piłsudski, który 27 maja
1920 r. wydał rozkaz nr 162 o powołaniu Liceum. Aby
zapewnić placówce inansowe podstawy do sprawnego działania, w kolejnym rozkazie z tego samego dnia
(nr 163) ogłosił decyzję o majątkowym zabezpieczeniu
Liceum przez przekazanie w zarząd i użytkowanie majątków leśnych, stawów rybnych i gospodarstw rolnych4.
Pod zarządem Liceum znalazło się prawie 40 tys. ha
ziemi, kilka zakładów przemysłowych (tartaki, mleczarnie, młyny) oraz liczne budynki na czele z obszernymi
pojezuickimi zabudowaniami w Krzemieńcu. Liceum
Krzemienieckie, bogato uposażone przez państwo
w ziemię i przedsiębiorstwa przemysłowe, było niezależne inansowo i nie musiało troszczyć się o środki
materialne5.

Trudne realia i odnowa
Stan zabudowań szkolnych przedstawiał się fatalnie
– stropy były przegniłe i groziły zawaleniem, sale pozbawione drzwi, okien, podłóg oraz pieców. Wszystko należało odbudowywać, remontować i na nowo urządzać. Polacy
z całego kraju z dużą życzliwością interesowali się powstającą szkołą, chociaż można było spotkać się z wrogością
antypolsko nastawionej części okolicznej ludności6. Józef
Stemler napisał: „Dookoła żywioł zbolszewiczały, zdemoralizowany przez wojnę, brak wszelkiej organizacji;
ludność rozpasana i wrogo usposobiona”7.
W zamierzeniach Liceum miało szerzyć polską kulturę i dawać uczniom przygotowanie zawodowe. W kompleksie szkół ogólnokształcących i fachowych kształcono

1
A. Szmyt, Tradycja szkoły Tadeusza Czackiego i Hugona Kołłątaja w Polsce Odrodzonej, [w:] Przełomy edukacyjne. Dziedzictwo polskiej teorii
i praktyki, red. W. Szulakiewicz, Toruń 2011, s. 114–126; B. Gorska, Rzeczpospolita Krzemieniecka albo Nowe Ateny Wołyńskie, Kraków 2017,
s. 1. O Gimnazjum Wołyńskim założonym w 1805 r. zob. m.in.: E. Danowska, Tadeusz Czacki 1765–1813. Na pograniczu epok i ziem, Kraków
2006, s. 262 i n.
2
J. Gusławska, Krzemieniec i okolice. Przewodnik turystyczny, Lviv 2001, s. 64.
3
A. Szmyt, Organizacja i struktura Liceum Krzemienieckiego 1920–1939, „Artes Liberales. Zeszyty Naukowe Akademii Humanistycznej im.
A. Gieysztora. Liceum Krzemienieckie w kontekście rozwoju oświaty, nauki i kultury na Wołyniu w XX w.”, red. K. Bartnicka, R. 4, nr 1 (6), Pułtusk
2009 [dalej: „Artes Liberales” 2009], s. 26–27.
4
A. Szmyt, Organizacja i struktura…, s. 27–28. Zob. więcej: S. Paluchowski, Wskrzeszenie Liceum Krzemienieckiego, „Ziemia” 1926, R. 11, nr
11, s. 162–164; K. Warda, Szkice z dziejów szkół krzemienieckich. Biblioteki liceum, ich zasoby i losy, Kielce 2000, s. 1072–109; Liceum Krzemienieckie w dobie obecnej 1920–1935, oprac. zbiorowe, Krzemieniec 1935, s. 5–6; M. Kałuski, Liceum Krzemienieckie na Wołyniu w latach 1919–1939,
http://www.wolhynia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=69:liceum-krzemienieckie-na-wolyniu-w-latach-1919-1939&
catid=10&Itemid=109 (dostęp: luty 2018), s. 1–2.
5
W. Mędrzecki, Liceum Krzemienieckie w życiu publicznym Drugiej Rzeczypospolitej, „Artes Liberales” 2009, s. 131. Spis szkół i majątków
Liceum Krzemienieckiego zob. J. Stemler, Liceum Krzemienieckie. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość, Warszawa 1927, s. 23–26.
6
W. Koszewska, „Liceum Krzemienieckie człowiekiem stoi”. Służba Polsce i narodowi polskiemu dr. Marka Piekarskiego w latach 1922–1927,
[w:] Dziedzictwo Kresów. Nauka i edukacja, red. I. Kozimala, A. Królikowska, B. Topij-Stempińska, Kraków 2013, s. 125–127.
7
J. Stemler, dz.cyt., s. 20.
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późniejszych nauczycieli, pracowników w dziedzinie leśnej, rolnej, przemysłowej i handlowej8.
W pierwszych latach istnienia placówki panowało przekonanie, że jej priorytetem jest pomoc polskim dzieciom
i młodzieży pochodzącym ze wschodu, które wskutek
wojennej zawieruchy straciły rodzinny dom i często były
sierotami. Grupę młodzieży stanowili młodzi ludzie, którzy przerwali naukę wskutek służby wojskowej, a także
dzieci polskich wojskowych osadników9.
Ze względu na dużą liczbę młodzieży bezdomnej,
w marcu 1921 r. powstał internat, który stanowił ich jedyny dach nad głową. Początkowo warunki były bardzo
trudne – w zniszczonych budynkach brakowało drzwi
i okien, łóżek, sienników czy ławek. Spano na podłodze,
na słomie. W umywalniach było kilka starych miednic,
a w jadalni nieco misek i talerzy. Z czasem, systematycznie,
dzięki prowadzonym pracom sytuacja się poprawiła10.
W ciągu paru lat doprowadzono do porządku także
majątki ziemskie należące do Liceum Krzemienieckiego
– wybudowano leśniczówki i gajówki, zbudowano elektrownię, zaprowadzono kanalizację i wodociągi, a gdzie
do tej pory można było utonąć w błocie – wybudowano
jezdnie i chodniki. Również same zabudowania licealne
nabrały nowego wyglądu – zniszczone sale: kolumnową,
biblioteczną, im. Kołłątaja i teatralną odnowiono, zachowując ich dawny charakter z czasów Tadeusza Czackiego11.

Uczniowie
Odnotowano, że w roku szkolnym 1922/1923 w trzech
placówkach na średnim poziomie nauczania pobierało naukę 550 uczniów, w tym 152 uczennice. Liczba ta wzrastała, bo w roku szkolnym 1925/1926 odnotowano już
675 uczniów13.
W roku szkolnym 1929/1930 w seminarium nauczycielskim uczyło się 196 uczniów, a około 60% tej liczby
stanowiły dziewczęta. Spośród ogółu 57% osób deklarowało wyznanie rzymskokatolickie, 32% prawosławne,

A. Szmyt, Organizacja i struktura…, s. 29. W. Mędrzecki, dz.cyt., s. 131.
E. Żórawska, Chronologia rozwoju odrodzonego Liceum Krzemienieckiego, „Biesiada Krzemieniecka”, z. 3, „Liceum Krzemienieckie 1920–
1939”, Londyn 1998, s. 37.
10
J. Stemler, dz.cyt., s. 21.
11
A. Szmyt, Organizacja i struktura…, s. 30–32. O uniwersytetach ludowych zob. J. Sułkowska-Gładuń, Uniwersytety ludowe Liceum Krzemienieckiego, „Biesiada Krzemieniecka”, z. 3, „Liceum Krzemienieckie 1920–1939”, Londyn 1998, s. 23–35; T. Maliszewski, Polsko-ukraińskie
uniwersytety ludowe Liceum Krzemienieckiego, [w:] „Ateny Wołyńskie” – między historią a współczesnością, red. A. Szmyt, H. Stroński, Olszyn–
Krzemieniec 2015, s. 239–252. Struktura Liceum Krzemienieckiego zob. B. Gorska, dz.cyt., s. 334–336.
12
W. Żółkiewski, Kierownictwo i zespół pedagogiczny szkół kuratorium Liceum Krzemienieckiego w latach 1920–1939, „Biesiada Krzemieniecka”, z. 3, „Liceum Krzemienieckie 1920–1939”, Londyn 1998, s. 101. Zob. wykaz nauczycieli wszystkich przedmiotów Liceum Krzemienieckiego, tabela s. 102–113.
13
K. Groszyński, Mój Krzemieniec, „Biesiada Krzemieniecka”, z. 3, „Liceum Krzemienieckie 1920–1939”, Londyn 1998, s. 50–51, 53.
9

21

Wiadomości Historyczne 1/2019

8

Pierwszy rok szkolny Liceum Krzemienieckiego rozpoczął się formalnie w lutym 1921 r. Już wcześniej, w pierwszej kolejności uruchomiono trzy klasy Koedukacyjnego
Seminarium Nauczycielskiego (20 stycznia 1920 r.) oraz
dwie klasy Koedukacyjnego Gimnazjum im. Tadeusza
Czackiego (1 maja 1920 r.), z rozszerzonym programem
matematyki i izyki. W następnym roku szkolnym Seminarium Nauczycielskie miało już komplet pięciu kursów.
W roku szkolnym 1921/1922 przy Seminarium powstała
też Szkoła Ćwiczeń.
Na uruchomienie innych zaplanowanych szkół należało
poczekać do połowy 1922 r. Formalnie otwarto wówczas
Gimnazjum, Licealną Szkołę Rolniczą z wydziałem rolnym i leśnym w Białokrynicy oraz preparandę przygotowującą uczniów do Seminarium Nauczycielskiego. Było
to o tyle ważne, że w odrodzonej Polsce brakowało nauczycieli. W kolejnych latach poszerzano kierunki kształcenia w Liceum, uruchomiono Szkołę Gajowych w Surażu oraz internaty męski i żeński w Krzemieńcu.
Z czasem organizowano też kolejne szkoły zawodowe, należące do zespołu Liceum Krzemienieckiego: m.in.
w 1928 r. powstała Niższa Szkoła Rzemieślniczo-Przemysłowa w Smydze, potem Gimnazjum Spółdzielcze,
Niższa Szkoła Ogrodnicza w Leduchowie, Roczna Szkoła Przysposobienia Rolniczego w Wiśniowcu oraz Liceum Handlowe.
Liceum zaczęło prowadzić też działalność dodatkową
– utworzono szkoły ludowe, tzw. uniwersytety ludowe
w Michałówce i Różynie, uruchomiono liczne kursy gospodarstwa domowego. Oprócz tego przy Liceum Krzemienieckim funkcjonowały trzy przedszkola. Ostatecznie
wśród placówek podległych Liceum Krzemienieckiemu
znalazły się cztery zasadnicze typy zakładów: ogólnokształcące, pedagogiczny, zawodowy i oświatowy12.
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a 11% – mojżeszowe. W tym czasie do szkoły powszechnej, nazywanej Szkołą Ćwiczeń, uczęszczało 307 dzieci.
W Gimnazjum im. T. Czackiego było wówczas 166 uczniów
(103 chłopców i 63 dziewczynki)14.
Regulamin stanowił, że młodzież gimnazjum i seminarium nauczycielskiego Liceum Krzemienieckiego zobowiązana była nosić w szkole i poza szkołą mundurek.
Niwelowało to różnice społeczne. Był on prosty, praktyczny i gustowny, a uczniowie mogli wykazać swoją inwencję
tylko w niewielkich detalach stroju15.

Pracownicy
Przez cały okres istnienia Liceum Krzemienieckiego
przewinęło się przez jej placówki 227 osób kadry pedagogicznej, nie licząc kuratorów, bibliotekarzy czy instruktorów pracowni specjalistycznych. Dwudziestu nauczycieli
zatrudnionych było tylko w uniwersytetach ludowych.
W międzywojennej Polsce zawód nauczyciela nie był
tak sfeminizowany, a w krzemienieckich szkołach uczyła porównywalna liczba nauczycieli i nauczycielek. Kadra
nauczycielska zarabiała godnie, mogła też liczyć na mieszkania służbowe16.
W 1922 r. w Liceum Krzemienieckim przeprowadzono
pierwszy egzamin maturalny, a w październiku 1922 r.
do Krzemieńca przybył Józef Piłsudski17.
W 1923 r. została założona Biblioteka Liceum Krzemienieckiego18. Księgozbiór liczył ponad 10 tys. tomów
– z dawnych, cennych i wartościowych zbiorów, wywiezionych przez Rosjan w 1831 r., mimo podejmowanych
starań, nic nie wróciło. Natomiast okoliczni obywatele
chętnie przekazywali Bibliotece dary książkowe19.
Warto nieco miejsca poświęcić ludziom, dzięki których
działalności powstało Liceum Krzemienieckie i mogło
pomyślnie się rozwijać. Jego pierwszym, tymczasowym
kierownikiem był dr Teodor Mianowski, a dyrektorem
Seminarium Nauczycielskiego Piotr Moczulski. Od 1 lutego 1922 r. z polecenia Polskiego Komitetu Wykonawczego na Rusi zwierzchnikiem Liceum w randze wizytatora
(z uprawnieniami kuratora) został dr Marek Piekarski.
Był bardzo zaangażowany w swoją pracę i duży nacisk
kładł na rolę szkół w zachowanie polskości na Kresach.
Uważał np., że zatrudnianie nauczycieli innej narodowości
niż polska i innego wyznania niż katolickie jest niesłuszne, bronił się też przed przyjmowaniem uczniów Ukraińców20. Piekarski z odrodzonego Liceum Krzemienieckie14

go chciał stworzyć wzorową szkołę, a zarazem ośrodek
polskiej kultury na Kresach. Jako priorytet uznał zapewnienie młodzieży godziwych warunków życia i nauki,
kształtowanie ich kultury i wiedzy, wpajanie wartości obywatelskich, a także praktyczne przygotowanie zawodowe
– za najpilniejsze uważając przygotowanie nauczycieli21.
Po przewrocie majowym w 1926 r. w Liceum Krzemienieckim zaszły zmiany personalne. Na stanowisku
kuratora dr. Marka Piekarskiego zastąpił chwilowo Stanisław Paluchowski, dotychczasowy dyrektor VI gimnazjum we Lwowie, a po nim Juliusz Poniatowski, działacz
ludowy, który zaplanował radykalną modernizację placówki22. Pragnął on przekształcić dotychczasowy „bastion
kresowy” w nowoczesną instytucję edukacyjno-kulturalną wychowującą młodych obywateli wszystkich narodowości i wyznań, w duchu wzajemnego poszanowania23.

Nowoczesne nauczanie
Najważniejszym eksperymentem było wprowadzenie
w życie tzw. systemu daltońskiego opracowanego przez
amerykańską nauczycielkę Helen Pankhurst. W miejsce
tradycyjnego systemu klasowo-lekcyjnego przewidziano indywidualne miesięczne przydziały pracy, które
uczeń podejmował samodzielnie, korzystając ze specjalistycznych pracowni. Na początku roku nauczyciel przedstawiał plan całorocznej pracy, a tempo nauki było dostosowane do możliwości danego ucznia, wdrażanego
do samodzielności. System daltoński zaczęto z czasem
nazywać „krzemienieckim”24. Początkowo objęte nim zostały cztery klasy Gimnazjum i cztery kursy Seminarium
Nauczycielskiego, a tradycyjny system pozostał w klasach

B. Gorska, dz.cyt., s. 250–253.
Tamże, s. 144–147; A. Sheybal-Rostek, Kadra pedagogiczna i pracownicy Liceum Krzemienieckiego w latach 1920–1939, „Artes Liberales”
2009, R. 4, nr 1 (6), s. 61–68.
16
A. Szmyt, Organizacja i struktura…, s. 32; W. Koszewska, dz.cyt., s. 128. Józef Piłsudski ponownie odwiedził Krzemieniec w 1926 r.
17
E. Żórawska, dz.cyt., s. 38.
18
Liceum Krzemienieckie w dobie…, s. 36. Zob. więcej: K. Warda, dz.cyt., s. 128–173.
19
A. Szmyt, Organizacja i struktura…, s. 34–35.W. Chrząszczewski, Piekarski Marek (1878–1951), [w:] Polski słownik biograficzny [dalej:
PSB], t. 26, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1981, s. 71–73.
20
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A. Szmyt, Organizacja i struktura…, s. 35; J. Molenda, Poniatowski Juliusz (1886–1975), [w:] PSB, t. 27, Wrocław–Warszawa–Kraków–
Gdańsk–Łódź 1982, s. 438–444.
22
W. Mędrzecki, dz.cyt., s. 132.
23
Daltoński plan w: Wielka Encyklopedia PWN, Warszawa 2002, t. 6, s. 492.
24
E. Żórawska, dz.cyt., s. 39–40; K. Warda, dz.cyt., s. 123–124.
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Widok na Górę Królowej Bony

Uroczystości państwowe i przerwana historia
W Liceum Krzemienieckim stałą zasadą i zwyczajem
było organizowanie uroczystości narodowych, przy licznej
obecności lokalnego społeczeństwa. Obchodzono m.in. kolejne rocznice uchwalenia Konstytucji 3 maja czy rocznice wybuchu powstania listopadowego29.
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W nowej rzeczywistości
Po drugiej wojnie światowej w budynkach Liceum
mieściły się ukraińskie placówki oświatowe o pro ilu
kształcenia nauczycieli. Od 2002 r. funkcjonuje tam Instytut Humanistyczno-Pedagogiczny im. Tarasa Szewczenki,
w 2014 r. przemianowany na Krzemieniecką Obwodową
Akademię Humanistyczno-Pedagogiczną in. T. Szewczenki33.
Wszystkie zdjęcia pochodzą z publikacji: Liceum Krzemienieckie
w dobie obecnej 1929–1935, oprac. zbiorowe, Krzemieniec 1935.
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The Krzemieniec Lyceum in reborn
Poland (1920–1939)
The Krzemieniec Lyceum was a secondary school
based on the same ideas as the 18th century Volhynian Gymnasium which had been founded by Tadeusz
Czacki and Hugon Kołłątaj in 1805 and had existed
under the name of the Krzemieniec Lyceum until 1833.
The attempts to recreate the Lyceum were supported by the Chief Commander of the Polish Army Józef
Piłsudski who enabled its reactivation by issuing the
appropriate order on 27 May 1920. The Lyceum was
intended to spread Polish culture in the Eastern Borderlands and educate the youth, preparing them for
work.
The first post-World War I years were very difficult
however, with time and excellent state-ensured financial base for educational and cultural activity, it became
very popular. The name “Lyceum” was historical in character, as this institution between 1920 and 1939 encompassed a set of schools: a gymnasium, a teacher’s
seminary, and a farming and forestry school as well as
dorms, training centers and People’s Universities. Both
students and teachers were given excellent conditions
for work, study and recreation. The school constituted
a center of Polish culture and education in Volhynia.
After the Soviet invasion on 17 September 1939 the
Lyceum ceased to exist.
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Społeczność szkolna w 1939 r. przygotowywała się na
uroczyste obchody – pod patronatem prezydenta Ignacego Mościckiego – 130 rocznicy urodzin i 90 rocznicy
śmierci Juliusza Słowackiego, słynnego poety pochodzącego z Krzemieńca. Niestety, okazało się, że kolejna
przewidziana na 23 września 1939 r. część uroczystości
nie mogła już się odbyć z powodu wybuchu wojny30.
W dniu 17 września 1939 r. wojska sowieckie wkroczyły
do Krzemieńca, a Liceum przestało istnieć31.
Jak za czasów Tadeusza Czackiego, tak również wychowankowie i absolwenci Liceum Krzemienieckiego
1920–1939 przywiązani byli do swojej szkoły. Począwszy
od 1932 r., odbywały się zjazdy absolwentów, którzy powołali „Zrzeszenie Byłych Wychowanków Liceum Krzemienieckiego”32.
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maturalnych i niższych gimnazjalnych. Od roku szkolnego 1929/1930 objęte nim zostały wszystkie szkolne
placówki w Krzemieńcu. Po opanowaniu wstępnych
trudności przystosowano system daltoński do polskiego
szkolnictwa, dokonując mody ikacji. Stosowanie tej metody wpłynęło na rozwijanie indywidualności uczniów,
pociągając za sobą wzmożoną pracę nauczycieli25.
Liceum Krzemienieckie dysponowało nowoczesnym
wyposażeniem do prowadzenia zajęć wychowania izycznego. W gimnazjum były sale gimnastyczne z wszelkimi przyrządami oraz przebieralnie, a na zewnątrz dwa
boiska sportowe – do gry w siatkówkę i piłkę ręczną.
Nigdy wśród uczniów nie propagowano gry w piłkę
nożną, ponieważ uważano tę dyscyplinę za niebezpieczną, brutalną i nieodpowiednia dla młodzieży. Zimą boiska
zamieniały się w lodowiska. Na poboczu znajdowała się
żwirowana bieżnia. Lekcje wychowania izycznego prowadzone były na wysokim poziomie, a zajęcia atrakcyjne.
Regularnie odbywały się zawody sportowe, np. narciarskie. Wśród krzemienieckich uczniów, zarówno starszych,
jak i młodszych popularne było puszczanie własnoręcznie
wykonanych w pracowni stolarskiej – latawców – zwłaszcza z pobliskiej góry Bony oraz Czerczy26.
Warto dodać, że przy krzemienieckich szkołach funkcjonował gabinet lekarski oraz stomatologiczny, a władze szkolne dbały o przyjemności uczniów, organizując
w ciągu roku dwie wycieczki krajoznawcze w bliższe
i dalsze okolice Polski27.
Po powołaniu Juliusza Poniatowskiego na stanowisko
ministra rolnictwa w 1934 r. jego pracę kontynuowali kolejno: Eustachy Nowicki, potem Karol Kochler, a od 1936 r.
aż do wybuchu II wojny światowej – Stefan Czarnocki28.
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Cyberprzestrzeń
Nowe pole, nowe zagrożenia
Christopher Colwill

N

a przełomie wieków XX i XXI świat wszedł w nową
erę – nastąpił boom elektroniczno-techniczny i informacyjny. Zaczęły pojawiać się nowe formy komunikowania, zastępujące tradycyjną telefonię stacjonarną oraz
faksy.
W drugiej połowie lat 90. XX w. ogólnodostępna stała się telefonia komórkowa oparta na systemie GSM.
W mniej więcej tym samym czasie narodził się także nowy
ogólnoświatowy trend, polegający na posiadaniu komputerów osobistych, chociaż już w latach 80. ubiegłego
stulecia zaczęły powstawać pierwsze tego typu urządzenia.
Jednak prawdziwy rozwój i boom społeczno-kulturowy
oraz informacyjny nastąpił wraz z udostępnieniem internetu. Dynamika globalizacji tego zjawiska spowodowała,
że w 2001 r. na świecie było 498 milionów internautów.
Aktualna liczba użytkowników podłączonych do sieci wynosi: 3 895 706 520 (stan na dzień: 15.04.2018)1. Z internetu zaczęli korzystać, oprócz rządów państw, organizacji międzynarodowych, urzędów i wojsk, zwykli domowi
użytkownicy, mniejsze i większe ﬁrmy reklamujące swoje
produkty czy wręcz multimiliardowe koncerny. Sieć sprawiła także, że transkontynentalna komunikacja między
ludźmi odbywa się w zaledwie kilka milisekund, a nawet
na żywo, za pomocą takich mediów, jak Skype czy Teamspeak.
Internet w XXI w. nie tylko zmienił technikę, w jakiej się
komunikujemy, lecz wpłynął on także na sposób, w jaki
myślimy, zachowujemy się, pracujemy oraz postrzegamy
rzeczywistość otaczającego nas świata.
Rewolucja, którą opisuję w tej części artykułu, mknie
z prędkością światła i niewyobrażalne jest, by komukolwiek udało się ją zatrzymać. Ale, jak to zwykle bywa z rewolucjami, mają one swe dobre i złe strony. W zglobalizowanym i cyfrowym świecie nie ma niczego cenniejszego
niż informacja. Codziennie w cyberprzestrzeni dochodzi
do włamań, ataków, kradzieży i konﬂiktów. Dokonywane są one zarówno przez rządy wielkich mocarstw,
mniejszych graczy na arenie międzynarodowej, jak i przez
złych hakerów, światowe zorganizowane grupy przestępcze i globalne siatki cyberterrorystów. Wszystkich wymienionych aktorów łączą wspólne cele, mianowicie zdobycie
informacji, zaszkodzenie przeciwnikowi i wprowadzenie chaosu.

