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Historia ma swoje różne oblicza nie tylko w wymiarze czasowym, na przestrzeni zmieniających
się epok, lecz także w wymiarze problemowym, ponieważ „dzieje się” w różnych przestrzeniach
naszego życia. Tę różnorodność historii odzwierciedla właśnie numer, który oddajemy do Państwa rąk. Publikujemy w nim bowiem zarówno ciekawe teksty dotyczące wybranych zagadnień
z różnych epok, jak np. na temat Trybunału Koronnego w czasach Rzeczpospolitej Obojga Narodów oraz procesu formowania się systemu politycznego w krajach postkomunistycznych na
przykładzie Czechosłowacji, Polski i Ukrainy, ale także artykuły odnoszące się do interesujących
miejsc (tekst Macieja Kijowskiego) i ludzi (teksty s. Moniki Sztamborskiej USJK i Kingi Jaros).
Chcąc przybliżyć uczniom różne wymiary historii, coraz częściej uczymy jej nie tylko w szkole,
lecz także w muzeach i archiwach (dlatego szczególnie polecamy Państwu materiały znajdujące się w dziale
„Historia i muzea” oraz „Archiwum i szkoła”), a jak pokazują doświadczenia ostatniego roku, lekcje historii mogą
odbywać się także w telewizji, o czym pisze Wiktoria Knap.
W zmienność historii wpisujemy się i my, redakcja „Wiadomości Historycznych z Wiedzą o Społeczeństwie”,
od tego numeru bowiem zaczyna swoją pracę nowy zespół redakcyjny. Dotychczasowej redakcji, z prof. Stanisławem Roszakiem na czele, gorąco dziękujemy za wieloletnie zaangażowanie i troskę o wysoki poziom naszego
czasopisma. A my – zapraszamy do współpracy!
Danuta Konieczka-Śliwińska
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Zapraszamy do współpracy!
Formy integracji polskiego środowiska dydaktyczno-historycznego
Danuta Konieczka-Śliwińska

Ś

rodowisko dydaktyczno-historyczne to, najogólniej
rzecz ujmując, szerokie grono osób zajmujących się
edukacją historyczną w przeszłości i współcześnie. Współtworzą je nie tylko dydaktycy historii
prowadzący badania w ośrodkach akademickich,
lecz także nauczyciele historii pracujący w różnych
typach szkół, doradcy i konsultanci metodyczni
w ośrodkach doskonalenia nauczycieli oraz edukatorzy
z różnych instytucji kultury (archiwów, muzeów, bibliotek itp.) przygotowujący zajęcia o tematyce historycznej. Od wielu lat środowisko to podejmuje różne działania mające na celu integrację oraz wzajemną inspirację.
My również jesteśmy przekonani, że bez współpracy
wszystkich wymienionych grup „miłośników edukacji
historycznej” trudno kreatywnie łączyć teorię z praktyką i rozwijać polską dydaktykę historii. Zapraszając
do współpracy, przypominamy, w jaki sposób można
włączyć się w te wspólne działania.
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Zjazdy historyków

Ważną rolę w integracji całego środowiska dydaktyczno-historycznego od wielu lat odgrywają Powszechne Zjazdy Historyków Polskich. Pierwsze takie spotkanie odbyło się w 1880 r. w Krakowie, jeszcze
zanim powstało (w 1886 r.) Towarzystwo Historyczne
(późniejsze Polskie Towarzystwo Historyczne), i nosiło
nazwę Pierwszego Zjazdu Historycznego Polskiego
im. Jana Długosza. Od tamtej pory zorganizowano 19
zjazdów. W okresie międzywojennym wytworzyła się
tradycja pięcioletnich przerw między nimi i tak zostało do dziś. Ostatni, XX Powszechny Zjazd Historyków
Polskich odbył się we wrześniu 2019 r. w Lublinie,
a kolejny przewidziany jest na rok 2024 w Białymstoku. Głównym organizatorem tych spotkań jest Polskie Towarzystwo Historyczne. Są one swego rodzaju
„świętem” wszystkich historyków w Polsce, ponieważ
biorą w nich udział nie tylko pracownicy naukowi
z ośrodków akademickich czy Polskiej Akademii Nauk,
lecz także nauczyciele historii, wydawcy książek historycznych, pracownicy muzeów, archiwów i bibliotek,
uczniowie, studenci oraz pasjonaci historii.
Począwszy od IV Powszechnego Zjazdu Historyków
Polskich w Poznaniu w 1925 r., prawie na każdym zjeździe obradowała odrębna sekcja dydaktyczna. Już na
pierwszym posiedzeniu sekcji na zjeździe poznańskim
szczegółowo rozważano kwestię organizacji kształcenia nauczycieli, podejmując uchwałę o jego powiązaniu
z tzw. instytutami pedagogicznymi. Uważano wówczas,

że w procesie przygotowania przyszłych nauczycieli na
poziomie akademickim ważne jest zapoznanie studentów zarówno z aspektem naukowym nauczania
historii, jak i z jego wymiarem metodycznym. Postulowano także jak najszybsze powołanie fachowego
czasopisma z zakresu dydaktyki historii, jako pilnej potrzeby w zakresie przygotowania nauczycieli historii, co

Okładka materiałów dydaktycznych dla nauczycieli przygotowanych na Zjazd
w Szczecinie w 2014 r.

Plakat XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Szczecinie w 2014 r.

Komisja Dydaktyczna PTH

Komisja Dydaktyki Historii PAN

Poza Komisją Dydaktyczną działającą przy Polskim
Towarzystwie Historycznym okresowo funkcjonowały
również inne gremia naukowe skupiające środowisko
dydaktyków historii, jak np. Komisja Dydaktyki Hi-
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Równie stałym elementem integrującym polskie środowisko dydaktyczno-historyczne jest Komisja Dydaktyczna przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa
Historycznego, działająca nieprzerwanie od 1932 r. Do
jej zadań należy m.in. współpraca z władzami oświatowymi, ośrodkami kształcenia kandydatów do zawodu
nauczyciela, ośrodkami doskonalenia nauczycieli historii, organizacja spotkań i zjazdów nauczycieli historii,
współudział w wydawaniu czasopisma „Wiadomości
Historyczne” (w kolejnych jego odsłonach), wspieranie nauczycieli historii w doskonaleniu swojego warsztatu dydaktycznego i w prowadzeniu badań naukowych, a także opieka nad absolwentami specjalności
nauczycielskiej rozpoczynającymi pracę w szkole.
Spotkania Komisji Dydaktycznej PTH odbywają się
dwa razy w roku: w marcu i w listopadzie, w siedzibie
Instytutu Historii PAN na Starym Rynku w Warszawie.
Członkiem Komisji może zostać każda osoba zajmująca się teoretycznie lub praktycznie edukacją historyczną, bez względu na staż pracy. Spotkania Komisji,
prowadzone przez jej przewodniczącą – prof. Grażynę
Pańko z Uniwersytetu Wrocławskiego są zawsze okazją
do dyskusji nad współczesnymi problemami edukacji
historycznej, wymiany doświadczeń czy prezentacji ciekawych rozwiązań dydaktycznych. Osoby zainteresowane udziałem w pracach Komisji powinny kontaktować
się z Wiceprezes Zarządu PTH Zofią Teresą Kozłowską
pod adresem: pth@ihpan.edu.pl.

storii Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk działająca w latach 1985–1993 oraz po
jej zamknięciu – Krajowa Komisja Dydaktyki Historii
utworzona w 1994 r. Do zadań wspomnianych Komisji
należała m.in. integracja polskiego środowiska dydaktyków historii poprzez jego reprezentowanie na zewnątrz,
ułatwianie współpracy z historykami i władzami szkolnymi, inicjowanie i organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych dotyczących
szeroko rozumianej edukacji historycznej, współpraca
z Ministerstwem Edukacji Narodowej w kwestiach dotyczących nauczania historii.
W 2020 r. w nowej kadencji Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk, działającego pod
przewodnictwem prof. Tomasza Schramma, reaktywowano Komisję Dydaktyki Historii. W jej skład
wchodzi 10 członków: prof. Danuta Konieczka-Śliwińska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (przewodnicząca Komisji), prof. Stanisław Roszak
z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof.
Małgorzata Machałek z Uniwersytetu Szczecińskiego,
prof. Izabela Lewandowska z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, prof. Maciej Fic z Uniwersytetu Śląskiego,
prof. Marek Białokur z Uniwersytetu Opolskiego, dr hab.
Barbara Techmańska z Uniwersytetu Wrocławskiego, dr
hab. Agnieszka Chłosta-Sikorska z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, dr Hubert Mazur również z tego ośrodka oraz dr Marta Kalisz-Zielińska z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (jako sekretarz).
Poza stałymi członkami Komisja Dydaktyki Historii
PAN skupia również szerokie grono osób współpracujących, do których należą dydaktycy historii pracujący
na uczelniach, nauczyciele historii, doradcy metodyczni,
edukatorzy i pracownicy instytucji kultury zajmujący
się szeroko rozumianą edukacją historyczną. Komisja
bowiem zamierza wspierać rozwój polskiej dydaktyki historii i jej potencjału badawczego, integrować
szeroko rozumiane środowisko dydaktyczno-historyczne, a także brać udział w dyskusji nad kluczowymi
problemami współczesnej edukacji historycznej (akademickiej i szkolnej). W ramach swoich działań będzie
m.in. organizować posiedzenia otwarte, przygotowywać
opinie i ekspertyzy, popularyzować główne obszary
badawcze dydaktyki historii, promować i współorganizować konferencje naukowe, seminaria oraz inne
spotkania z zakresu dydaktyki historii organizowane
przez ośrodki akademickie, ośrodki metodyczne dla
nauczycieli, muzea, archiwa itp., wspierać Olimpiadę
Historyczną Juniorów i Olimpiadę Historyczną dla
szkół ponadpodstawowych.
Wszelkie informacje na temat bieżącej działalności
Komisji zamieszczane są na stronie Komitetu Nauk Historycznych PAN (http://www.knh.pan.pl) w zakładce
„Działalność komisji i zespołów problemowych KNH”.
Osoby zainteresowane współpracą z Komisją Dydaktyki
Historii prosimy o kontakt z jej sekretarzem, dr Martą
Kalisz-Zielińską pod adresem: marta.kalisz@muzarp.
poznan.pl.

dydaktyka historii w Polsce i na świecie

nastąpiło w 1933 r., gdy zaczęto wydawać „Wiadomości
Historyczno-Dydaktyczne”. Co warto podkreślić, to na
zjeździe historyków w Wilnie w 1935 r., podczas obrad
sekcji dydaktycznej zwrócono uwagę na konieczność
wzajemnego powiązania trzech komponentów procesu kształcenia nauczyciela historii: przygotowania
merytorycznego (naukowego) z przygotowaniem
pedagogicznym i obowiązkową praktyką.
Problematyka kształcenia nauczycieli, rozwój badań
nad polską dydaktyką historii czy współczesne problemy edukacji historycznej były przedmiotem jeszcze
wielu zjazdów. Począwszy od lat 90. XX w., w ramach
obrad sekcji dydaktyki historii odbywają się także
dodatkowe wydarzenia, jak np. spotkania z przedstawicielami ministerstwa zarządzającego oświatą,
prezentacja wyników prac komisji podręcznikowych,
kiermasze książek i pomocy dydaktycznych, prezentacja materiałów pomocniczych do edukacji historycznej.
Warto śledzić informacje na stronach internetowych
i w odpowiednim czasie (zazwyczaj mniej więcej pół
roku przed terminem zjazdu) zarejestrować się, aby
móc uczestniczyć w tym wydarzeniu.
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Międzynarodowe Stowarzyszenie
Dydaktyki Historii
Na forum międzynarodowym polskie środowisko
historyczne aktywizuje się w ramach Międzynarodowego Stowarzyszenia Dydaktyki Historii (International Society of History Didactics; ISHD), założonego
w 1980 r. w Tutzing, a zrzeszającego pracowników
naukowych zajmujących się problematyką edukacji
historycznej oraz kształceniem i doskonaleniem nauczycieli historii. Z Polski należą do niego m.in. prof.
Barbara Kubis, prof. Adam Suchoński, dr Grażyna Okła,
prof. Maria Kujawska, prof. Joanna Wojdon, prof. Danuta
Konieczka-Śliwińska, dr Grzegorz Chomicki, prof. Barbara Wagner, prof. Andrzej Stępnik. Od roku 2012
przedstawicielka polskiego środowiska dydaktyczno-historycznego – prof. Joanna Wojdon z Uniwersytetu
Wrocławskiego – wchodzi w skład zarządu Stowarzyszenia i pełni funkcję redaktora w głównym periodyku
Stowarzyszenia „International Journal of Research
on History Didactics, History Education and History Culture” („Yearbook of the International Society For
History Didactics”), wydawanym corocznie i indeksowanym w bazie Scopus.
International Society of History Didactics funkcjonuje jako forum komunikacji i współpracy między
badaczami zajmującymi się edukacją historyczną
i historią publiczną na pięciu kontynentach. Organizuje międzynarodowe konferencje, wydaje rocznik i inne
publikacje, a także współpracuje z grupami krajowymi
i regionalnymi oraz innymi międzynarodowymi stowarzyszeniami naukowymi w celu wspierania rozwoju
edukacji historycznej i dziedzin pokrewnych, takich
jak edukacja obywatelska. Informacje o wszelkich
działań tej organizacji, a także o tym, jak można się do
niej zapisać, można znaleźć na stronie domowej Stowarzyszenia (w języku angielskim) https://ishd.co. Można
również kontaktować z prof. Joanną Wojdon pod adresem: joanna.wojdon@uwr.edu.pl, która podejmie się
wymaganej regulaminem roli członka zarządu, wprowadzającego kandydata do Stowarzyszenia.

Zakłady i pracownie dydaktyki historii
w ośrodkach akademickich

Instytucjonalnym zapleczem polskiego środowiska
dydaktyczno-historycznego w Polsce są bez wątpienia
zakłady i pracownie dydaktyki historii w ośrodkach
akademickich. Stanowią one ważne ogniwa wzmacniające pozycję dydaktyki historii w systemie nauk,

choć zaczęły powstawać dopiero na przełomie lat 60.
i 70. XX w., mimo że sama dydaktyka historii została
wprowadzona do zestawu przedmiotów akademickich
już w latach 20. XX w.
Pod względem liczebności największe zakłady dydaktyki historii funkcjonują aktualnie na Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Uniwersytecie Mikołaja
Kopernika w Toruniu. Dydaktycy historii, zajmujący się
badawczo tą subdyscypliną historii, pracują również na
innych uczelniach, choć często w zakładach pod inną
lub zbliżoną nazwą: na Uniwersytecie Warszawskim,
Jagiellońskim, Rzeszowskim, Szczecińskim, Opolskim,
Śląskim, Gdańskim, Łódzkim, Białostockim, Warmińsko-Mazurskim, Zielonogórskim, na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, Uniwersytecie Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym im. Jana Długosza w Częstochowie.
Poza prowadzeniem działalności naukowej i upowszechnianiem swoich badań zakłady i pracownie
zajmują się także kształceniem studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela historii, a niejednokrotnie także i wiedzy o społeczeństwie. Podejmują
różnego rodzaju działania we współpracy ze szkołami, z którymi utrzymują stały i systematyczny kontakt,
m.in. w ramach organizacji praktyk zawodowych dla
studentów. Organizują konferencje naukowe, seminaria dydaktyczne, zajęcia otwarte, projekty naukowo-edukacyjne, konkursy i szereg innych przedsięwzięć,
do których zapraszają również nauczycieli historii,
edukatorów czy pracowników instytucji kultury. Są
również współorganizatorami eliminacji okręgowych
w Olimpiadzie Historycznej Juniorów i Olimpiadzie Historycznej dla szkół ponadpodstawowych. Okazji zatem
do wzajemnych kontaktów i współpracy z akademickimi dydaktykami historii nie brakuje, a szczegółowych
informacji o konkretnych przedsięwzięciach warto poszukać na stronach wybranej uczelni.

Konferencje i spotkania naukowe

Ważną przestrzenią integracji środowiska dydaktyczno-historycznego, zapewniającą możliwość zaprezentowania najnowszych badań i wymianę wzajemnych
doświadczeń, są liczne konferencje i spotkania naukowe.
Niemalże stałym patronem konferencji naukowych środowiska dydaktyczno-historycznego jest Polskie Towa-

kusja podczas spotkania będzie się toczyć wokół czterech problemów: pola i narzędzia badawcze dydaktyki
historii, tradycja i perspektywy rozwoju dydaktyki, dydaktyka historii – pogranicze dyscypliny czy dyscyplina
pogranicza, środowisko dydaktyków historii – w strukturach uczelni i poza nią. Zachęcamy do śledzenia informacji na stronie Instytutu Historii i Archiwistyki
UMK (https://www.historia.umk.pl) lub do kontaktu
ze wspomnianą Komisją Dydaktyki Historii PAN, która
patronuje temu przedsięwzięciu.

Doktoranckie Seminarium
Dydaktyczno-Historyczne
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Jedną z ostatnich inicjatyw integrujących dydaktyków historii jest
ogólnopolskie Doktoranckie Seminarium Dydaktyczno-Historyczne. Pomysł jego organizacji
zrodził się w odpowiedzi na dokonujące się na przestrzeni kilkunastu lat niekorzystne zmiany w polskim
środowisku dydaktyczno-historycznym, spowodowane
w dużej mierze aktualnym modelem kariery naukowej
i reformami strukturalnymi w wielu ośrodkach naukowych. W ich konsekwencji nasze środowisko kurczy
się z roku na rok coraz bardziej, coraz więcej osób odchodzi do pokrewnych obszarów badawczych, a problematyka dydaktyczno-historyczna przestaje być podejmowana jako przedmiot prac naukowych.
Mając świadomość długotrwałych skutków tych
przemian, a także odpowiadając na głosy młodych badaczy, którzy potrzebują płaszczyzny wymiany doświadczeń i konsultacji, uruchomiliśmy ogólnopolskie
seminarium dydaktyczno-historyczne przeznaczone
przede wszystkim dla doktorantów i osób rozważających przygotowanie rozprawy doktorskiej. Chcemy
wspierać ich w podejmowaniu tematów powiązanych
w mniejszym lub większym stopniu z szeroko rozumianą dydaktyką historii.
Seminarium otwarte jest dla wszystkich, którzy
chcą lub potrzebują przedyskutować swoją rozprawę doktorską: jej temat, koncepcję, problem badawczy
lub tezy podejmowanych badań. Chętnie widzimy również osoby spoza świata akademickiego, pracujące
w tzw. instytucjach kultury (np. muzeach, archiwach,
bibliotekach), szkołach, samorządach lokalnych, które
chciałyby rozwijać swoje zainteresowania dydaktyczno-historyczne i szukają odpowiedniego wsparcia naukowego. Do aktywnej współpracy zapraszamy także
pracowników naukowych ze wszystkich ośrodków
dydaktycznych, promotorów i opiekunów naukowych,
którzy chcieliby razem z nami włączyć się w konstruktywne budowanie środowiska dydaktyczno-historycznego w nowych realiach uprawiania nauki.
Doktoranckie Seminarium Dydaktyczno-Historyczne
organizowane jest systematycznie od 2015 r., wiosną
i jesienią każdego roku, zawsze w innym ośrodku akademickim w Polsce. Odbyło się ich łącznie 10: w Poznaniu i Wrocławiu (2015), Zielonej Górze i Toruniu (2016),
Krakowie i Opolu (2017), Katowicach (2018), Bydgoszczy
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rzystwo Historyczne i Komisja Dydaktyczna przy Zarządzie Głównym PTH. Początkowo organizowane były
wyłącznie w ramach powszechnych zjazdów historyków
polskich, potem także pomiędzy zjazdami, ale do końca
lat 70. XX w. nie miały charakteru regularnego. W latach
1985–1993, dzięki inicjatywie wspomnianej Komisji
Dydaktyki Historii Komitetu Nauk Historycznych PAN,
organizowano w miarę systematyczny cykl konferencji
dydaktycznych w poszczególnych ośrodkach uczelnianych (m.in. w Krakowie, Toruniu, Poznaniu, Rzeszowie,
Opolu). W latach 90. XX w. cykliczne spotkania o charakterze naukowym organizował m.in. ośrodek krakowski
pod nazwą „Szkoły Dydaktyków Historii”, a w ostatnim
czasie także ośrodek wrocławski w trójprzedmiotowym
cyklu „Edukacja – Kultura – Społeczeństwo”.
Od 2003 r. misję organizacji systematycznych spotkań naukowych środowiska dydaktyczno-historycznego przejął Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
W latach 2003–2017 Zakład Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie we współpracy ze Stowarzyszeniem Oświatowców Polskich w Toruniu zorganizował
12 edycji „Toruńskich Spotkaniach Dydaktycznych”.
Z każdej konferencji tego cyklu ukazały się obszerne
publikacje podejmujące kluczowe dla polskiej dydaktyki
historii problemy teoretyczne i praktyczne, jak: tradycja
i mity w edukacji historycznej w dobie reformy (2004),
region w edukacji historycznej (2005), źródła w edukacji historycznej (2006), muzea i archiwa w edukacji
historycznej (2007), Polska – Europa – świat w szkolnych podręcznikach historii (2008), miejsca pamięci
w edukacji historycznej (2009), obraz, dźwięk i smak
w edukacji historycznej (2010), parlament – konstytucja – demokracja w edukacji historycznej i obywatelskiej
(2011), wizualizacje historii (2012), kierunki badań dydaktycznych i zmian edukacji historycznej (2013), tradycja i nowoczesność w edukacji historycznej (2016),
reformowanie edukacji historycznej (2018).
Tradycją konferencji i spotkań naukowych środowiska dydaktyczno-historycznego jest udział w nich przedstawicieli wszystkich grup zajmujących się teoretycznie
i praktycznie edukacją historyczną. Swoje referaty wygłaszają zarówno badacze akademiccy, jak i nauczyciele z różnych typów szkół. Często przyjeżdżają również dydaktycy historii z ośrodków zagranicznych,
np. z Republiki Czeskiej, z Litwy, Ukrainy, Rosji, Francji,
Wielkiej Brytanii, Niemiec, ze Stanów Zjednoczonych.
Nierzadko zapraszani są także przedstawiciele innych
dyscyplin naukowych czy obszarów badawczych,
które istotnie wpływają na dydaktykę historii, jak
np. psychologia, pedagogika, filozofia historii, historia
sztuki, technologia kształcenia.
W 2021 r. planowane jest rozpoczęcie nowego cyklu
spotkań pod hasłem „Ogólnopolskie forum dydaktyki historii”. Z tą inicjatywą wyszedł ponownie prof.
Stanisław Roszak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu, zapowiadając zorganizowanie we wrześniu
pierwszej konferencji z tego cyklu pt. „Czym jest (powinna być) współczesna dydaktyka historii?”. Dys-
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Prof. Małgorzata Machałek, przewodnicząca Olimpiady Historycznej Juniorów,
Poznań 2020 r. Fot. Komitet Główny Olimpiady

Olimpiady historyczne dla uczniów

Wręczenie nagród laureatom i finalistom Olimpiady Historycznej Juniorów, Poznań
2020 r. Fot. Komitet Główny Olimpiady

Etap centralny Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów, Warszawa 2019 r. Fot. Komitet Główny Olimpiady
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i Warszawie (2019) oraz w formie zdalnej (2020). Opiekę
naukową nad seminarium sprawuje prof. Stanisław Roszak z UMK, prof. Małgorzata Machałek z Uniwersytetu
Szczecińskiego oraz prof. Danuta Konieczka-Śliwińska
z UAM, wspierani każdorazowo przez organizatorów
w danym ośrodku (prof. Joannę Wojdon, prof. Bogumiłę
Burdę, prof. Agnieszkę Wieczorek, prof. Józefa Brynkusa, prof. Marka Białokura, prof. Macieja Fica, prof. Teresę
Maresz, dr Teresę Stachurską-Maj i prof. Marię Stinię).
Sekretarzem seminarium jest dr Marta Kalisz-Zielińska
i to do niej należy kierować wszelkie zapytania związane
z DSDH oraz zgłoszenia udziału w seminarium na adres:
dsdh.poczta@gmail.com.

Część pisemna eliminacji centralnych Olimpiady Historycznej Juniorów, Poznań
2020 r. Fot. Komitet Główny Olimpiady

Ważnym zadaniem edukacji historycznej, a tym samym środowiska dydaktyczno-historycznego, jest rozwijanie zainteresowań historycznych wśród dzieci
i młodzieży szkolnej. Skutecznym sposobem realizacji
tego celu są różnego rodzaju konkursy (szkolne, wojewódzkie, ogólnopolskie), w których organizację są zaangażowane zarówno szkoły, jak i ośrodki akademickie. To
także wielka szansa na wzajemny kontakt starszych
i młodszych miłośników historii, z różnych miejscowości i regionów Polski.
Szczególnego rodzaju konkursem dla uczniów starszych jest Olimpiada Historyczna, organizowana
nieprzerwanie od 1974 r. przez Polskie Towarzystwo
Historyczne – Komitet Główny Olimpiady Historycznej,
przy finansowym wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
oraz we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.
W ramach trzystopniowych eliminacji uczniowie
sprawdzają swoją wiedzę i umiejętności z zakresu
historii, spotykają się ze znanymi polskimi historykami i nawiązują kontakty z całej Polski. Najlepsi z nich
zostają laureatami olimpiady, uzyskując nie tylko
ogromną satysfakcję i uznanie, lecz także przepustkę
do wymarzonych studiów. Olimpiada historyczna dla
szkół ponadpodstawowych odbywa się corocznie. Jej
przewodniczącym jest aktualnie prof. Andrzej Korytko z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Wszelkie
informacje i zasady tego konkursu można znaleźć na
stronie Olimpiady Historycznej: http://liceum.olimpiadahistoryczna.pl, a także kontaktując się z sekretarzami
komitetów okręgowych w każdym województwie.
Od 2016 r. również uczniowie młodszych klas mają
swoje zawody. W latach 2016–2019 była to Olimpiada
Historyczna Gimnazjalistów, a od 2019 r. nosi ona
nazwę Olimpiady Historycznej Juniorów i adresowana jest do uczniów szkół podstawowych. Podobnie
jak w olimpiadzie dla szkół ponadpodstawowych, eliminacje odbywają się corocznie na trzech etapach:
szkolnym, okręgowym i centralnym. Uczniowie rozwiązują testy, piszą krótkie wypracowania i odpowiadają
na pytania, szlifując swoją wiedzę i umiejętności historyczne. W nagrodę otrzymują tytuł laureata i wstęp
do wymarzonej szkoły ponadpodstawowej. Prze-

„Wiadomości Historyczne z Wiedzą
o Społeczeństwie”

Najstarszym zapleczem instytucjonalnym polskiej
dydaktyki historii, a jednocześnie niezbędnym forum
wymiany doświadczeń i prezentacji wyników badań jest rynek czasopism naukowych. Począwszy od
1933 r., funkcję fachowego czasopisma dydaktycznego dla szerokiego grona odbiorców (nie tylko ze świata nauki, lecz także doradców metodycznych, a przede
wszystkim dla nauczycieli pracujących w szkołach) pełnią „Wiadomości Historyczno-Dydaktyczne”, ukazujące
się po II wojnie światowej pod nazwą „Wiadomości Historyczne”, a od 2006 r. jako „Wiadomości Historyczne
z Wiedzą o Społeczeństwie”.
Początkowo głównym wydawcą „Wiadomości Historycznych” był Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego, później Ministerstwo Oświaty (Ministerstwo Oświaty i Wychowania, Ministerstwo
Edukacji Narodowej), Państwowe Zakłady Wydawnictw
Szkolnych (późniejsze Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne), w ostatnich latach – Spółka Wydawnicza
Dr Josef Raabe, a obecnie Agencja AS Józef Szewczyk.
Nasze pismo stara się łączyć w sobie problematykę akademickiej dydaktyki historii z propozycjami rozwiązań

praktycznych, dlatego ma szerokie grono odbiorców: od
bibliotek naukowych i uczelni, przez szkoły wszystkich
poziomów edukacyjnych, nauczycieli historii i wiedzy
o społeczeństwie, aż po instytucje kultury.
Przez wiele lat redaktorem naczelnym był jeden
z czołowych dydaktyków historii w Polsce, prof. Jerzy
Centkowski z Uniwersytetu Rzeszowskiego (niestety
już nieżyjący). Od 2006 r. funkcję tę pełnił z wielkim
oddaniem prof. Stanisław Roszak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Rok 2021 to czas zmiany
w redakcji „Wiadomości Historycznych”. Jest bowiem
nowy redaktor naczelny i nowy skład zespołu redagującego nasz dwumiesięcznik. Doceniając ogromy wkład
swoich poprzedników, mamy nadzieję na kontynuację
wysokiego poziomu merytorycznego i dydaktycznego.
Zapraszamy do publikowania na naszych łamach.
Jesteśmy zainteresowani zarówno artykułami o tematyce historycznej, upowszechniającymi wyniki badań
naukowych, jak i tekstami dydaktycznymi, podejmującymi ważne problemy dydaktyki historii i wiedzy
o społeczeństwie. Szczególnie zależy nam na materiałach praktycznych, scenariuszach zajęć, instrukcjach do
projektów edukacyjnych, analizach zadań maturalnych
i egzaminacyjnych itp. Chętnie opublikujemy także recenzje książek, podręczników szkolnych i materiałów dydaktycznych. Wszelkie zapytania i propozycje
tekstów prosimy kierować na adres dr. Mariusza Menza,
nowego sekretarza redakcji: mmenz@amu.edu.pl. Wskazówki dla osób chcących publikować w „Wiadomościach
Historycznych z Wiedzą o Społeczeństwie” znajdują się
na stronie ASPress www.aspress.com.pl/historia.
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wodniczącą olimpiady historycznej juniorów jest prof.
Małgorzata Machałek z Uniwersytetu Szczecińskiego.
W każdym województwie znajduje się komitet okręgowy olimpiady, a szczegółowe informacje o tym konkursie można znaleźć na stronie http://podstawowa.
olimpiadahistoryczna.pl.
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klucz do epoki

