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Szanowni Czytelnicy!
Proponujemy w bieżącym numerze „Dialogu Edukacyjnego”
bogaty wybór ciekawych artykułów poświęconych najnowszej
historii Polski. Kolejna rocznica
wprowadzenia stanu wojennego
skłania do refleksji. W związku
z tym zachęcamy do zapoznania się ze wspomnieniami oraz analizami krytycznymi dotyczącymi tamtych
wydarzeń. Mając na uwadze warsztat pracy nauczyciela, zamieszczamy też scenariusz lekcji przeznaczony
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz artykuł
poświęcony filmom nawiązującym swoją tematyką do
czasów PRL.
Kontynuujemy także nasz cykl poświęcony  filozofii nauczania („Cnota zapomniana” cz. III). Ponadto
pragniemy zwrócić uwagę na tragiczny los Ślązaków.  
Profesor Ryszard Kaczmarek pisze o mieszkańcach naszej ziemi wcielanych do Wermachtu, a doktor Maciej
Fic o tym, w jaki sposób w podręcznikach podejmuje się  
problematykę powstań śląskich.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Czytelników, publikujemy także artykuł dotyczący projektu
jako obowiązkowego modułu nauczania w gimnazjum
oraz ciekawą propozycję pracy z uczniami metodą gry
terenowej.
Życzymy miłej lektury.
Roman Miruk-Mirski

Z okazji nadchodzącego Nowego 2011 Roku składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości,
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz wielu
sukcesów w pracy zawodowej.
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CNOTA ZAPOMNIANA CZ. 3.
DZIEJE KSZTAŁTOWANIA SIĘ I POJMOWANIA CNOTY MORALNEJ.
Michał Kapias
Dzieje koncepcji udoskonalania wewnętrznego
człowieka poprzez ukształtowanie w nim pewnych
skłonności ku realizacji dobra moralnego sięgają zamierzchłych czasów antycznych. W starożytności
problematyka cnoty moralnej pojawia się wraz z rozróżnieniem i wyborem przez człowieka dobra i zła.
Ślady te można już znaleźć w homeryckiej „Iliadzie”
i „Odysei” gdzie pojęcie dobra (gr. άγαθός – agathos)
pierwotnie odnosiło się do człowieka będącego odważnym, bogatym, wolnym i dzięki temu rozwijającym swe umiejętności. Z biegiem czasu zaczęto
utożsamiać pewne doskonałościowe cechy z danym
stanem społecznym lub zawodem (np. męstwo u wojownika, pracowitość u rolnika, mądrość u władcy).1 Później, gdy konstytuuje się już ateńska polis (gr. πολις),
cechy takie oznaczają dobrego obywatela, a za sprawą
Sokratesa stają się określeniem człowieka żyjącego w
sposób możliwie najdoskonalszy, należycie wypełniającego przynależne jego naturze funkcje. Wtedy
to pojawia się słowo arete (gr. άρετή), etymologicznie
jako rzeczownik odprzymiotnikowy, będące stopniem najwyższym słowa agathos, które można przełożyć jako „najlepszość”. W języku polskim zwykło
się je tłumaczyć jako cnota, bądź dzielność moralną.
W średniowieczu wielu myślicieli zarówno z zakresu
etyki jak też teologii moralnej podejmowało refleksję
nad istotą cnoty. Jedne z najbardziej oryginalnych i
doniosłych rozważań zaprezentował św. Tomasz z
Akwinu. Podejmując swą refleksje nad cnotami łączy je z formalnymi zasadami działania ludzkiego.
Pierwsza zasada odnosi się do aktów rozumnych, z
którymi nierozerwalnie wiąże się cnota roztropności. Pozostałe zasady odnoszą się do władz pożądawczych człowieka (woli i uczuć) – w ten sposób cnoty wpływają nie tylko na ludzkie działanie, ale i na
niego samego.2 Najogólniejszą – według św. Tomasza
– cnotą oddziałującą na rozumność i wprowadzającą wolę w działanie jest sprawiedliwość. Sferę uczuć
reguluje z kolei umiarkowanie i męstwo. Na tej podstawie można przyjąć, iż roztropność usprawnia rozum jako „kierownika” w działaniu, sprawiedliwość
1

Zob. A. McIntyre, Krótka historia etyki, Warszawa 1995, s. 34 – 46.

2 Opisujący ów stan wybitny tomista E. Gilson pisze: „ (…) cnoty
moralne udoskonalają wolę, podobnie jak cnoty intelektualne czynią
doskonalszym poznanie”. Idem, Tomizm, Warszawa 1998, s. 304.
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– wolę, umiarkowanie – uczucia pożądliwe, a męstwo
– uczucia gniewliwe.3 Ostateczny podział sprawności określonych i omówionych przez św. Tomasza
z Akwinu można przedstawić za pomocą schematu
przedstawionego poniżej.4
PODZIAŁ CNÓT WEDŁUG ŚWIĘTEGO
TOMASZA Z AKWINU:
NADPRZYRODZONE I PRZYRODZONE
Rozwijająca się następnie w czasach nowożytnych perspektywa prawnego ujmowania każdej sfery
życia człowieka – także moralnej – doprowadziła do
odsuwania tematyki cnót na dalszy plan. Niezwykle
ważnym faktem w tej tendencji stało się formułowanie nowożytnej doktryny prawa naturalnego H. Grotiusa.5 „Dyskurs moralny przestaje być prowadzony
w kategoriach cech osobowych, zaczyna natomiast
dominować podejście odwołujące się do uprawnień
i reguł działania w perspektywie zróżnicowanego
światopoglądowo społeczeństwa, które pomimo swej
różnorodności musi rządzić się jasnymi zasadami.”6
Takie podejście doprowadziło ostatecznie do nieporozumień i do zarzucenia powszechnego zainteresowania się problematyką aretologiczną, rozumianą
jako nauka o cnotach moralnych – z pewnością przyczynił się do tego I. Kant. Uważał on, że jeśli cnota
stanie się trwałą dyspozycją człowieka, to nieuchronnie będzie musiała przekształcić się w mechaniczny
nawyk, czyniący osobę bierną, a tym samym nie w
pełni odpowiedzialną moralnie.7 Tymczasem cnota
będąca przecież trwałą dyspozycją jawi się jako stan
trwały, będący racjonalnym, a przez to zakładający
wolny wybór, który absolutnie nie jest mechanicznym nawykiem.
3 Zob. św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, T. 11, Londyn 1975 –
1986, I-II, 61.2.
4

Zob. ibid., s. 9.

5 Zob. J. B. Schneewind, The Misfortunes of Virtue, „Ethics”, 101:1991;
idem, Invention of Autonomy, Cambrige, 1998.
6 J. Jaśtal, Etyka cnót, etyka charakteru, [w:] idem, Etyka i charakter,
Kraków 2004, s. 25.
7 I. Kant, Die Metaphysik der Sitten, [w:] Kant – Werke, Bd. 8,
Frankfurt am Main 1977, s. 541 – 542.
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Czy w takim razie można postrzegać cnotę jako jakiś
obowiązek? Istnieje w tym miejscu pewien problem,
który domaga się bliższego wyjaśnienia. Intuicyjnie
można wyczuć, iż oba pojęcia nie pokrywają się całkowicie ze sobą, nie przedstawiają tego samego zakresu
znaczeniowego. Chociaż bywają cnoty, które można
ująć jako obowiązek np. prawdomówność, sprawiedliwość, odpowiedzialność, to jednak istnieją także
obowiązki, które cnotami nie są: płacenie długów,
opieka nad potrzebującymi, wychowanie dzieci. Są
także cnoty nie będące obowiązkiem np. poświęcenie
życia dla uratowania innej osoby, hojność w dzieleniu
się dobrami materialnymi itp. Różnica uwyraźniałaby się w miejscu, w którym określa się „obowiązkowość obowiązku”, czyli uznanie jego powinności,
a nawet nakazu spełnienia. Tymczasem cnota wyraża coś wyższego: jej wykonanie cieszy się wysokim
uznaniem, lecz brak realizacji niekoniecznie musi
być potępiony – tak jak ma to miejsce w przypadku
obowiązku. Stąd też można wskazać na wyjątkowość
i trudność w spełnianiu cnót. Ostatecznie więc można przyjąć, iż cnota jest własnością, „która się wyraża
w spełnieniu obowiązku, albo w takich dobrych czynach, które przekraczają granice ścisłego obowiązku.”8
W czym jednak cnota przewyższa obowiązek? Wydaje się, iż rozwiązanie leży w punkcie widzenia samego
przedmiotu. Otóż ten sam ideał moralny może być
rozpatrywany zarówno jako cel jak i środek. W przypadku obierania go jako środek do innego, wyższego celu należy ujmować go jako obowiązek, jeśli zaś
jest celem samym w sobie – staje się przez to cnotą.
Stąd też treść cnoty jest większa od treści obowiązku,
jakkolwiek dotyczy tego samego przedmiotu. Przykładem może być pomoc osobie potrzebującej. Jako
cnota pomoc ta obejmuje wszelkie działania, aż do
poświęcenia życia włącznie. Tymczasem w kontekście
obowiązku winne być podjęte działania obligowane
koniecznością osiągnięcia dobra moralnego. Zakres
cnoty przewyższa więc zakres obowiązku. Doskonale rozeznali to myśliciele starożytni, których etyka w
przeważającej mierze była etyką cnoty. Nowożytna
filozofia – zwłaszcza po Immanuelu Kancie – poczęła
lansować etykę obowiązku.9
Niestety bywa i tak, że „wielkie i ważne” słowa z czasem tracą swą pierwotną siłę a nawet wymowę. Niesposób ich całkowicie wymazać z użycia, ze słownika,
ale można doprowadzić do ich dewaluacji – najczęściej
8  H. Sidgwick, The Method of Ethic, [tłum. niemieckie] Berlin 1909,
T. 1, s. 34.
9

