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istoria codzienności, historia życia prywatnego to ciągle tematy rzadko pojawiające się w podręcznikach historii,
a w konsekwencji i na lekcjach. Chociaż historycy od lat zajmują się relacjami rodzinnymi, kulturą materialną, emocjami i smakami przeszłości, to w praktyce szkolnej taka tematyka omawiana jest na marginesie wielkich wydarzeń i wielkich
bohaterów.
Jedną z podstawowych przyczyn takich dysproporcji w realizacji tematów z historii politycznej, społecznej, kulturalnej jest podstawa
programowa kształcenia ogólnego, a także tradycyjne podejście do edukacji przez wielu nauczycieli. O ile wielkie tematy polityczne mają
bogatą podstawę źródłową i wypracowane modele nauczania, o tyle tematy z życia codziennego uznawane są za trudniejsze, z uwagi na brak
odpowiednich źródeł i wskazówek metodycznych.
W dzisiejszym numerze proponujemy jednak powrót do codzienności. Katarzyna Targosz analizuje walory dydaktyczne ogłoszeń prasowych jako źródła do odkrywania ludzkich emocji, a Gabriel Kurczewski ujawnia potencjał książek kucharskich, kalendarzy, poradników
medycznych i przepisów jako źródeł do badania nawyków kulinarnych naszych przodków. W kolejnym odcinku z dziejów medycyny warto
przyjrzeć się problemom Edwarda Jennera z upowszechnianiem szczepień przeciwko ospie. To także opowieść o codzienności, o trudnej
walce myślenia naukowego z myśleniem magicznym, z utrwalonymi stereotypami i mitami na temat zdrowia.
Stanisław Roszak
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Idealista z Białego Domu w oczach Polaków

Prezydent Thomas W. Wilson i jego rola
w odbudowie polskiej niepodległości
Marek Białokur

„Jeśli chcesz zdobyć sobie wrogów – spróbuj coś
zmienić” to słowa, które przypisuje się 28 prezydentowi Stanów Zjednoczonych Thomasowi W. Wilsonowi.
Jego decyzja o zaangażowaniu USA w światowy konlikt, który toczył się od połowy 1914 r., była ich dobitnym potwierdzeniem. Jeszcze w 1916 r., podczas kampanii prezydenckiej, obiecywał wyborcom zachowanie
neutralności w kon likcie, który już wówczas kosztował
życie kilka milionów ludzi. Dla Polaków mających nadzieję na odbudowę niepodległego państwa po wielu latach spędzonych pod zaborami decyzja amerykańskiego prezydenta o przystąpieniu do wojny okazała
się jednak niezwykle ważna i korzystna.

Bohater w Polsce
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W tej sytuacji trudno się dziwić, że postać prezydenta Wilsona, przywódcy zwycięskiego mocarstwa
w globalnym kon likcie, którego rozstrzygnięcie przyniosło Polsce niepodległość, cieszyła się nad Wisłą
ogromną popularnością. „Amerykanie wizytujący
Polskę na początku lat dwudziestych byli mile zaskakiwani obecnością Wilsona w Polsce. Jego zdjęcia znajdowały się w szkołach, biurach i miejscach użyteczności
publicznej, a wielu ulicom i skwerom – podobnie jak
w Czechosłowacji – nadano imię amerykańskiego prezydenta. W całej Polsce niektóre szkoły oraz ochronki
otrzymały imię Wilsona, a w Białymstoku był także szpital nazwany na jego cześć. Tego rodzaju gesty
miały szerokie poparcie społeczeństwa polskiego, dla
którego amerykański prezydent pozostawał swoistym
bohaterem narodowym i współtwórcą niepodległego
państwa polskiego. Nierzadko też kształt terytorialny
Polski przypisywano właśnie Wilsonowi i mówiło się
nawet o Polsce wilsonowskiej”1.
Innymi dowodami jego szczególnej pozycji i popularności w oczach wielu Polaków było odznaczenie go
Orderem Orła Białego. W listopadzie 1922 r. w waszyngtońskim mieszkaniu byłego już wówczas prezydenta w imieniu polskiego rządu wręczenia odznaczenia dokonał poseł RP w USA Władysław Wróblewski.
Z kolei 5 lutego 1924 r., dwa dni po śmierci Wilsona,
ogłoszono w Polsce, przy niemal powszechnej aprobacie społeczeństwa, żałobę narodową, czego symbo1
2

Porter prezydenta T.W. Wilsona (1913 r.)

lem było opuszczenie na gmachach państwowych lag
do połowy masztu. Wreszcie 4 lipca 1931 r. odsłonięto
pomnik Wilsona w Poznaniu, którego fundatorem był
Ignacy Jan Paderewski. Wśród licznie zgromadzonej
publiczności w uroczystości udział wziął także prezydent Ignacy Mościcki.

Polityk bez poczucia humoru
Pozycja i dokonania amerykańskiego prezydenta
sprawiają, że od lat jest on obiektem badań i analiz
polskich historyków. Jak stwierdził jednak Longin Pastusiak: „Wilson nie jest postacią barwną. Trudno
znaleźć o nim anegdoty, dzięki którym zwolennicy
i sympatycy mogliby popularyzować jego osobę. W jego
życiorysie jest stosunkowo niewiele legend, nieoczekiwanych zdarzeń, zwykle towarzyszących prezydentom
amerykańskim”2. Na taką sytuację wpływ mogło mieć
to, że zanim został prezydentem, był wykładowcą
akademickim prawa i ekonomii politycznej oraz rektorem Princeton University, a to nie tylko zobowiązuje,
lecz także często „usztywnia”.

H. Parafianowicz, Woodrow Wilson i jego legenda w międzywojennej Polsce, „Dzieje Najnowsze” 2001, nr 1, s. 62.
L. Pastusiak, Anegdoty prezydenckie, t. 1, Warszawa 1991, s. 358.
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Wilson o Polsce, Polacy o Wilsonie
W tekście tym ważniejsze są jednak analizy działalności politycznej Wilsona, w szczególności te, które
odnoszą się do wystąpień w sprawach Polski i Polaków. O wspomnianej popularności Wilsona w Polsce zadecydowały dwa orędzia – z 22 stycznia 1917 r.
do Senatu i 8 stycznia 1918 do Kongresu. „Te wypowiedzi prezydenta, niezależnie od intencji, faktycznej ich
wymowy czy wieloznaczności sformułowań, od początku spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem i rozbudziły wielkie oczekiwania Polaków względem Wilsona
i w ogóle Ameryki”3.
Zasadne więc wydaje się spojrzenie na jego postać
przez pryzmat wypowiedzi polskich polityków. Dlatego też wychodząc naprzeciw powtarzanemu przez
lata postulatowi wykorzystania w większym stopniu
literatury dokumentu osobistego, przekonajmy się,
jaki obraz „apostoła wolności”, „obrońcy demokracji”
oraz „współtwórcy Polski z 1918 roku” zachował się
we wspomnieniach polskich polityków, wojskowych
i publicystów.

Przyjaciel Paderewski

zdając posłom sprawozdanie z zewnętrznego i wewnętrznego położenia Polski, podkreślał: „Uznajemy
konieczność istnienia i rozwoju Ligi Narodów, ufamy,
że działalność jej będzie skuteczna i zbawienna, że
stanie się tarczą i puklerzem dla narodów słabych, najwyższym trybunałem dla wszystkich, chociażby najpotężniejszych. Wierzymy w to i musimy wierzyć. Założycielowi jej oraz twórcy, dostojnemu przyjacielowi
Polski prezydentowi Wilsonowi składamy hołd czci
serdecznej”6.
Paderewski także przy innych okazjach podnosił
zasługi Wilsona dla sprawy polskiej. Dobitnie wyraził
to choćby w telegramie kondolencyjnym przesłanym
wdowie po prezydencie, podkreślając, że jego śmierć
to strata nie tylko dla Stanów Zjednoczonych, lecz
także dla całej myślącej ludzkości, w tym dla narodu polskiego, który nie zapomni jego wkładu w walkę
o najszczytniejsze ideały. Paderewski zachował Wilsona w życzliwej pamięci do końca życia. Świadczy o tym
choćby zapis w pamiętniku, który dyktował Mary Lawton pod koniec lat 30.: „O prezydencie Wilsonie, moim
wielkim przyjacielu – wspominał Paderewski – pragnąłbym jeszcze dużo pani powiedzieć, o niezachwianej
jego przyjaźni do mnie, a nade wszystko do mojej ojczyzny, i to w najkrytyczniejszym momencie – pod koniec wojny. Wspomnienia o nim należeć będą zawsze
do moich największych skarbów”7.

5

Analizy Dmowskiego
Sporo miejsca amerykańskiemu prezydentowi
w swoim najważniejszym międzywojennym opracowaniu, które ma wiele znamion politycznego pamiętnika,
poświęcił lider obozu narodowego Roman Dmowski.
Jego spostrzeżenia i oceny są szczególnie cenne, gdyż
miał on okazję, choć nie tak blisko jak Paderewski,
osobiście poznać Wilsona. I tu ciekawostka. Pierw3

H. Parafianowicz, dz.cyt., s. 60–61.
A. Zamoyski, Paderewski, Warszawa 1992, s. 172.
5
Tamże, s. 176.
6
Sprawozdanie stenograficzne z 97 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z dnia 12 listopada 1919 roku, ł. 16-17.
7
I.J. Paderewski, Pamiętniki, t. 2, Kraków 1972, s. 216
4
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Analizę rozpocznijmy od osoby, która spośród Polaków kontakty oraz wpływ na stanowisko Wilsona
w sprawie polskiej bez wątpienia miała największe,
czyli Ignacego Jana Paderewskiego. Okoliczności ich
pierwszego spotkania obrazowo przedstawił Adam Zamoyski, jeden z pierwszych biografów Paderewskiego.
W jego pracy czytamy, że: „W marcu 1916 roku Paderewski został zaproszony na obiad i spotkanie z prezydentem w Białym Domu. Dwaj panowie z miejsca poczuli do siebie sympatię: podczas gdy Wilson zdawał
się uosabiać wszystko, co Paderewski najbardziej cenił
w Ameryce, urok Paderewskiego i słuszność jego sprawy wywarły głębokie wrażenie na Wilsonie. Spotkanie
to nastąpiło w opatrznościowym momencie, bo właśnie wtedy prezydent zaczynał układać swoje koncepcje
na temat kon liktu europejskiego i jego rozwiązania.
Paderewski będzie miał inspirujący wpływ na niektóre
z nich, jednocześnie będąc jedyną osobą zdolną zmobilizować dla nich masowe poparcie w pewnych regionach”4.
To spotkanie oraz kilka kolejnych, które zaaranżował pułkownik Edward Mandell House, jeden z najbliższych doradców prezydenta, przyniosły nieoczekiwane,
ale jakże ważne dla sprawy polskiej dwa wspomniane
wystąpienia amerykańskiego prezydenta. Paderewski,
zapewne pod ich wpływem oraz zaangażowania USA
w wojnę światową, podkreślał, że „odrodzenie Polski
przyszło ze Stanów Zjednoczonych i poprzez Stany
Zjednoczone”5. Memoriały przygotowane przez Paderewskiego, datowane na 11 stycznia 1917 r., miały mieć
istotny wpływ na ostateczny kształt wspomnianego
prezydenckiego wystąpienia z 22 stycznia w Senacie.
W wolnej Polsce w 1919 r., podczas 97 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego Paderewski, występujący
wówczas w roli prezydenta ministrów, czyli premiera,

T. W. Wilson (pierwszy z prawej) w Paryżu w 1919 r. podczas konferencji pokojowej
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Pomnik T. W. Wilsona
w Poznaniu

Znaczek z podobizną
T.W. Wilsona
z 1925 r.
o wartości
17 centów.
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sza informacja zamieszczona w pracy Dmowskiego
to zasłyszana przez niego opinia, w której rektor jednego z amerykańskich uniwersytetów zaliczył Wilsona
do grona „największych łotrów na świecie”8. Bynajmniej Dmowski nie przytoczył jej, aby scharakteryzować amerykańskiego polityka, ale przede wszystkim
po to, by pokazać swoim rodakom, że tego typu opinie
to dowód troski o państwo, a nie osobiste animozje:
„U nas w antagonizmach – puentował – jest za wiele
pierwiastka osobistego, zawiści osobistej, nawet w stosunku do ludzi, których się nigdy nie widziało”9.
W kolejnym fragmencie przywołał rozmowę, którą odbył z Wilsonem 5 czerwca 1919 r. w Paryżu, gdy
ważyły się losy ostatecznej wersji traktatu pokojowego z Niemcami. To wówczas, wspólnie z Paderewskim, mieli po raz pierwszy usłyszeć, że zgodził się
on na zmianę decyzji w sprawie Górnego Śląska, który najpierw Polsce przyznano, by następnie kwestię
jego przyszłości pozostawić do rozstrzygnięcia przez
plebiscyt. W uzasadnieniu zmiany swojego stanowiska Wilson miał stwierdzić, że wziął pod uwagę głosy przedstawicieli Niemiec, którzy argumentowali, że
na Górnym Śląsku nawet mówiący po polsku opowiadają się na Niemcami. Na przedstawiony przez Dmowskiego wywód, w którym zwrócił on uwagę, jak bardzo
zmieniła się sytuacja w tym regionie w ostatnich latach, szczególnie w drugiej połowie XIX i na początku
XX w., Wilson miał powiedzieć, że gdy żywioł polski się
wzmocni, nie widzi on osobiście przeszkód, aby Liga
Narodów zmieniła granice. W opinii Dmowskiego Wilson, a w zasadzie jego otoczenie zadecydowało o tym,
że zwycięstwo Ententy w Wielkiej Wojnie można
określić mianem „niedokończonego”. Pisząc o tym,
miał na myśli przede wszystkim brak woli do osłabienia Niemiec, w ramach którego za konieczne uznawał
zmarginalizowanie żywiołu pruskiego, przy jednoczesnym wzmocnienia pozycji południowych krajów federacji.
W publikacji Dmowskiego nie brakuje elementów
wspomnieniowych, w których Wilson został podda-

ny obszernej charakterystyce w kontekście orędzia ze
stycznia 1917 r. Warto w tym miejscu na dłużej oddać
głos liderowi obozu narodowego, który analizuje nie
tylko osobowość amerykańskiego prezydenta, lecz
również cele amerykańskiej polityki: „Niezależnie
od indywidulanych właściwości prezydenta Wilsona
wdanie się Ameryki w sprawy wojny europejskiej
wprowadziło do polityki wojennej większą prostolinijność, mniejszą zdolność do intryg, do subtelnych wybiegów, skłonność do regulowania spraw
według ogólnych zasad. W parze z tym szło mniejsze
doświadczenie polityczne, spora powierzchowność
w pojmowaniu spraw europejskich, skłonność do łatwego upraszczania rzeczy trudnych i zawiłych, oraz
upodobanie w operowaniu oderwanymi zasadami tam,
gdzie wchodzą w grę realne interesy”10.
Zdaniem Dmowskiego na politykę państwa, którym
od 1913 r. rządził prezydent Wilson, istotny wpływ
miało także to, że wielu Amerykanów nie zakończyło
procesu formowania się w naród, co było związane
z tym, że nie zdołali zerwać więzów moralnych łączących ich z krajami europejskimi, z których przybyli do
Ameryki. Sytuacja ta wpływała m.in. na wyniki wyborów. Partia Demokratyczna, z poparciem której Wilson dwukrotnie wygrał wybory prezydenckie w 1912
i 1916 r., miała znacznie silniejsze poparcie w nowych,
ale nie całkiem zamerykanizowanych żywiołach. Ponadto demokraci w mniejszym stopniu niż republikanie akcentowali dbałość o amerykański interes narodowy, a znacznie częściej odwoływali się do zasad
ogólnych. „Sam Wilson – jak podkreślił Dmowski – był
klasycznym przedstawicielem politycznego liberalizmu, z silnym dążeniem do regulowania stosunków
na podstawie sprawiedliwości dla wszystkich, z wiarą
w możność urządzenia świata na nowych zasadach,
8
R. Dmowski, Polityka polska i odbudowanie państwa, t. 1, Warszawa 1989, s. 243.
9
Tamże.
10
Tamże, s. 333.

święcone kwestii powrotu Polski nad Bałtyk Dmowski
wykorzystał nie tylko do obrony narodowych interesów,
lecz także uważnej obserwacji amerykańskiego przywódcy: „Znalazłem w nim człowieka dużej kultury umysłowej, miłych form, bardzo chętnie dyskutującego,
uważnie słuchającego argumentów, strony przeciwnej, starającego się w dyskusji wyrobić sobie właściwe
zdanie o przedmiocie. Zarazem wszakże stwierdziłem, że
ma daleko idącą wiarę w możność regulowania stosunków międzynarodowych na podstawie obowiązującego
wszystkie narody prawa”14.
Obraz prezydenta Wilsona w świetle najważniejszej
pracy Dmowskiego zasługuje na osobny, obszerny artykuł. Niech mi więc wolno będzie w tym miejscu zakończyć prezentację jego stanowiska podkreśleniem, że
przy wielu krytycznych opiniach, które wyraził, ocena
końcowa prezydenta Wilsona jest pozytywna. Dmowski wielokrotnie podkreślał, że amerykański przywódca dbał o polskie interesy. Przeszkodą w osiągnięciu większych korzyści, głównie terytorialnych, były
jednak antypolskie działania wpływowych lobby,
głównie żydowskie i brytyjskie, które były przeciwne budowie silnej Polski. „Wiem, że chciał zrobić więcej”15 – napisał w podsumowaniu jednego z dłuższych
fragmentów książki poświęconych Wilsonowi.

klucz do epoki

Spostrzeżenia Piłsudskiego
W analizie nie może zabraknąć stanowiska Józefa
Piłsudskiego wobec działań prezydenta Wilsona na
rzecz niepodległości Polski. W pamięci Komendanta
Legionów Polskich, a w niepodległej Polsce Naczelnika Państwa nie zapisał się jednak w żaden szczególny
sposób. Historycy podkreślają wręcz, że Piłsudski nie
należał do apologetów amerykańskiego prezydenta, choć zdawał sobie sprawę z jego roli w polityce międzynarodowej i ją doceniał. Zapewne dlatego bardzo
lakonicznie i zaledwie dwukrotnie wspominał w swoich przemówieniach na forum Rady Stanu o jego wystąpieniu przed Senatem 22 stycznia 1917 r.
W tej sytuacji nie powinno dziwić, że także po odzyskaniu niepodległości przez Polskę tylko nieznacznie
bardziej wylewnie, choć i to w bardzo konkretnym celu
ocenił działalność Wilsona. W depeszy, którą za pośrednictwem marszałka Focha Piłsudski wysłał 16 listopada 1918 r. do prezydenta Wilsona, zawarta została prośba o skierowanie do kraju polskich oddziałów,
które powstały i były „skupione pod amerykańskim
sztandarem”. W dokumencie Piłsudski podkreślił ponadto, że Polska uważa Wilsona za swego pierwszego
orędownika i liczy na dalsze dowody „zainteresowania i życzliwości dla sprawy polskiej”16.
11
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w których można będzie wykonywać sprawiedliwość
między narodami”11.
Lider Komitetu Narodowego Polskiego sporo miejsca
poświęcił stosunkowi Wilsona do Niemiec. Dmowski
ocenił, że nie tylko rozczarował on polityków niemieckich. Jednym z największych rozczarowań był zawarty
w orędziu do Senatu z 22 stycznia 1917 r. postulat rozwiązania sprawy polskiej, w którym jasno stwierdzał,
że „Mężowie stanu wszędzie są zgodnego zdania, że
winna powstać Polska zjednoczona, niepodległa i samoistna”12. W opinii Dmowskiego słowa Wilsona były
podsumowaniem postępów, jakie sprawa polska zrobiła
w 1916 r. Nie miał on wątpliwości, że był to głos ważny,
tyle tylko, że z dalekiej Ameryki, w której sprawy europejskie widziano, rozumiano i oceniano zupełnie inaczej
niż na Starym Kontynencie. Na taką wypowiedź Wilson
mógł sobie pozwolić także dlatego, że nie był ograniczony sojuszem z Rosją, co – jak wiadomo – determinowało
postawę Francji i Wielkiej Brytanii.
Dmowski, oceniając wagę słów amerykańskiego prezydenta, docenił ludzi, którzy mieli wpływ na jego stanowisko: „To, że Wilson tak poważne miejsce przeznaczył Polsce w swym orędziu, zawdzięczaliśmy nie tylko
temu, że sprawa polska wówczas tyle już dojrzała na
terenie międzynarodowym, co pracy naszych rodaków
amerykańskich, przede wszystkim zaś Paderewskiego,
który wiele się do tego przyczynił organizowaniem Polaków w Ameryce dla poparcia polityki polskiej i swym
wpływem osobistym u prezydenta i jego otoczenia”13.
Kończąc wątek orędzia Wilsona ze stycznia 1917 r., lider
obozu wszechpolskiego podkreślił, że miało ono ogromne znaczenie, gdyż postawiło sprawę polską na arenie
polityki międzynarodowej, a samym Polakom na okupowanych terenach dodało wiary i siły wytrwania.
O ile Niemcy w kontekście odbudowy niepodległego
państwa polskiego mogli w ocenie Dmowskiego mieć
żal do Wilsona, o tyle międzynarodowa społeczność żydowska winna stawiać mu pomniki, a w księgach imię zapisywać złotymi zgłoskami. Bardzo krytycznie ocenił Dmowski wpływ opiniotwórczych
środowisk żydowskich na stanowisko amerykańskiego
prezydenta wobec Polski i Polaków. Szczególną uwagę
zwrócił na to, że wzmocnienie polskiego żywiołu, czego
gwarancją była niepodległość, stanowić miało powód
ich największej obawy w kontekście roli, którą w sferze
społeczno-politycznej odgrywali przez wiele lat na ziemiach polskich. Na tej krytycznej ocenie zaważyły również zabiegi środowisk żydowskich, których przedstawiciele bezpośrednio u Wilsona starali się zablokować
kandydaturę Dmowskiego jako delegata reprezentującego Polskę na paryskiej konferencji pokojowej.
Dmowski oceniał Wilsona okiem wytrawnego i chłodnego polityka, ale i jemu w kontekście oceny nastawienia
amerykańskiego polityka do sprawy polskiej zdarzały się
na kartach Polityki polskiej i odbudowania państwa „lżejsze” passusy. Tak było choćby w kontekście zrelacjonowania ich półgodzinnej rozmowy z 13 września 1918 r.,
w której uczestniczył również Paderewski. Spotkanie po-
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Okiem innych polityków
Znamienne, że także rywalizujący z Piłsudskim
o rząd dusz narodu polskiego lider Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast” Wincenty Witos nie był
nadmiernie wylewny w uznaniu zasług Wilsona dla
sprawy polskiej. Chłopski przywódca w obszernych
wspomnieniach zaledwie odnotował tylko działania
Wilsona, podkreślając, że nie byłoby jego życzliwości
wobec Polski i Polaków bez zaangażowania Paderewskiego.
Nieco bardziej zasługi amerykańskiego przywódcy
docenił jeden z liderów polskich socjalistów Ignacy
Daszyński, któremu szczególnie imponowały jego
uniwersalistyczne koncepcje. Na dowód można przytoczyć fragment jego ostatniego wystąpienia w parlamencie wiedeńskim z 3 października 1918 r. Podkreślił
w nich, że w pełni zgadza się z Wilsonem, według którego „[…] żadna sprawa między narodami nie może być
rozwiązywana według jednostronnego interesu jednego tylko narodu. To twierdzenie jest spiżowe, jest ono
przykazaniem dla polskiej demokracji”17.
Przy okazji tej wypowiedzi Daszyńskiego warto
przytoczyć również słowa Bolesława Limanowskiego, w których potępiając Naczelnika Piłsudskiego za
zdystansowanie się pod koniec 1918 r. wobec ruchu socjalistycznego, jednocześnie pochwalił Wilsona, że ten,
choć był prezydentem, to jednak nie ukrywał swoich
socjalistycznych przekonań. Podobnego zestawienia
Piłsudskiego z Wilsonem, choć w nieco innym kontekście dokonał w swoim pamiętniku ceniony polski bankowiec Stanisław Karpiński.
Interesujące przemyślenia i opinie na temat prezydenta Wilsona w swoim pamiętniku zamieścił
wpływowy międzywojenny publicysta i polityk obozu narodowego Stanisław Kozicki. Już w pierwszej
wzmiance poświęconej osobie amerykańskiego przywódcy podkreślił, że jego wystąpienie z 22 stycznia
1917 r. było bardzo ważnym, użył wręcz określenia
„wielkim”, słowem co do przyszłości Polski. Kozicki
miał okazję osobiście obserwować Wilsona w akcji
podczas paryskiej konferencji pokojowej, na forum
której ważyły się losy przyszłej granicy polsko-niemieckiej. Widział, jak bardzo liczono się z jego zdaniem, a decydował o tym fakt, że reprezentował potężne i niewyniszczone wojną państwo. Wilson, jak
podkreślał Kozicki, bezgranicznie wierzył, że reprezentuje poglądy, które będą miały kluczowe znaczenie
w urządzeniu powojennego świata: „Ta wiara dawała
mu śmiałość i wytrwałość w obronie swego stanowiska. Był to niewątpliwie człowiek z charakterem, który umiał wyzyskiwać swoją wyjątkową pozycję. […]
Robił wrażenie pastora, a i sposób przemawiania
przypominał zbór ewangelicki. Mówił jasno i argumentował logicznie, lecz wykazywał małe zrozumienie psychiki oponenta i małą znajomość stosunków
politycznych na kontynencie europejskim”18. Kozicki,
mając częsty kontakt z Dmowskim, potwierdził, że
przywódca obozu narodowego doceniał zaangażo-

wanie amerykańskiego prezydenta oraz jego życzliwe
usposobienie dla sprawy polskiej.

Wspomnienia pośmiertne
Na wstępie artykułu wspomniano o żałobie, którą
ogłoszono w Polsce 5 lutego 1924 r. na wieść o śmierci byłego już wówczas amerykańskiego prezydenta.
Z tej okazji w Sejmie wspomnienie pośmiertne wygłosił marszałek Maciej Rataj, który powiedział, że „Nazwisko zmarłego związało się w sposób nierozerwalny
z odbudową naszej niepodległości. Wilson był tym, który
w chwili największego natężenia wojny, w chwili, kiedy losy wojny się ważyły to na jedną, to na drugą stronę,
kiedy sprawą polską szermowano na gruncie międzynarodowym ze stanowiska taktycznego, proklamował jako
prezydent Stanów Zjednoczonych w swym orędziu do
Senatu z dnia 22 stycznia 1917 r. w sposób zdecydowany konieczność odbudowania Polski. W rok później 8
stycznia 1918 r., formułując w swych 14 punktach zasady,
na których ma być zbudowany pokój, punkt 13 poświęcił
sprawie polskiej, stwierdzając konieczność odbudowania
Państwa Polskiego i zapewnienia mu dostępu do morza.
Postanowienia traktatów, powołujących Polskę do życia
państwowego, są rozwinięciem 13 punktu Wilsona. Fakt ten pozostanie na wieki zapisany w sercach Polaków, a imię Wilsona będzie wymawiane
z czcią przez pokolenia” 19.
W podobnym tonie, choć z widocznym zaznaczeniem stanowiska, które prezentował wówczas
w Polsce obóz narodowy, tydzień później (13 lutego) wspominał Wilsona na posiedzeniu Senatu RP
Wojciech Trąmpczyński. Marszałek izby wyższej
przypomniał, że to właśnie zmarły prezydent jako
pierwszy podczas wojny wystąpił z programem nowej Europy, którego jednym z głównych punktów
była niepodległość Polski. Wystąpienia Trąmpczyńskiego senatorowie wysłuchali, stojąc.

Głos „Ameryki”
Pośmiertne wspomnienia prezydenta Wilsona,
zawierające najczęściej jego krótki biogram oraz
obszerniejsze odwołania do jego zaangażowania na
rzecz sprawy polskiej, zamieściły niemal wszystkie
polskie czasopisma. Na potrzeby publikacji sięgnijmy do jednego z tytułów, nomem omen miesięcznika „Ameryka”.
Jego redaktor Mieczysław Tuleja w numerze
z 1924 r., w którym zamieszczono fotografię zmarłego prezydenta, napisał, że to dzięki zabiegom
Wilsona Polska była jednym z beneficjentów nowego powojennego ładu: „I jeżeli ten porządek rzeczy
nieco się zmienił, jeżeli niektóre narody cierpiące
17
Z burzliwej doby. Mowy sejmowe posła Ignacego Daszyńskiego
wygłoszone w czasie od padziernika 1918 do sierpnia 1919 roku. Według protokołów stenograficznych, Lwów 1930, s. 16.
18
S. Kozicki, Pamiętnik 1876–1939, Słupsk 2009, s. 412.
19
Sprawozdanie stenograficzne z 96 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 5 lutego 1924 roku, ł. 4–5.