Zakonnica
w przebraniu?
Działalność hrabiny
Julii Ledóchowskiej w krajach
skandynawskich (1914–1920)
s. Monika Sztamborska USJK

Dama w czarnej sukni
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Julia Ledóchowska urodziła się 17 kwietnia 1865 r.
w Loosdorf, w Austrii. Była drugim z dziewięciorga dzieci Józefiny Salis-Zizers i Antoniego Ledóchowskich. Jej
ojciec w wieku 10 lat stracił matkę i z ojcem Ignacym,
obrońcą Modlina, w 1831 r. wyemigrował z ziemi polskiej do Monachium. Tam dorastał, zdobył wykształcenie prawnika oraz związał się z wojskiem. Poślubił
Szwajcarkę, która, choć nie znała polskiej kultury ani
języka, rozumiała tęsknotę męża za ojczyzną i dążyła
do przeprowadzenia się na ziemie polskie. W 1883 r. rodzina Ledóchowskich zamieszkała w Lipnicy Murowanej
koło Bochni. W nowej rzeczywistości Julia odkryła swoje
powołanie do życia zakonnego i 18 sierpnia 1886 r.
wstąpiła do klasztoru sióstr urszulanek w Krakowie.
Podczas uroczystości przyjęcia do nowicjatu 17 kwietnia
1887 r. przyjęła strój zakonny – habit oraz imię Maria
Urszula. Od tego momentu zaczęła się posługiwać imieniem zakonnym: Urszula. Zgodnie z tradycją urszulańską, dziesięć lat po obłóczynach, tj. w 1897 r., otrzymała
tytuł matki. Odtąd zarówno siostry, jak i wychowankowie zwracali się do niej często zdrobniale „Matuchna”.
Siostra Urszula Ledóchowska przez 21 lat przebywała w klasztorze krakowskim, pracując jako nauczycielka i wychowawczyni w szkole oraz pensjonacie dla
dziewcząt. Uczyła języka francuskiego, niemieckiego
oraz przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Po
francusku prowadziła również wykłady z historii sztuki i literatury francuskiej. W 1904 r. została wybrana
przełożoną wspólnoty. W związku z pełnionym urzędem udała się do Rzymu na spotkanie z papieżem Piusem X. Podczas rozmowy wyraziła pragnienie pracy
w Rosji, na co otrzymała błogosławieństwo papieża. Po
powrocie z Rzymu otrzymała oficjalną prośbę od księdza Konstantego Budkiewicza, proboszcza parafii świętej Katarzyny na Newskim Prospekcie w Petersburgu,
o objęcie internatu dla dziewcząt przy tamtejszym
gimnazjum parafialnym. Po zakończeniu trzyletniej kadencji przełożonej klasztoru krakowskiego otrzymała
1

Siostra Urszula Ledóchowska w 1907 r., Archiwum Główne SUSJK

nominację na przełożoną misyjnej placówki urszulanek
w Petersburgu. Niestety, w Imperium Rosyjskim działalność zakonów katolickich była zakazana.
Z tego powodu s. Urszula wyjechała do Petersburga w świeckiej sukni oraz posługiwała się imieniem
chrzcielnym, przedstawiając się jako hrabina Julia Ledóchowska. Wkrótce żyjąca w konspiracji trzyosobowa wspólnota zaczęła się powiększać i za pozwoleniem
papieża stała się autonomicznym domem urszulanek
z Matką Urszulą jako przełożoną. Pius X otaczał siostry
w Petersburgu opieką, udzielając im wielu pozwoleń, czasem nawet w żartobliwy sposób, co s. Urszula zanotowała
w swoich wspomnieniach: „Przez siostrę moją kazał nam
Ojciec Święty powiedzieć, «iż możemy choćby w różowe
suknie się ubierać, bylebyśmy tam pracowały»”1.
Powyższe słowa Piusa X nie były jedynym wyrazem
zadowolenia z zakonspirowanej pracy urszulanek w Rosji. Często udzielał błogosławieństwa oraz przekazywał
słowa wsparcia na podejmowane trudy w nieprzychylnym kraju. Podczas spotkania z s. Urszulą w kwietniu
1910 r. w Rzymie zaproponował codzienną modlitwę
za siebie nawzajem2.
Siostra Urszula, szukając alternatywy dla pracy wychowawczej w mieście, założyła dom wypoczynkowy
nad brzegiem Zatoki Fińskiej, któremu ku czci Matki
Bożej nadała fińską nazwę Merentähti, to znaczy Gwiazda Morza. To właśnie tam utworzyła swoją pierwszą
szkołę, jednocześnie kontynuując pracę w Petersburgu.

U. Ledóchowska, Byłam tylko pionkiem na szachownicy... Wspomnienia z lat 1886–1924, Częstochowa 2006, s. 26.

Wolna w niewoli

Urszula Ledóchowska 2 września 1914 r. dotarła do
Sztokholmu, protestanckiego kraju, w którym działalność katolickich zakonów była zakazana. W świeckiej sukni, jako hrabina Julia Ledóchowska, udała się
do najbliższego hotelu. Bez znajomości jakiejkolwiek
osoby oraz języka szwedzkiego odnalazła prowadzony
potajemnie przez jezuitów kościół katolicki. Powołała
się na swojego brata Włodzimierza, który pełnił urząd
asystenta generała asystencji niemieckiej. Jezuici skontaktowali s. Urszulę Ledóchowską z siostrami elżbietankami, a te pomogły znaleźć katolicką rodzinę, u której wynajmowała pokój i udzielała trojgu dzieci lekcji,
zarabiając na własne utrzymanie.
Niemalże każdego dnia pisała listy do pozostawionych
w Petersburgu sióstr. Niestety, korespondencja była
utrudniona, co wzmagało niepokój obu stron. Siostra
Urszula, mimo poczucia osamotnienia, rozpoczęła naukę języka szwedzkiego, dzięki czemu zaczęła nawiązywać coraz więcej kontaktów w środowisku lokalnym.
Mniej więcej pół roku później siostry zaczęły kolejno
do niej dołączać, wycofując się z pracy w Petersburgu
i z coraz większym rozmachem organizując sobie życie
w Szwecji. Po pewnym czasie s. Urszula napisała we
wspomnieniach, że podczas pierwszych kilku miesięcy
pobytu w nowym kraju była jak „nieczynny pług”: „Dziś
gdy patrzę na ten czas, ciężkiej co prawda próby, wyrzucam sobie brak odwagi i brak ufności – poddawałam
się za bardzo smutkowi. Co prawda, zawsze mówiłam
swoje «fiat» i Bogu ból i łzy ofiarowywałam, ale nie dość
energicznie reagowałam. Byłam jak ten pług nieczynny,
który rdzą się pokrywa. A rdza osłabia i niszczy”4.
Życie s. Urszuli pokazało, że ów „pług” na krótko
pozostał nieczynny. Z dużym rozmachem ze swoimi
siostrami rozpoczęła działalność patriotyczną oraz
wychowawczą wśród młodzieży skandynawskiej oraz
polskich sierot.

Pomoc Polsce

Podczas pobytu w Sztokholmie Hrabina Ledóchowska podjęła współpracę ze Szwajcarskim Generalnym
Komitetem Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce, który
został założony w Vevey, w Szwajcarii, w 1915 r. Prezesem Komitetu był Henryk Sienkiewicz, a wiceprezesem
Ignacy Jan Paderewski, którzy zapraszali do współpracy
2
3
4

Tamże, s. 38.
Tamże, s. 88.
Tamże, s. 97.
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„Chodziłam do ministrów. Byłam u Goremykina,
prezesa Rady Ministrów. Powiedział, że nic o mojej
sprawie nie wie. Byłam u Suchomlinowa, ministra
wojny, też nic nie wiedział. I znów u Goremykina.
[…] Poradził iść do Mienkina i tam poszłam. Wiedział o wszystkim, pomagać nie chciał, wił się jak
wąż. Zapytałam go, dlaczego mnie wyrzucają.
– O, musi pani zrozumieć, że jest wojna.
Z austriackim paszportem nie może pani pozostać
w Rosji.
– Ależ, proszę pana, wszyscy Polacy, poddani
niemieccy i austriaccy, mają pozwolenie na pozostanie w Rosji. Dlaczego ja muszę Rosję opuścić?
– Widzi pani, to pani nazwisko…
– Oczywiście nie mam zamiaru zmienić nazwiska.
– No, widzi pani, ten stryj… kardynał Ledóchowski…
– A więc to jak w bajce o wilku i jagnięciu: jeśli
nie ty, to twój brat. Kardynał zmarł dwanaście lat
temu i był osadzony w więzieniu przez Niemców.
To powinno raczej dobrze usposobić pana do mnie.
–Decyzja zapadła, nic nie można zmienić.
– A manifest wielkiego księcia Mikołaja, zapewniający opiekę Polakom?
– Już trzy tygodnie upłynęły od ogłoszenia tego
manifestu, dotyczy on jednak tylko frontu.
– Jak to, nie dotyczy on wszystkich Polaków, tylko tych na froncie?
Ale on dalej kręcił. Widziałam, że nic nie zrobię,
więc tylko jeszcze zwróciłam uwagę:
– Po co ci wywiadowcy wszędzie za mną chodzą? Są bardzo głupi i łatwo dają się rozpoznać…
– Tak, to prawda, nasi wywiadowcy są bardzo
głupi.
W domu zastałam pismo, które skróciło o jeden
dzień mój pobyt w Petersburgu. Już mieli mnie dosyć! Postanowiłam nie chodzić już nigdzie”3.

Hrabina Ledóchowska została zmuszona do opuszczenia Rosji. Udała się do Sztokholmu, żeby być jak
najbliżej pozostawionej w Petersburgu wspólnoty.
Początkowo siostry żywiły przekonanie, że wojna nie
potrwa długo i że wkrótce ponownie będą mogły być
razem. Żadna z nich nie przypuszczała, że wyjazd s. Urszuli będzie się przedłużał i że rozpocznie nowy rozdział w ich życiu.
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Szkoła w Merentähti dzięki panującej tam atmosferze
była nazywana „szkołą radości”. Słynęła również z wysokich wyników osiąganych przez uczennice podczas
egzaminów państwowych. Dziewczęta, które napisały
wspomnienia z lat spędzonych w szkole radości, podkreślały radość i uśmiech s. Urszuli, mimo wielu trudności, z jakimi się mierzyła.
Władze rosyjskie nie wierzyły, że celem przyjazdu hrabiny do Petersburga było prowadzenie szkoły
i internatu. Podejrzewano ją o szpiegostwo na rzecz
Austrii ze względu na obywatelstwo austriackie oraz
o działanie na rzecz Watykanu ze względu na brata,
który był jezuitą i odgrywał ważną rolę w zakonie, a także z powodu stryja Mieczysława Ledóchowskiego, który
był prymasem Polski w latach 1866–1886 i w okresie
Kulturkampfu sprzeciwiał się zaleceniom władz niemieckich. Wybrzmiało to podczas rozmowy z urzędnikiem,
kiedy hrabina Ledóchowska otrzymała nakaz opuszczenia Rosji. W swoich wspomnieniach zapisała:

klucz do epoki
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wiele znanych i wpływowych osób. Warto wspomnieć,
że działalność Komitetu wspomógł finansowo i moralnie także papież Benedykt XV. Z jego inicjatywy biskupi
polscy zwrócili się z odezwą do katolików na całym
świecie o pomoc dla Polski. Założycielom organizacji
niosącym pomoc materialną polskim ofiarom I wojny
światowej zależało, aby tworzyć filie komitetu wśród
Polonii całego świata.
Przebywający w Szwecji Michał Łempicki, po otrzymaniu od Henryka Sienkiewicza listu zachęcającego
do podjęcia działalności w krajach skandynawskich na
rzecz komitetu z Vavey, udał się z tym do hrabiny Ledóchowskiej. W swoich wspomnieniach opisała to spotkanie: „[…] przyszedł do mnie pan Łempicki. Dostał list od
pana Henryka Sienkiewicza, stojącego na czele Komitetu
Pomocy dla Ofiar Wojny w Polsce w Vevey, z prośbą, by
Szwecję zainteresować smutnym losem Polski i zbierać
tu pieniądze. Jak się do tego zabrać? Nie bardzo zdawałam sobie sprawę z tego, co mam robić. «Pisać – niewiele
pomoże, może bym parę słów powiedziała w nawiązaniu
do odezwy Sienkiewicza. Język francuski… Jakaś polska
hrabina… To wszystko przyciągnie, ludzie przyjdą, więcej się zrobi niż za pośrednictwem gazet» – zaproponowałam. Podjął tę myśl pan Łempicki z radością. Spytałam
się ojca Beneliusa, czy mogę tak zrobić. Odpowiedział, że
Ojciec Święty pragnie, by każdy – z czym tylko może – pośpieszył na ratunek, więc będzie dobrze, jeżeli powiem
coś o Polsce. Zaangażowałam się i zabrałam do pisania
mego odczytu, raczej konferencji”5.
Dnia 12 kwietnia 1915 r. w Sztokholmie odbyła się
pierwsza konferencja w języku francuskim dla przedstawicieli ententy, a dwa dni później w języku niemieckim dla przedstawicieli państw centralnych. Hrabina
Ledóchowska, dzięki szlacheckiemu tytułowi oraz znajomości wielu języków, pozyskiwała licznych słuchaczy. Łącznie wygłosiła ok. 80 odczytów, a ich największa
liczba przypadła na lata 1915–1916. Prelegentka wygłaszała je w następujących językach: francuskim, niemieckim, angielskim, szwedzkim, duńskim i norweskim6.
Stawiała sobie za cel rozpowszechnianie wiedzy
o zniewolonej Polsce, pragnęła „budzić współczucie
dla nieszczęśliwych synów Polski”7 oraz zbierać pieniądze na potrzeby kraju.
Tematyka konferencji dotyczyła głównie historii
i kultury Polski, chociaż prelegentka sama mówiła, że
jej przemówienia nie mogą być porównywane z naukowymi wykładami: „Nie jestem uczoną historyczką ani
mówczynią. Moje odczyty nie mogą być porównywane
z tymi, do których przyzwyczajeni są studenci sławnego
na cały świat uniwersytetu Uppsalskiego. […] Zapewne
słyszeliście już lepsze, głębsze i bardziej naukowe wykłady o dziejach Polski, lecz dzisiaj polskie serce przemówi
do was! […] Nie wiem, czy mój wykład przyniesie wam
5
6
7
8
9

korzyść naukową, ale spodziewam się, że wzbudzi w sercach waszych uczucie sympatii i współczucia dla narodu,
który cierpiał i kochał, jak żaden inny naród na ziemi”8.
W swoich wystąpieniach hrabina Ledóchowska
zwracała uwagę na najważniejsze wydarzenia z dziejów ziemi jej przodków. Mówiła o początkach państwa
polskiego, dynastii piastowskiej, jagiellońskiej, szczególnie zwracając uwagę na postać królowej Jadwigi
oraz reformy uniwersytetu krakowskiego. Następnie
przedstawiała bitwę z Tatarami w 1241 r., podpisanie
unii lubelskiej w 1569 r., odsiecz wiedeńską w 1683 r.,
Rzeczpospolitą pod zaborami oraz powstania narodowe: listopadowe w 1830 r. i styczniowe w 1863 r.,
a także utworzenie polskich legionów we Włoszech.
Wygłaszając odczyt na temat katolicyzmu, zapoznała słuchaczy ze św. Kingą, bł. Czesławem, św. Jackiem,
bł. Szymonem z Lipnicy, św. Jolantą, św. Bronisławą,
św. Salomeą, św. Stanisławem Kostką oraz bł. Andrzejem Bobolą. Promowała również zasłużone dla Polski
osoby, choćby podczas wygłoszonego w Kopenhadze
przemówienia pt. Polska – kraj bohaterów. Przedstawiła
Duńczykom zasługi Jakuba Świnki, Władysława Jagiełły, Zygmunta I Starego, Zygmunta Augusta, Stanisława
Hozjusza, Piotra Skargi, Jana III Sobieskiego, Tadeusza
Kościuszki, Henryka Dąbrowskiego oraz Mieczysława
Ledóchowskiego. Kolejnym zagadnieniem poruszanym
przez nią było dziedzictwo kulturowe, które kształtowali: August Cieszkowski, Jerzy Libert, Artur Grottger,
Jacek Malczewski, Jan Matejko, Fryderyk Chopin, Robert
Schumann, Zygmunt Krasiński, Juliusz Słowacki, Adam
Mickiewicz oraz Henryk Sienkiewicz.
Matka Urszula, opisując historię powstania zgromadzenia, wspomniała, że odczyty cieszyły się dużą
popularnością, o czym świadczyła liczba słuchaczy.
W Göteborgu grono słuchaczy stanowiło 800 osób,
a 19 listopada 1915 r. w Kopenhadze było 500 gości9.
Bardzo często pojawiały się znane osobistości, jak na
przykład książę Szwecji Karol I z żoną księżną Ingeborgą, Selma Lagerlöf, Georg Brandes i wielu przedstawicieli ententy oraz państw centralnych. Hrabina Ledóchowska była również na prywatnej audiencji u króla
Norwegii Haakona VII.

Drukowana popularyzacja polskich
dziejów i kultury

Dzięki licznym wystąpieniom Matka Urszula przyczyniła się do wydania w Sztokholmie w 1917 r. zbioru artykułów z zakresu polskiej historii i kultury napisanych
w języku duńskim, szwedzkim i norweskim, ujętych
w książkę pt. Polonica. Przedmowę do niej napisali trzej
znani autorzy skandynawscy: Duńczyk Aage Meyer
Benedictsen, tłumacz Ogniem i Mieczem i Ojca zadżumionych, Norweg Jens Raabe oraz Szwed Alfred Jensen,

Tamże, s. 105–106.
J. Ledóchowska, Życie i działalność Julii Urszuli Ledóchowskiej, Warszawa 1998, s. 119.
Tamże, s. 118.
U. Ledóchowska, Jeszcze Polska nie zginęła, dopóki kochamy!, Częstochowa 2006, s 17.
Taż, Byłam…, s. 127–128.
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Leon Kaufmann, Zebranie członków Komitetu Generalnego Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce, w Vevey w Szwajcarii, 1916 (w rzeczywistości spotkania w tym składzie nie było, to
wyobrażenie artysty). Od lewej siedzą: Maria Sienkiewicz, Władysław Mickiewicz, Henryk Sienkiewicz, Helena Paderewska, Leonia Wierusz-Kowalska, Józef Wierusz-Kowalski;
na pierwszym planie troje dzieci Wierusz-Kowalskich; od lewej stoją: Szymon Askenazy, Ignacy Paderewski, Antoni Osuchowski; w tle m.in. Tadeusz Romer, Erazm Piltz oraz
dzieci Sienkiewicza: Henryk Józef i Jadwiga, zdjęcie z domeny publicznej

który przetłumaczył na język szwedzki Pana Tadeusza
oraz Irydiona. Autorem tekstu o Janie Matejce był Polak
– Maciej Szukiewicz, natomiast Ernest Łuniński napisał artykuł o pomniku księcia Józefa. Polonica zawierała
również tłumaczenia Kunda Berlina sonetów krymskich
Adama Mickiewicza oraz jego biografię opisaną przez
Mirikę Stjernstedt. Natomiast postać Kościuszki przybliżył Benedictsen. Z bardzo dużą aprobatą spotkał się
artykuł Ellen Key o Chłopach autorstwa Władysława
Reymonta, któremu w 1924 r. przyznano Nagrodę Nobla
w dziedzinie literatury10.

Filia Komitetu Veveyskiego

Działalność poza Komitetem

Hrabina Ledóchowska podejmowała różne inne inicjatywy, np. przygotowała wraz ze swoimi siostrami
i uczennicami kiermasz z operetką oraz balem, na
który zaprosiła delegacje wszystkich krajów prowa10
11

dzących wojnę. Zorganizowano go 26 kwietnia 1917 r.
Zagospodarowanie pomieszczeń w Grand Hotelu było
bardzo szczegółowo przemyślane, osobno zaprojektowano salę niemiecko-austriacką, francusko-angielską,
włosko-amerykańską oraz rosyjską i polską, ozdabiając
każdą narodowymi flagami. Hrabinie zależało szczególnie na przygotowaniu polskiej sali, ozdobionej w narodowe barwy, ponieważ chciała podkreślić, że Polska
istnieje i wciąż walczy o swoją suwerenność. Dochód
z loterii fantowej w wysokości 2000 koron został przeznaczony na szwedzką ochronkę dla dzieci11. Kolejną
inicjatywą było prowadzenie w Sztokholmie serii cotygodniowych wykładów z historii Polski oraz zabieganie o kontakty z Polonią. Nawiązanie więzi z rodakami przebywającymi w obcym kraju pozwalało m.in. na
wspólne przeżywanie świąt narodowych i religijnych,
co umacniało tożsamość narodową.

„Moją polityką jest Miłość!”

Hrabina Julia Ledóchowska, prowadząc szeroką
działalność patriotyczną na rzecz uzyskania przez Polskę niepodległości, spotykała się z wieloma osobami
różnych opcji politycznych i wyznań. W lipcu 1915 r.
Ignacy Daszyński powiedział do niej, że jest „jak Daniel w lwiej jamie – ułaskawia lwy”. Napisała o tym we
wspomnieniach:

Z. Zdybicka, Otworzyć serce. Apostolstwo matki Urszuli Ledóchowskiej, Warszawa 2003, s. 122.
U. Ledóchowska, Byłam…, s. 146.
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W ramach współpracy z Generalnym Komitetem Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce Ledóchowska była zobowiązana do tworzenia jego filii. Wspomniała o utworzeniu Komitetu, który jak napisała: „właściwie niewiele
zdziałał, ale samymi pięknymi nazwiskami pomagał
sprawie. […] Najważniejszymi członkami Komitetu byli:
Selma Lagerlöf, Oskar Montelius, Alfred Jensen”.
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„[…] poznałam pana Daszyńskiego, głośnego
socjalistę. Na mnie zrobił wrażenie ideowego
człowieka – wierzył w to co, głosił. Kiedyś pan
Łempicki poprosił, by mogło się odbyć u nas zebranie kilku panów na tematy polityczne. Spotkali
się więc: Daszyński, Patek, Łempicki, jeden Fin –
rewolucjonista i rabin – syjonista. Tamci pierwsi
też każdy z innej partii. Dość spokojnie odbyło
się spotkanie. Potem kolacja. Odprowadziliśmy
rodaków na stację. Zawsze mam w pamięci pana
Daszyńskiego stojącego w oknie wagonu i jego
słowa: «Nasza mateczka to jak Daniel w lwiej
jamie – ułaskawia lwy». Odtąd Daszyńskiego
już nie widziałam. Raz on, Łempicki i Piłsudski
przysyłali mi z Polski kartkę do Szwecji. Mnie
szkoda Daszyńskiego – chętnie bym go do Boga
skierowała”12.

Przyszła święta Kościoła katolickiego koncentrowała
się na tym, co łączy ludzi i w jaki sposób mogą wspólnie dążyć do uzyskania przez Polskę niepodległości
oraz jej rozwoju w okresie międzywojennym. Pytana
o swoje poglądy i opcje polityczne w różnych okolicznościach, odpowiadała: „Moją polityką jest Miłość!”.
Swoim życiem pokazała, że te słowa nie były pustą deklaracją, lecz dewizą jej patriotyzmu. Poprzez liczne
odczyty przyczyniała się do uświadomienia obcokrajowcom położenia Rzeczpospolitej od czasów zaborów
aż po skutki I wojny światowej.
Po uzyskaniu niepodległości przez Polskę nie zaprzestała działań na rzecz odbudowy swojego kraju.
Zabiegała o wychowanie dzieci i młodzieży, zwracała
uwagę rodzicom na wagę wychowania dzieci dla Boga
i ojczyzny. Swoim przykładem i słowem zachęcała do
uczciwej pracy i do budowania w ten sposób lepszego
społeczeństwa.

Wiadomości Historyczne 1/2021

„Nauczanie i wychowanie to moja
specjalność”

Pierwszym dziełem wychowawczym w krajach skandynawskich, które założyła Matka Urszula ze swoimi
siostrami, był Instytut Języków Obcych w Djursholmie pod Sztokholmem. Hrabina Ledóchowska zorientowała się, że przed wybuchem Wielkiej Wojny zamożne rodziny wysyłały swoje córki po ukończeniu szkoły
średniej na uzupełnienie edukacji za granicę. Spodziewała się, że jej projekt może spotkać się z zainteresowaniem z powodu odwołanych wyjazdów za granicę oraz
braku tego typu szkoły w Szwecji.
Miała świadomość, że dzięki odczytom na rzecz Generalnego Komitetu Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce
poznała wiele wpływowych osób, które pomogą jej
w rozpowszechnieniu informacji o nowo utworzonej
placówce. Dnia 15 września 1915 r. Instytut Języków
Obcych rozpoczął swoją działalność edukacyjną zaledwie z pięcioma uczennicami, ale ich liczba wzrastała
w szybkim tempie. W grudniu było ich już 26, w wieku od 17 do 24 lat. Wiadomość o szkole rozeszła się

do tego stopnia, że od września 1916 r. było już ponad
50 uczennic.
Instytut nie wyposażał absolwentek w dyplom
potwierdzający kwalifikacje językowe, nie stanowił
również jednostki państwowego nauczania. Wśród
uczennic były Szwedki, Norweżki, Dunki oraz kilka
Polek. Szwedki pochodziły głównie z arystokratycznych rodzin, Dunki były najczęściej córkami właścicieli
ziemskich, natomiast Norweżki wywodziły się z różnych środowisk. W szkole oprócz języka niemieckiego, francuskiego i angielskiego odbywały się także
wykłady z historii sztuki, które prowadziła osobiście
hrabina Ledóchowska13. W swoim wspomnieniach tak
scharakteryzowała uczennice: „Nasze panny były miłe,
ale to nie polskie natury. Płytkie, prawie bez religii, jedno miały w głowie: bawić się, stroić, «have del bra» –
jak mówią. O naukę im nie chodziło. Interesowały się
toaletami, zabawami i panami. Ale w kontaktach z nami
były miłe”14.
Matka Urszula oprócz kształcenia dziewcząt starała
się uwrażliwić je na potrzeby społeczne lokalnego
środowiska poprzez organizowanie różnych działań. W swoich wspomnieniach opisała reakcję jednej
z uczennic po zorganizowanej akcji charytatywnej, podczas której zbierano fundusze na ochronkę dla dzieci:
„W drodze powrotnej rzekła mi jedna z uczennic, poczciwa dziewczyna, Norweżka: «Nie miałam pojęcia, że
to tak przyjemnie innym coś dobrego zrobić!». Biedne
dzieci, nikt ich nie nauczył tego, co tak trafnie wyraża
niemieckie przysłowie: «Geben ist seliger denn nehmen»15. Zamknięto dla nich jedno z najpewniejszych
źródeł szczęścia!”16.
Hrabina Ledóchowska twierdziła, że dobroć jest
źródłem szczęścia, a dając coś innym z siebie i dzieląc
się własnymi talentami, sami zyskujemy. Miała nadzieję,
że tego typu działalność zaowocuje w przyszłym życiu
uczennic z Instytutu Języków niesieniem pomocy osobom potrzebującym.
W Szwecji Matka Urszula musiała nadal ukrywać
tożsamość zakonną swojej wspólnoty. Jednak, jak sama
wspominała, wśród uczennic swobodnie praktykowała
wyznawanie wiary katolickiej, chociażby poprzez posiadanie prywatnej kaplicy.
Kilkuletni pobyt świętej Urszuli w krajach skandynawskich zmobilizował ją do podejmowania współpracy z wieloma protestantami, przez co wyprzedziła
o kilkadziesiąt lat postanowienia Soboru Watykańskiego II, odnoszącego się do zagadnienia ekumenizmu w Kościele.
Program szkoły językowej zakładał również organizowanie wyjazdów edukacyjnych. Jednym z nich
było zorganizowanie kilkudniowej wycieczki do Alvastry i Vadsteny w czerwcu 1916 r. Hrabina Ledóchow12
13
14
15

brać”.

Tamże, s. 119.
J. Ledóchowska, Życie…, s. 141–1143.
U. Ledóchowska, Byłam…, s. 126.
Tłumaczenie z j. niemieckiego: „Przyjemniej jest dawać niż

ska podczas tego wyjazdu, oprócz zwiedzania zabytkowych miejsc, zorganizowała spotkanie z Ellen Key oraz
Vernerem von Heidenstamem. Szczegółowo napisała
o tym we wspomnieniach: „Na popołudnie zaprosił nas
Verner von Heidenstam do siebie, do Naddö. Przysłał
łódki, które zawiozły nas do jego rezydencji. Czekał
na nas na brzegu, powitał bardzo serdecznie, zaprowadził do domu, pokazał nam bibliotekę, salon, ogród.
Poprosiłam, by nam przeczytał śmierć Świętej Brygidy
z jego dzieła Święta Brygida. Usiadłyśmy w salonie, on
czytał dźwięcznym, przejętym świętością tego, co czytał, głosem. Zawsze mam w pamięci ostatnie słowa tej
książki, w której tak ślicznie scharakteryzował piękną
postać wielkiej córy Szwecji. Ofiarował mi swe wiersze
– ostatnią korektę z poprawkami – śliczne i głębokie. Na
zakończenie wizyty – wspaniała kolacja. Moje panny zachwycone, szczególnie poetą. […] Ta wycieczka na długo
w pamięci im i mnie pozostanie”17.