Zob. V. J. Bourke, Historia etyki, [b.m.w.] 1994, s. 169 – 173.
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z fatalnym skutkiem dla samego człowieka. Podobny właśnie los spotkał pojęcie „cnoty”. Dziś słowo to
pojmowane wielce opatrznie, wyśmiewane, budzące
nieraz drwinę, zatraciło swój pierwotny nieskazitelny
i fundamentalny charakter. A przecież w przeszłości
cnota stanowiła rdzeń należytego życia zarówno jednostkowego człowieka jak i całych społeczeństw. Była
integralną częścią etyki, jednak gdy nauka ta zaczęła
coraz bardziej zasklepiać się w kręgu hermetycznych
rozważań metodologicznych i metaetycznych10, zapomniała o swym posłannictwie jakim jest nauka mądrego i dobrego życia. Na terenie etyki normatywnej
coraz częściej cnota została zastąpiona pojęciami prawa, obowiązku, sumienia, a w środowiskach liberalnych z problematyką wolności czy wartościami.
Stąd też kategoria cnoty współcześnie staje się niestety
ironicznym określeniem staroświeckiego rygoryzmu
moralnego. Mimo to od kilkudziesięciu lat istnieje
pewien stopniowy renesans aretologii. W  ośrodkach
filozofii anglosaskiej można zaobserwować nurt próbujący podjąć namysł nad dylematami współczesnego człowieka odwołują się do starożytnych koncepcji
cnót. Do przedstawicieli11 uprawiających tego typu
etykę w szczególności można zliczyć następujące
postacie: A. Baier, M. Baron, Ph. Foot, P. Greach, R.
Hursthouse, J. McDowell, A. MacIntyre, J. B. Schneewind, M. Slote, B. Williams, H. W. von Wright i in.
Na gruncie polskim warto z kolei wskazać na prace
takich autorów jak: J. Woroniecki, F. Bednarski, F. Sawicki, J. Bocheński; a wśród nieco młodszego pokolenia – T. Ślipko, P. Jaroszyński, M. Mróz, Z. Pańpuch,
J. Kiełbasa, N. Szutta czy M. Kapias.
Chociaż problematyka ta nie jest jeszcze dominującym zagadnieniem w dzisiejszej etyce, można mieć
jednak nadzieję, że środowiska naukowe, w których jest prezentowana, staną się zaczynem swoistej
anamnezy niepowątpiewalnych wartości płynących  
uprawiania i lansowania zagadnień aretologicznych.
Okazuje się, iż klasyczna myśl filozoficzna – w tym
etyka Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu – wychodzi naprzeciw współczesnym problemom ludzkości
i doskonale – chociażby w aspekcie wskazywania na
istotę i celowość podejmowanych działań tak indywidualnych jak i społecznych – rozwiązuje moralne
dylematy odwołując się do stosowania kultury cnoty.
Zapoczątkowana w nowożytności i trwająca nadal
sekularyzacja życia moralnego doprowadziła do ze10 Zob. T. Styczeń, Zarys etyki, cz. I, Lublin 1974; idem, Etyka
niezależna, Lublin 1980.
11 Szeroką bibliografię dotyczącą omawianej problematyki prezentuje
w swej książce J. Jaśtal red., Etyka i charakter, op. cit.
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rwania więzi łączących cnoty z należytym postępowaniem. Przestały one bowiem być pojmowane jako
niezbędne do tego by działać właściwie. Czyn stał się
moralnym bez względu na to czy został wykonany
przez osobę posiadającą cnotę do jego realizacji czy
też nie. „Tym samym pojęcie cnoty zostaje ograniczone do pedagogiki moralnej, by wreszcie praktycznie
zaniknąć nawet w naukach o wychowaniu, stając się
co najwyżej ironicznym określeniem staroświeckiego
rygoryzmu obyczajowego.”12 Warto zatem, a nawet
trzeba, przypomnieć zarzucone elementy aretologii i
wskazać w nich to co jest uniwersalne i nadal może
być bez przeszkód wykorzystane w kształtowaniu
moralnym człowieka.
Zagadnienia te wraz z klasycznym podziałem poszczególnych cnót zostaną zaprezentowane w kolejnym odcinku, cyklu poświęconego rozważaniom ar
etologicznym.
BIBLIOGRAFIA
1. Bourke V. J., Historia etyki, [b.m.w.] 1994
2. Gilson E., Tomizm, Warszawa 1998
3. Jaśtal J., Etyka cnót, etyka charakteru, [w:] idem,
Etyka i charakter, Kraków 2004
4. Jaśtal J., Etyka i charakter, Kraków 2004
5. Kant – Werke, Bd. 8, Frankfurt am Main 1977
6. Kant I., Die Metaphysik der Sitten, [w:] Kant –
Werke, Bd. 8, Frankfurt am Main 1977
7. McIntyre A., Krótka historia etyki, Warszawa
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8. Schneewind J. B. Invention of Autonomy, Cambrige, 1998
9. Schneewind J. B., The Misfortunes of Virtue,
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10. Sidgwick H., The Method of Ethic, [tłum. niemieckie] T. 1., Berlin 1909
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12

Ibid., s. 25.
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NADPRZYRODZONE I PRZYRODZONE

TEORETYCZNE PRAKTYCZNE CNOTY
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UMYSŁOWE
UMYSŁOWE
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RODZINNA

ROZDZIALCZA

TRZEŹWOŚĆ
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DOBRO
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WYTRWAŁOŚĆ
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DŁUGOMYŚLNOŚĆ

ŁASKAWOŚĆ
ŁAGODNOŚĆ
POKORA
SKROMNOŚĆ
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ANTYKOMUNIZM BEZ KOMUNIZMU
Marek Zagajewski
Deklaracja Jarosława Kaczyńskiego w kwestii jego stosunku do lewicy była zapewne najbardziej
bulwersującym wydarzeniem w całej kampanii prezydenckiej. Prezes Prawa i Sprawiedliwości 21 czerwca 2010 roku przybył do Szczecina na spotkanie ze
swoimi kilkuset zwolennikami. Gwoli przypomnienia, w Zachodniopomorskiej prowincji, mateczniku
Grzegorza Napieralskiego, Kaczyński zdobył zaledwie 25 proc. głosów wyborców, najmniej spośród
wszystkich województw. I właśnie tam kandydat PiS
na prezydenta wygłosił na stopniach Wałów Chrobrego znamienne oświadczenie. „Nasi przeciwnicy mówią nam, że jesteśmy lewicowi. A niech tam mówią.
Może i jesteśmy. Teraz nie będę już używać określenia
postkomuniści, choć kiedyś tak mówiłem. Teraz będę
mówił lewica”..(A. Zadworny, Kaczyński: może i jestem lewicowy, „Gazeta Wyborcza” , Szczecin, 22. 06.
2010.)
Wypowiedź Kaczyńskiego, czego nie udało
się zauważyć naszym politykom i ich komentatorom,
jest jego reakcją na krytykę i dotyczy wyłącznie politycznej retoryki w kwestii używania słowa „lewica”.
Najpierw, replikując na kierowany przez PO pod adresem jego partii zarzut „lewicowości”, prezes godzi
się, chociaż bez entuzjazmu i ze znakiem zapytania,
na przypisywanie PiS lewicowego charakteru. W
efekcie pośrednio daje do zrozumienia, że nie byłoby zręcznie, gdyby PiS okazał się być w Polsce jedyną partią lewicową, skoro epitet „postkomunista” w
żadnym sensie nie oznacza jakkolwiek pojętej lewicowości. Zapewne dlatego Kaczyński odcina się od
terminu „postkomunista”, który tradycyjnie używał
wobec SLD i ogłasza, że zgodnie z oficjalną terminologią, będzie określał niewymienioną z nazwy partię, w domyśle SLD jako lewicę. Z drugiej strony, w
pewnych programowych hasłach, PiS można uważać
za partię bardziej lewicową niż SLD, ale głównie za
sprawą rezygnacji tej ostatniej z lewicowej ideologii.
Nie jest także bez znaczenia ukryta sugestia Kaczyńskiego, że nie jest dla niego istotne, czy jest lewicowy
lub prawicowy, bo ma na względzie inne bardziej fundamentalne wartości.
Jarosław Kaczyński swoimi bulwersującymi
wypowiedziami o „lewicowości” i „komunistyczności” faktycznie podważył sensowność używania
w dyskursie publicznym terminu „postkomunizm”.
Jako kandydat PiS na prezydenta wygłosił w Szczeci-
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nie znaczące oświadczenie. „Nasi przeciwnicy mówią
nam, że jesteśmy lewicowi. A niech tam mówią. Może
i jesteśmy. Teraz nie będę już używać określenia postkomuniści, choć kiedyś tak mówiłem. Teraz będę mówił lewica”..(A. Zadworny, Kaczyński: może i jestem
lewicowy, „Gazeta Wyborcza” , Szczecin, 22.06. 2010).
Ta ironiczna wypowiedź prezesa PiS miała dalszy ciąg w kolejnym wystąpieniu w czasie wizyty na radomskiej ziemi dzień później 22 czerwca
2010. Właśnie tam, w mieście-symbolu związanym
z działalności Komitetu Obrony Robotników, który
powstał, by udzielić pomocy ofiarom robotniczego
protestu z czerwca 1976 roku, były korowiec Jarosław
Kaczyński powiedział: „Jeżeli więc teraz ktoś mnie zapyta, kim jest Józef Oleksy, ja odpowiem: jest to polski
polityk lewicowy, powiedzmy sobie, starszo-średniego pokolenia”. (M. Rusek, Prezes PiS: Józef Oleksy to
polski polityk lewicowy, „Gazeta Wyborcza”, 23. 06.
2010.)
Trzeba przyznać, że ze względu na jego polityczną przeszłość, zwłaszcza w okresie po 1989 roku
postać Oleksego jako przedstawiciela lewicy została dobrana z wielką starannością, ponieważ trudno
znaleźć jej mniej typowego, zwłaszcza w kontekście
Radomia, reprezentanta. Zwraca uwagę zastrzeżenie
prezesa, który oględnie zaczyna wypowiedź od przesyconego retoryką zwrotu: „Jeżeli więc teraz mnie
ktoś zapyta”, kiedy wiadomo, że nikomu nawet nie
przyjdzie na myśl, aby zahaczyć go akurat o wymienioną przez niego postać lewicowego polityka. Zapewne nie bez powodu prezes PiS położył akcent na
kwestii pokoleniowej, ponieważ bycie wiekowo „starszo-średnim” działaczem niebezpiecznie zbliża go do
PRL, ale szczęśliwie jeszcze z nim nie utożsamia. Ten
medialny wątek zamyka, jak na razie, uwaga prezydenta Komorowskiego, który krytykom jego decyzji o
zaproszeniu Jaruzelskiego do Pałacu Namiestnikowskiego na konsultacje w kwestii rosyjskiej odpowiedział, że w tym kontekście można traktować generała
jako lewicowego polityka starszego pokolenia.
Polityczne zamieszanie uległo dalszemu
nasileniu, gdy cała Polska usłyszała, jak prezes Kaczyński ogłosił, że Edward Gierek był „komunistycznym, ale jednak patriotą”. Ciekawe, że kiedy kilka lat
wcześniej został opublikowany jego wywiad-rzeka z
podobną frazą, że „Gierek lubił być dobrym komunistą” nie zwrócono na to większej uwagi. Mówiąc o
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drugiej połowie epoki gierkowskiej, Jarosław Kaczyński podkreślił ograniczoną, ale jednak wyczuwalną
tolerancję wobec opozycji. Jego zdaniem, nie można
pominąć, że w tym czasie „jednak wzrastała przez
kilka lat stopa życiowa, wybudowano dużo większą
niż przedtem ilość mieszkań, stworzono wiele miejsc
pracy. Gierek był człowiekiem, który w ramach tego
systemu, akceptując go całkowicie, chciał jednak zrobić coś dobrego dla Polaków. Podobno chciał nawet,
żeby Polska miała bombę atomową”1. Ta próba skaptowania europosła Adama Gierka zakończyła się niepowodzeniem, ponieważ pechowo tego samego dnia
poparł on Bronisława Komorowskiego, ale przy tej
okazji podał ważką charakterystykę PRL jako swego
rodzaju „kapitalizmu państwowego”, co oczywiście
nie mogło wzbudzić większego zainteresowania szerszej publiczności, polityków i mediów ani wówczas,
ani później.
Mimowolnie prezes PiS uświadomił pewną
niedogodność związaną z atakowaniem za postkomunizm partii, która w nazwie posiada słowo „lewica” zważywszy, że przynajmniej symbolicznie istnieją
pewne historyczne i merytoryczne związki między
„lewicowością” i „komunistycznością”, chociaż nie
jest to przypadek SLD, ani PZPR a tym bardziej partii
państw Układu Warszawskiego.
Bardzo słusznie Andrzej Walicki podważa sensowność terminu „postkomunizm”, ponieważ
były „kraje pod władzą komunistów i zaangażowane
w budowę ustroju komunistycznego, ale nie było przecież krajów urzeczywistnionego komunizmu. Skoro
tak, to można mówić jedynie o postkomunistycznej
władzy, lub postkomunistycznym reżimie, ale nie o
postkomunistycznych krajach i ustrojach”2. Jednak,
jeśli mowa jest o postkomunizmie, to oznacza przyjęcie z góry założenia, że wcześniejszym ustrojem musiał być reżim komunistyczny, ale nie jest to wcale tak
oczywiste jak się wydaje a częstokroć całkowicie fałszywe przekonanie. Warto przypomnieć o niedawnej
śmierci Kazimierza Mijala (4 lutego 2010 r.), uważanego za ostatniego znaczącego polskiego komunistę,
a zarówno w przeszłości jak i współcześnie w naszym
kraju było i jest wielu ideowych zwolenników komunizmu, obecnie jednak poza SLD.
Etymologicznie „postkomunista” znaczy
tyle, co były komunista, czego w żaden sposób nie da
1 O dwóch takich…Alfabet braci Kaczyńskich, rozmawiali M.
Karnowski, P. Zaremba, Kraków 2006, s. 105.
2 A. Walicki, Nieporozumienia wobec antykomunizmu, w:
Antykomunizm po komunizmie, red. J. Kloczkowski, Kraków 2000, s.
218, przypis 14.
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się przypisać konkurentowi Kaczyńskiego z ramienia SLD do prezydenckiego żyrandola, tym bardziej,
że powszechnie wiadomo, iż jego partia i wcześniej
SdRP, powstawały jako partie o wyraźnym antykomunistycznym przesłaniu i nader odległej od lewicy
ideologii. Niezależnie od tego także w Polsce, jak to
jest normalnie przyjęte w politycznym świecie, funkcjonuje lewica o antykomunistycznym, w rozmaitych
znaczeniach, nastawieniu
Zamiana w politycznej retoryce, zwłaszcza
w ramach kampanii wyborczej, istotnych słów, a
tym bardziej „postkomunizm” na „lewica” musi być
traktowana jako sztuczny zabieg, bowiem nie jest to
czas, ani miejsce na poważną merytoryczną debatę polityczną. Nadal te terminy pełnią funkcję propagandowych etykietek i w politycznym dyskursie
operacja ich podmiany poza mechanicznym zmniejszeniem częstotliwości występowania nazwy „postkomunizm” nie przyniosła znaczących rezultatów. A
publiczne ogłoszenie, że po czerwcowych wyborach
„1989 roku skończył się w Polsce komunizm” dla wielu stanowiło pewne odkrycie, bowiem dopiero wtedy
dowiedzieli się, iż przez minione dziesięciolecia żyli w
komunizmie.
Nieco ryzykowne stwierdzenie, że w Polsce „komunizm” zaczął się wraz z ogłoszeniem jego
upadku brzmi dosyć wiarygodnie. Sam termin „komunizm” ma w polskim świecie mediów, nauki i polityki dosyć świeżą metrykę, sięgającą zaledwie początków lat dziewięćdziesiątych i związany jest między
innymi ze sprytną podmianą, używanego w opozycji
lat osiemdziesiątych, słowa „czerwony” (przed wojną
„bolszewik” a za czasów carskich Moskal) na „komunista”, a w dalszej kolejności „postkomunista”. W
praktyce nasilenie obecności wyrazu „komunizm”
i jego pochodnych w obowiązującym współcześnie
publicznym narzeczu przebiega zgodnie z rytmem
upływu czasu, czyli im dalej od PRL, tym więcej w
nim komunizmu w wydaniu antykomunistycznym.
W tym kontekście warto przypomnieć, że
kiedy w 2009 roku w związku z siedemdziesiątą rocznicą rozpoczęcia II wojny światowej w naturalny sposób rozgorzał antykomunistyczny zapał wśród polityków, kapłanów i żurnalistów, do grona pogromców
komunizmu jednak nie dołączył Lech Kaczyński.
Ówczesny prezydent RP w doniosłym przemówieniu
na Westerplatte w rocznicę września, odpowiadając
na postawione sobie kluczowe pytanie o źródła zbrodni katyńskiej, stwierdził: „Można powiedzieć, to komunizm. Nie, w tym przypadku, to nie komunizm,
to szowinizm”. A jako przyczynę II wojny światowej
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wskazał totalitaryzmy i szowinizm oraz politykę imperialną, przestrzegając zarazem przed neoimperializmem, w domyśle rosyjskim, ponieważ amerykański
cieszył się wówczas jego solidnym poparciem.
Warto porównać, w jakiej mierze zgoła inaczej wypowiedzieli się przewodniczący Episkopatów Polski
i Niemiec, stwierdzając w swoim Oświadczeniu (25.
08. 2009.), że mieszkańcy NRD musieli pogodzić się
z „sowieckim zwierzchnictwem i komunistycznym
systemem społecznym”, a Polacy „w wyniku załamania się komunistycznego systemu ekonomicznego w
roku 1980 znaleźli się na skraju humanitarnej katastrofy”. Nie wyjaśnili jednak przywódcy kościołów po
obu stronach Odry, na czym polegał „komunistyczny” charakter systemu ekonomicznego w PRL, skoro
zawierał całkowicie z nim niekompatybilną własność
chłopską i prywatne rzemiosło, w stosunkowo rozległych obszarach gospodarczych.
Jeszcze ostrzej zabrzmiało oświadczenie
prawie 140 niemieckich intelektualistów w związku
z układem Ribbentrop-Mołotow (opublikowane 21.
08. 2009.). Odnosząc się do „komunizmu” wyraźnie
w politycznym sensie, zbudowali swój dokument na
formułach o „zmierzchu komunistycznych dyktatur
w Europie Środkowo-Wschodniej”, czterech dziesięcioleciach „komunistycznego zniewolenia” oraz
„komunistycznych reżimach” i „komunistycznych
dyktatorach”, a na koniec o „komunistycznym systemie”. Inicjatorami oświadczenia okazali się Marianne
Birthler, szefowa Urzędu ds. Stasi i Fundacji Badań
nad Dyktaturą w NRD oraz filozof Wolfgang Templin, były enerdowski dysydent. Powstaje wrażenie, że
niekwestionowana zasadność używania takich pojęć,
jak „dyktatura”, „zniewolenie”, czy „reżim” ze stosownym przymiotnikiem „komunistyczny” prowadzi
autorów do zwolnienia z konieczności wykazania na
czym polega ich „komunistyczność”.
Na tym tle nie dziwi, że Władimir Putin w
napisanym dla „Gazety Wyborczej” (31. 08. 2009.),
„Liście do Polaków”, zatytułowanym: „Karty historii – powód do wzajemnych pretensji czy podstawa
pojednania i partnerstwa?” ani razu nie użył słów
„komunizm” czy „stalinizm”, ale zaznaczył, że losy
narodu rosyjskiego „zniekształcił reżim totalitarny”.
Przemilczenia te są istotne, jeśli zważyć, że ich autor
nie jest komunistą ani też chwalcą komunizmu. Podobnie postąpili dalecy od komunistycznych sympatii ministrowie spraw zagranicznych Niemiec i Polski
w liście z 1 września 2009 roku.
Fundamentalnym założeniem jest definiowanie komunizmu jako określonego systemu spra-
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wowania władzy państwowej pod auspicjami partii
uważanej za komunistyczną. To widoczne „masło
maślane” prowadzi do określania komunizmu jako
formacji politycznej przy całkowitym abstrahowaniu
od jego społeczno-gospodarczego ustroju opartego
na wspólnej własności.
Wszystko wskazuje na to, że antykomunistyczna tendencja politycznej retoryki współczesności ma charakter trwały, dzięki czemu szeroka publiczność nabiera „jedynie słusznego przekonania”,
że PRL i komunizm, ale w sensie politycznym, czego
się już nie wyjaśnia, były tym samym i że w okresie
„zaprzeszłego” ustroju nasza ojczyzna była krajem
komunistycznym, którego ideologia była szeroko
propagowana przez ówczesne media. Taki opis stanu rzeczy jest w istocie całkowicie fałszywy, czego na
ogół w pełni świadomi są także ci, którzy go szeroko
kolportują. Ten zestaw wypowiedzi zarówno odnoszących się do komunizmu jak i znamiennych jego
przemilczeń daje wiele do myślenia ludziom nieuczonym i mało rozgarniętym, których nieusuwalną wadą
jest fakt spędzenia dojrzałego życia w czasach PRL.
Powyższa opinia nie odnosi się do poglądów niezbyt
licznego grona Polaków, którzy po 1945 roku w pełni
świadomie zdefiniowali swoją tożsamość polityczną
jako antykomunistyczną.
Wynika stąd, że wśród naszych osobliwości
narodowych obok antysemityzmu bez Żydów3, katolicyzmu bez katolików występuje antykomunizm bez
komunistów.
Rytualna obecność „komunizmu” w publicznym dyskursie jest obowiązkowa, najczęściej w
postaci epitetu, co winno stanowić także zachętę do
prowadzenia badań zakresów znaczeniowych zarówno samego „komunizmu” jak i „antykomunizmu” i
zastanawiać się „nad historią tych pojęć oraz zależnością nadawanych im znaczeń od konkretnych kontekstów historyczno-intelektualnych”.4
Zadanie to jednak do łatwych nie należy, jeśli
zważyć, że wiedza o komunizmie jest w naszym kraju
nikła albo żadna, zarówno w wymiarze akademickim
jak i popularnym. Wbrew pozorom w latach PRL nie
propagowano poglądów komunistycznych Marksa,
Engelsa czy Lenina. Nie zapoznawano także naszego
społeczeństwa z problematyką społeczeństwa komunistycznego. Jedynie książka Juliusza Wacławka Kierunek – Komunizm. Popularny zarys idei i perspek3 Por. R.J. Weksler-Waszkinel, Antysemityzm bez Żydów, „Znak”, nr 12,
2008.
4