1

Cyberterroryzm
Zacznijmy od opisania zjawiska cyberterroryzmu, gdyż
często zdarza się, że jest ono mylnie interpretowane.
W ostatnich latach, w internecie, można zaobserwować
nasilające się zjawisko szerzenia propagandy o charakterze ekstremistycznym. Grupy propagujące dżihad dzięki
nowemu medium znalazły sposób na upowszechnianie
swoich ideologii, fatw lub znajdowanie nowych zwolenników, chętnych do walki ze światem zachodnim.
Takimi metodami posługuje się powszechnie znana organizacja radykałów Państwa Islamskiego. Ulubionymi platformami werbującymi stały się Twitter, Facebook oraz
YouTube, na których umieszczane są teksty, materiały
audiowizualne, tworzone są fora, nawołujące do podjęcia
walki w imieniu religii. Dzięki nowemu medium zyskują
one światowy rozgłos i szybko zasilają swoje szeregi rekrutami.
Często taka aktywność jest mylnie interpretowana,
zwłaszcza w masowych mediach, które nadają jej etykietę,
cyberterroryzm. Z cyberterroryzmem ma ona bardzo mało
wspólnego, nie spotkałem się jeszcze z sytuacją, w której
terroryści z Państwa Islamskiego posłużyliby się zaawansowaną technologią komputerową, dokonując zamachu.
Wystarczy spojrzeć na ostatnie wydarzenia we Francji oraz
Wielkiej Brytanii i zadać pytanie: czy zamachowcy mieli
w rękach laptopy albo tablety? Odpowiedź jest negatywna. Posłużyli się oni bombami i karabinami, więc wybrali
metody tradycyjne, a to, że rekrutują nowych członków
za pomocą internetu, nie sprawia, że są cyberterrorystami.
Cyberterroryści działają w zgoła odmienny sposób.
Nie zabijają oni ludzi, przynajmniej na razie, ani nie podkładają bomb. Ich głównym celem jest sparaliżowanie
systemów komputerowych, zarówno państwowych,
militarnych, jak i prywatnych, w celu wywarcia presji
na przeciwniku, by ten przyjął ich warunki i działał według ich poleceń, lub w celu wyeliminowania systemu
komputerowego oponenta. Ich bronią nie są karabiny
maszynowe, a złośliwe oprogramowanie (wirusy, robaki,
exploity, konie trojańskie itd.) oraz ataki typu DoS, DDoS
(ataki odmowy dostępu do danej usługi).
Pobudki skłaniające cyberterrorystów do przeprowadzenia ataków mogą być zbliżone do tych, które skłaniają
tradycyjnych terrorystów do działania. Ataki będą przeprowadzane w celach politycznych, ekonomicznych, militarnych, kulturowych, etniczno-narodowych, społeczno-rewolucyjnych, narodowościowo-religijnych. Największy

Statystyki internetowe, http://www.internetlivestats.com/internet-users/ [dostęp: 15.04.2018].

Przypadek estoński

Brązowy żołnierz – pomnik żołnierza sowieckiego w Tallinie, właśc. Pomnik Wyzwolicieli Tallina, w nowym miejscu – na cmentarzu wojskowym, Wikimedia Commons

wspólnego z przeprowadzanymi atakami.
Pierwotnie ataki przebiegały dość spokojnie, wręcz nie
dostrzegano ich skutków, przynajmniej przez pierwsze 24
godziny. Informacje o tym, że państwo stało się celem
napaści, pojawiły się, gdy minister obrony narodowej Jaak
Aaviskoo nie mógł zalogować się do systemu komputerowego ministerstwa. Hakerzy wybrali ten system jako
pierwszy cel, by uniemożliwić ewentualny kontratak. Później blokady zaczęły się rozprzestrzeniać na strony kolejnych ministerstw, blokując systemy rządowe. Pod koniec
pierwszego tygodnia cyberataki doprowadziły do kompletnego zawieszenia stron rządowych, co z kolei spowodowało wycofanie ich z internetu.
W kolejnym tygodniu oﬁarami hakerów stały się główne estońskie platformy informacyjne. W trakcie intensyﬁkacji działań grup przestępczych kolejne strony internetowe były sukcesywnie zawieszane.
Do największego ataku doszło w trzecim tygodniu.
Dnia 9 maja, w rocznicę zakończenia działań wojennych
w Europie, hakerzy obrali za swój cel banki estońskie.
O północy czasu moskiewskiego przeprowadzono złożony atak DDoS (4 mln pakietów na sekundę), zmuszając
największy bank w Estonii, Hansabank, do zaprzestania świadczenia usług drogą internetową. Poniosło
to za sobą falę negatywnych skutków dla całego państwa
– nastąpił tzw. efekt domina. Po plajcie potentata zaczęły
upadać kolejne instytucje bankowe. Wstrzymano wszelkie internetowe operacje bezgotówkowe (w Estonii
97% wszystkich transakcji odbywało się za pomocą internetu). Wygaszano także wszystkie bankomaty związane
z Hansabank i, jako trzeci efekt, wstrzymano współpracę
Hansabank ze światowymi bankami, doprowadzając
do zamrożenia kart debetowych klientów, zarówno tych
w kraju, jak i za granicą.
Podczas badań nad przyczynami blokad śledczy doszli do wniosku, że wszystkie działania mają swoje źródła poza granicami Estonii. Komputery, które posłużyły
za łączniki do przeprowadzenia ataków DoS i DDos,
znajdowały się w ponad 50 państwach, zarówno w Europie, jak i w Azji oraz Ameryce Północnej. Dlatego rząd
zdecydował się na wykorzystanie bardzo kontrowersyjnego środka zaradczego. Postanowiono zatamować
całkowicie ruch internetowy w państwie, by odciąć
hakerom dostęp do sieci estońskiej. Był to niestety krok
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W roku 2007 Estonia została europejskim potentatem cyfryzacji społecznej, wyprzedzając pozostałe kraje
na Starym Kontynencie w wyścigu internetowym. Zmiany
objęły wszystkich mieszkańców Estonii. Stworzono nowe
platformy cyfrowe, umożliwiające bezkolejkowe poradzenie sobie ze sprawami administracyjnymi, zinformatyzowano rząd, urzędy, wyższe uczelnie, szkoły, prywatne ﬁrmy, banki, przemysł, domy mieszkalne, a nawet stworzono
cyfrowe formy płatności za miejsca parkingowe w największych miastach.
Wiele państw spoglądało na estońską digitalizację
z podziwem. Zachwyt nie trwał jednak długo. Dnia 26
kwietnia 2007 r. Estonia stała się celem ataków internetowych typu DoS i DDoS, dodatkowo kraj opanowała fala
demonstracji i zamieszek. Za główną przyczynę uważa
się rządowy plan przeniesienia pomnika radzieckiego
żołnierza z centrum Tallinna na jego obrzeża (w celu
przypomnienia: pomnik został wzniesiony tuż po drugiej
wojnie światowej, w 1947 r., przez komunistyczne władze Estonii). Sam kryzys miał dwa podłoża: o charakterze
narodowym i politycznym. Pierwszym z nich była walka
o pomnik, w której część mieszkańców Tallinna sprzeciwiała się decyzji rządu. Drugi powód stanowiła dyskryminacja mniejszości rosyjskiej przez rząd estoński.
By w pełni zrozumieć ten konﬂikt, należy cofnąć się
w czasie. Po drugiej wojnie światowej Estonia, w wyniku
porozumienia w Jałcie, stała się częścią komunistycznego bloku wschodniego. W latach 1944–1991, podczas sowieckiej okupacji państw wschodnioeuropejskich,
na terytorium estońskim, w poszukiwaniu lepszego życia zaczęły osiedlać się liczne grupy Rosjan. Po upadku
Układu Warszawskiego i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich mniejszość rosyjska stanowiła 40% ogółu obywateli Estonii. Podobną sytuację zaobserwowano
w dwóch innych państwach, tj. Litwie i Łotwie. W dwóch
ostatnich rządy zdecydowały się na wprowadzenie reform dotyczących obywatelstwa, by żadna mniejszość nie
została pokrzywdzona. Rząd estoński nie podjął podobnych kroków, nie był też skłonny do uznania podwójnego obywatelstwa. Gdyby ludność rosyjska chciała stać się
pełnoprawnymi Estończykami, musiałaby zrzec się obywatelstwa rosyjskiego. Spór między obiema grupami etnicznymi trwał przez wiele lat, tworząc w państwie podział
na obywateli lepszych i gorszych. Sytuacja ta zaczęła się
także przekładać na stosunki polityczno-dyplomatyczne
między Estonią i Federacją Rosyjską.
Już po pierwszych DDoS minister spraw zagranicznych
Estonii Urmas Paet niemal natychmiast wskazał winnych.
Zaczął oskarżać Kreml o próbę sparaliżowania administracji państwowej. W odpowiedzi Sergiej Markow doradził Paetowi, by zaczął poszukiwania winnych wśród
innych narodów, gdyż Federacja Rosyjska nie miała nic
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nacisk kładłbym jednak na trzy pierwsze cele, czyli polityczne, ekonomiczne i militarne. Dotychczasowe ataki
doskonale to obrazują, a omówieniem ich zajmę się w kolejnych częściach artykułu.
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w złą stronę, gdyż nie przyniósł oczekiwanych rezultatów, ataki kontynuowano, a sama blokada wywołała
oburzenie wśród Estończyków, gdyż uniemożliwiono im
komunikację z resztą świata. Niemożliwe stało się także
niesienie pomocy przez państwa stowarzyszone czy organizacje, np. NATO.
Usunięcie skutków ataków i stworzenie nowych rozwiązań obrony było bardzo czasochłonne. W 2010 r.
Estonia powołała nową formację pod nazwą Kuberkaitseliit (Liga Obrony Cyberprzestrzeni), składającą się
z ochotników gotowych do podjęcia działań obronnych
i naprawczych w przypadku wystąpienia podobnego ataku w przyszłości.
Czy za atakami stała Federacja Rosyjska? Biorąc pod
uwagę sytuację polityczną między oba państwami, jest
to jak najbardziej możliwe, jednak nie warto zbyt pochopnie wyciągać wniosków. Istnieją przesłanki świadczące
o tym, że hakerzy rzeczywiście mogli zostać wynajęci
przez państwo, z którym Estonia była w sporze. Przemawia za tym fakt, że 99% hakerów nie ma możliwości
ﬁnansowo-technicznych do samodzielnego przeprowadzenia tak złożonego ataku2.
Przypatrując się rosyjskim zaawansowanym możliwościom cybernetycznym oraz skali, z jaką uderzano w Estonię, jest wielce prawdopodobne, że za atakami nie stała
autonomiczna grupa hakerów, a grupa sponsorowana
przez rząd. Tym bardziej że podobny przypadek, chociaż
na mniejszą skalę, odnotowano podczas konﬂiktu czeczeńskiego.
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Przypadek irański i rola Stuxnetu
Przypadek estoński był jednym z pierwszych tego
typu ataków, zwłaszcza jeśli bierzemy pod uwagę skalę
oraz zastosowane metody. Kilka lat później w Iranie doszło do podobnego ataku. W przeciwieństwie do pierwszego zamachu na państwowe systemy komputerowe,
w drugim użyto zupełnie innego narzędzia, mianowicie
robaka komputerowego stworzonego przez dwa silne
państwa. Główną przesłanką do stworzenia nowoczesnej
broni było opóźnienie irańskich badań atomowych czy
też uniemożliwienie dalszego prowadzenia takich badań.
Jako pierwszy ze Stuxnetem zetknął się niemiecki ekspert do spraw bezpieczeństwa sieciowego, wieloletni doradca, specjalizujący się w pracy systemu SCADA (mechanizm komputerowy odpowiedzialny za nadzór przebiegu
procesu technologicznego bądź produkcyjnego), Ralph
Langner. W 2010 r. uwagę Langnera przykuł nowy typ
robaka, który pojawiał się w różnych miejscach na świecie, atakując tylko jeden, wybrany system kontrolerów
(atakował on sterowniki PLC marki Siemens). Po wnikliwych badaniach odkrył, że infekcji podlegały komputery
w Europie, USA, Indiach, Pakistanie, Rosji, Chinach, ale
głównym ogniskiem infekcji był Iran.
Sterowników Siemensa nie wybrano przypadkowo,
gdyż korzystano z nich w irańskich laboratoriach nuklearnych Natanz i Fordo, uważanych za nielegalne ośrodki
2

Operacja „Olympic Games”

badawcze, zajmujące się pracami nad energetyką nuklearną. Sterowniki PLC służyły kontroli pracy i temperatury
wirówek nuklearnych, urządzeń uszlachetniających i oddzielających cząsteczki uranu.
Dodatkowym elementem, który został odkryty przez
Langnera, była opcja samozniszczenia wirusa, zaplanowana na 2012 rok, po której oprogramowanie przestałoby działać i Stuxnet dokonałby autodestrukcji,
usuwając jednocześnie wszelkie ślady swojej obecności
w systemie.
Sam język, w jakim został napisany Stuxnet, sugerował specjalistom, że nie mają do czynienia ze zwykłymi
haktywistami czy cyberprzestępcami. Twórcy wykazali się
starannością i precyzją dotąd niespotykaną, co podpowiadało inżynierom specjalizującym się w sprawach
bezpieczeństwa cyfrowego, że za oprogramowaniem stoi
organizacja o wiele bardziej zmotywowana niż grupa kilku studentów informatyki. W wielu artykułach i ﬁlmach
dokumentalnych wypowiadali się, że za Stuxnetem stoją
prawdopodobnie specjaliści pracujący na rzecz któregoś
ze światowych rządów.
Jedną z głównych form rozprzestrzeniania się robaka
były zainfekowane podręczne nośniki pamięci USB, potocznie nazywane pendrive’ami.
Kim była strona atakująca? Ataku dokonały agencje
wywiadowcze Stanów Zjednoczonych i Izraela, obydwa państwa przyznały się do tego.
By przeprowadzić próby nowej broni, w 2003 r. rząd
USA przejął bliźniaczą elektrownię atomową w Libii,
opartą ma tych samych systemach operacyjnych, które
wykorzystywane były w Natanz i Fordo. W ten sposób
specjaliści poznali słabe punkty elektrowni i mogli stworzyć robaka, który zakłóci jej pracę.
W 2010 r. Stuxnet po raz pierwszy zagościł w irańskich systemach i zainstalował się w nich na dobre, dokonując zniszczeń na ogromną skalę. Przez pierwszy rok
irańscy naukowcy nie zdawali sobie sprawy, że są celem
ataku obcych wywiadów. Początkowo podejrzewano, że
ośrodki badawcze i elektrownie dotknęła seria awarii,
a ich przyczyna jest tylko i wyłącznie technicznym błędem, polegającym na zakupie uszkodzonych urządzeń.
Jednak po licznych testach poza centrami okazywało się,
że działają one bez zarzutu. Nie podejrzewano także, że
elektrownie mogły się stać celem zmasowanego cybe-

S. Herzog, Revisiting the Estonian Cyber Attacks: Digital Threats and Multinational Responses, „Journal of Strategic Security” [Waszyngton] 2011, s. 53.

Szczyt NATO

27

Wiadomości Historyczne 1/2019

Kolejny przykład demonstracji siły w cyberprzestrzeni
miał miejsce podczas szczytu NATO w Warszawie (8–9
lipca 2016 r.). W trakcie rozmów na temat wzmocnienia
kontroli cyberprzestrzeni, a także rozwiązań ofensywnych
w tym sektorze, polskie strony internetowe padły oﬁarą ataku. Pierwszym celem była strona Światowych Dni
Młodzieży archidiecezji lubelskiej, która prowadziła
blog informacyjny dotyczący zbliżającego się święta. Następnie zhakowano witryny polskich ﬁrm zbrojeniowych
– Maesko i Mostostal. Okazało się, że były to typowe
ataki DoS, po których strony przez pewien czas były zablokowane. Na witrynach wyświetlał się komunikat, rzekomo
pochodzący od organizacji Daesh.
Pojawiły się w nim dwa teksty: w języku polskim i arabskim, informujące o planowanym ataku dżihadystów.
Jak się później okazało, hasło arabskie zawierało szereg
błędów ortograﬁcznych i gramatycznych, co pozwoliło
wykluczyć działalność Państwa Islamskiego w pozorowanym ataku. Wojciech Szewko, ekspert do spraw bliskowschodnich, po zbadaniu tekstu stwierdził, że błędy ję-

zykowe mogą wskazywać na mieszkańców południowej
części dawnego ZSRR.
Dzień przed atakiem na ﬁrmy zbrojeniowe hakerzy
uderzyli w polskiego potentata telekomunikacyjnego
– Netię, kradnąc 14 GB danych osobowych, by następnie
opublikować je w internecie. Po szybkiej analizie adresów
Internet Protocol (IP) wskazali, że za atakami stoją osoby
pochodzące z Kazachstanu. Niestety, ich diagnoza okazała się błędna.
Po upływie kolejnej doby oﬁarą hakerów padły serwery polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej,
z których także wykradziono personalia pracowników. Kilka godzin po ataku hakerzy ujawnili się jako ukraiński
Prawy Sektor i zażądali od państwa 50 tysięcy dolarów
amerykańskich, pod groźbą opublikowania wszystkich zebranych materiałów, twierdząc, że są w posiadaniu danych strategicznych.
Sposób, w jaki poproszono o okup, był dość zastanawiający. Najpierw zażądano, by pieniądze zostały przekazane na konto bankowe, podano jego numer, a dopiero
kilka godzin później poproszono o przelew na rachunek
BitCoin, znacznie trudniejszy do namierzenia. Przyglądając
się jednak proﬁlowi Prawego Sektora na portalu Twitter,
można było z łatwością stwierdzić, że stworzono go tylko i wyłącznie w celu planowanych ataków, gdyż nie
istniały na nim żadne wcześniejsze wpisy.
Jedno ze specjalistycznych czasopism internetowych
(niebezpiecznik.pl) stwierdziło, że za wszystkimi atakami
mającymi miejsce w czasie szczytu NATO stała jedna
grupa i wszystkie zebrane dowody wskazują, że odpowiedzialna jest za to ukraińska prawicowa grupa aktywistów. Potwierdzili także słowa ministra obrony narodowej
Antoniego Macierewicza, że dane, które wypłynęły, nie
miały charakteru strategicznego, a były jedynie ogólnodostępnymi informacjami o pracownikach. Media po
oﬁcjalnym wystąpieniu szefa MON umilkły i nie podawały
już informacji dotyczącej tego tematu.
Przyglądając się atakom, można stwierdzić, że zostały
bardzo dobrze zorganizowane, zwłaszcza czasowo. Zadbano o każdy, najmniejszy szczegół i wszystkie akcje odbywały się na podstawie z góry określonego planu. Daty
ataków odegrały ważną rolę. Uderzono w państwo-orga-
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rataku, gdyż ośrodki były odłączone od głównej sieci
internetowej.
Jak się po kilku latach dowiedziano, dzięki wnikliwej
pracy Langnera, robak został stworzony przy współpracy
Amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego
(NSA) oraz izraelskiej jednostki Agencji Wywiadu Wojskowego o tajemniczej nazwie 8200 (odpowiedzialna za
rozpoznanie i łączność). Początkowo Amerykanie nie byli
skłonni do wypuszczenia robaka w obieg, jednak po krótkim czasie ulegli naciskom ze strony izraelskich służb specjalnych i tak rozpoczęła się ofensywa pod kryptonimem
„Olympic Games” („Igrzyska Olimpijskie”). Zapoczątkowana została za kadencji G.W. Busha, a po jego odejściu
z gabinetu ofensywa została nasilona przez jego następcę, Baracka Obamę.
Administracja prezydenta Obamy szacuje, że dzięki
atakom udało się powstrzymać irańskie badania na około półtora roku, jednak specjaliści są bardziej sceptyczni
i twierdzą, że Iran już dawno zdążył nadrobić stracony
czas.
Po dłuższym okresie działania Stuxneta pojawił się
problem, którego zarówno Amerykanie, jak i Izraelczycy
nie przewidzieli. Wirus zaczął rozprzestrzeniać się poza
elektrownie Fordo oraz Natanz i zaraził około 100 000
systemów na całym świecie.
Warto podkreślić, że cyberkonﬂikty toczone między
hakerami patriotycznymi (hakerzy broniący swojego
państwa, kierujący się w swoich działaniach ideami patriotyzmu) mogą okazać się zaledwie początkiem lawiny,
która może nas dotknąć w najbliższym czasie, a która już
wpływa na to, jak państwa rozwiązują między sobą sytuacje sporne. Kwestią przemawiającą za użyciem tego typu
ataków jest czas. Początkowe efekty cyberataku widoczne
będę po zaledwie kilkunastu minutach, a wysłanie wojsk,
by te zniszczyły wrogie cele, może okazać się bardzo czasochłonne.
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nizatora ważnego międzynarodowego szczytu, by ukazać
słaby punkt w obronności, ale także by ośmieszyć państwa należące do paktu, które właśnie debatowały nad
poprawą bezpieczeństwa nie tylko militarnego, lecz także
teleinformatycznego.
Z podobnym przypadkiem mieliśmy do czynienia w maju
2017 r., podczas ataku złośliwego oprogramowania WannaCry. Był to atak typu ransomware (oprogramowanie
szantażujące, żądające okupu) o szerokim zasięgu. Oprogramowanie zaatakowało 200 000 komputerów w 150
państwach. Państwami najbardziej dotkniętymi przez atak
były: Rosja, Indie, Ukraina i Taiwan. Oﬁarą ataku stała się
także brytyjska służba zdrowia (National Health Service). Robak zakłócił działanie szpitalnych systemów komputerowych
w Anglii i Szkocji, blokując pracę 70 000 urządzeń.