Rocznicowo
Wspomnienia o Wilsonie i jego wkładzie w odzyskanie przez Polskę suwerenności w 1918 r.
nie mogło zabraknąć również w obchodzonym

w Polsce z dużym rozmachem 150-leciu niepodległości Stanów Zjednoczonych. Wśród licznych
przedsięwzięć, które wówczas podjęto, szczególnie
spektakularna była inicjatywa polegająca na zbieraniu podpisów pod życzeniami dla Amerykanów
z okazji 150. rocznicy podpisania Deklaracji
Niepodległości. Przez osiem miesięcy 1926 r. zebrano ich około 5,5 mln. Ozdobione rysunkami
znanych artystów, w tym Zofii Stryjeńskiej i Władysława Skoczylasa, pięknie oprawione w 111 tomów
zostały złożone w listopadzie 1926 r. w Białym
Domu na ręce prezydenta USA Calvina Coolidge’a,
który przekazał je do Biblioteki Kongresu.
Przedsięwzięciem, w którym wspomniano bohatera artykułu w sposób bezpośredni, było z kolei wydanie specjalnej okolicznościowej publikacji. Na kartach
tej pracy odnajdujemy m.in. wspomnienie polskiego
dyplomaty Michała Sokolnickiego, w którym podkreślił osobiste zasługi Wilsona dla odbudowy państwa
polskiego. Sokolnicki jak wiele innych osób akcentował znaczenie wystąpień prezydenta z 1917 i 1918 r.,
które miały „przełomowe znaczenie” dla sprawy polskiej. Odnosząc się bezpośrednio do orędzia wygłoszonego przed Kongresem 8 stycznia 1918 r., napisał,
że „Punkt XIII Wilsona podniósł umysły polskie do
właściwej miary i oceny wypadków w świecie i dał nie
tylko przebłysk nadziei, jeszcze w zaraniu 1918 r.
złudnym zdający się mirażem, dał zarazem podstawę
dla polskich narodowych ideałów w sprawdzianach zadań i dążeń całej ludzkości”21. Podsumowując,
podkreślił, że to właśnie Wilson budził narody Europy
do samodzielnego życia, stając się jednym z budowniczych polskiej niepodległości. Z tą opinią nie pozostaje nic innego jak tylko zgodzić, a biogra ia amerykańskiego prezydenta powinna być w Polsce w 100.
rocznicę paryskiej konferencji pokojowej szczególnie
często przywoływana, gdyż bez wątpienia mamy wobec niego dług wdzięczności.
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dotąd w niewoli wolność odzyskały, jeżeli widzieliśmy jakie takie poszanowanie praw i wolności człowieka – to było to wyłączną i olbrzymią zasługą
tego wielkiego obywatela amerykańskiego, którego
zgon dzisiaj ludzkość cała opłakuje. On to mocarnym głosem swoim powiedział światu, że musi na
nim zapanować sprawiedliwość, wolność i moralność oraz trwały pokój między narodami; poprowadziwszy w myśl tych szczytnych haseł wielki naród
amerykański do wojny sprawił, że to morze krwi na
polach bitewnych Europy wylane nie było daremne. […] A jeżeli na konferencji pokojowej nie zdołał
zamiarów swoich wcielić w życie, jeżeli dzisiejsza
Liga Narodów nie jest taką, jaką ją Wilson chciał widzieć, jeżeli przeciwieństwa najrozmaitsze i opory
takich wrogów Polski jak Lloyd George i jemu podobni sprawiły, że zostaliśmy pokrzywdzeni — to
nie jego wina. Niewątpliwie chciał i myślał jak najlepiej. Największą tragedią w życiu tego wielkiego
człowieka było to, że własny jego naród, że kongres
nie uznał dzieła jego pokoju i nie przystąpił do Ligi
Narodów. Rozczarowanie to złamało Wilsona fizycznie i moralnie, popadł w ciężką chorobę, z której się
już nie dźwignął. Wielki duch idealisty, nie dość
ocenionego przez świat odszedł w zaświaty. W narodzie polskim pamięć o tym wielkim budzicielu
sumień ludzkich, wdzięczność dla tego obrońcy
praw naszych żyć będzie po wieczne czasy. Będziemy
zawsze czcić i kochać Wilsona na równi z naszymi
największymi bohaterami narodowymi”20.
Profil pisma, nastawionego na budowanie dobrych relacji polsko-amerykańskich, miał bez wątpienia kluczowy wpływ na patetyczny ton oraz
jednoznacznie pozytywną ocenę polityki Wilsona
wobec Polski. Ale jak zostało wykazane, równie,
a nawet jeszcze bardziej pozytywnych ocen działalności Wilsona, nie brakowało także na kartach
wielu wspomnień i pamiętników.
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Idealist from the White House in the eyes of Poles.
President Thomas W. Wilson and his role in the reconstruction of Polish independence
Wiadomości Historyczne 3/2019

28th President of the United States, Thomas W. Wilson, in 1917, decided to join his country in the war, on the side of the Entente, contributed to the rebuilding of independent Poland. In this situation, it is not surprising that especially in the first years of the Second Polish
Republic, it enjoyed great popularity on the Vistula. The Americans visiting Poland at that time were pleasantly surprised by this fact. His
photographs were in schools, offices and public places, and many of his streets and squares were named after him. The proof of his special
position and popularity in the eyes of many Poles was the awarding of the Order of the White Eagle. After his death in February 1924,
national mourning in Poland was announced.
In July 1931, the Wilson monument was unveiled in Poznań, funded by Ignacy Jan Paderewski. The image of President Wilson's
achievements for the reconstruction and construction of the Polish state in the years 1918–1919 has also been preserved on the pages
of numerous publications. Facing the postulate of using the literature of a personal document in the didactics of history, in the presented
article, we present the image of the “apostle of freedom”, “defender of democracy” and “co-creator of Poland”, which has been preserved
on the pages of memoirs, reports and press articles of Polish politicians, military and publicists.
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Polityka niemieckiego okupanta
wobec norweskich Żydów
w latach 1940–1945
Magda Gawinecka-Woźniak

Prokurator – Czy Żydzi są odpowiedzialni
za szereg nieszczęść, które dotknęły świat?
Vidkun Quisling – Jestem o tym
absolutnie przekonany.
Proces V. Quislinga (październik 1945 r.)
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Sytuacja ludności żydowskiej
przed agresją niemiecką
Żydzi byli pierwszą mniejszością etniczną i religijną, która osiedliła się w Norwegii, ale ich historia
w tym kraju jest znacznie krótsza w porównaniu z innymi państwami europejskimi. Pierwsi Żydzi przybili
do Norwegii z Danii i z północnych Niemiec, głównie
z Hamburga i Lubeki, z zamiarem prowadzenia tu interesów. Kolejną większą grupę stanowili Żydzi uciekający z Imperium Rosyjskiego w następstwie prześladowań, do których doszło po zabójstwie cara Aleksandra II1. Wkrótce społeczność żydowska była na tyle
1

liczna, że w 1892 r. utworzono w Oslo dwie gminy
żydowskie. W ostatniej dekadzie XIX w. przybyli Żydzi z terenów dzisiejszych Białorusi i Ukrainy. Była
to stosunkowo biedna grupa, która osiedliła się w stolicy i w Trondheim. W roku 1920 ludność pochodzenia
żydowskiego w Norwegii szacowano na ok. 1500 osób,
a 20 lat później – na 2100 osób2.
W Norwegii nigdy nie istniał polityczny czy zinstytucjonalizowany antysemityzm, jednak mit o wyjątkowej pozycji ludności żydowskiej odcisnął swoje piętno na Norwegach zarówno w formie decyzji władz, jak
i w postaci protestów ludności3. Do 1814 r. Żydów obowiązywał zakaz osiedlania się w norweskich miastach,
natomiast podróżowanie po Norwegii wymagało pozwolenia od króla. Większymi swobodami cieszyli się
żydzi sefardyjscy, którzy mogli poruszać się po Norwegii bez zgody króla. Paragraf 2 norweskiej konstytucji
uchwalonej w Eidsvoll w 1814 r. zakazywał ludności
żydowskiej wjazdu do Norwegii. Wprowadzony przepis nie wynikał z odmienności religijnej społeczności
norweskiej i żydowskiej, ta kwestia nie stanowiła bowiem dla Norwegów problemu.

B. Bruland, M. Tangestuen, The Norwegian Holocaust, „Scandinavian Journal of History” 2011, vol. 36, no. 5, s. 588; https://snl.no/
J%C3%B8denes_historie_i_Norge [dostęp: styczeń 2018].
2
B. Bruland, M. Tangestuen, dz.cyt., s. 589.
3
https://www.hlsenteret.no/publikasjoner/HL_Rapport_2012_web.pdf [dostęp: styczeń 2018].

Początki dyskryminacji

4

Dokumenty norweskich Żydów, fot. Kjetil Ree, Wikimedia Commons (https://
no.wikipedia.org/wiki/Holocaust_i_Norge#/media/File:Leopold_Meyer_Rothmann,_pass,_stemplet_rød_J_(HL-senteret,_2016-10-06).jpg)

których właścicielami byli Żydzi, przygotowali Niemcy
mieszkający w Norwegii. W tym samym czasie gminy żydowskie w Trondheim i Oslo otrzymały polecenie dostarczenia władzom okupacyjnym listy swoich
członków.
Te pierwsze, wydawało się niegroźne, kroki podjęte
przeciwko Żydom nie wzbudziły podejrzeń miejscowej
ludności. Jednak wkrótce doszło do kolejnych przykładów dyskryminacji. Jesienią 1940 r. na witrynach sklepowych zaczęły pojawiać się hasła antyżydowskie inspirowane przez NS, dokonano również aresztowań8.
Jednym z pierwszych zatrzymanych i deportowanych
do Niemiec był biznesman Moritz Rabinowitz z Haugesund, który w latach 30. w licznych artykułach prasowych i książce9 ostrzegał przed rozwojem nazizmu
w Niemczech. Aresztowano go już w grudniu 1940 r.,
a po blisko pięciu miesiącach wysłano do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, gdzie w lutym 1942 r.
został stracony, choć o icjalnie jako przyczynę jego
śmierci podano zapalenie płuc10. Część Żydów, przestraszona tymi wydarzeniami, uciekła do Wielkiej
Brytanii i Szwecji. Większość wolała jednak pozostać
w Norwegii, ponieważ zorganizowanie ucieczki było
nie tylko trudne, lecz także bardzo niebezpieczne. Żydzi zaczęli więc za wszelką ceną unikać konfrontacji
z Niemcami11.
Do jesieni 1942 r. w Norwegii nie istniała jednolita
polityka wobec Żydów i chociaż podejmowano przeciwko nim pewne kroki, to było ich stosunkowo niewiele. Nie istniały tu getta, nie było gwiazd żydowskich
na ubraniach, racje żywnościowe były takie same jak
dla innych Norwegów. Przyczyna takiego stanu rzeczy
tkwiła z pewnością w niewielkiej liczbie ludności
żydowskiej w Norwegii, która według różnych źródeł
wahała się od 1700 do 2200 osób12. Wśród norweskich

https://snl.no/Jødenes_historie_i_Norge [dostęp: styczeń 2018].
Tamże.
6
O. K. Høidal, Vidkun Quisling and Deportation of Norway’s Jews, „Scandinavian Studies” 2016, vol. 88, no. 3, s. 272.
7
Tamże, s. 274.
8
T. Greve, Verdenskrig. Norge i krig. Fremmedåk og frihetskamp 1940–1945, Bind 3, Oslo 1995, s. 109–110.
9
Książka dostępna online: http://www.nb.no/nbsok/nb/1d162cee933ea533e6934ad8f361b29e.nbdigital?lang=no#0.
10
http://www.hlsenteret.no/undervisning/kartressurs/moritz-rabinowitz/ [dostęp: styczeń 2018].
11
T. Greve, dz.cyt., s. 116.
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Dnia 9 kwietnia 1940 r. wojska niemieckie zaatakowały Norwegię i rozpoczęły pięcioletnią okupację
tego kraju. Już w maju 1940 r. zostały podjęte pierwsze
kroki przeciwko ludności żydowskiej. Niemcy wydali
wtedy rozkaz zarekwirowania Żydom odbiorników
radiowych. Podobny zakaz objął resztę społeczeństwa
norweskiego dopiero rok później. Kolejne decyzje zapadły latem tego samego roku. Żołnierzom niemieckim
zabroniono robienia zakupów w sklepach należących do „wrogów Niemiec” albo Żydów. Spis sklepów,
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Za taką regulacją prawną stały stare stereotypy.
W opinii mieszkańców północy Żydzi uchodzili za ludzi chciwych, bardzo wpływowych i bogatych, a ich
celem miało być opanowanie świata. Zakaz norweski
był jednym z najsurowszych przepisów skierowanych przeciwko Żydom w ówczesnej Europie i przez
pierwsze dekady władze norweskie restrykcyjnie go
przestrzegały. Podejmowane przez norweskich patriotów próby zniesienia zapisu odniosły skutek dopiero
w 1851 r., gdy zakaz został usunięty4.
Kolejna fala nastrojów antysemickich w Norwegii
nastąpiła w okresie międzywojennym. Prawa strona sceny politycznej uważała Żydów za bolszewików
albo komunistów. Z kolei ruch chłopski nawoływał
do obrony „norweskości”, której Żydzi mieli zagrażać. Antysemityzm norweski przybierał głównie formę prasowych ataków oraz debaty parlamentarnej
na temat zakazu uboju rytualnego. Kiedy Vidkun
Quisling w roku 1933 zakładał swoją partię Nasjonal
Samling (NS), kwestia żydowska nie stanowiła centralnego miejsca w ideologii jego ugrupowania5. Dopiero
po przegranych wyborach z 1933 r. zafascynowany
przejęciem władzy przez nazistów w Niemczech zaczął
naśladować Hitlera i wykorzystał antysemityzm jako
rdzeń swojej ideologii rasistowskiej6.
Już dwa lata później Quisling uznał Żydów za głównych wrogów, którzy mieli zagrażać czystości rasy
nordyckiej. W latach 1938–1939 wygłosił kilka wykładów krytykujących przyjmowanie przez Norwegię
Żydów uciekających z Niemiec. Postulował wtedy przywrócenie konstytucyjnego zakazu wpuszczania Żydów
do Norwegii, uchylonego w 1851 r. Pojawiła się również myśl segregacji tych, którzy już tu mieszkali, oraz
utworzenia odrębnego państwa żydowskiego7. Quisling i jego partia cieszyli się jednak marginalnym poparciem społeczeństwa i nie mieli realnego wpływu
na życie polityczne w Norwegii, a tym samym – na sytuację ludności żydowskiej.
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Żydów nie było prominentnych polityków i biznesmenów. Jak pisał Komisarz Rzeszy w Norwegii Josef Terboven do Alfreda Rosenberga 24 lutego 1941 r., problem żydowski z rasowego i ekonomicznego punktu
widzenia nie odgrywał w Norwegii żadnej roli13.

Plany okupanta
Czy norwescy Żydzi wiedzieli, że okupant planuje
wobec nich znacznie poważniejsze kroki? Do Norwegii
docierały pewne plotki o obozach pracy i gettach dla
Żydów w Europie Wschodniej. W prasie kontrolowanej przez Niemcy pojawiały się informacje o posunięciach przeciwko Żydom we Francji, w Polsce czy Jugosławii, jednak niewiele osób czytało te gazety, jeszcze
mniej przypuszczało, że podobne działania są przygotowywane we wszystkich krajach okupowanych przez
Niemcy, więc również w Norwegii14.
Najwyższym cywilnym przedstawicielem niemieckiego okupanta w Norwegii był komisarz Josef Terboven, który sprawował rządy w Norwegii przez kontrolowany przez siebie rząd komisaryczny (riksråd),
zdominowany przez członków NS. Rząd komisaryczny
miał stworzyć iluzję, że to Norwegowie stali na czele
administracji norweskiej. Polityka wobec ludności żydowskiej różniła się na terenach okupowanych przez
Niemcy i zależała od szefa niemieckiej policji15.

Kolejne kroki
W lutym 1941 r. przybył do Norwegii specjalista
od kwestii żydowskiej Wilhelm Wagner, który przejął kierownictwo Referatu IV B Gestapo w Norwegii.
Pierwsza akcja przeciwko Żydom jako grupie została
przeprowadzona w czerwcu 1941 r. i uderzyła w Żydów z północnej Norwegii. W dniu 18 czerwca większość mężczyzn z Tromsø i Narviku została aresztowana i umieszczona w obozie Sydspissen w okolicach
Tromsø. Pięć dni później zatrzymano Żydów pochodzenia rosyjskiego, litewskiego, łotewskiego i estońskiego.
W październiku 1941 r. Wagner polecił norweskiej
policji systematyczną rejestrację Żydów w Norwegii. W styczniu 1942 r. kontrola norweskich Żydów
przybrała bardziej dogłębną formę. Ich dokumenty
zostały ostemplowane literą J, nakazano im również
wypełnienie specjalnego kwestionariusza, którego
głównym celem było zbadanie ekonomicznej sytuacji
ludności żydowskiej. Inicjatorem tej akcji był szef niemieckiej policji bezpieczeństwa w Norwegii Heinrich
Fehlis. Oznakowanie objęło wszystkich, którzy mieli
trzech lub czterech żydowskich dziadków, członków
gminy żydowskiej i Żydów półkrwi, którzy zawarli
związek małżeński z Żydem. W sumie rozporządzenie
dotyczyło 1536 osób16.
W następnych miesiącach doszło do bliskiej współpracy między policją niemiecką a szefem norweskiej Statspolitiet (odpowiednik niemieckiego
Gestapo) Karlem Marthinsenem. Chociaż to Niemcy
zainicjowali dyrektywę o wprowadzeniu liter J do dokumentów Żydów, to jej wprowadzeniem w życie zaję-

ła się norweska policja i Biuro Statystyczne NS, które
zobligowało Żydów do wypełnienia kwestionariusza17.
Kolejne akcje przeciwko ludności żydowskiej przygotowywano w ciszy, a osobą, która nimi kierowała, był
SS-Sturmbannführer Hellmuth Reinhard, szef Gestapo w Norwegii w latach 1942–1945. Zimą 1941/1942
zarządzono kon iskatę żydowskich przedsiębiorstw
w Trondheim. W ciągu kilku miesięcy wszystkie sklepy
zostały zarekwirowane, a ich właściciele aresztowani.
Sami Norwegowie również wychodzili z inicjatywami
antysemickimi. Od lata 1941 r. minister sprawiedliwości Sverre Riisnӕs prowadził prace nad zmianą sytuacji
prawnej Żydów, w efekcie których uchylono licencje
żydowskim lekarzom i prawnikom18.

Rządy Quislinga
Dnia 1 lutego 1942 r. Quisling został mianowany
szefem całej administracji NS i stanął na czele tzw.
rządu narodowego z tytułem „ministra prezydenta”.
Jedną z jego pierwszych decyzji był tzw. paragraf żydowski, tj. klauzula zabraniająca Żydom wjazdu
do Norwegii. I chociaż nie dotykało to bezpośrednio
ówczesnych mieszkańców tego kraju, to wyznaczało
kierunek polityki Quislinga wobec Żydów19. Kontynuowano aresztowania ludności żydowskiej. W sierpniu
1942 r. zatrzymano rabina Oslo Juliusa Samuela i kilku
innych członków Mosaiske Trossamfund (Wspólnota Mojżesza), była to zapowiedź wydarzeń mających
nastąpić jesienią tego samego roku. Sprawa 17 000
Żydów mieszkających na terenie Skandynawii omawiana była podczas konferencji w Wannsee w styczniu
1942 r. Martin Luther, odpowiedzialny w Auswӓrtiges
Amt za Żydów w Skandynawii, sugerował jednak, aby
z uwagi na mogące się pojawić komplikacje „ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej” na tym obszarze przesunąć w czasie. Kierując się tą sugestią, akcje
w Norwegii zaplanowano na jesień 1942 r., natomiast
w Danii na rok 194320.
Pierwsze masowe aresztowania norweskich Żydów nastąpiły 6 i 7 października 1942 r. w Trondheim.
Zatrzymano wtedy mężczyzn powyżej 14 roku życia,
których następnie wysłano do obozu dla więźniów
w Falstad. Okupant uzasadniał swoje działanie akcjami sabotażowymi skierowanymi przeciwko Niemcom,
do których doszło w Glom jord w północnej Norwegii. Aresztowania wywołały niepokój wśród ludno12

O. K. Høidal, dz.cyt., s. 288.
B. Nøkleby, Josef Terboven. Hitlers mann i Norge, Oslo 1992, s.
232–233.
14
T. Greve, dz.cyt., s. 110-111.
15
B. Nøkleby, dz.cyt., s. 233.
16
http://www.hlsenteret.no/kunnskapsbasen/folkemord/
folkemord-under-nazismen/holocaustnorge/deportasjonen-av-de-norsk-jodene.html [dostęp: styczeń 2018]
17
O. K. Høidal, dz.cyt., s. 277.
18
https://snl.no/Holocaust_i_Norge [dostęp: styczeń 2018].
19
O. K. Høidal, dz.cyt., s. 276.
20
K.Ch. Lammers, The holocaust and collective memory in Scandinavia, „Scandinavian Journal of History” 2011, vol. 36, no. 5, s. 573.
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Deportacje
Po aresztowaniach z 26 października 1942 r. przyszła kolej na kobiety i dzieci. Niemcy zaplanowali ich
deportację razem z mężczyznami. Wpływ na tę decyzję
miała niemiecka marynarka, która zaoferowała statek do przetransportowania norweskich Żydów. Z uwagi na ograniczony dostęp do okrętów zdecydowano się
skorzystać z okazji26.
Dnia 24 listopada Wagner poinformował Marthinsena, że w ciągu dwóch dni wszystkie osoby z literą J
w dokumentach mają zostać wywiezione z Oslo. Dzień
później miała więc miejsce kolejna fala aresztowań,
którą przeprowadziła norweska policja zgodnie z instrukcjami niemieckich ekspertów. Tym razem aresztowano wszystkich bez względu na wiek i płeć. Marthinsen zmobilizował funkcjonariuszy norweskiej policji, jednak zatrzymanie kobiet, dzieci i osób starszych
wymagało wsparcia ze strony Hird (paramilitarna
przybudówka NS) i norweskiego SS. Cała akcja rozpoczęła się o czwartej rano i została przeprowadzona
w szybkim tempie. Wzięło w niej udział 100 patroli,
każdy złożony z trzech osób, co miało znacznie przyspieszyć operację. Dzieci zabierano więc z przedszkoli,
a chorych ze szpitali. Ważną część akcji stanowiły zarekwirowane taksówki, którymi przewożono zatrzymanych na molo w porcie Oslo27.
W tym samym dniu przywieziono również do Oslo
227 Żydów z obozu Berg. Wszystkich zatrzymanych
zebrano w porcie, tam wręczono im prowiant i wprowadzono na pokład transportowca „Donau”, który 26
listopada o godzinie 14.55 wypłynął z 530 norweskimi Żydami. Na statku było 229 kobiet i dzieci oraz 301
mężczyzn. Po czterech dniach „Donau” dotarł do Szcze21

T. Greve, dz.cyt., s. 114–116.
H.F. Dahl, Quilsing. A study in treachery, Cambridge 1999,
s. 284.
23
http://www.hlsenteret.no/kunnskapsbasen/folkemord/
folkemord-under-nazismen/holocaust/norge/deportasjonen-av-de-norske-jodene.html [dostęp: styczeń 2018].
24
H.F. Dahl, dz.cyt., s. 285–286.
25
Tamże, s. 286.
26
O. Mendelsohn, Jødenes historie i Norge gjennom 300 år, bd. 2,
Oslo 1986, s. 110–111.
27
O.K. Høidal, dz.cyt., s. 280.
22
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ści żydowskiej i ucieczkę na przełomie 1942/1943 r.
do Szwecji ok. 850 osób21.
Aresztowania Żydów w pozostałej części Norwegii rozpoczęły się dwa tygodnie później, a pretekstem
do ich przeprowadzenia stał się incydent, do którego
doszło w pociągu na trasie między Oslo a Halden przy
granicy ze Szwecją. W dniu 22 października norweski
policjant Arne Hvam został zastrzelony przez osobę
przemycającą grupę Żydów do Szwecji. Informacja
o „żydowskim morderstwie” policjanta znalazła się
na pierwszych stronach prasy kontrolowanej przez NS,
a w uroczystościach pogrzebowych uczestniczył sam
Terboven wraz z Quislingiem. W sobotę 24 października Gestapo przekazało szefowi policji norweskiej gen.
Karlowi Marthinsenowi informacje, że w poniedziałek
mają zostać aresztowani wszyscy Żydzi płci męskiej.
Równocześnie minister sprawiedliwości Riisnӕs otrzymał polecenie przygotowania prawnego uzasadnienia
zatrzymań. Podstawa prawna gotowa była wieczorem
tego samego dnia i brzmiała następująco: „Każdy, kto
podejrzewany jest o wrogą działalność wobec państwa
i narodu, może być zatrzymany bez wyroku sądu”22.
Dnia 25 października o godzinie 10.30 wszystkie posterunki norweskiej policji otrzymały rozkaz
aresztowania mężczyzn pochodzenia żydowskiego
powyżej 15 roku życia i mających w dokumentach
stempel z literą J, następnie przetransportowania ich
do Oslo do głównej kwatery policji przy Kirkeveien
23. W poniedziałek rano zatrzymano więc ok. 300 Żydów, pochodzących głównie z obszaru południowej
Norwegii, których następnie przewieziono do obozu koncentracyjnego w Berg w pobliżu Tønsberg.
Na kobiety nałożono natomiast obowiązek codziennego meldowania się na policji23. Aresztowanie
w pierwszej kolejności tylko dorosłych mężczyzn zrodziło przypuszczenie, że tra ią oni do obozów pracy
na terenie Norwegii, ewentualnie do Niemiec, gdzie
przemysł zbrojeniowy potrzebował siły roboczej.
Jednak decyzja o wysłaniu norweskich Żydów do Auschwitz już zapadła.
Zatrzymania stanowiły impuls do wprowadzenia
zarządzenia o kon iskacie własności żydowskiej,
podpisanego przez Quislinga 26 października. Aresztowani zostali pouczeni o zabraniu tylko najpotrzeb-
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Pogrzeb Arne Hvama, domena publiczna

niejszych rzeczy, cały ich majątek został więc w domu.
Na podstawie rozporządzenia własność wszystkich
Żydów została objęta kon iskatą państwa i pozostała
w norweskich rękach, a nie niemieckich. Chociaż niemiecka policja zabierała zegarki i biżuterię aresztowanym, to liczba i wartość zgromadzonych przedmiotów
w Norwegii była nieporównywalnie mniejsza w stosunku do grabieży dokonanych w innych krajach24.
Utworzona w roku 1995 specjalna komisja do sprawy
żydowskiej własności i jej rozmiaru ustaliła wartość
skon iskowanego majątku w okresie okupacji niemieckiej na ok. 18 mln koron norweskich, z czego 10 mln
zostało spłaconych po 1945 r. w formie odszkodowań
dla ocalałych25.
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cina, skąd w wagonach kolejowych przetransportowano norweskich Żydów do Auschwitz28.
Nie był to jedyny transport norweskich Żydów
do okupowanej Polski. W dniu 10 grudnia 1942 r. szef
policji Karl Marthinsen polecił zbadać, czy w Norwegii
znajdują się jeszcze osoby z literą J w paszportach, jeśli tak – to należało je natychmiast aresztować i wysłać
do Oslo. W wyniku przeprowadzonych zatrzymań 24
lutego 1943 r. wyruszył z Norwegii kolejny transport
liczący 158 osób (90 kobiet i dzieci oraz 68 mężczyzn).
Większość z nich pochodziła z okolic Trondheim, Kristiansund i Narviku i przetrzymywana była w więzieniu Bredtveit29. Statek „Gotenland” z Norwegami na pokładzie dotarł do Szczecina, stąd przewieziono Żydów
do Berlina, a następnie do Auschwitz. Tylko 28 osób
skierowano na przymusowe roboty, reszta zginęła
w komorach gazowych kilka dni po przybyciu do obozu30. Był to drugi co do wielkości transport norweskich
Żydów. Doszło jeszcze do kilku mniejszych, łącznie
deportowano 772 osób. Wśród ocalałych 34 osób nie
było żadnej kobiety31. Norweski ruch oporu zdołał przeprowadzić przez granicę do Szwecji ok. 925
osób32.

Reakcje na wydarzenia w Norwegii
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Deportacje wywołały zaniepokojenie społeczeństwa norweskiego, które nie zdawało sobie jeszcze
sprawy z tego, jaki los spotka ludność żydowską. Początkowo przypuszczano, że statki popłynęły na północ Norwegii. Obawy potęgowało to, że wśród wywiezionych były kobiety i dzieci, co wykluczało możliwość
wysłania ich do obozów pracy. Dodatkowy wstrząs
wśród Norwegów spowodowało zaangażowanie norweskiej policji w przeprowadzenie aresztowań. Nawet
admirał Hermann Boehm, dowódca marynarki niemieckiej w Norwegii, przyznał, że ta aktywność norweskich służb wywołała wzburzenie społeczeństwa
norweskiego i jeszcze bardziej pogrążyła partię Nasjonal Samling, która włączyła się w wykonanie niemieckiego planu33. Niemcy zakładali, że zorganizowanie
i przeprowadzenie aresztowań przez Norwegów spowoduje mniejszy protest społeczeństwa norweskiego
niż bezpośrednie zaangażowanie Niemców34.
Wiadomość o aresztowaniu i wywózce norweskich
Żydów szybko dotarła do szwedzkiej prasy i BBC, jednak władze w Norwegii nadal milczały na ten temat.
Rząd norweski, który od czerwca 1940 r. przebywał
na emigracji w Londynie, pod koniec 1942 r. zwrócił się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża
z prośbą o powstrzymanie wywózek. Rząd norweski
również nie miał pewności co do miejsca pobytu norweskich Żydów, chociaż docierające plotki mówiły
o obozach pracy dla Żydów w Polsce. Działania podjęte
przez MCzK nie przyniosły żadnych rezultatów, organizacja wierzyła jednak, że norwescy Żydzi nadal żyją,
zaproponowała bowiem rządowi norweskiemu, aby
ten przygotował paczki żywnościowe dla deportowanych.

Próby ratowania norweskich Żydów podejmowane były również przez Norwegów przebywających
w Szwecji. Tam narodził się pomysł, aby rząd norweski
porozumiał się z Brytyjczykami w kwestii wymiany
niemieckich więźniów na norweskich Żydów. Odpowiedź Brytyjczyków była jednak negatywna, zgadzali się oni jedynie na wymianę niemieckich więźniów
na więźniów brytyjskich35.

Quisling a sprawa norweskich Żydów
Główna odpowiedzialność za deportacje norweskich Żydów jesienią 1942 r. spoczywa na Niemcach.
Jednak zaangażowanie Quislinga w rozwiązanie
kwestii żydowskiej w Norwegii nie ulega wątpliwości.
Według niektórych opracowań to właśnie on w 1942 r.
polecił Niemcom deportować Żydów tak szybko, jak
to możliwe36.
Odpowiada to jego poglądom, które wyrażał w rozmowach prywatnych i o icjalnych wystąpieniach. Quisling podejrzewał Żydów o działalność wrogą wobec
państwa i narodu. Wierzył, że mają tajną sieć powiązań we wszystkich krajach alianckich. Publicznie
przedstawił swoje poglądy na temat Żydów podczas
otwarcia Institut zur Erforschung der Judenfrag (Instytut Badań nad Kwestią Żydowską) we Frankfurcie nad
Menem 26 marca 1941 r., kiedy z tej okazji został poproszony o wygłoszenie przemówienia. Przekonywał
wtedy zgromadzonych, że Norwegia od wieków była
stopniowo podporządkowywana ekonomicznie, kulturowo oraz w obszarze polityki zagranicznej międzynarodowemu żydostwu, a większość społeczeństwa
norweskiego dopiero niedawno zauważyła ten proces.
Żydzi w liczbie ponad 10 000 mieli popsuć norweską
krew. Dane liczbowe przedstawione przez Quislinga
były dużo przesadzone, ludność żydowską w Norwegii
szacowano wówczas na nieco ponad 2000.
Quisling postulował wspólne prawodawstwo przeciwko Żydom. Była więc mowa o zakazie mieszanych
małżeństw, pozbawieniu Żydów praw obywatelskich.
Zapowiadał również bardziej radykalne rozwiązanie,
a ponieważ przymusowa sterylizacja i eksterminacja
nie były możliwe do wykonania, proponował znaleźć
dla Żydów nową ojczyznę37.
Podczas swojego procesu Quisling z pełnym przekonaniem zeznał, że Żydzi odpowiadają za szereg nieszczęść, które dotknęły świat38. Jednocześnie nie chciał
brać odpowiedzialności za ich deportacje, twierdząc,
28

T. Greve, dz.cyt., s. 119.
Od jesieni 1941 r. więzienie Bredtveit wykorzystywane było
przez Niemców jako więzienie polityczne dla mężczyzn.
30
T. Greve, dz.cyt., s. 119.
31
O.K. Høidal, dz.cyt., s. 280–281.
32
Tenże, Quisling, en studie i landssvik, Oslo 1988, s. 469.
33
T. Greve, dz.cyt., s. 120.
34
O.K. Høidal, Vidkun Quisling…, s. 279.
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T. Greve, dz.cyt., s. 120–121.
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O.K. Høidal Quisling…, s. 468.
37
H.F. Dahl, dz.cyt., s. 222–223.
38
O.K. Høidal, Vidkun Quisling…, s. 271.
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żydowska nie była omawiana przez elity partyjne NS,
jednak krążyły wśród nich plotki o eksterminacji Żydów i nie wydaje się możliwe, aby Quisling o nich nie
słyszał41.
Postępowanie administracji Quislinga znacznie
różniło się od doświadczeń innego skandynawskiego
państwa okupowanego przez Niemcy – Danii. Chociaż rząd duński współpracował z Niemcami w wielu
sprawach, to stanowczo bronił społeczność żydowską przed prześladowaniami. W efekcie deportacje
do Niemiec rozpoczęły się tutaj prawie rok później.
Tylko 52 osoby z 472 deportowanych zmarły, głównie
z przyczyn naturalnych42, w sumie udało się uratować
ponad 95% duńskich Żydów43.