A. Walicki, Nieporozumienia wobec antykomunizmu, op. cit., s. 223.
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tyw5 została opublikowana w dwu edycjach w ilości
prawie 60 tys. egzemplarzy przez Iskry, jako pozycja
Wszechnicy Społeczno-Politycznej ZMS. Wydany
dziesięć lat później Dlaczego komunizm6 Mariusza
Gulczyńskiego osiągnął nieporównanie niższy nakład, podobnie jak jego autorstwa Jaki socjalizm7 i
wcześniejszy Spór o przyszłość8. Tę krótką listę zamyka, napisana przed Sierpniem 1980, monografia Jarosława Ładosza Socjalizm i komunizm9.
Była jeszcze praca zbiorowa (M. Chałubiński,
Z. Farmus, A. Jasińska-Kania, H. Kliszko, K. Kloc, E.
Kostowska, P. Marciniak, W. Ross, J. Siewierski, pod
kierunkiem Jerzego Szackiego) Idea społeczeństwa
komunistycznego w pracach klasyków marksizmu10,
zrealizowana w ramach programu resortowego PAN
30: „Ewolucja struktury społeczeństwa socjalistycznego (przy uwzględnieniu zmian demograficznych)
oraz przemiany świadomości społecznej w Polsce”.
Do tego należy jeszcze dodać dwie bardzo fachowe,
niskonakładowe monografie Gabriela Temkina Karola Marksa obraz gospodarki socjalistycznej11 oraz
Marks i idea pieniądza pracy12, skierowane do wąskiego grona specjalistów. Poszerzenie tej listy o liczne wydania o charakterze akademickim dzieł socjalistów i komunistów utopijnych nie może świadczyć o
sukcesach w dziele propagowania komunizmu.
W tych publikacjach przedstawiano komunizm społeczny jako ustrój, w którym ludzkość zorganizuje się we „wspólnotę równych w dostępie do
tworzenia dóbr i korzystania z nich, żeby przezwyciężyć współczesne kryzysy i zagrożenia i żyć lepiej
niż dotychczas”13. Wedle tej banalnej konstatacji i
zgodnie z Marksowską ortodoksją, poprzez zniesienie
prywatnej własności środków produkcji, postkapitalistyczne, bezklasowe społeczeństwo komunistyczne
może zapewnić ludziom ich wszechstronny rozwój i
zaspokojenie stosownych potrzeb. Takie było prze-
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słanie Manifestu Partii Komunistycznej, który dzięki
licznym wydaniom był szeroko dostępny w księgarniach i bibliotekach, mimo że nie był lekturą łatwą,
chociaż przed ponad stu pięćdziesięciu laty był adresowanym do robotników analfabetów, by im ukazywać, czym jest autentyczny komunizm.
Lektura Manifestu miała zresztą dosyć ryzykowny charakter, ponieważ jednoznacznie ukazywała, że PRL nie tylko nie był krajem komunistycznym,
ale jego odległość od Marksowskiego zarysu społeczeństwa komunistycznego można było liczyć w latach świetlnych. Ideowy czytelnik był zatem skazany
na pewien rodzaj rozczarowania a nawet frustracji, jeśli uświadomił sobie, że wyznaczane przez „gierkowska politykę tendencje rozwojowe zmierzały raczej w
przeciwnym kierunku, co najwyżej w stronę prywatyzacji „państwowego kapitalizmu”, przy znacznym
osłabieniu prerogatyw państwa stanu wyjątkowego.
Marek Zagajewski – doktor filozofii, adiunkt na Katedrze Nauk Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu.