Świat bez granic
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Cyberprzestrzeń jest przestrzenią, w której nie obowiązują granice, łączy ona ludzi z całego świata. Jednak bezpieczeństwo w wirtualnym świecie jest złożoną kwestią:
zachłyśnięci bezkresem wirtualnej rzeczywistości, nader
często zapominamy o napływających z niej możliwych zagrożeniach czy też działaniach o charakterze zaczepnym lub przestępczym, wycelowanych w państwa, rządy,
organizacje międzynarodowe, multimilionowe korporacje,
ale także w nas samych oraz całe społeczeństwo.
Cyberprzestrzeń czy, jak kto woli, internet, może być
zarówno narzędziem poszerzania swoich indywidualnych potrzeb, jak i mechanizmem obsługiwanym przez
państwa, które zamiast chronić swoich obywateli, robią
coś zupełnie odmiennego, jak można było zauważyć na
przykładzie Stuxnetu. Jednak nie powinno się patrzeć
na udział państw tylko i wyłącznie w tej perspektywie,
gdyż w tle podejmują one także różne działania zapobiegawcze.
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Cyberspace. A new field, creating
new threats
As the title suggests, the article concentrates
on defining Cyberspace as a new field in which,
different types of actions take place. The activities are undertaken by both state and non-state
actors.
The introduction is a short history of the technological “revolution”. Later, I describe the differences between cyberterrorism and the use of
the Internet by traditional terrorists, to spread
propaganda and recruit new members.
The main part of the article is a case study of
three major cyber attacks, which forced the international community to look at Cyberspace in
a different perspective.

ABC prawa
– innowacja pedagogiczna
z wiedzy o społeczeństwie
Justyna Gałuszka

Wiedza o społeczeństwie to jeden z przedmiotów fakultatywnych chętnie wybieranych przez maturzystów. Innowacja pedagogiczna tu przedstawiona nie tylko zapewniła
uczniom solidną dawkę wiedzy, lecz także udoskonaliła ich
umiejętności analizowania faktów i wyciągania z nich logicznych wniosków.

Na początku był pomysł…
W roku szkolnym 2017/2018 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu została zrealizowana innowacja pedagogiczna pt. ABC prawa.
Jej adresatami i uczestnikami byli uczniowie tzw. klasy
prawniczej z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. Czas
realizacji innowacji został rozłożony na dwuletni cykl
kształcenia. Wykonanie programu odbywało się w korelacji z przedmiotami pokrewnymi jak historia oraz język
polski. Pomysłodawcą i autorem projektu był mgr Artur
Derdziak1 – ceniony nauczyciel i wychowawca, autor
ogólnopolskiego podręcznika do wiedzy o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym oraz programu nauczania
do tego przedmiotu Wiedza o społeczeństwie 1. Podręcznik
dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony.
Głównym celem projektu było jeszcze lepsze przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego, jednego
z podstawowych przedmiotów wymaganych podczas
procesu rekrutacyjnego na wiele kierunków, m.in. prawo,
psychologię, politologię, stosunki międzynarodowe etc.
Ponadto poszerzenie programu nauczania o edukację
prawniczą niewątpliwie wspiera kształtowanie wśród
młodzieży postaw opartych na odpowiedzialności,
aktywności w życiu publicznym i zaangażowaniu
w życie lokalnej oraz ponadregionalnej społeczności. Autor słusznie zauważył konieczność wykorzystania
osiągnięć wynikających z postępu naukowo-technicznego
i przeznaczył dla internetu, laptopów, smartfonów – nieodłącznych elementów współczesności – istotne miejsce
w swoim projekcie.
Zgodnie z podstawowymi informacjami na temat działalności innowacyjnej i eksperymentalnej w szkole, wynikającymi z ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia
1
Autorka składa serdeczne podziękowania Panu mgr. Arturowi Derdziakowi za udostępnienie programu innowacji oraz konsultację dotyczącą jej efektów.

Jak przygotować do życia
w społeczeństwie?

Analiza SWOT
i projekty edukacyjne
W realizacji innowacji wykorzystywano przede wszystkim następujące metody: praca pod kierunkiem nauczyciela z wykorzystaniem komputera, internetu, programów
multimedialnych i rzutnika multimedialnego; projektu
edukacyjnego połączonego z analizą SWOT (czyli podziału zebranych informacji na mocne i słabe strony, przy
jednoczesnym zauważeniu ewentualnych szans i zagrożeń), burzą mózgów, dyskusją, symulacją, metaplanem
czy drzewkiem decyzyjnym. Na zajęciach powtórkowych
i podsumowujących wykorzystywano również quizy oraz
gry edukacyjne (np. tenis, grupowanie pojęć, gra mistrzowska). Niekiedy uczniowie sami przygotowywali zarówno pytania, jak i odpowiedzi, dzięki czemu więcej się
nauczyli.
Pierwsza z metod ma charakter poszukujący. Polegała na cichej pracy uczniów pod kontrolą nauczyciela. Plusem tej metody jest m.in. pobudzenie procesów
myślowych uczniów oraz skupienie ich uwagi na rozwiązywanym problemie. Kształtuje ona także umiejętność
samokształcenia. Ze względu na różne tempo pracy
poszczególnych uczniów najlepiej sprawdzała się ona
w formie zespołowej, pod warunkiem odpowiednio
dobranych w grupie osób pod względem ich indywidualnych możliwości. Dzięki temu mogli się oni wymieniać
informacjami i podejmować decyzje, co ułatwia m.in.
kształtowanie umiejętności pracy w zespole, współodpowiedzialności i dyscypliny.
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Być może truizmem będzie stwierdzenie, że wiedza
o społeczeństwie stanowi obecnie jeden z najważniejszych
przedmiotów przygotowujących ucznia do życia w otaczającej go rzeczywistości. Nauczyciele zaobserwowali, że jego
realizacja z wykorzystaniem tradycyjnych metod kształcenia przynosi coraz mniejsze efekty. Spowodowane jest
to zmianami cywilizacyjnymi: licealiści to niewątpliwie
ludzie społeczeństwa informacyjnego, dlatego wykorzystywanie dobrodziejstw postępu technicznego w procesie
nauczania może pomóc w dotarciu do ich świadomości
oraz osiąganiu oczekiwanych rezultatów.
Postanowiono zatem podzielić klasę na grupy i realizować cykl kształcenia w pracowni informatycznej, wykorzystując internet oraz wspomagające programy multimedialne. Związane jest to ze specyﬁką przedmiotu, który
właściwie nie daje się zamknąć w żadnym podręczniku
czy opracowaniu monograﬁcznym. Bardzo istotnymi elementami kształcenia jest bowiem dobre orientowanie się
w bieżących wydarzeniach w kraju i poza jego granicami. Wykorzystanie internetu do śledzenia zmian politycznych, społecznych i gospodarczych uznać należy jak
najbardziej za zasadne. Zajęcia były przede wszystkim drogowskazem pokazującym, gdzie i jak wyszukiwać niezbędne wiadomości, dokonywać ich selekcji i wstępnej oceny.
Miały uczyć krytycznego myślenia i weryﬁkowania
dostępnych powszechnie informacji (np. na portalach
internetowych).
Ponadto lekcje pokazywały dynamikę zmieniającego się
prawa, państwa i jego instytucji. Konieczne było pokazanie, skąd czerpać wiedzę na temat obowiązujących aktów
prawnych, jak je odczytywać i rozumieć. Są to umiejętności niezbędne w życiu każdego obywatela. Niewątpliwie
wśród najważniejszych efektów wdrożenia innowacji było:
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2016 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) i rozporządzeniami
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 lutego
2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności
innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły
i placówki (Dz.U. z 2002 r. nr 56, poz. 506) oraz aktem
z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniającym rozporządzenie
w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki
(Dz.U. z 2011 r. nr 176, poz. 1051), innowacja w klasie
prawniczej przyjęła charakter programowo-organizacyjny.

poszerzenie wiedzy uczniów o otaczającym ich świecie,
przede wszystkim z zakresu prawa, zwiększenie zainteresowania tą dziedziną nauki, nabycie kilku istotnych
umiejętności, np. wyszukiwania, selekcjonowania, weryﬁkowania informacji oraz ich ciągłego aktualizowania wraz
ze zmianami wprowadzanymi przez ustawodawcę, przy
jednoczesnej zdolności wykorzystywania tychże w pracy
z arkuszami egzaminacyjnymi.
Innowacja zakładała poszerzenie treści programowych
przewidzianych w programie skorelowanym ze wspominanym podręcznikiem o prawo: karne, cywilne (ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodzinnego i opiekuńczego) i administracyjne. Przykładowo wśród szczegółowych
treści nauczania z zakresu prawa cywilnego znalazły się
informacje dotyczące takich jego działów: część ogólna,
prawo rzeczowe, zobowiązań, spadkowe i rodzinne. Uczniowie poznawali m.in. następujące pojęcia: własność,
użytkowanie wieczyste, służebność, zastaw, sprzedaż, najem i dzierżawa itp. Dzięki temu nie będą one obce uczniom w życiu codziennym, będą potrafili wyszukiwać
informacje na ich temat oraz znać mechanizmy funkcjonowania poszczególnych elementów w systemie
prawnym Rzeczypospolitej Polskiej. Ułatwi to uczniom
ewentualne mierzenie się z trudnymi sytuacjami oraz wykształci w nich umiejętność lektury i interpretacji zawiłych
często zasad.
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Uczniowie zapoznali się ze stronami rządowymi np.:
Dziennikiem Ustaw RP, Dziennikiem Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, Rządowym Centrum Legislacji czy też pozostałymi dziennikami urzędowymi dostępnymi w wersji elektronicznej. Następnie
przedstawili ich zawartość i możliwości wykorzystania
w życiu codziennym na forum klasy. Bardziej zrozumiały stał się dzięki temu proces legislacyjny w Polsce,
działalność legislacyjna Rady Ministrów, Prezesa Rady
Ministrów i podległych mu organów administracji rządowej, opracowywanie pod względem legislacyjnym
rządowych projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych, analizowanie orzeczeń Trybunału
Konstytucyjnego oraz redagowanie Dziennika Ustaw
i Monitora Polskiego.
Podczas lekcji przygotowującej uczniów do metody
projektu dokonano analizy SWOT. Klasa została podzielona na sześć zespołów. Każdy z nich otrzymał duży
arkusz papieru i ﬂamastry. Wszyscy mieli zastanowić się
nad problemem Czy w Polsce powinna zostać przywrócona kara śmierci – szanse i zagrożenia i przedstawić go
w formie graﬁcznej. Po wypełnieniu zadania poszczególne
grupy przedstawiały swoje propozycje na forum klasy. Następnie ustalono wspólne stanowisko. Ostateczny kształt
analizy wyglądał następująco (patrz tabela).
Jedną z najczęściej wykorzystywanych metod jest
projekt, szczególnie zalecany w nowoczesnym systemie
edukacji uczniów na lekcjach wiedzy o społeczeństwie.
Zgodnie z Podstawą Kształcenia Ogólnego na IV etapie
edukacji co najmniej 10% treści powinno być realizowanych za pomocą tej metody, a każdy uczeń powinien
uczestniczyć przynajmniej w jednym projekcie w każdym
roku nauki. Z podstawy wynika także zespołowy charakter projektu uczniowskiego. Skuteczność tej metody jest
uzależniona od ścisłego przestrzegania zasad projektu.
Na początku roku szkolnego, podczas przedstawiania
zasad i celów innowacji, ustalono z uczniami ich zadania, metody pracy, terminy realizacji poszczególnych
etapów projektu i jego zakończenia. Zasugerowano uczniom źródła, z jakich powinni skorzystać podczas swojej
pracy. Podano również kryteria oceny przedsięwzięcia
i jego poszczególnych etapów oraz zapowiedziano publiczną prezentację efektów. W trakcie realizacji zadania
były stale nadzorowane poprzez:
● przekazywanie uczniom podstaw wiedzy na temat wybranego zagadnienia;
● pomaganie w zdobyciu umiejętności umożliwiających
zrealizowanie inicjatywy;
● udzielenie pomocy w stworzeniu planu działań i podziału zadań oraz w wyborze formy prezentacji końcowej;
● konsultowanie i akceptowanie kolejnych etapów planu.
Przestrzeganie zasad pomogło wykształcić w uczniach
szereg pożądanych postaw, nabyć odpowiednie umiejętności oraz utrwalić przydatne wiadomości. Dzięki niemu uczniowie zdobyli wiedzę i umiejętności związane
z przedmiotem projektu. Wybrali zagadnienie: problem

lub działanie, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i założonymi celami projektu, przez co łatwiej przyswoili wiadomości, wykształcili umiejętności oraz przyjęli określone
postawy. Samodzielnie poszukiwali sposobów zbadania
i rozwiązania problemu oraz skutecznego przeprowadzenia założonego w projekcie działania. Nabyli umiejętność organizowania własnej pracy i współpracy
z innymi realizatorami projektu. Wytrwale i w przemyślany sposób dążyli do realizacji zamierzonego celu przez
przygotowanie i przeprowadzenie publicznej prezentacji
efektów projektu (na forum klasy). Dzięki temu wykształcili umiejętność publicznych wystąpień oraz radzenia
sobie ze stresem.
Uczestnicy zajęć zostali podzieleni na sześć zespołów (w każdym znalazło się pięć osób). Przykładowymi
projektami zrealizowanymi w ciągu roku szkolnego
2017/2018 były: „Prawo karne i postępowanie karne”, „Pojęcie własności i jej ochrona w polskim prawie
cywilnym”, „Ruchomości i nieruchomości – zasady ich
gospodarowaniem”, „Prawo zobowiązań – najważniejsze
rodzaje umów”, „Prawo rodzinne i opiekuńcze – jaki jest
mój status?”, „Obywatel w urzędzie – prawa i obowiązki”. Stanowiły one zwieńczenie dwuletniego programu
nauki, zdobywania wiedzy i nowych umiejętności z zakresu prawa w Polsce.
Warunki i sposoby oceniania, klasyﬁkowania, a także
promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
były zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 83 poz.562 z późn.
zm.). Opracowany został własny Przedmiotowy System
Oceniania Uczniów, spójny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania oraz dostosowany do specyﬁki szkoły,
klasy oraz zdiagnozowanych potrzeb zaobserwowanych
w trakcie realizacji programu.

Ewaluacja programu
Ewaluacji dokonano na podstawie następujących źródeł: przeprowadzanych testów wiedzy i umiejętności
w celu ustalenia, czy innowacja przebiega zgodnie z założeniami i przynosi przewidywane efekty oraz czy nie
należy dokonać weryﬁkacji i zmian w programie innowacyjnym. Zbierano informacje o procentowym udziale uczniów klasy w konkursach i olimpiadach, przede wszystkim
z zakresu tematyki objętej innowacją. Narzędziami ewaluacji były: testy, opinie, ankiety, sondaże, sprawdziany,
hospitacje, obserwacje.
Opracowanie ich wyników pozwala na wyciągnięcie następujących wniosków:
● Uczniowie w swoich ankietach doceniali poznawanie najważniejszych zasad różnych dziedzin prawa.
Szczególnym uznaniem wśród nich cieszyły się zajęcia
związane z procedurami administracyjnymi. Dowiedzieli się bowiem, gdzie należy złożyć i w jaki sposób
wypełnić różnorodne wnioski, np. o dowód osobisty,
paszport, prawo jazdy; jak formułować petycje, wnioski
i skargi w związku z działalnością urzędów etc. Ten
aspekt uznali za najbardziej pożyteczny i praktyczny.

SŁABE STRONY

● Eliminacja ze społeczeństwa zbrodniarzy, którzy nie nadają

● Liczne protesty związane z moralną stroną ewentualnej kary
się do żadnej resocjalizacji, kara dożywotniego więzienia
śmierci (np. Dekalog i przykazanie „Nie zabijaj” – pogwałcenie
stanowi dla nich jedynie pozorną „pacyfikację” – podczas
prawa do życia).
● Jednym z celów kary jest jej funkcja wychowawcza, resocjalizaodbywania kary również mogą popełnić zbrodnie.
● W odczuciu wielu ludzi jest to sprawiedliwa forma kary
cyjna – ta kara nie zmienia skazanego, ale eliminuje go ze społeza najcięższe przestępstwa – uczynienie zadość sprawiedliczeństwa, nie daje mu szansy na poprawę. Warto podkreślić, że
wości, satysfakcja np. poszkodowanej rodziny, która straciczęsto zbrodnie są popełniane w afekcie – to, że dana osoba poła bliską osobę/osoby.
pełniła przestępstwo, nie przesądza o tym, że popełni je po raz
● Wprowadzenia do Kodeksu Karnego nowego rodzaju kary,
drugi.
jakim byłaby kara śmierci, nie determinuje jej orzekania ● Obecność kary śmierci nie działa wystarczająco prewencyjnie
(świadomość karania sprawców określonych czynów nie spraw konkretnym przypadku, a z pewnością abstrakcyjna
wia, że ludzie nie dopuszczają się ich). Nie można również trakmożliwość jej wymierzenia działałaby prewencyjnie.
tować orzeczenia najwyższego wymiaru kary wobec konkretnego
człowieka w sposób utylitarny – po to, aby odstraszać innych
potencjalnych sprawców.
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MOCNE STRONY

ZAGROŻENIA

SZANSE

● Zmniejszenie przestępczości, brak konieczności utrzymy- ● Występuje ryzyko, że kara śmierci okaże się instrumentem słu-

wania z pieniędzy podatników np. szczególnie okrutnych
żącym do popełnienia zbrodni (na przykład za sprawą nieobiekzabójców.
tywnego i zamierzonego postępowania sądowego) – tak zwany
● Uniemożliwienie ucieczki oraz ewentualnego popełniania
„mord sądowy”.
● Polityczne wykorzystywanie kary śmierci przez polityków i ich
kolejnych przestępstw w więzieniu.
● Ofiary czy ich rodziny nie miałyby poczucia, że następuje
partie podczas kampanii wyborczych – chcą zapewnić sobie spodegradacja wartości ich życia przy jednoczesnym otaczałeczne poparcie, argumentując, że kara śmierci przywróci poczuniu troską zbrodniarza.
cie bezpieczeństwa w kraju.
● Protesty ze strony opinii publicznej np. Unii Europejskiej, która
w 2018 r. upomniała Białoruś i wezwała ją do wprowadzenia
moratorium na stosowanie kary śmierci, choć kraj ten nie jest
członkiem Wspólnoty. Złamanie prawa międzynarodowego –
wprowadzenie kary śmierci wiązałoby się z koniecznością wypowiedzenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

●

●

●

●

Przygotowany i zrealizowany program potwierdził zasadność korzystania z pracowni informatycznej. Uczniowie zapoznali się np. ze stronami rządowymi, ponadto
zrobili to pod kierunkiem nauczyciela i, wykonując jego
polecenia, nie mieli większych problemów z poruszaniem się po tych serwisach, jak również z korzystaniem
z elektronicznych publikatorów prawa w Polsce.
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Zainteresowani byli również prawem karnym materialnym i procesowym, przede wszystkim zaś rodzajami kar, środkami karnymi, wymiarem kary.
Stosunkowo niewielkim zainteresowaniem cieszyły się
zagadnienia związane z prawem cywilnym. Zapewne
wynikało to ze specyfiki tej gałęzi prawa i jej skomplikowania. Nie oznacza to jednak, że należy te zagadnienia wyeliminować. Efekty pracy uczniów, zwłaszcza
wynikające z zastosowania metody projektu, gier edukacyjnych na lekcjach powtórkowych czy wyniki sprawdzianów pozwalają na zweryfikowanie przewidzianego
w innowacji programu i jego przekształcenie.
W swoich uwagach uczniowie zawarli interesujące
spostrzeżenia, które mogą znaleźć zastosowanie w kolejnych latach realizowania innowacji. Z ich perspektywy ciekawa byłaby symulacja rozprawy sądowej
lub możliwość odwiedzenia sądu i wzięcia udziału
w „prawdziwym” posiedzeniu sądu.
Uczniowie zainteresowali się udziałem w olimpiadach
i konkursach przedmiotowych. Przede wszystkim w:
Olimpiadzie Wiedzy o Państwie i Prawie, Olimpiadzie Wiedzy o Prawie, Olimpiadzie o Bezpieczeństwie
i Obronności, Olimpiadzie Wiedzy o Rodzinie.
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W szkolnych programach nauczania historii na zagadnienia związane z historią nauki i te zajmujące
się życiem codziennym ludzi na przestrzeni wieków
wciąż nie przeznacza się wiele miejsca. Tymczasem
dynamicznie rozwijające się antropologia historyczna i mikrohistoria przynoszą od wielu lat interesujące spostrzeżenia, które pozwalają ukazać przeszłość
nie przez pryzmat wielkich wydarzeń politycznych
i wybitnych postaci, ale z perspektywy zwyczajnego
człowieka: jego aspiracji, problemów i zmagań z codziennością. Jednym z istotnych zagadnień życia codziennego ludzi w przeszłości jest kwestia zdrowia
i choroby.
Niniejszy tekst jest początkiem serii artykułów,
których zadaniem jest przybliżyć zagadnienia związane z historią medycyny na przestrzeni dziejów.
W praktyce szkolnej mogą zostać wykorzystane
dwojako. Z jednej strony nauczyciel może potraktować je jako materiał uzupełniający wiedzę i rozszerzający program, będący pomocą na kółkach historycznych czy wspomagający realizację projektów
tematycznych. Z drugiej strony mamy nadzieję, że
pomoże zainteresować historią tych uczniów, którzy do tej pory skłaniali się ku przedmiotom przyrodniczym, a swoją przyszłość wiążą z zawodami
medycznymi. Warto pokazać im, że również dla nich
zagadnienia historyczne mogą być interesujące, stanowić impuls do dysput i stać się niewyczerpanym
źródłem re leksji.