39
40
41
42
43
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że o całej akcji dowiedział się dopiero w chwili jej przeprowadzenia. Sąd odrzucił jednak te tłumaczenia39.
Nie ma pewnych dowodów potwierdzających stan
wiedzy Quislinga o losie wywiezionych Żydów, trudno
jednak uwierzyć w to, że nie wiedział, co ich czeka. Miał
on bowiem dostęp do wielu źródeł informacji zarówno niemieckich, jak i norweskich. Jego bliski współpracownik, minister policji Jonas Lie jesienią 1941 r.
odbył podróż z Berlina na Ukrainę, aby zobaczyć, jak
niemiecka policja przeprowadza deportacje Żydów z Niemiec na okupowane obszary na Wschodzie.
Sam Quisling odwiedził Berlin w lutym 1942 r., krótko po konferencji w Wannsee40. Z kolei w maju 1942 r.
był na Ukrainie, gdzie dokonał inspekcji norweskich
ochotników służących w SS Dywizji Wiking.
W publicznych wystąpieniach po powrocie odniósł
się do sytuacji miejscowych Żydów. Podkreślał, że Żydzi noszą żółte łaty na plecach i są zmuszani do pracy, ale nie było mowy o ich prześladowaniu czy brutalnym traktowaniu. O icjalna wersja, którą Niemcy
rozpowszechniali. mówiła, że norwescy Żydzi zostali
przesiedleni, pracują w rzemiośle i na roli. Sprawa

Tamże, s. 283.
Tamże, s. 284.
H.F. Dahl, dz.cyt., s. 288–289.
O.K. Høidal, Vidkun Quisling…, s. 281.
K.Ch. Lammers, dz.cyt., s. 574.

The policy of the German occupant against the Norwegian Jews in the years 1940–1945
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On April 9, 1940, German troops attacked Norway and began a five-year occupation of the country.
Already in May of the same year, the first steps against the Jewish population were taken. At that time,
the Germans issued an order to confiscate radio receivers belonging to Jews. In the summer of 1940,
German soldiers were prohibited from shopping in stores owned by Jews. From January 1942, Jews were
required to have letter “J” stamped on their identity cards. Until the autumn of 1942, no uniform policy
towards the Norwegian Jews was pursued, and although some steps were taken against them, there were
relatively few. There were no ghettos in Norway, there were no yellow badges, food rations were the same
as for other Norwegians. The reason for this situation was a small number of the Norwegian Jews and
the insignificant role they played in the political and economic life of Norway. In the autumn of 1942,
the mass arrests of the Norwegian Jews began, which was the first stage of “the Final Solution”, the total
annihilation of Jews. Soon afterward, 772 people were deported to Auschwitz in several transports. Only
thirty-four of those deported were alive at the end of the war.
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Tematem przewodnim kolejnego numeru „Wiadomości
Historycznych” będzie jeden z najczęstszych środków
dydaktycznych – mapa. W artykułach ich Autorzy
podejmą m.in. następujące problemy:
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„Powrót nie wchodzi w grę”
– polscy lotnicy po II wojnie światowej
Caudron Renault Cr. 714 „Cyclone”. Na takiej maszynie we Francji latał por. Łanowski

Piotr Rapiński
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istoria polskiego lotnictwa na Zachodzie zazwyczaj postrzegana jest przez pryzmat wojennych
dokonań poszczególnych pilotów i załóg. Najczęściej, w kontekście polskiego wysiłku wojennego w ramach działań lotniczych prowadzonych przez Sprzymierzonych na Zachodzie i w Afryce,
wymieniane są polskie dywizjony myśliwskie, natomiast praktycznie niezauważone pozostają jednostki
bombowe, które również odegrały dużą rolę w działaniach sił sojuszniczych. Ogółem liczebność Polski Sił
Powietrznych w Wielkiej Brytanii wynosiła w ciągu całej wojny ok. 17 tys. żołnierzy i oficerów.
W momencie zakończenia II wojny światowej nowa
sytuacja geopolityczna uniemożliwiła powrót wielu
z nich do Polski rządzonej przez komunistów. Nieliczni,
którzy zdecydowali się na podjęcie takiej decyzji, musieli liczyć się z poważnymi trudnościami wynikającymi m.in. z braku zaufania komunistów wobec weteranów Royal Air Force (RAF) i Polish Air Force (PAF).
Szczególnie trudna była sytuacja grupy pilotów, którzy
w końcowym okresie wojny przyjęli złożoną przez
Amerykanów propozycję wykonywania lotów w szeregach lotnictwa amerykańskiego, na samolotach
P-47 Thunderbolt, przeznaczonych do eskortowania
dziennych wypraw bombowych zapuszczających się
głęboko nad terytorium III Rzeszy.

H

Powojenne decyzje
Wśród Polaków służących w czasie II wojny światowej w PAF i RAF można wyróżnić dwie zasadnicze tendencje wobec ich planów na okres powojenny. Pierwsza grupa, do przedstawicieli której można zaliczyć
1

J. Zumbach, Ostatnia walka, Warszawa 2007, s. 38.

Jana Zumbacha, Witolda Urbanowicza, Witolda Łanowskiego, zdecydowała się na pozostanie na emigracji
i organizowanie sobie życia w nowych, powojennych
warunkach. Grupa ta była znacznie liczniejsza niż druga, gdyż należeli do niej także Franciszek Kornicki czy
całkiem spora grupa pilotów, którzy krótko po zakończeniu II wojny światowej podjęli służbę w Pakistańskich Siłach Powietrznych i wzięli udział w kon likcie
pakistańsko-indyjskim o Kaszmir z 1948 r.
Druga grupa, reprezentowana chociażby przez
Bohdana Arcta, Stanisława Żymierskiego, Stanisława
Skalskiego, Augusta Menczaka, Bernarda Adameckiego i wielu innych, odważyła się powrócić do Polski,
co w wielu przypadkach okazało się niezbyt dobrym
posunięciem.
Można wyróżnić także postawę niezdecydowaną,
którą reprezentuje chociażby Czesław Główczyński,
jeden z najlepszych pilotów myśliwskich kampanii
wrześniowej. W artykule skupimy się na wymienionych przedstawicielach pierwszej grupy.

Jan Zumbach
Przyszedł na świat 14 kwietnia 1915 r. w dość zamożnej, polsko-szwajcarskiej rodzinie zamieszkującej
niewielką podwarszawską wieś Ursynów. Już po odzyskaniu niepodległości rodzina Zumbacha przeniosła się
na Pomorze, gdzie ojciec przyszłego pilota przejął dość
rozległy poniemiecki majątek ziemski. Po jego śmierci
obowiązki utrzymania rodziny i zarządzania rozległą
posiadłością spadły na matkę Jana, która wywodziła
się ze starego ziemiańskiego rodu z okolic Płocka1.
Od najmłodszych lat Jan, uznawany w rodzinie
za niepokornego i krnąbrnego, przejawiał zainteresowanie lotnictwem, co wywoływało duże niezadowolenie u jego najbliższych. Ostatecznie zdołał dopiąć swego i jeszcze przed wojną tra ił do elitarnego

2
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Witold Urbanowicz
Losy słynnego pilota w okresie poprzedzającym
wybuch wojny i w jej trakcie były już prezentowane na łamach „Wiadomości Historycznych”7, dlatego
w tym miejscu zwrócimy uwagę na powojenną biograię wybitnego lotnika.
Po wojnie Urbanowicz dołączył do swojej rodziny
przebywającej na stałe w Stanach Zjednoczonych.

Niewielkich jednostek lotniczych przeznaczonych do obrony zakładów przemysłowych znajdujących sią na terenie Francji, często wyposażonych w samoloty produkowane w fabrykach, których piloci mieli bronić przed zbombardowaniem.
3
J. Kent, Polacy są najlepsi. Wspomnienia Kanadyjczyka z Dywizjonu 303, Warszawa 2017, s. 208.
4
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej [dalej: AIPN], sygn. BU 1218/32055, k. 6.
5
Tamże, k. 9.
6
Tamże, k. 27.1.
7
P. Rapiński, Witold Urbanowicz – najlepszy z najlepszych, „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie” 2016, nr 5, s. 47–50.
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„Kiedy osiągnęliśmy 24 000 stóp nad Dungeness,
zawróciłem i przed powrotem do bazy poleciałem
na zachód. Niebo wciąż wydawało się puste, gdy
nagle, na wprost mnie, pojawił się czarny krzyż.
Był namalowany na kadłubie 109-tki tak blisko,
że do dziś nie wiem, jakim cudem się nie zderzyliśmy. Jestem pewien, że niemiecki pilot był zaskoczony równie mocno jak ja, jeśli w ogóle mnie
zauważył. Zakręciłem gwałtownie za nim i z radością zarejestrowałem kątem oka, że mój Numer
Dwa Johnny Zumbach, pozostał ze mną zwartym
szyku. Choć wystrzeliłem jedną czy dwie serie,
nie mogłem podejść do swojej o iary na tyle blisko, żeby zrobić jej jakąś widoczną szkodę, więc
zanim dotarliśmy do połowy kanału, była poza
zasięgiem.
Dopiero po powrocie do Northolt dowiedziałem
się, że obracające się śmigło, które widziałem przy
końcówce mojego skrzydła podczas tego pierwszego gwałtownego zakrętu, wcale nie należało
do Zumbacha, tylko do innej 109-tki. Na szczęście
on zauważył, jak Niemiec do mnie dołączył, więc
go zaatakował i odpędził”3.

W czasie wojny Zumbach przebył drogę od szeregowego pilota myśliwskiego do dowódcy całego
Skrzydła Myśliwskiego. W ostatnich dniach kon liktu coraz więcej czasu poświęcał na wykonywanie różnych, nie do końca legalnych zleceń, polegających
najczęściej na przerzucaniu diamentów z wyzwolonej
przez aliantów Europy Zachodniej do Wielkiej Brytanii. W ostatnich tygodniach wojny, w wyniku pomyłki
w nawigacji, na krótko tra ił do niemieckiej niewoli.
Po wojnie początkowo pracował jako przemytnik.
Przykrywkę działalności przestępczej stanowiło lotnicze przedsiębiorstwo taksówkarskie, w którym zaangażowano również innych weteranów PAF. W latach
60. były pilot myśliwski, po klęsce kilku kolejnych prób
wzbogacenia się na przemycie, wszedł w posiadanie
klubu nocnego w Paryżu, a po ogłoszeniu niepodległości przez Kongo i rebelii prowincji Katanga rozpoczął
działalność najemniczą, posługując się pseudonimem
Johnny „Kamikaze” Brown. Jako pułkownik Brown wykonywał loty w Katandze, gdzie walczył z siłami ONZ
i wojskami rządowymi. I tym razem nie udało mu się
zdobyć dużych pieniędzy, na które liczył. Równie nieudany okazał się kon likt w Biafrze, gdzie Zumbach, nadal
występujący pod pseudonimem Mr. Brown, przyczynił
się do stworzenia sił powietrznych Biafry, złożonych
początkowo z jednego samolotu bombowego Douglas
A-26 Invader, doraźnie dostosowanego do wykonywania
zadań bojowych w warunkach afrykańskich.
Ostatnie lata życia spędził na prowadzeniu nocnego
klubu w Paryżu. Zmarł 3 stycznia 1986 r. w niewyjaśnionych okolicznościach – władze francuskie odmówiły przeprowadzenia śledztwa w sprawie jego śmierci.
Po wojnie kilkukrotnie odwiedzał rządzoną przez
komunistów Polskę. Po raz pierwszy w 1947 r., następnie w 1957 r., gdy zamieszkał w warszawskim mieszkaniu Stanisława Skalskiego4. Kolejne wizyty odbył
w 1963 r. (wówczas odwiedził swojego brata Stefana,
mieszkającego w Gdańsku, i ponownie płk. Skalskiego5), 1967 r., jesienią 1969 r., kilka miesięcy później
w lutym 1970 r., ponownie we wrześniu 1970 r. i po raz
ostatni w 1976 r., gdy przyjechał jako przedstawiciel
Cofravia z siedzibą w Paryżu6.
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1 Pułku Lotniczego w Warszawie, gdzie otrzymał
przydział do 111 Eskadry Myśliwskiej, wyposażonej
w samoloty PZL P.11c. Niestety na krótko przed wybuchem wojny, podczas ćwiczeń, maszyna pilotowana
przez por. Zumbacha została zniszczona w trakcie startu, a pilot z niegroźnymi obrażeniami tra ił na kurację
do Zaleszczyk, gdzie zastał go wybuch wojny.
Mimo założonego na nogę gipsu Zumbach przedostał
się do Warszawy, gdzie liczył na otrzymanie przydziału
do broniącej stolicy przed atakami niemieckiego lotnictwa Brygady Pościgowej. Niestety jednostki wchodzące
w jej skład miały wówczas więcej pilotów niż maszyn,
a dla rekonwalescenta nie było miejsca w regularnej jednostce. Lotnika skierowano więc do wykonywania lotów łącznikowych na nieuzbrojonym samolocie RWD8. Po klęsce wrześniowej, podobnie jak wielu innych,
przedostał się do Francji, gdzie pozwolono mu zająć
miejsce za sterami samolotu myśliwskiego. Przydzielony do jednego z wielu „kluczy kominowych”2, nie miał
zbyt wiele okazji do sprawdzenia swojego talentu myśliwskiego. Dopiero latem 1940 r., już jako pilot słynnego
303 Dywizjonu Myśliwskiego „Kościuszkowskiego”, dał
się poznać jako doskonały myśliwiec. Jego brytyjski
przełożony Johnny Kent wspominał sytuację, w której
przytomność umysłu polsko-szwajcarskiego lotnika
uratowała go przed zestrzeleniem:

klucz do epoki
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Wkrótce podjął tam pracę w jednej z irm lotniczych,
wcześniej jednak na krótko odwiedził Polskę. Podczas
wizyty w 1947 r. płk. Urbanowicz został zatrzymany
przez Milicję, a następnie przekazany do Ministerstwa
Bezpieczeństwa Publicznego za obrazę o icera Głównego Zarządu Polityczno-Wychowawczego Ludowego Wojska Polskiego, płk. Stefana Jaworskiego8. Po wymianie
zdań, w której polski as miał stwierdzić, że „prawdziwi
pułkownicy są po tamtej stronie”, doszło do dalszej
eskalacji kon liktu. Jaworski i jego towarzysz, płk. dypl.
Ryszard Zyms w następujący sposób zrelacjonowali wydarzenia z dn. 4 października 1947 r.:
„Wobec tego udaliśmy się w ślad za samochodem
wyżej wymienionego, aby ewentualnie od dozorcy uzyskać nazwiska. Po dłuższym kołowaniu taksówka zatrzymała się w Al. Waszyngtona, gdzie
ponownie płk. Zyms [zapytał] o nazwisko. Po odmownej odpowiedzi pojechaliśmy w ślad za w/w.,
gdzie na Marszałkowskiej róg Nowogrodzkiej ten
pan podskoczył do naszego samochodu i zwymyślał Ob. Jaworskiego od łobuzów, bandytów,
hochsztaplerów, trzymając się obiecująco za tylną
kieszeń. Wobec tego, iż zrobiło się zbiegowisko,
a brak było na miejscu milicjanta, ob. Jaworski
udał się w poszukiwaniu M.O., a płk. Zyms został
przy wyżej wymienionym. Po sprowadzeniu milicjantów, okazało się, że w międzyczasie wyżej
wymieniony zdążył powiedzieć do przypadkowego świadka ob. Sipka Tadeusza […], że Polacy
to naród kryminalistów i bandytów. Przybyłemu
milicjantowi odmówił wylegitymowania, wobec
tego zawiedzony został milicyjnym samochodem
do Komendy Miasta M.O. na u. Szustra.
Na komendzie M.O. po wygłoszeniu przez
w/w odczytu, że on kocha demokrację polską
i szanuje milicję powiedział, że dokumentów nie
okaże, inaczej jak tylko pod przymusem mu wyjmą. Po znalezieniu dokumentów w kieszeni okazało się, że jest to Witold Urbanowicz, pracownik
jakiejś agencji amerykańskiej. Wobec powyższego
niechcąc nieodpowiednim postępowaniem spowodować jakich korputacji, tym bardziej, że Urbanowicz powiedział, że opisze w prasie światowej,
jak w Demokratycznym Państwie poprosiliśmy
o icera dyżurnego M.O. o zadzwonienie do M.B.P.
a na polecenie o icera Insp. udali się wszyscy wozem milicyjnym do M.B.P.”9.
Ostatecznie Urbanowicz w obawie przed dalszymi
problemami i aresztowaniem zgodził się na podpisanie
deklaracji o współpracy z Oddziałem II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego10. Jako pracownik American
Airlines miał przekazywać informacje na temat organizacji amerykańskiego lotnictwa cywilnego, zdobyć nieprzeznaczone do powszechnego kolportażu wydawnictwa dotyczące lotnictwa wojskowego, przemysłu
lotniczego i sprzętu wojskowego, a także z dziedziny

„ekonomiki i inansów”11, informacje na temat możliwości zakupu z demobilu amerykańskiego samolotów,
silników, przyrządów pokładowych, pokładowej aparatury radiowej i radarowej oraz sprzętu elektronicznego wykorzystywanego w obsłudze lotnisk.
Z powierzonych zadań Urbanowicz od samego początku nie zamierzał się wywiązywać i po powrocie
do USA przekazywał meldunki zawierające ogólnodostępne materiały promocyjne12. Nie przeszkodziło mu
to jednak zainkasować na poczet swojej szpiegowskiej
działalności wynagrodzenia w wysokości 100 tys.
złotych13. Możliwe, że początkowo Urbanowicz liczył,
że nowe powojenne państwo polskie będzie funkcjonowało nieco inaczej. Jeden z jego o icerów prowadzących opisywał go w następujący sposób:
„Płk. U. wyraził zadowolenie, że «ktoś o nim pomyślał» – ponieważ «przypuszczałem, że jestem
już niepotrzebny i nie mam zaufania».
2. Stosunek do wojska – o icer, który z czasów wojny ma piękną kartę, jego stosunek do wojska jest
w zasadzie negatywny – do tej organizacji objawia
pewne opory psychiczne. Zdecydowanie duża odwaga cywilna w połączeniu ze wspomnianym oporem psychicznym powoduje, że człowiek ten jest
trudnym do prowadzenia. Przed wojną miał zatargi
z Sanacją np. w czasie akademii gdy orkiestra grała
«Pierwszą Brygadę» – nie wstawał.
3. Stosunek do Londyńczyków – ze względu
na przykre przejścia z przełożonymi w Londynie – nienawidzi ich. Do tej samej kategorii nienawidzonych zalicza również gen. Modelskiego,
co do którego nie ma zaufania – określa go «intrygantem». Mówiąc o gen. Modelskim, niedwuznacznie zaznaczył, że nie chciałby, by tenże wiedział o naszym kontakcie.
4. Stosunek do Polonii Amerykańskiej – w zasadzie negatywny. Leaderów Polonii określa
jako niewpoważnych i koniunkturalnych karierowiczów. Z Polonią kontaktuje się w ramach
«bussines’u» związanego z jego służbą.
[…] 6. Widoki i możliwości współpracy: Obecnie płk. U. pracuje Easter Air Lines jako «Special Representative». Charakter jego pracy polega na licznych wyjazdach a przede wszystkim
na kontatkach. […] I my spotykamy się pod pozorem «bussiness’u» – chodzi o to ażeby nasza
placówka latała liniami które on reprezentuje.
8

AIPN, sygn. IPN BU 2386/14809, k. 7.
Tamże, k. 7–8.
10
Ostatecznym pretekstem do aresztowania płk. Urbanowicza
okazało się podrzucenie mu cennego obrazu, a następnie sfingowanie aresztowania pod zarzutem próby przemytu, co ostatecznie przekonało polskiego asa do nawiązania współpracy z komunistycznym
wywiadem. Tamże, k. 11, 12, 47, 59.
11
Tamże, k. 22
12
Tamże, k. 30–31, 42.
13
Tamże, k. 24.
9
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Gen. Witold Urbanowicz
Jan Zumbach w kabinie swojego Spitfire’a

Kilkakrotnie podkreślił, że chce coś zrobić dla
Polski – a możliwości ma duże. Czy to jest zapewnienie sobie pozycji na wypadek powrotu, czy też
inne pobudki kierują jego zamierzeniami trudno
mi napisać”14.
Mimo krytycznego stosunku do obozu londyńskiego w 1964 r. Urbanowicz został promowany przez
to środowisko do stopnia pułkownika. Jest to o tyle
zastanawiające, że na początku lat 60., nakładem krakowskiego „Znaku”, zaczęły ukazywać się jego książki
wspomnieniowe dotyczące II wojny światowej. Trudno powiedzieć, kiedy nastąpiło ostateczne zerwanie
pułkownika z komunistycznym wywiadem i dlaczego władze komunistyczne pozwoliły na publikowanie
wspomnień osoby, która od 1949 r. zerwała wszelkie
kontakty z wywiadem i coraz sceptyczniej wypowiadała się w kwestii sytuacji politycznej Polski15. Dopiero
po upadku systemu komunistycznego w 1989 r. Urbanowicz zaczął częściej pojawiać się w kraju, ale na rodzinną Suwalszczyznę już nie powrócił16.

Witold Łanowski

14

Tamże, k. 25–26.
Autorzy raportu dotyczącego działalności pułkownika ze zdziwieniem stwierdzili, że na zniechęcenie Urbanowicza wobec współpracy
z komunistycznym wywiadem mogło wpłynąć rozstrzelanie przebywających w kraju kolegów pułkownika z czasów wojny. Tamże, k. 59–61.
16
Generał brygady pilot Witold Urbanowicz legenda polskich skrzydeł, [dostęp 10 VI 2018] http://muzeum.suwalki.pl/wystawy-czasowe/
general-brygady-pilot-witold-urbanowicz-legenda-polskich-skrzydel/.
17
W. Łanowski, Zabierz nas do domu „Lanny”. Dramatyczna wojna powietrzna polskiego pilota myśliwskiego, Poznań 2016, s. 13–18.
18
W polskiej literaturze można spotkać się z nazwą I/145 Dywizjon Myśliwski.
19
W czasie kampanii wrześniowej dowódcy lotnictwa Armii „Łódź”, a we Francji dowódcy ośrodka szkoleniowego dla polskich pilotów
w Lyon Bron.
15
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O wiele mniej znaną postacią, która również pozostała na Zachodzie po zakończeniu wojny, był pochodzący z niemiecko-polskiej rodziny urzędniczej
Witold Łanowski17. W okresie poprzedzającym wybuch
wojny w związku z niegodnym zachowaniem się swo-

jego ojca Leona Lacha, który porzucił rodzinę, zmienił
nazwisko na Łanowski. Już wówczas odbywał służbę
w 2 Pułku Lotniczym w Krakowie, gdzie mógł liczyć
na spore przywileje jako zawodowy sportowiec i reprezentant kraju w narciarstwie.
W czasie II wojny światowej nie zdołał odnieść
większych sukcesów jako pilot PAF, co wynikało z ciągnącego się od ewakuacji Szkoły Podchorążych w Dęblinie kon liktu z przełożonymi. Łanowski pozostał nad
Loarą i po otrzymaniu przydziału do jedynego polskiego dywizjonu stworzonego we Francji tra ił na front.
Po krótkim udziale w walkach z Niemcami został odesłany na tyły w celu załatwienia różnych spraw administracyjnych – właśnie wówczas miał poskarżyć się
na niewielkie zaangażowanie w loty, jakie przejawiają
starsi o icerowie, a wśród nich dowódca macierzystego
Groupe de Chasse de Varsovie I/14518, Józef Kępiński.
Ostrzeżony o niepochlebnej opinii podwładnych Kępiński zaczął chętnie udzielać się w akcjach bojowych,
co doprowadziło do jego zestrzelenia, podczas gdy niepokorny Łanowski miał zostać osadzony w areszcie
pod zarzutem komunistycznej agitacji.
Dopiero interwencja sympatyków Łanowskiego,
a wśród nich płk. Wacława Iwaszkiewicza19, pozwoliła
pilotowi na uzyskanie złudnego poczucia bezpieczeństwa20. Trudno powiedzieć, czy zawiniła niechęć części
środowiska do płk. Iwaszkiewicza i Łanowskiego, którego uznawano, podobnie jak Urbanowicza, za jednego
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Jan Zumbach po wojnie, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, sygn. akt
IPN BU 1218/32055, k. 28/1
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Godło 302 Dywizjonu Myśliwskiego „Poznańskiego”

z prowodyrów niemalże otwartego buntu zorganizowanego przez polskich podchorążych we Francji, czy też
ogólny bałagan, ale Łanowski po rozprawie ponownie
tra ił do celi więziennej. Dopiero ewakuacja więzienia
pozwoliła mu na ucieczkę i przedostanie się do Anglii.
W Wielkiej Brytanii pilotowi długo uniemożliwiano
rozpoczęcie normalnej służby, zmuszając go najpierw
do długiego pobytu w Blackpool, a później odrzucając
jego kandydaturę do służby w kolejnych dywizjonach
myśliwskich21. Łanowski tłumaczył to niezrozumiałe postępowanie polskich władz wojskowych chęcią
ukarania go za „bunt” polegający na otwartym wystąpieniu do gen. Sikorskiego w obronie przedwojennego
dowódcy lotnictwa, gen. Ludomiła Rayskiego22 oraz
chęć reprezentowania podchorążych, zdanych na łaskę
i niełaskę Francuzów, a później Brytyjczyków. Według
polskiego pilota obarczono go również winą za stworzenie jakiegoś tajnego sprzysiężenia o icerskiego,
skupiającego działaczy komunistycznych i przydzielono mu „ogon”, w postaci o icera kontrwywiadu:
„W tym samym okresie nieustannie prześladowało mnie wrażenie, że każdy mój krok jest obserwowany przez pewnego polskiego o icera,
to zaś zrodziło drugą sprawę. W rzeczywistości
zadanie, jakie powierzono temu człowiekowi,
było dość głupie, gdybym bowiem miał cokolwiek
do ukrycia albo był zamieszany w coś, co mogło20
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P-47 należący do 56th Fighter Group „Zemke’s Wolfpack” – „Watahy Zemkego”

by uzasadnić śledzenie mnie zachowywał bym się
zupełnie inaczej, a on chodził za mną jak cień już
od dłuższego czasu. Postanowiłem w końcu położyć temu kres, tak więc pewnego dnia, ku jego zaskoczeniu, podszedłem do niego i zapytałem, czy
ma mi coś do powiedzenia, bo jeśli tak, proponuję
rozmowę w moim pokoju. Jak się wydaje polecono mu nawiązać ze mną kontakt, on jednak miał
przed tym opory, gdyż bał się zarówno mnie, jak
i «organizacji», do której należałem.
[…] Polecono mu poinformować mnie, że jeśli całkowicie zmienię swoje nastawienie i przyznam,
że postępowanie moich przełożonych jest pod
każdym względem słuszne, będę miał odtąd zapewnione awanse i odznaczenia”23.
Działania podjęte przez polskie władze w kontekście Łanowskiego mogą wydawać się niezrozumiałe lub
nawet głupie, ale w tym samym czasie na terenie ZSRR
wyszła na jaw współpraca innego o icera, który przed
wojną służył w Dęblinie, z sowieckim wywiadem24. Działalność grupy, do której we Francji należał Łanowski,
polegała na krytykowanie sposobu dowodzenia przejawianego przez „leśnych dziadków” – starszych wiekiem
o icerów lotnictwa, którzy mimo upływu lat pozostawali
na eksponowanych stanowiskach w przedwojennych
dywizjonach polskiego lotnictwa, a we wrześniu nie zawsze stawali na wysokości zadania25.

W. Łanowski, dz.cyt., s. 193–202.
Tamże, s. 219.
22
Władze polskie we Francji odmówiły gen. Ludomiłowi Rayskiemu przyjęcia do służby w polskim lotnictwie, obarczając go winą za
nieprzygotowanie polskiego lotnictwa do wojny obronnej. Uniemożliwiono również przyjęcie generała do lotnictwa francuskiego. Na krótko
przed zakończeniem wojny zimowej Rayski na ochotnika zgłosił się do Fińskich Sił Powietrznych. Po powrocie do Francji nie doczekał się
żadnego oficjalnego przydziału. W Wielkiej Brytanii przez całą wojnę pełnił służbę jako „ferry pilot” – odpowiedzialny za odprowadzanie
samolotów do jednostek liniowych. W 1944 r., jako najstarszy pilot w historii, wziął udział w lotach z pomocą dla powstania warszawskiego,
wykonywał również loty bojowe w 318. Dywizjonie Myśliwsko-Rozpoznawczym „Gdańskim”.
23
W. Lanowski, dz.cyt., s. 221–222.
24
Chodzi o jednego z „pensjonariuszy” Wilii Szczęścia w Małachówce, bliskiego współpracownika płk. Zygmunta Berlinga, por. obs. Tadeusza Wicherkiewicza, we wrześniu 1939 r. dowódcy kompanii portowej, który pozostał w ZSRR po zakończeniu ewakuacji „Armii Andersa”
i wspólnie z Berlingiem przystąpił do tworzenia zalążków Ludowego Wojska Polskiego. Był również pierwszym dowódcą 1 Pułku Lotnictwa
Myśliwskiego „Warszawa”, utworzonego przez komunistów na terenie ZSRR.
25
F. Kornicki, Zmagania. Autobiografia pilota myśliwskiego, Sandomierz 2009, s. 99.
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wspólnie ustalali szczegóły operacji w Katandze, podczas rozmów, które odbywały się w domu Łanowskich
w Wielkiej Brytanii. Był to już ostatni aspekt lotniczej
i awanturniczej kariery Łanowskiego, który po tym
jak nie uzyskał żadnych pieniędzy za służbę w Katandze, wycofał się ze świata najemników28. Zmarł
w Londynie 16 września 1993 r.