Przeprowadzka do Danii

16
17
18
19
20
21
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Powrót do Niepodległej

Po zakończeniu Wielkiej Wojny nie mogła od razu
wrócić do ojczyzny. Po pierwsze, niemożliwe było nagłe
przerwanie rozpoczętej pracy wychowawczej w Danii.
Po drugie, należało zebrać fundusze na zakup posiadłości w Polsce. W tym celu siostra Urszula rozpoczęła
w lutym 1920 r. cykl odczytów w Szwecji i Norwegii, zbierając datki na nowe dzieło. Po jednym z jej
wystąpień konsul norweski w Danii Botholf Andreas Stolt Nilsen ofiarował 20 000 koron na opłacenie

U. Ledóchowska, Byłam…, s. 148.
Tamże, s. 137.
J. Ledóchowska, Życie…, s. 145–146.
Kumotrem nazywany jest ojciec chrzestny przez matkę chrzestną i rodziców dziecka.
F. Kaptur, Wspomnienia o Matuchnie, [w:] Wspomnienia osób spoza zgromadzenia, red. s. Kosicka, Pniewy 2005, s. 87.
Tamże, s. 88.
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Instytut Języków Obcych Djursholmie istniał do
końca roku szkolnego 1917/1918. Następnie Matka Urszula zdecydowała się przenieść wraz ze swoimi
siostrami do Danii, ponieważ tam było możliwe swobodne wyznawanie wiary katolickiej oraz większe
pole działania dla Polonii. Ponadto zaczęły się do niej
zgłaszać kobiety z Danii zainteresowane życiem zakonnym, co w ogóle nie występowało w Szwecji. Dodatkową
trudnością była pogarszająca się sytuacja gospodarcza
w Szwecji, która będąc dobrze uprzemysłowiona, nie
była zaopatrzona w produkty rolne, a import stawał
się coraz bardziej uciążliwy. Komplikowało to zbiorowe
żywienie w internacie, zwłaszcza przy wygórowanych
wymaganiach uczennic18. Natomiast w Danii podczas
wojny przebywało ok. 16 000 polskich robotników, których dzieci wychowywały się bez odpowiedniej opieki,
a wśród nich powiększało się grono sierot i półsierot.

klucz do epoki

Hrabina Urszula Ledóchowska z uczennicami w Instytucie Języków w Djursholm,
Archiwum Główne SUSJK

We wrześniu 1917 r. Matka Urszula kupiła w Ålborgu
willę, którą przeznaczyła na ochronkę dla sierot po
polskich robotnikach. Wkrótce otworzyła Szkołę Gospodarstwa i Języków, z której dochód miał pokrywać
utrzymanie ochronki. Początki pracy Matki Urszuli w Danii opisał w swoich wspomnieniach Franciszek Kaptur,
który został jej wiernym współpracownikiem: „Było zebranie, na którym Matka mówiła: «Drodzy rodacy, czy
chcecie, abym założyła polską szkołę, aby dzieci wasze
się nie wynaradawiały?» Odpowiedzieliśmy: «Tak, chcemy mieć polską szkołę. Choć będzie nam trudno opłacać,
ale chętnie popieramy Matki decyzję». I zaraz zabraliśmy się do odbudowy szkoły, bo ona wymagała dużego
remontu. A potem trzeba było zakupić drzewo, węgiel
i wszystko, co potrzeba, aby polskim dzieciom było ciepło i dobrze. I przyjeżdżały tu dzieci polskie z różnych
stron – od Kopenhagi aż do granicy niemieckiej. Matka
przyjmowała wszystkie dzieci: chrzczone, nie chrzczone, ślubne i nieślubne. Wszystkie były równe. A mnie
Matka ciągle na kumotra19 wołała!”20.
Polonia, widząc zainteresowanie siostry Urszuli
ich losem, od razu zaangażowała się w jej inicjatywy.
Tamtejsza społeczność ceniła organizowane przez nią
przedstawienia z udziałem dzieci, a na jednym z nich
było nawet ok. 3000 osób. Nic więc dziwnego, że w dalszej części wspomnienia Franciszek Kaptur opisał silne
więzi duńskiej społeczności z Matką Urszulą: „Kiedy
w roku 1918 pojechała do Kopenhagi, do Norwegii,
a potem do Rzymu, czekaliśmy na przyjazd Matki do
Ålborga. Ludzie ustawili chorągiewki po obu stronach
alei – jedna polska, druga duńska – i rzucali przed nią
kwiaty. Tak Duńczycy kochali Matuchnę!”21.
Po uzyskaniu niepodległości przez Polskę hrabina
Ledóchowska pragnęła jak najszybciej opuścić kraje
skandynawskie, aby móc prowadzić działalność wychowawczą w ojczyźnie. Źródłem i celem tworzenia
więzi z wychowankami w jej życiu była miłość Boga,
której doświadczała i na którą pragnęła odpowiadać
w czynie, kochając każdego napotkanego człowieka,
bez względu na jego narodowość, opcję polityczną czy
wyznanie religijne.

klucz do epoki
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wo nie umarła ze strachu. W takim panicznym lęku
żyła aż do 15 sierpnia – pamiętnego dnia zwycięstwa. […] W Gnieźnie pociąg stał dość długo. Na
drugim torze widać było pociąg z rannymi żołnierzami. Wojna, ale dzięki Bogu, nie przeszkodziło
nam to wrócić do kraju. […] Tego samego dnia
gruchnęła wiadomość: «Cud nad Wisłą», bolszewicy uciekają, wielkie zwycięstwo, Warszawa obroniła się, Królowa Korony Polskiej ocaliła nas! Dzień
15 sierpnia pamiętny będzie i dla naszej Kongregacji. Pan Jezus wziął w tym dniu w posiadanie naszą
pierwszą kaplicę w Polsce”22.

Święta Urszula Ledóchowska, Archiwum Główne SUSJK
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posiadłości w Pniewach, w województwie wielkopolskim. Hrabina Ledóchowska, w ramach wdzięczności,
nazwała nową placówkę Zakładem świętego Olafa,
głównego patrona Norwegii.
Siostra Urszula z częścią sióstr i 20 najstarszych dzieci przyjechała do Pniew 8 sierpnia 1920 r. We wspomnieniach napisała:
„[…] po dwóch godzinach jazdy znów się zatrzymujemy na jakiejś stacji. Wychylam się przez okno
i pytam jaka to stacja:
– Gdańsk.
– Wciąż jeszcze Gdańsk?
– Tak, wciąż jeszcze Gdańsk i Gdańskiem pozostanie…
– nie o to chodzi, ale już dwie godziny jedziemy,
wciąż jeszcze jesteśmy w Gdańsku.
– pytanie tylko, czy bolszewicy nie zajęli kolei…
Kolejarz widząc moją przestraszoną minę
powiedział, że nam krzywdy nie zrobią. Niewielka to była pociecha, ale prawdę mówiąc nie
wiele się bałam. Myślałam, że przesadza. Przed
wyjazdem taki gwałt był z pakowaniem, iż nikt
do gazet nie zaglądał, więc nie bardzo byłyśmy zorientowane, co się w Polsce dzieje. Toteż
nic dziwnego, że biedna siostra Zaborska, kiedy z ciężkim sercem wróciła z portu do hotelu
po odprowadzeniu nas i zaczęła czytać gazetę, led-

Przyjazd do Polski nastąpił w trakcie bitwy warszawskiej, a jej zwycięstwo 15 sierpnia było dniem pierwszej
mszy świętej w Pniewach – pierwszym domu założonym przez Urszulę Ledóchowską na polskiej ziemi.
Przed powrotem do ziemi ojczystej postarała się
o uregulowanie w Watykanie spraw związanych z życiem
zakonnym, które prowadziła z siostrami w konspiracji
od czasów Petersburga i na specjalnych pozwoleniach
uzyskanych jeszcze od papieża Piusa X. Dnia 7 czerwca 1920 r. uzyskała pozwolenie Stolicy Apostolskiej na
przekształcenie wspólnoty w nowe zgromadzenie
o charakterze apostolskim pod nazwą Zgromadzenie
Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego. W latach
1920–1939 Urszula Ledóchowska założyła 36 wspólnot w Polsce, pięć we Włoszech oraz trzy we Francji23.
W roku jej śmierci zgromadzenie liczyło 777 sióstr24,
które podejmowały pracę m.in. w zakładach opiekuńczo-wychowawczych, przedszkolach, szkołach, bursach,
internatach i świetlicach. Jej działalność patriotyczno-wychowawcza została uhonorowana wieloma odznaczeniami. W dniu 22 lipca 1927 r. otrzymała od prezydenta Ignacego Mościckiego Krzyż Oficerski Orderu
Odrodzenia Polski za zasługi w dziedzinie narodowej,
a trzy lata później (19 grudnia) Krzyż Niepodległości.
Natomiast 23 października 1931 r. została odznaczona
krzyżem „Pro Fide et Ecclesia in Russia merito” za
zasługi dla wiary i Kościoła w Rosji. Podczas obchodów
50-lecia życia zakonnego w 1937 r. otrzymała honorowe
obywatelstwo Pniew, a 18 sierpnia Złoty Krzyż Zasługi
za pracę społeczną dla kraju.
Urszula Ledóchowska zmarła 29 maja 1939 r.
w Rzymie. Została beatyfikowana przez Jana Pawła II
w 1983 r. w Poznaniu, a kanonizowana 18 maja 2003 r.
w Rzymie. Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa
Konającego, którego jest założycielką, liczy obecnie ponad 750 sióstr, pracujących w 87 wspólnotach, na pięciu
kontynentach, w 14 krajach w: Polsce, Niemczech, Włoszech, Francji, Finlandii, Ukrainie, Białorusi, Rosji, Kanadzie, Argentynie, Brazylii, Boliwii, Tanzanii, Filipinach.
22

U. Ledóchowska, Byłam…, s. 200–204.
Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego,
Szkic historyczny – stan aktualny 1920– 1980, red. Z. Raułuszkiewicz,
Poznań 1981, s. 33–34.
24
Tamże, s. 241.
23

Kinga Jaros
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iemiecką listę narodową w Okręgu Rzeszy
Gdańsk-Prusy Zachodnie podpisało ok. 950 tysięcy osób, w tym znaczne grono Kaszubów1. Po
wojnie ludzie ci doświadczyli wielu upokorzeń
oraz nieprzyjemności z powodu podjęcia takiej
decyzji. Nawet dziś historie o „dziadku w Wehrmachcie”
są dla wielu Kaszubów tematem tabu. Czy w istocie jest
się czego wstydzić?

Ziemie wcielone do Rzeszy

W 1920 r. Kaszuby, na mocy traktatu wersalskiego,
zostały rozczłonkowane między trzy organizmy państwowe: Rzeszę Niemiecką, Polskę oraz Wolne Miasto
Gdańsk. Największa część Kaszub znalazła się w granicach państwa polskiego. Niemcy nie zamierzali jednak
zrezygnować z panowania nad ziemiami dawnego zaboru pruskiego. Przez cały okres przed II wojną światową
uprawiali agresywną propagandę rewizjonistyczną
w stosunku do ziem Pomorza Gdańskiego, wysuwali roszczenia dotyczące tzw. korytarza oraz Wolnego

1

Ziemie kryształowo niemieckie

Namiestnikiem okręgu został Albert Forster – blisko
związany z Adolfem Hitlerem szef gdańskiego oddziału
NSDAP. We wrześniu 1939 r. Führer wyraził życzenie,
by Pomorze stało się w ciągu 10 lat „kryształowo niemieckie”. Forster uważał, że uda mu się tego dokonać,

Mapa podziału administracyjnego współczesnych Kaszub wg dr. Jana Mordawskiego,
fot. Jan Mordawski

S. Bykowska, Rehabilitacja i weryfikacja narodowościowa ludności polskiej w województwie gdańskim po II wojnie światowej, Gdańsk 2012,
s. 136–137.
2
W. Jastrzębski, J. Sziling, Okupacja hitlerowska na Pomorzu Gdańskim w latach 1939–1945, Gdańsk 1979, s. 20–22.
3
S. Grochowina, K. Kącka, Polityka niemieckich władz okupacyjnych na Pomorzu Gdańskim. Dokumentacja wybranych problemów, Toruń
2018, s. 28.
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Okręg Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie z podziałem na rejencje oraz powiaty
w sierpniu 1943 r.

Miasta Gdańska. W Gdańsku rozbudowywali też intensywnie struktury NSDAP (Narodowosocjalistycznej
Niemieckiej Partii Robotników) i przygotowywali grupy
szturmowe do ataku na polskie terytoria2.
Podczas wojny Kaszuby znalazły się na pierwszej
linii niemieckiego frontu. Obrona Pomorza była niewystarczająca, dlatego Niemcy szybko zajmowali kolejne miejscowości i sprawnie montowali tam aparat
administracyjny. Dnia 26 października 1939 r. Pomorze wcielono do państwa niemieckiego jako Okręg
Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie. Oznaczało to, że ziemie te nie miały statusu ziem okupowanych, jak Generalne Gubernatorstwo, lecz stały się częścią państwa
niemieckiego3. Obowiązywało od tej pory niemieckie
prawo, a rdzenna ludność została zepchnięta do roli
mieszkańców drugiej kategorii, taniej siły roboczej.
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Kaszubi na niemieckiej liście narodowej
– zdrajcy czy poszkodowani?
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terminem „warstwa pośrednia”, którym określał osoby
niebędące narodowości niemieckiej, ale zwracające się
ku niemczyźnie, czyli przykładowo Kaszubów6.
O Kaszubach wypowiadali się również najznamienitsi dygnitarze nazistowscy, tacy jak Heinrich Himmler.
Uważał on, że należy wspierać mniejszość kaszubską,
by przestała identyfikować się jako Polacy, a następnie
przeprowadzić odpowiednie badania rasowe i odpowiednie jednostki zniemczyć, a resztę ludności wysiedlić z obszaru Rzeszy. Miał nadzieję, że pojęcie „Kaszuba”
za pięć lat nie będzie już w ogóle funkcjonowało. Dawał
więc mniejszości kaszubskiej duże szanse na szybką
germanizację, a właściwie „regermanizację”, ponieważ
również uważał, że w znacznej części ludności kaszubskiej płynie niemiecka krew7.

Akcja eksterminacja
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wykorzystując jedynie połowę tego czasu4. Od tej pory
starał się jak najszybciej sprostać zadaniu, by zdobyć
uznanie Hitlera. Początkowo miał nadzieję na wysiedlenie znacznej części miejscowej ludności i osiedlenie
w jej miejsce Niemców z głębi Rzeszy, jednak akcja nie
rozwinęła się na taką skalę, jakby sobie tego życzył. Postawił więc na taktykę masowej germanizacji rdzennej ludności zamieszkującej podległe mu ziemie5.

Kaszubi to nie Polacy

Od września do grudnia 1939 r. trwała na Kaszubach
wzmożona akcja eksterminacyjna. Usuwano wszystkie
osoby, które uważano za niebezpieczne dla niemieckiego panowania, które mogły się stać zarzewiem ruchu
oporu, mogły zagrozić znaczeniu własności niemieckiej
lub prowadzić wśród ludności akcję uświadamiającą.
Mordowano więc księży, członków polskich organizacji, posiadaczy większych majątków oraz szeroko
pojętą inteligencję, np. nauczycieli, prawników, lekarzy czy urzędników. Zabijano również osoby chore
psychicznie, ponieważ według nazistów były „niegodne życia”, a także wielu Polaków i Kaszubów, z którymi
Niemcy chcieli wyrównać sąsiedzkie porachunki8.
Wkraczające do miejscowości kaszubskich z wojskiem niemieckim jednostki specjalne dysponowały
listami nazwisk osób z góry skazanych na śmierć.
Symbolami „krwawej jesieni” stały się miejscowości takie jak Piaśnica koło Wejherowa czy Szpęgawsk w pobliżu Starogardu Gdańskiego. Łącznie przez cztery miesiące zamordowano ok. 50 tysięcy Pomorzan9.

Przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego
Niemcy za pomocą różnych środków (np. prasy) starali
się wpłynąć na oderwanie mniejszości kaszubskiej
od wspólnoty polskiej. Politykę tę kontynuowano
po 1 września 1939 r. Forster promował teorie historyczne, w których starał się udowodnić, że Kaszubi są
w znacznym stopniu spokrewnieni z Niemcami. Mówił,
że lata krzyżackiego panowania oraz zaboru pruskiego zaowocowały tym, że wiele rodzin ma niemieckich przodków, nawet o tym nie wiedząc. Ludzi niemieckiej krwi należy więc odnaleźć, zaopiekować się
nimi i przyjąć do niemieckiej wspólnoty. Posługiwał się

Ludność kaszubską pozbawioną warstwy przywódczej Forster postanowił poddać szerokiej akcji zniemczania. W grudniu 1940 r. wytypował kilkadziesiąt tysięcy osób do tzw. selekcji wstępnej, podczas której
kwalifikowano ludność do wpisu na niemiecką listę
narodową (Deutsche Volksliste, dalej skrót: DVL). Selekcje odbywały się w latach 1941–1942. Nie polegały
na szczegółowych badaniach rasowych; sprawdzano
znajomość języka niemieckiego, zachowanie w stosunku do miejscowych Niemców, a także obecność
„typowo niemieckich cech”, takich jak umiłowanie porządku. O pozytywnym wyniku takiego badania mogło

Albert Forster (z lewej) w towarzystwie Adolfa Hitlera, Gdańsk 1939, fot. nieznany
(z kolekcji Narodowego Archiwum Cyfrowego)

4

Przygotowania do germanizacji

C. Madajczyk, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t. 1, Warszawa 1970, s. 393.
W. Jastrzębski, Polityka narodowościowa w Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie (1939–1945), Bydgoszcz 1977, s. 384.
6
D. Schenk, Albert Forster, gdański namiestnik Hitlera, Gdańsk 2002, s. 296.
7
G. Grochowina, K. Kącka, dz. cyt., dok. 25, s. 124–125.
8
B. Bojarska, Eksterminacja inteligencji polskiej na Pomorzu Gdańskim (wrzesień–grudzień 1939), Poznań 1972, s. 62, 120–121, 135.
9
W. Jastrzębski, dz. cyt., s. 79, 83–87; B. Bojarska, dz. cyt., s. 66–67; I. Mazanowska, T.S. Ceran, Wstęp, [w:] Zapomniani kaci Hitlera. Volkdeutscher
Selbstschutz w okupowanej Polsce 1939–1940. Wybrane zagadnienia, Bydgoszcz–Gdańsk 2016, s. 8.
5
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Egzekucja w Piaśnicy, fot. Waldemar Engler

Masowy grób w Wielkiej Piaśnicy, fot. Paweł Marynowski

zaważyć nawet brzmiące z niemiecka nazwisko, co
było w rejonie Kaszub dość powszechnym zjawiskiem10.
Osoby poddane badaniu zostały z góry do tego wyznaczone, nie miały więc możliwości wyboru. Jeżeli
komisja wydała pozytywną opinię, badany otrzymywał
zaświadczenie o „nieprzynależności do narodowości
polskiej” i był zobowiązany do złożenia podania o wpis
na niemiecką listę narodową11.

Niemiecka lista narodowa

10

W. Jastrzębski, dz. cyt., s. 402–404, 407–411.
Tamże, s. 411–412.
12
Tamże, s. 415–416.
13
Tamże.
14
S. Grochowina, K. Kącka, dz. cyt., dok. 105, s. 288–290.
15
C. Madajczyk, dz. cyt., s. 413; L. Jażdżewski, Życie codzienne na
Kaszubach w okresie okupacji hitlerowskiej, „Studia Gdańskie” 2000,
t. 13, s. 292.
11

Rok 1941 okazał się dla Niemców przełomowym:
wojna ze Związkiem Radzieckim się przedłużała,
a na froncie wschodnim oddawało życie wielu żołnierzy.
Powoływano pod broń mężczyzn coraz młodszych i coraz starszych. Cierpiała na tym gospodarka, ponieważ
zaczynało brakować fachowców. Te wydarzenia podyktowały warunki akcji zniemczania Pomorzan przez
kolejne miesiące. W lutym 1942 r. Albert Forster wydał
odezwę nawołującą do wpisów wszystkich, którzy się
do tego kwalifikują, a więc również Kaszubów, uznanych
za mniejszość spokrewnioną z rasą germańską. Masową akcję rozpoczęto, aby uzupełnić braki osobowe
w wojsku i gospodarce spowodowanych toczącą się
wojną14.
Wobec osób, które unikały wpisu na DVL, wyznaczono surowe kary, takie jak zesłanie do obozu koncentracyjnego. Osoby bez zaświadczenia o wpisie były
zastraszane przez policję, pracodawców, odmawiano im
kartek na żywność, grożono wysiedleniem. Zapanowała
atmosfera strachu i niepewności. Grożono, że każdego, kto nie dokona wpisu na DVL, będzie się po zwycięskiej wojnie traktowało jak najgorszego wroga. Mimo
panującej grozy ludność nadal niechętnie podchodziła
do wpisywania się na DVL. W miejscowościach urządzano debaty, ludność dyskutowała, czy należy ugiąć
się pod niemiecką groźbą. Znaczna część ludności po
zastanowieniu zdecydowała się na wpis, by chronić siebie oraz bliskich15.
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Nieprzyjemne skutki

Wpis na niemiecką listę narodową nie oznaczał
w żadnym wypadku nic przyjemnego. Z jednej strony
wpisany narażał się na nieprzyjemności ze strony miejscowej społeczności, szczególnie zaś osób, które odmówiły wpisu. Przypadki szykanowania oraz uważania
takich ludzi za zdrajców zdarzały się niezwykle często. Z drugiej strony na wpisanego spadały obowiązki
niemieckiego obywatela: wychowanie dzieci zgodnie
z niemieckim duchem, nakaz używania języka niemieckiego w życiu codziennym, udział w niemieckim życiu
społecznym i organizacyjnym oraz najbardziej bolesny – służba w wojsku16.
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W marcu 1941 r. wydano rozporządzenie o niemieckiej liście narodowej. Kaszubów z góry zamierzano
wpisywać do III grupy DVL i nadawać im tymczasowe
niemieckie obywatelstwo z możliwością odwołania.
Dla osób, które pozytywnie przeszły „selekcję wstępną”,
wpis był przymusowy, pod groźbą przekazania nazwisk
gestapo. Akcja toczyła się bardzo powoli, ludność niechętnie przyjmowała niemieckie obywatelstwo. Z jednej strony wpis na DVL otwierał perspektywy lepszych
warunków materialnych, łatwiejszego dostępu do
żywności i zrównania w prawach z Niemcami, jednak
z drugiej strony oznaczał złamanie zasad moralnych
oraz wiele nieprzyjemnych obowiązków, jak służba
w Wehrmachcie12.
Niewielu Kaszubów w tym czasie zgłosiło się na DVL
z własnej woli, choć nie należy generalizować, ponieważ zdarzały się również takie osoby. Były to głównie
przypadki Kaszubów mających niemieckie korzenie czy
chcących odzyskać skonfiskowane przez Niemców gospodarstwo13. Nie wszyscy mieli też wykrystalizowane poczucie przynależności narodowej, więc pewne
grono osób kierowało się korzyściami materialnymi
i wygodą, ponieważ nie zależało im na pielęgnowaniu
polskości.

Masowe wpisy

klucz do epoki

Dlaczego więc Kaszubi decydowali się na wpis?
Pierwszym czynnikiem był wszechobecny strach.
Społeczność żyjąca w niewiedzy, co przyniesie kolejny
dzień, doświadczona dotkliwie pierwszymi miesiącami
okupacji naznaczonymi krwią ich najbliższych, skłonna
była poszukiwać możliwości stabilizacji. Drugim czynnikiem był przymus. Każdy, kto chciał pracować czy żyć
na znośnej stopie życiowej, z racji bycia Kaszubą, musiał
dokonać wpisu na DVL. Takie były realia życia w tamtym
czasie, a opornych umieszczano w obozach, nachodzono
w domach i usuwano z miejsc pracy. Trzecim czynnikiem
była pokusa podniesienia stopy życiowej. Zdarzali się
ludzie, którzy dokonywali wpisów na DVL, by otrzymywać lepsze zaopatrzenie w żywność czy starać się o zwrot
skonfiskowanego przez Niemców gospodarstwa. Takich
osób było jednak stosunkowo najmniej.

Jak ich ocenić?

Wiadomości Historyczne 1/2021

20

Akcja wpisywania na DVL zakończyła się w czerwcu 1944 r. Kaszubów, którzy zostali wpisani na listę,
było ok. 300 tysięcy17. Należy jednak zdawać sobie
sprawę, że ludzie ci w znacznej większości nie uczynili
tego z własnej woli, lecz pod przymusem, martwiąc się
o życie swoje oraz swoich najbliższych. Pomorzan wpisanych na DVL porównuje się dość często z volksdeutschami z Generalnego Gubernatorstwa, trzeba jednak
zdawać sobie sprawę, że sytuacja w tych regionach była
zupełnie inna. Wpisanie na DVL w Generalnej Guberni
było najczęściej aktem współpracy z okupantem bądź
próbą podwyższenia statusu społecznego; w Okręgu
Gdańsk-Prusy Zachodnie było przykrą koniecznością,
narzuconym z góry aktem, który przynosił więcej strat
niż korzyści, szczególnie strat moralnych.
Niezwykle mocno wpis rodziny na DVL przeżywali
młodzi mężczyźni, którzy musieli w konsekwencji decyzji ojca rodziny udać się na front i walczyć w znienawidzonym, niemieckim mundurze. Bolesław Bork,
w tym czasie młody Kaszuba, wspominał: „Tego roku
z woli naszych ojców staliśmy się, jak to powszechnie
mawiano, niemieckim mięsem armatnim. Po wielotygodniowej debacie, dziesiątkach tajnych spotkań, ojcowie
nasi, wbrew naszej woli przyjęli niemieckie obywatelstwo tymczasowe […]. Nie mogliśmy się z tym pogodzić,
choć rozumieliśmy doskonale, że nasi ojcowie nie mieli
w zasadzie innego wyjścia. Osoby, które sprzeciwiały się
Niemcom i odmówiły przyjęcia zielonych Ausweisów,
kierowane były do obozów, a ich gospodarstwa przekazywane były Niemcom […]”18.
Kaszubi wpisani na niemiecką listę narodową byli
powoływani do Wehrmachtu od 1942 r. aż do końca
wojny. Wielu z nich nie stawiło się do punktu poboru
i wybrało życie partyzanta, co kończyło się w przy16
17
18
19
20

W. Jastrzębski, dz. cyt., s. 399–400.
S. Bykowska, dz. cyt., s. 136–137.
B. Bork, Ścieżki, bezdroża i drogi, Gdańsk 1984, s. 185.
Tamże, s. 188, 190, 207–208.
Tamże, s. 197.

Bolesław Bork w 2008 roku, fot. Adam Kumiszcza

kry sposób dla ich rodzin, umieszczanych w obozach
koncentracyjnych lub przesiedleńczych, gdzie panowały
skandalicznie złe warunki bytowe. Ci, którzy dla dobra
najbliższych zdecydowali się wyjechać na front, czynili
to z polską pieśnią na ustach, pokazując swoją niechęć do niemieckiego wojska. Zresztą w trakcie służby
również starali się Niemcom szkodzić, włączając się
w struktury organizacji antyniemieckich czy sabotując poczynania Wehrmachtu, niszcząc sprzęt19.
Bolesław Bork pisał w swoich wspomnieniach: „Tych
problemów, takiego moralnego udręczenia nie przeżyli
rodacy z innych stron Polski i dlatego do dnia dzisiejszego nie mogą nas zrozumieć, właściwie ocenić i należycie potraktować. Doświadczamy z tytułu przymusowej
służby w armii niemieckiej do dnia dzisiejszego wielu
upokorzeń, jesteśmy napastowani i szykanowani przez
nieodpowiedzialnych współobywateli, choć my wszyscy, wehrmachtowcy, posiadamy dokumenty rehabilitacyjne. Służyć Polsce w mundurze polskiego żołnierza
lub w partyzantce to prosta sprawa, zwykła obywatelska powinność. Ale jak służyć ojczyźnie w obcym i tak
znienawidzonym mundurze niemieckim?”20. Te słowa
oddają przykre nastroje panujące wśród Kaszubów wpisanych na DVL.
Oceny dotyczące osób wpisanych na niemiecką listę
narodową, szczególnie Kaszubów, należy formułować
bardzo ostrożnie. Każdy przypadek był inny i każdy należy rozpatrywać indywidualnie. Większość sprowadza
się jednak do wspólnego mianownika, jakim była próba
ochronienia siebie i najbliższych przed niemieckimi represjami. Ojcowie rodzin często ryzykowali życie
swoje i starszych synów, by uchronić żony oraz młodsze dzieci. Odpowiadając więc na pytanie postawione
w tytule – przeważającą część Kaszubów wpisanych na
DVL należy uznać za ofiary reżimu, a nie za zdrajców.
Często takie osoby osądzano pochopnie i niesprawiedliwie, wypominano wysługiwanie się Niemcom i uległość;
pamiętajmy jednak o tym, by osądy formułować na podstawie faktów historycznych, nie zaś emocjonalnych
przesłanek.
Zdjęcia: Wikimedia Commons

Zapomniane konflikty na wyznaniowych nekropoliach
Maciej Kijowski

W

latach 1957–1958 spotykano się z przypadkami „pogardliwego i dyskryminującego stosunku rzymskokatolickiego kleru wobec pochowania zwłok osób bezwy[z]naniowych lub
przynależnych do innego wyznania”1, choć nie
tylko wtedy, bo przecież i znacznie wcześniej, i również
po wejściu w życie ustawy z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych2. Okres tuż po przełomie
Października 1956 r. ma jednak dla omawianego problemu niezmiernie ważne znaczenie, w historii Polski
Ludowej stanowił on bowiem zrazu epizod ścisłego
zbliżenia między państwem a Kościołem katolickim,
a następnie sukcesywnego rozluźniania tego sojuszu,
aż po datowany na rok 1960 (wydarzenia w Krakowie
i Zielonej Górze) kres złudzeń na jego pełne wzajemnego szacunku trwanie. Co zaskakujące, wśród analiz konfliktów czy zadrażnień powstałych między obu stronami w latach 1957–1960 nie znaleziono informacji o tych
zaistniałych w obszarze cmentarnictwa.