Jak pokonać śmierć? W jaki sposób uniknąć bólu? Te
pytania były stawiane przez ludzkość od czasów najdawniejszych. Aby móc na nie odpowiedzieć, należało
stwierdzić, kto lub co stoi za ludzką śmiercią i bólem?
W czasach prehistorycznych mniemano, że są to siły
nadprzyrodzone, które rządzą życiem, a także jego
końcem. Skoro więc prehistoryczni ludzie sądzili, że
śmierć lub choroba jest dziełem bytu nadludzkiego,
należało przebłagać bóstwo. Służyły temu systemy
religijne, w których odpowiednie rytuały miały zapewnić szczęśliwe życie na Ziemi, a później wieczny
byt w zaświatach. W nich kryją się zaczątki medycyny,
gdyż w początkach istnienia ludzkości medycyna wiązała się nierozerwalnie z magią i religią. Wiadomo,
że wymarły przedstawiciel rodzaju Homo, jakim był
człowiek neandertalski, potra ił leczyć, m.in. przez amputacje, które zostawiły ślady na znajdowanym dzisiaj
materiale kostnym. Z kolei z okresu późniejszego pochodzą czaszki osób z naszego gatunku noszące znamiona trepanacji. Nie do końca jednak wiadomo, czy
zabiegi te miały charakter medyczny, magiczny czy też
religijny. Z pomocą w interpretacji źródeł archeologicznych przychodzą późniejsze źródła pisane. Współczesna nauka, która zajmuje się badaniami zmian chorobowych populacji pradziejowych i historycznych głównie
na podstawie szczątków kostnych, to paleopatologia.
Badania prowadzone dzięki najnowszej technologii
pozwalają m.in. stwierdzić, czy dany osobnik cierpiał
na próchnicę lub anemię.

Sumeryjska medycyna
Najdawniejsze źródła pisemne do dziejów medycyny odnalezione na terenie starożytnej Mezopotamii

zapisano, że: „Jeśli lekarz nożem operacyjnym zada
obywatelowi ciężką ranę i spowoduje jego śmierć albo
nożem operacyjnym zniszczy oko, powinno mu się odrąbać rękę”. Wytyczne te jednak dotyczyły nie wszystkich pomyłek medycznych, a jedynie karygodnych
błędów według ówczesnej sztuki lekarskiej.

Starożytny Egipt cywilizacją śmierci?
W czasie kiedy w dorzeczu Eufratu i Tygrysu rozwijała się kultura Sumerów, nad Nilem swoją cywilizację
budowali Egipcjanie. Jej początki datowane są na około 6000 lat p.n.e. Współcześnie ta dawna cywilizacja
słynie przede wszystkim z piramid i z zachowanych
mumii. Te ostatnie są wyjątkowym źródłem informacji
na temat zdrowotności oraz podejmowanych w tamtych czasach zabiegów medycznych.
Ich badanie jest możliwe dzięki dawnym wierzeniom
egipskim, według których tylko w zabalsamowanych
ciałach mogły żyć po śmierci ludzkie dusze. Egipcjanie wiedzieli, że aby szczątki mogły przetrwać jak
najdłużej, potrzebne jest pozbycie się z nich wody. Dlatego podczas balsamowania zwłok wyciągano wszystkich
organy i umieszczano je w glinianych dzbanach zwanych
kanopami. Podczas tego rytuału starano się jak najmniej
zdezintegrować ciało, co było problemem w przypadku
mózgu. Tę część ciała wyciągano przez nos przy pomocy
długiego haka. Natomiast wnętrze ciała nacierano sodą,
wkładano do jego środka bandaże nasączone substancjami mającymi odciągnąć wodę i wystawiano na działanie słońca. Takie balsamowanie mogło trwać, w przypadku najwyższych dostojników i ich rodzin, do 40 dni,
podczas których wymieniano bandaże ze środka ciała.
Przed pogrzebem ciało owijane było długim, lnianym
materiałem, tak aby rany na skórze były niewidoczne.
Do środka wkładano tylko jeden organ – serce, które, jak
wierzono, dawało siłę witalną. Co ciekawe, Egipcjanie
wyobrażali sobie, że życie w zaświatach toczy się podobnie jak w rzeczywistości, dlatego gdy była potrzeba, osobom zmarłym opatrywano rany, unieruchamiano
złamane kości i wyprawiano ich z pomocnymi rzeczami,
np. laską czy też literaturą do czytania.

Papirus Smitha zawiera informacje m.in. o sposobach
nastawiania i unieruchamiania złamań, zwalczania
infekcji i gorączki
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Przedstawienie bóstwa Ningishzida Mumia faraona Ramzesa II została w 1976 r. poddana szczegółowym
ma głębokie znaczenie symboliczne. badaniom we Francji. Naukowcom udało się ustalić, że faraon cierpiał na
Węże są symbolem odradzającego się zapalenie okostnej i miał zmiany reumatyczne stawu biodrowego
życia

historia medycyny

wiążą się z działalnością Sumerów. Z około 2200 r.
p.n.e. pochodzi najstarszy pisany podręcznik medyczny. Jest on sumeryjskim zbiorem praktycznych porad
dotyczących sposobów leczenia.
Uzdrawianie w cywilizacji sumeryjskiej polegało
przede wszystkim na walce z rozlicznymi demonami. Badania wskazują, że tamtejsi chorzy wędrowali
rytualną ścieżką mającą na celu wypędzenie demona
powodującego chorobę. Przystępując do leczenia, udawano się do „manu”, który był wróżbitą. Wierzono, że
ma on umiejętność identy ikacji demonów na podstawie przeprowadzonego wywiadu z chorym, a także posiłkując się wróżeniem z lotu ptaków. Jedną z bardziej
popularnych metod, jaką stosował, było oglądanie wątroby zwierzęcia, złożonego przez chorego w o ierze.
Na podstawie zmian w budowie tego organu oraz jego
kolorystyki „manu” starał się odgadnąć imię demona.
Z taką informacją Sumerowie udawali się do „aszipu”
będącego egzorcystą, który za pomocą zaklęć oraz
zabiegów próbował z ciała chorego wypędzić demona. Zwykle starał się robić to, czego siła nieczysta nie
lubiła, np. okadzał chorego dymem, kąpał go, głośno
się przy nim zachowywał czy kazał spożywać wybrane pokarmy, które, jak wierzono, miały być ohydne dla
demona. Przewidywano również, że nie zawsze uda się
wypędzić złą moc. W tym przypadku korzystano z pomocy „asu”, którego zadaniem było uśmierzyć niedogodności związane z obecnością demona, ponieważ,
jak sądzono, nigdy nie opuści on chorego ciała.
Sumerowie wierzyli nie tylko w złe moce, ale również w dobre siły, które miały zapewniać im zdrowie.
Jednym z nich było bóstwo Ningishzida, co oznaczało
„Pan dobrego drzewa”. Symbolem tego patrona medycyny było właśnie drzewo rodzące owoce oraz dwa
splecione w akcie kopulacji węże. Ten znak przypominał atrybut występujący później w greckiej mitologii
– kaduceusza, magiczną laskę boga Hermesa, która
dawała m.in. moc uzdrawiania.
Ze starożytną kulturą Mezopotamii związane są także najwcześniejsze dzieje prawa medycznego. W Kodeksie Hammurabiego powstałym około 1772 r. p.n.e.
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Znajdowane dzisiaj mumie są przedmiotem zainteresowania nie tylko archeologów, lecz także osób
związanych z medycyną. Mumie bada się za pomocą
nowoczesnych technik medycznych, takich jak prześwietlanie promieniami Röntgena, i tomogra ii komputerowej. Pomaga to zachować mumię w całości, bez
odwijania bandaży, co przyczynia się do jej dłuższego
przetrwania. Dzięki analizie mumii wiadomo na przykład, że antyczni mieszkańcy państwa nad Nilem cierpieli między innymi na gruźlicę, uznawaną przecież
za chorobę cywilizacyjną.
Po cywilizacji egipskiej pozostały również oryginalne
teksty zapisane na papirusach. Do dzisiaj przetrwało
kilkanaście poruszających tematy związane z medycyną.
W tekście z papirusu Edwina Smitha, powstałego około
1555 r. p.n.e., pisano o potrzebie obserwacji akcji serca
i liczeniu tętna dla celów zdrowotnych. Z kolei datowany
na około 2250 r. p.n.e. papirus z Kahun jest ówczesnym
podręcznikiem ginekologii. Znajduje się w nim ciekawa
informacja, w jaki sposób sprawdzano płeć dziecka
przed narodzinami. Otóż ciężarna kobieta miała codziennie oddawać mocz do dwóch woreczków: pierwszego z ziarnami pszenicy, a drugiego z jęczmieniem. Jeżeli najpierw zaczynała kiełkować pszenica, to rodził się
chłopczyk, a jeżeli jęczmień, to dziewczynka. Tę zależność
związaną z występowaniem minerałów w moczu przyszłej matki potwierdziły dwudziestowieczne badania.
Mimo powszechności wykonywania balsamowania,
które można uznać za pewnego rodzaju autopsję, wiedza Egipcjan na temat funkcjonowania ludzkiego ciała
była w większości błędna. Najważniejszą funkcję w organizmie miała spełniać wątroba produkująca krew,
ale do jej rozprowadzania potrzebne było serce. Ówcześni lekarza wierzyli, że zdrowie miało być zapewnione przez 46 kanały wewnętrzne biegnące przez całe
ludzkie ciało. Zwane były one metu i gdy jakiś z nich
został zapchany, dochodziło do stanów chorobowych.
Warto odnotować, że jakkolwiek starożytne państwa
nie zapewniały swoim mieszkańcom zorganizowanej
opieki medycznej, to faraonowie bardzo dbali o stan
zdrowia robotników budujących grobowce władców.
Opiekę nad budowniczymi sprawował lekarz z asystentem. W momencie zdiagnozowania choroby lub
niedyspozycji robotnicy dostawali zwolnienie z obowiązków przy zachowaniu prawa do wynagrodzenia.
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W cieniu Hipokratesa
Starożytna Grecja uznawana jest przede wszystkim
za kolebkę medycyny świeckiej, jednakże również
i tam religia oddziaływała na postrzeganie zdrowia
i choroby. W greckiej mitologii ważną rolę odgrywał
bóg Apollo, który, wedle wierzeń Greków, stworzył
medycynę. Miał on leczyć ludzi z pomocą promieni
słonecznych, lecz czasami wykorzystywał je do zabijania. Synem Apolla był Asklepios, który miał tak
wielkie umiejętności leczenia, że Hades, władca świata umarłych, obawiając się, że wszyscy ludzie zostaną
nieśmiertelni, poskarżył się Zeusowi. Dlatego Zeus

Jednym z najbardziej znanych asklepiejonów był ten położony na wyspie Kos. Nauczać miał tam sam Hipokrates

uśmiercił Asklepiosa, ale później, na prośbę jego matki,
pięknej nimfy Koronis, przywrócił go do życia. Jednak
warunkiem stało się, że będzie pomagał tylko tym osobom, które bezpośrednio zwrócą się do niego, najlepiej
w jego sanktuariach zwanych asklepiejonami. Symbolem tego boga była laska opleciona przez węża, która
wywodziła się od Sumerów.
Popularność Asklepiosa w okresie starożytnym
była duża, gdyż w samym basenie Morza Śródziemnego i Morza Czarnego funkcjonowało ponad 300 przybytków tego boga. Chorzy pielgrzymowali do nich,
składali w o ierze zwierzęta, a później na ich skórach
spali w specjalnym pomieszczeniu zwanym abatonem.
Wierzono, że wtedy Asklepios nawiedzi ich we śnie,
dokonana cudu uzdrowienia bądź też pozostawi wskazówki do dalszego leczenia, które mogły zostać odczytane przez jego kapłanów. Do dzisiaj przetrwały liczne płaskorzeźby, kiedyś wiszące na ścianach
świątyń Asklepiosa, przedstawiające historię choroby,
sposób wyleczenia oraz uzdrowione części ciała, takie
jak: kończyny, genitalia i piersi kobiece. Te starożytne
„cuda” zdarzały się z uwagi na duże doświadczenie
kapłanów potra iących leczyć wiele chorób, ale także
mogły być dziełem przypadku lub autosugestii.
Jedno z ważniejszych sanktuariów Asklepiosa znajdowało się na wyspie Kos, z której pochodził Hipokrates żyjący na przełomie V i IV w. p.n.e. Twierdząc, że
na zdrowie człowieka wpływ ma zewnętrzne środowisko, a nie wola bogów, stworzył on podwaliny medycyny świeckiej, która przez wiele wieków znajdowała się
w sporze z medycyną religijną, uznającą, że choroby są
zsyłane przez nadprzyrodzone siły. Według starożytnych Greków materia świata miała składać się z czterech pierwiastków: ognia, wody, powietrza i ziemi.
Podobnie miało być z ciałem człowieka, ale w nim Hipokrates wyróżnił cztery podstawowe substancje zwane humorami: krew, żółć, śluz i czarną żółć. Miały być
one równomiernie rozłożone, a ewentualne ich luktuacje, zmniejszenie bądź zwiększenie ilości którejś
z nich prowadziło do choroby. Leczenie polegało na zastosowaniu odpowiedniej diety, której celem było do-

Między Rzymem a Atenami
Wiele z dokonań starożytnych medyków greckich
zostało później spopularyzowanych przez Rzymian.
Wprawdzie podbili oni ziemie greckie, ale to tamtejsza
kultura podbiła ich serca i umysły. Przejęli większość
wierzeń z mitologii greckiej, przykładowo boga Asklepiosa nazwali Eskulapem, ale jego kult pozostał właściwie taki sam. Na rzymskiej wysepce na rzece Tyber
wybudowano poświęcone mu tradycyjne sanktuarium.
W okresie republiki i cesarstwa rzymskiego największą estymą cieszyli się lekarze będący z pochodzenia Grekami. Taką osobą był Galen żyjący w II w. n.e.
Początkowo pracował jako medyk przy szkole gladiatorów, jednakże jego podejście do medycyny zawiodło go
aż na dwór cesarza Marka Aureliusza, który powiedział
o nim: „pierwszy wśród lekarzy”. Galen uważał, że organizm został tak stworzony, iż wszystkie jego części
czemuś służą. Aby dowiedzieć się o tym więcej, chciał
dokonywać sekcji na ludzkich zwłokach, jednak w jego
czasach były one zabronione. Dlatego posługiwał się
ciałami świń i małp – makaków. Na ich podstawie
stwierdził, że tętnicami nie płynie powietrze, a krew.
Jednakże wiele jego ustaleń w odniesieniu do ludzkiej
anatomii, badanej na podstawie sekcji zwierząt, było
błędnych i dopiero w XVI w. zaczęto je poprawiać. Galen miał zamiar przygotować kompletny podręcznik
z zakresu medycyny, w którym chciał pogodzić różne-

go rodzaju sposoby myślenia o ludzkim zdrowiu. Był
przy tym zwolennikiem Hipokratesa i istnienia czterech humorów w ciele człowieka. Wiadomo, że Galen
stawiał diagnozy w oparciu o cechy pacjenta, właściwości choroby, czynniki zewnętrzne oraz wskazówki
ze snów chorego, co należy wiązać z jego greckimi korzeniami. Jako remedium, poza lekami, zalecał upusty
krwi, które miały wyprowadzić z organizmu humor,
którego było w nadmiarze. Jego sposoby leczenia przetrwały co najmniej 1500 lat i powszechnie stosowano
je w średniowiecznej Europie. Można więc powiedzieć, że dzięki temu Galena można nazwać „lekarzem
wszechczasów”.
W historii państwo rzymskie zasłynęło przede
wszystkim ze swoich podbojów. Po Rzymianach nigdy później nie udało się nikomu opanować tak wielkich połaci w obrębie basenu Morza Śródziemnego.
Było to możliwe dzięki zastosowaniu nowych technik
wojskowych. Na nowo podbitych terenach zakładali
oni wojskowe obozy warowne, a w ich organizowali
m.in. szpitale zwane valetudinariami. Na udzielaną
w nich pomoc medyczną mogli liczyć legioniści. Uważa
się więc, że to właśnie wtedy narodziła się medycyna
wojskowa.
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prowadzić do równowagi humorów oraz wspomaganie
naturalnych procesów zdrowienia.
Wiele aspektów medycznej myśli Hipokratesa
przetrwało do dzisiaj. To właśnie on zwrócił uwagę
na troskę o zdrowie chorego człowieka, wprowadzając
do dzisiaj funkcjonującą zasadę: „po pierwsze – nie
szkodzić”. Wyróżnił etapy zajmowania się pacjentem,
dzieląc je na: rozpoznanie (diagnozę), postawienie
rokowań (prognozę) i leczenie (terapię). Jego imię
zostało rozsławione dzięki „Przysiędze Hipokratesa”, która jest etycznym kierunkowskazem także dla
współczesnych medyków. Mowa w niej m.in. o tajemnicy lekarskiej, zakazie aborcji i eutanazji.

Antyk i co dalej?
Antyczne ustalenia w zakresie medycyny przetrwały wiele stuleci. Średniowiecze włączyło do swojej
kultury nie tylko teksty biblijne, lecz także pisma starożytnych, w tym również lekarzy. Dzięki temu myśli
Hipokratesa i Galena funkcjonowały w stosowanej medycynie niemal do końca XVIII w. Natomiast niektóre
aspekty teoretyczne rozważane są aż do dzisiaj.
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Karta pracy – Medycyna w okresie antyku

Przysięgam na Apollona lekarza, na Asklepiosa, Hygieje, i Panaceje oraz na wszystkich bogów i boginie, biorąc ich
na świadków, że wedle mej możności i rozeznania będę dochowywał tej przysięgi i tych zobowiązań.
Mistrza mego w tej sztuce będę szanował na równi z rodzicami, będę się dzielił z nim mieniem i na żądanie zaspokajał jego potrzeby: synów jego będę uważał za swoich braci i będę uczył ich swej sztuki, gdyby zapragnęli się w niej
kształcić, bez wynagrodzenia i żadnego zobowiązania z ich strony; prawideł, wykładów i całej pozostałej nauki będę
udzielał swym synom, synom swego mistrza oraz uczniom, wpisanym i związanym prawem lekarskim, poza tym nikomu innemu. Będę stosował zabiegi lecznicze wedle mych możności i rozeznania ku pożytkowi chorych, broniąc ich
od uszczerbku i krzywdy.
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1. Zapoznaj się z treścią Przysięgi Hipokratesa. Następnie odpowiedz na pytania.
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Nikomu, nawet na żądanie, nie dam śmiercionośnej trucizny, ani nikomu nie będę jej doradzał, podobnie też nie
dam nigdy niewieście środka poronnego. W czystości i niewinności zachowam życie swoje i sztukę swoją.
Nie będę operował chorych na kamicę, pozostawiając to ludziom zawodowo stosującym ten zabieg.
Do jakiegokolwiek wejdę domu, wejdę doń dla pożytku chorych, nie po to, żeby świadomie wyrządzać krzywdę lub
szkodzić w inny sposób, wolny od pożądań zmysłowych tak wobec niewiast jak i mężczyzn, wobec wolnych i niewolników.
Cokolwiek bym podczas leczenia, czy poza nim, z życia ludzkiego ujrzał, czy usłyszał, czego nie należy na zewnątrz
rozgłaszać, będę milczał, zachowując to w tajemnicy.
Jeżeli dochowam tej przysięgi, i nie złamię jej, obym osiągnął pomyślność w życiu i pełnieniu tej sztuki, ciesząc się
uznaniem ludzi po wszystkie czasy; jeżeli ją przekroczę i złamię, niech mnie los przeciwny dotknie.
Źródło: http://www.oil.org.pl/xml/oil/oil68/tematy/hipokr

A. Wyjaśnij, jakie zobowiązania miał uczeń wobec swojego nauczyciela.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
B. Jakich działań medycznych zakazywała Przysięga?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C. Wymień te aspekty działalności lekarzy, w których Przysięga Hipokratesa nadal jest aktualna.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Podpisz ilustracje, identy ikując laskę Asklepiosa i kaduceusza. Korzystając z dostępnych źródeł informacji,
wymień po dwie instytucje, których symbolami są te znaki.
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…………………………………………….

……………………………………………

3. Ułóż pytania do krzyżówki. Następnie znajdź najważniejsze informacje o Galenie.
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1. ………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………………………………..
4. …………………………………………………………………………………………….
5. …………………………………………………………………………………………….

Galen ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ireneusz Wywiał

dniu 4 czerwca 2019 r. minie 30 lat od słynnych
wyborów 1989 r. Trzydzieści lat to sporo czasu.
W edukacji także. Zaczynając wtedy pracę, miałem nadzieję, że stać nas na coś wielkiego. Niestety, my, nauczyciele i nasi przyjaciele uczniowie, jak zwykle, nie mamy szczęścia. Nie wiem – może
mój artykuł będzie pierwszy. I wszyscy w nim oberwą.
Oberwą – ponieważ im się należy.