Zawiłe losy
Losy polskich lotników, którzy po zakończeniu II
wojny światowej zdecydowali się pozostać na obczyźnie, nie zawsze były równie przykre, jak w przypadku
gen. Stanisława Maczka, zmuszonego do pracy w charakterze sprzedawcy. Współczesne przedstawianie losów powojennej polskiej emigracji w kontekście zdrady
sojusznika jest więc nieco przesadzoną próbą przeinaczania historii. Oczywiście nie oznacza to, że wszystkim
polskim emigrantom, pozostającym początkowo pod
opieką Polskiego Korpusu Rozmieszczenia i Przysposobienia w Wielkiej Brytanii, wiodło się bardzo dobrze,
tak jak chcieliby tego Brytyjczycy29. Dla wielu Polaków
emigracja i brak możliwości dalszej pracy na rzecz ojczyzny, w nowej, pokojowej rzeczywistości było najlepszym możliwym wyborem, biorąc pod uwagę los, jaki
spotkał żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie,
którzy po powrocie do kraju często tra iali na przesłuchania do więzień Urzędu Bezpieczeństwa.
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Ostatecznie po długim czasie Łanowski tra ił do
317 Dywizjonu Myśliwskiego „Wileńskiego”, a potem do 302 Dywizjonu Myśliwskiego „Poznańskiego”. Mimo licznych sukcesów i wykonania wielu lotów
bojowych z bardzo dobrymi rezultatami nie otrzymał
upragnionej promocji czy propozycji objęcia dowodzenia nad dywizjonem po ukończeniu wymaganej liczby
lotów bojowych.
W tej sytuacji zdecydował się przejść na ochotnika
do lotnictwa amerykańskiego, w którym aż do końca
wojny wykonywał loty jako „gość”. Służył w 56 Grupie
Myśliwskiej, nazywanej również „Watahą Zemkego”.
Jednostka ta wyposażona w samoloty myśliwskie P-47
Thunderbolt odpowiadała głównie za prowadzenie
lotów eskortowych, podczas których osłaniano bombowce strategiczne B-17, należące do amerykańskiej 8
Armii Powietrznej.
Po zakończeniu wojny Łanowski natra ił na spore
problemy przy wypłacie pieniędzy za dotychczasową służbę w USAAF i PAF. Mniej więcej w tym czasie
ożenił się z Angielką „Pennie”. Nie miał więc większych
oporów przed pozostaniem na Zachodzie i odcięciem
się od społeczności polskiej. Jego jedynym przyjacielem pozostawał J. Zumbach, z którym początkowo
współpracował, aż do początku lat 50., gdy rozpoczął
ponowną służbę w RAF. Jako pilot Łanowski służył
m.in. w Transport Command26, w charakterze pilota
„ferry”27.
W 1955 r. karierę Łanowskiego przerwał wypadek na samolocie Venom, który uległ uszkodzeniu
podczas lądowania w Niemczech. Pilot odniósł obrażenia, która na ponad 11 miesięcy wyłączyły go z lotów, krótko potem lotnikiem zainteresował się jego
dawny przyjaciel Zumbach, który w 1962 r. wciągnął
go do służby w lotnictwie katangijskimi. Obaj piloci

21
26

Dowództwie Lotnictwa Transportowego.
Zob. przypis 25.
28
Część informacji dot. Witolda Łanowskiego autor pozyskał od
syna lotnika Krisa Lanowskiego, któremu w tym miejscu wyraża serdeczne podziękowania.
29
Polish Resettlement Corps (Royal Air Force). Conditions of Service (KEY), [b.m.w.] 1946, s. 1.
27
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303. Bitwa o Anglię i Dywizjon 303. Historia prawdziwa
– dwie wizje niezwykłej historii z okresu II wojny światowej

Artur R. Jęcka
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W 2018 r. powstały dwa ilmy poświęcone legendarnemu 303. Dywizjonowi Myśliwskiemu Warszewskiemu im. Tadeusza Kościuszki – pododdziałowi lotnictwa myśliwskiego Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii.
W koprodukcji brytyjsko-polskiej pt. 303. Bitwa o Anglię, wyreżyserowanej przez Davida Blaira, główne role zagrali m.in. Iwan Rheon, a także Milo Gibson, Stefanie Martini,
Marcin Dorociński, Radosław Kaim, Sławomir Doliniec i Filip Pławiak. Natomiast w Dywizjonie 303. Historii prawdziwej, nakręconej przez Denisa Delicia, wystąpili m.in. Piotr
Adamczyk, Maciej Zakościelny, Cara Theobold, Antoni Królikowski, Andrew Woodall,
Anna Prus i Krzysztof Kwiatkowski.
Zarówno pierwsza, jak i druga produkcja miały na celu spopularyzowanie wysiłku polskich pilotów w obliczu zbliżającej się 80. rocznicy bitwy powietrznej o Wielką Brytanię.
Uczyniły to jednak w odmienny, choć równie intrygujący sposób. Film Blaira przedstawił
dokładniejszą analizę emocji głównych bohaterów. Zdecydowanie bardziej realistycznie
zaprezentowano w nim ich przeżycia wewnętrzne, a także dramat sytuacji, w jakiej znaleźli się w czasie II wojny światowej, jak i po jej zakończeniu. Atutami produkcji, którą wyreżyserował Delić, są natomiast jej niewątpliwy optymizm, wyraźne nawiązania do prozy
Arkadego Fiedlera, znakomite efekty specjalne, które precyzyjnie oddają realia toczonych
starć powietrznych, a także ujrzenie bitwy o Anglię również z niemieckiej perspektywy.
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„Moje przeżycia
w obozie”
Spotkania uczniów
i studentów z Kazimierzem
Smoleniem, byłym więźniem
KL Auschwitz-Birkenau
Magdalena Zawadzka
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potkania ze świadkami historii są istotnym punktem w programach projektów, konferencji lub sesji
edukacyjnych, pozwalają lepiej zrozumieć temat
lekcji, urzeczywistnić zbrodnię, zindywidualizować historię i dostrzec tragedię jednego człowieka wśród milionów1. Od kilku lat organizacja takich
spotkań nie jest łatwa, ponieważ świadków historii jest
coraz mniej i często zmagają się z różnymi chorobami,
spowodowanymi podeszłym wiekiem.

S

Spotkania ze świadkiem historii
na terenie muzeum
Jedną z osób, która często spotykała się z uczniami
i studentami w celu opowiedzenia swoich przeżyć, był
Kazimierz Smoleń. Był on więźniem obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Studenci Uniwersytetu Opolskiego oraz uczniowie Liceum Ogólnokształcącego nr III im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu
od kilkunastu lat mają okazję brać udział w trzydniowym seminarium naukowym „Auschwitz – historia
i symbolika” na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau2.
Spotkania odbywały się regularnie w latach 2007–
2011. Niewątpliwie był to najbardziej wyczekiwany
przez uczestników moment seminarium. Przez trzy
dni wzbogacali swoją wiedzę na temat funkcjonowa-
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1

nia KL Auschwitz-Birkenau, natomiast ostatniego dnia
mieli szansę poznać świadka tych tragicznych wydarzeń3. Znaczenie tego spotkania docenił Artur Gocki,
uczestnik seminarium z 2011 r.: „poznanie osoby, która
w bezpośredni sposób doświadczyła tego wszystkiego, o czym my mogliśmy jedynie usłyszeć, która widziała na własne oczy wydarzenie, jakie my możemy
sobie jedynie wyobrażać, to zaskakujące doznanie.
Spotkanie to było niesamowitą, a być może jedyną taką
w naszym życiu możliwością poznania osoby, która
była więźniem obozu w Auschwitz”4.
Wypowiedzi uczestników seminarium jednoznacznie wskazują na to, że w trakcie trzech dni zajęć na terenie muzeum najważniejszy miał być moment spotkania
z byłym więźniem. Ta możliwość była bardzo doceniana przez uczestników seminarium, również z tego
powodu, że po zakończeniu drugiej wojny światowej
przez kilkadziesiąt lat Kazimierz Smoleń pełnił funkcję
dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau5.

Młodość i początek wojny
Kazimierz Smoleń urodził się 19 kwietnia 1920 r.
w Chorzowie jako syn Heleny i Józefa6. Ukończył szkołę powszechną, następnie kontynuował edukację
w Państwowym Liceum i Gimnazjum im. Odrowążków w Chorzowie. Maturę zdał rok przed wybuchem
wojny7. Po zakończeniu kampanii wrześniowej z trze-

A. Białecka, K. Oleksy, F. Regard, P. Trojański, Przygotowanie do wizyty w Muzeum i Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau, Oświęcim 2013, s. 35.
M. Wańczyk, „Seminarium naukowe Auschwitz – historia i symbolika w relacjach uczestników opolskich edycji (2004–2016)”, Opole 2016,
niepublikowana praca magisterska, mps w archiwum prywatnym Magdaleny Zawadzkiej, s. 15.
3
Tamże, s. 223.
4
Zbiory prywatne Marka Białokura [dalej: ZPMB], edycja VII (2011), relacja Artura Gockiego, s. 5.
5
P. Bibik, Kazimierz Smoleń (1920–2012). Więzień niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych, organizator i dyrektor Państwowego
Muzeum Auschwitz Birkenau, „Zeszyty Chorzowskie” 2012, nr 13, s. 102.
6
F. Piper, Pożegnanie Kazimierza Smolenia (1920–2012), Oświęcim, 3.02.2012, mps w Bibliotece Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, s. 1.
2

Aresztowanie

W KL Auschwitz-Birkenau
Po przybyciu do KL Auschwitz więźniowie natychmiast zostali zmuszeni do wykonywania ćwiczeń izycznych. Rozkazano im włożyć na siebie wszystkie
ciepłe rzeczy, jakie mieli, mimo upalnego dnia, a następnie uczono ich poprawnego wykonywania przysiadów16. Następnie uczestniczyli w wieczornym apelu,
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7

P. Bibik, A. Cyra, Wspomnienie o Kazimierzu Smoleniu, „Dziennik
Zachodni”, Nr 25, 31.02.2012, s. 12.
8
Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau [dalej:
APMA-B], Zespół Oświadczenia, t. 76, sygn. Ośw/ Smoleń/1709, nr
inw. 159300, k. 155-158; relacja byłego więźnia Kazimierza Smolenia.
9
Tamże, k. 155.
10
Tamże, k. 158–159.
11
P. Bibik, dz.cyt., s. 104.
12
APMA-B, Zespół Oświadczenia, t. 76, sygn. Ośw/ Smoleń/1709,
k. 160.
13
Tamże, k. 161–165.
14
P. Bibik, dz.cyt., s. 106. APMA-B, Zespół Oświadczenia, t. 76,
sygn. Ośw/ Smoleń/1709, k. 166.
15
Tamże, k. 166–167.
16
Był to najdłuższy apel w historii funkcjonowania KL Auschwitz-Birkenau. Zastosowano po raz pierwszy karę chłosty, na specjalnie skontrowanym do tych celów „koźle”. D. Czech, Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, Oświęcim 1992, s. 19.
17
APMA-B, Zespół Oświadczenia, t. 76, sygn. Ośw/ Smoleń/1709,
k. 169.
18
Tamże, k. 171.
19
Tamże, k. 168.
20
Tamże, k. 169–173.
21
Tamże, k. 180.
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Dnia 15 kwietnia 1940 r. Smoleń został aresztowany przez Müllera – funkcjonariusza chorzowskiego Gestapo. Wcześniej przeprowadzono w mieszkaniu bardzo dokładną rewizję. Prawdopodobnie członkowie
POP zostali zdradzeni przez kolegę, który po wojnie
został skazany na karę śmierci12.
Po aresztowaniu Smoleń został przewieziony
do aresztu śledczego, a następnie do więzienia policyjnego w Chorzowie, gdzie stłoczono więźniów
w piwnicy. Zmuszano ich do wykonywania nadmiernej
liczby ćwiczeń izycznych, co doprowadzało do wycieńczenia organizmu. Ostatecznie Smoleń tra ił do więzienia sądowego i rozpoczęło się jego przesłuchiwanie,
prowadzone przez Kerbera. Okazało się, że ten miał już
wszystkie informacje na temat Smolenia, co przesądziło o jego losie13.
W połowie maja 1940 r. wraz z grupą około 30
więźniów przewieziono go do Sosnowca, gdzie zostali
umieszczeni w pomieszczeniach fabryki „Schöna”. Tam
kolejno każdy z więźniów został bardzo dotkliwie pobity. Smoleń wspominał, że ciosy padały z każdej strony
we wszystkie części ciała. Następnie zostali zmuszeni
do spędzenia nocy, leżąc nieruchomo na brzuchu na betonowej posadzce14. W Sosnowcu przebywał do 6 lipca
1940 r., kiedy z pozostałymi więźniami zostali przewiezieni ciężarówkami do KL Auschwitz15.

podczas którego liczba więźniów obozu nie zgadzała
się z powodu ucieczki. Apel trwał więc całą noc, kończąc się dopiero następnego dnia około godziny 1417.
Z początków funkcjonowania obozu Smoleń zapamiętał tragiczne warunki sanitarne. W blokach znajdowała się jedna toaleta, z której mógł korzystać jedynie blokowy. Więźniowie musieli natomiast załatwiać
swoje potrzeby izjologicznie w zwykłym, wykopanym
dole, nad którym znajdowała się deska mieszcząca około 15 więźniów. Z tego powodu rano ustawiały się długie kolejki, w nocy był zakaz korzystania z tego miejsca.
Jeśli ktoś wyszedł z bloku, natychmiast był rozstrzeliwany przez pełniącego wartę esesmana na wieży strażniczej18.
Na początku funkcjonowania obozu wciąż był zauważalny brak wielu podstawowych rzeczy. Smoleń
pierwsze buty otrzymał dopiero w połowie grudnia
1940 r. Więźniowie, szczególnie starsi, często podczas
snu umierali z wyziębienia. Podobne braki dotyczyły
więźniarskich czapek. Pewnego dnia kapo poszczególnych komand ogłosili, że ochotnicy mają się po nie
zgłosić. Kapo z komanda Smolenia powiedział, że każdy, kto się zgłosi, otrzyma pięć uderzeń kijem. Wszyscy
uznali to za żart. Groźba okazało się jednak prawdą19.
Jedynym zajęciem więźniów w obozie miała być
praca. Smoleń początkowo zajmował się skuwaniem
tynku z budynków, potem pracował w komandzie instalatorów20. Najcięższa okazała się praca w karnej
kompanii. Więźniowie pracowali wówczas przy wydobywaniu żwiru nad rzeką Sołą. Następnie Smoleń
został zatrudniony w komandzie budowlanym, kuchni
obozowej oraz jako porządkowy korytarza w bloku21.
Najdłużej pracował w tzw. Aufnahmekommando,
gdzie zajmował się spisywaniem personaliów nowo
przybyłych więźniów do KL Auschwitz. Miejsce jego
pracy znajdowało się w wartowni znajdującej się obok
bramy „Arbeit macht frei”. Szefem komanda był eses-
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ma kolegami próbował przedostać się na Węgry. Próba, którą podjęli, była bardzo brawurowa. Wyjechali
ze swoich domów na rowerach. Udało im się przekroczyć granicę i znaleźli się na Słowacji. Wkrótce zostali
zatrzymani przez żandarmów. Wyszli z opresji cało, ale
musieli powrócić do kraju8.
Pod koniec 1939 r. Kazimierz Smoleń rozpoczął
działalność jako grupowy w Polskiej Organizacji Powstańczej (dalej: POP). Zgodnie z jego relacją do POP
angażowano osoby, które przed rozpoczęciem wojny
nie działały w żadnej organizacji. Obawiano się, że te
były już od dawna obserwowane przez nazistów9. Został zobowiązany do utworzenia pięciu pięcioosobowych grup. Nie było to łatwe zadanie, ostatecznie jednak udało mu się przeprowadzić werbunek10.
Grupy utworzone przez Smolenia w ramach działalności POP przeprowadziły m.in. akcję naklejania antyniemieckich haseł. Wkładali w przeprowadzenie akcji
wiele starań, ręcznie przygotowując plakaty, które następnie rozwieszali w widocznych miejscach. Ponadto
Smoleń wykonywał przydatne dla organizacji fotograie, np. planów elektrowni chorzowskiej11.
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man Clausen. Do obowiązków osób pracujących w tym
komandzie należało: uzupełnianie ankiet personalnych, list nowo przybyłych i kartotek22.
Jesienią 1944 r. Reinhold Puchała – kolega Smolenia
poinformował go o możliwości przemycenia czegoś
z obozu na zewnątrz. Reinhold pracował wówczas
przy budowie baraków pod Katowicami dla Bauinspektion Schlesien. Podczas pracy udało mu się nielegalnie nawiązać kontakt ze swoją siostrą. Osoby pracujące w komando Aufnahme postanowiły przekazać
wykaz transportów, sporządzony według dat i wydanych numerów. Jednocześnie podano w nich zapisane
w skrótach miejscowości, skąd kierowano transporty.
Więźniowie rozpoczęli odręcznie sporządzać wykazy. Wymagało to wiele odwagi. Tego zadania podjęli
się więźniowie: Smoleń, Wąsowicz, Rajewski, Wrześniowski, Trębaczewski, Mikołaj Kłymyszym, Tadeusz
Szymański, Borys Witoszyński, Erwin Bartel, Marian
Kocur. Stworzone wykazy Smoleń oddał Puchałowi,
prosząc, aby za pośrednictwem swojej siostry przekazał je jego matce, Helenie Smoleń23. Wykazy transportów więźniów obecnie znajdują się w Archiwum
Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau i stanowią
ważne źródło historyczne.
Smoleń dotrwał do samego końca istnienia obozu.
Opuścił go z ostatnią grupą ewakuowanych więźniów.
Po dotarciu do Wodzisławia Śląskiego więźniowie
zostali załadowani na wagony – węglarki. Transport
dotarł do KL Mauthausen. W tym obozie Smoleń przebywał jednak tylko trzy dni, po czym został skierowany do podobozu Melk. Następnie, w kwietniu 1945 r.,
po raz kolejny został przeniesiony, tym razem do podobozu Ebensee, gdzie 6 maja 1945 r. został wyzwolony
przez wojska amerykańskie. Po pięciu latach przebywania w nazistowskich niemieckich obozach koncentracyjnych odzyskał wolność24.
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Lata powojenne
Po zakończeniu II wojny światowej zdecydował się
podjąć studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim. Jednocześnie nie odcinał się od swojej przeszłości, wręcz przeciwnie, starał się podtrzymywać
pamięć o iar obozów koncentracyjnych. Pracował
w Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich
w Krakowie. Jego zeznania były wykorzystane w postępowaniach sądowych prowadzonych przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w Norymberdze w latach 1945–194925. W późniejszych latach
pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego26.
Jednym z najważniejszych momentów w jego życiu
było objęcie stanowiska dyrektora Państwowego
Muzeum Auschwitz-Birkenau w 1955 r. Służył muzeum, przyczyniając się do jego coraz lepszego funkcjonowania nieprzerwanie do 1990 r. W szczególny sposób zabiegał o zachowanie wszystkich materialnych
oraz dokumentalnych pozostałości po obozie. Uważał,
że to miejsce pamięci musi istnieć, dając świadectwo

zbrodni, jaka tu się dokonała, oraz oddając cześć osobom, które tam zginęły. Zadbał o to, aby wszyscy
odwiedzający muzeum mogli zobaczyć prawdziwe dowody zbrodni, a nie rekonstrukcje budynków czy poszczególnych przedmiotów. Ponadto miał swój udział
w tworzonej wystawie muzealnej, którą zwiedzający
oglądają również obecnie. Oprócz samego funkcjonowania muzeum przyczynił się także do wzbogacenia
zasobów archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau przez zainicjowanie spisywania wspomnień oraz relacji byłych więźniów obozu27.
Zajmował się również tworzeniem opracowań,
przewodników oraz informatorów dotyczących KL
Auschwitz-Birkenau. Recenzował także pojawiające się książki na rynku o tematyce obozowej. Ponadto wiele swojego czasu poświęcał na spotkania
z młodzieżą, w tym również pochodzącą z Niemiec,
w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży
w Oświęcimiu.

Śmierć
Kazimierz Smoleń zmarł dokładnie w 67 rocznicę wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau, 27 stycznia
2012 r.28 Msza pogrzebowa odbyła się 3 lutego 2012 r.
w kościele Wniebowzięcia NMP w Oświęcimiu. W imieniu pracowników muzeum mowę pożegnalną wygłosił
Franciszek Piper. Kazimierz Smoleń został pośmiertnie
odznaczony złotym medalem „Zasłużonym Kulturze
Gloria Artis”. Jego ciało zostało złożone 4 lutego 2012 r.

Wrażenia ze spotkań
Były więzień opowiadał o swoich przeżyciach obozowych niezwykle spokojnie. Uczestnikom seminarium trudno było uwierzyć, że stoi przed nimi świadek
tak tragicznych wydarzeń. Alicja Hryb doceniła możliwość spotkania z Kazimierzem Smoleniem, pisząc: „Podziwiać należy człowieka, który zdobył się na odwagę
prezentowania swoich najgłębszych przeżyć, najbardziej osobistych i wstrząsających. Uderzył mnie spokój,
z jakim opowiadał swą historię więźnia KL Auschwitz.
Historię tragiczną, ale jakże pouczającą. Spokój ten zrozumiałam w zdaniu Nie można zapomnieć, ale trzeba
jakoś żyć”30.
Kazimierz Smoleń został zapamiętany przez pracowników muzeum jako osoba skromna i nielubiąca rozgłosu. W mowie pożegnalnej Franciszek Piper
przytaczał przykłady, że na zdjęciach oraz ujęciach
kamer, podczas wizyt w muzeum delegacji z różnych
krajów, Smoleń zawsze był na dalszym planie. Trakto22
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wał swoją pracę dyrektora jako misję, którą musiał jak
najlepiej wypełnić, oddając hołd i pamięć o iarom KL
Auschwitz-Birkenau31.
Uczestniczka seminarium z 2008 r. Magdalena
Witkiewicz zauważyła, że Smoleń był człowiekiem
niezwykle sympatycznym, a zarazem nie chciał skupiać na sobie zbyt dużej atencji: „Osobą nad wyraz
pogodną i radosną okazał się pan Kazimierz Smoleń.
Być może to tylko powierzchowność, miałam małe
wrażenie, że nie chce opowiadać o własnych uczuciach. Może po prostu nie chce o tym mówić, może
właśnie dzięki temu jest tak pogodny… Powiedział, że
życie po obozie jest możliwe, trzeba po prostu zacząć
żyć – ‘jak po wakacjach’. On tak zrobił i chyba mu się
udało”32.
Adam Cyra, wieloletni pracownik muzeum, również zwracał uwagę na skromność dyrektora. Podkreślał, że nigdy nie pozwolił sobie na wyrażenie
stwierdzenia, że ma większy zakres wiedzy na dyskutowany temat, mimo ogromnej liczby informacji
i tego, że był naocznym świadkiem wydarzeń rozgrywających się w KL Auschwitz-Birkenau. Ponadto
rzadko wracał do swych obozowych przeżyć. Cyra

Dla uczestników seminarium spotkanie z Kazimierzem Smoleniem było niezwykle istotne. Każdy z nich
odebrał ten moment w inny sposób, a jednocześnie
każdy z uczestników zapamiętał gesty czy słowa wypowiedziane przez byłego więźnia. Agnieszka Syposz
po spotkaniu podczas seminarium z 2008 r. zapisała:
„Był w tym spotkaniu kulminacyjny dla mnie moment.
Otóż miałam przyjemność w imieniu całej grupy, podziękować za to spotkanie. Ściskając dłoń tego człowieka, odniosłam nieodparte wrażenie, iż ściskam
ręce kogoś nadzwyczajnego, bohatera […]. Pamiętam,
iż byłam tak podekscytowana, że słowa wdzięczności
wypowiedziałam jednym tchem. Było to wspaniałe
uczucie, którego nigdy nie zapomnę”35.
Niezwykle trudno jest zastąpić spotkania ze świadkiem historii innymi zajęciami. Dlatego też wyzwaniem dla przyszłych pokoleń będzie utrzymanie pamięci o o iarach obozów koncentracyjnych. Na ten
nieodwracalny fakt zwróciła uwagę uczestniczka seminarium z 2008 r.: „Siedząc naprzeciwko osoby, która była świadkiem zdarzeń mających miejsce w Auschwitz i przeżyła je, człowiekowi trudno uwierzyć
w to, że można było przeżyć to miejsce. Takich osób,
jak on, zostało już niewiele. To na nas spada już powoli ciężar odpowiedzialności za nauczanie kolejnych
pokoleń prawdy o Holokauście i Auschwitz. Dlatego
spotkanie to było dla mnie swego rodzaju wyznaniem
dla następców, aby pamięć o tym przetrwała”36.

relacje – dyskusje – konfrontacje

Tory kolejowe, wartownia i brama główna Auschwitz II (Birkenau), widok z rampy
wewnątrz obozu, 1945, Bundesarchiv, B 285 Bild-04413, fot. Stanislaw Mucha

często podczas rozmów odnosił wrażenie, że rozmawia z historykiem, a nie byłym więźniem33.
Podobnego zdania byli uczestnicy spotkań. Niejednokrotnie w ich relacjach pojawiały się słowa
wyrażające rozczarowanie. Najczęściej stawianym
zarzutem był brak emocji. Niemniej jednak spotkania były dla uczestników bezcenne. Świadczą o tym
słowa wyrażające empatię oraz próbę zrozumienia.
Jedna z uczestniczek seminarium Magdalena Butra
opisała spotkanie z byłym więźniem następująco:
„Rozczarowało mnie trochę spotkanie z panem Kazimierzem Smoleniem […]. Spodziewałam się bardziej
osobistych relacji, a otrzymałam prawie wykład z historii. Przemyślawszy sobie sprawę, rozumiem tego
człowieka. Często spotyka się z grupami i chyba nie
wytrzymałby psychicznie, gdyby co chwilę musiał
wracać do swoich uczuć, swoich przeżyć z tamtych
dni. Dla mnie liczy się sam fakt zobaczenia żywego
dowodu, że piekło na ziemi istniało”34.

WOS w teorii i praktyce
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Między Wschodem
a Zachodem
– Jugosławia
pod rządami Tity
Sławomir Lucjan Szczesio

Od SHS do Tity
Jugosławia pojawiła się na mapie Europy pod koniec
1918 r., co było realizacją XIX-wiecznej koncepcji jugoslawizmu – wspólnoty Słowian południowych. Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców (SHS), a od 1929 r. Królestwo Jugosławii było wieloetnicznym krajem, w którym
od początku dochodziło do licznych konﬂiktów. Szczególnie
groźne okazały się nieporozumienia i spory między dwoma
najsilniejszymi narodami: Serbami a Chorwatami zarówno
w okresie międzywojennym, jak i powojennym, a punktem
kulminacyjnym stała się II wojna światowa.
W kwietniu 1941 r. Królestwo Jugosławii zostało zaatakowane przez III Rzeszę i jej sojuszników. Po krótkiej kampanii terytorium kraju podzielono między czterech okupantów
(Niemcy, Włochy, Bułgarię i Węgry), a król Piotr II udał się
z rządem na emigrację. Powstało także Niezależne Państwo
Chorwackie, w którym rządzili ustasze Ante Pavelicia. Rozpoczął się krwawy okres w historii narodów zamieszkujących
Jugosławię. Skomplikowaną sytuację kształtowały: „okupacja, kolaboracja, ruch oporu, wojna domowa, rewolucja
oraz walka o władzę sprawowaną po zakończeniu wojny”1.
Głównymi graczami w tych zmaganiach byli przedstawiciele
ruchu oporu – serbscy czetnicy gen. Dragoljuba Mihailovicia i ruch komunistyczny Josipa Broz-Tity, a także sojusznicy państw Osi – chorwaccy ustasze. Ostatecznie zwycięsko
z tej rywalizacji o rząd dusz i wojny „wszystkich ze wszystkimi” wyszła partyzantka Tity, która dążyła do odbudowy
wielonarodowego państwa Słowian południowych w duchu
nowego, socjalistycznego ładu.
Problem jugosłowiański pojawiał się wielokrotnie w relacjach Wielkiej Trójki. Regionem tym interesowali się
szczególnie Brytyjczycy i Sowieci. Jesienią 1944 r. do Jugosławii wkroczyły jednostki Armii Czerwonej, które po zdobyciu Belgradu (wspólnie z wojskami Tity) wycofały się.
Do wyzwolenia terytorium całego kraju doszło głównie dzięki
olbrzymiemu wysiłkowi i wspólnej walce narodów jugosłowiańskich, przy niewielkim wkładzie Wielkiej Trójki. Wyróżniało to niewątpliwie Jugosławię na tle państw przyszłego
bloku wschodniego.
Jeszcze w czasie wojny komuniści tworzyli struktury
władzy, funkcjonujące w opozycji do legalnie działającego
rządu emigracyjnego. Zachód doprowadził do porozumienia
między królem Piotrem II a ruchem komunistycznym. W wyniku tej ugody w marcu 1945 r. powstał rząd, na czele któ1
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rego stanął Tito, a w jego skład weszły osoby reprezentujące
królewskie władze na uchodźstwie. Jednak był to tylko zabieg taktyczny ze strony marszałka (od 1943 r.) i przywódcy
Komunistycznej Partii Jugosławii (KPJ).

Jugosławia w bloku wschodnim (1945–1948)
KPJ po zakończeniu wojny błyskawicznie rozprawiła się
z opozycją wszelkiej maści: „Komuniści, niezależnie od przekonań swych przeciwników, czy byli to czetnicy Mihailovicia,
monarchiści, czy zwolennicy demokracji parlamentarnej, traktowali ich wszystkich jako kolaborantów, których zwalczali
bezwzględnie przez oddziały wojskowe i siły bezpieczeństwa.
Terror, zastraszanie, więzienia i egzekucje stały się najczęściej
stosowanymi metodami unieszkodliwiania przeciwników –
rzeczywistych i domniemanych”2.
Tito i jego współtowarzysze w listopadzie 1945 r. wygrali
wybory i ogłosili powstanie Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii (FNRJ), co oznaczało zniesienie monarchii.
W styczniu 1946 r. przyjęto nową konstytucję, wzorowaną
na radzieckiej z 1936 r. Tak zwana druga Jugosławia stała się
państwem związkowym złożonym z sześciu republik (Serbii,
Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Słowenii, Czarnogóry i Macedonii) oraz dwóch okręgów autonomicznych (Kosowa
i Wojwodiny), wchodzących w skład Serbii.
FNRJ znalazła się w bloku krajów podporządkowanych
Stalinowi i uznawano ją – do 1948 r. – za „satelitę numer jeden”. Komuniści jugosłowiańscy, jak pisał jeden z ich
ówczesnych liderów, „uważali się za związanych ideologicznie z Moskwą i za najwierniejszych jej zwolenników”, a dla
KPJ „wierność dla kierownictwa sowieckiego była jednym
z głównych elementów w jej rozwoju i działalności”3.
Silna pozycja Tity i partii w Jugosławii wynikała m.in.
z ich wkładu w wyzwolenie kraju, rozpadu aparatu państwowego w wyniku okupacji, emigracji króla i części elit
politycznych, a także współpracy z okupantami przedstawicieli niektórych środowisk politycznych. Rozpoczął się
okres odbudowy państwa i kształtowania na nowo relacji
między narodami po dramatycznych wydarzeniach z lat
1941–1945: „Przy zdziesiątkowaniu wojną społeczeństwa,
po latach grabieżczej eksploatacji przez okupanta, zniszczeniu trakcji komunikacyjnych, przemysłu, obiektów infrastruktury – kraj przedstawiał pejzaż pobitewny”4.