Problemy z pochówkiem

1

Zob. ks. W. Wysoczański, Z problematyki prawnej wolności sumienia i wyznania w Polsce Ludowej, „Rocznik Teologiczny” 1971, z. 1, s. 165.
Dziennik Ustaw z 2020 r., poz. 1947.
3
Cyt. za: T. Frey, Upiory średniowiecza straszą w Żurominie!, „Trybuna Mazowiecka” 1958, nr 45, s. 1.
4
Cyt. za: S. Madzelan, Spowiedź z nie popełnionych grzechów, [w:] Mniejszość w warunkach zagrożenia. Pamiętniki Łemków, red. W. Sitek,
Wrocław 1996, s. 108.
5
Biuletyn nr 117/244, Komisja Spraw Wewnętrznych [Sejmu], s. 13.
2
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Szczególnie gorszący a zarazem spektakularny charakter miały w tym obszarze wydarzenia w Żurominie. W dniu 14 lutego 1958 r. zmarł przewodniczący
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Żurominie
Stanisław Nikiel, w następstwie czego przedstawiciele
lokalnych władz usiłowali uzgodnić z katolickimi proboszczem i wikariuszem szczegóły pogrzebu na parafialnym cmentarzu. Księża poradzili jednak, by „ojca
miasta” pochować „pod płotem”, tam, „gdzie się grzebie
samobójców”, proboszcz dodał zaś, by pochować go „jak
się chowa Żydów, Turków i komunistów”3.
Kiedy dwa dni później na cmentarz wkroczył złożony
z ok. 1500 osób kondukt żałobny, tłum podżegany przez
duchownych (w tym proboszcza, który jednoznacznie
wypowiedział się w tej sprawie z ambony) czynnie usiłował zapobiec pochówkowi: rękami m.in. uczniów
szkoły podstawowej zasypano przygotowany uprzednio
grób i usypano pod murem pryzmę kamieni, ponadto
obrzucono rodzinę zmarłego wyzwiskami i gwizdami tudzież pobito milicjantów, szczęśliwie jednak nie doszło
do rozbicia trumny i zbezczeszczenia ciała.

Godne pożałowania wydarzenia o tyleż wyznaniowym
co narodowościowym podłożu nastąpiły już w 1948 r.,
gdy w Torzymiu społeczność łemkowska pochowała
swą rodaczkę, Eufemię Merenę, za płotem cmentarza
katolickiego, ponieważ ksiądz nie pozwolił jej na nim
pogrzebać. Do podobnych incydentów doszło w wielu
innych miejscowościach, w tym najpewniej w Trzmielowie, gdzie po śmierci łemkowskiego dziecka katolicki
duchowny „przyleciał na motorku i stanowczo zabronił
wejścia z nim na cmentarz”, a na błagania zrozpaczonej
matki i jej desperackie pytanie, gdzie ma pogrzebać niemowlę, odpowiedział: „a co mnie to obchodzi, możecie
go pochować i na tym podwórku”4; do pochówku na
cmentarzu komunalnym doszło dopiero po interwencji
podjętej przez rodzinę pod adresem prokuratora.
W roku 1957 doszło do wstrząsających wydarzeń
na cmentarzu katolickim w Zelowie, gdzie katolicki
duchowny przez pięć dni uniemożliwiał przyjęcie
zwłok świadka Jehowy, inspirowany zaś przezeń tłum
najpierw nie dopuszczał do wniesienia ciała na cmentarz, a następnie, po odebraniu trumny żonie zmarłego,
pogrzebał go w katolickim ceremoniale – w rezultacie
naruszenia prawa akt oskarżenia przeciw ośmiu
oskarżonym wpłynął do Sądu Wojewódzkiego w Łodzi 14 sierpnia 1957 r., natomiast wyrok w sprawie
IV K 144/57 zapadł 6 lutego 1958 r. Analogicznie: wyrok
skazujący dziewięć osób w procesie żuromińskim wydał 26 maja 1958 r. Sąd Wojewódzki dla Województwa
Warszawskiego w Warszawie.
Podobnie w Szczuczynie, również w roku 1957,
rozfanatyzowany tłum nie dopuścił do pochowania
na cmentarzu zwłok innego świadka Jehowy. Kolejny
przykład pochodzi z Cieszyna, gdzie ksiądz katolicki
odmówił pochowania na cmentarzu swojego wyznania
ciała kobiety tylko dlatego, że jako rozwódka wstąpiła – bez ślubu kościelnego – w cywilny związek małżeński. Komisja Spraw Wewnętrznych Sejmu omawiała
3 grudnia 1958 r. podobny przykład z Gniezna, gdzie
„ze względu na opór władz kościelnych przez kilka dni
odwlekała się sprawa pogrzebu człowieka, który wziął
tylko ślub cywilny”5. W roku 1958 w Żmigrodzie katolicki proboszcz zabronił udostępniania kostnicy prawosławnym; dużo wcześniej, bo w 1949 r. wyrzucono
krzyż prawosławny z cmentarza w Górowie Iławeckim,
w ślad za czym konflikty między obu konfesjami na tle
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Wojna o cmentarze?
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korzystania z nekropolii wybuchały też w Lesznie Górnym (1956), Gryficach (1957) czy Pile (1958).
Ponadto dochodziło niejednokrotnie do wyrażania
przez katolickich duchownych odmowy pochowania
na katolickim cmentarzu zwłok osób, które przeprowadziły konwersję na prawosławie czy związały
się z prawosławnymi partnerami. Kiedy zabroniono
pogrzebu na katolickim cmentarzu w Zabłudowie („nie
przyjmę, bo z prawosławną mieszkał”), prawosławny
ksiądz przyjął ciało do pochówku na własnej nekropolii.
Tak było i w innych miejscach, np. w Folwarkach, gdzie
„też mieszkał jeden z prawosławną katolik”, a gdy katolicki ksiądz odmówił sprawienia pogrzebu byłej katoliczce na cmentarzu katolickim w Michałowie (wyraziła
wolę pochowania obok szczątków jej matki), przybył na
ten cmentarz i dokonał egzekwii ksiądz prawosławny6.
Do spektakularnych wydarzeń doszło w 1957 r. w Dobiegniewie, gdzie z wyraźnej inspiracji katolickiego duchownego tłum usiłował nie dopuścić do pochowania
członka społeczności łemkowskiej, obrzucając jego
rodaków nie tylko gradem wyzwisk, lecz także kamieniami i grudami ziemi. Do pogrzebu doszło dopiero pod
ochroną przybyłej z Gorzowa Wielkopolskiego kompanii pogotowia milicyjnego, na skutek interwencji
władz wojewódzkich przeniesiono księdza do powiatu
Nowa Sól, a na cmentarzu w Dobiegniewie wydzielono
prawosławną kwaterę.
W następstwie ataków ze strony katolickich duchownych przeciw erygowaniu w 1958 r. parafii prawosławnej w Wysowej pojawiły się pogłoski, że uczęszczający
do cerkwi nie tylko zostaną przesiedleni do ZSRR (to
zupełny absurd), lecz także nie mają szansy na pochówek na katolickim cmentarzu. Nie dziwi przeto, że nader często wysuwano przed końcem lat pięćdziesiątych
ubiegłego wieku rozsądne postulaty przejęcia cmentarzy wyznaniowych pod opiekę lokalnych władz
państwowych. W 1961 r. doszło do kontrowersji innej natury w Strzelcach Krajeńskich, gdzie proboszcz
katolicki nie tylko ostrzegał współwyznawców przed
uczęszczaniem do cerkwi prawosławnych, lecz także czynił trudności w organizowaniu prawosławnych
pogrzebów, uzależniając je od swojej zgody, a rodziny
zmarłych ubiegające się o jej otrzymanie nakłaniał
do sprawienia pochówku w obrządku rzymskim. Inne
przykłady katolicko-prawosławnych animozji cmentarnych dotyczą Lubina (1962), Zielonej Góry (1964) czy
Łagoszowa Wielkiego (1967).

Cmentarne animozje

Mimo upływu co najmniej kilku lat od wejścia w życie
ustawy z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu
zmarłych pochówki stanowiły nadal jedną z ważniejszych płaszczyzn antagonizmów katolicko-ewangelickich. Przykładowo: w Ustroniu odmawiano na
6

cmentarzu katolickim pochowania nawet katolików, np.
w sytuacji, w której zmarłym był mężczyzna pozostający z ewangeliczką w cywilnym związku małżeńskim.
W podobnych wypadkach miejsca na cmentarzu ewangelickim udostępniał proboszcz luterański, przy czym
warto podkreślić, że problem tego typu nietolerancji na
cmentarzu katolickim przestał istnieć, odkąd funkcjonuje w Ustroniu cmentarz komunalny.
Kilkanaście lat obowiązywania nowej ustawy najzupełniej nie wpłynęło na to, że proboszcz parafii katolickiej w Gwoźnicy Górnej odmówił początkowo zgody na
świecki pogrzeb wybitnego poety Juliana Przybosia na
administrowanym przez tę parafię cmentarzu; szczęśliwie opór został przełamany, a do pogrzebu doszło
10 października 1970 r.

Poznań – przykład odmienny

W dniu 27 października 1958 r. w Ujściu kapitan
pilot Kazimierz Suchan zginął w katastrofie samolotu
wojskowego UTI MiG-15, na pokładzie którego odbywał lot jako instruktor. W związku z jego pochówkiem
doprowadzono do paradoksalnej sytuacji, w której wojsko zmuszone było stanąć w obronie poszanowania
uczuć religijnych rodziny zmarłego przed duchownym. Mimo oporu duchownego i przesuwania terminu
pogrzebu, doszło doń 31 października 1958 r. na Cmentarzu Jeżyckim w Poznaniu (kwatera III, rząd 27, strona
prawa) jako do pierwszego z trzech pochówku w tym
dniu. Dziś postać kpt. Suchana jest raczej zapomniana.
Dostrzeżono go co prawda wśród spoczywających na
Jeżycach w publikacji wydanej przez cmentarz na jubileusz stulecia, lecz nie ulokowano go wśród oficerów
Wojska Polskiego (nie wiadomo dlaczego), lecz skierowano do pośledniej kategorii „Inne osoby”, w której
prócz dat urodzenia i śmierci dodano jedynie, że „zginął
śmiercią lotnika”7.
Jak wielką tragedią stała się śmierć kapitana Suchana
dla jego bliskich, można sobie tylko próbować wyobrażać. Ile łez wylano w Poznaniu, w rodzinnej Złotej,
w bliskim kapitanowi i mnie Tarnowie? Zginął ukochany mąż, ojciec, brat i syn. Wydaje się, że w tak trudnych
chwilach, w obliczu nadchodzącego Święta Zmarłych,
każdy, kto żyw, ruszy z pomocą rodzinie zmarłego. Najcenniejszego wsparcia udzieliły Siły Zbrojne, biorąc
na siebie przewiezienie zwłok do Poznania (to wdowa
prosiła o pogrzeb na Jeżycach z uwagi na bliskość zamieszkiwania jej rodziny), organizację pogrzebu i niespodziewany mozół rokowań, które przyszło prowadzić
w tej sprawie z gestorem cmentarza.
Skoro wypadek nastąpił w poniedziałek, a pogrzeb
zaplanowano na czwartek, 30 października 1958 r., do
załatwienia pozostało wiele spraw. Do kancelarii parafialnej wydelegowani oficerowie przychodzili cztery
razy i cztery razy odchodzili z niej z niczym. Za pierw-

Zob. J. Straczuk, Cmentarz i stół. Pogranicze prawosławno-katolickie w Polsce i na Białorusi, Wrocław 2006, s. 121–123.
Wybrane osoby pochowane na cmentarzu, opr. L. Krajkowski, [w:] Zabytkowy Cmentarz Jeżycki w Poznaniu 1905–2005, red. A. Węcka, Poznań
2006, s. 31. Grób kapitana lokalizuje się tam jako P 22/24.
7
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Nie mam wątpliwości co do tego, że biskup zobowiązał proboszcza jeżyckiej parafii, ks. prałata Henryka
Lewandowskiego do osobistego (wreszcie) przyjęcia
wojskowej delegacji i zajęcia się sprawą, choć już przed
rozmową z nim wiadomo było, że pochówek musi być
przesunięty o jeden dzień – na 31 października 1958 r.8
Oficerowie nie spodziewali się jednak tak nieprzejednanej postawy prałata, która dodała sprawie ogromnego niesmaku. Proboszcz przyjął postawę reprezentanta interesów parafian, którzy mieliby jakoby
poczuć się oburzeni, że na ich cmentarzu pochowano
nieparafianina, a i tak nie wiadomo, czy i w jakim stopniu był on bliski wspólnocie katolickiej (znów pytania
o ślub, chrzty, katolicką gorliwość). Kiedy wreszcie Lewandowski wyraził zgodę na pochówek (powtarzając
po wielekroć, że czyni to pod naciskiem wojska), nie
zgodził się na to, by pogrzebać kapitana z należnymi mu honorami wojskowymi. Jak najsłuszniej zakaz
ten zignorowano. Pochowano oficera w asyście kompanii honorowej i orkiestry wojskowej, przy dźwięku
salw honorowych i z udziałem kapelana wojskowego.

8
Jakkolwiek dopiero w środę, 29 października ok. godz. 21 kuria powiadomiła ks. ppłk. Borowczyka, że ks. prał. Lewandowski oczekuje
oficerów w czwartek, 30 października o godz. 9 – zob. ppłk L. Pracki, Oburzające i bolesne, „Żołnierz Wolności” 1958, nr 260, s. 5.
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szym razem dowiedzieli się, że nie mają wszystkich dokumentów niezbędnych do załatwienia formalności. Za
drugim razem, mimo że przedłożyli uzupełnione dane,
pouczono ich, że jeśli zmarły nie należał do tej parafii,
nie może być tu pochowany, a jeśli nawet może, to za
podwójną opłatą (nie 360, lecz 720 zł). Kolejne rozmowy to multiplikacja tyleż szczegółowych, co chyba
i złośliwych indagacji o to chociażby, czy zmarły przyjął oleum infirmorum, czy odbył wielkanocną spowiedź
i komunię, czy wziął ślub kościelny, czy chrzcił dzieci
oraz czy w ogóle odbywał praktyki religijne. Zażądano
wreszcie pozyskania od proboszcza parafii zamieszkania zmarłego zaświadczenia stwierdzającego, że kapitan
był praktykującym katolikiem, i zażyczono sobie adresów rodziny lotnika celem przeprowadzenia wywiadów
na okoliczność religijności i jej i zmarłego.
W obliczu tak oburzającej postawy pracowników
parafialnego biura nie dziwi, że rozżaleni oficerowie
zwrócili się o interwencję do kapelana Garnizonu
Poznań, ks. ppłk. Stanisława Borowczyka, który podjął
ją skutecznie u wikariusza generalnego Archidiecezji
Poznańskiej, bp. Franciszka Jedwabskiego. W rozmowie tych dwóch kapłanów można upatrywać przyczyny
przełamania dziwacznego impasu. Przypuszczam bowiem, że biskupa łączyły wspólne przeżycia okupacyjne z kapelanem garnizonowym, ppłk. Borowczykiem.
Z jednym zastrzeżeniem: nie prawdopodobnie, a na
pewno więźniami obozu koncentracyjnego Dachau
byli bowiem obaj duchowni – zarówno powstaniec
wielkopolski (co hitlerowcy mu zapamiętali) ks. kan. Jedwabski (naonczas proboszcz poznańskiej archikatedry
i już vicarius generalis), jak i ks. Borowczyk (proboszcz
parafii w Adamowiczach).
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Zdjęcia z pogrzebu kpt. pil. Kazimierza Suchana 31 października 1958 r. na Cmentarzu Jeżyckim w Poznaniu, archiwum Autora

Wojskowa asysta honorowa stawiła się na jeżyckim
cmentarzu nie tylko na rozkaz.
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Reperkusje

Nie bez związku z wcześniejszą o pół roku reakcją
Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej9 wskazał 31 stycznia 1959 r. na pogrzeby kpt. pil. K. Suchana i S. Nikla oraz inne wypadki
„z każdego województwa” sprawozdawca sejmowej
Komisji Budownictwa i Gospodarki Komunalnej poseł
Kazimierz Śliwa, referujący Sejmowi rządowy projekt
ustawy, podkreślając zarazem i niedostatki tolerancji
wyznaniowej w ustawie z 17 marca 1932 r. o chowaniu zmarłych i stwierdzaniu przyczyny zgonu10 oraz
to, że intencją nowej ustawy nie jest „sekularyzacja
cmentarzy”11.
Już 3 grudnia 1958 r. na posiedzeniu sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych poseł Stanisław Gawrych
9

zapytał, czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych „ma
jakieś rozeznanie w sprawie ilości ekscesów na cmentarzach, w związku z chowaniem osób niewierzących
lub wyznań niekatolickich”, odwołując się do incydentu
zaistniałego w Gnieźnie12, natomiast na forum Komisji
Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Sejmu 27 stycznia 1959 r. poseł K. Śliwa wspominał „o gorszących zajściach”, w tym w Poznaniu, do którego – wraz z Żurominem – odniósł się również poseł Tadeusz Gierzyński
słowami „tragiczne wypadki”13.
Ostatecznie w ustawie cmentarnej znalazł się
(i słusznie) art. 8 ust. 2, nakazujący przyjmowanie do
pochowania na cmentarzach wyznaniowych w miejscowościach, w których nie ma cmentarzy komunalnych,
zwłok osób bezwyznaniowych lub innego wyznania,
które w miejscowości tej nie miało cmentarza14; nakaz uczynienia tego „bez jakiejkolwiek dyskryminacji”
jest nadal aktualny.

Zob. [List Komitetu Centralnego] Do egzekutyw komitetów wojewódzkich, powiatowych i miejskich PZPR z VII 1958 r., s. 29.
Dziennik Ustaw z 1932 r., nr 35, poz. 359 ze zm.
11
Sprawozdanie Stenograficzne z 30 posiedzenia Sejmu w dniach 30 i 31.01.1959 r., ł. 79–81.
12
Biuletyn nr 117/244, s. 13.
13
Biuletyn nr 19/275, Komisja Budownictwa i Gospodarki Komunalnej [Sejmu], s. 1–3, 6.
14
Zob. H. Świątkowski, Nowa ustawa o cmentarzach, „Argumenty” 1959, nr 7, s. 8.
10

Kamil Gofron

1
M. Podolak, M. Żmigrodzki, System polityczny i jego klasyfikacje, [w:] Współczesne systemy polityczne, red. M. Żmigrodzki, B. Dziemidok-Olszewska, Warszawa 2007, s. 12.
2
M. Chmaj, M. Żmigrodzki, Wprowadzenie do teorii polityki, Lublin 2001, s. 182.
3
B. Jagusiak, Systemy polityczne państw sąsiedzkich Polski, Warszawa 2011, s. 10.
4
K. A. Wojtaszczyk, System polityczny, [w:] Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie, red. B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Lublin 2002, s. 361.
5
M. Chmaj, M. Żmigrodzki, dz. cyt., s. 176.
6
A. Heywood, Politologia, Warszawa 2008, s. 35.
7
M. Chmaj, M. Żmigrodzki, dz. cyt., s. 189–199.
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Pojęcie „system polityczny” w naukach o polityce można rozumieć trojako. Po pierwsze, jako „ogół osób, grup,
i organizacji – w ich wzajemnych powiązaniach i współdziałaniu – podmiotów posiadających dominujący wpływ
na wypracowanie, wprowadzenie w życie i interakcje
norm reglamentujących życie wewnętrzne danego społeczeństwa”1, które wyrosło z podejścia instytucjonalnego. Po drugie, może być interpretowane w perspektywie behawiorystyczno-funkcjonalnej „jako zachodzące
w obrębie poszczególnych wspólnot (takich jak państwo,
partia polityczna, związek zawodowy, zrzeszenia przedsiębiorstw) dynamiczny proces społeczny, którego istotą jest
przetwarzanie impulsów społecznych w decyzje i działania
polityczne. Na system polityczny według tej koncepcji składa się więc całokształt zasad dotyczących organizacji i form
działania władzy politycznej, nie zaś całokształt istniejących
instytucji prawnopolitycznych”2. Trzecie podejście zostało
przedstawione przez Davida Eastona w The Political System
w 1953 r. i jest ono nazywane interpretacją cybernetyczną lub systemową. W nurcie tym system polityczny „jest
strukturą złożoną, która obejmuje trzy elementy: wspólnotę polityczną, reżim polityczny oraz instytucje polityczne”3.
System polityczny pełni kilka funkcji, aby zapewnić
swoje dalsze istnienie oraz rozwój. Dlatego istnieją w nim
pewne reguły sterujące nim całym (funkcja regulacyjna),
które dodatkowo służą rozwiązywaniu pojawiających się
konfliktów (funkcja mediacyjna). Na podstawie otrzymywanych informacji, tak z wnętrza, jak i spoza systemu,
system dostosowuje się do zmieniającego się otoczenia
(funkcja adaptacyjna) poprzez tworzenie nowych rozwiązań (funkcja innowacyjna)4.
Istnieje wiele sposobów klasyfikacji systemów politycznych. Trzema najpopularniejszymi są podziały oparte na:
typie reżimu politycznego, zasadach organizacji aparatu
państwowego oraz charakterze ustroju państwa. Reżim polityczny można rozumieć jako „ogół relacji prawnopolitycznych, jakie zachodzą między parlamentem i rządem”5, który
pozwala podzielić systemy polityczne na demokratyczne
i niedemokratyczne. Systemy niedemokratyczne dzielimy

z kolei na autorytarne i totalitarne. Systemy autorytarne
cechuje przewaga władzy wykonawczej nad ustawodawczą
(pozycja Prezydenta RP w konstytucji kwietniowej), nieposzanowanie zasad parlamentaryzmu, kontrola nad państwowym aparatem przymusu. Dla zdefiniowania systemu
totalitarnego pomocnym narzędziem jest tzw. syndrom
totalitarny autorstwa Carla J. Friedricha i Zbigniewa Brzezińskiego (syndromu sześciu punktów), który obejmuje
następujące cechy:
1) istnienie oficjalnej ideologii,
2) obecność jednej masowej partii, zwykle kierowanej
przez wszechwładnego przywódcę,
3) istnienie systemu policyjnej kontroli opartego na
terrorze,
4) całkowity monopol na środki masowego przekazu,
5) monopol na środki walki zbrojnej, środki przemocy,
6) kontrola państwa nad wszystkimi aspektami życia
ekonomicznego, centralne planowanie gospodarki6.
Systemy demokratyczne zostały podzielone ze względu na relacje między władzą ustawodawczą a wykonawczą.
W systemie prezydenckim funkcja szefa państwa i szefa
rządu jest połączona w osobie prezydenta, a ministrowie
są jego doradcami (np. Stany Zjednoczone). System półprezydencki obejmuje te systemy, w których wybrany
w wyborach powszechnych prezydent ma szeroki zakres
uprawnień, m.in. powołuje rząd, który jest odpowiedzialny
zarówno przed nim, jak i przed parlamentem (np. Francja).
W systemie parlamentarno-gabinetowym akty uchwalane przez prezydenta wymagają podpisu premiera bądź
któregoś z ministrów (tzw. kontrasygnata i zasada ta nie
dotyczy prerogatyw) i to na nich spoczywa polityczna
odpowiedzialność przed parlamentem. Prezydent, licząc
się z układem sił w organie ustawodawczym, powołuje
rząd (np. Polska, Czechy, system kanclerski w Niemczech).
Ostatnim typem jest system parlamentarno-komitetowy
(rządów zgromadzenia lub systemem konwentu), w którym najwyższym organem państwa jest parlament i to on
wybiera głowę państwa oraz rząd (np. Szwajcaria)7.
Forma rządów opiera się na sposobie organizacji aparatu państwowego. Jeżeli w systemie występuje rozdzielenie funkcji głowy państwa od szefa rządu, to jest to system parlamentarny (np. Polska), w przeciwnym wypadku

WOS w teorii i praktyce

Rola postkomunistycznych elit w procesie
formowania sytemu politycznego
Casus Czechosłowacji, Polski i Ukrainy

WOS w teorii i praktyce
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prezydialny (np. Stany Zjednoczone). Gdy funkcję głowy
państwa sprawuje osoba wybrana w wyborach powszechnych, to system ten jest republiką, jeśli funkcja ta jest
dziedziczna, to system ten nazywamy monarchią.
Ustrój państwowy możemy rozumieć jako „wewnętrzny
podział państwa jako całości oraz stosunek państwa jako
całości do władz części składowych”8. Na podstawie tej definicji można rozróżnić państwa unitarne, których części składowe np. nie mają własnego systemu prawnego czy oddzielnych organów sądowych. Przeciwieństwem tych państw są
państwa złożone, które mogły powstać po zawarciu unii
personalnej (Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie), unii realnej (Rzeczpospolita Obojga Narodów), konfederacji (Skonfederowane Stany Ameryki) lub federacji.

Václav Havel obejmuje Aleksandra Dubčeka – 24 listopada 1989 r., fot. J. Kučera,
Wikimedia Commons

Kształtowanie się czechosłowackiego
systemu politycznego
Od aksamitnej rewolucji do podziału federacji
Pierwsze próby zmodyfikowania czechosłowackiej
konstytucji w duchu demokratycznym pojawiły się już
w czasie aksamitnej rewolucji. Przedstawiciele opozycji
chcieli, by Zgromadzenie Federalne uchwaliło nowe ustawy zasadnicze, tak dla samej federacji, jak i dla podmiotów
ją tworzących. Dnia 28 grudnia 1989 r. na przewodniczącego Zgromadzenia Federalnego wybrano Aleksandra
Dubčeka. Dzień później Václav Havel został wybrany
prezydentem CSSR. Pierwsze wolne wybory do czechosłowackiego parlamentu odbyły się 5 i 6 czerwca
1992 r. Powodem ich zorganizowania nie było wygaśnięcie kadencji poprzedniego parlamentu, lecz opuszczenie
przez ok. 120 posłów Zgromadzenia Federalnego9. Zwycięstwo w nich odniosło Forum Obywatelskie (w Czechach:
53,15%, 68 mandatów) oraz Społeczeństwo Przeciwko
Przemocy (na Słowacji: 29,35%, 48 mandatów).
Już na początku prac nowego parlamentu okazało się,
że posiadanie wspólnego państwa przez Czechów i Słowaków wywoła wiele problemów. O ile w państwach
unitarnych, które przechodziły proces transformacji ustrojowej, dochodziło do konfliktów politycznych wywołanych
odmiennymi opiniami nt. kompetencji poszczególnych
organów władzy, o tyle w Czechosłowacji, w państwie
federacyjnym, dodatkowym źródłem konfliktów był zakres władzy dla organów federacji i dla organów władz
dwóch podmiotów federacji. Jednakże nikt z ekspertów
nie mógł przypuszczać, że nawet oficjalna nazwa czechosłowackiego państwa spowoduje konflikt polityczny. Była
to tzw. wojna o myślnik10. Po dwóch miesiącach ustalono, że czeska nazwa państwa będzie pisana bez łącznika
(Czechosłowacka Republika Federacyjna), a słowacka
8

Václav Havel, książę Karol i Klaus Schwab na Światowym Forum Ekonomicznym
w Davos w 1992 r., Wikimedia Commons

z myślnikiem (Czecho-Słowacka Republika Federacyjna).
Później zaczęto stosować pisownię Czeska i Słowacka Republika Federacyjna.
Odpowiedzią na kryzys kompetencyjny było uchwalenie
tzw. ustawy kompetencyjnej, która przyznawała większe
uprawnienia republikom związkowym niż samej federacji11.
Jak się później okazało, dokument ten przyczynił się do
podziału czechosłowackiej federacji. Po przeprowadzeniu wyborów parlamentarnych w 1992 r. przedstawiciele
dwóch podmiotów związkowych – Vaclav Klaus i Vladimir
Mečiar odbyli spotkanie w Brnie, które dotyczyło dalszych
losów wspólnego państwa. Wynikiem tych negocjacji było
podpisanie 26 sierpnia 1992 r. umowy o podziale państwa12. I tak 1 stycznia 1993 r. Czeska i Słowacka Republika Federacyjna przestała istnieć, a na jej miejscu
pojawiły się dwa państwa: Republika Czeska i Republika
Słowacka. Ze względu na pokojowy charakter podziału
czechosłowackiego państwa proces ten nazwano „aksamitnym rozwodem”.

M. Chmaj, M. Żmigrodzki, dz. cyt., s. 176.
J. Tomaszewski, Czechosłowacja, Warszawa 1997, s. 250.
10
Pomlčková válka: když spojovník rozděluje, www.tyden.cz, 3. września 2007 http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/15-let-od-rozpaducsfr/pomlckova-valka-kdyz-spojovnik-rozdeluje_21158.html [dostęp: 10.09.2020].
11
M. Barański, Słowacja. Podstawy ustrojowe systemu politycznego. Partie polityczne w słowackim parlamencie, [w:] Dynamika systemów
politycznych wybranych państw Europy Środkowej i Wschodniej, red. M. Barański, Katowice 1995, s. 55.
12
D. Miszewski, Aksamitny podział Czechosłowacji w 1992 r., [w:] Solidarność a demokracja. 25 lat transformacji postkomunistycznej, red.
T. Ambroziak, A. Czwołek, Toruń 2015, s. 45.
9

Formowanie się czeskiego systemu
politycznego
Konstytucja Republiki Czeskiej została przyjęta
16 grudnia 1992 r.13 Parlament składa się z Izby Poselskiej i Senatu, które razem tworzą Zgromadzenie Narodowe. Izba Poselska została przemianowana z Czeskiej Rady
Narodowej i tak jak ona liczy 200 posłów wybieranych na
czteroletnią kadencję. Senat składa się z 81 senatorów,
przy czym 1/3 składu, tj. 27 senatorów, jest wybierana
co dwa lata. W przypadku niemożności kontynuowania
prac przez Izbę Poselską władza ustawodawcza powierzana
jest Senatowi14. Parlament może zostać odwołany przez
Prezydenta w przypadku, gdy Zgromadzenie Narodowe
w trzecim kroku powoływania kandydata na stanowisko
premiera nie udzielił wotum zaufania kandydatowi przewodniczącego Izby Poselskiej.
Władza wykonawcza została powierzona Prezydentowi wybieranemu przez Zgromadzenie Narodowe na
pięcioletnią kadencję15. Funkcję tę ta sama osoba może
sprawować tylko przez dwie kadencje. Prezydent Czech,
prócz realizacji kompetencji typowych dla głowy państwa
(honorowych i związanych z bezpieczeństwem), mianuje
swobodnie sędziów do Sądu Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego oraz przewodniczącego Najwyższego Urzędu Kontroli, a także członków Rady Narodowego Banku Czeskiego.