W

Reforma ministra Handkego
Minister edukacji narodowej Mirosław Handke przeprowadził reformę edukacji w roku 1999. Jej zadaniem poza
wprowadzeniem gimnazjów była zmiana egzaminu dojrzałości. Najkrócej rzecz ujmując, chodziło o duże zwiększenie liczby osób zdolnych zdać maturę i zdobyć wyższe
wykształcenie. Faktycznie, nie należeliśmy pod tym względem do przodujących narodów. Wszyscy byli zachwyceni.
Gimnazja… euroentuzjaści twierdzili, że będzie wreszcie
jak w Europie, nie bacząc na to, że to pomysł zachodnioeuropejski sprzed kilkudziesięciu lat. Konserwatyści
cieszyli się, że wracają czasy przedwojenne, nie bacząc
na to, że ich nauczono, iż dwa razy nie wchodzi się do tej
samej rzeki (Heraklit z Efezu). Powiem tak – jest to pomysł
w założeniu tak szlachetny, że doprawdy trudno protestować. Elity polityczne można jednak jakoś usprawiedliwić –
one naprawdę mają przekonanie, że cokolwiek by się nie
zdarzyło, to edukacja zawsze jakoś będzie działać. Elity polityczne znają się bowiem na wszystkim, czyli na niczym.
Lecz elity edukacyjne?

Cóż to jest elita edukacyjna?

1

Co mam do zarzucenia?
W ostatnich egzaminach PISA (2015) wypadliśmy
słabiej niż do tej pory. Tego się nie da wytłumaczyć
tym, że inaczej niż do tej pory wyglądały blankiety odpowiedzi2. Wypadamy gorzej w dziedzinie nauk przyrodniczych, czytania i interpretacji tekstu (aż 12 punktów mniej niż w 2012 r.) oraz w zakresie umiejętności
matematycznych (aż o 14 punktów mniej)3. Lecz i to nie
wszystko; badano 65 krajów. Na 65 sklasy ikowanych
krajów Polska znajduje się za Rosją (58 miejsce) na niechlubnym 59 (tj. siódmym od końca) miejscu, znacznie
poniżej poziomu określonego przez OECD.
Pytanie – czy w szkole czujesz się dobrze? „Poczucie szczęścia to stan intymny, zbyt osobisty by można
było je wytrenować w toku ustawicznego testowania,
które zdominowało polski system edukacyjny. Młodzi
ludzie nie chcą spętania swobody wewnętrznej i narzucania im schematów «poprawnych» odpowiedzi
w sferze osobistych emocji i prywatnych preferencji – nie są gotowi podporządkować się sloganom
propagandy sukcesu”. To też nie ja! To napisała Mirosława Soczyńska4.
Na poziomie klas gimnazjalnych zmieniły się relacje
między dziewczynkami a chłopcami. Zmieniły się relacje między gimnazjalną młodzieżą a nauczycielami. Było
kiedyś o tych sprawach nawet głośno i to publicznie.
Lecz, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, od wielu lat sprawy te zostały zakryte zasłoną milczenia.

D. Pankowska, Pedagogika dla nauczycieli w praktyce, Lublin 2008.
Piotr Pacewicz, „OKO”, Facebook.
3
J. Kamińska, Opublikowano najnowszy raport PISA 2015. Wypadamy gorzej, https://fakty.interia.pl/raporty/raport-reforma-edukacji/aktualnosci/news-opublikowano-najnowszy-raport-pisa-2015-wypadamy-gorzej,nId,2317789 (dostęp: 15.12.2018).
4
M. Soczyńska: Przemilczane wyniki badań PISA: Polscy uczniowie mniej szczęśliwi od rówieśników w innych krajach, http://tnszp.pl/index.php/aktualnoci-27/1015-miroslawa-soczynska-przemilczane-wyniki-badan-pisa-polscy-uczniowie-mniej-szczesliwi-od-rowiesnikow-w-innych-krajach (dostęp: 15.12.2018).
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Jak młodzi państwo jeszcze się w życiu przekonają,
świat dzieli zawsze na dwie części (i nigdy nie jest inaczej): my oraz oni. Oni są zawsze omnipotentni. My –
wręcz przeciwnie. Oni potra ią ubrać w uczone zwroty
prace nawet najprostsze. Czy wiecie, że to, co my, nauczyciele prości nazywamy wychowaniem, to de facto
„kształtowanie, w którym ogromną rolę odgrywa ekstrawersja pedagoga (oczywiście umiarkowana)”. Nie
wiecie? To przeczytajcie sobie pracę D. Pankowskiej Pedagogika dla nauczycieli1. Nasza cholerna, nauczycielska
inteligencka hipokryzja nie pozwala nam poddać w wątpliwość merytoryczną wartość zwrotów nowomowny.

Oczywiście przed każdą reformą odbywa się tak
zwana debata społeczna. Lecz ona jest całkowicie pozbawiona sensu. Wszelkie uwagi i poprawki zgłaszane przez zebranych, nawet te zanotowane i tak tra iają
do kosza na śmieci. U nas nie ma bowiem elit edukacyjnych, to też są politycy lub parapolitycy tylko udający edukatorów. Z uporem godnym lepszej sprawy
wcielający w życie własne pomysły lub pomysły ideologiczne (to częstsze) obcych (oczywiście zachodnich)
autorów. Nie mam na ten artykuł zbyt dużo miejsca, zatem niech nie martwią się ci, którzy sądzą, że będę pisał
o tym (jak to historyk), iż zbyt dużo historii w planach
lekcyjnych to nawrót do patriotyzmu, ergo nacjonalizmu, ergo nazizmu, a zbyt mało to odwrót od patriotyzmu, ergo europeizm, ergo kosmopolityzm. To dla polityków – przecież tym się właśnie zajmują, nieprawdaż?
Może zarzuty mają charakter edukacyjny.

forum edukacyjne

O edukacji słów kilkoro
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Dodam także, to już od siebie, że polska szkoła
przestała uczyć działań zespołowych. Indywidualny wyścig szczurów został doprowadzony do ostatnich granic. Proszę zauważyć, że zaznaczam te sprawy
jedynie pojedynczymi zdaniami. Szkoła z obowiązku
państwowego, który obok nauki miał dawać przyjemność obcowania z problemami, stała się obowiązkiem
odbywanym z konieczności. Z dochodzenia wiedzy
przy wielu rozwiązaniach wdrożyliśmy się w narzucone schematy. I przecież z tego jesteśmy rozliczani;
i uczniowie, i nauczyciele.
Skończył się okres wdrażania reformy ministra
Handkego. Gimnazjum przestało być novum. Szkoły
faktycznie stały się wylęgarniami ludzi prawidłowo
rozwiązujących testy (lub nie). TEST! TEST! TEST!
To coś, co dominuje w systemie egzaminacyjnym. Zaczynaliśmy właściwie od zera, stąd brał się ustawiczny wzrost. Jak napisali kiedyś Amerykanie: jeśli milion
pozbawionych ducha poezji ludzi usadzimy przy klawiaturach i każemy im pisać przez rok, wtedy, z dużym
prawdopodobieństwem, powstanie Iliada. To dzięki
nauczycielom, uczniom i nieustannemu treningowi osiągnęliśmy ten niewątpliwy postęp! Ponieważ
(tu ukłon) nauczycieli i uczniów, wbrew temu, co piszą
ci, którzy posiedli całą wiedzę o świecie, mamy naprawdę dobrych merytorycznie. Lecz tę falę już mamy
za sobą i… opadamy.

Kto może być nauczycielem?
Wiem, że teraz się narażę, i to bardzo, lecz uważam,
że (wbrew temu, co napisałem jedno zdanie wcześniej) mamy nauczycieli właściwie nieprzygotowanych
do pracy (oczywiście nie generalizuję). Polski nauczyciel zrobi wszystko, co każe mu się zrobić. Na język edukacji przełoży najgorszą bzdurę i jeszcze napisze do tego
egzamin. Tymczasem Francuz Pascal Riche w 2104 r.
stwierdził: „W Akademii Créteil, przynajmniej jeden
kandydat został przyjęty do konkursu, aby stać się nauczycielem w szkole w 2014 roku ze średnim wynikiem
4,17 na 20”5. Oczywiście autor bije na alarm! Uważa, że
zagraża to gospodarce Francji (uważam, że słusznie).
A jak jest w Polsce? My, nauczyciele polscy, otóż
my nie dyskutujemy. Nie mamy zdania. My jesteśmy superwykonawcami, jako grupa zawodowa jesteśmy
do niczego. Owszem, możemy rozmawiać – o podwyżkach – lub możemy być przeciw (to ostatnie to wielka
rzadkość). Zachowanie nauczycieli uczy ich podopiecznych zachowań obywatelskich (to też WOS, drodzy
czytelnicy). Innego wystąpienia ciała pedagogicznego
od 1989 r. nie widziałem (choć może się mylę). To nie
ministrowi ma być dobrze – nauczyciele powinni być
dobrzy merytorycznie, lecz mający własne zdanie, którego nie wahają się przedstawić. Ministrowi edukacji
ma być trudno – i od tego on jest!
5
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Tymczasem w Polsce każdy może być nauczycielem i to niezależnie od własnych wyników. Jakże
inaczej wygląda to w Finlandii (pierwszej w PISA niezależnie od wyglądu blankietów egzaminacyjnych6).
Nasz nieformalny zespół edukacyjny obradował
pod przewodnictwem Pani posłanki Iwony Michałek (pierwszy raz ktoś uznał, że i nauczyciel ma coś
do powiedzenia w sprawie nauczycieli). Zgłosiliśmy
do wicepremiera Gowina pomysł na zmianę w edukacji
nauczycieli (w tym i ja, w dodatku postulowałem wzorowanie się właśnie na modelu ińskim). Przypomnę, iż
w Finlandii 1 kandydat na 10 zostaje przyjęty na studia
edukacyjne, zaś w wieku lat 60 (tak – 60 lat!) nauczyciel
udaje się na emeryturę. Tu docenia się trud tego zawodu.
U nas – jedynie w słowach wygłaszanych w Dzień Edukacji Narodowej lub dla potrzeb walki politycznej. A na
czym polega moja (czy też nasza) hańba? Ten pomysł
nie dotarł do uszu wicepremiera, choć powinien.
Wicepremier i minister Jarosław Gowin powiedział:
„Jeżeli polskie uczelnie od lat spadają w rankingach,
to wynika to z nadmiernego umasowienia, któremu towarzyszy obniżenie poziomu wymagań. Niech uczelnie kształcą kilka razy więcej studentów, ale jest jeden
warunek – dyplom polskiej uczelni musi się liczyć, musi
być rękojmią, że studentowi przekazano odpowiednią
wiedzę i umiejętności. Dzisiaj dyplomy polskich uczelni,
nawet tych najlepszych, takiej rękojmi nie dają”7.
Niestety nie uporaliśmy się ze szlachetnym pomysłem umasowienia edukacji. Pomysły Anny Radziwiłł
i Ireny Dzierzgowskiej były cudowne. Jednak to, co
faktycznie chwyta za serce, niekoniecznie da się skategoryzować krytycznym ludzkim rozumem i pogodzić
z wymogami rzeczywistości. Ja wiem, że z Panią Anną
i Panią Ireną dałoby się porozmawiać. One były otwarte
na dialog. Z Panią Anną debatowałem nawet w „Trójce”
u Jerzego Sosnowskiego (tego Jerzego Sosnowskiego).
Przecież one były nauczycielkami! Lecz one już nie
żyją. Z ich epigonami lepiej nie rozmawiać. To politycy. A przecież taka debata wymaga przedyskutowania
wszystkiego! Teraz już takiej debaty nie ma. Jest festiwal wymysłów.

Czy zatem debaty już nie ma?
Przypomnę, że Anna Zalewska została ministrem
edukacji narodowej, wnosząc mniej więcej to samo, co
minister Handke – nowy pomysł. Tym razem polega
on na tym, że gimnazja trzeba zlikwidować i wrócić
do systemu podstawowych szkół ośmioletnich. Była to
(i jest) podobnie nieprzemyślana i nieprzygotowana
idea jak pomysł z gimnazjami. Przemyślenie i przygotowanie wdraża się wraz z wprowadzaniem reformy.
A co z dotychczasowym dorobkiem? – zapytacie. Po
co ta cała praca setek osób nad ścieżkami przedmiotowymi, nad konkursami, nad całą tą metodologią?

http://tempsreel.nouvelobs.com/index/2014/05/13/ (dostęp 15.12.2018).
Piotr Pacewicz, „OKO”, Facebook.
„Polityka”, 27.01.2017, pogrubienia – Redakcja.

Zgodnie z raportem „Nauka w Polsce” zgodnie z zamieszczoną na stronie 9 informacją mieliśmy w 2010 r.
64 511 osób zajmujących się badaniami naukowymi.
To piękne. Lecz w UE daje to nam 24–25 miejsce (z Łotwą) przed Rumunią i Cyprem. W euforię wpadła oczywiście „Gazeta Wyborcza” (19.03.2013), ciesząc się,
że mamy tylu badaczy! Oczywiście ta informacja została
podana bez kontekstu opisanego wcześniej. Trzeba więc
uważać, czytając tę gazetę, nawet jeśli nie chodzi o PiS.

Ludzie, rozmawiajcie!
W świetle powyższego większość dorobku z 30 lat
poszło na marne. Możecie czytelnicy się śmiać, lecz
ostatnim wielkim programem inwestycyjnym w polskiej edukacji były tysiąclatki! Dopiero później wprowadzono 8 klasę (pamięta to jeszcze ktoś?). Była infrastruktura – dokonano reformy, wolnej, demokratycznej Polski nie stać na nic podobnego.
Obecnie wprowadzamy reformy i wyprowadzamy
reformy, nie mając niezbędnej infrastruktury, tysiąclatki funkcjonują w najlepsze. W mieście stołecznym
są w nich obecnie licea, gimnazja i szkoły podstawowe.
W modelu architektonicznym sprzed 60 lat uczniowie
nabywają wiedzy w wieku XXI. Podziwiam ich! Nikt bowiem nie jest w stanie pojąć, że wnętrze też ma wpływ
(olbrzymi!) na nabywanie wiedzy. Mój dziad się tak
uczył, mój ojciec się tak uczył, ja się tak uczyłem, to
i oni też mogą! I co tu jest do zrozumienia?
Nie będę rozstrzygał, czy gimnazja są potrzebne, czy
nie. Pozwolę sobie napisać tak: nie partyjne wrzaski
ideologiczne są potrzebne, tylko EDUKACYJNY OKRĄGŁY STÓŁ! Są jeszcze bowiem ludzie, i to po wszystkich stronach polskiego kon liktu, którzy chcą ze sobą
rozmawiać, a nie obrzucać wyzwiskami. Dawniej napisałbym: rozmawiajmy, bo będzie za późno. Niestety
obawiam się, że już jest za późno. A im dłużej będziemy się ociągać, tym z głębszego dołu będziemy musieli
wychodzić. I zajmie nam to więcej czasu. I jeszcze –
Finowie debatowali ze sobą przez kilkanaście lat! My
chcemy za naszego życia ujrzeć efekty tej debaty – i to
błąd. My musimy po prostu wiedzieć, że dobrze nastawiliśmy stery. Tyle naszym młodym przyjaciołom możemy po sobie zostawić. Panie wicepremierze Gowinie
– edukacja to całość, a nie tylko wyższe uczelnie! Zatem
ludzie, rozmawiajcie! Inaczej porżniecie się nożami nawet w dziedzinie edukacji.
I jeszcze jedno. Obecnie, w języku polskim, istnieje jedno niepopularne słowo: nadzwyczajna kasta.
Otóż prawdziwą kastą jesteśmy my: nauczyciele. To
my uczymy czytać, pisać i rachować wszystk§ie umysły w Polsce. Łącznie z tymi najbardziej „obdarzonymi
geniuszem”. I to my jesteśmy najbardziej niedocenianymi, oplotkowanymi i pogardzanymi (wtrętów świątecznych nie liczę) ludźmi w Polsce. Jest jak za komuny.
Wszyscy o nas zapominają. Nawet ci najbardziej „obdarzeni geniuszem”.
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Jakież mamy efekty
tych trzydziestoletnich działań?

W rankingu innowacyjności („Newsweek”
23.10.2015) Polska uplasowała się na 46 miejscu.
Wyprzedza nas 26 państw Unii Europejskiej, a słabiej
wypada tylko Rumunia. W rankingu zestawiono także
kraje pod względem efektywności innowacji (Ef iciency Ratio). Wskaźnik ten pokazuje sensowność nakładów na innowacje w stosunku do ich efektów. Pod tym
względem Polska uplasowała się dopiero na 93 pozycji.
Od wdrożenia reformy minie niedługo… nie, nie
minie – to już jej koniec.

forum edukacyjne

Lecz wracając do sprawy – proszę sobie wyobrazić,
że w roku 2016 zostałem zaproszony na posiedzenie
klubu parlamentarnego partii Nowoczesna w sprawie
edukacji. Odbyło się ono w gmachu Sejmu dokładnie
w dzień moich imienin. Do dziś nie wiem, komu zawdzięczam to zaproszenie. Nie jestem wyborcą tej partii i nie będę. Poszedłem. Dla ludzi ciekawych – wszystko jest do sprawdzenia w archiwum sejmowym. Moje
miejsce wypadło obok pana Sławomira Broniarza, szefa ZNP (o którym napiszę później). Przewodniczyła posłanka Katarzyna Lubnauer.
I wtedy się zaczęło. Przepraszam – nic się nie zaczęło. Trudno nazwać debatą edukacyjną ten festiwal
pretensji do reformatorów. Żadnych własnych pomysłów. Było dużo mowy o powstaniu bałaganu i bezrobociu wśród nauczycieli (to ostatnie to był typowy fake
news – jak wiadomo – nie ma to miejsca). Wniosek –
kiedy dojdziemy do władzy, to cofniemy tę reformę!
Wtedy zniecierpliwiony tym wszystkim poprosiłem
o głos i powiedziałem mniej więcej tak: „Wdrażanie
reformy potrwa nie pięć minut, tylko parę lat, zostaną wdrożone nowe programy, nowe egzaminy,
wydrukowane zostaną nowe podręczniki. Jeżeli
państwo twierdzą, iż już mamy bałagan, to nagłe
wycofanie się z reformy zaowocuje mega bałaganem”. Mam nadzieję, że pan Broniarz pamięta to, co
powiedziałem (o ile pamięta).
I, uwaga, tra iłem na ludzi uczciwych. Otóż nikt nie
zaoponował (za dzisiejsze przymioty obecnych na zebraniu nie biorę odpowiedzialności). Zaproszonym nauczycielom było wstyd, a politycy woleli nie zabierać głosu. Zebranie, w sumie, zakończyło się na niczym. I tak obecnie
wyglądają w Polsce debaty. Nie tylko edukacyjne.
Co zaś do Sławomira Broniarza. Odkąd tylko zacząłem robić specjalizację pedagogiczną (druga połowa lat
80.), powiedziałem sobie, że do ZNP nigdy należeć nie
będę. Słowa dotrzymałem. Do nauczycielskiej „Solidarności” też już nie należę (legitymacja w posiadaniu –
pamiątkowo), odkąd zobaczyłem, do czego jest zdolna
(lecz oczywiście porzuciłem związek już za wolnej Polski). Mam pytanie pierwsze: czy Sławomir Broniarz nie
pobił rekordu Polski w zasiadaniu na wysokim stanowisku? To już 20 lat! I pytanie drugie: czy w sprawach
struktury edukacji związki potra ią rozmawiać merytorycznie? Oba pytania nie są retoryczne.

forum edukacyjne
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O historii inaczej,
czyli TIK na lekcjach historii
Wiktoria Knap

istoria kojarzy nam się z tym, co minęło. To zawsze pierwsze skojarzenie na lekcji inaugurującej współpracę z uczniami w klasie czwartej.
I słusznie. Ale – podobnie jak na innych przedmiotach – można o historii inaczej…
W jaki sposób? Chciałabym podzielić się swoimi
re leksjami dotyczącymi zastosowania Technologii
Informacyjno-Komunikacyjnej (TIK) na lekcjach historii. Ostatnio wiele się o tym mówi, technologie coraz
częściej wkraczają na lekcje, na stałe zagościły w życiu
codziennym.
Dlaczego warto? Świat idzie do przodu, ewoluuje. Zmieniać się więc musi i edukacja, to oczywiste.
Od nas, nauczycieli, w największym stopniu zależy,
jak te zmiany będą wyglądały. Obecnie w sali lekcyjnej
spędzamy 45 minut z pokoleniem cyfrowych tubylców, którzy wciąż korzystają z nowych technologii.
Ich mózgi ukierunkowane są na pracę w szybkim tempie, dobrze radzą sobie z wyszukiwaniem informacji
na ekranie monitora, mają też dużą podzielność uwagi. Są spostrzegawczy i oczekują coraz większej ilości
informacji. Wciąż nimi bombardowani, szybko przechodzą od jednego zagadnienia do drugiego. Historia,
wymagając skupienia, pracy z tekstem, analizy i przetwarzania informacji, również może czerpać z nowych
technologii, wymaga to jednak właściwego ich doboru,
by były efektywne i dobrze służyły celowi lekcji.