M.J. Zacharias, Komunizm, federacja, nacjonalizmy. System władzy w Jugosławii 1943–1991. Powstanie, przekształcenia, rozkład, Warszawa 2004,

s. 41.
2

Federacja jugosłowiańska po II wojnie światowej

I. Stawowy-Kawka, Historia Macedonii, Wrocław 2000, s. 248.
M. Djilas, Rozmowy ze Stalinem, Warszawa 1991, s. 12–13.
W. Walkiewicz, Jugosławia. Państwa sukcesyjne, Warszawa 2009, s. 157.

Jugosłowiańskie czołgi zmierzające w stronę Triestu w 1945 r.

Wyzwolenie Sarajewa przez oddziały Tity w kwietniu 1945 r.
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Jeszcze w 1945 r. doszło do pogorszenia relacji Belgradu
z Zachodem. Jednym z problemów stała się kwestia granic,
a szczególnie konﬂikt o Triest (określany nawet jako „wczesny epizod zimnej wojny”, a nazwa tego miasta nad Adriatykiem pojawiła się w sławnym przemówieniu Winstona Churchilla o żelaznej kurtynie z marca 1946 r.). Spór ten stanowił
przez wiele lat jedną z przyczyn napiętych relacji Jugosławii
z Włochami, Stanami Zjednoczonymi oraz Wielką Brytanią.
Kolejnymi czynnikami wpływającymi na złe stosunki
Belgradu z państwami zachodnimi było m.in. wspieranie
przez Titę partyzantki komunistycznej w Grecji, brutalne
rozprawianie się z przeciwnikami (np. skazanie na śmierć
gen. Mihailovicia czy aresztowanie i wyrok więzienia dla
katolickiego arcybiskupa Zagrzebia Alojzije Stepinaca)
oraz kwestia przelotów amerykańskich samolotów nad Jugosławią (w 1946 r. jedna z maszyn, należących do lotnictwa
USA, została zmuszona do lądowania, a drugą Jugosłowianie zestrzelili). Efektem takich działań Tity było określanie go
w Ameryce jako jednego z „najbardziej wiernych, fanatycznych i skutecznych proletariackich prokonsulów Kremla”5.
W propagandzie ZSRR przedstawiano wówczas pozytywnie „towarzyszy” z Bałkanów, wysławiając niezwykłą postawę
„bohaterskiej Jugosławii”. Wydawało się więc, że „stalinowska religia w Belgradzie żyje i miewa się doskonale, a Tito
jest jej wikariuszem”6. Egzempliﬁkacją znaczenia Jugosławii
w bloku państw tzw. demokracji ludowej był wybór Belgradu – w 1947 r. – jako siedziby Kominformu i jego organu
prasowego („O trwały pokój, o demokrację ludową”).
Jednak stopniowo pojawiały się napięcia między Moskwą
a „satelitą numer jeden”. Jak zauważył jeden z liderów KPJ
Koča Popović: „Josip Broz w czasie wojny przywykł do samodzielności, tak więc z natury swego stanowiska, charyzmy
i władzy nie mógł sobie wyobrazić, że teraz będzie podporządkowany Stalinowi”7.
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Konﬂikt Tito–Stalin

5

Komunikat o wyrzuceniu KPJ z Kominformu w 1948 r. (w zbiorach
autora)

Tito wiedział, że jest to walka na śmierć i życie. Służby
wywiadowcze ZSRR przygotowywały się do ﬁzycznej eliminacji przywódcy KPJ. Jednak chociaż Stalin miał powiedzieć: „Skinę tylko małym palcem i Tity już nie będzie”,
marszałek przeżył tę kolejną batalię, którą opisywano jako
starcie biblijnego Dawida z Goliatem. W Jugosławii
rozpoczęły się aresztowania i rozprawiano się z osobami
podejrzanymi o sprzyjanie Moskwie. Symbolem tych czystek stało się więzienie na wyspie Goli Otok. Większość
społeczeństwa opowiedziało się jednak za Titą. Kraj uważany dotychczas za „pierwszego satelitę” ZSRR, mający złe
stosunki z Zachodem, znalazł się w konﬂikcie ze swoim
obozem. I chociaż w czasie wojny komuniści w Jugosławii
śpiewali: „Oj, Stalinie, czołem cześć, rację masz i wszystko

Cyt. za: S.G. Markovich, An Assessment of 125 Years of Serbian-U.S. Relations, [w:] 125 Years of Diplomatic Relations between the USA and Serbia,
red. K. Trgovčević, Belgrade 2008, s. 337.
6
R. Service, Towarzysze. Komunizm od początku do upadku. Historia zbrodniczej ideologii, Kraków 2008, s. 306.
7
Cyt. za: J. Pirjevec, Tito, Warszawa 2018, s. 300.
8
B. Jelavich, Historia Bałkanów, t. 2, Wiek XX, Kraków 2005, s. 340.
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W pierwszych miesiącach 1948 r. doszło do pogorszenia
relacji Jugosławii z ZSRR, a jej przyczynami była m.in. zbyt
duża samodzielność Tity w prowadzeniu polityki zagranicznej, w tym kwestia tzw. federacji bałkańskiej. Momentem
przełomowym stała się rezolucja Kominformu pt. O sytuacji w Komunistycznej Partii Jugosławii z 28 czerwca 1948 r.
Oskarżono Belgrad np. o błędną politykę zewnętrzną i wewnętrzną oraz o antyradziecką działalność. Propaganda
bloku wschodniego atakowała „herezje” państwa jugosłowiańskiego oraz jego przywódcę – „łańcuchowego psa imperializmu anglo-amerykańskiego”. Jugosłowian opisywano
np. jako „żałosnych zdrajców i imperialistycznych sprzedawczyków”, „kryminalną klikę Tity”, „psy na amerykańskiej smyczy, ogryzające imperialistyczne kości i ujadające dla amerykańskiego kapitału” czy „bandę szpiegów, prowokatorów
i morderców”8.
Moskwa uderzyła również ekonomicznie w swojego dotychczasowego sojusznika i wiernego ucznia. Kraje bloku
wschodniego zrywały więzy z Jugosławią, wypowiadając
układy sojusznicze, porozumienia gospodarcze, wojskowe,
kulturalne itd. Elementami kampanii antyjugosłowiańskiej
były także oskarżenia i procesy wielu działaczy i przywódców partii komunistycznych – rzekomych „titoistów”
– w państwach podporządkowanych Stalinowi.

WOS w teorii i praktyce

Okładka magazynu „Time” z 1955 r.

Spotkanie Tity i Chruszczowa w 1963 r. w Jugosławii

wiesz!”, to po wydarzeniach roku 1948 zmienili tekst na:
„Oj, Stalinie, babo stara, od naszego Tity wara!”9.

Zbliżenie z Zachodem
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Na Zachodzie uwierzono, że Belgrad można wciągnąć
w strefę swoich wpływów i osłabić spójność bloku wschodniego. O potrzebie uzyskania wsparcia z zewnątrz doskonale
wiedzieli także przywódcy jugosłowiańscy. Zachód postanowił
„utrzymywać Titę na powierzchni” (ang. keeping Tito aﬂoat)
– Jugosławia otrzymała wsparcie ekonomiczne, polityczne
i wojskowe, mimo różnic ideologicznych i ustrojowych. Jednym z warunków tej pomocy było wstrzymanie przez Belgrad
wspierania komunistów w Grecji.
Dodatkowo Tito obawiał się agresji ze strony Moskwy
i jej satelitów. Dochodziło do licznych incydentów na granicy Jugosławii z krajami bloku wschodniego. Gdy w czerwcu
1950 r. rozpoczęła się wojna w Korei, Belgrad i Waszyngton niepokoiły się, czy ZSRR nie podejmie podobnych działań
wymierzonych w dawnego sojusznika. Wówczas rozpoczęły
się dostawy sprzętu wojskowego z Zachodu dla Jugosłowiańskiej Armii Ludowej (która pochłaniała blisko połowę
budżetu całego państwa).
Chociaż komuniści jugosłowiańscy korzystali ze wsparcia
wcześniejszych przeciwników – „imperialistów” – nie mieli zamiaru przystąpić do obozu zachodniego. Belgrad prowadził
powściągliwą i niezależną politykę zagraniczną. Zaczęto również poszukiwać własnych rozwiązań ustrojowych, czego efektem było stworzenie idei tzw. socjalizmu samorządowego.
W 1952 r. zmieniono nazwę partii na Związek Komunistów
Jugosławii, a na początku 1953 r. przyjęto nową konstytucję.
Jugosławia powoli otwierała się na świat, czego efektem
było nawiązywanie współpracy kulturalnej i naukowej
z Zachodem. W szkolnictwie zastępowano język rosyjski angielskim i francuskim, władze godziły się na pewną liberalizację w literaturze i prasie, zaczęto wydawać np. książki o antyradzieckim ostrzu, sprowadzano zachodnie ﬁlmy czy komiksy
Walta Disneya. Trudno oczywiście uznać ówczesną Jugosławię
za demokratycznie rządzony kraj, gdyż „dyktatura siły zastąpiona została dyktaturą w jedwabnych rękawiczkach, co dzięki
umiejętnego balansowaniu Tity między Wschodem a Zachodem zapewniało Jugosławii coraz ważniejszą rolę w świecie,
a jej obywatelom więcej wolności i demokracji, niż mieli obywatele innych satelitów Związku Radzieckiego”10.
Chociaż pojawiały się opinie, że Jugosławia jest „amerykańskim komunistycznym sojusznikiem”, a brytyjski szef dyplomacji Erenst Bevin stwierdził, że „Tito jest łajdakiem, ale
naszym łajdakiem”11, nie udało się włączyć FNRJ w strefę
wpływów USA, np. przez członkostwo w NATO. Marszałek nie

chciał zamiany jednego obozu na drugi i podporządkowania
się innemu supermocarstwu. Kontakty Zachodu z Belgradem,
mimo ustrojowych i ideologicznych różnic, były „kalkulacją
obustronnych korzyści”.

Normalizacja relacji ze Wschodem
W marcu 1953 r. zmarł Józef Stalin. Jego następcy, zwłaszcza Nikita Chruszczow, dążyli do normalizacji stosunków z Jugosławią. Zakończono kampanię propagandową wymierzoną
w „titoistów” i nastąpiło ożywienie kontaktów gospodarczych,
politycznych, wojskowych i kulturalnych między Belgradem
a blokiem wschodnim. Ważnym momentem tego zbliżenia
była wizyta w Jugosławii w połowie 1955 r. delegacji radzieckiej, na czele z Chruszczowem, który „poszedł do Canossy”.
W czerwcu 1956 r. nastąpiła rewizyta Tity w ZSRR, podczas
której przywódcy obu państw oświadczyli, że „różne są drogi
rozwoju socjalistycznego w różnych krajach i warunkach”.
Rozwiązano także Kominform – główne narzędzie w propagandowej walce z Jugosławią. Sowietom zależało na ponownym
wciągnięciu federacji do strefy swoich wpływów i ograniczeniu
kontaktów tego kraju z Zachodem. Powodowało to oczywiście
zaniepokojenie w Waszyngtonie czy Londynie.
Jednak mimo poprawy relacji z Moskwą i jej satelitami nie
doszło do powrotu „syna marnotrawnego” do bloku wschodniego, czy to w wymiarze politycznym, czy gospodarczym lub
też wojskowym. Belgrad nie przyłączył się do utworzonego
w 1955 r. Układu Warszawskiego. Był jedynie obserwatorem
przy działającej od 1949 r. Radzie Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG).

Między Wschodem a Zachodem
– „niezaangażowanie”
Od połowy lat 50. władze Jugosławii dążyły do utrzymania przyjaznych stosunków z Zachodem i Wschodem. Szansą
dla Tity stał się proces dekolonizacji i możliwość nawiązywania kontaktów z państwami „Trzeciego Świata”. Powstał
tzw. ruch państw niezaangażowanych, któremu początkowo przewodzili trzej politycy: premier Indii Jawaharlal Nehru,
prezydent Egiptu Gamal Abdel Naser i prezydent FNRJ Tito.
Dzięki tej „trzeciej drodze” poprawiła się pozycja polityczna federacji jugosłowiańskiej w świecie, skutecznie lawirując
przez lata między Waszyngtonem a Moskwą.
9

B. Jezernik, Naga Wyspa. Gułag Tity, Wołowiec 2013, s. 19.
P. Simić, Tito. Zagadka stulecia, Wrocław 2011, s. 287.
11
N. Beloff, Tito’s Flawed Legacy. Yugoslavia & the West: 1939–84,
London 1985, s. 151.
10

Schyłek życia przywódcy SFRJ

12

„Stalin Bałkanów”

Tito jeszcze za życia stał się legendą i przez lata otoczony
był niezwykłym kultem – jako jeden z najważniejszym symboli
i zworników federacji, obok partii komunistycznej i armii.
O Jugosławii mówiło się wtedy, że jest to kraj z siedmioma
granicami, sześcioma republikami, pięcioma narodami, czterema językami, trzema religiami, dwoma alfabetami i jednym
przywódcą.
Niewątpliwie trudno jednoznacznie ocenić Titę. „Stalin Bałkanów” potraﬁł bezwzględnie postępować z wrogami, jednak
dzięki niemu Jugosławia stała się ważnym graczem w międzynarodowej polityce w czasie zimnej wojny, a kraj był swego
rodzaju pomostem między Wschodem a Zachodem. Nie udało
mu się rozwiązać wielu problemów wewnętrznych federacji,
w tym kwestii konﬂiktów narodowościowych, a rozwój SFRJ
możliwy był m.in. dzięki zadłużaniu się.
Po kilkumiesięcznej walce z chorobami prezydent Tito
zmarł w Lublanie 4 maja 1980 r. W jego pogrzebie uczestniczyły delegacje z blisko 130 państw świata. Został pochowany w mauzoleum w Belgradzie (Dom Kwiatów).
Była to jedna z największych uroczystości tego typu po
II wojnie światowej.
W prasie światowej pisano o odejściu „symbolu jedności” i „twórcy nowej Jugosławii”, „nieustraszonego wojownika
i męża stanu” oraz „giganta historii”18. Był to niewątpliwie koniec epoki i chociaż w SFRJ pojawiały się hasła „Po śmierci
Tity – Tito” i „Towarzyszu Tito, my ci ślubujemy, że z twej
drogi nigdy nie zejdziemy”, w państwie narastał wewnętrzny kryzys i rozpoczęła się dekada „od śmierci Tity do śmierci
Jugosławii”. Proces ten zakończył się rozpadem tzw. drugiej
Jugosławii w 1991 r. Ale to już inna historia.

T. Jakovina, Tito a Sowieci, Amerykanie i Państwa Niezaangażowane; Studenci, konserwatyści i reformatorzy, [w:] Rewolucje 1968, Warszawa
2008, s. 266.
13
A. Koseski, W bałkańskim tyglu, Pułtusk 2002, s. 166.
14
Por. W. Zimmerman, The Tito Succession and the Evolution of Yugoslav Politics, „Studies in Comparative Communism” 1976, vol. 13, no. 1–2,
s. 62–79.
15
A. Koseski, dz.cyt., s. 165.
16
P. Żurek, Słowenia pod rządami Tity (1945–1980). W cieniu Jugosławii, Kraków 2017, s. 260–263.
17
M.J. Zacharias, System władzy komunistycznej w Jugosławii. Powstanie, przemiany, rozkład władzy, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 1998, t. XXXIII, s. 147.
18
R. Dizdarević, From the Death of Tito to the Death of Yugoslavia, Sarajevo–Zagreb 2009, s. 50.
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Narastającym problemem dla elit politycznych SFRJ i Zachodu była kwestia przyszłości i następcy (następców) starzejącego się przywódcy14. Dezintegracja federacji jugosłowiańskiej, w następstwie śmierci jej prezydenta, mająca rozpoczynać wojnę między mocarstwami, była elementem wielu planów
wojennych obu bloków. Sam Tito zauważył: „Od dawna wiele
pisze się za granicą, że Jugosławia rozpadnie się po mojej śmierci. […] Doszedłem do wniosku, że mogłoby to wywołać ciężki
kryzys. I właśnie dlatego musimy doprowadzić do reorganizacji
naszej jugosłowiańskiej wspólnoty socjalistycznej”15. W 1971 r.
zostało powołane Prezydium SFRJ jako „sukcesor uprawnień
prezydenta” w przypadku, gdyby wieloletni lider nie mógł
zajmować tego stanowiska. Instytucja ta została potwierdzona w ostatniej jugosłowiańskiej konstytucji, która została
przyjęta w 1974 r.
Niektórzy badacze uważali drugą połowę lat 70. za „złoty
okres” w gospodarce i kulturze kraju rządzonego przez Titę.
Wciąż lawirując między Wschodem i Zachodem, Jugosławia
kontynuowała współpracę gospodarczą z najważniejszymi

państwami świata. Przyciągała także prywatne inwestycje,
m.in. amerykańskich koncernów. Przykładem dobrej współpracy z USA było włączenie się supermocarstwa w jugosłowiański program atomowy i wsparcie budowy elektrowni
atomowej w miejscowości Krško w Słowenii16.
Część ekonomistów ostrzegała przed narastającymi problemami SFRJ, takimi jak np. mała wydajność przemysłu, wysoka inﬂacja i narastające zadłużenie. Jugosławia hojnie korzystała z kredytów z Zachodu – pod koniec życia jej przywódcy
dług kraju wynosił już kilkanaście mld dolarów. Pożyczki te,
„zaciągane bez umiaru, w warunkach niesprawnej, zdominowanej przez biurokrację gospodarki, […] były w dużym stopniu
marnotrawione, czy to w wyniku «przejadania», a więc bieżącej konsumpcji, czy to lokowania w chybionych i nierentownych często inwestycjach”17.
Przedstawiciele władz SFRJ z niepokojem spoglądali
w przyszłość, gdy na przełomie 1979 i 1980 r. pogorszył się
stan zdrowia ich wodza, a wojska ZSRR wkroczyły do Afganistanu, co doprowadziło do pogorszenia relacji Waszyngton–
Moskwa. Politycy jugosłowiańscy obawiali się, że po śmierci
Tity może być zagrożona stabilność kraju i realna staje się wizja ataku Armii Radzieckiej i jej sojuszników z bloku wschodniego. W tym czasie „mistrz polityki równowagi” i „zaklinacz
bałkańskich demonów” rozpoczął swoją „ostatnią bitwę” –
z chorobami.

WOS w teorii i praktyce

Jugosławia, m.in. dzięki kredytom z Zachodu, rozwijała się
w szybkim tempie, a w połowie lat 60. wprowadzono kolejne
reformy. W 1963 r. została przyjęta nowa konstytucja (trzecia
po wojnie) i zmieniono nazwę państwa na Socjalistyczną Federacyjną Republikę Jugosławii (SFRJ). Jej obywatele, w porównaniu do innych „demokracji ludowych”, mieli zapewnioną
dużo większą swobodę w wielu dziedzinach życia – mogli oni
podróżować niemal bez przeszkód, z niewielkimi ograniczeniami sprowadzono prasę i literaturę z zagranicy, a aparat państwowy był mniej represyjny wobec przedstawicieli opozycji.
Ważnym sektorem gospodarki stała się od lat 60. turystyka, wykorzystująca walory wybrzeże adriatyckiego. Federacja
stała się „Zachodem w oczach Wschodu i Wschodem dla
Zachodu. Krajem, gdzie przyjeżdżało się tłumnie na wakacje,
a jego mieszkańcy swobodnie podróżowali na Zachód, czytali
zachodnią prasę i oglądali prawie wyłącznie zachodnie ﬁlmy
i seriale”12. Symbolem tego otwarcia stał się udział Jugosławii,
jako jedynego państwa socjalistycznego z Europy Wschodniej,
w Konkursie Piosenki Eurowizji (od 1961 r.).
SFRJ, chociaż pozornie silna i stabilna, nie była wolna
od różnorakich kryzysów. Na przełomie lat 60. i 70. nastąpiło
pogorszenie sytuacji ekonomicznej i zwiększenie bezrobocia.
Następstwem tych problemów były masowe wyjazdy obywateli federacji w poszukiwaniu pracy (tzw. gastarbeiterów)
do państw Europy Zachodniej.
W Jugosławii przez lata głoszono hasła „braterstwa i jedności”, uznając odrębności narodowe w państwie, ale zwalczano nacjonalizmy, które mogły być groźne dla wieloetnicznej
federacji. Na przełomie lat 60. i 70. władze państwa musiały
zmagać się z falą wystąpień mieszkańców poszczególnych części składowych federacji (m.in. w Kosowie, Chorwacji i Serbii).
Niepokoje te zostały szybko spacyﬁkowane przez Titę: „stary
lew raz jeszcze pokonał młodych, i raz jeszcze czystka objęła
tysiące stanowisk w partii, mediach, gospodarce, armii”13.
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Historie z ogłoszeń drobnych,
czyli chętnie oddam ciekawą lekcję
Ogłoszenia drobne, publikowane w prasie po II wojnie światowej, nie są archiwalnym
materiałem nieaktualnych spraw życia codziennego, ale stanowią warte uwagi źródło
wiedzy o przeszłości i wartościowy środek dydaktyczny.
Katarzyna Targosz

Ogłoszenie drobne jako źródło
historyczne
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Ogłoszenia drobne w Polsce Ludowej stanowiły
ważny nośnik wymiany informacji między ludźmi. Wobec nietaniej alternatywy radia nie dziwi ich obecność
w prasie już od pierwszych numerów wychodzących
w 1945 r. Były niejednokrotnie jedyną drogą poszukiwań członków rodziny po wojnie, źródła zarobku czy
perspektyw na własne mieszkanie. Ostatnie strony
prasy zapełniały się sprawami codziennymi Polaków.
Ze względu na masową liczbę ogłoszeń drobnych
w prasie1 i wagę spraw, które za ich pośrednictwem poruszano, źródło to jest cennym materiałem do poznawania codzienności w przeszłości. Potencjał tkwiący
w tym materiale był jednak długo niedostrzegany przez
historyków2, a same ogłoszenia rzadko wymieniane
jako źródło historyczne. Na podstawie inseratów warto
nie tylko wzbogacać stan wiedzy na temat przeszłości,
lecz także spróbować określić ich walor dydaktyczny.
Materiałem, który proponuję zaprezentować uczniom
liceum, są ogłoszenia drobne zamieszczane w latach
1945–1970 w „Słowie Polskim”. Ten istniejący do dziś
wrocławski dziennik zaczął ukazywać się w 1945 r.
i początkowo nosił nazwę „Pionier”. Od 2001 r. wychodzi zaś jako „Gazeta Wrocławska”.

Ogłoszenie drobne jako środek
dydaktyczny
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Za nadrzędny cel lekcji historii uznaję rozwijanie
krytycznego podejścia i analitycznego myślenia. Te
umiejętności pozwalają bowiem na uniknięcie błędnego, ale często obecnego na lekcjach historii schematu

1

myślowego, według którego istnieje jeden obiektywny obraz minionych wydarzeń.
Ogłoszenia drobne nie tylko są materiałem pomocnym w realizacji tych celów, lecz także stanowią pretekst do ukazania warsztatu pracy historyka. Podczas
lekcji historii uczeń zazwyczaj korzysta z kanonicznych
źródeł, takich jak np. dzienniki, przemówienia czy kroniki. Mają one zazwyczaj bogatą bibliogra ię i opracowuje się je, korzystając z klucza interpretacyjnego.
Ogłoszenia drobne są natomiast materiałem dla ucznia
nowym, dotychczas mało lub w ogóle na lekcjach niewykorzystywanym. Fakt ów sprawia, że praca z nimi
może stać się ciekawym wyzwaniem. Historyczny komentarz tworzony jest bowiem przez uczniów, których
pracą kieruje nauczyciel. Mnogość hipotez i możliwych
interpretacji tego materiału sprawia, że lekcja nie polega na odtwarzaniu ustaleń historyków, ale zamienia się
w warsztaty, na których tworzy się własną narrację
historyczną. Nieistnienie gotowych odpowiedzi skłania uczniów do myślenia i samodzielnego wyciągania
wniosków ze źródła historycznego.
Konkretna egzempli ikacja wielu społecznych
problemów czyni z anonsów cenne źródło, a rzadkie
korzystanie z tego materiału atrakcyjną formę pracy
dla uczniów. Drobne ogłoszenia po części odzwierciedlają to, co najtrudniejsze do uchwycenia przez
brak miarodajnych źródeł, czyli mentalność, obyczajowość i potrzeby tych, którzy je zamieszczali. Lektura drobnych inseratów wychodzi naprzeciw dwóm
problemom historiogra ii PRL będących jednocześnie
bolączkami nauczania o tej epoce w szkole, tj. traktowania blisko pół wieku uzależnienia Polski od władzy
komunistycznej jako jednolitej całości oraz artykułowania niemal wyłącznie kon liktów i wydarzeń politycznych bez niezwykle istotnych perspektyw lokal-

Przykładowo: niemal wszystkie numery z 1957 r. zawierają codziennie ponad sto różnych ogłoszeń.
Ogłoszenia drobne interesująco w swoich pracach wykorzystali: Czesław Bakunowicz (C. Bakunowicz, Ogłoszenia drobne „Nowego Kuriera
Warszawskiego” i „7 dni” jako przejaw życia codziennego okupowanej Warszawy: 1 VII 1943–31 VII 1944, „Dzieje Najnowsze” 1980, R. 12, z. 3,
s. 47–78), Sebastian Piątkowski (S. Piątkowski, Codzienność początków okupacji niemieckiej w Generalnym Gubernatorstwie w świetle ogłoszeń
drobnych „Gońca Krakowskiego” (październik 1939 – czerwiec 1940), „Pamięć i Sprawiedliwość” 2013, nr 12/1 (21), s. 23–49) oraz Sebastian
Ligarski (S. Ligarski, W zwierciadle ogłoszeń drobnych: życie codzienne na Śląsku w latach 1945–1949, Wrocław 2007), który na podstawie
ogłoszeń drobnych stworzył ciekawy ogląd powojennych lat Śląska. Ślady narracji opartej na informacjach pozyskanych z ogłoszeń drobnych
można znaleźć także wśród prac Błażeja Brzostka czy Barbary Klich-Kluczewskiej (B. Klich-Kluczewska, Przez dziurkę od klucza: życie prywatne w Krakowie (1945–1989), Warszawa 2005). Najnowsza praca stworzona na podstawie analizy ogłoszeń drobnych to próba odtworzenia
początków szkolnictwa na Dolnym Śląsku tuż po wojnie (S. Ligarski, Geografa, historyka, polonistę przyjmę zaraz! Początki szkolnictwa na tzw.
Ziemiach Odzyskanych w zwierciadle ogłoszeń drobnych, [w:] Szkice o codzienności PRL, red. M. Kruszyński, T. Osiński, Lublin 2016).
2

Propozycja lekcji

3

B. Brzostek, M. Zaremba, Polska 1956–1976: w poszukiwaniu paradygmatu, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2006, nr 5/2 (10), s. 36.
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Lekcja, którą przedstawiam w tekście, odbyła się
wiosną 2018 r. w IX Liceum Ogólnokształcącym im.
Juliusza Słowackiego we Wrocławiu. Uczniowie otrzymali materiał źródłowy składający się z 27 ogłoszeń
drobnych. Wcześniej poinformowałam ich, że gazeta ta zaczęła się ukazywać tuż po wojnie i do dziś jest
głównym dziennikiem wrocławskim. Następnie spytałam uczniów, w jaki – ich zdaniem – sposób ludzie
komunikowali się po wojnie. Uczniowie stwierdzili, że
najpewniej najtańszą formą były słupy z ogłoszeniami,
których wadą mógł być jednak mały zasięg. Jedynym
szeroko dostępnym medium musiała być prasa.
Pokazałam uczniom stronę zapełnioną ogłoszeniami z 1957 r. Podczas krótkiej pogadanki na ich temat
zwróciłam uwagę na niespotykaną w dzisiejszym świecie cechę tej formy komunikacji. Każde ogłoszenie opatrzone jest bowiem adresem, pod który mogą zgłaszać
się chętni np. do zakupu czy wymiany. Jeżeli taki adres
nie jest dodany, prosi się, aby zainteresowani zgłaszali
się bezpośrednio do biura gazety. Oznacza to, że autor
ogłoszenia musiał regularnie pytać, jaki jest odbiór,
lub oczekiwać w domu na przyniesienie zgubionego
portfela czy przybycie zainteresowanego wynajmem.
W warunkach kilkusekundowej wymiany informacji
między uczniami a ich znajomymi całe to oczekiwanie
wydaje się abstrakcją.
Uczniowie po otrzymaniu zestawu ogłoszeń mieli za zadanie przyporządkować każde do odpowiedniej rubryki prasowej, w której mogło się ono pojawić
(rubryki są wypisane powyżej przykładów ogłoszeń).
To proste zadanie służyło wstępnemu zapoznaniu się
z materiałem. Następnym zadaniem było ponowne
przeczytanie ogłoszeń i wybranie spośród nich takich,
które nie mogłyby pojawić się we współczesnej gazecie.
Następnie podzieleni na grupy uczniowie zgłaszali się
do kolejnych pytań (wyświetlanych przez nauczyciela) i podawali swoje odpowiedzi. Odpowiedź na każde
z pytań przeważnie kryła się w więcej niż jednym ogłoszeniu, dlatego za każdym razem można było nagrodzić
punktem kilka grup. Poniżej prezentuję zestaw pytań,

na które odpowiadali uczniowie, oraz materiał źródłowy, który był do dyspozycji każdego z nich. W nawiasie natomiast podane są numery ogłoszeń, w których
można szukać odpowiedzi i przykładowe rozwiązania,
jakie padały ze strony uczniów.
1. Jakie problemy wynikające z II wojny światowej
widzisz w ogłoszeniach drobnych? (ogłoszenie numer: 4, 10, 15, 20, 21, 26 – np. poszukiwanie zaginionych krewnych podczas wojny, przerwanie
edukacji przez wojnę)
2. Które ogłoszenia mogą świadczyć o niepewności
Polaków co do własnej przyszłości i losu? (ogłoszenia numer: 22, 23)
3. Które ogłoszenia wynikają z masowego wysiedlenia ludności z Kresów Wschodnich? (ogłoszenia
numer: 4, 13, 20, 26)
4. W jaki sposób w ogłoszeniach jest widoczna mobilność Polaków? (ogłoszenia numer: 3, 12, 14, 24,
27 – np. kierowanie do mieszkańców Wrocławia
ofert matrymonialnych i ogłoszeń nieruchomości
z innych miast)
5. Które oferty wśród stanowią wyraz szczególnej
rozpaczy? Z czego mogły wynikać takie propozycje? (ogłoszenia numer: 18, 19 – np. z sytuacji inansowej, samotności kobiety po wojnie)
6. Jaki przykład handlu wymiennego można odnaleźć
wśród ogłoszeń? (ogłoszenie numer: 11)
7. Jakie cechy osoby poszukującej pokoju sublokatorskiego były istotne? (ogłoszenie numer: 2 – wykształcenie, bycie członkiem spółdzielni)
8. Z czego wynikały wymagania ogłoszeniodawców
matrymonialnych? (ogłoszenie numer: 16 – chęć
poznania kogoś z mieszkaniem, aby skrócić drogę
oczekiwania na własne)
9. W jaki sposób radzono sobie z brakiem towarów
w sklepach? (ogłoszenia numer: 17, 25 – np. prowadzono własne wytwórstwo, szukano nieo icjalnych sprzedawców)
10. Jakie naprawiano rzeczy w Polsce Ludowej? (ogłoszenia numer: 1, 5, 6, 7, 8)
11. O czym świadczy istnienie tak wielu zakładów oferujących różnorodne naprawy? (o biedzie społeczeństwa, innej mentalności, o słabej jakości produktów)
12. Co jeszcze może świadczyć o biedzie społeczeństwa polskiego w tym okresie? (ogłoszenie numer
9: poszukiwanie zaginionej pończochy)
13. Pytanie do ogłoszenia numer 2: Na podstawie jakiej informacji można powiedzieć, że to ogłoszenie
pochodzi z późniejszych lat (np. 70.)? (podanego
w ogłoszeniu numeru telefonu)
14. O czym świadczy drukowanie w gazecie codziennie
kilkudziesięciu (czasami więcej) ogłoszeń drobnych? (o popularności i niskiej cenie tej formy komunikacji międzyludzkiej, istnieniu rynku wbrew
gospodarce planowej)

forum edukacyjne

nych i aspektów codzienności. O tej dysproporcji
w odniesieniu do dziejów Polski Ludowej od lat wypowiadają się historycy3. Obraz życia codziennego składa się z migawek, takich jak np. stanie w kolejkach
czy system kartek (obowiązujący przecież okresowo)
lub sentymentalnych wspomnień. Ujmowanie tematu
w ten sposób przyczynia się do obrazu identyczności
życia codziennego w całym powojniu. W konsekwencji uczniowie nie potra ią rozróżniać i przyporządkowywać kolejnym podokresom Polski Ludowej znamienniejszych cech życia codziennego i uogólniają
jego obraz. Nauczyciel powinien więc szukać środków, które umożliwiłyby mu ukazanie wielowymiarowości życia Polski Ludowej.
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10. Ogłoszenie z dnia 11.07.1958