5 J. Wacławek, Kierunek – Komunizm. Popularny zarys idei i
perspektyw, Warszawa 1970; wyd. II, Warszawa 1973.
6 M. Gulczyński, Dlaczego komunizm. Przesłanki, możliwości,
konieczności i realności, Warszawa 1980.
7

M. Gulczyński, Jaki socjalizm, Warszawa 1980.

8 M. Gulczyński, Spór o przyszłość. Krytyka burżuazyjnych alternatyw
komunizmu, Warszawa 1979.
9

J. Ładosz, Socjalizm i komunizm, Warszawa 1985.

10 J. Szacki (red.), Idea społeczeństwa komunistycznego w pracach
klasyków marksizmu, Warszawa 1977.
11 G. Temkin, Karola Marksa obraz gospodarki socjalistycznej,
Warszawa 1962.
12

G. Temkin, Marks i idea pieniądza pracy, Warszawa 1965.

13

M. Gulczyński, Dlaczego komunizm, op. cit., s. 380.
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KRYMINALIZACJA WROGA W POLITYCE1
Edward Karolczuk
Istota i znaczenie
Od niepamiętnych czasów w procesie walki
politycznej dokonuje się demonizacji przeciwnika
politycznego. Jednym z jej sposobów jest jego kryminalizacja. Proces ten przebiega wielotorowo. Z jednej
strony, sprowadza się do wykorzystania istniejącego prawa, które interpretuje się w taki sposób, aby
działania polityczne przeciwnika przedstawić jako
kryminalne. Np. zgromadzania i publiczne agitowanie uznaje się za zakłócanie porządku publicznego i
utrudnianie ruchu drogowego. Odmianą tego sposobu kryminalizacji przeciwników politycznych jest
przypisywanie określonych politycznych intencji pospolitym przestępcom, polityzacja kryminalistów lub
polityzacja zwykłych zdarzeń losowych (że to dywersja i akty sabotażu). Z drugiej strony, stwarza się nowe
prawa, które pozwoliłoby dotychczasowe działania
przeciwnika politycznego uznać za „niebezpieczne”
i „nielegalne”. Z trzeciej strony, kryminalizacja polega na przypisywaniu wrogowi czynów, których nie
popełnił, ale spostrzeganych powszechnie jako przestępcze i zbrodnicze, łamiące najbardziej podstawowe
normy i wartości społeczne, godzące w interesy większości społeczeństwa. Tymczasem wolność, zdaniem
Monteskiusza, polega między innymi na przekonaniu
o swoim bezpieczeństwie. Nie może być jej tam, gdzie
istnieje łatwość oskarżenia zarówno z powództwa publicznego, jak i prywatnego - „od dobroci zatem praw
kryminalnych zależy tedy głównie wolność obywatela”.2
Broniąc ogólnie uznawanych wartości, strona
oskarżająca przyznaje sobie prawo do kontroli i ograniczania swobód obywateli. Demonizacja wroga ma
pokazać, że niespełnienie się apokaliptycznych przepowiedni jest zasługą czujności i sprawności władz.
Kryminalizując wroga władza nadaje tożsamość walczącym stronom, legitymizuje się i uzurpuje sobie
prawo do rządzenia i pilnowania obywateli.
Poprzez kryminalizację poszczególne siły
społeczne chcą powstrzymać negatywne dla siebie
tendencje lub przyśpieszyć nieuchronne starcie poli1 Poniższy artykuł stanowi fragment książki opublikowanej w 2010
roku przez Instytut Wydawniczy Książka Prasa: „O wrogu. Szkice
filozoficzno-historyczne”.
2

Monteskiusz, O duchu praw, Warszawa 2009, s. 232.
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tyczne i rozstrzygnąć je na swoją korzyść; zmobilizować zwolenników; utrwalić przekonanie o własnych
racjach; zastraszyć przeciwnika i przyciągnąć lub
zneutralizować wszystkich niezdecydowanych. Kryminalizacja może wynikać z poczucia kurczących
się wpływów politycznych i mieć na celu wykorzystanie do walki politycznej narzędzi państwowych:
armii, wywiadu, policji, prokuratury i sądów w celu
izolacji lub fizycznej likwidacji przeciwnika. Pozwala
uniknąć dyskusji ideowo-politycznej i programowej,
a więc może świadczyć o zamiarze wykorzystania
ciemnych i sfanatyzowanych mas do walki politycznej. Wróg przedstawiany jest wówczas jako pozbawiona elementarnych norm cywilizacyjno-prawnych
bestia, wymagająca bezwzględnego unicestwienia.
Kryminalizując wroga, zyskuje się swobodę działania
nieosiągalną w przypadku innego sposobu definiowania wroga.
Kryminalizacji poddawani byli nie tylko
przeciwnicy i wrogowie polityczni, ale także dotychczasowi sojusznicy i opozycjoniści, rozbieżności z
którymi wcześniej schodziły na dalszy plan wobec
konieczności walki z „większym złem”. Kiedy „mniejsze zło” stawało się „większym”, zmieniał się wówczas
charakter opozycji i sprzeczności. „Rozbieżności polityczne, które przedtem nie pociągały za sobą kary
śmierci, są nie tylko usankcjonowane jako przestępstwo, ale jeszcze przedstawiane jako zbrodnie przeciw prawu powszechnemu”3 lub historii. Gdy opinia
publiczna nie jest przygotowana do potępienia opozycji, broniąca się władza ma odwagę i możliwość eliminować swych przeciwników ubranych tylko w maski
szpiegów lub zdrajców narodowych.
Kryminalizacje w historii
W historii zastosowano całą gamę zarzutów
kryminalnych wobec przeciwników politycznych.
Argumenty kryminalizujące rozwijały się wraz z
upodmiotowieniem poszczególnych grup społecznych i zmieniały zależnie od potrzeb i okoliczności,
a w sytuacji szczególnego zaostrzenia sprzeczności
społecznych, przybierały nawet odrażające lub irracjonalne formy. Sokratesowi zarzucono bezbożność
3 Maurice Merleau-Ponty, Humanizm i terror, Warszawa 2005, s. 5,
http://skfm.dyktatura.info/download/ponty01.pdf, 24.11.2008.
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i demoralizację młodzieży. W średniowieczu często wystarczały zarzuty o obrazę majestatu, herezję,
sekciarstwo, czy czary. Gdy zaczęły się kształtować
nowoczesne narody na czoło wysunęły się zarzuty
zdrady narodowej, rasizmu lub szpiegostwa. Wraz z
upodmiotowieniem społeczeństw i rozwojem praw
obywatelskich pojawiły się zarzuty łamania praw
człowieka, korupcji, ludobójstwa zbrodni przeciwko
pokojowi.
Kryminalizacja przeciwników nie była tylko
umiejętnością szczególnie obrzydliwych i prostackich
polityków. Była ona nieodłącznym elementem walk
społecznych i atrybutem państwa, jako politycznej
organizacji społeczeństwa i narzędziem panowania.
[…]
Kryminalizacje współczesne
Kryminalizacji przeciwników politycznych i
zastraszeniu wahających się służy zrównywanie nazizmu, komunizmu i fundamentalizmu islamskiego
pod wspólnym mianem totalitaryzmu. Znaczenie
podobnych teorii polega na tłumieniu konfliktów wewnętrznych społeczeństw Północy poprzez sugerowanie, że przeciwnicy dominującego dziś liberalizmu
zasługują na oceny i decyzje identyczne z tymi, jakie
podjął Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze w 1946 r. wobec hitlerowskich przywódców III Rzeszy za zbrodnie wojenne. Pod pretekstem
walki z narkobiznesem i terroryzmem Stany Zjednoczone ingerują w sprawy wewnętrzne wielu innych
państw.
Kryminalizacji współczesnej lewicy i przeciwników liberalizmu służy posądzanie ich o związki
z terroryzmem, co wykorzystał nawet John McCain
przeciwko Barackowi Obamie w kampanii wyborczej
do urzędu prezydenta USA w 2008 r. Po 11 września
2001 r. w USA rozpętano antyterrorystyczną histerię,
zwiększono uprawnienia służb specjalnych do inwigilacji społeczeństwa, a na listach podejrzanych o terroryzm sporządzonych przez FBI do 2007 r. znalazło
się 509000 nazwisk, i liczba ta w sposób absurdalny
ciągle rośnie4.
Zygmunt Bauman, interpretując poglądy rosyjskiego filozofa Michaiła Bachtina, wskazywał, że
wszelkie ziemskie władze starają się dyscyplinować
swoich poddanych za pomocą „urzędowego strachu”,
który „okazuje się kluczem do skutecznego sprawowania władzy”. „Rządzący muszą najpierw stworzyć
4 Tom Engelhardt, USA mniej bezpieczne, Le Monde diplomatique,
edycja polska, nr 7/2008, s. 3.
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»kapitał strachu«, by móc się przypodobać poddanym
i zdobyć ich przywiązanie, okazując stanowczość w
sprawach, które napawają ich lękiem. Jeśli władze
chcą zachować kontrolę nad ludźmi, muszą sprawić,
by stali się i pozostali bezbronni i niepewni”5. W warunkach pokojowego i normalnego funkcjonowania
gospodarki głównym źródłem niepewności społecznej jest funkcjonowanie rynku, wolnej konkurencji i
bezrobocia. Inne są jego źródła, gdy rynek funkcjonuje w ograniczony sposób. „Ludzka bezbronność i
niepewność – pisał Zygmunt Bauman – są podstawą
wszelkiej władzy politycznej. W stalinowskiej odmianie władzy totalitarnej, to znaczy w obliczu braku
niepewności wywoływanej przez rynek, taką bezbronność i niepewność musiały stwarzać i odtwarzać
siły policyjne podległe władzom politycznym. Być
może nie było zwykłym zbiegiem okoliczności to, że
wszechobecny terror rozpętano w Rosji na masową
skalę w tym samym czasie, gdy zduszono tam resztki
wolnego rynku”6.
Próba kryminalizacji PRL-u
W obecnej Polsce (III RP) w celu kryminalizacji potencjalnych przeciwników politycznych, w
jakiś sposób związanych z systemem politycznym realnego socjalizmu, rządzące ugrupowania prawicowe
posługują się instytucjami państwowymi. Instytut
Pamięci Narodowej, powołany w celu ścigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu, pełni funkcje policyjno-dochodzeniowe. Z kolei Centralne Biuro Antykorupcyjne znalazło się poza kontrolą parlamentu
(szefa CBA powołuje premier i określa jego zadania)
i stało się czymś w rodzaju partyjnej policji politycznej, wyposażonej w uprawnienia służb specjalnych.
Wykorzystując frustracje i obawy o przyszłość większości społeczeństwa, doświadczonego przez transformację, prawicowi populiści wykreowali kryminalne zagrożenia ze strony „układów”, niedokończonej
lustracji i „komuny”, przestępczości zorganizowanej,
korupcji politycznej, Rosji, Unii Europejskiej. Zagrożenia często są bezosobowe, ale to chyba tylko w celu
zwiększenia uniwersalności państwowej ingerencji i
przemocy.
Prawicowa część elit politycznych, dążąc
do dyskredytacji i zastraszenia przeciwników politycznych, używa pojęcie „zbrodni komunistycznej”.
5 Zygmunt Bauman, Europa niedokończona przygoda, Warszawa 2005,
s. 129.
6