H
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Nowy sposób nauki
Technologia w dużym stopniu przeniknęła do życia
nauczycieli. Najczęściej mamy już elektroniczny dziennik, w sali laptop i tablice interaktywne. Prawie każdy
dysponuje smartfonem, często fotografuje otaczającą
rzeczywistość, korzysta z portali społecznościowych.
Warto traktować TIK na lekcjach jako coś zupełnie naturalnego, coś, co ma nam wszystkim ułatwić życie,
a nie je nadmiernie komplikować. Podobnie jak wiele
osób lubi spędzać czas w sieci dla rozrywki, tak można
polubić ten sposób na naukę.
Uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej
oraz dawnych szkół gimnazjalnych z entuzjazmem
podchodzą do wykorzystywania TIK na lekcjach historii. Zapewnia wartkie tempo lekcji, zwraca uwagę
uczniów – szczególnie zdjęcia, krótkie ilmy, animacje, zadania w Internecie. Uczniowie chętnie notują,
jeśli temat jest przedstawiony w formie prezentacji,
np. PowerPoint czy Prezi. Ułatwia to też pracę na-

uczycielowi, który – mając stworzoną prezentację,
czyli po prostu nowoczesny konspekt lekcji – jest
solidnie przygotowany do przeprowadzenia atrakcyjnych zajęć. W razie potrzeby można ją swobodnie
mody ikować, dostosowując do potrzeb pracy z poszczególnymi zespołami klasowymi, co nie zajmuje
już zbyt wiele czasu.
Zbiór takich lekcji to skarb każdego nauczyciela.
Jednak by dobrze spełniły swoją funkcję, wymagają
rzetelnego przygotowania. Moją ideą jest to, by lekcja uczyła i była przyjemna oraz ciekawa. Dlatego
powinniśmy zastanowić się, jak skonstruować lekcję,
by spełniła powyższe wymagania. Zaryzykuję stwierdzenie, że każdy z nas kiedyś nudził się na lekcji – dawno temu u swoich nauczycieli, a i na własnej pewnie
też… Rzecz w tym, by wychodzić po dzwonku z sali,
będąc naładowanym pozytywną energią. I my, i nasi
uczniowie. TIK zwiększa szanse na taki właśnie efekt,
choć daleka jestem od tego, by twierdzić, że odrobina
nudy jest szkodliwa…

Pozytywy
Na razie o plusach TIK. Nauczyciele, opracowując
zadania czy aplikacje, powodują, że ich lekcje są atrakcyjne, łatwiej jest skupić uwagę cyfrowych tubylców,
a zatem i ich nauczyć. Dobrze przygotowane zadanie
pozwoli na przetworzenie wiedzy i jej utrwalenie.
Obecnie mamy dostęp do wielu narzędzi czy platform edukacyjnych, gdzie nauczyciele mogą sami
przygotować zadania. Mniej wymagający znajdą tam
tzw. gotowce, przygotowane przez innych nauczycieli,
którzy chętnie dzielą się swoją pracą. Z łatwością możemy nauczyć uczniów, by sami wykonywali swoje zadania np. dla nauczyciela lub klasy. Mogą oni wybierać
z różnorodnych form.
Świetnym narzędziem do pracy dla nauczycieli,
którzy stawiają swoje pierwsze kroki w pracy z TIK,
jest platforma learningapps.org. Wystarczy założyć
konto – tak jak przy e-mailu – i logować się na nie,
by przygotować zadania dla swojej klasy. Jest bezpłatna – wystarczy mieć dostęp do internetu i tablicę interaktywną (w ostateczności rzutnik i ekran), by bardzo
wzbogacić i urozmaicić swój warsztat pracy.
Podobnych stron jest dziesiątki. Możemy na nich
wykonywać krzyżówki, wykreślanki, tworzyć atrakcyjne gra icznie mapy myślowe, komiksy, quizy, kody QR, ilmy, ściągać potrzebne aplikacje
– wszystko w różnorodnej formie i atrakcyjne graicznie, co nie jest bez znaczenia dla młodego pokolenia. Częściej – zamiast o czymś opowiadać – może-

Zagrożenia i negatywy
Łatwiej też jednak o plagiat oraz o to, że uczeń natknie się na treści nieprzeznaczone dla niego. O ile
w szkole na ogół problem ten rozwiązuje program
iltrujący, to w domu bywa z tym różnie. Dlatego tak
ważne jest to, by uczyć dzieci bezpiecznego korzystania
z internetu oraz ukazywać zagrożenia, jakie ze sobą
niesie. Jest pomocny w działaniach, ale – jak we wszystkim – bez zdrowego rozsądku nie da się z niego efektywnie korzystać.
Ci uczniowie, którzy dużo czasu spędzają, grając
w gry oraz serfując w sieci, nierzadko oczekują, że lekcja z laptopami i tabletami to czas czystej rozrywki
i rozczarowują się, gdy stawiane są wobec nich wymagania. Przy pracy z TIK niezbędne jest więc przygotowanie nauczyciela oraz taki dobór metod, by służyły
one atrakcyjnemu i efektywnemu nauczaniu.
Podczas pracy na komputerze – wymagającej skupienia i przede wszystkim myślenia – bywa, że słyszę
narzekania uczniów. Czasami buntują się i żądają
czytania podręcznika czy wykładu. Laptop kojarzy się
– szczególnie młodszym uczniom – z narzędziem służącym do rozrywki, konsolą do gry. Ci, którzy niekiedy wiele godzin dziennie spędzają przy komputerze,
nie potra ią go wykorzystać do czegoś innego niż
granie. Bywają jeszcze tacy, którzy nie potra ią poprawnie uruchomić komputera – mowa tu o uczniach
klasy czwartej w jej pierwszym semestrze. Wymagają
wsparcia ze strony nauczyciela, a także uświadomienia, jak internet i komputer mogą pomoc w nauce. Jeśli proponujemy pracę z TIK poza naszym nadzorem,

zawsze należy podać, gdzie szukać danych informacji
oraz w jaki sposób wykonać daną aplikację czy zadanie. W wypadku niepełnoletnich uczniów warto zaproponować wspólne poszukiwanie informacji z rodzicem.

Rozwijać myślenie
Podobnie jak w pracy z metodami tradycyjnymi
łatwo wpaść w pułapkę pracy odtwórczej zamiast
twórczej. Nie widzę różnicy między zadaniem na laptopie a tym w papierowych ćwiczeniach, jeśli np. mamy
podane słowa, które trzeba wpisać w puste rubryki.
Poza tym, że w pierwszym wypadku stracimy więcej
czasu na zalogowanie się na laptopie. W obu wypadkach ważne jest myślenie. Historia wymaga rozumowania, choć często spotykam się z opiniami wśród
uczniów i ich rodziców, że jest przedmiotem, na którym
głównie trzeba zapamiętywać. Dlatego istotny jest wybór narzędzi pracy z TIK. Niech zadania będą twórcze,
a każda lekcja inna, ale wszystkie prowadzą do nadrzędnego celu, jakim jest nauka dająca sukces w życiu,
rozwijająca myślenie.
Dobrze wykorzystywane nowoczesne metody pobudzają do myślenia, wymagają, sprawiają trud, podobnie jak metody tradycyjne. Na pewno dają większe
możliwości, są bardziej różnorodne, odpowiadają
na potrzeby młodego pokolenia, dają większą swo-
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my to pokazać, włączyć ucznia w proces nauczania.
Mamy możliwość oddziaływania na zmysły w dużo
większym stopniu, aktywizowania uczniów, pokazywania nauki jako coś ciekawego, przyjemnego. TIK
ułatwia nauczanie i uczenie się. Wykonując zadania, uczniowie mogą wykazać się dużą kreatywnością.
Łatwiej o komunikację i wymianę informacji, swobodniej mogą powstawać projekty.
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bodę w doborze metod pracy oraz –
przy dobrej organizacji – pozwalają
maksymalizować efekty przy mniejszym lub podobnym nakładzie pracy.
Dają możliwość dociekać, współpracować czy planować oraz wszechstronnie się rozwijać.

Podejście nauczycieli
Część nauczycieli chętnie sięga
po TIK i nie wyobraża sobie pracy bez
niego – dzielą się swoimi doświadczeniami na forach, blogach, grupach.
Są jednak i tacy, którzy często jeszcze
obawiają się pracy z nimi, nie chcą
podejmować próby przeprowadzenia
tego typu lekcji z powodu – ich zdaniem – czasochłonnego przygotowania lub z góry zakładają, że jest to zbyt trudne. Z doświadczenia wiem, że gdy mają możliwość zapoznania
się z TIK przez obserwację lekcji lub udział w warsztatach prowadzonych przez nauczyciela z doświadczeniem w tym zakresie, chętnie wdrażają wybrane
elementy do swojej pracy. Przykładowo: bardzo lubię
testy na laptopach uczniowskich, które sprawdza program i wyniki wysyła mi do dziennika elektronicznego.
Solidna praca na długo daje pożądane efekty, a ja mam
czas na przygotowanie ciekawych zajęć dla moich uczniów.

Pierwsze kroki
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Często nauczyciele zaczynają poszukiwania zachęceni sukcesami w pracy z uczniami oraz zauważalną oszczędnością czasu w przygotowaniach do zajęć.
Ważne, by zrobić pierwszy krok. Być może i po lekturze tego tekstu ktoś zapyta: no dobrze, ale jak zacząć,
co zrobić, by być „bardziej TIK”?
Proponuję zacząć od stworzenia prostej prezentacji
(np. Power Point) ze zdjęciami, ilmikiem czy teledyskiem – na historii wiele utworów muzycznych znajdzie
swoje zastosowanie. Wiem, że to niezbyt wiele, to jeszcze niezupełnie TIK, ale wiem też, że nie jest to zjawisko
powszechne w salach lekcyjnych, a potrzebne. Istotne,
by nie wykorzystywać tablicy interaktywnej jako ekran
rzutnika, lecz gdzieś musi być ten punkt wyjścia. Następnie warto zaproponować uczniom zadanie z jednej z wie-

lu platform edukacyjnych, np. wspomnianej learningapps.org. Polecam też zajrzeć na stronę epodreczniki.
pl. Ponadto większość wydawnictw ma obecnie ofertę
skierowaną do osób pracujących z ich podręcznikami
w postaci płyt, dostępów do platform edukacyjnych
oraz warsztatów dla nauczycieli. Warto z tego korzystać,
są tam bowiem skorelowane z programami nauczania ilmy, generatory testów, zadań, kodów QR dla ucznia z uzupełnieniem zadań z książki lub zadaniem
od nauczyciela – wydrukowane nie wymagają nic poza
uczniowskim smartfonem czy szkolnym tabletem. Poza
tym trzeba szukać, czytać, przeglądać… Internet wszak
to kopalnia możliwości.
Nie wszystkie placówki są wyposażone w tablety czy
laptopy uczniowskie, ale prawie każdy uczeń ma swój
smartfon. W klasach, gdzie wiemy, że mają je wszyscy
uczniowie, można je – za zgodą rodziców – wykorzystać w pracy. Uczniowie przy ich użyciu mogą logować
się na strony z quizami, skanować kody QR, układać
puzzle, robić zdjęcia do projektów czy po prostu sfotografować temat proponowanej pracy domowej.
Technologie nie mogą wszystkiego zastąpić, ale są
nieodłącznym elementem codzienności, warto więc
tak pokierować pracą uczniów i swoją, by nam służyły,
a nie były przeszkodą, czymś „co trzeba, bo takie mamy
czasy”. Naprawdę da się polubić nowy sposób pracy.
Bez kredy, zielonej tablicy i mapy na stojaku. Wszystko
już jest w sieci. Warto z tego korzystać.

W kolejnym numerze m.in.:
P. Hamera, Hrabia Strzelecki i niesienie pomocy ofiarom głodu na Zielonej Wyspie
N. Olszewska, Początki brytyjskiej prasy popularnej
B. Pawlak, Między prawdą a kłamstwem – przekaz medialny w praktyce
P. Kołodziejczak, Jak uczyć o historii średniowiecznego Kościoła?

czyli jak efektywnie realizować podstawę programową
w klasie siódmej ośmioklasowej szkoły podstawowej
w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020
Aneta Sarbinowska-Murawiecka

inął pierwszy rok wdrażania nowej podstawy
programowej w ośmioklasowej szkole podstawowej – czyli w klasie IV i w klasie VII. Z jakimi
dylematami spotkali się uczniowie, nauczyciele
i rodzice? Trudno odpowiedzieć na to pytanie
jednoznacznie.
Na pewno musieli zderzyć się z nową rzeczywistością, a w niej z nową podstawą programową
w nowej siatce godzin, z nowym – wybranym przez
nauczyciela – programem nauczania oraz nowym
podręcznikiem. W klasie siódmej dodatkowo jeszcze
z rozpoczęciem treści nauczania od zagadnień, które nie były kontynuacją chronologii z poprzedzającej
klasę siódmą klasy (klasy szóstej).
Trudne zadanie dla nauczyciela – tym bardziej
że na pierwszym miejscu musi mieć zawsze dobro
ucznia, w tym wyposażenie go w wiedzę i umiejętności bez nadmiernego obciążania go. Czy to się udało
w pierwszym roku realizacji nowej podstawy programowej? Każdy nauczyciel musiał sam odpowiedzieć
sobie, uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom)
na to pytanie. Mogła w tym pomóc wnikliwa ewaluacja. Czy nauczycieli dokonali takiej ewaluacji i rozpoczęli kolejny rok szkolny, uwzględniając jej wyniki?

M

Co mogłoby być wzięte pod uwagę
w ewaluacji?

2. Treści nauczania ujęte w podstawie programowej.
Suma treści nauczania ujętych w podstawie programowej dla klasy siódmej szkoły podstawowej wynosi 54
(dla klasy pierwszej gimnazjum wynosiła ok. 48 w zależności od sposobu realizacji, ponieważ nie było podziału
treści szczegółowych na poszczególne poziomy klas).
Analizując dalej. Nie każda treść nauczania (wymaganie szczegółowe) ujęta w podstawie progra-
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1. Siatka godzin.
Tygodniowa liczba godzin wynosi 2; w pierwszej
klasie gimnazjum również wynosiłaby 2 tygodniowo,
czyli czas poświęcony na edukację historyczną pozostał bez zmian w roku szkolnym 2018/2019 i pozostanie bez zmian w roku szkolnym 2019/2020.

mowej dla klasy siódmej wymaga do jej omówienia
oddzielnej jednostki lekcyjnej, ale też nie każdą treść
nauczania można efektywnie (dla ucznia) zrealizować
na jednej tylko jednostce lekcyjnej, np. treść nauczania 9.3. dla klasy siódmej brzmi: „charakteryzuje oblicza totalitaryzmu (włoskiego faszyzmu, niemieckiego
nazizmu, systemu sowieckiego): ideologię i praktykę”.
Stąd, przekładając pojedyncze zagadnienia ujęte
w treściach nauczania na jednostki lekcyjne, można przyjąć, że w obecnej klasie siódmej wyłącznie dla
efektywnego zrealizowania treści nauczania ujętych
w podstawie programowej (nie licząc lekcji powtórzeniowych i lekcji, na których przeprowadzane są prace
klasowe, sprawdziany) nauczyciel potrzebowałby
ok. 56–60 jednostek lekcyjnych (w gimnazjum wyłącznie do zrealizowania przewidzianych na klasę
pierwszą treści nauczania i omówienia pojedynczych
zagadnień w nich ujętych nauczyciel potrzebował
ok. 48–52 jednostek lekcyjnych).
Do tej liczby jednostek lekcyjnych należy dodać lekcje
powtórzeniowe i lekcje sprawdzające poziom wiedzy
i umiejętności (prace klasowe, sprawdziany). Tu mógł
się zatem pojawić pierwszy problem – część treści nauczania ujętych w podstawie programowej dla klasy
siódmej jest bardziej złożona niż w podstawie programowej do byłej klasy pierwszej gimnazjum przy pozostawieniu tej samej liczby godzin na ich realizację. Można
zatem wyciągnąć wniosek – na realizację pojedynczych
zagadnień ujętych w podstawie programowej dla klasy
siódmej przypada mniej czasu, ponieważ nauczyciel nie
może przeznaczyć na ich omówienie 56–60 jednostek
lekcyjnych, ponieważ musi jeszcze pozostawić określoną
liczbę godzin lekcyjnych na lekcje powtórzeniowe (6–7 h),
prace klasowe (6–7 h) i powtórzenia – lekcje (ok. 8 h), które pozwoliły wprowadzić ucznia w chronologię.
Na realizację treści nauczania powinien zatem
przeznaczyć taką samą liczbę godzin lekcyjnych, jaka
przypadała na omówienie treści nauczania w gimnazjum, tj. 46–52 (mając do omówienia ok. 56–60 pojedynczych zagadnień z treści nauczania). Tym samym
treści nauczania przeznaczone na klasę siódmą muszą być realizowane w szybszym tempie (np. krócej
omawiane lub skumulowane), co zmniejsza możliwość powtarzania i utrwalania nowo poznanych
treści. Analizując dalej ten problem, opierając się wy-
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łącznie na treściach nauczania ujętych w tych dwóch
podstawach programowych, można stwierdzić, że
średnio na jednej jednostce lekcyjnej w klasie siódmej uczeń otrzymuje większą liczbę informacji, niż
otrzymałby w byłej klasie pierwszej gimnazjum (będąc w tym samym wieku – 13–14 lat). Pytanie, czy jest
w stanie je wszystkie zrozumieć i zapamiętać?
W takiej sytuacji mógł się tu pojawiać prawdopodobnie kolejny problem – umiejętne zaplanowanie
treści do zrealizowania na danej jednostce lekcyjnej plus umiejętne zarządzenie czasem na tej
jednostce. Zapewne wymagało to od nauczyciela nieomal perfekcji. I zapewne pozwoliło wyciągnąć wnioski w tym zakresie do pracy w kolejnym roku szkolnym. Do tego należy jeszcze dodać pracę zindywidualizowaną do potrzeb i możliwości rozwojowych
i edukacyjnych uczniów. Trudne przedsięwzięcie.
Trzeba tu również spojrzeć na problem od strony ucznia – to dla niego ogromny bagaż do udźwignięcia –
nie jest to niemożliwe, ale wymaga wysiłku, zdyscyplinowania i ogromnego poczucia odpowiedzialności, do czego go zarówno nauczyciel, jak i rodzice
(prawni opiekunowie) muszą mobilizować.
Jak zatem można było przygotować się do pracy
w klasie siódmej na kolejny rok, aby efektywnie zrealizować podstawę programową, widząc na pierwszym
miejscu dobro ucznia? W pierwszej kolejności wziąć
pod uwagę cele kształcenia i treści nauczania w rozbiciu
na pojedyncze zagadnienia ujęte w podstawie programowej dla klasy siódmej oraz liczbę przewidywanych
powtórzeń i prac klasowych (sprawdzianów), następnie
liczbę godzin, którą mamy do dyspozycji, pamiętając, że
może zajść potrzeba indywidualizacji pracy z uczniem,
liczbę godzin konieczną na wprowadzenie uczniów
w chronologię wydarzeń omawianych w klasie siódmej
(proponuje się ok. 8 godzin). Dopiero w dalszej kolejności
możemy zastanowić się, czy można zrealizować jeszcze
jakieś dodatkowe treści. Dopiero po przeprowadzeniu
tych czynności zastanowić się nad wyborem programu
nauczania. W dalszej kolejności – nad wyborem rozkładu materiału/planu wynikowego. Niezwykle ważna jest
też odpowiedź na pytanie – który podręcznik wybrać?
3. Program nauczania
Znając przybliżoną liczbę pojedynczych zagadnień
ujętych w treściach nauczania podstawy programowej,
liczbę przewidywanych powtórzeń i prac klasowych
(sprawdzianów), liczbę godzin potrzebnych na ich
efektywną realizację oraz liczbę godzin przewidzianą
w siatce godzin, można było kontynuować ewaluację,
dokonując ewaluacji realizowanego w roku szkolnym
2017/2018 programu nauczania. Sugeruje się, że należałoby sprawdzić jego kompatybilność z treściami
nauczania (w rozbiciu na pojedyncze zagadnienia)
i celami kształcenia ujętymi w podstawie programowej, liczbą lekcji powtórzeniowych (w tym niezbędnych do zrozumienia chronologii, o czym jest mowa
w p. 5. artykułu) i prac klasowych (sprawdzianów)

oraz liczbą godzin historii przeznaczoną na klasę
siódmą, mając na uwadze również to, że w ciągu roku
szkolnego trzeba będzie brać pod uwagę możliwości
rozwojowe i edukacyjne uczniów oraz fakt, że uczniów
należy wprowadzić w chronologię wydarzeń omawianych w klasie siódmej, o czym wspomniano w punkcie
2., a szerzej napisano w punkcie 5. artykułu.
Po dokonaniu zaproponowanej powyżej analizy
można było:
● pozostać przy realizowanym w roku szkolnym
2017/2018 programie nauczania lub
● zmodyfikować go lub
● wybrać inny na rok szkolny 2018/2019 (kompatybilny z podanym do wiadomości uczniów i rodziców/prawnych opiekunów podręcznikiem).
4. Podręcznik
Kolejnym krokiem w ewaluacji mogło być sprawdzenie kompatybilności wybranego lub autorskiego
programu nauczania oraz wybranego lub autorskiego
(na podstawie wcześniej opisanej analizy) rozkładu
nauczania/planu wynikowego z wybranym podręcznikiem.
Co w tym przypadku oznaczałaby kompatybilność? Jaka jest w podręczniku proporcja pomiędzy
treściami nauczania, które muszą być zrealizowane, a treściami dodatkowymi. To jest istotne z pozycji ucznia. Proporcja powinna być rozsądna, aby uniknąć nadmiernego obciążania uczniów treściami (proponuje się brać tu pod uwagę możliwości rozwojowe
i edukacyjne ucznia o przeciętnych możliwościach rozwojowych i edukacyjnych z uwzględnieniem uczniów
zdolnych – możliwość uzyskania więcej informacji niż
jest to konieczne). Po wyborze podręcznika, który najbardziej będzie przystawał do wspomnianych wymagań, sugeruje się, że w dalszej kolejności powinno się
wnikliwie przeczytać treść podręcznika i:
● dokonać podziału materiału zawartego w podręczniku na jednostki lekcyjne w kompatybilności z wybranym/autorskim programem nauczania/planem
wynikowym;
● zaznaczyć w treści podręcznika przeznaczone
na daną jednostkę lekcyjną – treści nauczania ujęte
w podstawie programowej z podziałem na pojedyncze zagadnienia, co pozwoli wyodrębnić minimum,
które uczniowie powinni posiąść przy jednoczesnym
wskazaniu, że uczniowie chętni do poszerzenia swojej wiedzy mogą zarówno przeczytać, jak i nauczyć się
wszystkich treści ujętych w podręczniku przeznaczonych do realizacji na danej jednostce lekcyjnej.
Przykładowo: temat w jednym z podręczników
brzmi: Rewolucja przemysłowa. W podstawie programowej do rewolucji przemysłowej odnosi się punkt
1.3. w brzmieniu: „uczeń charakteryzuje najważniejsze
przejawy rewolucji przemysłowej (wynalazki i ich zastosowania, obszary uprzemysłowienia, zmiany struktur społecznych i warunków życia)”. I te treści należałoby w pierwszej kolejności zaznaczyć w podręczniku,