13

Kształtowanie się polskiego systemu
politycznego
Okres ustaleń okrągłostołowych
Kwestia przyszłego kształtu systemu politycznego Polski
była przedmiotem pracy zespołu ds. reform politycznych,
którym przewodniczył ze strony rządzących Janusz Reykowski, a z opozycji – Bronisław Geremek19. Jednakże

Tekst konstytucji z późniejszymi zmianami: http://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html [dostęp: 10.09.2020].
Skład Senatu miał zostać wyłoniony w wyborach po ogłoszeniu niepodległości, lecz ze względu na konflikty polityczne ostatecznie został
wybrany w 1996 r.
15
Od 2013 r. Prezydent Czech powoływany jest w wyborach bezpośrednich.
16
Tekst konstytucji z późniejszymi zmianami: http://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-460 [dostęp: 10.09.2020].
17
Od 1999 r. Prezydent Słowacji wybierany jest wyborach bezpośrednich.
18
Artykuł 106 słowackiej konstytucji, http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/slowacja.html [dostęp: 15.09.2020].
19
K. Trembicka, Okrągły Stół w Polsce. Studium o porozumieniu politycznym, Lublin 2003, s. 138–165.
14

27

Wiadomości Historyczne 1/2021

Formowanie się słowackiego systemu
politycznego
Konstytucja Słowacji została przyjęta przez Słowacką
Radę Narodową 1 września 1992 r.16 Parlament Słowacji – Rada Narodowa Republiki Słowackiej – liczy
150 posłów wybieranych na czteroletnią kadencję. Bierne
prawo wyborcze mają obywatele, którzy ukończyli 21 lat.

Prezydentem może zostać kandydat, który ukończył
40 lat. Jego wyboru dokonuje parlament na pięć lat i jedna
osoba może pełnić funkcję prezydenta przez dwie następujące po sobie kadencje17. Istnieje możliwość odwołania
prezydenta w tzw. głosowaniu ludowym, które zarządza
przewodniczący Rady Narodowej, jeżeli ta poprze wniosek
przewodniczącego większością 3/5. Głosowanie ludowe
ma charakter ogólnokrajowego referendum. Odwołanie
prezydenta następuje, jeżeli za jego odwołaniem zagłosowała ponad połowa wyborców. W sytuacji przeciwnej
prezydent rozwiązuje Radę Narodową, a jej przewodniczący zarządza nowe wybory. Następuje również rozpoczęcie nowej kadencji prezydenta18.
Drugim organem egzekutywy jest rząd, którego członkowie nie mogą być jednocześnie posłami Rady Narodowej. Premiera powołuje prezydent, a parlament udziela
wotum zaufania. Odwołanie rządu następuje w przypadku
nieuzyskania wotum zaufania lub uchwalenia przez parlament wotum nieufności. Słowacki rząd podejmuje decyzje, gdy na posiedzeniu jest obecnych ponad połowa jego
członków. Aby przyjąć uchwałę rządową, musi za nią zagłosować ponad połowa członków rządu. Organ ten w niektórych przypadkach przewidzianych odrębną ustawą może
udzielać amnestii w sprawach przestępstw.

WOS w teorii i praktyce

Rozpad Czechosłowacji doprowadził do powstania dwóch państw: Republiki Czeskiej i Słowacji

WOS w teorii i praktyce
Sala Okrągłego Stołu w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, fot. A. Grycuk, Wikimedia Commons

Wiadomości Historyczne 1/2021

28

kwestia ta była poruszana dodatkowo na dwóch posiedzeniach plenarnych Okrągłego Stołu – 6 lutego i 5 kwietnia –
oraz na roboczych spotkaniach w willi Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych „Magdalenka” pod Warszawą oraz w siedzibie Urzędu Rady Ministrów w Pałacu Namiestnikowskim.
Podczas prac tego zespołu wielokrotnie dochodziło do
impasu w negocjacjach. Pierwszy istotny zastój w pracach nastąpił po miesiącu, lecz został on przełamany przez
Aleksandra Kwaśniewskiego, który zaproponował wolne
wybory do Senatu. Strona opozycyjna zaakceptowała tę
propozycję i zgodziła się, by 65% mandatów do Sejmu
przypadła obozowi rządzącemu, a pozostałe 35%
zostały obsadzone w wyniku wyborów. Wobec tego
kwestia odrzucenia weta Senatu przez Sejm była długo
konsultowana. Przedstawiciele koalicji rządzącej zaproponowali wielkość 3/5 składu Sejmu, by odrzucić senackie
weto. Opozycjoniści nie mogli się na to zgodzić, gdyż ich
zgoda na podział mandatów 65:35 zapewniała stronie
rządzącej bezproblemowe odrzucanie weta izby wyższej
i dlatego zaproponowali wielkość 2/3. Gwarantowało to
konieczność zdobycia poparcia dla odrzucenia weta wśród
„bezpartyjnych” posłów. Strona rządząca zaakceptowała
ten pomysł w zamian za ustępstwa przy nadawaniu kompetencji prezydentowi.
Po zakończeniu prac Okrągłego Stołu Sejm PRL uchwalił ustawę nowelizującą konstytucję20. Zarządzała ona
upłynięcie kadencji ówczesnego Sejmu 3 czerwca 1989 r.,
zwołanie przez Marszałka Sejmu Zgromadzenia Narodowego w ciągu dwóch miesięcy od dnia zakończenia
wyborów (art. 2 ust. 12), a Rada Państwa miała zwołać
pierwsze posiedzenie nowo wybranego Sejmu oraz Senatu
w ciągu miesiąca od dnia zakończenia wyborów. Następnie
po dwóch miesiącach prac miał być wybrany Prezydent
20

PRL przez Zgromadzenie Narodowe bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej
liczby członków (art. 32b ust. 2) na sześcioletnią kadencję.
Prezydent PRL został wyposażony w kompetencje typowo reprezentacyjne i honorowe. Uczestniczył przy powołaniu i odwołaniu Prezesa Rady Ministrów, Prezesa Narodowego Banku Polski, Prokuratora Generalnego PRL. Miał
również możliwość zawetowania ustawy. Ponowne głosowanie za ustawą musiało być przeprowadzone w obecności co
najmniej połowy ogólnej liczby posłów i uzyskać poparcie
co najmniej 2/3 z nich. Należy zaznaczyć, że w okresie
PRL-u faktyczną najwyższą władzę w państwie miało Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej (PZPR), a na mocy nowelizacji konstytucji
głównym ośrodkiem władzy miał być Prezydent PRL.
Członkowie PZPR uważali za jednoznaczne, że urzędy prezydenta i premiera obejmą członkowie ich partii.
Decyzja ta była dla nich tak oczywista, że bez żadnych
problemów Jerzy Urban ogłosił w telewizji, że podczas rozmów z opozycją wspólnie zdecydowano o kandydaturze
gen. Jaruzelskiego na urząd prezydenta. Jednakże jego
słowa wywołały sprzeciw nie tylko środowisk „Solidarności”, lecz także Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego
(ZSL) i Stronnictwa Demokratycznego (SD). W dniu
16 lipca zebrało się 544 członków Zgromadzenia Narodowego w celu wybrania Prezydenta PRL. Oddano jednak
537 ważnych głosów, co oznaczało, że kandydaturę gen.
Jaruzelskiego musiało poprzeć 269 członków Zgromadzenia Narodowego. Ostatecznie zdobył on 270 głosów. Ten
jeden głos ponad wymagane 269 świadczył o kruchości
podstaw nowego systemu.
Nie udało się natomiast PZPR doprowadzić do wyboru
gen. Kiszczaka na stanowisko premiera. Fakt ten skłonił

Zob. Ustawa o zmianie Konstytucji PRL z 7 kwietnia 1989 r., Dziennik Ustaw, nr 19 z 1989 r., poz. 101.

Akt powołania przez Sejm X kadencji Tadeusza Mazowieckiego na stanowisko
Prezesa Rady Ministrów, 24 sierpnia 1989, źródło: E. Ciołek, Polska sierpień 1980 –
sierpień 1989, Warszawa 1990, s. 225

21

Kształtowanie się ukraińskiego systemu
politycznego
Okres po ogłoszeniu niepodległości
W dniu 1 grudnia 1991 r. przeprowadzono jednocześnie
wybory Prezydenta USRR oraz referendum w sprawie
ogłoszenia niepodległości. Za ogłoszeniem niepodległości zagłosowało 90,3% wyborców, a wybory prezydenckie w pierwszej turze wygrał Leonid Krawczuk (61,6%
głosów)25. Nowo powstałe państwo opierało swój system
polityczny na znowelizowanej konstytucji z 1978 r. Aż do
przyjęcia konstytucji Ukrainy w 1996 r. trwały nieprzerwanie walki polityczne o kształt relacji między Radą
Najwyższą, Radą Ministrów a Prezydentem, urzędem,
który został powołany dopiero w czerwcu–lipcu 1991 r.
Organem władzy, który najbardziej sprzeciwiał się zmianom
w systemie politycznym Ukrainy, była Rada Najwyższa,
w której większość stanowili komuniści26.

B. Wildstein, Długi cień PRL-u, czyli dekomunizacja, której nie było, Kraków, 2005, s.46.
Zob. Ustawa o zmianie Konstytucji PRL z 29 grudnia 1989 r., „Dziennik Ustaw”, nr 150 z 1989 r., poz. 730 z póź. zm.
23
Rząd i „Solidarność”: Musimy zacząć się kłócić, „Gazeta Wyborcza”, 16 lutego 1990.
24
Zob. Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą
Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym, Dziennik Ustaw, nr 84 z 1992, poz. 426.
25
A. Chojnowski, J. J. Bruski, Ukraina, Warszawa 2006, s. 219–220.
26
T. Nagorniak, Zmiany konstytucyjne w Ukrainie, [w:] Polska i Ukraina – próby analizy system politycznego, red. S. Sulowski, Warszawa 2011,
s. 66.
22

29

Wiadomości Historyczne 1/2021

ZSL i SD do złożenia propozycji opozycji, by wspólnie powołać nowy rząd. Za rozmowy między ZSL i SD a opozycją
z polecenia Wałęsy odpowiadali bracia Lech i Jarosław
Kaczyńscy21. Po kilkudniowych rozmowach trzy ugrupowania przedłożyły kandydaturę Tadeusza Mazowieckiego
gen. Jaruzelskiemu. W dniu 24 sierpnia 1989 r. Mazowiecki
został powołany na urząd Prezesa Rady Ministrów. Z kolei
29 grudnia 1989 r. jego rząd dokonał nowelizacji konstytucji22, która zmieniła nazwę państwa na Rzeczpospolita
Polska oraz przyjęto, że od teraz jest ona demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady
sprawiedliwości społecznej (art. 1), a władza zwierzchnia
należy do Narodu (art. 2 ust. 1). Tym samym zasada, że
PZPR jest „przewodnią siłą narodu”, odeszła do historii.
PZPR nie mogło się pogodzić z przejścia do opozycji,
dlatego Mieczysław Rakowski starał się o pomoc ze strony
Michaiła Gorbaczowa. Sekretarz Generalny Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego nie tylko odmówił pomocy
Rakowskiemu, lecz także zalecił utworzenie nowej partii
politycznej, aby przetrwać na nowej scenie politycznej.
Tak samo jedyny prezydent ZSRR odmówił Nicolaiowi

Okres 1990–1992
Nowe przepisy wprowadziły w Polsce system semiprezydencki, co skutkowało konfliktami między parlamentem,
rządem a prezydentem. Cała sytuacja była spotęgowana
przez ambicje najważniejszych graczy politycznych (tzw.
wojna na górze). Za jej początek uważa się krytykę rządu
Mazowieckiego przez Wałęsę23. Konflikt osiągnął swoje
apogeum po pierwszej turze grudniowych wyborów prezydenckich w 1990 r., w których premier Mazowiecki zajął
trzecie miejsce. Rezultat wyborów skłonił go do rezygnacji
z pełnienia funkcji premiera. Po wygraniu w drugiej turze wyborów prezydenckich Lech Wałęsa rozpoczął starania
o wprowadzenie w Polsce systemu prezydenckiego.
W dniu 17 października 1992 r. została uchwalona
tzw. mała konstytucja24. Zachowała ona dualizm egzekutywy i bikameralizm legislatywy. W myśl jej postanowień parlament mógł zostać rozwiązany z inicjatywy członków parlamentu po podjęciu uchwały lub przez
Prezydenta w określonych okolicznościach po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu rozwiązać
parlament. Dla odrzucenia weta prezydenta przez Sejm
potrzebnych było jedynie 2/3 liczby głosujących. W przypadku odrzucenia weta Senatu wymagana była jedynie
większość bezwzględna. Do kompetencji Sejmu należało
również upoważnienie Rady Ministrów na jej wniosek
do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy. By tego
dokonać ustawa na to zezwalająca musiała być uchwalona
większością bezwzględną.

WOS w teorii i praktyce

Ceauşescu, gdy ten namawiał go do rozpoczęcia interwencji wojsk Układu Warszawskiego.

WOS w teorii i praktyce
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Leonid Krawczuk przemawiający w Kijowie w 2009 r., domena publiczna

Pierwsza nowelizacja konstytucji USRR została przeprowadzona 14 lutego 1992 r. i miała na celu wprowadzenie
do systemu politycznego zestawu instytucji demokratycznych27. W myśl tych zmian Rada Najwyższa zatwierdzała
kandydata na stanowisko Premier-ministra, ministrów
(spraw zagranicznych, spraw wewnętrznych, sprawiedliwości, finansów), skład Sądu Konstytucyjnego Ukrainy, Sądu
Arbitrażowego Ukrainy, Sądu Najwyższego Ukrainy. Parlament ukraiński miał również spore kompetencje wobec
władzy wykonawczej. Przewodniczący parlamentu mógł
anulować akty prawne rządu, gdy uznał, że naruszają
one prawo ukraińskie. Organ władzy ustawodawczej mógł
również odwołać prezydenta na dwa sposoby – na wniosek Sądu Konstytucyjnego Ukrainy poprzez uchwałę podjętą większością 2/3 liczby deputowanych, a także ogłosić
referendum ogólnokrajowe odwołujące Prezydenta.
Początkowo zakres kompetencji Prezydenta nie był znaczny i w latach 1992–1994 ulegał powiększeniu. Dopiero
przyjęcie „Umowy Konstytucyjnej O głównych zasadach
organizacji i funkcjonowania władzy państwowej i samorządu terytorialnego na Ukrainie w okresie do uchwalenia
nowej Konstytucji Ukrainy”28 znacznie zwiększyło pozycję
ustrojową prezydenta wobec Rady Najwyższej. Odtąd
parlament ukraiński nie mógł już samodzielnie powołać
Prokuratora Generalnego Ukrainy, Przewodniczącego Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Prezesa Banku Narodowego
Ukrainy oraz zatwierdzać wyboru kandydata na Premiera,
ministra spraw zagranicznych.
Przyjęcie konstytucji
W dniu 28 czerwca 1996 r. uchwalono nową konstytucję29, która władzę ustawodawczą powierzyła
Radzie Najwyższej, władzę wykonawczą Gabinetowi
Ministrów, a władzę sądowniczą sądom. Mimo posiadania przez Prezydenta znacznych kompetencji w tym obszarze władzy wykonawczej (mianowanie premier-ministra
przy poparciu Rady Najwyższej zwykłą większością głosów,
powoływanie i odwoływanie zarządu centralnych organów
27

władzy wykonawczej i terenowych instytucji administracji
publiczne), to nowa konstytucja nie zaliczyła go do jej organów. Przez pierwsze trzy lata Prezydent mógł wydawać
tzw. zarządzenia gospodarcze, które normowały sfery
gospodarki jeszcze nieuregulowane. Mógł również zawetować ustawy parlamentu. Aby uchylić weto prezydenta,
potrzebna była większość 2/3 Rady Najwyższej. W praktyce jednak po obaleniu weta ustawy nie były podpisywane. Prezydent, w myśl konstytucji, utworzył Administrację
Prezydenta Ukrainy, która doprowadziła do wzrostu jego
pozycji w państwie. Funkcje parlamentu zostały ograniczone w porównaniu do stanu z konstytucji z 1978 r., w znacznej mierze przeszły one do kompetencji prezydenta.

Transformacja ustrojowa a zmiany systemu
politycznego

Sposób dokonania transformacji ustrojowej wpłynął na
proces zmiany systemu politycznego omówionych państw.
W przypadku Czechosłowacji, w której wolne wybory przeprowadzono w 1990 r., elity komunistyczne nie utrzymały się przy władzy, co spowodowało, że konflikt o kształt
systemu politycznego rozegrał się między zwolennikami
utrzymania federacji i podziału państwa. Elity polityczne dwóch podmiotów czechosłowackiej federacji nie doszły
do porozumienia, co przyczyniło się do ostatecznego podziału państwa. Powstałe nowe republiki przyjęły system
parlamentarno-gabinetowy.
Początkowo kształt systemu politycznego PRL pod koniec
jego istnienia został określony w czasie obrad Okrągłego
Stołu. Zadecydowano o wprowadzeniu nowych instytucji
politycznych: Prezydenta PRL, Senatu, wolnych wyborów
do Senatu. Wraz z uchwaleniem tzw. małej konstytucji
proces demontażu systemu komunistycznego w Polsce
praktycznie dobiegł końca. Stopniowo przechodzono od
systemu semiprezydenckiego w stronę parlamentarno-gabinetowego. Przeprowadzenie wolnych wyborów parlamentarnych w 1991 r. doprowadziło do marginalizacji
ugrupowań o rodowodzie komunistycznym, co uchroniło
młodą polską demokrację przed powstaniem politycznego
tworu podobnego do „partii władzy” na Ukrainie.
Z powodu przeprowadzenia pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych na Ukrainie w 1994 r. (wybory
z 1990 r. nie spełniały demokratycznych wymogów) elity
postkomunistyczne i nomenklatura zapewniła sobie
sprawowanie władzy przez kilka pierwszych lat istnienia niepodległej Ukrainy. Efektem tego był wzrost nieformalnych połączeń między głównymi organami władzy
i przedstawicielami biznesu, co doprowadziło do powstania tzw. partii władzy, która dała początek późniejszym
klanom biznesowym. Początkowa nieliczne kompetencje
Prezydenta Ukrainy były stopniowo wzmacniane, co doprowadziło do powstania systemu półprezydenckiego
na Ukrainie.

Tekst nowelizacji: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2113-12 [dostęp: 10.09.2020].
Tekst Umowy Konstytucyjnej: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1%D0%BA/95-%D0%B2%D1%80 [dostęp: 10.09.2020].
29
Tekst konstytucji wraz z późniejszymi zmianami: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 [dostęp:
10.09.2020].
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W

rozważaniach o współczesności często odnosimy się do przeszłości, podkreślając tradycje,
kulturę oraz panujące wówczas zasady. Od
pewnego czasu sporo emocji wzbudzają hasła
dotyczącego praworządności i sądownictwa.
Warto zatem przyjrzeć się, jak to wyglądało w naszym
państwie w przeszłości – w XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Zarys historyczny

1

Kajetan Koźmian

Źródła
Podstawą do odkrywania przeszłości są źródła.
W przypadku problematyki sądownictwa przydatne są
wspomniane już konstytucje. Stanowią one podstawę
prawną funkcjonowania państwa, jego prawa oraz zachodzące w nich zmiany. Dla polskiego prawa obszerny
materiał drukowany to Volumina Legum, czyli Prawa,
konstytucje i przywileje Królestwa Polskiego, Wielkiego
Księstwa Litewskiego i wszystkich prowincji należących,
na walnych sejmach koronnych od sejmu wiślickiego roku
pańskiego 1347 aż do ostatniego sejmu. Był to pierwszy
zbiór praw, przywilejów oraz konstytucji wydany
w XVIII w.
Pomocne okazują się także listy, wspomnienia i pamiętniki, te jednak – w przeciwieństwie do zbioru praw
– nie były przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców.
Ich autorzy najczęściej nie byli obiektywni, komentując
ówczesne wydarzenia, zawierają liczne komentarze
i przemyślenia ich autorów. Niektóre z tych zapisek
powstawały na bieżąco, inne spisane zostały po latach,
jednak nawet wówczas nie można im odmówić oddania
realiów epoki. Wśród ważniejszych pisarzy politycznych XVIII w. można wymienić Jędrzeja Kitowicza, Kajetana Koźmiana czy Marcina Matuszewicza. Pierwszy z nich prawdopodobnie był mieszczaninem, którego
brak rodowego majątku zmusił do pracy zarobkowej.
Jego Pamiętniki czyli Historia Polska oraz Opis obyczajów za panowania Augusta III doskonale odzwierciedlają
realia Rzeczypospolitej – i to w wielu aspektach. Drugi
z wymienionych autorów za namową ojca miał zrezygnować ze studiów, aby rozpocząć pracę w palestrze. Choć
jego twórczość przypada głównie na XIX stulecie, jako

W. Zarzycki, Trybunał Koronny dawnej Rzeczypospolitej, Piotrków Trybunalski 1993, s. 13. Król pozostawił sobie ostateczne zdanie
w sprawach najważniejszych, jak np. kryminalnych, ds. obrazy majestatu, praw i dochodów królewskich, spraw miejskich i kwestii wystąpień
przeciwko urzędnikom.
2
Volumina Legum (dalej: VL), t. 2, wyd. J. Ohryzko, Petersburg 1859, s. 182–184.
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Konstytucją sejmu walnego warszawskiego z roku
1578 został powołany Iudicium Ordinarium generale
Tribunalis Regni, czyli Sąd Zwyczajny Główny Trybunału
Królestwa, częściej określany jako Trybunał Koronny.
Do czasu jego powołania najwyższą władzę sądowniczą sprawował król, który decyzje podejmował podczas
obrad sejmowych. Niestety z powodu natłoku innych
ważnych spraw wagi państwowej kwestie sądownicze
schodziły na dalszy plan. Z biegiem lat nierozstrzygniętych spraw było tak dużo, że szlachta zaczęła domagać
się reformy sądownictwa. Oczekiwała całkowitego podporządkowania sobie spraw sądowych. Ustanowienie
trybunału stało się niejako konsensusem zawartym
między szlachtą a panującym1. Trybunał był sądem
odwoławczym, drugą instancją dla spraw z sądów
ziemskich, grodzkich, podkomorskich, komisarskich
czy wiecowych. Przy królu pozostały sprawy: fiskalne, kryminalne, sądzenie mieszczan królewskich
z miast lokowanych na prawie magdeburskim.
Nowo powołany Trybunał miał dwie siedziby: jedną
w Lublinie, gdzie odbywały się sprawy z terenu Małopolski, a drugą w Piotrkowie, w którym toczyły się
sprawy z Wielkopolski, później także Prus Królewskich.
Dla Wielkiego Księstwa Litewskiego został powołany
oddzielny Trybunał2. Wszelkie zmiany w ich funkcjonowaniu miał zatwierdzać tylko sejm. Z czasem pojedyncze zapisy w konstytucjach posejmowych dotyczące
jego reform przestały być wystarczające. Powodowało
to chaos i niejednokrotnie powtarzanie istniejących
już zapisów. Ostatnim sejmem, który zajmował się
ujednoliceniem zasad funkcjonowania Trybunału
w jego kadencji piotrkowskiej oraz lubelskiej, był Sejm
Czteroletni.

Jędrzej Kitowicz
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Teoria a praktyka – sądownictwo (trybunalskie)
w Rzeczypospolitej XVIII wieku
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adwokat poznał od podszewki polskie sądownictwo
jeszcze z czasów Trybunału Koronnego. Szczegółowe
informacje o realiach w nim panujących przedstawił też
kasztelan brzeski Marcin Matuszewicz. Przekonajmy się
zatem, jak funkcjonował Trybunał Koronny.

Wybór sędziów

Zanim rozpoczęto obrady, należało wybrać sędziów.
Konstytucja z 1578 r., powołująca Trybunał, wprowadziła wiele zasad, które z czasem były modyfikowane.
Niezmienne przez lata okazały się jednak kryteria
idealnego sędziego: „[…] przerzeczeni Sędziowie
w Województwach i ziemiach […] przysiądz [mają] iż
praktykowania żadnych kauz [czyli: spraw] z nikim
czynić nie mają, ani przestrogi, ani rady dawać, ani podarków brać i też iż się o to nie starał. […] Sądzić mają
sprawiedliwie”3. Słowa przysięgi wymagały na nich, „iż
zmowy i porozumienia w żadnych sprawach z żadnym
nie czynić, radzić, przestrzegać, rad tajemnych odnosić
i podatków brać nie będzie”4. Najważniejszymi wartościami, jakie miały przyświecać przyszłym deputatom,
były sprawiedliwość i uczciwość (nieprzekupność).
Dodawano jednak inne przymioty charakteru idealnego sędziego – powinien on być „bogobojny, cnotliwy,
rodzaju szlacheckiego obywatelów tamecznych prawa
umiejętnych i osiadłych […] sędziowie do drugich tylko sądów trwać mają […] żaden z elektorów powtóre
na te sądy nie ma być obieran do lat czterech oprócz
[…] tegoż wszyscy jednostajnie zgodzili, a iżby tego nie
podjął uprosili”5.
Deputaci-sędziowie mieli być wybierani na roczną
kadencję w ramach województw lub ziem, w których
posiadali majątek, a o reelekcję mogli ubiegać się dopiero po upływie czterech lat. Marcin Matuszewicz opisał
jednak, że „mój brat [Józef] mimo kontradykcji i manifestacji […] utrzymał się przy deputacji […], [były szwagier] dowiedziawszy się, że [Józef] obrany deputatem
z Płocka, obrócił się, że [Józef] nie bywszy na sejmiku
spraktykował sobie kredens na deputacją z województwa wołyńskiego […] uczynił ilacyą in conclavi przeciwko bratu memu, że ledwo więcej niż ćwierć roku po
funkcji deputackiej litewskiej został deputatem koronnym […] casus był jako niepraktykowany, tak ani prawem wyraźnym opisany”6. Widoczne jest odstąpienie
od prawa, ponieważ Józef Matuszewicz został wybrany deputatem z województwa płockiego, choć według
opisu sporządzonego przez jego brata nie było go na
sejmiku. Co więcej, dopiero w tym samym roku (siedem
miesięcy wcześniej) skończył kadencję deputata w Trybunale Wielkiego Księstwa Litewskiego.
3
4
5
6
7
8
9

Kolejną zasadą była konieczność legitymowania się
przez każdego z deputatów pochodzeniem szlacheckim. Rodowodu szlacheckiego wymagano również od
deputatów duchownych. Konstytucja zwracała także
uwagę na pewne obwarowania, przykładowo: „żaden in
posterum nie ma bydź deputatem na Trybunał obrany,
choć w inszym województwie abo ziemi aż do czterech
lat […] a jeśliby który praesens nie był na elekcji Deputatem obieranym na Trybunał bydź nie ma y miejsca między Trybunalisty, choćby był obrany, mieć nie może”7.
Podkreślono więc, aby każdy kandydat na sędziego musiał być obecny podczas sejmiku deputackiego, inaczej
jego wybór można było uznać za nieważny.
Jeśli chodzi o podejmowane przez Trybunał decyzje,
to warto poznać relację Jędrzeja Kitowicza, który sam
uczestniczył w obradach Trybunału. Charakteryzował
zapadające wyroki w następujący sposób: „sprawiedliwość trojakie pobudki miała […] jedna była podług prawa i sumienia […], druga kupna i przedajna […], trzecia
wypływała od panów trząsających”8. Zwrócił więc uwagę na trzy przyczyny skłaniające do wydania takiego,
a nie innego wyroku: dowody, łapówki lub poparcie
wpływowego protektora. Nie powinno się oczywiście
zakładać, że ogół sędziów był przekupny oraz nie przestrzegał stanowionego przez siebie prawa. Kitowicz
skupił się zapewne na pewnych odstępstwach od powszechnej litery prawa, zaznaczając istniejący problem.
Warto wspomnieć, że deputaci trybunalscy pełnili swoje obowiązki bez stałego wynagrodzenia, które zostało wprowadzone dopiero w 1768 r.

Uroczysty wjazd

Najbarwniejszym elementem funkcjonowania Trybunału był uroczysty wjazd deputatów do miasta, w którym odbywały się obrady. W Piotrkowie barwny orszak
towarzyszył prezydentowi, a w Lublinie – marszałkowi.
Kadencję rozpoczynał Trybunał piotrkowski, do którego zjeżdżali się wszyscy deputaci na sędziego, aby złożyć przysięgę i zostać zaprzysiężonym na sędziego
Trybunału.
Konstytucja z 1616 r. piętnowała uroczyste wjazdy:
„wielka w tym przeszkoda sądom i bezpieczeństwu pospolitemu dzieje, że ludzie niektórzy z wielkiemi pocztami na Trybunał i na insze sady przyjeżdżają: czemu
zabiegając postanawiamy: aby żaden któregokolwiek
stanu i kondycji człowiek, nie ważył się na Trybunał i na
insze sądy przyjeżdżać: w większym poczcie nad pięćdziesiąt osób inkludując w to przyjacioły, sługi i czeladź
wszelaką […]”9. Jakie istniały zagrożenia wynikające
z przyjazdu dużej liczby osób na obrady Trybunału?