Tamże, s. 130.
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Bazuje na niewiedzy przeciętnych ludzi, dla których
„zbrodnia” oznacza tyle samo, co - „morderstwo”. W
ujednoliconym tekście ustawy o IPN jako „zbrodnie komunistyczne” określa „represje lub inne formy naruszania praw człowieka”, jakich dopuścili się
„funkcjonariusze państwa komunistycznego” oraz
osoby pełniące „funkcję kierowniczą w organie statutowym partii komunistycznej”. Wszystkie te pojęcia („represje”, „prawa człowieka”, „funkcja kierownicza”) są nieostre, wieloznaczne lub nieistniejące
(„państwo komunistyczne”). Ponadto, ustawa ta zawiera sprzeczność: odwołuje się bowiem nie tylko do
prawa idealizowanej II Rzeczypospolitej, ale również
do prawa kryminalizowanego PRL-u. Zbrodnie pozostają zbrodniami, bez względu na ustrój społecznopolityczny. Dlatego bezsensownym jest posługiwanie
się terminem „zbrodnie kapitalistyczne” dla 1. wojny
światowej, nalotów dywanowych na Hamburg i Drezno, czy zrzucenia bomb atomowych na Hiroszimę i
Nagasaki. Gdyby być konsekwentnym w określaniu
obrony określonego ustroju jako zbrodni, to działalność Świętej Inkwizycji trzeba by nazwać „zbrodniami feudalnymi”. Jeśli więc uzasadnione są w stosunku do kogoś zarzuty o zbrodnię, to zająć się tym
powinien sąd, udowodnić winę i skazać. Każdy ustrój
ma służby specjalne do swojej obrony i obecny system
nie jest wyjątkiem pod tym względem. Sama obrona ustroju nie jest jeszcze zbrodnią, „zbrodnią” staje
się dopiero z dniem zwycięstwa przeciwników tego
ustroju. Posługiwanie się pojęciem „zbrodni komunistycznej”, w rozumieniu autorów tego terminu, ma
odebrać moralne prawa zwolennikom systemu realnego socjalizmu, postawić ich poza społeczeństwem,
aby można im było na zasadzie zemsty i odwetu odebrać godność, emerytury i prawa, oraz zastraszyć
wszystkich niezdecydowanych i wahających się.
Podstawą dochodzenia odpowiedzialności powinno
być popełnienie zbrodni przez konkretne osoby, obojętnie z jakiego powodu, osobistego czy motywów politycznych. Oskarżenia o „zbrodnie komunistyczne”
są wyrazem dążenia do zbiorowej kryminalizacji, a
przy tym niekonsekwentne, bo sprawcy represji „komunistycznych” okazują się w jakimś stopniu ubezwłasnowolnionymi ofiarami, wykonującymi rozkazy
„z góry” lub pod dyktando Moskwy.
Jest znamienne, że głosy wzywające do kryminalizacji i rozliczeń z ludźmi dawnego systemu nasilają się z czasem, w miarę oddalania się od niego,
gdy wiadomym jest, że wpływ dawnych warunków i
ludzi na współczesną rzeczywistość jest coraz mniejszy. Nie jest to zapewne przypadkowe i ma jakieś
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racjonalne wytłumaczenie. Represje stalinowskie
osiągnęły swe apogeum w dwadzieścia lat po wybuchu Rewolucji Październikowej 1917 r., gdy historia
nie przyniosła wszystkich oczekiwań, a zaczęły się
piętrzyć nowe zadania w związku z komplikującą
się sytuacją międzynarodową. Ciągłe molestowanie
przywódców PRL-u ma być zemstą ustrojową i nagrodą pocieszenia dla narodu polskiego za stracone
złudzenie dogonienia najwyżej rozwiniętych państw
Zachodu. Bardzo konsekwentni w tym względzie pozostają przywódcy Prawa i Sprawiedliwości. Andrzej
Walicki, wskazując na makiaweliczny charakter i
prawdziwe przyczyny ich działań, powiedział m.in.:
„Już w pierwszych latach III RP Jarosław Kaczyński
pisał w »Tygodniku Solidarność«, że Mazowiecki jest
zbyt umiarkowany, że zerwanie z PRL powinno być
radykalniejsze, ponieważ strona druga przestaje istnieć. Pisał też, że będą duże kłopoty z robotnikami,
którzy będą płacić koszta transformacji, więc trzeba
gniew robotniczy skierować na nomenklaturę, przeciwko komunistom. Była nawet mowa o »dekomunizacji« jako »rekompensacie moralnej«, mającej wynagrodzić robotnikom straty materialne. Potem były te
wielkie dyskusje o stanie wojennym, taka sama opcja,
PC, zgłosiła wniosek o osądzenie i wykonanie wyroku śmierci na osobie gen. Jaruzelskiego”7.
W celu kryminalizacji ekipy Jaruzelskiego
w kwietniu 2007 r. pion śledczy IPN w Katowicach
skierował do sądu kuriozalny akt oskarżenia wobec w
sumie dziewięciu osób - członków utworzonej w nocy
z 12 na 13 grudnia 1981 r. Wojskowej Rady Ocalenia
Narodowego oraz Rady Państwa PRL (która formalnie wprowadziła stan wojenny i wydała odpowiednie
dekrety). Zarzuty dotyczą m.in. kierowania i udziału
w „związku przestępczym o charakterze zbrojnym,
mającym na celu popełnianie przestępstw”. Niezależnie od tego, jak absurdalny wydaje się ten zarzut,
trzeba mieć na uwadze, że próba kryminalizacji Jaruzelskiego i jego współpracowników przez IPN (PiS),
nie jest przeprowadzana w celu sprawiedliwego rozsądzenia jego win i zasług, ale, podobnie jak u Saint-Justa, po to, aby go „zwalczyć”, czyli przykładnie
pokonać i zniszczyć wroga. Opanowanie IPN-u przez
prawicowych polityków, historyków i prokuratorów
stanowi dogodny punkt wyjścia do takich działań.
[…]
Doświadczenie uczy, że koncentrując się
na jednym rodzaju zbrodniarzy przechodzimy do
porządku dziennego nad setkami innych i mecha7 Wywiad z Andrzejem Walickim, Czy inteligencja stanęła na
wysokości zadania?, Przegląd nr 12 (430) z 23 marca 2008 r., s. 6.
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nizmami funkcjonowania dzisiejszych państw i ich
służb specjalnych. Jeśli poznajemy mechanizm dyktatury jakobinów, to jednocześnie pomijamy, system
represji za czasów Napoleona, którym we Francji
kierował sprawnie Józef Fouche, mający szczególne
zasługi także w okresie terroru jakobinów. Zwracając
uwagę na fenomen społecznego odbioru kwestii terroru, Andrzej Witkowicz pisał: „Oto represje organizowane przez Robespierre’a - »Nieprzekupnego«, ideowego rewolucjonisty – powszechnie budzą zgrozę.
Tymczasem wojny wzniecone przez Napoleona – grabarza rewolucji, »Cesarza Republiki« z wielomilionową pensją, zdobywającego trony dla swojej rodziny
– często jeszcze budzą entuzjazm. Trochę to dziwne
w świetle faktu, że prawdopodobnie samo oblężenie
Saragossy pochłonęło tyleż cywilnych ofiar co cały
terror jakobiński… Przykłady zbrodni napoleońskich
można mnożyć, lecz cóż z tego? Kto wie, jak długo
jeszcze Napoleon wysyłający armię na San Domingo
ma być sympatyczniejszy od rewolucjonistów witających w Konwencie czarnych deputowanych? […] dlaczego to przemoc jakobinów – a nie np. terror wersalczyków z r. 1871 stał się synonimem okrucieństwa?
Przecież to wojskom Thiersa – skromnego dyktatora
w czarnym fraku, lecz z pensją wielokrotnie wyższą
niż mieli ją wszyscy razem deputowani rozstrzelanej Komuny – udało się w ciągu zaledwie tygodnia
wymordować w Paryżu tylu ludzi, ilu położyło głowy pod ostrze »Louisette« w latach 1793-1794 w całej
Francji. […] światowa »Wielka Wojna« - chwalebnie
toczona o nowy podział kolonii – nie jest zbyt częstym przedmiotem moralnego potępienia, podczas
gdy nad rewolucją bolszewicką grzmi aż nadto wielu
kaznodziei”8. Jeśli uzasadniona jest krytyka represji
stalinizmu i maoizmu, to nie może to być parawanem
dla zbrodni dokonanych w imię rozwoju kapitalizmu,
neokolonializmu i globalizacji, a same ofiary terroru
nie mogą zasłonić dłużej trwającego, ale mającego
często straszniejsze skutki, terroru ekonomicznego i
ideologicznego. Jeśli poznajemy działalność agentury NKWD, UB i SB, to czy nie powinniśmy poznać
działalności CIA z tego okresu na terenie Polski, czy
obecnej w Gruzji, Iraku, Afganistanie oraz w innych
krajach? Widać jakie są problemy, aby wyjaśnić tajemnicę tajnych więzień CIA na terenie Polski i innych krajów po wojnie USA w Afganistanie. Same
Stany Zjednoczone przyznają się do prowadzenia w
ostatnich latach do 12 tajnych wojen na świecie, ale
opinia publiczna nic o nich nie wie.

Kryminalizacja wroga pozwala przede
wszystkim na użycie wyspecjalizowanych instytucji
aparatu państwowego, który w normalnych warunkach wykorzystywany jest do zwalczania przestępczości zorganizowanej i tropienia zbrodni, przeciwko
swojemu przeciwnikowi politycznemu, z którym w
polemice programowej często stoi się na gorszych lub
przegranych pozycjach. U podstawy tego działania
leży założenie, że zwycięzcy nikt nie pyta i nie sądzi.
Kryminalizacja wroga prowadzi jednak do kryminalizacji oskarżyciela, bowiem głównym celem kryminalizacji wroga jest zapowiedź zastosowania pozaprawnych i nadzwyczajnych środków przymusu,
na których zastosowanie dotychczasowa sytuacja
nie pozwalała. Oskarżyciel, kryminalizując wroga
dziś, sam ulega kryminalizacji jutro, kryminalizując
wroga zapowiada bowiem łamanie prawa przez samego siebie. Na niebezpieczeństwa te zwracał uwagę
już Monteskiusz. Pisał, że gdy republika pokona już
swych wrogów, powinna możliwie szybko położyć
kres aktom zemsty, karom, wygnaniom, konfiskatom, a nawet nagrodom dla zwycięzców. Jeśli wprowadza się wysokie kary, to tym samym daje się wielką
władzę w ręce niektórych obywateli. Jego zdaniem
„Pod pozorem pomszczenia republiki ugruntowałoby się tyranię mścicieli”. Monteskiusz, uważany za
twórcę nowoczesnej socjologii, zdawał sobie sprawę,
że zniszczenie poszczególnych ludzi nie zmienia stosunków społecznych, a zatem nie likwiduje negatywnych zjawisk i procesów społecznych. Dlatego pisał,
że nie chodzi o to, aby zniszczyć „tego, który panuje,
ale panowanie”9. Niestety, wielu współczesnych idzie
po najmniejszej linii oporu, zadawala się zwalczaniem i kryminalizacją poszczególnych osób.
Procesy czarownic zostały zaniechane, gdy
okazało się, że „łowcy czarownic” nie dysponowali obiektywnymi kryteriami ich rozpoznawania, a
poprzez tortury do czarów przyznawali się prawie
wszyscy oskarżeni. Każdy więc był prawdopodobną
ofiarą. Powszechne zagrożenie, powstanie kategorii
„potencjalnie podejrzanych” (Bucharin), zadecydowało o kresie kryminalizacji stalinowskiej i zapewne
wpłynie na zakończenie kryminalizacji współczesnych. Powszechna kryminalizacja przerasta bowiem
w swoje przeciwieństwo.
Od odpowiedzialności za działalność i nadużywanie prawa w okresie „realnego socjalizmu”
nie można uciec powołując się na rozkazy z góry.
Odpowiedzialność za działania ponosi zawsze ten,

8 Andrzej Witkowicz, Wokół terroru białego i czerwonego 1917-1923,
jw., s. 36.

9

Monteskiusz, O duchu praw, jw., s. 246.
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kto je wykonuje. Ale obecna elita polityczna i osoby
odpowiedzialne za lustrację, muszą pamiętać o swojej odpowiedzialności, z której też trzeba się będzie
rozliczyć być może dopiero po wielu latach. W swych
kryminalizacyjnych i deubekizacyjnych działaniach
nie są bowiem ponaglani przez demonstrujące tłumy.
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Edward Karolczuk – doktor nauk humanistycznych,
konsultant Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku.