1. Powtórzenie epok historycznych. Postęp naukowy
i techniczny od czasów najdawniejszych do wieku
XVIII. Oświecenie.
Uczeń: zna przykłady najstarszych narzędzi człowieka; rozumie, z czego wynika postęp techniczny;
potra i wskazać argumenty na rozwój postępu naukowego i technicznego od najstarszych dziejów człowieka do XVIII w.; orientuje się w skutkach wynikających
z postępu nauki i postępu technicznego; pozostaje
ze znakiem zapytania – co w tych dziedzinach w kolejnych stuleciach (XIX w.; XX w.).
2. Wybrane zagadnienia z historii Polski – cz. I. [Początki państwa polskiego; chrzest Polski i jego
skutki; rozwój państwa polskiego w X–XI w.; kryzys państwa pierwszych Piastów; odbudowa państwa Piastów; Polska dzielnicowa].
Uczeń: potra i wskazać wybrane przyczyny
i skutki przyjęcia chrztu przez Mieszka I; zna datę
roczną przyjęcia chrztu przez Mieszka I; orientuje
się w dziejach państwa pierwszych Piastów ze wskazaniem rozwoju, kryzysu i odbudowy; orientuje
się, kiedy i przez kogo Polska została podzielona
na dzielnice; potra i wskazać wybrane problemy
Polski dzielnicowej; wie, że na ziemie polskie został
sprowadzony zakon krzyżacki; wie, kto i w którym
wieku dokonał zjednoczenia państwa polskiego; rozumie, że Polska przechodziła okresy rozwoju i kryzysu w X–XI w.
3. Wybrane zagadnienia z historii Polski – cz. II. [zjednoczenie Polski; Polska w czasach Kazimierza Wielkiego; unia personalna między Polską a Litwą; unia
realna między Polską a Litwą; zasięg terytorialny
Rzeczypospolitej Obojga Narodów].
Uczeń: dowiaduje się o działaniach, w tym reformach, Kazimierza Wielkiego; poznaje przyczyny
wstąpienia na tron Andegawenów; poznaje przyczyny unii personalnej a następnie unii realnej Polski i Litwy; rozumie różnicę między unią personalną a unią
realną; zna zasięg terytorialny Rzeczypospolitej
Obojga Narodów w XVI w.
4. Wybrane zagadnienia z historii Polski – cz. III
[stosunki polsko-krzyżackie w XV–XVI w.; Polska
w XVI w.; pozycja Polski w Europie w XVI w.].
Uczeń: rozumie, dlaczego XVI wiek nazywa się
w historii Polski złotym wiekiem; orientuje się w stosunkach polsko-krzyżackich w XV–XVI w.; rozumie,
czym jest demokracja szlacheckie i wie, kiedy została wprowadzona; orientuje się w rozwoju demokracji
szlacheckiej; orientuje się w pozycji Rzeczpospolitej
Obojga Narodów w Europie w XVI w.
5. Wybrane zagadnienia z historii Polski – cz. IV [Polska w XVII w.; skutki wojen prowadzonych przez
Rzeczpospolitą].
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5. Chronologia
Uczniowie klasy siódmej zarówno w roku szkolnym 2017/2018, jak i w kolejnych dwóch latach
(2018/2019 i 2019/2020) rozpoczynali i rozpoczynać
będą edukację historyczną, „wchodząc” w środek treści nauczania podstawy programowej dla klas IV–VIII.
Tym samym brakuje im ciągłości zdarzeń, a co za tym
idzie, mógł lub może tu pojawić się problem nie tyle
z opanowaniem nauczanych treści, co z ich zrozumieniem. Czy poradzili sobie ze zrozumieniem omawianego materiału? Czy mieli dużo niedomówień?
Odpowiedzi powinien udzielić sobie każdy nauczyciel na podstawie analizy pracy z uczniami
w roku szkolnym 2017/2018 lub dokonując wywiadu na ten temat (w przypadku nauczyciela, który nie
uczył w roku szkolnym 2017/2018 w klasie siódmej).
Co po analizie/wywiadzie? Sugeruje się, aby część
godzin przeznaczona na edukację historyczną w klasie siódmej została przeznaczona na wprowadzenie
uczniów w wydarzenia omawiane w klasie siódmej,
co pozwoli uczniom spojrzeć na historię w ujęciu
całościowym, a tym samym też prawdopodobnie pomoże w zrozumieniu historii/zagadnień omawianych
w klasie siódmej.
Przy wzięciu pod uwagę tej sugestii proponuje
się, aby przeznaczyć na ten zakres materiału około 8–10 godzin, co pozwoli przybliżyć uczniom nie
tylko wydarzenia z wieku bezpośrednio poprzedzającego XIX stulecie, które rozpoczyna materiał
omawiany w klasie siódmej, lecz także pozwoli
utworzyć ramy obrazu historii Polski z wybranymi zagadnieniami historii powszechnej od epoki
średniowiecza do XVIII w.
Poniżej znajdują się przykładowe tematy ośmiu
jednostek lekcyjnych przybliżających uczniom historię sprzed XIX w. oraz treści nauczania, które mogą
ułatwić uczniowi zrozumienie zagadnień omawia-

nych w klasie siódmej. Nauczyciel może wprowadzić
inne tematy/zagadnienia, które jego zdaniem pozwolą uczniom lepiej zrozumieć materiał omawiany
w klasie siódmej:

forum edukacyjne

zachowując zdrowy rozsądek, np. uczeń nie musi pamiętać poziomu uprzemysłowienia każdego państwa
w Europie w tym okresie, tylko np. państwa o największym i najmniejszym poziomie uprzemysłowienia. Natomiast pozostałe treści podane w podręczniku można,
ale nie trzeba omówić (w zależności od możliwości rozwojowych i edukacyjnych uczniów). Tym samym uczniowie mogą, ale nie muszą uczyć się wszystkich podanych
w podręczniku treści, ale powinni uczyć się tych, które
wynikają z treści nauczania i celów kształcenia ujętych w podstawie programowej – rolą nauczyciela jest
właściwe przekazanie treści i właściwe pokierowanie
edukacją ucznia z danego zakresu.
Treści nauczania ujęte w podstawie programowej,
program nauczania/plan wynikowy i treści w podręczniku powinny być „żywe”. Pamiętać jednak należy, że podręcznik musi być tylko narzędziem
do realizacji podstawy programowej, a nie zastępować podstawę programową. Co oznacza, że należy
uniknąć praktyki „realizacji podręcznika”.

forum edukacyjne
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Uczeń: orientuje się, z kim Rzeczpospolita prowadziła wojny w XVII w.; orientuje się w skutkach wojen
XVII w.; zauważa początki zmian w ustroju Rzeczypospolitej (początki oligarchii magnackiej).
6. Rosja, Prusy i Austria w XVIII w.
Uczeń: wie, czym było oświecenie; rozumie pojęcia „monarcha oświecony/monarchia oświecona”;
orientuje się, jakie reformy przeprowadzone zostały w Rosji, Prusach i Austrii; orientuje się w skutkach tych reform dla tych państw i dla Rzeczypospolitej; potrafi porównać pozycję Rzeczypospolitej z pozycją Rosji, Prus, Austrii ze wskazaniem sił
militarnych.
7. Wybrane zagadnienia z historii Polski – cz. IV [Polska w XVIII w.].
Uczeń: orientuje się w rozwoju oligarchii magnackiej, w problemach wewnętrznych i zewnętrznych
Rzeczypospolitej XVIII wieku; pozytywnych działaniach prowadzonych dla dobra Rzeczypospolitej,
w działaniach na rzecz ratowania Rzeczypospolitej;
zna daty rozbiorów Rzeczypospolitej oraz jej zaborców.
8. Sprawa Polska w czasach napoleońskich.
Uczeń: wie, że utworzone zostały w roku 11797 Legiony Polskie; zna rolę Jana Henryka Dąbrowskiego
i Józefa Wybickiego; orientuje się w walkach Polaków u boku Napoleona; wie, że zostało utworzone
Księstwo Warszawskie; orientuje się, w jakich okolicznościach zostało utworzone Księstwo Warszawskie; wie o ostatecznej klęsce Napoleona; pozostaje
z pytaniem – co Księstwem Warszawskim po upadku
Napoleona?
Wnioski dla nauczycieli
W roku szkolnym 2018/2019 i w roku 2019/2020,
planując swoją pracę, nauczyciel mógłby:
● wziąć pod uwagę kompatybilność zagadnień ujętych
w treściach nauczania podstawy programowej z wybranym/autorskim programem nauczania/planem
wynikowym oraz z podręcznikiem;
● wziąć pod uwagę, że powinien wprowadzić ucznia
w historię do wieku XIX (około 8 jednostek lekcyjnych);
● dla każdej klasy dokonać podzielenia treści nauczania/pojedyncze zagadnienia, lekcje powtórzeniowe,
lekcje przeznaczone na prace klasowe/sprawdziany
i lekcje przybliżające historię do wieku XIX na faktyczne (odliczając w roku szkolnym dla każdej klasy
dni wolne, jeżeli w danym dniu wolnym przypada
lekcja z daną klasą) godziny przeznaczone na edukację historyczną w danym roku szkolnym;
● wyodrębnić w treści podręcznika zagadnienia z treści nauczania ujętych w podstawie programowej,
które uczniowie powinni znać i rozumieć;
● wziąć pod uwagę indywidualizację pracy z uczniem;
● stale pamiętać o celach kształcenia, pamiętając, że
to one są najważniejsze, a nie materiał z podręcznika.

Magistri nostri magnificentissimi

O latach służby
oświatowej
w Koluszkach
Patryk Kozieł

październiku 2017 r. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach
świętowało 100-lecie istnienia. Ta ważna uroczystość skłoniła do refleksji nad młodością
spędzoną w murach tej szkoły i przywołała
wzruszające wspomnienia. Przygotowanie jubileuszu
było nie lada wyzwaniem dla obecnych uczniów liceum
i członków grona pedagogicznego.
Poszukiwanie faktogra ii dało autorowi tego artykułu asumpt do przypomnienia roli nauczycieli, którzy
pozostawili po sobie niezatarty ślad w dziejach szkoły. Mowa tu o trzech nauczycielkach: Zo ii Jędrzejewskiej, Józe ie Rekłajtys-Olszyńskiej i Marii Fastyn, które będąc jej absolwentkami z roku 1928, po latach
studiów i pracy w innych, daleko większych ośrodkach
powróciły do prowincjonalnych Koluszek, aby przez
ponad trzy dekady służyć młodzieży swoją wiedzą
i oddaniem. Niecodzienna historia tych kobiet, których
losy tak mocno splotły się ze sobą i z koluszkowskim
liceum, stanowi główny wątek tej opowieści.

W

Dzieje szkoły w Koluszkach
Przed stu laty lokalni działacze koła Polskiej Macierzy Szkolnej, z prezesem Janem Sikorskim na czele1,
powołali do życia Koedukacyjne Gimnazjum, które
po reformie jędrzejewiczowskiej z 1932 r. zostało przekształcone w Gimnazjum i Liceum Polskiej Macierzy
Szkolnej2. Od samego początku placówce patronował
wielki pisarz i noblista – Henryk Sienkiewicz.
Kończąca się Wielka Wojna oraz trudy pierwszych
lat polskiej niepodległości nie sprzyjały inwestowaniu
w oświatę. Szkoła miała przede wszystkim kłopoty
lokalowe. Zajęcia odbywały się w różnych miejscach,

1
Nie dysponujemy danymi biograficznymi tej osoby. Zachowała
się jedynie fotografia Jana Sikorskiego z kwesty na rzecz lokalnego koła Polskiej Macierzy Szkolnej zorganizowanej w Koluszkach
w 1918 r.
2
Koedukacyjne Gimnazjum, stworzone w 1917 r., zorganizowano
zgodnie z obowiązującymi wówczas wzorcami. Nauka trwała osiem
lat i kończyła się maturą. Dopiero po reformie ministra Janusza Jędrzejewicza z 1932 r. powstało czteroletnie gimnazjum i dwuletnie
liceum, zdanie matury umożliwiało wstęp na studia wyższe. 90 lat
Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach. Spróbuj
zatrzymać czas…, praca zbiorowa, Koluszki 2007.

Trzy bohaterki
Zo ia Jędrzejewska urodziła się 26 grudnia 1906 r.
w Felicjanowie, w ówczesnym powiecie brzezińskim.
Pierwsze lata życia spędziła w pobliskich Koluszkach,
gdzie jej ojciec pracował na kolei, a po wybuchu Wielkiej Wojny z rodzicami została ewakuowana do Rosji.
Lata wojny spędziła z matką i siostrami w Orle, gdzie
rozpoczęła też podstawową edukację w szkole zorganizowanej przez mieszkających tam Polaków. Rodzina
Jędrzejewskich powróciła do Koluszek w 1918 r. Tam
też Zo ia ukończyła szkołę powszechną (1923) i zapisała się do Gimnazjum Polskiej Macierzy Szkolnej7.

Po maturze
Mimo wielu przeciwności losu nasze bohaterki równocześnie uzyskały świadectwo dojrzałości i jeszcze
w tym samym roku zapisały się na Uniwersytet Warszawski – Zo ia i Józefa na Wydział Humanistyczny,
dział historii. Maria wybrała natomiast Wydział Prawa.
Studia wyższe bez przerw i komplikacji udało się ukończyć tylko Jędrzejewskiej, która 30 czerwca 1933 r.
otrzymała tytuł magistra ilozo ii w zakresie historii.
Na zachowanej kopii dyplomu widnieją głównie oceny
dobre oraz tytuł pracy dyplomowej: „Rola możnowładców za pierwszych Piastów”. Podpisy na dyplomie złożyli tak wybitni naukowcy jak: prof. Józef Ujejski (rektor UW) i prof. Marceli Handelsmann (dziekan)10.
Józefa Rekłajtys i Maria Fastyn musiały borykać się
z problemami natury inansowej oraz zdrowotnej11.
Z tego powodu ich edukacja przeciągnęła się w czasie.
Rekłajtys na dwa lata przerwała studia z powodów

Zajęcia odbywały się w wynajętych salach (m.in. szkoły podstawowej), a później w drewnianym, parterowym budynku przy ul. Staszica.
Stopień doktora miał historyk Stanisław Olszewski, który pracował w Koluszkach w latach 20. i 30. XX w.
5
90 lat Liceum Ogólnokształcącego…, s. 19–20.
6
100 lat I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach. Historia opowiedziana obrazem, red. K. Świderek, A. Nowińska,
E. Adamczyk, Koluszki 2017, s. 11.
7
Życiorys Z Jędrzejewskiej, rkps, archiwum I LO im. H. Sienkiewicza w Koluszkach.
8
Życiorys J. Rekłajtys-Olszyńskiej, rkps, archiwum I LO im. H. Sienkiewicza w Koluszkach.
9
Życiorys M. Fastyn, rkps, archiwum I LO im. H. Sienkiewicza w Koluszkach.
10
Dyplom magisterski Zofii Jędrzejewskiej, odpis, archiwum I LO im. H. Sienkiewicza w Koluszkach. Studia wyższe w II RP były odpłatne,
pojawiał się zatem problem opłacenia czesnego.
11
Fastyn uzupełniła wyższe wykształcenie w 1953 r., będąc już nauczycielem liceum; Akta osobowe Marii Fastyn, mps, archiwum I LO im.
H. Sienkiewicza w Koluszkach.
4
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Spotkała w niej Józefę Rekłajtys, z którą mogła dzielić
część doświadczeń czasów wojny.
Józefa Rekłajtys (po zamęściu Olszyńska) przyszła
na świat 18 marca 1907 r. w Warce w województwie
warszawskim. Po śmierci ojca przeszła pod opiekę siostry swojej matki, której mąż był pracownikiem Kolei
Warszawsko-Wiedeńskiej. Podobnie jak Zo ia Jędrzejewska, lata pierwszej wojny spędziła w Rosji – początkowo w Petersburgu, a następnie w Moskwie. Po powrocie do kraju z krewnymi zamieszkała w Warszawie,
gdzie rozpoczęła edukację na pensji Leonii Rudzkiej.
Kiedy wujostwo Józefy przeniosło się do Koluszek, zapisała się do pierwszej klasy Gimnazjum Polskiej Macierzy Szkolnej8. W tej właśnie szkole spotkała swoje
koleżanki – wspomnianą już Zo ię Jędrzejewską i Marię Fastyn, z którymi tworzyła później przez długie lata
trzon kadry koluszkowskiego liceum.
Maria Fastyn urodziła się 1 lutego 1909 r. w Felicjanowie w ówczesnym powiecie brzezińskim. Jak
zaznaczała w swoim życiorysie, już w dzieciństwie
nie cieszyła się dobrym zdrowiem, stąd też początkowo uczyła się w domu, a następnie w 1921 r. zdała
egzamin do drugiej klasy Gimnazjum w Koluszkach.
Będąc uczennicą gimnazjum, Maria otrzymała specjalną zgodę na prowadzenie kompletów dla młodszych
koleżanek i kolegów. Świadectwo dojrzałości uzyskała
wraz z wspomnianą dziesięcioosobową grupą abiturientów w 1928 r.9

relacje – dyskusje – konfrontacje

często w zaimprowizowanych naprędce warunkach3.
Jednak determinacja koluszkowskiej społeczności zaowocowała już 1925 r. oddaniem do użytku nowego
i nowoczesnego, jak na owe czasy budynku przy ulicy
Mickiewicza. Gmach był piętrowy, z dobrze wyposażonymi w pomoce naukowe pomieszczeniami, salą gimnastyczną, aulą oraz biblioteką. Nie przetrwał jednak długo; w 1939 r. został zburzony przez Niemców, a z nim
zniszczeniu uległa cała dokumentacja szkoły.
Z tego powodu baza źródłowa dla okresu przedwojennego i okupacji jest wyjątkowo skąpa i dzieje szkoły
odtwarza się na podstawie drobnych informacji i wspomnień świadków tamtych dni. Nie wiemy też, skąd pochodzili pierwsi nauczyciele gimnazjum, prawdopodobnie ściągnięci do nowo założonej szkoły przez lokalnych
działaczy koła Polskiej Macierzy Szkolnej. Byli to wybitni specjaliści, legitymujący się wyższym wykształceniem, w niektórych przypadkach nawet doktoratami4.
Postacią wyróżniającą się był Władysław Strzemiński,
malarz-abstrakcjonista będący nauczycielem rysunków
i robót ręcznych w latach 1927–19315.
Absolwenci Koedukacyjnego Gimnazjum początkowo wieńczyli swoją edukację maturą zdawaną w Łodzi, ponieważ młoda placówka nie miała jeszcze odpowiednich uprawnień. Pierwszy w dziejach Koluszek
egzamin dojrzałości został przeprowadzony w 1928 r.
W obecności wizytatora z Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego egzaminy z pomyślnym
wynikiem złożyło 10 osób. Wśród nich były bohaterki
artykułu: Zo ia Jędrzejewska, Józefa Rekłajtys i Maria
Fastyn6. Matura była dla nich przepustką na studia
wyższe, które podjęły na Uniwersytecie Warszawskim.
Niełatwe były losy tych trzech dziewcząt, zanim tra iły
do sal wykładowych stołecznej uczelni.
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inansowych. Wznowiła je dopiero po otrzymaniu stypendium i częściowego zwolnienia z opłat. Tytuł magistra ilozo ii w zakresie historii na UW otrzymała w styczniu 1935 r., po obronie pracy magisterskiej
przygotowanej pod kierunkiem prof. Oskara Haleckiego. Maria Fastyn po roku studiów prawniczych przerwała je ze względów zdrowotnych. Naukę wznowiła
dopiero po trzech latach, tym razem na polonistyce.
Trudne warunki materialne w rodzinie oraz powtarzające się kłopoty zdrowotne sprawiły, że była zmuszona
złożyć wniosek o urlop i podjąć pracę zarobkową12.

Po studiach
Po zdobyciu wyższego wykształcenia Jędrzejewska i Rekłajtys wybrały zawód nauczycielski. W tym
celu zapisały się na specjalny kurs dla nauczycieli szkół średnich organizowany przy Uniwersytecie
Warszawskim. Równolegle realizowały obowiązkowe,
i przewidziane ówczesnym prawem, roczne praktyki pedagogiczne. Pierwsza z nich praktykę odbywała
w rodzimym Gimnazjum koluszkowskim, pod kierunkiem późniejszego dyrektora Edmunda Krzywkowskiego13, uzyskując bardzo dobrą ocenę pracy14. Natomiast
druga praktykowała początkowo w warszawskim Gimnazjum im. E. Plater, a następnie w Gimnazjum Ziemi
Kujawskiej we Włocławku.
Do wybuchu wojny życiowe ścieżki naszych bohaterek biegły w różnych kierunkach. Jędrzejewska
nauczała historii i języka polskiego w Gimnazjum
Kupieckim w Kowlu na Wołyniu. Rekłajtys wykładała historię w Gimnazjum ss. Nazaretanek w Kaliszu,
natomiast Fastyn przerwała studia polonistyczne i zatrudniła się w Archiwum Dyrekcji Naczelnej Lasów
Państwowych15.