VL, t. 2, dz. cyt., s. 183.
VL, t. 2, dz. cyt., s. 293.
VL, t. 2, dz. cyt., s. 293.
M. Matuszewicz, Pamiętniki 1714–1765, t. 1, wyd. A. Pawiński, Warszawa 1876, s. 169–170.
VL, t. 3, dz. cyt., s. 133.
J. Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III, t. 1, oprac. R. Pollak, Wrocław 2003, s. 214.
VL, t. 3, dz. cyt., s. 133.
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Ratusz w Piotrkowie Trybunalskim – miejsce posiedzeń Trybunału dla Wielkopolski

Reasumpcja

Najważniejszym elementem każdej kadencji Trybunału była reasumpcja, czyli uroczyste otwarcie obrad
10
11
12
13

Trybunału Koronnego w kościele farnym, podczas którego kandydaci na deputatów byli zobowiązani przedstawić dokumenty potwierdzające legalność wyboru oraz złożyć przysięgę. W konstytucjach sejmowych
zwracano uwagę na bezpieczeństwo Trybunałów, i tak
w 1616 r. potwierdzono zapis, że kto w otoczeniu zbrojnych „z bębnami, z chorągwiami przyjechać śmiał, tamże na Trybunale i w inszym sądzie […] ma być karany”11.
Prawo stanowiło, aby nikt nie przyjeżdżał na posiedzenia sądu z wojskiem czy inną grupą popleczników, która
byłaby uzbrojona.
W rzeczywistości okazuje się, że w XVIII w. często dochodziło do walki. Kitowicz tak wspomina reasumpcję
w Piotrkowie: „zaczęcie Trybunału musi być braterską,
po dawnemu, obywatelską, po teraźniejszemu łowiąc,
krwią oblane”12. Trudno było uniknąć takiej sytuacji,
gdy jeden z oponentów miał przewagę liczebną i na
dodatek uzbrojoną. Nie były to przypadki odosobnione. Zdarzało się, że „Po odśpiewanej wotywie wynoszono z cyborium Najświętszej Sakrament do zakrystii, aby
w przypadku tumultu, bez którego nigdy nie było, jakie
nieuszanowanie nie stało”13. Kościół często służył do
zebrania dużej liczby szlachty w jednym miejscu, tak
na sejmikach, jak i przy reasumpcjach Trybunału Koronnego. I nawet świadomość przebywania w świątyni

J. Kitowicz, Opis obyczajów…, s. 207.
VL, t. 3, s. 133.
J. Kitowicz, Pamiętniki do panowania Augusta III i Stanisława Poniatowskiego, wyd. A. Woykowski, Poznań 1840, s. 67.
Tenże, Opis obyczajów…, s. 116–117.
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Przede wszystkim obawiano się, że na stosunkowo
niewielkiej powierzchni miasta, zamkniętej w murach
obronnych, mógł wybuchnąć pożar, szybciej mogły
rozprzestrzeniać się choroby, łatwo również było
o sprzeczkę, która przerodziłaby się w regularną bitwę.
Deputaci duchowni przyjeżdżali do miasta na czele
z wybranym prezydentem, którego wybór odbywał
się w niedalekim Wolborzu. Świta prezydenta mogła
liczyć 50 osób, podobnie jak innych deputatów, których
wybrano łącznie 25. Do tego trzeba doliczyć wozy, nie
tylko dla samych gości, lecz także z wyposażeniem, jadłem i trunkami, które konieczne były do organizowania
długich biesiad, z których zresztą Trybunał słynął. Kitowicz potwierdza ściągające na obrady tłumy: „Bywał ten
wyjazd prezydencki, acz nie zawsze, tak liczny, że jeden
koniec podchodził pod Piotrków, a drugi dopiero wyciągał się z Wolborza co jest na dwie mili pocztarskich”10.
Przytoczona odległość z Wolborza do Piotrkowa wynosi
ok. 18 km, wspomniany korowód był zatem bardzo długi. Prawo próbowało więc ograniczyć liczebnie zjazd,
lecz rzeczywistość rządziła się swoimi prawami.
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Budynek Trybunału na obrazie Pożar miasta Lublina z 1719 r.

nie powstrzymywała zapędów do bójek. Do Piotrkowa
„zjeżdżali się […] ci wszyscy, którzy mieli interes przeszkadzać do laski marszałkowskiej […] i do funkcji deputackiej osobom na sejmikach obranym albo też źle
obranym na rozmaite kabały, zmowy i gwałt czynić”14.
Przepychanki, zwalczanie przeciwników politycznych i oponentów do funkcji deputata czy marszałka
były na reasumpcjach w XVIII w. na porządku dziennym.
Niektórzy więc rezygnowali z uczestnictwa w tych
spotkaniach: „Sami pryncypałowie partyj nigdy się nie
znajdowali na reasumpcji; wysyłali tam spomiędzy siebie młodszych tudzież szachrów Jurów, a tym do wykonania zamysłów gdy trzeba było odważonych na wszystko przydawali ludzi wojskowych”15. Na reasumpcję do
Piotrkowa przybywali więc przede wszystkim – według
Kitowicza – zaprawieni w przepychankach i chętni do
wszczęcia kłótni szlachcice.
Inny obraz prezentuje Kajetan Koźmian, opisując
reasumpcję w Lublinie, gdzie wszyscy zainteresowani
udawali się „do kolegiaty lubelskiej na wystawne nabożeństwo z stosownym kazaniem […] u Fary, pieszo
14

Tamże, s. 192.
Tamże, s. 193.
16
K. Koźmian, Pamiętniki, t. 1, oprac. M. Kaczmarek, K. Pecold,
Wrocław 1972, s. 346.
17
VL, t. 6, s. 218.
15

lub pojazdami spieszyli wszyscy na ratusz”16. Deputaci zaprzysiężeni w Piotrkowie pełnili też swoje obowiązki w Lublinie, obowiązywał ten sam skład rady
sędziowskiej, nie było więc powodu powtórnego obowiązku zatwierdzenia kandydatów na sędziów. Właśnie
przez wzgląd na brak ponownej przysięgi od deputatów
w Lublinie Trybunał tej kadencji był znacznie bezpieczniejszy. Dopiero po zaprzysiężeniu sędziów dokonywali
oni między sobą wyboru marszałka-przewodniczącego
Trybunału.

Przebieg obrad sądowych

Nie tyko pamiętniki przedstawiają realia trybunalskiego sądownictwa. Trybunał powinien się odbywać
w miejscach do tego wyznaczonych, tj. w ratuszach.
Zostały one specjalnie do tego przygotowane, pozwalały
m.in. zachować wymogi tajności. Miejsce obradowania
nie było jednak dla zgromadzonych takie oczywiste,
skoro pojawił się zapis, że: „Tenże Trybunał Koronny,
sądów żadnych po gospodach […] odprawować nie
powinien”17.
Często powtarzane akty prawne stanowią podstawę
do stwierdzenia, że dany przepis był nagminnie łamany. Przykładowo zapis: „Deklarujemy: iż Deputat […] jak
prędko obranym będzie […] czasu funkcji swojej z nikim
sądzić się nie może; Warujemy i to ażeby Marszałko-
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20
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VL, t. 6, s. 217.
VL, t. 6, s. 221.
J. Kitowicz, Opis obyczajów…, s. 200.
Tamże, s. 203.
K. Koźmian, dz. cyt., s. 350.
Tamże, s. 120.
VL, t. 6, s. 218.
J. Kitowicz, Opis obyczajów…, s. 192.
Tamże, s. 220

Budynek Trybunału Koronnego w Lublinie

naprzykrzeń, wizyt, uczt, na koniec przekupstwa deputatów, że aż cnotliwi zamykali się w swoich domach
i naprzykrzającą się […] odmawiali przyjmować”23. Aby
uzyskać właściwy wyrok, cena nie grała roli. Większość czasu przypadającego na piotrkowską kadencję
Trybunału to okres postu (od października/listopada
do marca), dlatego w kwestii wielkości uczt i zabaw
kadencja lubelska (kwiecień–sierpień) była dużo barwniejsza.

Limita

Tak określano odroczenie lub przerwanie obrad
Trybunału Koronnego. Zdarzało się na święta, czas
wojny, niepokoju czy bezkrólewia. Natomiast limita danej kadencji w czasie pokoju miały określony termin.
Konstytucja podkreślała, że „Limity Trybunału przed
czasem prawnym opisanym, abye nie ważył się laskę
trzymający czyni ani Sąd Ziemski oney zapisować”24.
Zamknięcie obrad Trybunału przed upływem wyznaczonego terminu groziło karą pieniężną. Kadencja
piotrkowska sądu najwyższego powinna kończyć się
w Wielką Sobotę, a w lubelska – na dzień św. Bartłomieja (24 sierpnia), ale „często limitowano go tygodniem
prędzej, kiedy trzeba było albo sprawę jaką […] zostawić
na drugi Trybunał albo kiedy spraw brakło albo kiedy
prywatne deputatów interesa zachodziły […] datę jednak limity w aktach zapisowali podług prawa”25.
Jeśli jednak zamknięcie Trybunału o czasie nie leżało
w interesie szlachty, był on wcześniej limitowany. Wtedy trzeba było sfałszować dokumenty, wprowadzając
datę wyznaczoną przez prawo. Na koniec kadencji trybunalskiej deputaci składali przysięgę: „jako sądził według Boga, sumienia i prawa i jako nie brał korrupcyji.
Każdy deputat […] przysięgał, ale nie każdy sumieniem
spokojnym i głosem wyraźnym wymawiał te słowa”26.
O rzetelnej pracy sędziów można się było przekonać,
gdy przysięgali, że wyroki zapadały sprawiedliwie.
W przeciwnym razie deputat musiał mieć wyrzuty sumienia, zapewniając przez Bogiem o uczciwości, wiedząc jednak, że było inaczej.
Zdjęcia: domena publiczna
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wie i Deputaci pod czas funkcji swojej żadnych dóbr
ani dziedzictwem ani jakomkolwiek sposobem nie nabywali”18, przypominał, że sędzia nie powinien sądzić
w sprawie swojej lub członka rodziny. Natomiast odkupowanie dóbr czy nabywanie innych korzyści mogło
stanowić element łapówki.
Inny zapis w konstytucji miał zapobiec „wszelkim
fałszom regestrowym przekazujemy aby […] [pisarz
ziemski] pod liczbą wpisowali i karty w regestarch
oprawnych, wszystkie numerowali”19. Zdarzały się zatem przypadki manipulowania spisywaniem spraw.
Pisarz mógł nie uwzględnić wszystkich dokumentów do
sprawy, zmienić jej kolejność, stąd wymóg numerowania kart.
Po wszelkich trudnościach związanych z reasumpcją
i uroczystych kolacjach sędziowie „zbierali się trzeciego lub czwartego dnia do sądzenia spraw”20. Przebieg
obrad sądowych był ustalony, określał: jaki spis spraw,
którego dnia oraz w jakiej kolejności z jakiego województwa, aby każdy mógł pojawić się w wyznaczonym
terminie. Kitowicz jednak przedstawia realia w nieco
innym świetle: „Jeżeli trzeba było, ażeby ta a ta sprawa
doszła, musiała dojść […] aby sprawa nie doszła pilnowano regestru […] i kiedy już taka sprawa następowała,
marszałek-kiedy był po tejże stronie – nagle porzucał
i brał się do innego”21. Jeżeli więc była obecna znaczna liczba zwolenników danej sprawy oraz Trybunał
był jej przychylny, sprawa odbyła się nawet wtedy, gdyby była ostatnia na liście, a gdy nie leżała w interesie
wpływowych panów, nie miała szansy powodzenia.
Obradom Trybunału, zanim sprawy trafiły na wokandę, towarzyszyły uczty, bale i zabawy. Koźmian
wspominał, że sędziom Trybunału „Uczty, uroczystości, aniwersarze, imieniny zabierały wiele czasu trybunałom i spóźniały pośpiech sprawiedliwości. Intrygi
panów i ich sprawy stopniały je często z prawej drogi
i poniżały ich dostojność; jednak umiały się one częściej
utrzymywać w swej powadze”22. Uroczyste przywitanie
prezydenta, następnie deputatów przez władze miasta
stanowiły podstawę spotkań towarzyskich. Liczne
obiady i kolacje urządzali również petenci Trybunału,
zapraszając sędziów, co można było uznać jako łapówkę
lub dopiero wówczas ją wręczyć. Uroczyście obchodzono rocznicę urodzin króla, ale również deputatów, nie
zapominając o świętowaniu także imienin.
Sam przebieg batalii sądowej zawierał przedstawienie dokumentów i przesłuchanie świadków. Jednak gdy
sprawy nie szły po myśli jednej ze stron, „zajechawszy
na nią poruszyli wszystkie sprężyny intryg, namów,
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Moja przygoda ze „Szkołą z TVP”
Wiktoria Knap
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rzygoda... Zdecydowanie tak…. Ale po kolei.
Zaczęła się ona w drugiej połowie kwietnia. Projekt trwał od jakiegoś czasu. Mieszkam w Szczecinie, tutejszy ośrodek TVP pracował nad lekcjami
dla klas czwartych. Od początku śledziłam informacje na temat „Szkoły z TVP”, bo zaciekawiła mnie i od
razu uważałam projekt za potrzebny w sytuacji, kiedy
wszyscy powinniśmy zostać w domach ze względu na
epidemię koronawirusa. Obejrzałam z zainteresowaniem kilka pierwszych lekcji i wróciłam do swoich
spraw, choć w głębi duszy czułam chęć sprawdzenia
się przed kamerą. W internecie toczyła się wówczas
dyskusja na temat emitowanych zajęć, czytałam też
niepochlebne opinie. Naprawdę przykro było mi je
czytać – w myśl zasady, że skoro ktoś uważa, że zadanie
wykonałby lepiej, to powinien się zgłosić i zaproponować swój udział, a przynajmniej wysłuchać, co mają do
powiedzenia nauczyciele występujący przed kamerą.
Dla mnie czas projektu to urlop rodzicielski i opieka
nad dwójką małych dzieci. Będąc nieco z dala od spraw
szkolnych i głównego biegu wydarzeń, starałam się być
na bieżąco z tym, co działo się w edukacji. Pewnego
kwietniowego poranka telefon zaczął dzwonić. Kilka
osób pytało, czy nie chciałabym spróbować swoich sił,
prowadząc lekcje historii w „Szkole z TVP” dla klas
czwartych. Chociaż wcześniej myślałam o tym zupełnie
w kategorii spraw, które nigdy się nie zdarzą, to od razu
podjęłam decyzję, że jeśli jestem potrzebna, to chętnie
pomogę i dołożę wszelkich starań, by zadanie wykonać
profesjonalnie, najlepiej jak się tylko da. Od początku
zależało mi na tym, żeby uczniów zaciekawić, by później
z chęcią zaglądali do podręcznika. W związku z moją sytuacją rodzinną pierwsze nagranie w TVP zaplanowane
zostało na weekend, tak by mój synek mógł zostać z tatą
i nie odczuł zbyt dotkliwie rozłąki z mamą.

Od początku spotkałam się z dużą życzliwością i dobrą atmosferą pracy w telewizji. Jednak było to oczywiście coś innego niż praca w szkole. Wcześniej zdarzało
mi się słyszeć, że nauczyciele to gaduły. Ile w tym prawdy – nie wiem, ale faktem jest, że odczuwałam brak
rozmowy i informacji zwrotnej. Szczególnie że były to
moje pierwsze kroki w nowej roli przed kamerą. Pierwsze nagranie trwało ok. czterech godzin. Lekcja dotyczyła Romualda Traugutta i powstania styczniowego. Przygotowanie dwudziestopięciominutowej lekcji zajęło mi
kilka godzin w domu, a w studiu do dyspozycji miałam
ekran oraz tablicę dotykową. Mogły więc pojawić się
materiały graficzne oraz aplikacje, które wykorzystuję na co dzień w pracy w szkole. Priorytetem była dla
mnie realizacja podstawy programowej w ciekawy
sposób. Wyjście naprzeciw potrzebom dzieci przebywających w domach, zapewne nieco zagubionych w nowej sytuacji, z dala od swoich nauczycieli i rówieśników.
Tak, by oglądając z przyjemnością lekcję, zdobywały
nowe wiadomości, a w także podejmowały zadanie domowe dla chętnych.
Trudno było mi z początku mówić do uczniów, których nie mogłam zobaczyć, poznać ich opinii czy wysłuchać pytań. Podczas lekcji na bieżąco można monitorować sytuację i wyjść naprzeciw potrzebom klasy
– rozwinąć wątek, zmienić metodę, by utrzymać poziom
zainteresowania uczniów danym zagadnieniem. W telewizji tego brakowało, do tego doszło pewne skrępowanie ciszą i skupieniem na planie. Trzeba było wykrzesać z siebie entuzjazm, by zarazić nim dzieci oraz
tak dobierać słowa, by być jak najbardziej konkretnym
i precyzyjnym, by zainteresować ucznia klasy czwartej.
Dlatego pojawiła się maskotka – Sowa Mądra Głowa.
Kiedy podczas ostatniej lekcji nie wyjęłam jej z torebki,
ekipa sama się o nią upomniała.
Czas gonił – 25, a później 20 minut na lekcję to nie za
wiele. Kolejne tematy dotyczyły Marii Curie-Skłodowskiej, Józefa Piłsudskiego, Eugeniusza Kwiatkowskiego
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było powtórzenie nagrania jednego z zadań wykonywanych podczas lekcji – wtedy ostatnie poprawki jeszcze
dogrywane były we wtorek wieczorem. Przyjemnie było
wychodzić z budynku telewizji, a zazwyczaj był to ciepły wiosenny wieczór, ze zmęczeniem, ale i satysfakcją
z wykonanej pracy. Z lekcji na lekcję – a powstało ich
z moim udziałem pięć, do momentu zakończenia projektu z końcem maja 2020 r. – praca była coraz sprawniejsza, nagranie ostatniej lekcji trwało półtorej godziny,
a realizator stwierdził, że w pełni „czuję kamerę” i że to
szkoda wielka, że projekt już się kończy.
Mnie też było żal. Od początku wiadomo było, że to
na chwilę, że lepiej, żeby w ogóle nie było potrzeby nagrywania lekcji, aby były one normalnie prowadzone
w szkole. Ale dla mnie to było coś wyjątkowego, tym
bardziej że po miesiącach nieobecności w szkole już
tęskniłam za pracą i ponownie mogłam się realizować
jako nauczyciel. Miło mi było, że pomimo mojej chwilowej nieobecności w pracy pamiętano o mnie i mogłam
wziąć udział w projekcie. Nie miałam okazji spotykać
się z innymi nauczycielami i wymieniać uwag, ponieważ z racji mojej sytuacji rodzinnej przychodziłam na
nagrania w dość nietypowych porach, kiedy w gmachu
szczecińskiej telewizji panowała cisza i spokój.
W czasie nagrania udzielano mi porad, jak należy
stać, czego nie robić – w moim wypadku pracę trzeba
było włożyć w to, żebym jak najmniej przemieszczała się po studiu. To, co jest pożądane w sali lekcyjnej,
czyli by nauczyciel był wśród uczniów stale gotów im
do pomocy, by nie siedział zbyt wiele za biurkiem, w telewizji się nie sprawdza. Aby skupić uwagę uczniów,
musiałam nieco poskromić swoją energię. Każdy jednak ma swoje cechy i nie rzecz w tym, by stać się bezbarwnym i działać pod wytyczne, ale spotkać się wpół
drogi, by efekt był odpowiedni. Mówię też dość szybko
i energicznie – i to już zostało, mimo uwag, że lepiej by
było zwolnić…
Piękna była to przygoda – rozwijająca, pokazująca
wnętrze innego zawodowego świata niż ten znany mi
ze szkoły. Świat telewizji spotkał się ze światem szkoły.
Niesamowite było obserwować, kiedy po ostatnim nagraniu lekcji o harcerzach Szarych Szeregów i powstaniu warszawskim ekipa była mocno zaangażowana nie
tylko w swoją pracę, lecz także samą lekcję. Zobaczyłam
wreszcie te emocje, które są na lekcjach. Tamtego dnia
były to wzruszenie i zaduma. A piosenka z lekcji podobno słuchana była jeszcze niejeden raz. Myślę, że efekt
jest całkiem dobry.
A po projekcie? Jeszcze przez jakiś czas otrzymywałam informacje od osób oglądających lekcje, z przyjemnością mogę powiedzieć, że wszystkie miłe i pozytywne.
Wiem, że niektórzy oglądali je dwukrotnie – rano i po
południu jeszcze powtórkę. Zarówno w miastach, jak
i miasteczkach oraz na wsi. Dlatego uważam, że projekt
jako całość zdał egzamin. Był namiastką szkoły, stanowił wsparcie zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli.
Może tam, gdzie możliwości nie pozwoliły na inną naukę, był w owym trudnym czasie jedyną formą edukacji.
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oraz harcerzy Szarych Szeregów. Z lekcji na lekcję czułam się coraz pewniej przed kamerą. Szybko zrozumiałam, że choć w szkole tempo pracy jest duże, to w telewizji jeszcze większe. Nie ma czasu na szczegółowe
omawianie zagadnień. Przygotowując konspekt, trzeba
było maksymalnie dużo wysiłku włożyć w to, by przygotować dobrą lekcję. Nie było czasu na wiele poprawek,
produkt musiał być gotowy na już i zrobiony dobrze.
Na dzień, czasem dwa przed nagraniem otrzymywałam
pytania ekipy, uwagi do przeanalizowania.
Pragnę podkreślić, że ostateczna wersja lekcji „ucierała się” na kilka godzin przed nagraniem. Z lekcji na
lekcję zauważałam coraz większe zaangażowanie ekipy, a mnie przestało brakować informacji zwrotnych.
Poznałam rytm pracy telewizji i nie przejmowałam
się tym, że za bardzo nikt nic nie mówi – była praca,
trzeba było ją wykonać, a jakby było coś nie tak, to bym
się dowiedziała. Nawiązała się nić sympatii pomiędzy
mną, panią konsultant a ekipą telewizyjną. Pojawiły się
żarty, a co najważniejsze – coraz więcej ciekawych propozycji materiałów do wykorzystania z zasobów TVP.
Jak to się określa – „poczuliśmy flow”. Lekcje podobały
się w telewizji, usłyszałam wiele komplementów, ekipa chętnie podejmowała się pracy nad nimi. Cieszyło
mnie to, mimo narastającego zmęczenia. Pracę nad lekcjami wykonywałam najczęściej w porze nocnej, kiedy
w domu wreszcie była cisza i można było pracować bez
zbędnych przerw.
Nagrania dostarczały wiele pozytywnej energii
i satysfakcji z pracy, zaczęłam bowiem otrzymywać
informacje od nauczycieli i uczniów, że lekcje są chętnie oglądane i bardzo się podobają. Poprzez media społecznościowe napłynęło wiele informacji, które były jak
miód na serce nauczyciela. To motywowało do dalszego wysiłku.
Kiedy stawałam przed kamerą, musiałam być w 100%
gotowa. Mieć w głowie całą lekcję i starać się przeprowadzić ją bez zbędnych przerw czy powtórzeń. Zgrać
wypowiedzi ze slajdami na tablicy oraz odpowiednio
dopasować ustawienie względem trzech kamer oraz
dwóch tablic, patrzeć w odpowiednią stronę i modyfikować ustawienie ciała. Pamiętać, by się uśmiechać do
uczniów, których przecież przy mnie nie było, a ekipa
skupiona na swej pracy nie wchodziła raczej w żadną
interakcję podczas nagrania. W uchu miałam słuchawkę, gdzie w razie potrzeby instruowano mnie, co należy
poprawić, albo kiedy sama byłam wyczerpana, prosiłam
o powtórne nagranie jakiejś kwestii, bo np. uważałam,
że mogę wyrazić się precyzyjniej. Po kilku kwadransach
oświetlenie dawało się we znaki, w studiu zaczynało
się robić duszno, a pracowaliśmy bez zbędnych przerw.
Moja rola zaczynała się ok. 40 minut przed nagraniem
od makijażu, a następnie drobnymi poprawkami przy
podłączeniu sprzętu i ustawieniach w studiu, a kończyła wraz z ostatnią minutą nagrania, ale ekipa musiała
jeszcze materiał zmontować i opracować.
Nagrywaliśmy zazwyczaj cztery–pięć dni przed emisją, która była w czwartki. Raz zdarzyło się, że konieczne
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By przezwyciężać pamięć subiektywną
– recenzja książki Pedagogika pamięci. O teorii
i praktyce edukacji w muzeach martyrologicznych
Joanna Bugajska-Więcławska
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zy w nowoczesnej edukacji o ludobójstwie wystarczy pokazać ofiarę i wskazać oprawcę? Na to
pytanie znajdziemy wyczerpującą odpowiedź po
lekturze publikacji Pedagogika pamięci. O teorii
i praktyce edukacji w muzeach martyrologicznych
pod redakcją Tomasza Kranza wydanej przez Państwowe Muzeum na Majdanku w 2018 r. Zawarto w niej
23 eseje oraz zapis dyskusji panelowej, które traktują
o współczesnych działaniach edukacyjnych w muzeach martyrologicznych. Cennym atutem książki
jest szeroka reprezentacja autorów, którzy wywodzą
się z polskiego i niemieckiego obszarów językowych,
z kultur: polskiej, niemieckiej i austriackiej.
Książka powstała w momencie, kiedy muzea podejmują woltę programową i z placówek dokumentujących,
chroniących i wreszcie udostępniających swe zbiory
przekształcają się w instytucje oferujące kompletne
i zróżnicowane oferty edukacyjne.
Spotkamy tu całe spektrum doświadczeń zebranych
i opisanych przez muzealników austriackich, niemieckich i polskich. Ale to nie wszystko. Znajdziemy tu
również praktyków: pedagogów, edukatorów i popularyzatorów fenomenu społecznej pamięci o zagładzie.
Strukturę książki oparto na podziale, które stanowią,
oprócz Wstępu, trzy działy tematyczne: Pedagogika pamięci – konteksty i koncepcje, Edukacja w miejscach pamięci z perspektywy uczniów oraz Miejsca pamięci w edukacji. Ten ostatni dział tekstów autorskich zamyka zapis
dyskusji panelowej o zadaniach i poszukiwaniu metod
pracy edukacyjnej w muzeach martyrologicznych.
Na potrzeby niniejszego tekstu wybrano po jednym
cytacie każdego z autorów. Z jednej strony dają one namiastkę poruszanej problematyki, określają spektrum
tematów badawczych. Z drugiej strony mogą stać się
zachętą do osobistego kontaktu z lekturą publikacji.
Koszyk z cytatami otwiera wspomniany T. Kranz –
Dyrektor Muzeum Państwowego na Majdanku, historyk i autor wielu prac o tematyce martyrologicznej1.
Znajdujemy tu myśli fundamentalne – o istocie i pozy1

cji poznania historycznego we wszelkich doświadczeniach edukacyjnych w miejscach pamięci: „Trzeba od
razu zastrzec, że wiedza historyczna jest niezbędnym
komponentem edukacji w miejscach pamięci, ponieważ
upamiętnianie i doświadczanie przeszłości nie może się
odbywać bez jej poznania. Samo przeżywanie nie wystarczy”2. We wstępie określono też obecny moment
dyskursu teoretycznego edukacji „w” i „o” placówkach
muzealnych oraz cechy tego zjawiska. Opisano początki
zmian i ewolucji owej idei. Zauważono wyzwania, jakie
stoją przed edukacją muzealną w kontekście czasu historycznego i przemian kulturowych. Ulokowano je
w procesie obcowania z pamięcią i jej obiektami w muzeach i miejscach upamiętniania martyrologii. Jak trudne to wyzwanie, wiedzą nie tylko pracownicy muzeów
i miejsc pamięci, ale przede wszystkim nauczyciele.

Konfrontacja kultur

W pierwszej części publikacji Pedagogika pamięci –
konteksty i koncepcje znajdziemy trzy teksty traktujące
szeroko o teorii pamięci. Pierwszym autorem jest Robert Traba – historyk, politolog i kulturoznawca. Jego
zainteresowania skupiają się wokół pamięci historyczno-kulturowej, w tym również wokół fenomenu volty
kulturowej. Specjalizuje się w historii kulturowej Polski,
Europy Środkowo-Wschodniej i Niemiec w XIX i XX w.
Jest cenionym autorytetem w dziedzinie badań pamięci
społecznej i polsko-niemieckiego pogranicza3. Robert
Traba swoim tekstem proponuje dyskusję o zderzeniu
subiektywnych i odmiennych, uwarunkowanych
kulturowo pamięciach społecznych. Zachętą do
lektury niech będzie fragment: „Sięgnijmy po ów tekst
a przekonamy się jak osobne obrazy przeszłości tworzą
pamięci polska i niemiecka. […] Badanie miejsc pamięci i kultur pamięci w perspektywie bilateralnej zmusza
do krytycznej refleksji nad przenikaniem się, istnieniem
obok siebie albo przeciw sobie co najmniej dwóch złożonych kultur tożsamościowych […]”4.