RODNiIP „WOM” w Rybniku
proponuje zajęcia na następujących kursach:
• Kircholm 1605. Aktywizujące metody pracy w trakcie zajęć na lekcji historii.
• Realizacja zadań nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w kontekście nowej podstawy programowej.
• Harmonogram działań ewaluacji wewnętrznej w ramach wybranego przez radę pedagogiczną obszaru.
• Bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu w świetle obowiązujących
aktów prawnych.
• Papierowe plecionki - kolorowe liście z różnymi motywami graficznymi.
• Wykorzystanie mas modelarskich w realizacji dodatkowych godzin rejestrowanych.
• Dyskalkulia - rozpoznawanie i usuwanie przyczyn trudności
w uczeniu się matematyki.
• Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz program
walki z nadwagą.
Szczegółowa oferta edukacyjna dostępna
na naszej stronie www.wom.edu.pl
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O STANIE WOJENNYM INACZEJ
Od redakcji kwartalnika
Skutki negatywne transformacji dają się odczuć dla wielu przedstawicieli zarówno starszego pokolenia, jak i młodzieży. Starsi ludzie narzekają na
niskie renty i emerytury, młodzież z koli jest najliczniej dotknięta bezrobociem. Wielu ze średniego pokolenia narzeka na stosunki w zakładach pracy i brak
pewności zatrudnienia. W 2010 roku Stowarzyszenie
„Pokolenia” opublikowało książkę Wiesława Kiczana
pt. Gierek, Jaroszewicz, Wojtyła… Wiesław Kiczan,
który w latach 1976-1981 był wiceministrem górnictwa i energetyki i był internowany wraz z Edwardem
Gierkiem i Piotrem Jaroszewiczem po wprowadzeniu
stanu wojennego w 1981 roku. Negatywna ocena stanu wojennego znana jest gównie z ust działaczy NSZZ
„Solidarność”. Wiesław Kiczan daje nam możliwość
zapoznania się z oceną stanu wojennego z punktu widzenia osób związanych z Edwardem Gierkiem. Jest
to oskarżenie bronionego przez środowiska lewicowe
Wojciecha Jaruzelskiego.
Poniżej prezentujemy fragment wstępu autorstwa Jana Wójtowicza, przewodniczącego Śląskiego
Oddziału Stowarzyszenia „Pokolenia”, oraz zakończenie tej książki, które stanowią refleksje Adama Gierka,
syna Edwarda Gierka i europosła. Książka Kiczana
jest pierwszą publikacją przedstawiającą ocenę stany
wojennego, która wychodzi poza oficjalne dyskusje.
Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do samodzielnej lektury książki i własnego wyciągnięcia wniosków.
E. K.
***
Jan Wójtowicz
Jesteśmy Polsce potrzebni
Fragmenty wstępu do książki Wiesława Kiczana „Gierek, Jaroszewicz, Wojtyła…”
Oddajemy do rąk czytelników kolejną edycję
książki Wiesława Kiczana, inaugurując tym samym
serię pod nazwą „Biblioteczka Śląskich Pokoleń”. […]
Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Pokolenia” powstało na początku lat 90. ubiegłego wieku, z inicjatywy
grupy byłych działaczy dawnych komisji ruchu młodzieżowego. […] Celem stowarzyszenia było i jest
działanie w duchu ideałów postępowej lewicy, upo-

wszechnianie zasad sprawiedliwości społecznej, tworzenie klimatu dla rozwijania aktywności młodzieży
i kreowanie kontaktów międzypokoleniowych. Inicjatorzy powołania Stowarzyszenia pragnęli potwierdzić więź łączącą życie i pracę wszystkich Polaków, a
także tych – nielicznych – jeszcze żyjących z okresu
międzywojennego oraz gotowość niesienia wzajemnej pomocy wszystkim potrzebującym. Stowarzyszenie stało się także gronem przyjaciół łączących młodych Polaków, którym nieobce są ideały i wartości
polskiej lewicy demokratycznej, z doświadczeniem
pokolenia, które okres swojej młodości i dojrzałego życia wypełniło ofiarną pracą dla dobra Polski i
Polaków, nie bacząc na trudności i przeszkody, jakie
piętrzyły się na drodze. Jest niezwykle istotne, aby
właśnie młode pokolenie umiało z tych doświadczeń
w pełni skorzystać, unikając równocześnie złych
praktyk z przeszłości i nie dało się instrumentalnie
wykorzystać przez współcześnie istniejąc różne siły.
Naszym moralnym i politycznym obowiązkiem jest
wspieranie tych wszystkich, którzy czują się obrażeni, poniżeni i wykluczeni. Odbiera się im ich młodość, sukcesy i osiągnięcia, sens ich życia, dorobek
i wyrzeczenia poświęcone odbudowie i rozbudowie
kraju i regionu. A parzcież podjęli się oni ogromnego
dzieła uprzemysłowienia i urbanizacji i mają prawo z
dumą twierdzić, że zdali historyczny egzamin swojego dziejoczasu. Tym niesprawiedliwym, fałszywym,
zakłamanym i jednostronnym opiniom, negującym
dorobek PRL, trzeba się spokojnie, ale zdecydowanie
przeciwstawić. Nie można i nie wolno traktować tych
lat jako okresu li-tylko zmarnowanych szans, gospodarczej ruiny i „sowieckiej okupacji”. Polska Ludowa
nie była „czarną dziurą”. […] Truizmem byłoby twierdzenie, że były to tylko „lata mlekiem i miodem” płynące. Na polskie losy składają się także mroczne lata
40., przełom Października, europejski oddech lat 70.,
rozchwiane lat 80., a także wydarzenia opisane przez
W. Kiczana. […]
W Katowicach, odbyła się zjednoczeniowa
konferencja Związku Młodzieży Robotniczej i Rewolucyjnego Związku Młodzieży, w wyniku której
powstał jednolity Związek Młodzieży Socjalistycznej.
Przez kilka następnych kadencji organizacją kierował
właśnie W. Kiczan. To właśnie w Katowicach zrodziły
się pierwsze patronaty nad budową kopalń i powstały
pierwsze Brygady Pracy Socjalistycznej, to tu zaini-

str. 15

DIALOG EDUKACYJNY RODNiIP „WOM” RYBNIK					

cjowano budowę ośrodków dla potrzeb młodzieżowej
akcji letniej i wiele, wiele innych inicjatyw.
Tacy ludzie m.in. działają jeszcze w Śląskim Oddziale
Stowarzyszenia „Pokolenia” (obecnie funkcjonuje 17
kół powiatowych i miejskich, zrzeszających ponad
1200 członków).Uczestniczą oni aktywnie w życiu
społeczno-politycznym regionu. Współdziałamy z
partiami politycznymi oraz innymi organizacjami
funkcjonującymi w poszczególnych miastach […].
Mottem naszej działalności jest hasło: „Jesteśmy sobie nawzajem potrzebni”. Patrząc na dotychczasową
aktywność naszych członków i inicjatywność Stowarzyszenia, możemy, bez zbędnej skromności, powiedzieć, że jesteśmy Polsce potrzebni. […]
Byliśmy i będziemy nadal obecni w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego – Stowarzyszenie
„Pokolenia” poparło kandydaturę prof. Adama Gierka, który w poprzednich wyborach uzyskał najlepszy
wynik wśród kandydatów lewicowych.
Jan Wójtowicz – Przewodniczący Śląskiego Oddziału
Stowarzyszenia Pokolenia
Adam Gierek