18. Ogłoszenie prezentowane na wystawie
głownej Wrocław 1945_2016 w Centrum
Historii Zajezdnia we Wrocławiu

1. Ogłoszenie z dnia 31.03-01.04.1957
11. Ogłoszenie z dnia 13.12.1957

19. Ogłoszenie prezentowane na wystawie
głownej „Wrocław 1945_2016” w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu

2. Ogłoszenie z dnia 11.01.1969

12. Ogłoszenie z dnia 10.07.1958
20. Ogłoszenie z dnia 10.07.1958
3. Ogłoszenie z dnia 31.07.1958

4. Ogłoszenie z dnia 13.12.1957
13. Ogłoszenie cytowane w artykule Sebastiana Ligarskiego..jpg
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21. Ogłoszenie z dnia 26.03.1957

5. Ogłoszenie z dnia 25.01.1952

14. Ogłoszenie z dnia 06.04.1957
22. Ogłoszenie z dnia 21.01.1947
6. Ogłoszenie z dnia 02.01.1969

23. Ogłoszenie z dnia 21.01.1947
7. Ogłoszenie z dnia 16.12.1958
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15. Ogłoszenie z dnia 19.01.1969
24. Ogłoszenie z dnia 12.10.1965
8. Ogłoszenie z dnia 22.05.1956
16. Ogłoszenie z dnia 24.11.1970

9. Ogłoszenie z dnia 06.04.1956

17. Ogłoszenie z dnia 16.12.1958
25. Ogłoszenie z dnia 01.03.1957

27. Ogłoszenie z dnia 07.01.1969

Wnioski po lekcji

nauczyciela wyjaśniający odmienną od współczesnej
kulturę myślenia, której przejawami były np. przynoszenie do szkoły przez młodzież śniadań w torebkach
po cukrze czy właśnie zwyczaj wielokrotnych napraw
przedmiotów codziennego użytku. Zapoznanie z ogłoszeniami dotyczącymi zagubionych pończoch uświadamia uczniom skalę biedy społeczeństwa polskiego
po wojnie.
Uczniowie świetnie poradzili sobie z odpowiedzią
na pytanie, o czym może świadczyć tak duża liczba
prasowych inseratów. Intuicyjnie wskazywali, że ogłoszenia w prasie musiały być popularną, jedyną tak
rozpowszechnioną, niedrogą formą komunikacji
społecznej. Ogłoszenia drobne są także dowodem
na istnienie rynku wbrew ideałowi upaństwowienia gospodarki. To samo ogłoszenie świadczyć mogło
o biedzie społeczeństwa, jego pomysłowości, o skutkach wojny, sposobach życia w systemie. Ośmielało
to uczniów w stawianiu hipotez, co zwiększało liczbę
aktywnych i zaangażowanych.

Ciekawe źródła
Na bazie niezbyt obszernego materiału źródłowego można zapoznać uczniów z mnóstwem wątków
i aspektów powojennej historii Polaków. Bez zbędnych wykładów można uświadomić uczniom wiele
procesów na poziomie społecznym i zjawisk będących
doświadczeniem całych pokoleń. Wyposażeni w historyczną wiedzę na temat dążeń antykomunistycznych
i bezkompromisowych postaw, na temat polskich miesięcy i idei, za które oddawano życie, uczniowie zyskują
niezwykle istotny obraz życia toczącego się na poziomie zagubionych biletów, pończoch i słoików, problemów z mieszkaniem i częściami do samochodu. Należy
jednak pamiętać, że prezentowane treści stanowią jeden z wielu obrazów codzienności Polaków i przypominać uczniom jej wielowymiarową i skomplikowaną strukturę. Najlepiej, aby nauczyciel ukazywał różne
drogi poznania tej rzeczywistości.
Materiał z ogłoszeń konfrontuje ucznia z warsztatem
historyka, stwarza możliwość do wielu interpretacji,
ale poza tym jest materiałem interesującym, co wykazały moje doświadczenia pracy z nim. Uczniowie
deklarowali własne poszukiwania na podstawie tego
materiału, np. wrocławskich ulic podawanych przykładach. Dodatkowym celem tej lekcji było ukazanie,
że przeszłość jest obszarem o wielu możliwościach
eksploatacji, w których uczeń historii może mieć swój
udział. A taki przecież powinien być sens pracy nauczyciela, który ma pokazywać drogę mogącą zaprowadzić
do fascynujących odkryć.
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Ważne i pomocne dla uczniów w uporządkowaniu
informacji o epoce PRL było to, że inseraty obrazują
konkretne doświadczenia żyjących wówczas ludzi.
Przykład ogłaszających się szkół dla chcących nadrobić
edukację przerwaną przez wojnę uświadomił im, że zahamowała ona normalny bieg życia, zrewidowała plany, zatrzymała rozwój osobisty. Poszukiwanie bliskich
i znajomych przez prasowe rubryki pozwala na dostrzeżenie długofalowych skutków wojny. Uczniów
dziwiło, że tego typu ogłoszenia pojawiały się w prasie
jeszcze w latach 60. XX w. Zwiększona liczba ogłoszeń
jasnowidzów, którzy deklarowali przepowiedzenie
przyszłości i wyjaśnienie rzeczywistości, uświadomiła
im, jak niepewni swojego losu byli wówczas ludzie.
Najwięcej emocji wzbudziły opublikowane tuż
po wojnie ogłoszenia z rubryki „sprzedaż”, w których
autor oferował swoje dziecko lub deklarował przyjęcie
cudzego na wychowanie. Choć znaleźliśmy kilka
możliwych przyczyn takiego zjawiska (osamotniona
po wojnie kobieta mająca na utrzymaniu kilkoro dzieci, posiadanie niechcianych potomków, np. z gwałtu,
ogólna bieda, a także świadomość, że dziecko może
mieć lepiej w zamożniejszej rodzinie), to pozostało ono
w dużej mierze trudne do wyobrażenia i uświadomienia sobie.
Osobnym, choć pochodzącym z tego samego traumatycznego doświadczenia wojny zjawiskiem były
skutki masowego przemieszczania się ludności.
Uczniowie dobrze poradzili sobie z wyjaśnieniem, dlaczego w ogłoszeniach matrymonialnych poszukiwano
kandydatów ze Lwowa, a także potra ili historycznie
wyjaśnić kierowanie do wrocławian ogłoszeń mieszkaniowych z np. Torunia czy Łodzi. Nie potra ili natomiast
powiązać z tym zjawiskiem faktu poszukiwania zwierząt hodowlanych pośród wrocławskich ulic, co mógłby zrobić nauczyciel, pokazując np. zdjęcia wagonów
z takim inwentarzem czy fragmenty wspomnień.
Lektura drobnych inseratów stanowiła także pretekst do rozmowy o migracji wewnętrznej będącej
popularnym zjawiskiem w powojennej Polsce. Wśród
ogłoszeń prasowych odnajdujemy jej niepośledni przejaw, mianowicie gotowość Polaków do zmiany miejsca
zamieszkania, czego dowodem są stale ogłaszające się
biura matrymonialne posiadające oferty z Warszawy,
Gdańska, Torunia, czy nawet zza granicy.
Podstawą do kolejnej dyskusji były ogłoszenia zamieszczane przez zakłady oferujące różnorodne naprawy. Uczniowie zareagowali śmiechem i zdziwieniem,
czytając oferty naprawy rajstop, parasoli czy napełniania długopisów. Istotny w tym miejscu był komentarz
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26. Ogłoszenie z dnia 21.08.1948

edukacja 2.0

Aplikacja Socrative
i jej wykorzystanie na lekcji historii
Krzysztof Jurek

owe czasy niosą nowe wyzwania. To banalne stwierdzenie, ale świadomość konieczności zmiany metod
pracy w związku ze zmianami otoczenia społecznego nie jest
powszechna wśród nauczycieli.
Zwykle mamy skłonność do posługiwania się metodami dobrze
sprawdzonymi, które gdzieś (i kiedyś) nas nie zawiodły, pozwoliły
zrealizować założone cele. Tymczasem mijają lata i roczniki uczniów,
zmienia się świat wokół nas. Jako
nauczyciele powinniśmy umieć
na to reagować. Jednym z najtrudniejszych wyzwań jest obecność
urządzeń elektronicznych dających dostęp do internetu. Nie chcę
wchodzić w rozważania, jakie możliwości i zagrożenia niesie dostępność nieogarnionych zasobów
informacji, które można znaleźć
w sieci. Moim celem jest zwrócenie uwagi na to, że obecnie nauczyciel może zyskać potężne wsparcie
ze strony dostępnych w internecie
nowych rozwiązań informatycznych. Są one wielką pomocą dla nauczyciela, a przy odpowiednim ich
wykorzystaniu mogą być wstępem
do zupełnie nowych rodzajów
zajęć.
Artykuł chcę poświęcić nowemu sposobowi sprawdzenia
wiadomości na lekcjach historii.
Jest to zwykle ten rodzaj działań,
którego z oczywistego względu nie
lubią uczniowie. Także nauczyciele
za nim nie przepadają, ponieważ
niesie on konieczność włożenia
dodatkowego wysiłku, jeśli nie
w przygotowanie sprawdzianu,
to na pewno w jego ocenę. W mojej opinii omówiona poniżej aplikacja Socrative stwarza zupełnie
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nowe możliwości, z których część
postaram się scharakteryzować.
Przy okazji należy wspomnieć, że
aplikacja ta może być wykorzystana przez nauczycieli wszystkich
przedmiotów. Piszę o jej wykorzystaniu na lekcji historii, ponieważ tego właśnie przedmiotu uczę.
Doskonale mogą z niej skorzystać
biolodzy, chemicy, izycy czy też
inni przedmiotowcy. Jednocześnie
zastrzegam, że nie jest to manual,
czyli kompletna instrukcja korzystania aplikacji. Tę należy „rozgryźć” samodzielnie, korzystając
z rozbudowanego działu pomocy.

BYOD
BOYD to skrót, którego rozwinięcie brzmi Bring Your Own Device, czyli przynieś swoje własne
urządzenie (do szkoły). Skrótem
określa się nowy trend w wykorzystaniu urządzeń elektronicznych. Jest to odpowiedź na dwa
wyzwania, przed którymi stają obecnie szkoły i nauczyciele.
Z jednej strony jest to dostępność
nowych urządzeń, które szkoła
może zapewnić swoim uczniom;
z drugiej, powszechność smartfonów, którymi dysponują uczniowie. Szkoła ma sprzęt komputerowy, lecz zwykle jest on dostępny
w odpowiednich pracowniach. Powoduje to znaczące ograniczenia
w jego wykorzystaniu na lekcjach
innych niż informatyka czy technologia informatyczna. Sprzęt ten
pochodzi z różnych czasów i niekiedy daleko mu do „najnowszej
nowoczesności”.
Jednocześnie
prawie wszyscy uczniowie dysponują smartfonami. Oczywiście
urządzenia te są różnej jakości,
ale zwykle spełniają podstawowe
kryteria, w tym komunikują się
z internetem. Dla naszych celów
jest to kwestia podstawowa.

BOYD to sposób wyjścia z ograniczeń, którym podlega szkoła. Jeśli nie możemy zapewnić uczniom
wszechstronnych a jednocześnie
mobilnych urządzeń, skorzystajmy
z tego, co sami mają. Moim zdaniem
najważniejszym problemem jest
przełamanie ograniczeń wynikających z samego funkcjonowania
szkoły oraz mentalności nauczycieli. Większość szkół i nauczycieli
alergicznie reaguje na posługiwanie się przez uczniów smartfonami,
widząc w nich rozmaite zagrożenia
– poczynając od rozproszenia uwagi uczniów na lekcji, na nagrywaniu
nauczycieli kończąc. Stąd kon iskowanie urządzeń, zakazy korzystania, utrudnianie dostępu. Jest
to – moim zdaniem – walka z wiatrakami. BOYD to metoda na wykorzystanie smartfona do celów dydaktycznych. Oczywiście, aby móc
to zrobić, powinno się dysponować
odpowiednim oprogramowaniem
oraz dostępem do internetu.

Aplikacja
Poszukując odpowiedniego oprogramowania, które mógłbym wykorzystać na lekcji, zwróciłem uwagę
na program Socrative (https://www.
socrative.com/). Jest to profesjonalna aplikacja webowa do budowania
różnych form sprawdzianów i testów. Określenia „aplikacja webowa” oznacza, że użytkownik komunikuje się z nią za pośrednictwem
strony www. Ma ona swoje zalety
oraz – oczywiście – wady.
Pierwszą jego zaletą (która dla
mnie okazała się dla mnie decydująca) istnienie aplikacji na smartfona przeznaczonej dla uczniów/
studentów; drugą – możliwość
bezpłatnego korzystania z dość
ograniczonej, jakkolwiek w pełni funkcjonalnej wersji aplikacji.
Wersje płatne są o wiele bogatsze

Działanie aplikacji –
od strony nauczyciela

ki niej nauczyciel ma możliwość
przygotowania sprawdzianu, który
później będzie udostępniał swoim
uczniom. Nauczyciel podczas logowania otrzymuje tzw. room, czyli
pokój, w którym będzie się odbywał sprawdzian. W bezpłatnej wersji programu istnieje możliwość
jednoczesnego przeegzaminowania do 50 zdających. Jak na realia polskiej szkoły/klasy jest to aż
nadto. Tym bardziej, że po „opróżnieniu pokoju” można przyjąć zgłoszenia następnych zdających.
b. Tworzenie sprawdzianu
Aplikacja daje możliwość przygotowania kilku rodzajów zadań
do sprawdzianu. Poniżej zamieszczony został zrzut strony zawierający nowy sprawdzian (dodany tytuł: II wojna światowa).
W dolnej części ekranu umieszczone zostały przyciski kreujące
trzy rodzaje zadań, które można
zamieścić w tworzonym sprawdzianie – zadanie wielokrotnej
odpowiedzi (multiple choice),
zadanie prawda/fałsz (true/fal-

Rys. 2. Tworzenie nowego sprawdzianu

c. Uruchomienie sprawdzianu
Po zalogowaniu przechodzimy
do strony głównej. W zamieszczonym niżej przykładzie mamy
już dodany jeden sprawdzian
(quiz wg terminologii Socrative)
zatytułowany: „II Rzeczpospolita 1918–1939”. Przystępujemy
do jego uruchomienia. W tym celu
należy wykonać dwa kroki. Pierwszy to wybór sprawdzianu, który
chcemy uruchomić.
Po jego zaznaczeniu przechodzimy do kroku 2, czyli wybrania
odpowiedniej metody jego realizacji. Na rys. 4 pokazana została
strona kroku 2.
W podanym przykładzie wybrana została opcja natychmiastowej
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Rys. 3. Uruchomienie sprawdzianu, krok 1
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a. Przygotowanie sprawdzianu
Uruchomienie aplikacji Socrative w warunkach szkolnych możliwe jest zarówno z komputera
stacjonarnego, jak i z smartfona,
istnieje bowiem odpowiednia aplikacja dla nauczyciela do ściągnięcia i zainstalowania na telefonie.
Warunkiem jest jedynie dostęp
do internetu: bądź przez Wi-Fi,
bądź przez sieć GSM. Korzystanie
z aplikacji Socrative należy zacząć
od założenia konta na stronie internetowej https://www.socrative.
com/. Po jego założeniu użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z bezpłatnej wersji aplikacji.
Strona, z której korzysta, jest przeznaczona dla nauczyciela. Dzię-

Rys. 1 Strona logowania Socrative

se) i zadanie krótkiej odpowiedzi (short answer). Do każdego
zadania można dołączyć wybrany materiał ilustracyjny, a także koniecznie należy zaznaczyć
poprawną odpowiedź. Zadania
można edytować, poprawiać,
zmieniać ich kolejność, a także
przeklejać ich treść z przygotowanych uprzednio materiałów.
Istnieje także możliwość ich zaimportowania, jakkolwiek tylko
z pliku w formacie xlsx. Sprawdzian może zawierać dowolną
liczbę zadań. Gotowy sprawdzian
należy zapisać. Jest on wtedy gotowy do użycia.
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w funkcjonalności. Jednak zakup
dostępu do komercyjnej wersji
oprogramowania wymaga zapewne
strategicznej decyzji szkoły, co leży
poza możliwościami szeregowego
nauczyciela. Ponadto zakupu należy
dokonać w obcej walucie (dolar US),
co może sprawiać niejakie trudności natury księgowej. W związku z tym wszystkie spostrzeżenia
i wzmianki w tym tekście dotyczą
jedynie wersji darmowej. Na koniec
ważna uwaga i jednocześnie wada
tego oprogramowania. Zostało ono
zbudowane w angielskiej wersji
językowej i choć istnieje możliwość
wyboru języka, to wśród możliwych
do wyboru języków nie ma polskiego. Oznacza to, że nauczyciel musi
znać elementarne zwroty i sformułowania w j. angielskim (bądź też
je sobie przetłumaczyć chociażby
za pomocą maszynowego tłumacza,
np. Google Tłumacz). Ponieważ także aplikacja dla uczniów wykorzystuje angielski, należy zapoznać ich
z podstawowymi zwrotami oraz
funkcjonalnościami oprogramowania. Wydaje mi się, że przy obecnym stopniu rozpowszechnienia
tego języka większy problem mogą
mieć nauczyciele niż uczniowie. Na
swój własny użytek przygotowałem
prezentację w Power Poincie przeznaczoną dla moich uczniów, w której zapoznałem ich z aplikacją.
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Rys. 4. Uruchomienie sprawdzianu, krok 2

Rys. 6. Strona aplikacji z opcjami zapisu raportu wyników

reakcji (Instant Feedback). Daje
ona zdającemu – po udzieleniu
przez niego odpowiedzi – informację zwrotną, czy odpowiedział poprawnie, czy też nie.

wać (imię, nazwisko, pseudonim).
Nauczyciel uruchamia sprawdzian
i uczeń przystępuje do jego rozwiązywania. Rys. 8 przedstawia przykładowe zadanie w widoku, który
ma na ekranie swojego telefonu
osoba rozwiązująca sprawdzian.
Aplikacja poza treścią zadania wyświetla przycisk przekazania odpowiedzi (submit answer).

d. Analiza wyników
Po zakończeniu sprawdzianu
aplikacja informuje o wynikach
zdających. Poniżej zrzut ekranowy
z przykładowymi wynikami jednego zdającego.
Wyniki te można wyeksportować w postaci pliku xlsx bądź zapisać na dysku Google. Aplikacja
oferuje wiele możliwości, które
ułatwiają analizy, a następnie
przechowanie wyników.
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Działanie aplikacji –
od strony ucznia
Aby przystąpić do sprawdzianu,
uczeń musi pobrać aplikację Socrative Student na swój smartfon.
Należy tego dokonać z o icjalnego
sklepu sieci, do której zalogowany jest dany smartfon. Aplikacja
jest bezpłatna. Powyżej zamieszczone zostały zrzuty stron (rys. 7),
pokazujące kolejne kroki logowania. Uczeń powinien zalogować się
do pokoju, który prowadzi nauczyciel, a następnie wpisać swoje jakąś
daną, która pozwoli go zidenty iko-

Rys. 5. Tabela z wynikami zdającego

Zakończenie
Na zakończenie należy zadać
pytanie: i co z tego wynika? Czy
jest to tylko ciekawostka, która niczego nie zmieni? Mogę tu jedynie
podzielić się swoimi własnymi doświadczeniami i przemyśleniami.
Ujmę je w punktach:
1. Socrative daje zdecydowanie większe możliwości niż
tradycyjny sprawdzian. Przede wszystkim można w nim
umieszczać nowe rodzaje zadań
opartych na takim rodzaju materiałów, których wykorzystanie
w sprawdzianach papierowych
jest albo niemożliwe, albo bardzo utrudnione (np. mapa, ilustracja barwna). Przygotowując
sprawdzian, trzeba weń włożyć
o wiele więcej wysiłku. Przyniesie on jednak efekty.
2. Aplikacja „pilnuje” poprawno-

Rys. 7. Logowanie do Socrative Student

ści odpowiedzi, zarówno w odniesieniu do zadań zamkniętych,
jak i otwartych krótkiej odpowiedzi. Zalicza tylko te odpowiedzi, które są zgodne z założonym
modelem. Jest to niezwykle ważne przy pisowni nazw własnych
czy nazwisk.
3. W zależności od opcji Socrative
daje możliwość wybrania spo-

Rys. 8. Przykładowe zadanie

Excela przeliczyć je na oceny
szkolne.
6. Dzięki konsekwentnemu stosowaniu można znacznie ograniczyć lub nawet wykluczyć
sprawdziany papierowe, a wyniki przechowywać na twardym
dysku.
7. Przy odpowiednim przygotowaniu taka forma sprawdzianu znacząco ogranicza
możliwość ściągania. Wręcz
zachęcam
moich
uczniów
do poszukiwania odpowiedzi
na zadawane pytania w swoich
smartfonach. Staram się wyrobić w nich nawyk poszukiwania i sprawdzania informacji
w internecie.

8. Socrative daje również możliwość przygotowania dłuższej
formy wypowiedzi, lecz jej
wykonanie
(„wydzierganie”
w telefonie) jest uciążliwe.
Tu proponuję albo utrzymanie
tradycyjnej wypowiedzi pisemnej (na papierze), albo wykonanie jej w postaci pliku tekstowego (Word, Open Of ice in.).
I na koniec, opinia od moich
uczniów, licealistów: taki sprawdzian to fun (zabawa), szczególnie,
gdy robimy zawody, który z kilkuosobowych zespołów (bo i taka możliwość istnieje) odpowie na wszystkie pytania i jako pierwszy dotrze
do mety. Nauka bowiem to też zabawa, tylko trochę inna.
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sobu przeprowadzenia sprawdzianu. Omówiona w artykule
opcja przeprowadzania sprawdzianu jest tylko jedną z wielu
możliwych.
4. Aplikacja przechowuje raz
przygotowany
sprawdzian
i daje możliwość jego wielokrotnego użytku. Dzięki temu
można zbudować sobie bazę
sprawdzianów, do wykorzystania w kolejnych latach.
5. Wyniki mogą zostać wyeksportowane na kilka sposobów
(np. w formacie xlsx), co daje
możliwość różnego opracowania i przeanalizowania
wyników. Po wstawieniu prostej formuły można za pomocą

REKOMENDACJE

„Jedwabne szlaki” Eurazji
imperium Sasanidów, narodzinami
islamu i implozją Cesarstwa Rzymskiego, potęgą turecką, zbrodniami
Mongołów. Wyprawa ta prowadzi
także przez okres wielkich odkryć
geogra icznych i załamania tradycyjnych szlaków handlowych oraz rywalizacji Rosji i Wielkiej Brytanii w Azji.
Upadek starych europejskich imperiów i narodziny Związku Sowieckiego są preludium przed okresem niewyobrażalnych potworności, których
dopuścić się miała Trzecia Rzesza
w pogodni za urodzajną ziemią i złożami ropy położonych na szlaku Wielkiego Stepu. Zimnowojenne kolosy
toczyły morderczą walkę, zwracając
uwagę na „serce świata”. Zaraz potem
obserwujemy, jak republikanie w pocie czoła próbują znaleźć dowody
na prawdziwość tezy, że Husajn miał
broń masowego rażenia.
W tej podróży zmienia się entourage i aktorzy, ale niezmienna pozostaje chęć posiadania i bogactwo materialne oraz kulturalne ludzi, którzy
pozostawili po sobie niezwykłe dziedzictwo. Frankopan doskonale wyjaśnia procesy historyczne, przyglądając
się im i ich rezultatom z niekłamanym podziwem. Zdaje sobie sprawę
z własnego pochodzenia. Jest człowiekiem cywilizacji zachodniej. Dlatego wielokrotnie niezwykle gorzko
i celnie wskazuje na błędy elit Zachodu. Niezależnie od tego, czy opisuje
skąpany przez krzyżowców we krwi
Konstantynopol czy zbombardowany
przez Amerykanów Bagdad. Stojący nad porąbanymi ikonami i palący

zwoje biblioteki cesarskiej w Konstantynopolu zachodnioeuropejscy
rycerze byli zbyt ograniczeni, by zrozumieć, czego właściwie dokonali.
Dzisiejsi telewidzowie i jednocześnie
wyborcy chwilę po wyłączeniu odbiornika stopniowo zapominają o ciałach na ulicach miast, które niewiele
im mówią. Aleppo, Bagdad, Homs,
Kabul… Niezwykły szlak na drodze
do Chin, w których prawdopodobnie
wyprodukowano dopiero co wyłączony telewizor.
Tomasz Sińczak
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Eurazja, obszar Europy i Azji liczący 55 mln km2 powierzchni zamieszkałej przez ponad 70% całej ludzkości, jest miejscem ogromnego zróżnicowania przyrodniczego, etnicznego,
religijnego. Jego nazwa składa się
z dwóch części: Europy i Azji. Obie
splecione są łańcuchami powiązań,
co sprawia, że wszystko, co dzieje się
na jednej z partii tego superkontynentu, ma reperkusje w drugiej. Peter
Frankopan, amerykański mediewista,
zabiera czytelników w długą podróż
przez stulecia i cywilizacje.
Startuje na stacji Bliski Wschód
w I tysiącleciu p.n.e., by pokazać, jak
serce kontynentu stworzyło warunki
do wzrostu cywilizacji ludów osiadłych. Pierwszą jest Iran Achemenidów. Wielka dynastia i sąsiadujące
z nią ludy Śródziemiomorza tworzyły
kwitnące ostoje kultur osiadłych żyjących w strachu przed mieszkańcami
Wielkiego Stepu. Ten olbrzymi obszar
rozpościerający się od Niziny Węgierskiej po zachodnie Chiny był wielką
autostradą dla koczowniczych plemion wypasających bydło i konie i żyjących z rabunku społeczności osiadłych. Nieustanny lęk mieszkańców
zurbanizowanego południa prowadził do niezwykłych wydarzeń, a nawet nieprawdopodobnych sojuszy.
Widzimy, jak dzięki handlowi rozwijającemu się między jednym a drugim
krańcem kontynentu tworzyły się
kolejne imperia, a procesy kulturowe
były nie do powstrzymania.
Wraz z autorem zatrzymujemy się
na stacjach związanych z powstaniem
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Medycyna nowożytna od XVI do XVIII wieku:

w walce z antycznym dziedzictwem
Piotr Paluchowski, Agnieszka Pawłowska-Kubik, Adam Szarszewski*

e wszystkich umownych dat wyznaczających początek epoki nowożytnej dla rozwoju nauki najważniejsza wydaje się ta, która nie jest precyzyjnie określona – zastosowanie ruchomej czcionki
drukarskiej przez Jana Gutenberga między 1440
a 1450 r. Ostatnie pozostałości średniowiecznych tradycji społecznych i kulturalnych zburzyła rewolucja
francuska, której wybuch w 1789 r. wyznacza kres
epoki nowożytnej. Na polu nauki stulecia te zapisały
się przede wszystkim jako czasy upowszechnienia
doświadczeń i eksperymentów, zasad logiki oraz
matematyki. To wszystko legło u podstaw weryfikowalnej wiedzy, również tej o budowie człowieka i zasadach funkcjonowania organizmu. Medycyna, czerpiąc
z osiągnięć i odkryć epoki, zaczęła w okresie nowożytnym stawać się prawdziwą nauką.