Rywalizacja o pamięć

Kontynuacją tematyki konfrontacji kultur jest tekst
Elke Gryglewski – politologa i amerykanistki pracują-

http://www.majdanek.eu/pl/structure [dostęp: 12.11.2020].
T. Kranz, Wstęp, [w:] Pedagogika pamięci. O teorii i praktyce edukacji w muzeach martyrologicznych, red. T. Kranz, Lublin 2018, s. 16.
Wszystkie pogrubienia w cytatach – Redakcja „Wiadomości Historycznych z Wiedzą o Społeczeństwie”.
3
http://leksykonkultury.ceik.eu/index.php/Robert_Traba [dostęp: 12.11.2020].
4
R. Traba, Bilateralność kultur pamięci. Przypadek polskich muzeów martyrologicznych i niemieckich gedenkstätten, [w:] Pedagogika pamięci…,
s. 31, 29.
2
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Brama z wiodącym do niej fragmentem Drogi Hołdu i Pamięci (widok od strony Drogi Męczenników Majdanka), domena publiczna
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w walce z wszelkimi uprzedzeniami i wyłączeniem
społeczno-kulturowym.
Pierwszy dział książki zamyka tekst Wiesława
Wysoka8 – germanisty, muzealnika, autora wielu projektów i prac edukacyjnych dla młodzieży, studentów
i nauczycieli, a także publikacji poświęconych metodyce i dydaktyce muzealnej oraz pedagogice pamięci
i edukacji międzykulturowej. Kontekstem jest artykułu
pozostaje przestrzeń dydaktyczna muzeum martyrologicznego. Przypominając niemieckie doświadczenia związane z początkami i rozwojem pedagogiki
pamięci, autor opisuje też polskie wysiłki upowszechniania tego fenomenu. Wnioski autora korelują z przemyśleniami E. Gryglewski: „Wzrastający dystans czasowy i biograficzny do wydarzeń sprawia […], że ich
groza zaciera się i jawi wielu współczesnym, młodym
ludziom jako odległa, nierealna przeszłość, a jednocześnie zaczyna brakować pamięci żywej, czyli głosu
pokolenia, które przeżyło obłęd totalitarnych ideologii
i nacjonalizmów […]”9.

http://wszechnica.org.pl/wyklad/wolnosc-slowa-a-jezyk-nienawisci/ [dostęp: 12.11.2020].
https://www.storiesthatmove.org/en/for-educators/expert-voices/dr-elke-gryglewski/ [dostęp: 12.11.2020].
E. Gryglewski, Gedenkstättenpadagogik – wybrane zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, [w:] Pedagogika pamięci…, s. 70.
http://www.majdanek.eu/pl/search/wysok [dostęp: 12.11.2020].
W. Wysok, Teoretyczne założenia pedagogiki pamięci. Wokół podstawowych definicji i pojęć, [w:] Pedagogika pamięci…, s. 124, 125.
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cej w Miejscu Pamięci i Edukacji Domu Konferencji
w Wannsee. Zajmuje się problematyką edukacji i pedagogiki miejsc pamięci, a także pamięcią w społecznościach wielokulturowych5. Jest naukowcem niezwykle
mocno zaangażowanym społecznie6. W swym artykule
Gedenstättenpadagogik – wybrane zagadnienia teoretyczne i metodologiczne E. Gryglewski podała informacje o początkach pedagogiki pamięci w Niemczech
i uwarunkowaniach polityczno-społecznych wyrosłych
na fali potrzeby rozliczeń zbrodni III Rzeszy. Autorka
zauważa skomplikowaną rzeczywistość, w której zaczyna brakować naocznych świadków, wiedza subiektywizuje się, pojawia się zjawisko „rywalizacji o pamięć”;
„[…] wydaje się, że wiedza o tym, że wśród Polaków były
ofiary niebędące Żydami, jest poza Polską znikoma”7.
Dodatkowo autorka podzieliła się doświadczeniami
ośrodka w Wannsee, w którym podejmuje się działania
na rzecz przezwyciężenia trudności kulturowo- pokoleniowych. Głównym postulatem tekstu jest przekonanie, że pedagogika pamięci powinna być narzędziem
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Edukacja w miejscach pamięci
Kolejna część książki to Edukacja w miejscach pamięci z perspektywy uczniów, nauczycieli i pedagogów
muzealnych. Tworzą ją teksty: Nilsa Langera – absolwenta Gimnazjum Friedricha von Bodelschwingha
w Bielefeld, Anity Zięby – uczennicy Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego J. Paderewskiego
w Lublinie, Norberta Buscha – historyka i teologa, kierownika Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Bielefeld oraz w Gimnazjum Friedricha von Bodelschwingha w tym mieście, Magdaleny
Kosior-Szychiewicz – germanistki i nauczycielki języka
niemieckiego w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym
im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie, Jolanty Laskowskiej – nauczycielki, kierowniczki Działu Edukacji
Muzeum na Majdanku, Christopha Spiekera – historyka,
historyka sztuki i filozofa, badacza historii regionalnego
nacjonalizmu, Stephanie Bohra – historyka, pedagoga
i edukatora oraz Martina Schellenberga – historyka, filozofa i teatrologa, Gudruna Blohbergera – austriackiego pedagoga i psychologa, kierownika Działu Edukacji
w Miejscu Pamięci Mauthausen oraz Piotra Tarnowskiego – polskiego specjalisty zajmującego się edukacją
i martyrologią, dyrektora Muzeum Stutthof w Sztutowie.
Wszyscy autorzy to praktycy – autorzy i odbiorcy
projektów edukacyjnych o charakterze martyrologicznym. W swoich tekstach prowokują nas do refleksji
myślami:
Nils Langer: „Doświadczyłem Majdanka jako miejsca
autentycznego, które mimo upływu czasu nosi wciąż
ślady ran przeszłych zdarzeń”10.
Anita Zięba: „Nie zapomnę też chwili, w której dwie
grupy – polska i niemiecka – mijały się w muzeum i jedno spojrzenie w oczy pozwalało dostrzec perspektywę
drugiej strony”11.
Norbert Busch: „Przeciążenie emocjami, imperatywy
moralne i inscenizacja czy też instrumentalizacja cierpienia ofiar, odbierane przez wielu uczniów jako niegodne, działają paraliżująco i hamują skuteczność i indywidualnego procesu uczenia się. Wściekłość, szok
i wstyd nie są dobrymi towarzyszami w nauce”12.
Magdalena Kosior-Szychiewicz: „Z punktu widzenia
nauczyciela germanisty, dzięki wspólnemu pogłębianiu
wiedzy na temat historii XX w., projekty […] pomagają
przełamać uczestnikom obawy i uprzedzenia w stosunkach polsko-niemieckich”13.
Jolanta Laskowska: „Nie chodzi tu tylko o przeżycia
i emocjonalność, które są istotnym elementem wizyt
w miejscach pamięci, ale również o osobiste podejście
do przedstawianych zagadnień, o stawianie pytań, za-

Mauzoleum z fragmentem Drogi Hołdu i Pamięci, z napisem: „Los nasz dla was przestrogą” (CC BBY-SA 3.0)

Komora gazowa obozu koncentracyjnego na Majdanku, domena publiczna

Budynek krematorium. Państwowe Muzeum na Majdanku

stanawianie się i odnajdowanie w rzeczywistości
sytuacji indywidualnych, które w pewnych aspektach
mogą być podobne do tych z przeszłości”14.

10
N. Langer, Same zdjęcia nie wystarczą. Dlaczego nie ma alternatywy dla wizyty w muzeum byłego obozu koncentracyjnego, [w:] Pedagogika
pamięci…, s. 132
11
A. Zięba, Z książek się tego nie dowiemy – nauka historii z perspektywy ucznia, [w:] Pedagogika pamięci…, s. 138.
12
N. Busch, Co pozostaje – o trwałości uczenia się w Muzeum na Majdanku. Retrospekcje i spostrzeżenia uczennic i uczniów, [w:] Pedagogika
pamięci…, s. 165.
13
M. Kosior-Szychiewicz, Dialog międzykulturowy w miejscach pamięci, [w:] Pedagogika pamięci…, s. 171.
14
J. Laskowska, Pozaszkolna edukacja historyczna na przykładzie działalności Państwowego Muzeum na Majdanku, [w:] Pedagogika pamięci…,
s. 174.

Ch. Spieker, „Przeszłość, przemoc, sumienie” w miejscu historii Villa Ten Hompel, [w:] Pedagogika pamięci…, s. 197.
S. Bohra, M. Schellenberd, Praca edukacyjna w Miejscu Pamięci i Muzeum Sachsenhausen – uczenie się historii za pomocą przedmiotów
znalezionych na terenie obozu i na podstawie biografii byłych więźniów, [w:] Pedagogika pamięci…, s. 212.
17
G. Blohberger, Pomiędzy teorią a praktyką pedagogiki pamięci, [w:] Pedagogika pamięci…, s. 220.
18
P. Tarnowski, Doświadczenia dydaktyczne. Spojrzenie pedagoga muzealnego w Muzeum Stutthof, [w:] Pedagogika pamięci…, s. 223.
19
A. Stępnik, Uwagi na marginesie zajęć dydaktycznych doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Państwowym Muzeum na
Majdanku, [w:] Pedagogika pamięci…, s. 240.
20
http://www.majdanek.eu/pl/news/szkolenie_dla_nauczycieli____opowiedzcie_o_nas__bezimiennych/965 [dostęp: 12.11.2020].
21
M. Rusek, Poobozowe miejsce pamięci w pytaniach zwiedzających na przykładzie Państwowego Muzeum na Majdanku, [w:] Pedagogika
pamięci…, s. 251.
22
https://en.stsg.de/cms/node/867 [dostęp: 12.11.2020].
23
B. Pampel, Pożegnanie z uczeniem się historii?, [w:] Pedagogika pamięci…, s. 263.
16
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Christoph Spieker: „Tworzenie
danku próbowano odpowiedzieć
legend, które łączy się z wykorzyna pytanie, czym jest dziś dla odstaniem wspomnień w pewnych
wiedzających wizyta w muzeum
celach, nie jest rzadkością. To nie
martyrologicznym. Do przemyjest łatwe, niektóre wspomnieśleń prowokuje m.in. zdanie: „Dla
nia nie tylko są nieprawdziwe,
wielu zwiedzających Państwowe
ale ukrywają to, o czym nie
Muzeum na Majdanku jest atrakchce się mówić”15.
cją turystyczną. Najlepszym doStephanie Bohra i Martin
wodem na to jest fakt, iż zostało
Znaczek upamiętniający obóz koncentracyjny na Majdanku
Schellenberd: „Gdy mówi się
już kilkakrotnie uznane przez
wydany przez pocztę NRD w 1980 r., domena publiczna
o skutkach narodowego socjaliużytkowników portalu Trip Adzmu i jego dzisiejszym znaczeniu
visor za najbardziej popularne
nasuwają się pytania również na innych poziomach: czy
miejsce Lubelszczyzny”21.
można odczuwać smutek, żałobę, jeśli nie znało się
Dział zamyka tekst Pożegnanie z uczeniem się historii?
ofiar osobiście?”16.
Berta Pampela – filozofa, kierownika Centrum DokumenGudrun Blohberger: „Od dawna celem wszelkich
tacji w Fundacji Sächsische Gedenkstätten w Dreźnie22.
pedagogicznych wysiłków miejsc pamięci jest to,
Autor podzielił się z nami bolesną refleksją: „[…] ludzie
aby mówić o przeszłości nie jak o czymś, co minęło,
przychodzą do miejsc pamięci nie po to, żeby wyciągnąć
ale jak o kwestii istotnej dla teraźniejszości – także
wnioski dla swojego życia. Obserwacje, które nie pasują
w sensie przesłania pochodzącego od ocalałych: «Nigdy
do ich wizji przeszłości są ignorowane lub dopasowywawięcej!»”17.
ne do istniejących wydarzeń. Z reguły zwiedzający uczą
Piotr Tarnowski: „Świadoma wizyta w miejscu pasię tylko tego, czego chcą się uczyć”23.
mięci to efekt dostrzeżenia wśród poobozowych buRóżnorodność spojrzenia
dowli właśnie człowieka”18.
Książka Pedagogika pamięci. O teorii i praktyce eduMiejsca pamięci
kacji w muzeach martyrologicznych nie jest jedyną poTrzecią część tekstów zawarto w dziale Miejsca pazycją na rynku o tematyce martyrologicznej. Jest jedmięci w edukacji. Znalazły się tu przemyślenia: Andrzenak wydawnictwem niezwykle wartościowym. Autorzy
ja Stępnika – historyka, kierownika Zakładu Edukacji
tekstów nie tylko pochodzą z różnych kultur. Kultury te
Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego w Instytucie
w kontekście polityki ludobójstwa III Rzeszy reprezenHistorii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, dytują inne spojrzenie na edukację martyrologiczną.
daktyka i historyka historiografii. W artykule Uwagi na
Borykały i borykają się z odmiennymi nieco perspekmarginesie zajęć dydaktycznych doktorantów Uniwersytywami pamięci i rozliczenia win. Dlatego zebranie
tetu Marii Curie-Skłodowskiej w Państwowym Muzeum
tak różnych i złożonych relacji jest istotne.
na Majdanku odnajdujemy perspektywę akademicką.
Należy jeszcze zwrócić uwagę na inną perspektywę
W pracy wykładowcy ze studentami przestrzeni markulturową, gdzie na kulturę narodu nakłada się kultura
tyrologicznej dotykamy również wartości aksjologiczgeneracyjna. Dyskusja poglądów autorów jest w tym
nych: „Straty przenoszone są na refleksję o nieobliczalkontekście autentyczna i żywa, nie ma tu miejsca na
ności człowieka […] i niemocy wobec zła. Przeszłość
jałowość. Refleksje, które jej towarzyszą, rzeczywiście
odczytywana jest w perspektywie przyszłości”19.
są twórcze. W książce pokazano propozycje muzeSpostrzeżeniami ze spotkań z różnymi grupami odów i miejsc pamięci, ale też reakcje odbiorców na tak
wiedzających muzeum na Majdanku dzieli się Mirella Ruskonstruowane oferty edukacyjne. Reakcje te nie były
sek – pracownik Działu Edukacji Państwowego Muzeum
tylko pozytywne. To powinno pobudzać współczesne
na Majdanku, organizatorka i autorka projektów edumuzea do poszukiwań metodologicznych i wymiany
kacyjnych, warsztatów historycznych i seminariów20.
doświadczeń. Do poszukiwania odpowiedzi na pytaW tekście Poobozowe miejsce pamięci w pytaniach zwienie o emocje i refleksje młodego człowieka w miejscach
dzających na przykładzie Państwowego Muzeum na Majpamięci w XXI w.

archiwum i szkoła
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Stulecie Niepodległej w Archiwum Państwowym w Opolu
Małgorzata Iżykowska

S

etna rocznica odzyskania niepodległości, którą czciliśmy w 2018 r., dała nam okazję stworzenia wyjątkowej lekcji, nie tylko poświęconej wydarzeniom
historycznym, lecz także będącej przypomnieniem
wartości patriotycznych. Jak wszystkie nasze lekcje,
była ona oparta głównie na materiałach zgromadzonych
w zasobie opolskiego Archiwum. Ze względu na specyfikę naszych zbiorów, związanych głównie z rozbudowaną
administracją pruską, a później niemiecką, oparliśmy się
głównie na tym, co dokumentowała strona niemiecka na
temat działań mniejszości polskiej na Śląsku.
Zasadniczy podział każdego spotkania z uczniami
przebiegał więc między przypomnieniem najważniejszych wydarzeń roku 1918, splotu okoliczności umożliwiających odrodzenie Rzeczypospolitej, osób, które
najbardziej się do tego przyczyniły, a ukazaniem trudnej w tych czasach rzeczywistości Ślązaków o polskich
przekonaniach, ich postaw, ofiar, zrywów powstańczych, działań politycznych, społecznych i kulturalnych.
Przygotowaliśmy lekcję w dwóch wersjach: dla dzieci starszych i młodszych. Wersje te są zupełnie rozbieżne, uznaliśmy bowiem, że treści przeznaczone dla
uczniów starszych nie dają się dostosować do potrzeb
dzieci najmłodszych (przedszkole – III klasa szkoły podstawowej), pozbawionych na ogół elementarnej wiedzy
historycznej.
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„Biało-czerwona”

Dla dzieci młodszych proponujemy prezentację oraz
zajęcia plastyczne poświęcone polskim barwom narodowym, pod tytułem „Biało-czerwona”. Szukamy z dziećmi
uzasadnienia dla symboliki barw na polskiej fladze,
następnie obserwujemy to samo zestawienie bieli i czerwieni na polskim godle narodowym. Przypominamy legendę o trzech braciach, książętach piastowskich
i o księciu Lechu, który założył osadę o nazwie Gniezdno
(Gniezno) w miejscu, gdzie zobaczył gniazdo białego orła,
rozkładającego skrzydła na tle wieczornego nieba. Dzieci
oglądają wizerunki polskiego godła i flagi zachowane
z dawnych wieków, np. wyhaftowanego na aksamicie
białego orła Jagiellonów z XVI w., plastyczne wyobraże-

nia ważnych bitew w naszej historii, w których towarzyszyła Polakom czerwona flaga z wizerunkiem białego
orła (bitwa pod Kłuszynem w 1610 r., odsiecz Wiednia
w 1683 r.). W największym skrócie opowiadamy dzieciom o słabości państwa polskiego pod koniec XVIII w.
i o trzech rozbiorach. Pokazujemy, że polskie barwy narodowe nadal towarzyszyły ujarzmionym Polakom i przy
podejmowanych próbach wyzwolenia spod obcej władzy
znów pojawiały się na sztandarach (insurekcja kościuszkowska w 1794 r., bitwa pod Ostrołęką w 1831 r.).
Gdy nadchodzi listopad roku 1918, Polska odrodziła
się znów jako wolne państwo, a zakazane przez zaborców barwy narodowe zostały przywrócone. Stulecie
tej chwili czcimy przez przystrajanie biało-czerwonymi
flagami miast i wsi, a ludzie noszą kokardy narodowe
na ubraniu.
Tymczasem na Śląsku, gdzie mieszkało wielu ludzi,
wiele rodzin o polskich korzeniach i przekonaniach, nadal panuje państwo niemieckie. Wzmagają się szykany wobec osób przyznających się do polskości. Ludzie
ci powoływali wtedy do życia stowarzyszenia, które
broniły ich praw, jednoczyły, przyczyniały się do pielęgnowania rodzimego języka i kultury. Najważniejszym
z nich był Związek Polaków w Niemczech. Znakiem,
pod którym gromadzili się polscy Ślązacy w tamtych
czasach, było Rodło – symbolizujące bieg Wisły, z zaznaczeniem miejsca, gdzie znajduje się Kraków, historyczna stolica Polski. Prezentujemy w tym miejscu odciski pieczęci Zarządu Związku Polaków w Niemczech,
zaczerpnięte z zasobu naszego Archiwum. Znak Rodła,
prezentowany na pieczęciach, jest dzieciom zwykle
znany z wyglądu (w Opolu znajduje się klub sportowy
o nazwie „Rodło”), lecz słabo identyfikowany z czasami,
o których opowiadamy na lekcji. Uczniowie nie znają
także jego symbolicznego znaczenia.
W dalszej części lekcji zastanawiamy się, gdzie obecnie możemy zobaczyć polskie barwy narodowe i co one
oznaczają w danym miejscu. Flaga Polski jest eksponowana w najważniejszych dla naszego państwa instytucjach, np. w polskim sejmie, pałacu prezydenckim, ministerstwach, na budynkach urzędów, przy uroczystych
okazjach pojawia się w różnych miejscach publicznych,
a także przystraja się flagami prywatne domy i mieszkania. Pod postacią bandery polskie barwy narodowe

Prezentacja dokumentów dotyczących mniejszości pol- Wiatraczki, teczki i plany lekcji były prezentem dla Starsze dzieci wypełniały specjalnie przygotowane karty
skiej na Śląsku
uczestników zajęć
pracy

Plan lekcji zaprojektowany z myślą o dzieciach biorących udział Efekt pracy najmłodszych uczest
w lekcjach
ników zajęć – ozdobienie drzewka
barwami narodowymi

reprezentowane są na statkach i jachtach, można
je spotkać na wszystkich morzach i oceanach całego
świata. Bardzo często widujemy polską flagę podczas
międzynarodowych zawodów sportowych, gdy Polacy walczą o jak najlepszą pozycję dla naszego kraju.
Gdy odniosą sukces, obiegają czasem stadion z polską
flagą rozciągniętą w rękach. Dzieci nie mają problemu
z wynajdywaniem miejsc i okoliczności, w których widuje się powszechnie polskie barwy narodowe, i same
niejednokrotnie podają swoje pomysły.
Dodajemy informację, że mamy w Polsce co roku
dwa święta, w których specjalną uwagę poświęca się
polskim barwom narodowym: Dzień Flagi Polski
2 maja oraz Święto Niepodległości 11 listopada.
Przechodzimy następnie do zajęć plastycznych,
podczas których dzieci wykonują biało-czerwony wiatraczek z papieru pokrytego samoprzylepną folią. Wiatraczki te nasi mali goście zabierają ze sobą do domu.
Pod koniec zajęć rozdajemy jeszcze teczki na prace plastyczne, przygotowane specjalnie na 100-lecie odzyskania niepodległości.

„Polska niepodległa”

zdjęcia z archiwum Autorki
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Dla uczniów starszych została przygotowana prezentacja pt. „Polska niepodległa”, w której opowiadamy o tragedii rozbiorów i 123 latach niewoli, życia
pod władzą obcych mocarstw, ucisku i upokorzeniu
Polaków, pozbawionych ochrony własnego państwa.
Podejmowane przez nich próby odzyskania niepodległości przez wiele lat skazane były na niepowodzenie.
Postulowano więc wzmocnienie ekonomiczne narodu
oraz wychowanie młodzieży w duchu patriotycznym.
Paradoksalnie, wydarzenia tragicznej I wojny światowej
zwanej w swoim czasie Wielką Wojną, przyczyniły się
do odrodzenia Polski. Polacy podczas wojny walczyli
pod sztandarami obcych państw. Zrodziła się jednak
możliwość powołania do życia polskich jednostek militarnych, wykorzystywanych do działań bojowych przez
różne armie. Powstała w ten sposób Błękitna Armia pod
wodzą gen. Józefa Hallera, złożona z ochotników przybyłych z całej Europy, Stanów Zjednoczonych, Brazylia,
a nawet Chin oraz żołnierzy zwolnionych z obozów jenieckich we Francji i we Włoszech.
Wreszcie, dzięki determinacji narodu dążącego do
niepodległości oraz sprzyjającej sytuacji międzynarodo-

wej, doprowadzono do utworzenia państwa polskiego. Dnia 11 listopada 1918 r. przybył do Warszawy Józef
Piłsudski, a 12 listopada Rada Regencyjna powierzyła
mu naczelne dowództwo wojsk polskich. Z kolei 22 listopada podpisano dekret o władzy Republiki Polskiej,
a Piłsudski stanął na jej czele. W następnym roku podczas konferencji wersalskiej rozpatrywano kwestię
odrodzenia Polski i przebiegu jej granic. Wątpliwości
budziła sprawa dostępu Polski do morza oraz status
miasta Gdańska, a nawet reparacje wojenne, którymi
zamierzano obciążyć nowo powstałe państwo.
Tymczasem na Śląsku, pozostającym w granicach
Niemiec, jak w każdym z ościennych państw, utworzono placówki dyplomatyczne. W Bytomiu, a następnie
w Opolu rozpoczął działalność Konsulat Generalny
Rzeczypospolitej Polskiej. W tym miejscu odwołujemy się zwykle do wystawy „Wybieram Polskę”, która
powstała w naszym Archiwum w 2018 r. Oparta na
źródłach archiwalnych, wystawa gromadzi materiały
poświęcone żywej działalności Polaków w Niemczech,
przede wszystkim w latach 20. i 30. XX w. Wiadomo,
że Polacy organizowali się w licznych kółkach i stowarzyszeniach, prowadzili bogatą działalność oświatową
i kulturalną: wydawali gazety, zakładali grupy teatralne, drużyny harcerskie, polskie szkoły, a nawet banki.
Zwracamy znów uwagę na Rodło, znak Związku Polaków w Niemczech, opowiadamy o jego symbolice.
Na koniec proponujemy pracę w grupach, która polega na rozwiązywaniu przygotowanego testu na podstawie wydanego przez nas katalog wspomnianej wystawy
„Wybieram Polskę”. Uczniowie wydobywają z katalogu
informacje, a na koniec sprawdzamy poprawność udzielonych odpowiedzi. Pytania dotyczą problematyki omówionej w ostatniej części zajęć, czyli działalności Polaków
w Niemczech. Po rozwiązaniu testu dzieci dowiadują się,
że katalogi wystawy, z którymi pracowały, są prezentem
dla nich od Archiwum i na tym zajęcia się kończą.
Lekcje o Niepodległej cieszyły się dużym powodzeniem, odwiedziło nas kilkadziesiąt klas z różnych
szkół, nie tylko z samego Opola, lecz także z całego województwa. Zapraszano nas także na lekcje wyjazdowe,
gdy szkoła zlokalizowana była dość daleko od stolicy
województwa.
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Nasi goście – uczestnicy zajęć
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Projekt „Archiwa Rodzinne Niepodległej”
Agnieszka Konstankiewicz
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tulecie odzyskania przez Polskę Niepodległości
oraz setna rocznica utworzenia sieci archiwów
państwowych1 zostały przez archiwa państwowe uczczone podjęciem wielu inicjatyw i działań.
Wśród nich znalazł się projekt „Archiwa Rodzinne
Niepodległej”. Był on nową odsłoną ogólnopolskiej akcji „Archiwa Rodzinne”, zainicjonowanej w roku 2014
przez ówczesnego Naczelnego Dyrektora Archiwów
Państwowych, prof. Władysława Stępniaka. Doświadczenia z jej realizacji w Archiwum Państwowym w Lublinie zostały także wykorzystane do przygotowania nowej inicjatywy2.
Projekt „Archiwa Rodzinne Niepodległej” został sfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „NIEPODLEGŁA” na lata 2017–2022. W naborze do tego
programu w roku 2019 projekt ten uzyskał najwyższą
ocenę. Został on objęty Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości oraz Patronatem Honorowym Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego. Przyznane środki pozwoliły na sfinansowanie budowy strony
internetowej projektu, powstania poradnika, zakupu
materiałów na warsztaty konserwatorskie oraz przygotowania materiałów promocyjnych.

Cele i założenia projektu
Założenia projektu skoncentrowane były na przywróceniu właściwej roli archiwów rodzinnych, zwróceniu uwagi na znaczenie archiwów rodzinnych w dokumentowaniu postaw patriotycznych i wysiłku
włożonego w odbudowę kraju po odzyskaniu niepodległości. Głównym celem projektu „Archiwa Rodzinne Niepodległej” było podniesienie w społeczeństwie
świadomości wartości dokumentów przechowywanych w rodzinnych archiwach nie tylko dla upamiętnienia historii rodzinny, lecz także historii kraju i regionu.
Chodziło o zwrócenie uwagi na rolę i znaczenie osób,
rodzin i społeczności lokalnych w odzyskaniu przez
Polskę niepodległości w 1918 r. Celem przedsięwzięcia
było również aktywne zaangażowanie społeczności lokalnych w świętowanie 100 rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości, podniesienie kultury ochrony
pamiątek i dokumentowania historii rodzinnej i lokalnej, pozyskanie do państwowego zasobu archiwalnego
unikalnych archiwaliów z zamiarem ich zabezpieczenia
i szerokiego udostępniania.
Projekt wpisuje się w misję archiwów państwowych,
jakim jest trwałe zachowanie świadectw przeszłości
i zapewnienie do nich powszechnego dostępu w celu
wspierania rozwoju państwa i społeczeństwa obywatelskiego oraz opieka nad narodowym zasobem archiwalnym3. Spuścizny rodzinne i osobiste są istotną
częścią tego zasobu, dlatego też archiwa państwowe
powinny wspierać funkcjonowanie archiwów ro-

1
Dnia 7 lutego 1919 r. Naczelnik Państwa podpisał dekret O organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami. Zob. Archiwa
w Niepodległej 1919–2019. Stulecie archiwów państwowych, red. E. Rosowska, Warszawa 2019, także dostęp on-line: https://www.archiwa.
gov.pl/pl/aktualnosci/4895-jubileuszowa-publikacja-%E2%80%9Earchiwa-w-niepodleg%C5%82ej-1919-2019-stulecie-archiw%C3%B3wpa%C5%84stwowych%E2%80%9D.
2
A. Konstankiewicz, Archiwa rodzinne i oddziaływanie na nie instytucji publicznych na przykładzie Archiwum Państwowego w Lublinie,
[w:] Archiwa bez granic. Pamiętnik VII Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich: Kielce, 20–21 września 2017 r., red. W. Chorążyczewski,
K. Stryjkowski, Warszawa 2019, s. 511–519; taż, Idea, program i doświadczenia z realizacji akcji „Archiwa Rodzinne” w lubelskim Archiwum, [w:]
Educare necesse est — ale jak i dlaczego? Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych, red. V. Urbaniak, Warszawa 2017, s. 289–297; taż, Archiwa
rodzinne – wybrane zagadnienia, „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie” 2016, nr 1, s. 28–31.
3
W. Stępniak, Czy wiemy, czym jest instytucja narodowego zasobu archiwalnego, [w:] Zatrzymać przeszłość dogonić przyszłość. Pamiętnik
VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, red. W. Chorążyczewski, K. Stryjkowski, Warszawa 2013, s. 11–21.

Zasięg

Projekt „Archiwa Rodzinne Niepodległej” to przedsięwzięcie o skali ogólnopolskiej, realizowane w 33 archiwach państwowych. W celu dotarcia do szerokiego
grona odbiorców zaplanowana została akcja promocyjna skierowana do różnych grup docelowych. Głównymi
grupami projektu byli: pasjonaci, osoby zainteresowane historią kraju i regionu, kolekcjonerzy dokumentów i starej fotografii, zawodowi historycy, a także uczniowie szkół podstawowych i średnich, nauczyciele,
studenci oraz wszystkie osoby i rodziny posiadające
rodzinne archiwa.
Ze względu na znaczenie i ogólnopolski zasięg projektu objęty on został patronatami medialnymi mediów
ogólnopolskich, ale także lokalnych, o które indywidualnie występowały poszczególne archiwa państwowe.
Wykaz archiwów państwowych oraz ich oddziałów zamiejscowych, które włączyły się w realizacje projektu,
dostępny jest na stronie www.archiwarodzinne.gov.pl.