***

Refleksje
Posłowie do książki Wiesława Kiczana „Gierek, Jaroszewicz, Wojtyła…”
Szanowni Państwo!
Z wielką satysfakcją przyjąłem propozycję
Autora, abym przestawił swoje refleksje o jego książce,
odnoszące się zarówno do opisywanych zdarzeń, jak
i do szerszego kontekstu z nimi związanego. Książka składa się niejako z trzech oddzielnych części, tj. z
części poprzedzającej internowanie, z czasu internowania oraz z zapisków obejmujących lata 1980-1998.
Gdy czytam wspomnienia Wieśka, przed oczami stają mi obrazy sprzed 25 lat. Wywiezienie mego Ojca w
nieznane, trwający miesiącami niepokój o Jego los i
wreszcie łaskawe zezwolenie na odwiedziny. A następnie podróż nocnym pociągiem do Drawska, a później
wojskowym gazikiem prawie godzinna przeprawa
przez poligon. A tam: przygnębiający widok przypominający ten, jaki pamiętam jako dziecko jeszcze z
czasów II Wojny Światowej, gdy w Belgii widziałem
obóz niemiecki z jeńcami radzieckimi. Prymitywny,
słabo ogrzewany zniszczony budynek dla podoficerów, w którym zgromadzono internowanych, otoczony drutem kolczastym, pilnowany przez wartownika
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z karabinem, straszącym dodatkowo bagnetem. Nim
przeszedłem bramę, zostałem szczegółowo zrewidowany. Po drugiej stronie jeziora w tym samym czasie,
w znacznie – jak mi wiadomo – wygodniejszych warunkach przebywali działacze „Solidarności”…
Odebrałem ponurą scenerię „internatu” jako
sposób celowego poniżenia internowanych członków
ówczesnego kierownictwa państwa i tych, którzy ich
odwiedzali. Również Ojciec zadawał sobie do końca
życia pytanie: dlaczego Go internowano? Do końca
też nie znalazł na nie satysfakcjonującej odpowiedzi.
Moim zdaniem ówczesna ekipa Kani i Jaruzelskiego
grała na dwa fronty. Gdyby bowiem doszło do umocnienia Związku Radzieckiego, to niewątpliwie przeprowadziliby proces sądowy byłego I sekretarza KC
PZPR i jego współpracowników, być może w taki sposób, w jaki odbyło się to swego czasu na Węgrzech.
Wystarczy przeanalizować ton publikowanych wówczas w oficjalnej prasie wypowiedzi przedstawicieli
władz okresu stanu wojennego.
Wtedy przecież jeszcze nic nie wskazywało na
to, że za Bugiem do władzy dojdzie Gorbaczow, któremu mimo polityki „głasnosti” i „pierestrojki”,  nie
udało się jednak uzdrowić ZSRR. Co więcej, dokonał on kluczowego kroku dla biegu historii – zgodził
się na zburzenie Muru Berlińskiego na zjednoczenie
Niemiec. Ta decyzja pociągnęła za sobą lawinę zmian
ustrojowych w krajach tzw. demokracji ludowej, a w
tym PRL-u.
To nie „Solidarność” obaliła tzw. komunizm.
Oczywiście dołożyła ona do tego swoją cegiełkę, ale
generalnie to ujmując można stwierdzić, że poprzedni ustrój upadł niejako na własne życzenie. Powstanie w Polsce ruchu pierwszej „Solidarności” stało się
możliwe tylko dlatego, że w łonie PZPR trwałą otwarta dyskusja na temat konieczności przeprowadzenia
reform ekonomicznych i społecznych. Ta dyskusja
była potem prowadzona także przez ludzi z opozycji
lewicowej, którzy widzieli możliwość przekształcenia
ustroju w oparciu o demokrację uczestniczącą, zmiany ekonomiczne, szeroki dialog społeczny i samorządność. Jednocześnie władza prowadziła ożywiony dialog z Kościołem katolickim reprezentowanym
przez kardynała Stefana Wyszyńskiego. Efektem tego
była zgoda I sekretarza KC PZPR, Edwarda Gierka na
podpisanie umów sierpniowych, a w tym na powstanie niezależnych związków zawodowych.
Niestety związek „Solidarność”, pod wpływem tzw. doradców rozpoczął najbardziej destrukcyjni nihilistyczną działalność na zasadzie: „im gorzej, tym lepiej”. Cierpiało społeczeństwo, cierpiała
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gospodarka, groziły wyzwania zewnętrzne, a w tym
tzw. zakręcanie kurków i katastrofa narodowa, zaś
na światowej scenie politycznej triumfował „starszy
brat” zza oceanu. Nie pierwszy to raz w historii posłużono się nami w rozgrywkach światowych. Dlatego uważam, podobnie zresztą jak mój Ojciec, że stan
wojenny był niestety nie do uniknięcia. Czy stanowił
on rozwiązanie polskie, a gen. Jaruzelski odegrał w
nim rolę Wallenroda? Moim zdaniem nie. Całą koncepcję uzgadniali funkcjonariusze ZSRR. Gdyby oni
nie wymusili na Jaruzelskim i jego grupie wprowadzenia stanu wojennego, to znalazłby się pewno inny
generał do realizacji tego celu.
Związek Radziecki w 1981 roku nie chciał
wkraczać z wojskiem do Polski, bo był zaangażowany
zbrojnie w Afganistanie, zaś Rosjanie – jak wiadomo z
historii – nigdy nie walczyli na dwa fronty. Nie musiał
zresztą wkraczać, gdyż wojska radzieckie stacjonowały w Polsce, a także w dużej ilości w sąsiedniej NRD.
Natomiast zgrupowanie wojsk na naszej sąsiedniej
granicy, to zwyczajny blef, a nie realna groźba. Radzieccy byli bardzo osłabieni ekonomicznie wyścigiem zbrojeń narzuconym przez USA. Zdawali sobie
także sprawę z tego, że interwencja w naszym kraju
wywołałaby wojnę zagrażającą pokojowi w Europie.
Realizacja stanu wojennego i nieudolne jego wykorzystanie dla przeprowadzenia reform jakie on stwarzał, wymagają jednak krytycznej analizy. Mimo że
stan wojenny obciążył kraj na ok. 15 miliardów dolarów, to w tym czasie zabrakło – niestety – mądrej
refleksji nad gospodarką, bezpośrednio determinującą przecież sytuację społeczną. Przez następujących
po nim blisko 10 lat Polska kisiła się w wewnętrznym
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marazmie. Inne państwa, takie jak Węgry czy Czechy wykorzystały ten czas na łagodną, bez wstrząsów,
zmianę swego modelu politycznego i gospodarczego.
Dzięki temu dzisiaj kraje te są w lepszej sytuacji gospodarczej, a ich obywatele – w lepszym położeniu
socjalnym niż Polacy.
Interowani w Głębokiem byli funkcjonariusze partyjni i państwowi w prowadzonych rozmowach zadają sobie wiele pytań, na które starają się
znaleźć odpowiedź. W książce oddany został nastrój
towarzyszący ich rozmowom. Dla części z nich (osiem
osób) okres internowania nie zakończył się na wspomnieniach Wieśka, lecz trwał dłużej (ponad rok), gdy
z poligonu drawskiego zostali przewiezieni do ośrodka internowania w Promniku.
Książka byłego wiceministra górnictwa i
energetyki jest ciekawym świadectwem najnowszej
historii. Przewijają się w niej sylwetki różnych ludzi,
ówczesnych decydentów. Zapiski dokumentują także,
jak fale niezadowolenia społecznego próbowali wykorzystać niektórzy bezwzględni gracze polityczni z
najbliższego otoczenia Gierka w celu przechwycenia
po nim sukcesji.
Macie Państwo w rękach pracę stanowiącą
kamyczek w wielkiej mozaice przedstawiającej panoramę dziejów lewicy w Polsce. Powstał obraz wiarygodny, który jest mi bliski jako świadkowi tamtych
czasów.
Adam Gierek – profesor inżynier, polityk. Senator V
kadencji, od 2006 roku poseł do Parlamentu Europejskiego.
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FAKTY I MITY O PRL-U
Fragment książki „PRL bez uprzedzeń”
Jakub Majmurek, Piotr Szumlewicz
PRL we współczesnym dyskursie publicznym traktuje się w specyficzny sposób. Polska Ludowa rzadko jest analizowana w wyważony i rzetelny sposób, a zazwyczaj demonizuje się ją po to, aby
uprawomocnić III RP. Innymi słowy PRL jest instrumentalnie wykorzystywany dla usankcjonowania polityki kolejnych, prawicowych rządów. Prawica bardzo sprytnie zagospodarowała dyskurs historyczny.
Broniąc skrajnie neoliberalnych i konserwatywnych
rozwiązań, często straszy ona „totalitarnym” PRLem. W związku z tym nieliczni obrońcy rozbudowanego sektora publicznego albo rozdziału Kościoła i
państwa są przedstawiani jako apologeci stalinizmu,
autorytaryzmu i cenzury. Nawet te rozwiązania społeczno-ekonomiczne, które funkcjonują w większości
krajów zachodnich, w Polsce są prezentowane jako
„komunistyczne” i radykalne. W ten sposób polityka
historyczna w punkcie wyjścia zamyka dyskusję nad
wieloma podstawowymi kwestiami ustrojowymi,
bardzo wąsko definiując dopuszczalne ramy dyskusji.
Trudno się dziwić w tej sytuacji, że dwie największe
partie na polskiej scenie politycznej są prawicowe i
antysocjalistyczne. Przy wszystkich różnicach między nimi, łączy je silna niechęć do minionego ustroju
i wszystkiego, co się z nim wiązało.
Dlatego okres Polski Ludowej rodzi pytania,
z którymi współcześni Polacy muszą się zmierzyć, jeżeli chcą skutecznie walczyć z prawicą na polu idei.
Muszą dziś odczarować PRL z co najmniej dwóch
powodów. Po pierwsze dlatego, by nie tłumaczyć się
w publicznych debatach za wymyślone przez historyków z IPN i prawicowych publicystów domniemane
winy i absurdy tego systemu. Po drugie dla samych
siebie. Nie może bowiem ulec pokusie stworzenia z
Polski Ludowej mitu, wokół którego będą budować
swoją tożsamość i który będzą przeciwstawiać rzeczywistości potransformacyjnej. Nie może jednak
również zgodzić się na IPN-owską wizję historii, całkowicie odciąć się od PRL-u jako okresu „sowieckiej
okupacji”, udawać, że polska lewica nic z nim nie
miała wspólnego i przedstawiać się wyłącznie jako
spadkobierczyni emigracyjnego PPS-u. Lewica musi
zaproponować własną politykę historyczną wobec
PRL-u, wyjść poza trzy obecnie dominujące narracje
na temat tego okresu historii Polski.
Pierwsza to narracja postsolidarnościowej
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prawicy, odrzucająca PRL w całości jako okres „sowieckiej okupacji”. Zgodnie z tą koncepcją nie tylko
elity Polski Ludowej, ale także zwykli ludzie w jakikolwiek sposób popierający miniony system powinni być uważani za narodowych zdrajców. W ramach
tej narracji mieści się również przedstawianie PRL-u
jako czasu walki z Kościołem katolickim (który wyrażać miał w tych czasach „prawdziwe poglądy” Polaków) i narodową tradycją. Zawierają się w niej także
ataki na „gospodarczą nieracjonalność PRL-u”, której polityka ekonomiczna i społeczna zestawiane są z
wzorcami racjonalności zaczerpniętymi z dyskursu
neoliberalnego. W tej narracji pamięć warstw ludowych zostaje wyparta z historycznej pamięci i pomijane są doświadczenia tych ludzi, dla których PRL
był okresem realizacji aspiracji życiowych i awansu
społecznego. Co więcej, awans ten jest przedstawiany jako coś, na co te klasy „nie zasłużyły”, jako zabranie miejsca „prawdziwym elitom”, utożsamionym
z warstwą inteligencką Polski przedwojennej. Cała
ta narracja ma na celu delegitymizację PRL-u (jak i
zachodzących w nim procesów społecznych) i przedstawienie go jako „czarnej dziury” w polskiej historii.
Transformacja ustrojowa jawi się w niej z kolei jako
„powrót do normalności”, przywrócenie przerwanych przez PRL stosunków własności, modelu gospodarczego czy hierarchii społecznych.
U podstaw tej wizji stoi bardzo prosty schemat, przeciwstawiający rządy Polski Ludowej i społeczeństwo. Wśród polskich elit przeważa całkowicie
błędna hipoteza, że realny socjalizm upadł, ponieważ
był narzuconym z zewnątrz, obcym polskiemu narodowi sowieckim porządkiem, a Solidarność przyszła
jako ruch patriotyczno-moralnej odnowy. W rzeczywistości protesty pracownicze pojawiały się nie z
przyczyn moralnych czy religijnych, a głównie ekonomicznych i nie w imię wyzwolenia ojczyzny, lecz
wyższych płac i większej partycypacji robotników
w zarządzaniu przedsiębiorstwami państwowymi.
Narodowo-religijna retoryka pojawiła się znacznie
później i zagospodarowały ją środowiska, które z
robotnikami zazwyczaj nie miały wiele wspólnego.
Również chłopi w Polsce Ludowej stopniowo wrastali
w realia socjalizmu, tym bardziej, że już pod koniec
lat 40. dokonał się ich potężny awans społeczny i edukacyjny. Mimo przywiązania do tradycji narodowo-

DIALOG EDUKACYJNY RODNiIP „WOM” RYBNIK					

katolickiej, chłopi stopniowo odchodzili od orientacji
na przeszłość i przyjmowali perspektywę przyszłościową. Nie oznacza to, że PRL stanowił okres linearnego rozwoju i narastającej laicyzacji społeczeństwa.
Było w nim wiele sprzecznych tendencji i sił społecznych. Niemniej jednak opozycja między świeckim
państwem i katolickim społeczeństwem jest niewątpliwie fałszywa.
Druga narracja jest reakcją na tę pierwszą. Jej
rzecznicy postrzegają PRL w sposób sentymentalny.
Skupia się ona na społeczno-ekonomicznych sukcesach minionego ustroju oraz na obronie biografii
osób w różny sposób zaangażowanych w system. W
tej narracji również gubi się szczegółowa i wyważona
ocena poszczególnych okresów PRL-u, jego różnych
polityk, ich rzeczywistego emancypacyjnego potencjału oraz ich wierności postępowym założeniom.
Obrońcy Polski Ludowej często bezrefleksyjnie przyjmują, że PRL był urzeczywistnieniem ideałów socjalistycznych i że jego całościowa polityka była nastawiona na powszechny dobrobyt i egalitarny podział
dochodu narodowego. Tymczasem rzeczowa analiza
PRL-u pokazuje, że pod wieloma względami Polska
Ludowa była mniej egalitarna niż niektóre kraje kapitalistyczne, a jej polityka społeczna na wielu obszarach była bardzo ograniczona i selektywna. Wzrost
nierówności społecznych nie zaczął się w Polsce wraz
z transformacją ustrojową, ale w latach 70., w epoce
Gierka. Już wtedy Polska stała się najbardziej rozwarstwionym krajem Bloku Wschodniego, mniej egalitarnym niż kapitalistyczne, skandynawskie welfare
states. Ponadto w gospodarce Polski Ludowej kryło
się wiele patologii – korupcja, samowola administracji państwowej, przeinwestowanie w przemysł ciężki
i zlekceważenie rewolucji informatycznej, jak też niska na tle krajów rozwiniętych wydajność produkcji. Istotną rolę odgrywały też oczywiście czynniki
polityczne, które uniemożliwiają pozytywną ocenę
PRL-u – cenzura, pacyfikowanie strajków robotniczych, prześladowanie działaczy opozycyjnych. W
związku z tym wydaje się, że dyskurs apologetyczny
wobec Polski Ludowej jest równie mylący, jak ten,
który ją bezwzględnie krytykuje. Unika on rzeczowych analiz i zazwyczaj opiera się na emocjonalnym
przywiązaniu do PRL-u przedstawicieli grup, które w
tamtej epoce były uprzywilejowane.
Narracja trzecia towarzyszy drugiej, choć ją
odwraca. W jej ramach PRL zostaje sprowadzony do
sumy groteskowych, ale dziś ujmowanych w sposób
nostalgiczno-sentymentalny wycinków tamtejszej
rzeczywistości utrwalonych na taśmie filmowej i te-
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lewizyjnej, w języku, czy materialnych przedmiotach
pozostawionych przez epokę. W tej narracji rzeczywistość PRL-u staje się częścią postmodernistycznej
estetyki opartej na pastiszu i nostalgii, obiektem do
ironicznej konsumpcji. Na tym kpiącym podejściu do
Polski Ludowej opiera się wiele współczesnych kabaretów, filmów komediowych czy felietonów pisanych
przez czołowych polskich publicystów. Rażą one nie
tylko swoją powtarzalnością, ale i liczbą zakłamań i
dezinterpretacji. Zawarty w nich przekaz pokazuje
zarazem, jak bardzo jednolite i konformistyczne są
polskie elity kulturalne i dziennikarskie, które z braku inwencji i całościowego klucza do analizy współczesnej rzeczywistości wciąż żyją zdemonizowaną
przez nich przeszłością. Oczywiście ten dyskurs pełni
jawnie ideologiczne funkcje i niemal każdorazowo
kryje się w nim obrona neoliberalnego indywidualizmu. Krytyka i ośmieszanie PRL-u służą tutaj delegitymizacji państwa, socjaldemokratycznej polityki
społecznej czy wszelkich kolektywnych form działania.
Niniejsza książka ma być próbą stworzenia
obrazu Polski Ludowej poza tymi trzema narracjami.
Chcemy spojrzeć na PRL bez uprzedzeń, przy pomocy
teorii i narzędzi współczesnej nauki. Pisząc o PRL-u
mamy na myśli nie tylko tamtejsze państwo, gdyż nie
chcemy pisać kolejnej historii politycznej PRL. Podjęliśmy próbę pokazania przemian zachodzących w
tamtym okresie w społeczeństwie, w kulturze czy w
gospodarce. Chcemy również pokazać PRL z punktu
widzenia grup dyskryminowanych w całej dotychczasowej historii Polski, takich jak mniejszości seksualne czy kobiety.
Błażej Warkocki w swoim tekście przedstawia, w jaki sposób homoseksualność była problematyzowana w PRL-owskiej kulturze, jak zmieniały się jej „parametry ukrycia”. W artykułach Marty
Trawińskiej i Małgorzaty Maciejewskiej znajdziemy
analizę polityki Polski Ludowej wobec kobiet i przemian kobiecej świadomości w okresie powojennym.
Trawińska pokazuje, jak w PRL-u rodził się feminizm
i w jaki sposób podstawowe zdobycze w dziedzinie
praw kobiet padły ofiarą transformacji. O najbardziej
wyrazistym przypadku tego backlashu mówi artykuł Małgorzaty Maciejewskiej, analizujący „politykę
seksualną” władz PRL-u wobec kobiet w kontekście
ustawy aborcyjnej z 1956 r. Autorka pokazuje w nim
również rolę, jaką ta ustawa pełni we współczesnych
dyskusjach na temat warunków dopuszczalności
przerywania ciąży. Analiza sytuacji kobiet w Polsce
Ludowej pokazuje jednak, że PRL był też pod tym