Z
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Zetknięcie z Nowym Światem
Wydarzeniem, które zmieniło oblicze nowożytnego świata, były niewątpliwie odkrycia geogra iczne
na przełomie XV i XVI w. Ich znaczenie można rozważać nie tylko w kontekście politycznym, gospodarczym czy kulturalnym, lecz także społecznym, w tym
w aspekcie medycznym. Wśród Indian zaczęły się szerzyć nieznane im dotąd choroby, które zdziesiątkowały rdzenną ludność amerykańską. Tuż po wyprawie
Krzysztofa Kolumba w Europie pojawiła się epidemia
kiły. Jedna z teorii głosi, że na Stary Kontynent przenieśli ją marynarze Kolumba, zarażeni przez kobiety,
z którymi zetknęli się w Ameryce. Następnie choroba rozprzestrzeniła się w Europie przede wszystkim
za pośrednictwem żołnierzy w czasie licznych wojen.
Ówczesna medycyna była wobec kiły zupełnie bezradna, do czasu odkrycia Paracelsusa.
Warto wspomnieć, że część polskich badaczy zakwestionowała w dwudziestoleciu międzywojennym
teorię pochodzenia choroby z Ameryki. Analiza ołtarza
Wita Stwosza, znajdującego się w kościele Mariackim
w Krakowie, wykazała typowe cechy kiły u niektórych
postaci. Inspiracje rzeźbiarz czerpał z izjonomii krakowskich mieszczan, a sam ołtarz został ukończony
przed wyprawą Kolumba. Czy więc w Europie kiła występowała już przed 1492 rokiem? Nauka nie potra i
dzisiaj dać jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.
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Poznanie budowy ludzkiego ciała

Andreas Vesalius w swoim dziele De humani corporis fabrica wykazał ponad 200 błędów Galena. Rok 1543, kiedy opublikowano atlas, uznaje się za symboliczną granicę
między średniowieczną (właściwie starożytną) a nowożytną anatomią
Źrodło: Wellcome Collection

Można powiedzieć, że podstawą nauk medycznych
jest anatomia, która właśnie w epoce nowożytnej
zyskała współczesne oblicze. Wcześniej przekonania
na temat tego, co znajduje się we wnętrzu ludzkiego
ciała, były oparte na antycznych dziełach Hipokratesa
i Galena. Ten ostatni nie wykonał żadnej sekcji człowieka, a swoją wiedzę oparł na autopsjach małp – makaków, przenosząc stosunki anatomiczne ze zwierząt
na ludzi. Z ustaleniami Galena nie zgadzał się nowożytny badacz Andreas Vesalius, który w Padwie rozpoczął prace nad dokładnym opisem anatomicznym
człowieka.
Poza o icjalnie przekazanymi mu przez władze miejskie zwłokami wykorzystywał też nielegalnie wydobywane z grobów ciała, które badał w swoim mieszkaniu.
Wyniki opublikował w pierwszym wydanym drukiem
dziele na temat anatomii człowieka, które ukazało się
w 1543 roku i nosiło tytuł De humani corporis fabrica, co można przetłumaczyć jako „Budowa ludzkiego
ciała”. Poza tekstem w książce Vesaliusa znalazło się

* Wszyscy autorzy tekstu są pracownikami Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
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300 ilustracji, które swą estetyką zachwyciły czytelników. Tezy głoszone przez Vesaliusa znalazły wielu
oponentów, zarzucających mu podważanie autorytetów starożytnych anatomów, a także niezgodność
z Biblią jego ustaleń co do liczby żeber u mężczyzny
(wg Księgi Rodzaju jedno z żeber mężczyzny posłużyło
do stworzenia kobiety). Jednak siła przedstawionych
argumentów oraz piękno rycin dzieła padewskiego badacza sprawiły, że mimo początkowych trudności jego
odkrycia anatomiczne zostały szeroko spopularyzowane, a sam Vesalius określany jest dzisiaj jako „ojciec
współczesnej anatomii”.

Autopsje na co dzień
Wielu uczonych w tamtym czasie chciało potwierdzić bądź zaprzeczyć ustaleniom Vesaliusa, dlatego
zaczęli sami dokonywać sekcji zwłok. Spowodowało
to coraz lepsze poznanie budowy ludzkiego ciała i pod
koniec XVII wieku zostało ono opisane niemal w całości. Osiemnaste stulecie to z kolei upowszechnienie
anatomii patologicznej, która przez wykonywane
sekcje starała się odpowiedzieć na pytanie o przyczyny śmierci ludzi, którzy zginęli w wyniku epidemii lub
zmarli śmiercią gwałtowną. Badania tych ostatnich zaowocowały powstaniem nowej gałęzi nauki: medycyny sądowej.
Z biegiem lat autopsje stały się niemal codziennością, stąd też wiele ich przedstawień spotyka się w ówczesnym malarstwie. Jednym z najsłynniejszych obrazów tego typu jest „Lekcja anatomii doktora Nicolaesa
Tulpa” z 1632 r. pędzla Rembrandta. Malarze nowożytni nie tylko pokazywali anatomów podczas pracy,
lecz często także w sposób symboliczny odzwierciedlali szokującą dla nich beznamiętność osób biorących
udział w sekcjach.
Co szczególnie ciekawe, autopsje w okresie nowożytnym zaczęto wykonywać publicznie, czyniąc z nich formę przedstawienia. Moda na publiczne sekcje zwłok
osiągnęła apogeum popularności w okresie baroku,
gdy często lubowano się w makabrze, grozie i tematyce
związanej z przemijaniem i śmiercią. Zainteresowanie

Teatry anatomiczne gromadziły na pokazach naukowców, studentów, władze miejskie, ale także, szczególnie w późniejszym czasie, ciekawą sensacji gawiedź
Źródło: Wellcome Collection.

wnętrzem ciała ludzkiego było tak duże, że zaczęto
konstruować specjalne teatry anatomiczne służące
nie tylko nauce, lecz także rozrywce. Budowano je najczęściej jako am iteatr otoczony siedzeniami ze stołem
pośrodku, gdzie dokonywano sekcji zwłok. Pierwsze teatry anatomiczne powstały pod koniec XVI w.
w Bazylei i w Padwie, jednak największą popularność
zdobył teatr otwarty w Lejdzie. Znajdowały się w nim
ludzkie i zwierzęce szkielety oraz wywieszone łacińskie inskrypcje w stylu „Memento mori” („Pamiętaj
o śmierci”), które miały być przypomnieniem, że śmierć
jest nieuniknionym kresem życia każdego człowieka.

Woskowe modele zamiast ciała

Okres nowożytny to nie tylko postęp w dziedzinie
medycyny, lecz także nowe teorie w naukach medycznych. Aby mogły one w pełni wybrzmieć, należało zerwać z ideami antycznych autorów, które w okresie
średniowiecza były traktowane dogmatycznie. Krytyka
m.in. Hipokratesa i Galena nasiliła się w pierwszej po-
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Gdy epoka baroku ustępowała oświeceniu, wiele
osób wskazywało z odrazą na publiczne sekcje zwłok,
które zaczęto utożsamiać z tandetną rozrywką. Jednocześnie pojawił się substytut ludzkiego ciała, jakim
były woskowe modele. Rozwiązywały one wiele problemów pojawiających się, gdy anatomię chciano zaprezentować na zwłokach, m.in. trudność w pozyskaniu
materiału oraz towarzyszące sekcji przykre zapachy
i doznania. Woskowe modele były łatwe do udostępniania oraz trwałe.
W okresie oświecenia uważano, że publiczne pokazywanie realistycznych, woskowych modeli anatomicznych miało przyczynić się do racjonalistycznej re leksji ilozo icznej oraz upowszechnienia wiedzy o tym,
jak funkcjonują ciało oraz umysł człowieka. Z tamtego
okresu zachowała się jedna z najsłynniejszych kolekcji
tego typu, która obecnie prezentowana jest w muzeum
La Specola we Florencji. Powstała w 1775 roku na zamówienie wielkiego księcia Toskanii Piotra Leopolda.

Walcząc z antykiem

Na obrazie pędzla Jana van Necka sekcję zwłok przeprowadza Frederick Ruysch –
chirurg, anatom, lekarz sądowy i burmistrz Amsterdamu. Z prawej strony sportretowano syna doktora Ruyscha, który w ręku trzyma dziecięcy szkielet
Źródło: domena publiczna.
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Woskowy model prezentuje żyły, tętnice i nerki.
Prawdopodobnie wykonała go Anna Manzolini, która wykładała w XVIII w. anatomię na uniwersytecie
w Bolonii i tworzyła woskowe modele przedstawiające
ciało człowieka
Źródło: Science Museum, London.
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Paracelsus uważany jest za prekursora nowożytnej medycyny
i twórcę jatrochemii. W młodości dużo podróżował, był m.in.
w Krakowie i Gdańsku. Po spaleniu dzieł Hipokratesa rozpoczął
życie wędrownego lekarza
Źródło: domena publiczna.

łowie XVI w. za sprawą Paracelsusa. Już jako student
sprzeciwiał się on uczonym autorytetom, a gdy został
zatrudniony na uniwersytecie w Bazylei, publicznie
spalił antyczne dzieła medyczne, dając wyraz swoim przekonaniom. Nie wierzył w patologię humoralną, a w boskie oświecenie, o które powinni starać się
lekarze. Zaczął badać pod względem medycznym różne substancje, określając ich dawkę leczniczą i dawkę
toksyczną. Podsumował to słowami: „Cóż jest trucizną?
Wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną. Tylko dawka czyni, że dana substancja nie jest trucizną”.
Do lecznictwa wprowadził m.in. opium, alkohol, sole
arsenu, miedzi, ołowiu i srebra. Szczególnie znaczenie
zyskała rtęć, przeznaczona do leczenia kiły. W okresie
późniejszym wiele innych osób zaczęło poszukiwać
leków w ten sposób, który zyskał miano jatrochemii
bądź chemii lekarskiej.
Paracelsus był przekonany, że Bóg jako dobra Istota,
pozostawił ludziom leki na wszystkie choroby. Aby
ułatwić ich odszukanie, Stwórca zaopatrzył minerały,
rośliny i zwierzęta w odpowiednie znaki zewnętrzne,
które Paracelsus nazwał sygnaturami. Na przykład
rośliny o liściach nerkowatych miały działać dobrze
na choroby nerek, surowce żółte na żółtaczkę, a makówki na bóle głowy. Takie przykłady można mnożyć,
jednakże dzisiejsza medycyna odrzuca tego typu myślenie jako nienaukowe.

Przelewanie krwi
Z antycznymi teoriami dotyczącymi układu krwionośnego i budowy serca zerwał angielski lekarz William Harvey. W swojej książce, która została wydana

Oprócz typowej pracy chirurgicznej Paré zajmował się także konstruowaniem narzędzi chirurgicznych, gorsetów i protez. Jego wynalazki
miały nie tylko zastąpić ubytek anatomiczny,
ale także, w jakiejś mierze, przywrócić funkcję
kończyny
Źródło: Wellcome Collection.

w 1628 r., poprawnie opisał budowę i funkcjonowanie krwiobiegu. Dzięki eksperymentom polegającym
m.in. na uciskaniu kończyn wykazał, że obieg krwi jest
układem zamkniętym, a niedoboru krwi (wywołanego np. masowo stosowanymi w tych czasach krwioupustami) nie uzupełnia wątroba. Co ciekawe, Harvey
nie wykonał ani jednej sekcji zwłok człowieka. Swoje
obserwacje oparł na eksperymentach i wiwisekcjach zwierząt. Na podstawie jego odkrycia wysnuto
później wnioski o szkodliwości krwioupustów oraz
o możliwości podawania leków dożylnie. Eksperymenty z wstrzyknięciami dożylnymi wykonywał pruski lekarz Johann Sigismund Elsholtz oraz gdańszczaninie:
Johann Fabritius i Johann Schef ler już w drugiej połowie XVII w.
W omawianym czasie nie tylko teoretyczna medycyna odnotowała postęp, lecz także chirurgia. Jej
najsłynniejszym przedstawicielem nowożytnym był
Ambroise Paré, który krytycznie odniósł się do obowiązującego sposobu zaopatrywania ran. Polegało ono
na zalewaniu ran wrzącym olejem (miało to służyć
detoksykacji rany zanieczyszczonej prochem strzelniczym) i przyżeganiu: przykładaniu rozgrzanych
do czerwoności narzędzi metalowych do rany w celu
zatamowania krwawienia. Paré był chirurgiem wojskowym, który niósł pomoc rannym m.in. w czasie oblężenia Turynu w 1537 r. Gdy zabrakło mu oleju, zaopatrzył
rannych miksturą sporządzoną z olejku różanego, terpentyny i jajka kurzego. Okazało się, że taka zaimprowizowana kuracja odniosła wiele lepsze rezultaty lecznicze niż wcześniej stosowana metoda. W kolejnych
wyprawach wojennych Paré rezygnował z kauteryzacji

Dwa kamienie milowe
medycyny nowożytnej
Koniec epoki nowożytnej przyniósł ze sobą dwa
ważne odkrycia w dziedzinie medycyny. Pierwsze
z nich dotyczyło wery ikacji środków leczniczych.
Jego podstawy opracował szkocki lekarz wojskowy
James Lind w toku prac nad poszukiwaniem sposobów
na ustrzeżenie marynarzy przed szkorbutem, który
w erze rozwoju żeglugi w czasie odkryć geogra icznych
i po nich był poważnym problemem. Lind podzielił
część osób z załogi na kilka grup. Każda z nich stosowała inną, tradycyjną metodę zapobiegania szkorbutowi. Na podstawie wyników doszedł do wniosku, że
codzienne zjadanie dwóch pomarańczy i jednej cytryny chroniło przed tym schorzeniem. Dzisiaj wiemy, że
to prawda, gdyż za szkorbut odpowiada brak witaminy
C. Następcy Linda rozwijali jego metodę badawczą, nadając jej nazwę badania lub eksperymentu klinicznego,
obecnie powszechnie używanego w medycynie.
Inny ważny przełom w medycynie nastąpił dzięki
Edwardowi Jennerowi, który mając na uwadze ludowe przekonanie, że przechorowanie ospy krowianki
daje ochronę przed zachorowaniem na ospę prawdzi-

wą, rozpoczął własne badania. Polegały one na pobraniu z krosty osoby chorej na krowiankę materiału
i wszczepieniu go osobie zdrowej. Po raz pierwszy Jenner dokonał tego w 1796 r. na ośmioletnim chłopcu. Lekarz najpierw wszczepił dziecku krowiankę, która dała
delikatne objawy choroby. Po ich ustąpieniu chłopcu
wszczepiono materiał ze świeżej zmiany powstałej
w wyniku ospy prawdziwej. Choroba nie rozwinęła
się, bo dziecko uzyskało odporność. Aby się upewnić
co do poprawności metody, Jenner powtórzył eksperyment pięć razy, również na swoim jedenastomiesięcznym synu. Wyniki opublikował w 1798 r. Wszczepianie
materiału chorobotwórczego i odzwierzęcego spotkało się w XIX stuleciu z ostrą krytyką, jednakże wyniki
jednoznacznie wskazują, że to właśnie powszechne
szczepienia przyczyniły się m.in. do wielkiego boomu
demogra icznego, który miał miejsce w dziewiętnastym i dwudziestym stuleciu.

Piśmiennictwo:
❚ J. Barański, Spektakl anatomiczny jako nowożytna postać teatralizacji śmierci, „Humanistyka i Przyrodoznawstwo” 2003, nr 9.
❚ K.S. Jędrzejewski, Andreas Vesalius i jego wielkie dzieło: „De humani corporis fabrica”,
„Folia Medica Lodziensia”, 2013, 40/2.
❚ A. Karpiński, W walce z niewidzialnym wrogiem. Epidemie chorób zakaźnych w Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku i ich następstwa demograficzne, społeczno-ekonomiczne
i polityczne, Warszawa 2000.
❚ J. Węglorz, Wpływy pozaeuropejskie a zmiany w doktrynie humoralnej, „Kultura – Historia – Globalizacja” 2014, t. 15.
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i jako jeden z pierwszych w Europie zaczął stosować
w celu zatrzymania krwawienia szew chirurgiczny,
który dawał o wiele lepsze rezultaty, szczególnie podczas amputacji kończyn.
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Karta pracy – Medycyna nowożytna
1. W trakcie pobytu w Bazylei, z powodu bezkompromisowej postawy, Paracelsus skon liktował się z miejscowym
środowiskiem medyków i aptekarzy, którzy odnosili się do niego wrogo. Uczony, obawiając się o swoje życie,
opuścił miasto. Przeczytaj pam let napisany przeciwko Paracelsusowi i odpowiedz na pytania.

Z. Gajda, Do historii medycyny wprowadzenie, Kraków 2011, s. 338.
A. Co autorzy pam letu zarzucali Paracelsusowi?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
B. Wyjaśnij, w jakim kontekście pojawia się w tekście Hipokrates.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
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Niech zdechnę, jeśli godny jesteś
Nosić nocnik za Hipokratesem
Lub karmić moje świnie
Ty łajzo!
Stroisz się kawko w cudze pióra, ale
Twój rozgłos ma krótkie nogi.
Co możesz w swych wykładach powiedzieć,
Że żyjesz z cudzych pomysłów?
Najlepszy byłby dla ciebie stryczek,
Na którym mógłbyś się powiesić
Zanim twe oszustwa wyjdą na jaw

historia medycyny

2. Zapoznaj się z ilustracją. Następnie odpowiedz na pytania.
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A. Jakie odkrycie w medycynie nowożytnej przedstawiono na karykaturze?
………………………………………………………………………………………………………
B. Wyjaśnij, jakie obawy żywili ludzie wobec przedstawionej na ilustracji procedury.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
3. Połącz linią nazwisko osoby z dokonanym przez nią odkryciem.
Edward Jenner
• nowy sposób zaopatrywania ran
William Harvey
• pierwsze szczepienie
Ambroise Paré
• odkrycie mechanizmu krążenia krwi w organizmie
Andreas Vesalius
• nowe ustalenia w anatomii człowieka
4. Uzupełnij zdania określeniami z ramki.
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sygnatury, kiła, szkorbut, teatr anatomiczny
A. ……………………… to choroba, która zaatakowała gwałtownie mieszkańców Europy po wyprawie Krzysztofa
Kolumba.
B. Znaki, za pomocą których lekarz powinien szukać w przyrodzie leczniczych substancji wedle teorii Paracelsusa, to ………………………………….
C. Z przypadłością trapiącą w epoce nowożytnej szczególnie marynarzy – …………………., walczył lekarz angielski
James Lind. Ustalił, że zażywanie cytrusów zapobiega schorzeniu.
D. W ……………………………… w epoce nowożytnej dokonywano publicznych sekcji zwłok.

Justyna Gałuszka

dy po 1609 r. Zygmunt III Waza (1566–1632)
przeniósł się z dworem do Warszawy, Kraków
zaczął tracić swój stołeczny charakter miasta
będącego nie tylko siedzibą dworu monarszego, lecz także centrum wydarzeń politycznych,
społecznych i kulturalnych. Dawna świetność stolicy
jagiellońskiej powracała jedynie podczas uroczystości
funeralnych oraz koronacyjnych kolejnych władców.
Jednym z wydarzeń, na które Kraków musiał się
przygotować, był pogrzeb Zygmunta III i jego żony,
Konstancji Habsburżanki (1588–1631). Wydarzenia z lutego 1633 r. miały charakter zarówno świecki
(państwowy), jak i sakralny, podporządkowany specjalnemu ceremoniałowi, wzbogacony o starannie
przygotowane i przemyślane teatrum sacrum. Zarówno
miasto, jak i wnętrze katedry wawelskiej stały się sceną dla tych wydarzeń, a mieszkańcy miasta widownią.
Według tradycji w Rzeczypospolitej pogrzeb króla
poprzedzał koronację nowo wybranego monarchy
i był jednym z czterech etapów tej uroczystości. Koronacje królów polskich składały się z pogrzebu poprzednika, ekspiacyjnej procesji na Skałkę, właściwej
koronacji oraz mieszczańskiego homagium. W tym
konkretnym przypadku uroczystości funeralne pary
królewskiej poprzedziły koronację najstarszego syna
Zygmunta III, Władysława Zygmunta.

G

Ostatnie lata Zygmunta III

1
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Zygmunt III Waza

ręki oraz krwotoki z nosa w znacznym stopniu utrudniały mu sprawowanie rządów w ostatnich latach: nie
mógł podpisywać listów, polecenia zaś wydawał jedynie słownie3.
W drugiej połowie kwietnia 1632 r. stan zdrowia
króla znacznie się pogorszył. Jego agonia trwała kilka
dni, choć niewiele o niej wiemy, gdyż dwór upubliczniał sprzeczne ze sobą informacje, czasami pojawiały
się pogłoski o polepszeniu stanu monarchy. W rzeczywistości jednak nawet potomkowie królewscy nie znali prawdy o samopoczuciu ojca. Dnia 27 kwietnia król
czuł się na tyle źle, że jego najbliższe otoczenie, na czele ze słynną ochmistrzynią Urszulą Meierin, postanowiło powiadomić królewicza Władysława i obecnych
w stolicy senatorów, że monarcha kona. Umierający
Zygmunt odbył jeszcze spotkanie z senatorami, lecz
w jego imieniu urzędy rozdzieliła Meierin, prosząc jednocześnie o opiekę nad królewskim potomstwem4.

W. Kaczorowski, Choroba i prawdopodobna przyczyna zgonu Zygmunta III Wazy, „Archiwum Historii Medycyny” 1982, t. 45, s. 46–47.
K. Kuras, Teatr śmierci w służbie majestatu. Trzy exempla z dziejów Rzeczypospolitej XVII i XVIII wieku, „Klio. Czasopismo poświęcone
dziejom Polski i powszechnym” 2014, t. 31, nr 4, s. 43–72.
3
J. Seredyka, Rzeczpospolita w ostatnich latach panowania Zygmunta III (1629–1632). Zarys wewnętrznych dziejów politycznych, Opole
1978, s. 141–142.
4
A.S. Radziwiłł, Pamiętnik o dziejach w Polsce, przeł. A. Przyboś, R. Żelewski, t. 1, Warszawa 1980, s. 109.
2
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Pierwszy władca z dynastii Wazów zasiadał na tronie polskim od 1587 r., czyli przez 45 lat. Po raz pierwszy informacje o wpływie stanu zdrowia Zygmunta III
na sprawowanie rządów pojawiły się w 1628 r., kiedy
nie przybył podczas nabożeństwa inaugurującego obrady sejmowe. Choroba (prawdopodobnie problemy
z układem nerwowym, które skutkowały niemożnością poruszania się) nie ustępowała, więc władcę wnoszono na posiedzenia na specjalnie skonstruowanym
krześle1.
Kłopoty zdrowotne trapiły króla od kilku lat, jednak
ich nasilenie wiązano z niespodziewaną śmiercią królowej Konstancji 10 lipca 1631 r. Zgon małżonki miał
spowodować załamanie monarchy2. Podagra, paraliż

podróże w czasie i przestrzeni

Jak Kraków żegnał Konstancję
Habsburżankę i Zygmunta III Wazę?
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Zygmunt III na katafalku, obraz Christiana Melicha, 1633
Konstancja Habsburg
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Kolejne dni życia władcy były pełne cierpienia
i bólu. W nocy z 27 na 28 kwietnia stan zdrowia jeszcze
bardziej się pogorszył, król był sparaliżowany, jedynie czasowo odzyskiwał przytomność i mógł porozumiewać się za pomocą gestów z czuwającymi przy nim
senatorami oraz rodziną.
Dnia 28 kwietnia około 21.00 odbyła się ceremonia pożegnania monarchy przez obecnych
na dworze dostojników: zbliżali się oni do królewskiego łoża według hierarchii piastowanych godności, po czym całowali monarszą dłoń. Kolejnego
dnia nastąpiła tymczasowa poprawa samopoczucia
Zygmunta III: „W południe przekazał swe prawa
do Królestwa Szwedzkiego królewiczowi Władysławowi; położył mu obie ręce na głowie i przeżegnał” 5. Następnego dnia (30 kwietnia) około godziny
3.00 nad ranem władca zmarł w obecności czuwających senatorów i księży śpiewających psalm „Błogosławieni niepokalani w drodze, którzy chodzą
w zakonie Pańskim” 6.
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Umarł król… i co dalej?
Dalsze działania, które podjęto na dworze, możemy
podzielić na dwie grupy: związane z obrzędami pogrzebowymi oraz stricte państwowe, gdyż śmierć monarchy otwierała kolejne w dziejach Rzeczypospolitej
polsko-litewskiej bezkrólewie. Tego samego dnia (30
kwietnia) rozpoczęto przygotowania do złożenia ciała królewskiego do trumny. Zabalsamowano zwłoki,
następnie ubrano je w królewskie szaty: kapę z białego jedwabiu, białą dalmatykę, rękawiczki i obuwie.
Wystawiono je na widok publiczny, w specjalnie przygotowanej sali paradnej. Przez tydzień poddani mogli
oddawać hołd zmarłemu władcy.

W dniu 7 maja ciało królewskie spoczęło w dębowej
trumnie, bez insygniów królewskich, które przekazano królewiczowi Władysławowi, jako kreowanemu
następcy tronu7. Dnia 15 lipca trumna spoczęła w kaplicy zamkowej przy zwłokach królowej Konstancji,
do czasu wyznaczenia terminu pogrzebu pary królewskiej w Krakowie. Albrycht Stanisław Radziwiłł przedstawił ten moment następująco: „Nie bez żalu oglądano
Ich Majestat. Jeszcze przed rokiem zadziwiali swym
blaskiem cały niemal świat, a teraz obie ich trumny razem zestawione świadczyły, że światowy majestat jest
żałośnie zwodniczy”8.

Problemy organizacyjne
Za prowadzenie polityki państwa po zgonie monarchy odpowiadał ówczesny prymas Jan Wężyk (1575–
1638). W dniu 5 maja wydał on uniwersał informujący o śmierci Zygmunta III wraz z terminem sejmików
przedkonwokacyjnych i datą samego sejmu (odpowiednio 3 i 22 czerwca)9. Równolegle prymas powiadomił o śmierci króla inne państwa, m.in. cesarza Ferdynanda II, króla Anglii Karola I, Danii – Christiana IV,
Francji – Ludwika XIII i papieża Urbana VIII etc.
Sejm konwokacyjny rozpoczął obrady w wyznaczonym przez interreksa terminie (22 czerwca), zakończył zaś 16 lipca 1632 r. W tym czasie dyskutowano
m.in. nad składem osobowym warty honorowej przy
trumnach pary królewskiej, sprawami inansowymi
(utrzymania rodziny królewskiej w okresie bezkróle5

Tamże, s. 110.
Tamże, s. 111.
7
Biblioteka Książąt Czartoryskich w Krakowie [dalej: B. Czart.],
sygn. 2081, s. 102.
6

dymce13. Pogoda opóźniała transport
zwłok do Krakowa, podobnie jak liczne rzesze dworzan, służby, szlachty
oraz magnaterii z pocztami etc., które po drodze dołączały do konduktu i opóźniały przemarsz. Niekiedy
gubiła się część taboru lub z wielką
trudnością rozkładano namiot, pod
którym składano trumny na noc, ponieważ wybrane miejsce okazywało
się za małe.
Wieczorem 20 stycznia 1633 r.
kondukt przybył do Łobzowa, podmiejskiej rezydencji królewskiej,
gdzie trumny miały oczekiwać
Haftowana tkanina z herbem, użyta w czasie pogrze- na dzień pogrzebu. Z powodu złego
bu Konstancji
stanu zdrowia królewicza Władysława uroczystości musiały zostać odłożone. Do Krakowa przybywali jednak
senatorowie i posłowie na zaplanowany na 31 stycznia sejm koronacyjny, odwiedzając również Łobzów,
by oddać hołd zmarłym14.
Władysław dotarł do Krakowa 2
lutego i ustalił z marszałkami nadwornymi (koronnym – Stanisławem
Przyjemskim i litewskim – Krzysztofem Wiesiołowskim) szczegóły dotyczące zbliżających się uroczystości.
Nazajutrz miał odbyć się wjazd króla-elekta. Na 4 lutego wyznaczono
pogrzeb Zygmunta III Wazy, a dwa
dni później przewidziano koronację nowego monarchy. Po wjeździe
Jan Wężyk
Władysława przez Kazimierz i KlePrzez wiatr i śnieżną
parz do Krakowa, w otoczeniu licznie zgromadzonych
zadymkę
senatorów, dostojników, szlachty, odbyło się przenieCiekawie musiał wyglądać kondukt żałobny, przesienie trumien z Łobzowa do dworu Montelupich
mierzający ok. 280 km dzielących aktualną i dawną stona Kleparzu, gdzie miały oczekiwać na dalsze uroczylicę Rzeczypospolitej. Był to swoisty przekrój starostości.
polskiego społeczeństwa. W kondukcie brały udział
Czyszczenie fosy i płaczący orzeł
delegacje szkolne, przedstawiciele niższych warstw,
W dniu 4 lutego 1633 r. Kraków od rana przygotoksięża, bractwa, zakonnicy, kapela i gwardia królewwywał się do pożegnania monarchy. W poprzednich
ska, dostojnicy państwowi, szlachta, biskupi, wreszcie
miesiącach uporządkowano ulice i Rynek, oczyszczaczłonkowie rodziny królewskiej. Podróż odbywała się
no z brudu fosę miejską, naprawiano bruki. Odnowiow bardzo trudnych i zmiennych warunkach atmono i pozłocono dziewięć kluczy: „do bram miejskich,
sferycznych przy silnym wietrze, deszczu, zimowej za-

A.S. Radziwiłł, dz.cyt., s. 135.
Uniwersał prymasa Jana Wężyka z 5 maja 1632 r., [w:] Volumina Constitutionum [dalej: VC], t. 3, cz. 2, 1627–1640, oprac. S. Grodziski,
M. Kwiecień i A. Karabowicz, Warszawa 2013, s. 149–150.
10
Królewicz Władysław do miasta Gdańska 23 sierpnia 1632 r. z Warszawy, Archiwum Państwowe w Gdańsku [dalej: APGd], sygn. 300/53,
k. 64.
11
VC, t. 3, cz. 2, „Akt elekcji”, s. 177–179.
12
W. Kaczorowski, Pompa funebris pary królewskiej — Zygmunta III Wazy i Konstancji w Krakowie, [w:] Wesela, chrzciny i pogrzeby w XVI–
XVIII wieku. Kultura życia i śmierci, red. H. Suchjad, Warszawa 2001, s. 235–260.
13
Dziennik prowadzenia do Krakowa ciał Zygmunta III i Konstancyi Królowej, [w:] Ojczyste spominki w pismach do dziejów dawnej Polski,
t. 1, wyd. A. Grabowski, Kraków 1845, s. 63–68.
14
A.S. Radziwiłł, dz.cyt., s. 247.
15
M. Rożek, Uroczystości w barokowym Krakowie, Kraków 1976, s. 56–57.
9
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wia oraz pokrycia kosztów pogrzebu). Dyskutowano nad wysokością
wydatków i ostatecznym terminem
ich wyasygnowania. Podnoszono
również, że królewicz Władysław
oraz pozostałe dzieci królewskie uzyskały już stosowne „zaopatrzenie”
po śmierci królowej Konstancji.
Część posłów wypowiedziała się
przeciw jakimkolwiek dalszym dotacjom na rzecz rodziny królewskiej.
Bez rozstrzygnięcia pozostała kwestia długu królewskiego, nad tą
sprawą miały pochylić się sejmiki pokonwokacyjne. O kłopotach inansowych rodziny królewskiej dobitnie
świadczy to, że 23 sierpnia 1632 r.
królewicz Władysław wystosował
do Gdańska list z prośbą o pożyczkę
na trumnę dla Zygmunta III w wysokości 5 tys. lorenów10.
Termin pogrzebu określiła konstytucja sejmu elekcyjnego, przewidująca uroczystości pogrzebowe na 24
stycznia 1633 r. w Krakowie. Sześć dni
później miała odbyć się koronacja
królewicza Władysława, a w ostatnim dniu stycznia rozpocząć się sejm
koronacyjny11. Zwłoki pary królewskiej spoczywały w Warszawie odpowiednio 556 (Konstancja) i 252 dni
(Zygmunt III). Dnia 7 stycznia 1633 r.
nastąpiła uroczysta eksporta doczesnych szczątków do Krakowa12.
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które się na homagium oddawały”15. Rankiem w dniu
pogrzebu przed pałacem Montelupich zgromadzili się
mieszczanie, przedstawiciele bractw i cechów oraz duchowieństwo świeckie. Około godziny 7 uformowany
został kondukt pogrzebowy, który wyruszył w kierunku katedry wawelskiej16. Na jego czele w kapach
żałobnych i z płonącymi świecami znajdowali się uczniowie szkół, w dalszej kolejności cechy, bractwa z marami, zakonnicy różnych reguł, akademicy krakowscy,
kapela królewska, członkowie kapituły krakowskiej,
duchowieństwo katolickie, unickie i prawosławne.
Konno jechali chorążowie wojewódzcy i powiatowi.
Tuż za episkopatem niesiono puste mary, które poprzedzały archimimusa (czarny rycerz, który spadał
z konia na posadzkę świątyni), wyobrażającego zmarłego władcę. Następnie kroczyli ministrowie i urzędnicy z oznakami swoich godności, przykrytymi czarnym
jedwabiem. Za nimi niesiono polskie oraz szwedzkie
insygnia władzy Zygmunta III. Pochód zamykał wóz
z trumną króla, wokół wozów szli dworzanie z zapalonymi świecami.
Niemal identyczny (jeśli chodzi o strukturę) był
kondukt królowej Konstancji. Za obiema trumnami
szła rodzina zmarłych, nuncjusz apostolski, posłowie
elektora brandenburskiego, bawarskiego i księcia pomorskiego. Następnie kroczyli pozostali senatorowie,
posłowie ziemscy, dworzanie, żony senatorów oraz
fraucymer królewny Anny Wazówny odziany w białe
szaty. Dalej znajdowali się przedstawiciele krakowskiej
rady miejskiej, mieszczanie oraz tłumy ludzi, zamykających kondukt żałobny.
Orszak żałobny poruszał się tradycyjną trasą królewską (via regia). Przy dźwięku dzwonów wszystkich
kościołów krakowskich przemierzano drogę od Kleparza do Barbakanu, Bramy Floriańskiej, przechodzono
obok kościoła Mariackiego, przez Rynek, następnie ulicami Grodzką, Senacką i Kanoniczą do katedry wawelskiej. Wzdłuż trasy ustawiono dekoracje okazjonalne, m.in.: „orła, który płakał i łzy mu z oczu ciekły”17.
Przy salwach z dział zamkowych i biciu dzwonów kondukt dotarł na wzgórze wawelskie i tutaj kończyła się
świecka część uroczystości pogrzebowych pary królewskiej.