Druga wojna światowa
Wybuch kolejnej wojny światowej ponownie związał losy trzech kobiet, okupacyjne warunki skłoniły
je bowiem do powrotu w rodzinne strony. Rozpoczął
się najbardziej heroiczny i godzien uznania okres ich
życia. W poczuciu obowiązku oraz oddania młodzieży
zaangażowały się od początków 1940 r. w tajne nauczanie. Najpierw było ono spontanicznie improwizowane, ale rok później pod kierownictwem dyrektora
Aleksandra Szatkowskiego16 już 20 nauczycieli prowadziło je w formie zorganizowanej17. Jędrzejewska, Rekłajtys oraz Fastyn na kompletach w latach 1940–1945
12

„Nauczyciele, którzy razem ze mną pracowali
na omawianym terenie, byli ludźmi o iarnymi
i zapracowanymi. Obciążeni dużą ilością godzin
lekcyjnych (40–48 tygodniowo), ponieważ uczyli
po kilka przedmiotów, np. polonista – oprócz polskiego uczył języków obcych i historii, matematyk
dodatkowo chemii i izyki. Dużo czasu tracili także
na dojście do zespołów nieraz odległych od miejsca zamieszkania nauczyciela o kilka kilometrów
[…]. W okresie wzmożonego terroru, aresztowań
i łapanek, wielu z nas, tak nauczycieli jak i starszych uczniów, nie spało w domu, wielu zmieniało miejsce mieszkania. […] Liczba uczniów stale
się zmieniała, ktoś przybył, ktoś wyjechał, kogoś
aresztowano czy zatrzymano w łapance ulicznej.
[…] Uczniowie nie opuszczali lekcji, rozumieli sytuację i korzystali skwapliwie z możliwości uczenia się. […] W stosunku do nas, swoich nauczycieli
byli bardzo życzliwi i wdzięczni. Wytworzyła się
między nami serdeczna, koleżeńska więź”19.
Dzięki zaangażowaniu i o iarności nauczycieli
oraz determinacji młodzieży „wojenną” maturę zyskało 30 absolwentów. Jak wspomina Krystyna Zarębska, uczestniczka tajnych kompletów, mimo wysiłków
władze niemieckie nie wyśledziły miejsc, w których
prowadzono zajęcia20.

W nowej rzeczywistości
Dramatyczne okoliczności wojny sprawiły, że koleżanki ze szkolnej ławy powróciły do miejsca opuszczonego w 1928 r., by, jak się później okazało, związać się
z nim na ponad 30 lat i zostawić w jego historii swój
niepowtarzalny i jakże ważny ślad. Tajne nauczanie
przerwano w styczniu 1945 r., kiedy Koluszki zajęły
wojska polskie i sowieckie. Koniec okupacji niemieckiej pozwolił szkolnictwu wyjść z ukrycia. Niemal natychmiast z ogromnym zapałem i entuzjazmem do działania przystąpił dyrektor Aleksander Szatkowski.
Trzeba było znaleźć nową siedzibę dla szkoły, gdyż
poprzedni gmach nie istniał. Wybór padł na budynek
po niemieckiej żandarmerii na ulicy Brzezińskiej.

E. Krzywkowski, nauczyciel geografii i historii w Gimnazjum i Liceum w Koluszkach, dyrektor szkoły w latach 1939–1940.
Akta osobowe Zofii Jędrzejewskiej, mps, archiwum I LO im. H. Sienkiewicza w Koluszkach.
14
Życiorys Z. Jędrzejewskiej, rkps; Życiorys M. Fastyn, rkps; Życiorys J. Rekłajtys-Olszyńskiej, rkps, archiwum I LO im. H. Sienkiewicza
w Koluszkach.
15
A. Szatkowski, nauczyciel matematyki w Liceum i Gimnazjum w Koluszkach, dyrektor szkoły w latach 1941–1946, następnie przeniósł
się do Łodzi, został zastąpiony przez dr. Mieczysława Smokowskiego.
16
100 lat I Liceum Ogólnokształcącego…, s. 151.
17
Zaangażowanie nauczycieli w tajne nauczanie było rzeczywiście heroiczne, gdyż w Koluszkach stacjonowała niemiecka żandarmeria oraz
Gestapo. Zagrożenie aresztowaniem było zatem ogromne; Z. Kladzińska, Dzieje Koluszek, Koluszki 2006, s. 86–99.
18
Wspomnienia prof. Marii Fastyn, rkps, archiwum I LO im. H. Sienkiewicza w Koluszkach.
19
100 lat I Liceum Ogólnokształcącego…, s. 16, 156.
20
Z. Kladzińska, Dzieje Koluszek, s. 170.
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wykładały przedmioty humanistyczne. Narażając się
na najgorsze represje umożliwiały młodym ludziom
zdobycie wykształcenia mimo okupacyjnego terroru18.
Fastyn tak wspominała tajne nauczanie:

Wybitne nauczycielki
Wraz z upływem kolejnych lat postacie Zo ii Jędrzejewskiej, uczącej historii, Marii Fastyn – polonistki oraz
Józefy Rekłajtys, która przekwali ikowała się na geogra ię, nierozerwalnie związały się z liceum. Mimo różnorakich trudności okresu stalinizmu stały się one
wybitnymi nauczycielkami kształcącymi i wychowującymi kolejne pokolenia młodzieży.
Życie placówki nie było jednak proste i przydarzały się w nim różne nieporozumienia. W 1946 r. doszło
do kon liktu między dyrektorem Aleksandrem Szatkowskim a ówczesnym nauczycielem wychowania izycznego Apolinarym Wojnarowskim. Z zachowanych
w archiwum raportów wynika, że wue ista zarzucał
dyrektorowi faworyzowanie niektórych nauczycieli,
m.in. Marii Fastyn, która w tym czasie miała etat polonisty, opiekę nad biblioteką szkolną oraz wychowawstwo w dwóch klasach. Szatkowski z innymi członkami
grona stanął w obronie Fastyn, podkreślając, że tylko
ona zgodziła się wziąć na siebie aż tyle obowiązków
wynikających z potrzeb szkoły26.
Serca młodzieży nasze bohaterki zdobyły też swym
oddaniem i otwartością. W wielu wspomnieniach

Przydział godzin w miesiącu marcu 1945 r., mps, archiwum I LO im. H. Sienkiewicza w Koluszkach.
Wspomnienia prof. Marii Fastyn, rkps, archiwum I LO im. H. Sienkiewicza w Koluszkach.
23
Maria Fastyn pełniła funkcję zastępcy dyrektora w latach 1954–1970, gdy szkołą kierowali: Aleksander Wiankowski (1954–1968) oraz
Roman Nowak (1968–1970); 90 lat Liceum Ogólnokształcącego…, s. 48.
24
W ybudowanie nowej szkoły przy ul. Kościuszki było przełomowe dla działalności Liceum, gdyż po latach problemów lokalowych stwarzało wreszcie właściwe warunki do pracy i nauki. Budynek jest przestronny, ogrzewany, z dużymi i dobrze oświetlonymi salami lekcyjnymi
oraz salą gimnastyczną.
25
Pismo Apolinarego Wojnarowskiego i odpowiedź dyrektora Szatkowskiego z 1946 r., mps, przechowywany w archiwum I LO im. H. Sienkiewicza w Koluszkach.
26
90 lat Liceum Ogólnokształcącego…, s. 23, 38, 84.
22
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nie, o iarność, życzliwość, zwykła życzliwość ludzi w stosunku do siebie”23.
Bohaterki artykułu szybko stały się ilarami kadry
odradzającej się szkoły. Starsi profesorowie (z czasów przedwojennych) ze względu na wiek odchodzili
na emerytury, a inni, szukając lepszych warunków życia, wyjeżdżali do większych miast bądź na tzw. Ziemie
Odzyskane. Tak było z Marią Mikołajewską, nauczycielką łaciny, którą losy rzuciły do Koluszek po powstaniu
warszawskim, a gdy w 1946 r. odszukała zaginionego
męża, wróciła do stolicy. Także Maria Königowa postanowiła niebawem zmienić miejsce zamieszkania
ze względu na niemieckie korzenie swego męża. Józefa
Rekłajtys już w 1945 r. pełniła (być może nieformalnie lub społecznie) funkcję zastępcy dyrektora, gdyż
na zachowanych kartach przyjęcia do pracy nowych
nauczycieli widnieje jej podpis z adnotacją „z up. dyrektora”. To samo stanowisko zajmowała później Maria
Fastyn24. O pracy w powojennej szkole wiele mówią tygodniowe wymiary godzin, które w początkach lat 50.
sięgały 30–34 lekcji przypadających na etat nauczycielski. Poprawę warunków nauki przyniosło oddanie
do użytku w 1954 r. nowego gmachu, który do dziś
pozostaje siedzibą Liceum25.
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W Dziejach Koluszek znajdujemy takie oto wspomnienie: „Zrozpaczonego, rozebranego do koszuli Szatkowskiego zastaliśmy w bramie,
próbującego wyrwać rodakom jakieś resztki wyposażenia. Na nasze
zbawienie zjawił się skądś znany
elegant, blond piękność – Włodek
Kwapisz, starszy kolega z kompleMaria Fastyn, lata 40., tów, donosząc o ławkach szkolnych
zdjęcie z akt osobowych zwalonych na kupę w komórkach
przy ul. Staszica po szkole powszechnej zamkniętej przez Niemców, kiedy Koluszki znalazły się
w stre ie przyfrontowej. Od Staszica do Brzezińskiej, w poprzek podwórza znosiliśmy te ławki w niebywałym tempie. Razem z nami
ganiał Szatkowski obiecując nam
oddanie od zaraz klasy którą sobie
wybierzemy”21.
Józefa Rekłajtys-OlszyńGodny uznania jest fakt, że plaska, lata 50., zdjęcie z akt
cówka
w Koluszkach była pierwszą
osobowych
szkołą średnią w regionie łódzkim,
w której przywrócono nauczanie.
Do pracy w reaktywowanym Gimnazjum i Liceum natychmiast stawiły
się bohaterki artykułu. Jak wynika
z zachowanego przydziału godzin lekcyjnych z marca 1945 r., Jędrzejewska
objęła 8 godzin historii, 3 – geogra ii
i 6 – łaciny, Fastyn 21 godzin języka
polskiego, natomiast Rekłajtys 16 goZofia Jędrzejewska, prze- dzin historii, 3 – ilozo ii oraz 4 – załom lat 50. i 60., zdjęcie
gadnień życia współczesnego22.
z akt osobowych
Pierwsze miesiące funkcjonowania szkoły były bardzo trudne. Brakowało sal i wyposażenia, a nauczyciele nie otrzymywali
żadnego wynagrodzenia. Mimo tych przeciwności
widoczny był zapał uczniów i pedagogów. Maria Fastyn w tak charakteryzowała tamten czas: „Ciężki to był
rok. Ciężka praca w tej powojennej szkole – brakowało
sprzętu szkolnego, nie było książek, zeszytów, map, kredy, pomocy naukowych, nie było dzienników lekcyjnych,
każdy wychowawca sam musiał zrobić dziennik swojej
klasy. Pierwszą pensję otrzymali wszyscy pracownicy
szkoły, od woźnego do dyrektora, dopiero 1 czerwca
1945 roku. Nie było z czego żyć, ale był zapał, poświęce-
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pojawiają się opowieści o tym, jak polonistka spędzała długie godziny na zajęciach dodatkowych z teatru
i literatury, przebywając w szkole po 10, a nawet 12
godzin dziennie. Nauczycielka geogra ii zaangażowana
była w działalność harcerstwa oraz organizację wycieczek krajoznawczych. Za najsurowszą i najbardziej
wymagającą uchodziła natomiast historyczka, choć jej
byli uczniowie przyznawali, że pod tą zewnętrzną powłoką kryło się prawdziwie dobre i troskliwe serce
wychowawczyni27.
Na powszechny szacunek zasłużyły sobie również
nieuleganiem ówczesnej ideologii. Ukształtowane
w tradycji przedwojennej nade wszystko ceniły prawdę i przekazywały ją taką, jaką była. Ponosiły także
tego konsekwencje. Maria Fastyn mimo wielu lat pracy na stanowisku zastępcy dyrektora oraz ogromnych
zasług nie otrzymała nominacji dyrektorskiej
w 1970 r., gdyż nie była członkiem PZPR i nie cieszyła się zaufaniem władz28.

Okiem uczniów
Bardzo pozytywny obraz profesorek Jędrzejewskiej,
Fastyn i Rekłajtys-Olszyńskiej wyłania się nie tylko
ze wspomnień uczniów, lecz także z arkuszy obserwacji
sporządzanych przez dyrektorów, jak również z przyznawanych im wyróżnień i odznaczeń państwowych.
Uczniowie po latach ze wzruszeniem wspominali zajęcia z tymi nauczycielkami. Jedna z uczennic pozostawiła
takie świadectwo o Marii Fastyn: „Rok Mickiewiczowski
ob itował w imprezy artystyczne również w naszym Liceum. […] Patronką i dobrym duchem tych imprez długie lata włącznie z moją praktyką nauczycielską, romantyzm miał nade mną władzę. […] Kontakty z prof. Fastyn
to nie tylko relacje nauczyciel–uczeń. To była piękna
przyjaźń mistrza i ucznia, która trwała do końca życia
mojej uwielbianej Nauczycielki”29.
Inna absolwentka liceum w swojej książce przywołuje wspomnienie lekcji historii z Zo ią Jędrzejewską:
„[…] Profesor Jędrzejewska, jak wielu innych pedagogów, też miała swoje ulubione powiedzenia. Wiele
z nich pamiętam do dziś. Często mówiła do nas uczniów: Jak się nie będziecie uczyć to «wyjdziecie jak
Włosi na Osi». […] Ładnie opowiadała nam dzieje nie
tylko Polski. Chociaż mówiła przyciszonym głosem,
potra iła zainteresować nas, uczniów. Myślę, że cała
sztuka i tajemnica opowiadań profesor Jędrzejewskiej
tkwiła właśnie w wykorzystywaniu powiedzeń, spośród których wiele stało się przysłowiami. Wtrącała je
jakby od niechcenia”30.
O Józe ie Rekłajtys-Olszyńskiej wspominała autorka Dziejów Koluszek: „[…] Geogra ii i logiki uczyła nas
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p. Józefa Rekłajtys-Olszyńska, osoba niezwykle stateczna i lubiana. Nigdy nie zdrabniała imion uczniów. Byliśmy dla niej Zo ią, Marią, Janem”31.

Docenione
Osiągnięcia nauczycielek liceum na polu edukacji
i wychowania doceniały także władze oświatowe. Jędrzejewska otrzymała najwyższe z odznaczeń w oświacie: Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Krzyż
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Rekłajtys została odznaczona w 1970 r. Złotym Krzyżem Zasługi,
natomiast. Fastyn Medalem Komisji Edukacji Narodowej, który został jej uroczyście wręczony podczas
obchodów 70-lecia Liceum w 1987 r.32
Pod koniec lat 60., po uzyskaniu uprawnień emerytalnych, panie profesor przechodziły na zasłużone
emerytury, dalej prowadząc jednak zajęcia w ograniczonym wymiarze. Ostatecznie rozstały się z liceum
w 1972 r., po 32 latach wspólnej pracy. Odchodziły otoczone szacunkiem i wdzięcznością za lata poświęcone
szkole i młodzieży. W ten sposób zamykał się ważny
okres rozpoczęty pamiętną maturą z 1928 r. i naznaczony wieloletnią obecnością w Liceum im. H. Sienkiewicza tak wspaniałych osobowości.

Powołanie i poświęcenie
Wątkiem pobocznym, ale wartym odnotowania jest
to, że Zo ia Jędrzejewska i Maria Fastyn nie założyły
własnych rodzin. Cały swój czas bez reszty poświęcały
szkole i młodzieży, która odwdzięczała się im pomocą,
gdy przeszły już na emeryturę. Wychowankowie składali im wizyty przed świętami, pomagali w cięższych
pracach. Nie był to odosobniony przypadek. Podobnie potoczyły się losy Konstancji Bulińskiej, polonistki
uczącej w latach 1925-1952, której wdzięczni uczniowie, po jej śmierci, ufundowali piękny nagrobek, oraz
Reginy Bucewicz, romanistki, absolwentki paryskiej
Sorbony, która po wygnaniu z rodzinnych stron na Litwie przybyła do Koluszek i uczyła języka francuskiego
w latach 1967–197433.
Do rzadkości należą przypadki, w których trzy maturzystki z tego samego rocznika po zdobyciu wyższego
wykształcenia, wracają do swojego liceum, aby przed
trzy dekady wspólnie nauczać i wychowywać. Jednak
I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach to szkoła wyjątkowa, w której historia lubi
się powtarzać. Obecnie mamy do czynienia z podobną sytuacją. Dwie polonistki, absolwentki tej szkoły, po
studiach powróciły do niej i z pełnym zaangażowaniem
od lat kontynuują dzieło swoich wielkich poprzedniczek.

Dyrektorem został wówczas Lucjan Jakubiński, który pełnił tę funkcję w latach 1970–1971; tamże, s. 48.
100 lat I Liceum Ogólnokształcącego…, s. 20–21.
H. Kapuścińska-Patrzyk, Edukacja nie całkiem prowincjonalna czyli wspomnienia alpagowego fartuszka, Koluszki 2013, s. 73, 75.
90 lat Liceum Ogólnokształcącego…, s. 85.
Akta osobowe: M. Fastyn, Z. Jędrzejewskiej, J. Rekłajtys-Olszyńskiej, mps, archiwum I LO im. H. Sienkiewicza w Koluszkach.
90 lat Liceum Ogólnokształcącego…, s. 22–23, 44.

Rekomendacje „WH”
MacMillan Margaret

Paryż 1919.

Sześć miesięcy, które zmieniły świat:
konferencja pokojowa w Paryżu w 1919
roku i próba zakończenia wojny
Dnia 18 stycznia 1919 r. w podparyskim Wersalu rozpoczęła się konferencja
pokojowa, na którą przybyli przedstawiciele zwycięskiej w I wojnie światowej
ententy. Mimo że w obradach brało 27
państw, to o najważniejszych sprawach
decydowała tzw. wielka trójka: brytyjski
premier David Lloyd George, prezydent
USA Woodrow Wilson i premier Francji
Georges Clemenceau. Pod ich przewodnictwem uczestnicy konferencji mieli
przez kolejne miesiące przygotować
traktat pokojowy z Niemcami i innymi
państwami centralnymi, a tym samym
ustalić nowy ład świata.
W przededniu stulecia konferencji
paryskiej Wydawnictwo Napoleon V
umożliwiło zapoznanie się krajowemu
czytelnikowi z opublikowaną wcześniej
po angielsku książką Paris 1919: six

months that changed the world. Autorką pracy jest Margaret MacMillan – historyk, profesor Uniwersytetu w Toronto
i znawczyni dziejów XX w. Badaczka narrację rozpoczyna
od przygotowań do konferencji – przybycia delegacji kolejnych państw do Paryża, początkowych postulatów oraz
pierwszych wrażeń z obrad. Przechodząc do meritum, skupia się na różnicach między stroną francuską, dążącą do jak
największego osłabienia Niemiec, a brytyjską, obawiającą
się wzrostu Francji, zakończonych podpisanym przez Niemcy 28 czerwca traktatem wersalskim.
Autorka naturalnie nie pomija powstania Ligi Narodów, na której szczególnie
zależało Wilsonowi, i dążeń szeregu
państw do uzyskania jak największych
nabytków terytorialnych kosztem krajów pragnących samostanowienia.
Również rola, jaką w czasie konferencji
odegrała Polska i jej przedstawiciele
na czele z Romanem Dmowskim, nie została pominięta, gdyż Wersal był jednym
z największych sukcesów politycznych
lidera endecji i jego ugrupowania. Dzięki tym zagadnieniom, a także poświęceniu należytej uwagi krajom Półwyspu
Bałkańskiego oraz Bliskiego Wschodu
prawie pięciusetstronicowa praca MacMillan jest udaną i całościową analizą
podejmowanego tematu.
Łukasz Wróbel

Znaki wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej
W przededniu setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
w Zamku Królewskim w Warszawie
otwarta została wystawa „Znaki wolności. O trwaniu polskiej tożsamości
narodowej”. Ekspozycja opisuje drogi
Polaków do niepodległości oraz obronę
i umacnianie narodowej suwerenności
w latach 1914–1989. Jako że poruszamy się po całym XX w., autorzy wystawy
starają się zestawiać ze sobą powtarzające się wydarzenia historyczne, analogiczne postawy społeczeństwa polskiego w różnych okresach oraz niezmienność wspólnie wyznawanych wartości.
O rozmiarze ekspozycji i rozmachu jej
twórców świadczą liczby oraz różnorodność wystawowych obiektów. Na
pokaz składa się 30 sal wystawienniczych, prawie 500 dzieł sztuki, kilkaset
fotografii, liczne dokumenty foniczne,
filmy dokumentalne, charakterystyczne dla konkretnej epoki utwory muzyczne, listy, pamiętniki, wspomnienia
uczestników historycznych wydarzeń.
Wśród nich znaleźć można obrazy Jacka Malczewskiego, Maksymiliana Gie-

rymskiego czy Zofii Stryjeńskiej, zdjęcia dokumentujące życie codzienne w
międzywojniu czy ważne wydarzenia
historyczne (podpisanie porozumień
sierpniowych), audycje Polskiego Radia i Radia „Solidarność” czy programy
Telewizji Polskiej. Przewodnikiem oraz
narratorem „Znaków wolności” jest
Jan Matejko, którego wielkoformatowe
dzieła (m.in. Batory pod Pskowem, Konstytucja 3 Maja, Rejtan. Upadek Polski)
pokazują, jak przenikliwie można rozumieć przeszłość i proroczo odgadywać
przyszłość. Ekspozycję zamykają „selfie” współczesnych Polaków powstałe
w kontekście narodowej tradycji i teraźniejszości. Tym samym wystawa ma
charakter interaktywny i pozwala jej
odbiorcom dać wyraz własnemu pojmowaniu polskości. Ekspozycję dopełniają wydawnictwa okolicznościowe,
materiały ilustracyjne oraz program
edukacyjny, na który składa się cykl
wykładów, prelekcji i koncertów. „Znaki wolności” oglądać można do 31 marca 2019 r.
Łukasz Wróbel
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Tragiczny finał WOŚP
Podczas gdańskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy został zaatakowany
prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Zmarł następnego dnia w szpitalu od ran zadanych
nożem przez napastnika. Wiece przeciwko nienawiści i przemocy odbyły się
w wielu miastach Polski.
Foto - PAP