Inauguracja

Dnia 24 września 2019 r. w Warszawie Dyrektor Programu Wieloletniego Niepodległa Jan Kowalski i Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, dr Paweł Pietrzyk
zainaugurowali projekt „Archiwa Rodzinne Niepodległej”. Zostały wówczas przedstawione cele, główne
produkty projektu oraz program działań edukacyjno-popularyzacyjnych podejmowanych w ramach
projektu. Uruchomiona i po raz pierwszy zaprezentowana została także dedykowana strona internetowa
www.archiwarodzinne.gov.pl. W tym też dniu odbyła się
inauguracja projektu w Archiwum Państwowym w Lublinie, któremu towarzyszyły prelekcje zaproszonych
gości, jak również wystawa okolicznościowa „Archiwa
Rodzinna”. W pozostałych archiwach lokalne inauguracje projektu miały miejsce 30 września 2019 r. Warto
dodać, że decyzją Naczelnego Dyrektora Archiwów
Państwowych dzień 30 września został ustanowiony
Dniem Archiwisty.

padku archiwaliów w złym stanie zachowania możliwe
były także indywidulane konsultacje z konserwatorem. Podczas warsztatów archiwiści i konserwatorzy
uczulali, jak postępować z odnalezionymi archiwaliami
i czego nie należy robić z archiwaliami w domowych
warunkach.
Podczas warsztatów genealogicznych pracownicy archiwów państwowych pomagali uczestnikom stawiać
pierwsze kroki na drodze do poznania historii własnej
rodziny i budowy drzewa genealogicznego. Prezentowane były na nich źródła i wydawnictwa niezbędne do
poszukiwań genealogicznych i biograficznych. Uczestnicy warsztatów na przykładzie dokumentów z zasobu archiwum zapoznawali się z technikami wyszukiwania
informacji w poszczególnych typach źródeł, uzyskiwali
informację, w jaki sposób rozpocząć czy też kontynuować badania dziejów własnej rodziny w zasobie archiwalnym. Poinformowani byli także, jak prowadzić
poszukiwania, nie wychodząc z domu, wykorzystując
zasoby i możliwości Internetu, w tym portalu www.szukajwarchiwach.gov.pl.
Wszystkie warsztaty odbywały i odbywają się cykliczne w poszczególnych archiwach. Informacja o planowanych warsztatach zamieszczana jest z wyprzedzeniem
na stronie internetowej danego archiwum państwowego, w mediach społecznościowych, jak również mediach
lokalnych.
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dzinnych, by materiały te znajdowały się w rękach
świadomych ich wartości właścicieli, którzy zapewnią
im właściwą opiekę i ochronę, tak aby mogły one służyć
przyszłym pokoleniom4.
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Warsztaty

4

Wystawa towarzysząca inauguracji projektu w Archiwum Państwowym w Lublinie,
24 września 2019 r., fot. Alicja Gebert

Tenże, Część zasobu narodowego, [w:] Archiwistyka społeczna, Warszawa 2012, s. 15.
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We wszystkich archiwach państwowych w całym kraju września 2019 r. odbyły się warsztaty pod hasłem
„Zostań Rodzinnym Archiwistą”. Archiwa państwowe
przygotowały na ten dzień bogatą ofertę warsztatową,
podczas których można było się dowiedzieć, czym są
archiwa rodzinne, jak je porządkować i zabezpieczać
w domowych warunkach.
Na warsztatach konserwatorskich poruszane były
kwestie porządkowania archiwaliów oraz udzielane porady, jak zadbać o nie w domowych warunkach. W przy-

archiwum i szkoła

W ramach spotkań archiwalnych organizowanych
w archiwach państwowych odbywają się także prezentacje ciekawych archiwów rodzinnych oraz spotkania
ze specjalistami, podczas których prezentowane są archiwalia.

Digitalizacja archiwów rodzinnych

Archiwa Państwowe w ramach projektu zaproponowały zainteresowanym osobom wykonanie profesjonalnych kopii cyfrowych materiałów archiwalnych
z ich spuścizn. Warunkiem była zgoda na ich wykorzystywanie podczas promocji projektu w mediach, wszelkich działań edukacyjno-popularyzacyjnych podejmowanych w archiwach państwowych oraz na stronie
projektu.

Dary archiwów rodzinnych
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W ramach projektu spuścizny rodzinne i osobiste
przekazywane są w formie darów lub też depozytów
do zasobu archiwów państwowych, co równoznaczne
jest z ich wieczystym zachowaniem. Jest to wartością
dodaną, dzięki której archiwa wzbogacają swój zasób
o spuścizny proweniencji prywatnej. Warto jednak nadmienić, że założenia projektu nie mają na celu przejmowania do archiwów państwowych spuścizn rodzinnych.
Archiwa starają się podnosić bezpieczeństwo dokumentacji prywatnej w miejscu jej dotychczasowego
przechowywania, tj. w rękach jej właścicieli. Służą swoją
wiedzą i radą, jak właściwe przechowywać spuściznę
rodzinną, aby nie uległa ona zniszczeniu, jak również
uświadamiać jej właścicielom, że ta dokumentacja jest
unikatowa i ma wartość nie tylko sentymentalną, lecz
także historyczną, i powinna przerwać dla przyszłych
pokoleń.
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Portal

Głównym trwałym produktem projektu było stworzenie cyfrowego repozytorium źródeł, na którym
prezentowane byłyby kopie cyfrowe materiałów archiwalnych obrazujących skomplikowane drogi do
odzyskania niepodległości przez Polskę. Portal jest
dostępny na stronie: https://archiwarodzinne.gov.pl/.
W zakładce „Kolekcje” prezentowane są kopie materiałów archiwalnych. Jej współtwórcą może zostać
każdy, kto przekaże lub udostępni do zeskanowania archiwum swoje archiwalia. Archiwum samodzielnie lub
wspólnie z właścicielem, a w lubelskim archiwum także
przy współpracy ze studentami5, opisywane są wybrane archiwalia. Po ich opisaniu są one udostępniane na
portalu.
Repozytorium gromadzi kopie cyfrowe materiałów
archiwalnych i innych pamiątek rodzinnych, np. muzealia, na podstawie których można odtworzyć intelektual-

5
W Archiwum Państwowym w Lublinie opisy sporządzane są
w ramach zajęć dydaktycznych przez studentów Uniwersytetu Marii
Curie Skłodowskiej, kierunku Archiwistyka i Nowoczesne Zarządzanie
Zapisami Informacyjnymi.

Pińsk. Procesja z okazji Bożego Ciała ok. 1937 r. Z zasobu Archiwum Państwowego
w Lublinie, Akta rodziny Flak 1904–1988, spis 1, sygn. 7

Powitanie powracającego z Bukaresztu prezydenta RP Ignacego Mościckiego, na
Dworcu PKP w Lublinie. Lublin, czerwiec 1937 r. Z zasobu Archiwum Państwowego
w Lublinie, Akta rodziny Gantner, sygn. 1

Legitymacja służbowa Arseniusza Flaka zatrudnionego na stanowisk tokarza w Fabryce Amunicji nr 2 w Kraśniku Państwowych Wytwórniach Uzbrojenia. Dąbrowa
Bór, 20 czerwca 1939 r. Z zasobu Archiwum Państwowego w Lublinie, zespół nr 2632
– Akta rodziny Flak 1904–1988, sygn. 2
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Nekrolog Władysława Łomia Stupnickiego, powstańca styczniowego
zm. 13 lipca 1910 r. Z archiwum rodzinnego Hanny i Jerzego de Sas
Stupnickich

Zawiadomienie o ślubie Marii Haas i Stanisława Stupnickiego w dniu 19 listopada 1907 r. w Podgórzu. Z archiwum rodzinnego Hanny i Jerzego de Sas Stupnickich

ne dążenia niepodległościowe, walkę narodowowyzwoleńczą, lata odbudowy i organizacji państwa polskiego,
pracę zawodową, artystyczną, społeczną i polityczną,
a także życie codzienne obywateli. Portal jest dostępny
online dla każdego zainteresowanego, a zamieszczone w nim archiwalia będą mogły być wykorzystywane
w celach poznawczych, hobbystycznych czy naukowo-badawczych.
Na stronie projektu w zakładce „Domowe Archiwum”
znajdziemy opublikowany poradnik6, który powstał
jako kolejny trwały produkt projektu. Poradnik przeznaczony jest dla każdego, kto posiada lub zamierza
tworzyć archiwum domowe bądź rodzinne i chce je uporządkować. Krok po kroku pokazuje, jak samodzielnie
i w profesjonalny sposób zadbać o pamiątki rodzinne.
Zawiera wskazówki, jak opisywać dokumenty, uporządkować archiwum, dokonać zabiegów konserwatorskich
i zdigitalizować. Poradnik został podzielony na cztery
rozdziały odnoszące się do rodzaju materiałów archiwalnych, z którymi najczęściej mamy do czynienia
w przypadku dokumentacji proweniencji prywatnej, tj.
dokumentów, albumów, fotografii, pamiątek (muzealiów np. medale). Co istotne, poradnik można pobrać,
wydrukować lub skorzystać z niego na urządzeniu mobilnym.

Punkty konsultacyjne

6

i listy archiwów oraz ich Oddziałów, w których takie
punkty funkcjonują.

Ocalić pamięć

Projekt „Archiwa Rodzinne Niepodległej” przyczynia
się do podnoszenia świadomości społeczeństwa na temat wartości przysłowiowych „starych dokumentów”.
Dzięki jego pomocy archiwa państwowe próbują przywrócić w świadomości społecznej właściwe miejsce
dokumentom rodzinnym i uświadomić potrzebę tworzenia archiwów rodzinnych. Pokazują społeczeństwu,
że archiwa państwowe są instytucjami otwartymi dla
ludzi, służącymi profesjonalnymi konsultacjami. Dzięki
temu archiwa państwowe są częściej postrzegane jako
instytucje godne zaufania społecznego, mające wiele
do zaoferowania – nie tylko swój zasób czy gwarancję
wieczystego zabezpieczenia przechowywanych archiwaliów, lecz także i wiedzę, i doświadczenie. Projekt ma
duży wydźwięk w wymiarze społecznym, jak również
popularyzacyjno-edukacyjnym i badawczym. Uruchomiona strona internetowa, co warto podkreślić, jest jednocześnie repozytorium źródeł proweniencji prywatnej
dostępnych dla każdego zainteresowanego, jak również
platformową szkoleniową dla archiwistów rodzinnych.
Uczestnicy projektu aktywnie włączają się w realizację,
współtworząc go i stając się jego ambasadorami.
Jednocześnie projekt pokazuje, jak różnorodne dokumenty tworzą rodzinne archiwum oraz jak ważną
rolę w kształtowaniu i pielęgnowaniu pamięci rodzinny
odgrywają rodzinni archiwiści. Co istotne, archiwalia rodzinne doskonale uzupełniają dokumentację urzędową
gromadzoną i przechowywaną w archiwach państwowych. Stanowią one materiał źródłowy do badań nad
historią gospodarczą, społeczną czy wojskowości niepodległego państwa polskiego.

Poradnik, jak dbać i porządkować archiwa rodzinne, dostępny jest online na portalu https://archiwarodzinne.gov.pl/
W niektórych archiwach państwowych punkty konsultacyjne działy nieprzerwanie od stycznia 2014 r., np. w Archiwum Państwowym
w Warszawie czy w Lublinie
7
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W ramach projektu w 33 archiwach państwowych
w całej Polsce uruchomione zostały również punkty
konsultacyjne7. Archiwiści rodzinni mogą w nich uzyskać indywidualną pomoc, jak tworzyć, porządkować,
opisywać i zabezpieczać domowe archiwalia. Wykaz
punktów konsultacyjnych został zamieszczony na stronie https://archiwarodzinne.gov.pl/ w zakładce: „Punkty konsultacyjne”. Jest on dostępny w postaci mapy, jak

Dyplom mistrza młynarskiego Zbigniewa Bańkowskiego, Kraków, 10 listopada
1946 r. Z archiwum rodzinnego Hanny
i Jerzego de Sas Stupnickich

podróże w czasie i przestrzeni
48

Apoteoza Gdańska

– najważniejszy świecki obraz w mieście
Katarzyna Kurkowska

Gdzie oglądać obraz?

Apoteoza Gdańska znajduje się w sercu miasta, którym jest jego ratusz. Spacerując ulicą Długą i Długim
Targiem w Gdańsku, nie sposób przeoczyć Ratusza
Głównego Miasta, którego wieża zwieńczona jest hełmem z pozłacanym posągiem króla Zygmunta II Augus
ta. Warto wstąpić do wnętrz budynku, w którym mieści
się Muzeum Gdańska.
Na pierwszej kondygnacji znajdziemy najbardziej reprezentacyjne historyczne pomieszczenie w grodzie nad
Motławą. Mowa o Wielkiej Sali Rady, zwanej potocznie
Salą Czerwoną od koloru sukna, którym obite są jej ściany. Powstała podczas prac budowlanych prowadzonych
tu w latach 1379–1382. Pełniła funkcję miejsca, gdzie
w okresie wiosenno-letnim zbierała się Rada Miejska,
czyli główny organ ustawodawczy średniowiecznego
i nowożytnego Gdańska. W tym miejscu zapadały więc
najważniejsze decyzje dotyczące losów miasta. Jest jedynym pomieszczeniem ratusza, w którym zachowało się
prawie w całości oryginalne wyposażenie pochodzące
z przełomu XVI i XVII w. Zostało ono zdemontowane
w 1943 r. i wywiezione poza Gdańsk, dlatego ocalało ze
zniszczeń II wojny światowej. Pod obiciem ścian zachowały się do dziś fragmenty fresków z końca XVI w.
Całość programu ideowego pomieszczenia nosi dydaktyczne przesłanie skierowane do osób pełniących
funkcje urzędnicze. Każdy z zamieszczonych tu obrazów
ukazywał rajcom inne wzory postępowania i napominał, aby ich rządy były uczciwe, mądre i sprawiedliwe. Wszystkie sceny, kryjące w sobie treści uniwersalne,
ukazują MODEL DOSKONAŁEJ WŁADZY.

Obraz pt. Apoteoza Gdańska w Wielkiej Sali Rady w Ratuszu Głównego Miasta
w Gdańsku, fot. 2019 r.
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Kulisy powstania

Obraz jest najważniejszą, ale nie jedyną częścią wystroju Wielkiej Sali Rady. Stanowi on centralną część
zespołu malarsko-rzeźbiarskiego znajdującego się na
drewnianym stropie. A więc żeby go obejrzeć, należy
zwrócić głowę ku sufitowi, albo położyć się na podłodze, by lepiej móc przyjrzeć się wszystkim szczegółom
dzieła.
Twórcą umieszczonych na suficie 25 malarskich
przedstawień opartych na wątkach mitologicznych,
biblijnych i antycznych oraz emblematach (czyli wizualnych rebusach) był Izaak van den Blocke. To bardzo ważne nazwisko dla sztuki gdańskiej, ponieważ zarówno ojciec, jak i bracia Izaaka byli artystami. Rodzina
van den Block wywodziła się z Mechelen (dziś Belgia).

Mający duże doświadczenia jako rzeźbiarz i kamieniarz
Wilhelm van den Block w 1584 r. przybył do Gdańska
i dzięki poparciu króla Stefana Batorego otrzymał tu
prawo pobytu i pracy, mimo przepisów wykluczających go z powodu wyznania menonickiego. Osiedliła
się tu jego rodzina. Do najważniejszych dzieł jego autorstwa w Gdańsku zaliczyć można: dekorację rzeźbiarską Bramy Wyżynnej (1586–1588), prace rzeźbiarskie
w Twierdzy Wisłoujście (1597–1598) oraz epitafium
gdańskiej rodziny Brandesów w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (1586). W ślady ojca poszedł, urodzony w 1572 r. Abraham, który otrzymał
obywatelstwo gdańskie w 1596 r. Dwa lata później,
jako mistrz cechowy, założył własny warsztat rzeźbiar-

ski w pobliżu Przedbramia ul. Długiej. Jego młodszym
bratem był Izaak. Mając wrodzone zdolności plastyczne,
nie poszedł w ślady ojca i brata, a został malarzem. Być
może uczył się fachu u Hansa Vredemana de Vries i Antona Möllera, znamienitych gdańskich artystów. W roku
1612 współzałożył gdański cech malarzy.
W latach 1606–1608 Izaak van den Block namalował
dzieło swojego życia, właśnie w Wielkiej Sali Rady. Dotychczasowa dekoracja na stropie gotyckiej konstrukcji
belkowej tego pomieszczenia była dla Rady Miasta nie
dość satysfakcjonująca i zwyczajnie – nie modna. Zamówione przez rajców nowe obrazy miały wyrażać ideę
Gdańska jako miasta idealnego, niemal raju na ziemi.
Takie zadanie postawiono przed Izaakiem. Dziś wydaje
się, że spełnił je z nawiązką.

Potęga Gdańska w pigułce –
o interpretacji
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Opowieść zawarta w dekoracji Sali Czerwonej, w której użyty został język alegorii i symboli, erudycyjnych
odniesień i emblematów, poruszała zagadnienia etyczne
i praktyczne związane ze sprawowaniem władzy. Nie
inaczej jest w przypadku głównego, omawianego obrazu. Można pokusić się o stwierdzenie, że żadna namalowana na nim rzecz nie znalazła się tu przypadkowo,
a niesie za sobą ukryte znaczenie.
Dzieło przedstawia idealistyczną wizję Gdańska
jako miasta doskonałego, wywyższonego, wybranego przez Boga, który gwarantuje mu pomyślny rozwój
i dobrobyt, czyniąc to za pośrednictwem Rady Miejskiej.
To główne przesłanie płynące z obrazu, który podzielić
można na dwie wyraźne strefy: górną – alegoryczną
oraz dolną – realistyczną. Przeanalizujmy jednak pokrótce kolejne jego fragmenty.
W centrum dzieła widnieje łuk triumfalny jako fundament rozpięty między ziemią, morzem a niebem. To
symbol prężnie działającej Rady Miasta, co potwierdzają umieszczone na jego kolumnach atrybuty i napisy. Na
jego szczycie widnieje panorama Gdańska z ręką bożą,
która w geście opieki obejmuje wieżę ratusza. Miasto
jest tu idealną wspólnotą, pozostającą pod szczególną pieczą Najwyższego. Potwierdzeniem obecności

boskiego pierwiastka jest hebrajski napis z imieniem
Boga, Jahwe, widoczny tuż nad panoramą. Niżej znajduje
się łacińska sentencja mówiąca o tym, że miasto znajduje się pod skrzydłami boskiej opieki. Tęcza rozumiana
jest tu jako znak przymierza pomiędzy Bogiem a ziemią, ponad nią napis Coelesti iungimur arcu [Złączeni
niebiańskim łukiem]. Odniesieniem do opieki boskiej
sprawowanej nad działaniami Rady jest także przedstawienie rozpostartych orlich skrzydeł bezpośrednio za
wieżą ratusza. Jest to nawiązanie do biblijnej symboliki
orlich skrzydeł jako znaku wszechmocy boskiej opieki, dość często przywoływanej w sztuce protestanckiej.
W świetle arkady łuku ukazano aleję wiodącą ku
morzu. Na horyzoncie artysta przedstawił statek pod
pełnymi żaglami. Aleja to wyobrażenie raju, złożona
jest z dwóch rzędów drzew o symetrycznych konarach
i uwypuklonych korzeniach. Między drzewami widnieje fontanna, której czara wspierana jest przez posągi
delfinów. Uważa się, że postać na fontannie to bogini płodów Kybele. Fontanna to woda, a woda to życie,
źródło dla wszystkiego. Symbol ukazany w tym miejscu
przypomina i wskazuje, że Gdańsk bez wody, czyli Wisły
i dostępu do morza, nigdy nie zdobyłby swojej pozycji
i bogactwa.
Dominantę dolnej strefy obrazu stanowi wyobrażenie Dworu Artusa, z elewacją, którą otrzymał w roku
1552. Budynek przedstawiono wraz z przylegającymi
kamienicami i szerokim przedprożem.
Na tle Dworu Artusa ukazano sceny z życia codziennego Gdańska w początkach XVII w. Widzimy tu
kupców różnych narodowości, na co wskazują zróżnicowane stroje. Część z nich dyskutuje, inni czytają
korespondencję, być może są to komunikaty handlowe,
w których zawarte były aktualne informacje dotyczące
cen produktów czy przeliczniki walut.
Wśród mieszkańców miasta w rodzimych strojach
i przyjezdnych odnaleźć można rzymskiego boga
handlu Merkurego, który jest gwarantem udanych
transakcji. Nieco wyżej znajduje się wymowna scena:
gdański kupiec podający dłoń polskiemu szlachcicowi
odzianemu w charakterystyczny czerwony żupan. Gest
ten to znak porozumienia, przypieczętowania interesu.

podróże w czasie i przestrzeni

Panorama Gdańska. Detal z obrazu pt. Apoteoza Gdańska, fot. 2019 r.
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Z prawej strony dolnej strefy artysta ukazał gdańszczanki, mieszczki w bogatych, paradnych strojach,
których charakterystycznym elementem były białe
kryzy. Wśród ukazanych grup postaci odnaleźć można
handlarzy ulicznych prezentujących swoje towary.
W przeciwieństwie do dominującej, ideowej górnej partii obrazu dolna ukazuje realną przestrzeń miejską,
stając się cennym źródłem wiedzy na temat życia miejskiego Gdańska u progu XVII stulecia.

Przyjrzyj się uważnie – o ukrytych
ciekawostkach

Po prawej stronie owalnego malowidła – na wysokości łuku triumfalnego widać góry. U ich podnóża płynie
rzeka, wiemy, że jest to Wisła. Na jednej z gór widzimy
rozległą budowlę interpretowaną dziś jako Wawel. Poniżej znajduje się tajemnicza budowla sakralna, kościół
z dwiema wieżami, czy jest to opactwo w Tyńcu? Tego
nie wiemy. Prześledźmy bieg Wisły. Płynie zakolem od
gór, przepływa symbolicznie za Dworem Artusa, gdzie
łączy się z nią Motława, aż do Morza Bałtyckiego (po lewej stronie łuku). Budowla ze spiczastą wieżą to Twierdza Wisłoujście, w swoim ówczesnym kształcie. Na
rzece przedstawiono liczne statki transportujące towary z głębi Rzeczypospolitej do Gdańska, skąd trafiały na
okrętach do innych portów europejskich. Uwagę zwraca
nie tylko różnorodność jednostek, lecz także mnogość
bander. Co dzieje się nad rzeką? Po lewej wypoczywają
flisacy, któryś z nich gotuje strawę, inny załatwia najpilniejsze potrzeby. Po prawej natomiast toczy się zwyczajne wiejskie życie, widać pasterza pasącego krowy,
któremu towarzyszy czworonożny pomocnik.
Fontanna Neptuna, którą widzimy na lewo od Dworu
Artusa, w czasie malowania obrazu była dopiero w fazie
projektów. Pierwotnie zaprojektował ją brat Izaaka –
Abraham van der Block. Być może brat malarza udostępnił mu swoje rysunki? To także pozostanie zagadką.
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Sceny rodzajowe przed Dworem Artusa. Detal z obrazu pt. Apoteoza Gdańska, fot. 2019 r.

Gdańszczanki. Detal z obrazu pt. Apoteoza Gdańska, fot. 2019 r.

Twierdza Wisłoujście. Detal z obrazu pt. Apoteoza Gdańska, fot. 2019 r.

W NUMERZE 2/2021 r:
To już 100 lat od przeprowadzenia pamiętnych plebiscytów na Warmii, Mazurach i Śląsku, które zadecydowały o kształcie granic II Rzeczypospolitej.
Jak wpleść do lekcji historii zagadnienia związane z tymi wydarzeniami? Jak wytłumaczyć ich znaczenie
współczesnym uczniom?
Proponujemy lekturę tekstów Marka Białokura Trzy marcowe dni 2021 roku oraz Izabeli Lewandowskiej
Historyczno-kulturowy kontekst plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu 11 lipca 1920 roku, zawierających
nie tylko najnowsze ustalenia historyków, ale i wskazówki metodyczne dla nauczycieli historii. Ciekawy
pomysł na scenariusz lekcji z tą tematyką związany przygotowała Iwona Jóźwiak, doradca metodyczny
z Olsztyna.

Polski plakat propagandowy z okresu
plebiscytu

Rekomendacje „WH”
Myke Cole Legion kontra falanga. Epicka
walka piechoty starożytnego świata
Która starożytna formacja wojskowa była skuteczniejsza? Grecka falanga
czy rzymski szyk manipularny? Mike
Cole, amerykański analityk wojskowy
i żołnierz, stara się odpowiedzieć na to
pytanie w książce Legion kontra falanga. Opisuje narodziny greckiej falangi,
jej zwycięstwa i dokonaną na początku
IV w. p.n.e. reformę Filipa II Macedońskiego. Podobnie dzieje się z legionem,
którego system szkolenia i wykorzystanie autor prezentuje dalej. Po przedstawieniu obu walczących stron Cole
przechodzi do okresu potyczek greckiej
falangi z legionami rzymskimi, czyli do
lat 280–168 p.n.e. Okres ten wypełnia
sześć bitew, w których bezpośrednio
starli się hoplici i legioniści: pod Herakleą (280 p.n.e.), Askulum (279 p.n.e.),
Benewentem (275 p.n.e.), Kynoskefalaj
(197 p.n.e.), Magnezją (190 p.n.e.) i Pydną (168 p.n.e.). Po ich przeanalizowaniu
i zwizualizowaniu (plany bitew) Cole

uznaje, że legiony rzymskie były skuteczniejsze. Nie bez wpływu na zwycięstwa Rzymian pozostawał fakt, że ich armia miała bardziej republikański, a więc
społeczny charakter niż monarchiczna
armia macedońska. Autor zauważa również, że nie byłoby zwycięstw rzymskich
bez wielkiej osobowości ich dowódców,
którzy w czasie bitew starali się kontrolować działania wojenne, a nie rzucali
się w wir walki, jak robili to często Macedończycy.
O ile teza o przewadze rzymskiego
legionu nad innymi formacjami nie jest
niczym nowym, to warto zauważyć, że
dochodzenie do niej Cole’a jest dość oryginalne. Autor używa dość niekonwencjonalnych „źródeł historycznych”, którymi są pokazy grup rekonstrukcyjnych
czy filmowe wizualizacje bitew. Niestety
rzadziej korzysta z tradycyjnych źródeł.
Dlatego też książka skierowana jest
do „niewtajemniczonych”, którzy mają

znaleźć przyjemność w samej lekturze,
a w dalszej kolejności dowiedzieć się
czegoś nowego.
Łukasz Wróbel

Beata Janowska Wędrówki przez czas.
Nieoczywiste rozmowy o dziejach Europy
Książka Beaty Janowskiej to podróż
w czasie. Wędrówka składa się z 12
przystanków-rozmów z wybitnymi historykami. Punktem wyjścia każdej rozmowy jest miasto i związana z nim konkretna historia.
Roman Michałowski, mediewista
Uniwersytetu Warszawskiego, zabiera
nas do średniowiecznego Paryża i stawia przed rzeźbą Świętego Dionizego.
Patron Francji przedstawiony jest na
niej jako mężczyzna, który trzyma własną głowę na rękach przed sobą. Zgodnie z legendą żyjący ok. 250 r. święty
i założyciel pierwszego biskupstwa
francuskiego za głoszenie swojej wiary
został ścięty na wzgórzu męczenników,
czyli Montmartre. Następnie z odciętą
głową opuścił miejsce kaźni, by umrzeć
tam, gdzie dziś stoi katedra Saint-Denis
(Święty Dionizy), znana jako nekropolia królów francuskich. Marek Gensler
przybliża nam funkcjonowanie średniowiecznych uniwersytetów, mówi
o tym, jak wyglądało codzienne życie

studentów Oksfordu czy Cambridge i jak
studenci zmagali się z brakiem pieniędzy i z nauką. Z kolei Igor Kąkolewski
na przykładzie Olsztyna objaśnia, jak
„czytać” średniowieczne miasto. Badacz
pokazuje, jak przez układ ulic czy architekturę zrozumieć, czym było prawo
magdeburskie oraz to, kim był zasadźca. Inne miasto wojewódzkie, Poznań,
staje się punktem wyjścia do rozważań
o wojnach XVII-wiecznej Rzeczpospolitej i o wielkich zniszczeniach i stratach
kulturalnych Poznania, jak i całego kraju.
Jarosław Hrycak z Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie opowiada o Lwowie,
perle Rzeczpospolitej Obojga Narodów,
a jednocześnie ukraińskim Lwiwie czy
habsburskim Lembergu. Tym samym
bogata historia miasta tworzy jego tożsamość i unikalność.
Oprócz metropolii i miast znanych
książka przynosi również opowieści
o Dreźnie, Vicenzy czy zaledwie dwuipółtysięcznym Pasymiu. W ten sposób
otrzymujemy wiedzę, zgodnie z podty-

tułem, na temat nieoczywistych dziejów
Europy, zjawisk czy postaci. Rozmowy
mają swobodny, gawędziarski charakter,
dlatego ich lektura jest przyjemna, a momentami wręcz pasjonująca, i z pewnością zadowoli miłośników historii
i turystyki.
Łukasz Wróbel

Im starsze, tym… tańsze

ROCZNIK 2020
50% taniej
ROCZNIKI STARSZE
80% taniej
(oferta ważna do wyczerpania zapasów)

Szczegóły i formularz zamówienia na www.aspress.com.pl/roczniki/