nie główny celebrans oraz pozostali kapłani udali się
z procesją do katafalku, kontynuując obrzędy pogrzebowe i odprawiając egzekwie.
Z trumien zdjęto insygnia i przeniesiono do ołtarza,
do kościoła wjechał konno archimimus z towarzyszącym mu giermkiem, krusząc kopię, rzucając na ziemię
tarczę, hełm i łamiąc drzewce z proporca z herbami
Zygmunta III. Widok ten miał wzbudzić wielkie wzruszenie wśród zgromadzonych19. Był to znak dla ministrów, którzy usuwali oznaki swoich godności, otrzymanych od króla. Następnie dworzanie zdjęli trumny
z castrum doloris i, poprzedzeni przez senatorów niosących insygnia królewskie, ponieśli je do Kaplicy
Zygmuntowskiej, gdzie zostały opuszczone na sznurach do krypty. Po tym akcie wrócono do katedry i odśpiewano pieśń Salve Regina, towarzyszącą wszystkim
pogrzebom. W tym momencie Władysław jako jedyny
członek rodziny rozpłakał się. Uroczystości funeralne
zakończyły się około 16.00 i można stwierdzić, że miały niezwykle uroczystą oprawę, która była również
bardzo kosztowna20.
W porównaniu do zwyczajów pogrzebowych znanych z przeszłości skrócono obchody do jednego
dnia, co niewątpliwie zubożyło uroczystości żałobne.
Od pogrzebu Zygmunta i Konstancji porządek tego
typu wydarzeń sprowadzał się do przejścia ulicami
Krakowa z trumną i zachowania sakralnego obrządku
w katedrze wawelskiej. Wszystkie zwyczajowe dodatki, uzupełniające oprawę ceremonii żałobnych, były
ograniczane i eliminowane21. W pogrzebie pierwszego z Wazów oraz jego małżonki wzięło udział mniej
gości zagranicznych. Przestrzegano jednak wiernie
struktury i wyglądu orszaku żałobnego. Nowością było
wprowadzenie castrum doloris, przystrojonego ciemnymi materiałami i otoczonego gromnicami. Miało ono
budzić wśród zgromadzonych powagę, skłaniać do releksji i zadumy. Ta forma architektury okazjonalnej
wykorzystywana była przy późniejszych pogrzebach
królewskich i magnackich22. Na walorach artystycznych największe piętno odcisnął architekt trzech kolejnych królów z dynastii Wazów, Gisleni. Stąd zapewne podobieństwa, które dostrzegamy podczas analizy
oprawy pogrzebów Zygmunta III i późniejszych: Cecylii
Renaty i Władysława IV.
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Archimimus i castrum doloris
Po przekroczeniu progu katedry rozpoczynała się
sakralna część ceremonii. Wnętrze świątyni zostało
udekorowane według projektu nadwornego architekta Giovanniego Battisty Gisleniego18. Ściany i ławki wyłożono czarną tkaniną oraz barokowymi zdobieniami,
przed konfesją św. Stanisława ustawiono castrum doloris. Tam spoczęły trumny pary królewskiej, przykryte
czerwonym suknem, na którym położono insygnia królewskie. Do katedry wpuszczono rodzinę, dostojników
państwowych, kościelnych, posłów cudzoziemskich.
Mszę żałobną, uświetnioną śpiewem i grą królewskich
muzyków, celebrował prymas Jan Wężyk, a kazanie
wygłosił biskup płocki Stanisław Łubieński. Następ-

16

A.S. Radziwiłł, dz.cyt., s. 248.
J. Sobieski, Diariusz sejmu koronacyjnego w Krakowie w 1633
roku, oprac. W. Kaczorowski, Opole 2008, s. 55–56.
18
J.A. Chrościcki, Pompa funebris. Z dziejów kultury staropolskiej,
Warszawa 1974, s. 188.
19
J. Sobieski, dz.cyt., s. 58.
20
Kosztował 468 755 zł, zob. Biblioteka Jagiellońska [dalej: BJ],
sygn. 5267, s. 124.
21
Chodzi m.in. o: procesje z marami po krakowskich kościołach,
niesienie wielu mar w orszaku żałobnym, prowadzenie przed trumnami bogato przybranych koni.
22
J.A. Chrościcki, dz.cyt., s. 138–139.
17

Gabriel Kurczewski

ato jest porą, na którą zazwyczaj czekamy, chcąc
cieszyć się ciepłem i słońcem, ale czasem gorąco
potrafi też męczyć i przeszkadzać. Poszukujemy
wtedy ochłody. Gasimy pragnienie, by móc wydajniej pracować albo odprężyć się i doświadczyć
przyjemnego orzeźwienia. Wiedzę o tym, jak dawniej
się chłodzono, znaleźć można wśród receptur opracowanych przed wiekami, wykorzystywanych przez
naszych przodków i wciąż dostępnych dzięki zachowanym staropolskim książkom kucharskim, poradnikom gospodarskim, traktatom medycznym,
zielnikom, kalendarzom, a także przechowywanym
kiedyś w pałacach i dworach różnego rodzaju rękopisom1.
Część z tych przepisów przedstawia sposoby walki
z wewnętrznym gorącem, czyli gorączką, cierpieniem
chorego, które uważano za objaw zakłócenia równowagi płynów ustrojowych w ciele. Za słynnym starożytnym
lekarzem Galenem, twórcą tzw. izjologii humoralnej,
wierzono, że poziom krwi, żółci, czarnej żółci i legmy
regulował funkcjonowanie organizmu. Średniowieczna
i nowożytna dietetyka skupiały się na utrzymywaniu
równowagi tych płynów, z uwzględnieniem indywidualnych skłonności do nadprodukcji któregoś z nich,
determinujących temperament człowieka.

L

W czasie choroby

W czasie pracy
Ochłoda i zachowanie sił w okresie upałów były niezbędne dla osób pracujących, zwłaszcza podczas prac
1
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„Jedzący lody”, L.L. Boilly, 1825

polowych. Ich napoje musiały być posilne, ale lekkie,
nieupajające i nieobciążające żołądka, przy tym niedrogie i łatwe do przyrządzenia w większej ilości.
Takim napojem żniwnym był podpiwek opisany w Kalendarzu polskim i ruskim Duńczewskiego w 1750 r.:
„Trunek żytni tak robią ubodzy ludzie: biorą ośm łutów
mąki rżanej, otrębiastej i w półachelek sypią, na to wodę
ciepłą leją, mieszając pilnie wiosłem powiercianym,
i dają stać temu przez dni szesnaście aż do dwudziestu,
tak bywa trunek wdzięczniejszy i sytniejszy jak woda
żytna, a ten podczas gorąca do żniwa i kosy niewiele cię
kosztować będzie”.
Napój ten był jednym z wariantów popularnego kwasu chlebowego, o którym pisano pod koniec XVIII w.,
że „w zimnym klima jest zdrowszy jak limoniada”,
ponieważ zarazem chłodził i posilał. Kwas miał być
od dawna szczególnie popularny na Rusi, Litwie
i w Moskwie. Syreniusz opisywał go jako trunek „nie
ze wszech nagorszy i owszem przyjemny, i do ugasze-

Opracowane staropolskie przepisy kulinarne publikowane są w wydawanej przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie serii „Monumenta Poloniae Culinaria”.
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Wino uważano za napój sprzyjający powstawaniu
krwi, a krew za płyn gorący. Wino nie było więc idealnym środkiem chłodzącym i nie można było go pić
w wielu chorobach, choć w innych miało zastosowanie
lecznicze. Na początku XVII w. w Zielniku Syreniusza,
lekarza i profesora Akademii Krakowskiej, napojem
polecanym na gorączki była woda, w której rozmaczano miąższ chleba, żytniego lub pszennego, doprawiana
cynamonem i cukrem. Po przecedzeniu, ewentualnym
przegotowaniu i ostudzeniu, gasiła pragnienie chorych, którym nie można było podawać wina i piwa.

podróże w czasie i przestrzeni

Jak w dawnej Polsce
szukano ochłody?

podróże w czasie i przestrzeni
Wiadomości Historyczne 3/2019

48

Urządzenie do zamrażania
lodów, J. Gilliers,
Le Cannameliste français...,
Nancy 1751

Lemoniady, ogórkowa i z czarnego bzu, inspirowane przepisami Jan Szyttlera z pierwszej
połowy XIX w. Bogdan
Gałązka, Gothic Restaurant,
Malbork, fot. Kama Trojak

nia języka pragnącego lepszy daleko niźli miód abo
prosta woda”. Jak przystało na autora renesansowego,
podkreślał też, że kwas znany był już starożytnym,
wspominał o nim bowiem Wergiliusz w Georgikach.
Sformułowana przez Syreniusza uwaga o przewadze kwasu nad prostą wodą miała poważne znaczenie.
Przez stulecia, zwłaszcza w miastach, dostęp do czystej, zdrowej i smacznej wody był utrudniony. Woda
pochodziła często z płytkich studni, zbiorników wody
stojącej lub rzek zanieczyszczanych przez miejskie
ścieki. W związku z tym formułowano różne przepisy na jej konserwowanie lub poprawę jej smaku.
Na problem „co wodzie czynić, żeby się nie zaśmierdzała” autor rękopisu z połowy XVII w. przechowywanego w Bibliotece Narodowej polecał rozwiązanie
polegające na dodaniu do garnca wody kilku kropli
„wódki co ja serwaser zowią”, czyli kwasu azotowego
– „nie zasmrodzi się, by kilka lat stała”. Sto lat później
Duńczewski radził w swoim kalendarzu: „wodę złą
i niezdrową, kto by chciał do picia lepszą uczynić, tylko
garzść jęczmienia w niej namoczyć albo chociaż przewarzyć, będzie lepsza”. Jeżeli delikatny smak jakiegoś
napoju wymagał wody szczególnie czystej, bezwonnej,
podkreślano w przepisach, że należy użyć wody krynicznej, czyli źródlanej.
Innym popularnym, niedrogim i uważanym za zdrowy napojem był sok brzozowy. Używano go w wielu
krajach Europy już w średniowieczu. W połowie XVI w.
wydano w Krakowie O pomnożeniu y rozkrzewieniu
wszelakich Pożytkow Ksiąg Dwoienaście, traktat Piotra
Crescenziego, Włocha żyjącego 300 lat wcześniej, który
pisał, że ubodzy włościanie używali soku brzozowego
w zastępstwie wina. Miał on orzeźwiający świeży aromat, smak słodki, kwaskowaty, z dozą goryczki. Gasił
pragnienie, sycił, ale nie upajał i nie tuczył. Ludziom
zamożniejszym proponowano, by doprawiali go cukrem i cytryną. Uważano, że napój ten „zdrowy jest

i chłodzący, a osobliwie ludziom na kamień chorującym
pomocny”. Chcąc go pozyskać, należało wczesną wiosną naciąć korę brzozy i wbić w nacięcie kołek, po którym sok miał spływać do podstawionego zbiorniczka.
Zalecano przechowywanie go w naczyniach zalanych
oliwą, gdzie powinien zachować swoje walory nawet
przez rok.

Szlachetne trunki
Jak wiadomo, w Rzeczypospolitej popularne były
miody pitne, do XVI w. traktowane jako prestiżowe
trunki. Później ustępowały winu pod względem rangi, ale nie zniknęły nigdy zupełnie ze stołów i piwnic
szlacheckich. Kojarzą się z nimi nazwy takie jak półtorak, dwójniak, trójniak, będące miarą zawartości
miodu w gotowym trunku. Półtorak to miód pitny,
w którym objętość miodu pszczelego zwiększano
o połowę przez dolanie wodę, dwójniak z kolei zawierał, przed syceniem (gotowaniem, podczas którego miód oczyszczał się z szumowin), tyle samo miodu
i wody. Były to więc napoje bardzo skoncentrowane,
po fermentacji alkoholowej zachowujące wciąż dużo
słodyczy. Miody doprawiano czasem sokami (malinowym, wiśniowym, winogronowym), chmielem, korzeniami. Natomiast miody pitne, które miały pełnić
funkcję napojów chłodzących, zawierały o wiele więcej wody, były więc tylko lekko słodkie. Dodawano też
do nich sok wiśniowy, który podnosił ich kwasowość.
Jeżeli w ogóle przechodziły fermentację alkoholową,
to poziom alkoholu musiał być w nich bardzo niski.
W XVIII-wiecznej rękopiśmiennej recepturze ze zbiorów Ossolineum na „hydromel z sokiem wiśniowym
na uśmierzenie pragnienia” polecano łączenie jednej
miary miodu z sześcioma miarami wody i miarą soku
z „wiśni czarnych, kwaśnych, ale doźrzałych”. W innym
przepisie miód należało rozrabiać nawet z ośmioma
miarami wody.

Lody
Jeszcze bardziej luksusowym sposobem chłodzenia
się podczas upałów było kilkaset lat temu spożywanie
lodów. Korzystanie w lecie z mrożonych specjałów wymagało ponoszenia sporych wydatków, posiadania
specjalnej wiedzy i urządzeń. Lody były więc długo
dostępne tylko dla nielicznych.
Kariera lodów w nowożytnej Europie zaczęła się,
najprawdopodobniej, na dworach renesansowej Italii.

W XVII w. podawano je w Wersalu Ludwika XIV. Kiedy
wzorce francuskiej kultury kulinarnej zaczęły się upowszechniać, lody poznano i w innych krajach Europy.
Mają one jednak dłuższą historię, sięgającą robionych
w starożytnej Persji sorbetów, mrożonych, słodkich,
owocowych syropów. Znano je także w Bizancjum.
Lody serwowane na dworze Ludwika XIV były właściwie lodami wodnymi. Równolegle w nowożytnej Europie zdobywały też popularność lody robione na bazie mrożonej śmietany.

Chłodzenie i zamrażanie
Podstawową trudnością było zapewnienie dostępu
do lodu i możliwość skutecznego mrożenia w letnich
miesiącach. Od czasów rzymskich używano do chłodzenia wina i innych napojów lodu i śniegu, który był
zwożony z gór. W średniowiecznej Europie zaczęto
wznosić lodownie – budowle pozwalające przechowywać lód przez wiele miesięcy w dowolnej lokalizacji.
Dopiero w XVI w. nauczono się zamrażać różne substancje przez wykorzystanie mieszaniny lodu i soli lub
saletry, natomiast wykorzystywać tę metodę przy produkcji lodów rozpoczęto w stuleciu XVII. Masę, która
miała zostać zamrożona, umieszczano w metalowym
naczyniu, które wsadzano w większe, wypełnione pochodzącym z lodowni kruszonym lodem. Lód ten obicie posypywano solą. Sól rozpuszczała lód, a temperatura mieszaniny obniżała się do około -20 C, co pozwalało zamrozić zawartość mniejszego pojemnika.
Należało stale ją mieszać lub poruszać naczyniem, tak
aby nie utworzył się w nim lodowy blok. Metodę tę
stosowano jeszcze w XIX w., kiedy została udoskonalona przez wprowadzenie mechanizmu korbowego,
z pomocą którego obracano mieszadło umieszczone
wewnątrz pojemnika z zamarzającą substancją. Wynalazek ten pozwolił zwiększyć wydajność, produkować
więcej lodów, obniżyć ich cenę i poszerzyć dostępność.
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Polskie receptury
W Polsce lody stały się popularne w XVIII w. Wykorzystywano wówczas sporo przepisów na różne postaci lodów, z najprostszą, którą były mrożone soki owocowe. Wojciech Wielądko w opublikowanym w 1783 r.
Kucharzu doskonałym przedstawiał przepisy święcącej
tryumfy na dworach Europy kuchni francuskiej. Wśród
nich znalazł się przepis na „torty z lodami”, czyli na tartę z ciasta francuskiego, na której spód, po ostygnięciu, nakładano lody o smaku świeżych, słodko-kwaśnych owoców: porzeczek, malin, jabłek, pigw, wiśni lub
morw.
W wydanym w 1795 r. w Krakowie przekładzie książeczki Pierre-Josepha Buchoza o kawie (Krótka wiadomość o kawie, o jej własnościach i skutkach na zdrowie ludzkie spływających) znalazł się przepis na lody
kawowe, mogące też pełnić funkcję kawy mrożonej.
Tak przygotowaną, lubianą u nas, pobudzającą umysł
używką można było delektować się także w upalne dni,
łącząc ze sobą dwie przyjemności.
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Za surowiec do robienia orzeźwiających napojów
służyły też, naturalnie, owoce dostępne w przydomowych ogrodach i sadach, takie jak jabłka, maliny, porzeczki, poziomki, wiśnie. Wyciskano z nich sok przez
chustę, klarowano go w butlach, uzupełniano wodą
i dosładzano cukrem, drogim, ale pod koniec XVIII w.
pojawiającym się w wielu przepisach.
Za zdecydowanie bardziej wyszukane należy uznać
napoje wykorzystujące kosztowne, trudno dostępne
owoce cytrusowe. Nie każdy mógł korzystać z nich
bez ograniczeń. W zachowanym wśród rękopisów Biblioteki Czartoryskich przepisie na wodę cytrynową
z przełomu XVIII i XIX w. używano, skromnie, samej tylko skórki („najsubtelniej pokraj”) trzech cytryn na półtora garnca zagotowanej wody. „Limoniada” opisana
w 1783 r. w Sposobach ciekawych w domu przygodnych
od praktykujących różnych doświadczonych w ogóle
nie wymagała użycia cytrusów. Powstawała przez rozpuszczenie w dużej szklance wody... dwóch żółtek jaja
kurzego i łyżki cukru, choć w postscriptum do przepisu
dodano, że „wolno też i sok z cytryny do tego wycisnąć”.
Byli jednak tacy, którzy posilali się cytrusami, przynajmniej w chorobie. W Ossolineum znajduje się zanotowany na początku XVIII w. szczegółowy opis spreparowania pomarańczy w celu sporządzenia z niej napoju: „Wybierz samo mięso ze dwu pomorańcz, tak żeby
błonek skórki ani jądrek nie było, do tego wlej wódki
różannej, łyżkę cynamonowej, dwie łyżcze cukru, cukru ile chcesz, postawże to na chwilę, po tym tego bierz
po łyżcze, a jeść”. Składniki były więc drogie, ale przed
zarzutem zbytku chroniło traktowanie tego napoju
jako gaszącego „pragnienie w gorącce i chłodne”, przeznaczonego do przyjmowania w niewielkiej ilości.
Wykwintne napoje sporządzano także z migdałów.
Orzechy te używane były w Europie od starożytności.
Natra iamy na nie w recepturach kulinarnych z różnych epok. Często robiono z nich mleczko, roztłukując
je na masę z dodatkiem wody lub jęczmiennego kleiku
i dosładzając cukrem. Czasem z migdałami tłuczono
i tarto też pestki ogórków, tykwy, melonów. Przelewano
je wielokrotnie, cedzono, niekiedy gotowano, uzyskując w końcu dość gęste mleczko dodawane do różnych
potraw oraz używane jako koncentrat napoju chłodzącego nazywanego orszadą. Robiąc orszadę, używano
zarówno migdałów słodkich, jak i, w mniejszej ilości,
gorzkich, a całość mogła być dodatkowo aromatyzowana, np. wodą z wyciągiem z kwiatów pomarańczy.
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Soki owocowe
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Lody, zwłaszcza cytrynowe sorbety, podczas uroczystych, długich obiadów serwowano czasem w środku posiłku, pomiędzy kolejnymi potrawami, w celu
odświeżenia podniebienia. O tym, że deser nie jest
jedynym miejscem właściwym dla zimnego dania podczas spożywanego w letni dzień posiłku, dobrze wiemy
– częścią naszej kulinarnej tradycji są przecież chłodniki, czyli jedzone na zimno sezonowe zupy, przyrządzane według wielu receptur.
Jan Szyttler, wybitny kucharz pracujący na wielu dworach, a później autor bestsellerowych książek
kucharskich, działający u schyłku epoki staropolskiej
i w pierwszej połowie XIX w. umieścił w wydanej
w 1830 w. w Wilnie książce Kucharz dobrze usposobiony przepis na „zupę chłodnik polski”. Jej podstawą była
kwaśna śmietana, z ogórkami, przetartymi żółtkami
ugotowanych na twardo jajek, szczawiem, młodymi buraczkami, kala iorami, szyjkami rakowymi oraz szparagami, do których „dla lepszego smaku” można było
dodać kwaskowaty bulion rybny, roztarte z solą koper
i trybulkę oraz kawałek lodu. Była to potrawa korzystająca głównie ze świeżych miejscowych produktów,
można by powiedzieć – swojska, nie można jej jednak
było odmówić także wyra inowania i elegancji.

ce, chłodniki, a nawet lody są dziś jednymi z łatwiejszych w realizacji historycznych receptur i mogą stanowić temat lekcji lub warsztatów kulinarnych oraz
być punktem wyjścia dla wielowątkowych rozmów
o życiu codziennym w dawnej Polsce.

Śladem przodków
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Szukając orzeźwienia i chcąc ugasić pragnienie, możemy iść śladem naszych przodków, sięgać po wiedzę,
którą zdobyli i uznali za wartą utrwalenia. Możemy
w ten sposób poznawać ich życie, a nawet, w pewnym
stopniu, go doświadczać. Przepisy na napoje chłodzą-

Orszada chłodząca
Wziąść migdałów słodkich funt, migdałów gorzkich piętnaście, utłuc to w kupie w moździerzu,
przylawszy trochę wody, potym wziąć cukru
przedniego 12 lub 15 łutów, rozpuścić go w wodzie dobrze i tą wodą cukrową zetrzyć migdały,
potym przecedzić przez serwetę, dopiero się
zbierze z tego mleko migdałowe, które gotować
w rondlu lub w rynce nowej polewanej, aż zgęstnieje i tak się zrobi jak sok gęsty. Tym sokiem
można na prędce zrobić orszadę, wlawszy onego
trochę w szklankę wielką świeżej wody i zmieszawszy mocno czystym pręcikiem, zachłodzać
się.
Sposoby ciekawe w domu przygodne, Łowicz 1783, s. 11–12.

Lody żurawinowe
Wziąć półtory kwarty wody, dodać półtora funta
cukru; gdy się zagotuje woda, wrzuca się kwaterkę gorzkich migdałów, (które powinny być
oczyszczone i drobno usiekane) odstawiwszy
od ognia, wlać soku pół kwarty wyciśniętego
z świeżych żurawin. Przecedziwszy przez płótno,
wlać do puszki i zamrozić.
J. Szyttler, Kucharz dobrze usposobiony, t. 2, Wilno 1830, s. 53.
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Prenumerata 2019

I. PRENUMERATĘ NA 2019 ROK MOŻNA ZAMÓWIĆ BEZPOŚREDNIO U WYDAWCY
Q Przez internet: zakładka Prenumerata 2019 na stronie www.aspress.com.pl i wypełniając formularz zamówienia na podstronie prenumeraty
Q e-mailem: szewczyk24@gmail.com Q telefonicznie: 606 201 244 Q listownie: Agencja AS Józef Szewczyk, ul. Warchałowskiego 2/58, 02-776 Warszawa
Cena prenumeraty w 2019 roku
Tytuł

Liczba wydań
(I i II półrocze)

Cena
egzemplarzowa

Cena prenumeraty rocznej

Cena prenumeraty
w II półroczu

Dwumiesięczniki
Chemia w Szkole

6 (3+3)

25,00

150,00

75,00

Geograﬁa w Szkole

6 (3+3)

25,00

150,00

75,00

Fizyka w Szkole z Astronomią

6 (3+3)

27,50

165,00

82,50

Wiadomości Historyczne z WOS

6 (3+3)

27,50

165,00

82,50

Zamów prenumeratę przez Internet
www.aspress.com.pl/prenumerata-2019/

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

Rekomendacje „WH”

1919. Pierwszy rok wolności
W dniu 11 listopada 1918 roku
Polska odzyskała niepodległość, jednak o ostatecznym kształcie państwa
zdecydowały wydarzenia kolejnych
miesięcy. Zmagania z powojennym
chaosem, biedą i uniformizacją kraju
są tematem nowej książki Andrzeja
Chwalby.
1919. Pierwszy rok wolności to historia codzienności setek tysięcy osób,
które w odrodzonym kraju musiały
zmierzyć się z dziedzictwem zaborów
– różnym systemem administracyjnym, prawnym, monetą, pocztą, koleją
żelazną. Opłakanej kondycji transportu
i przemysłu dorównywało rolnictwo.
Trzydzieści procent gruntów ornych
leżało odłogiem, co przy agrarnym
charakterze społeczeństwa polskiego
było prawdziwą katastrofą. Również
choroby i kwestie higieniczne spędzały ówczesnym władzom sen z powiek,
co łączyło się ze zniszczoną w wyniku
Wielkiej Wojny infrastrukturą – domami czy budynkami użyteczności
publicznej. Taki stan rzeczy stawał się

ną sytuację wewnętrzną nakładała się
nieuregulowana w 1919 r. kwestia granic i wojna w ich obronie. Nic zatem
dziwnego, że Andrzej Chwalba Polskę
1919 roku nazywa krajem in statu nascendi, a jednocześnie krajem, któremu udaje się powołać organy władzy
i przeprowadzić wybory do sejmu
i ustanowić lokalną administrację.
Przedstawiając najważniejsze dziedziny życia społeczeństwa polskiego,
autor zauważa, że problemy, z którymi
musieli zmierzyć się jego członkowie
i przywódcy, nie w pełni zostały rozwiązane i trapią nasz kraj do dziś. Obok
ciekawej narracji, również język pracy
zasługuje na podkreślenie. Profesorowi Chwalbie, jednemu z najlepszych
znawców historii XIX i XX w., udało się
utrzymać opowieść o początkach II
Rzeczpospolitej w przystępnym i wartkim tonie, co czyni książkę łatwą w odbiorze dla wszystkich.
dogodną sytuacją dla bandytów czy
złodziei, z którymi młode państwo nie
zawsze mogło sobie poradzić. Na trud-

Łukasz Wróbel

Co się stało w 1018 roku?
Rok 1018 to bardzo interesująca
data z dziejów Polski. W styczniu podpisany został kończący wieloletnią
wojnę polsko-niemiecką pokój w Budziszynie, będący sukcesem politycznym Bolesława Chrobrego, który kosztem Henryka II przyłączył do swojego
patrymonium Milsko i Łużyce. W lutym
piastowski monarcha ożenił się z Odą,
córką margrabiego Miśni Ekkeharda I.
Niedługo po podpisaniu pokoju w Budziszynie Chrobry wyruszył na Ruś
i w sierpniu zdobył Kijów. Natomiast
1 grudnia umarł biskup Merseburga
Thietmar – autor kronik, w których zawarte są dzieje państwa piastowskiego.
Wydarzenia te przypomina w swojej
najnowszej książce, Co się stało w 1018
roku?, Przemysław Urbańczyk. Historyk,
mediewista i autor takich prac, jak Mieszko I Tajemniczy czy Bolesław Chrobry
– lew ryczący uważa, że rok 2018 to nie
tylko setna rocznica odzyskania przez
Polskę niepodległości, lecz także jubileusz tysiąclecia największych sukcesów
pierwszego króla Polski. Autor twierdzi,
że był to bardzo ważny rok – wieńczący
wieloletnią walkę Chrobrego o domi-

nującą pozycję w Europie Środkowo-Wschodniej i jego pozycję międzynarodowego gracza w europejskiej polityce.
Rozważania nad ob itującym dla
Chrobrego w ważne wydarzenia roku
1018 Urbańczyk dzieli na kilka wątków. W pierwszym rozdziale prezentuje sytuację rodzinną polskiego władcy,
następnie przechodzi do stosunków
panujących w państwie wczesnopiastowskim (rozdział II). Po nich omawia działalność Chrobrego na arenie międzynarodowej, skupiając się
na skomplikowanych rozgrywkach politycznych (rozdział III) i militarnych
na froncie wschodnim (rozdział IV).
Całość uzupełniona zostaje podsumowaniem zawierającym subiektywną
ocenę rządów piastowskiego monarchy, kalendarium oraz bibliogra ią.
Co prawda praca dotyczy roku 1018,
ale Urbańczyk dla zachowania ciągu
przyczynowo–skutkowego odwołuje
się do wcześniejszych wydarzeń, dzięki czemu praca stanowi dobre, popularnonaukowe podsumowanie stanu
wiedzy na temat rządów Bolesława
Chrobrego. Miejmy nadzieję, że oma-

wiana praca jest częścią większej „serii” i obok niej i wydanej w 2016 roku
książki Co się stało 966 roku? doczekamy się kolejnej publikacji.
Łukasz Wróbel
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Przez 19 dni strajkowali nauczyciele, domagając się wyższych płac. Forum Związków Zawodowych i Związek
Nauczycielstwa Polskiego domagały się 30% podwyżki. Negocjacje z rządem, który oferował 15% podwyżkę,
zakończyły się fiaskiem. W obliczu groźby braku klasyfikacji maturzystów strajk zawieszono.
Foto - PAP