str. 19

DIALOG EDUKACYJNY RODNiIP „WOM” RYBNIK					

względem ambiwalentny. Z jednej strony, Polska Ludowa gwarantowała kobietom elementarne prawa,
które obecnie są kwestionowane przez skrajną prawicę. Kobiety mogły przerywać ciążę, a ich sytuacja
na rynku pracy była znacznie lepsza niż dzisiaj. Z
drugiej jednak strony, postępowym rozwiązaniom
instytucjonalno-prawnym często towarzyszyły patriarchalne stereotypy, które wyrażały się w konserwatywnych rozwiązaniach w polityce społecznej czy
w tradycyjnym modelu rodziny.
W książce chcielibyśmy zmierzyć się z kilkoma mitami dotyczącymi PRL-u. Pierwszym z nich,
szczególnie mocno zakorzenionym we współczesnym, gazetowo-telewizyjnym obiegu wiedzy potocznej, jest mit o gospodarczej nieracjonalności PRL-u,
o tym, iż był on od początku do końca ekonomiczną
katastrofą. Warto przypomnieć, że co najmniej do
końca lat 60. Polska Ludowa osiągnęła sukces gospodarczy, realizując zamierzone cele. Rosła produkcja,
konsumpcja, wynagrodzenia i standard życia społeczeństwa, a władze gwarantowały bezpieczne, stabilne zatrudnienie zdecydowanej większości społeczeństwa. Dlatego, mimo braku demokracji, władza PZPR
cieszyła się dużym poparciem społecznym. Kryzys
zaufania i zarazem funkcjonowania systemu pojawił
się dopiero pod koniec lat 70. Wtedy właśnie, po okresie gierkowskim, zostały silnie rozbudzone potrzeby
konsumpcyjne, których nie mógł zaspokoić system
scentralizowanej produkcji. Realny socjalizm nie był
zdolny do osiągnięcia takiego wzrostu wydajności,
aby utrzymać szybką dynamikę rozwoju. W latach 80.
szczególnie jawna stała się asymetria między rozbudzonymi potrzebami a możliwościami ich realizacji.
Zwiększyły się też aspiracje modernizacyjne i obiecywano szybką poprawę warunków pracy, gdy tymczasem w gospodarce ujawniły się tendencje kryzysowe.
Pod koniec lat 70. spadła też dynamika wzrostu realnych dochodów ludności i poziom konsumpcji. Okazało się, że władze wykreowały tak ambitne cele, że
nie były w stanie ich zrealizować. Te ambiwalencje,
słabości, ale też sukcesy Polski Ludowej chcieliśmy
pokazać w niniejszej publikacji.
Jakub Majmurek w swoim referacie umieszcza ekonomiczno-społeczny projekt Polski Ludowej
w szerszej perspektywie, wyznaczonej przez teorię
kapitalistycznego systemu-świata Immanuela Wallersteina. Wpisuje on w ten sposób Polskę Ludową w
globalny system społeczno-ekonomiczny, pokazując,
w jaki sposób jej ewolucja odzwierciedlała bardziej
ogólne trendy. Nie można bowiem oceniać PRL-u
poza kontekstem tego, jak w latach 50. i 60. prowadzo-
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na była polityka ekonomiczna na całym świecie i jak
bardzo różniła się ona od standardów racjonalności
ustanawianych przez ideologię neoliberalną. Tomasz
Ciborowski i Grzegorz Konat pokazują, że, wbrew
dominującej retoryce, Polska Ludowa miała wiele
istotnych sukcesów w polityce gospodarczej i była
okresem szybkiej modernizacji społeczno-ekonomicznej. Wreszcie Piotr Szumlewicz próbuje dowieść,
że wbrew dominującym mitom, polityka społeczna
w PRL-u nie była bezmyślnym rozdawnictwem, ale
pełniła istotne role społeczne i pozwalała na uczestnictwo zdecydowanej większości społeczeństwa w
aktywności społecznej i kulturalnej. Z drugiej strony,
pokazuje on, że wbrew stanowisku sentymentalnych
obrońców PRL, świadczenia w PRL-u często były niższe i mniej powszechne niż w krajach zachodnich, a
polityka władz bardziej przypominała model chadecki niż socjaldemokratyczny.
Kolejny mit mówi o PRL-u jako o okresie, w
którym polska kultura i społeczeństwo zostały oddzielone od zachodu, co zamroziło wszelkie przemiany społeczne i skazało polską kulturę na uwiąd w
cieniu dominującej ideologii. Jak pokazuje w swoim
tekście Piotr Graczyk, jest to wyobrażenie głęboko zafałszowane. W latach 60. kultura zyskała relatywnie
dużą autonomię. Był to okres niezwykle intensywnego wysiłku polskiej kultury, w wyniku którego po raz
pierwszy od dłuższego czasu osiągnęła dojrzałość i
samoświadomość. Polska kultura, ze Szkołą Polską w
filmie na czele, przeżywa wówczas rozkwit.
Innym mitem jest mit PRL-u jako państwa
antyklerykalnego, dążącego do ateizacji społeczeństwa z samych swoich założeń wrogiego Kościołowi.
Tekst Mariusza Agnosiewicza, mierzy się z tym przekonaniem, pokazując rzeczywistą rolę Kościoła katolickiego w powojennej Polsce. Okazuje się bowiem, że
w PRL-u państwo wcale nie walczyło z Kościołem, a
relacje władzy i kleru były znacznie bardziej wielowymiarowe niż to się obecnie przedstawia. Na wielu
obszarach państwo współpracowało z episkopatem,
a sam Kościół sprytnie balansował między krytyką
deklaratywnie świeckiego państwa i wykorzystywaniem go dla własnych celów.
Inny utrwalony pogląd, z którym wchodzimy w polemikę, to przekonanie mówiące o „komunistycznym” charakterze ideologii PRL-u. Bliższe
prawdy wydaje się nam stwierdzenie Bronisława
Łagowskiego o podwójnym charakterze legitymacji
PRL-owskich elit, czerpiących swój tytuł do sprawowania władzy z reprezentowania dwóch tradycji:
uniwersalistycznej tradycji światowego ruchu robot-
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niczego oraz polskiej tradycji narodowej. Tej problematyce poświęcony jest artykuł Bartosza Machalicy.
Jego zdaniem wraz z ewolucją Polski Ludowej elity
starały się zapewniać sobie legitymację, coraz silniej
sięgając po tradycje narodowe. Pełniły one istotną
rolę u wszystkich przywódców Polski Ludowej i retoryka narodowa zazwyczaj była wyrazistsza i częściej
przywoływana od uniwersalno-socjalistycznej. Popularność tego dyskursu dzisiaj, jak też towarzyszący
mu rozkwit ruchów nacjonalistycznych mają swoje
korzenie w minionym ustroju. Zebrane przez nas eseje zwracają uwagę również na ten, patriotyczno-narodowy aspekt Polski Ludowej.
Jaki obraz PRL-u wyłania się z książki? Na
pewno był to ustrój daleki od naszych wyobrażeń o
tym, jak powinno wyglądać ludowe państwo. Najbardziej oczywistą kwestią są polityczne represje, brak
demokracji i pluralizmu partyjnego. Nie da się ukryć,
że PRL-owskie elity w małym stopniu przyswoiły sobie wartości dotyczące kwestii obyczajowych i
społecznych, które od końca lat 60. stały się częścią
katalogu postępowych wartości. Różne elementy polityki PRL-u, choć wypadają korzystnie na tle neoliberalnych rozwiązań wprowadzonych po 1989 r. (czy
też w kwestii praw kobiet), często były w mniejszym
stopniu egalitarne i emancypacyjne niż działania realizowane w krajach Europy Zachodniej przez socjaldemokrację. Pod wieloma względami ustrój współczesnej Polski jest też kontynuacją i radykalizacją
tych trendów, które pojawiły się już na początku lat
80. Trudno więc szukać w polityce PRL-u inspiracji
dla rozwiązywania współczesnych problemów. Ale
należy bronić tego okresu przed jego czarną legendą
tworzoną na potrzeby polityki historycznej prawicy.
Stawką w dyskusjach o PRL-u, jakie toczą się dziś w
Polsce, nie jest tylko ocena tego okresu. Jest nią prawomocność idei lewicowych i egalitarnych w polskiej
przestrzeni publicznej i w polskiej polityce. Problem
ten dotyczy zresztą nie tylko Polski. Już kilka lat temu
grupa skrajnie prawicowych europosłów z kilku postkomunistycznych krajów Unii złożyło w Parlamencie
Europejskim projekt uchwały, w której parlament
uznałby realny socjalizm za drugi, obok faszyzmu,
totalitaryzm, jakiego doświadczyła Europa. Uchwała
polecała też państwom członkowskim tak samo traktować symbolikę komunistyczną, jak i faszystowską,
zrównać sierp i młot ze swastyką. Także w Polsce
kilkanaście miesięcy temu parlament przyjął ustawę
o zakazanie rozpowszechnianie treści o symbolice
komunistycznej. Prawicowa ofensywa przeciw PRLowi i komunizmowi stanowi część europejskiej walki
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o zrównanie w społecznej pamięci idei komunistycznych z nazizmem, ukazania go jako totalitaryzmu,
absolutnego zła, wobec którego nie możemy przyjąć
żadnej innej postawy poza całkowitym moralnym
odrzuceniem. Jednak tym, o co tak naprawdę chodzi
politykom i związanym z nimi prawicowym intelektualistom, nie jest sam PRL, czy jakikolwiek inny
„demolud”. Tak naprawdę celem ich ataków jest to, że
kiedyś mogła istnieć alternatywa dla neoliberalnego
kapitalizmu. Atakując byłe systemy komunistyczne,
prawica nie walczy o ocenę przeszłości, ale o władzę
dziś i w przyszłości. Delegalizując sierp i młot, pragnie
ona jednocześnie zepchnąć na margines wszelkie idee
(i głoszące je ruchy) poszukujące całościowych, systemowych alternatyw dla kapitalizmu. Demonizując
czy wyśmiewając PRL prawica raz jeszcze mówi: nie
ma alternatywy, inny świat nie jest możliwy, wszelkie
próby wprowadzania „sprzecznego z naturą ludzką
socjalizmu” kończyły się zbrodniczo albo rozpadły
się pod wpływem stwarzanych przez siebie absurdów.
Dlatego trzeba odkłamać PRL, nie tylko dla prawdy o
przeszłości, ale także dla polityki lewicy w przyszłości, nawet jeśli PRL nie był tak naprawdę całościową
alternatywą dla kapitalizmu, a jedynie peryferyjną,
bardziej autorytarną wariantem przemysłowego, fordowsko-taylorowskiego kapitalizmu i społeczeństwa
dyscypliny. Zacznijmy więc debatę o PRL-u i postarajmy się wypracować jego ocenę pozbawioną sentymentów i tabu. Nie dlatego, aby miało to być źródło
inspiracji dla dzisiejszych polityków. Polskę Ludową
trzeba odczarować, aby wyjść z zaklętego kręgu neoliberalno-konserwatywnego status quo i otworzyć
dyskurs publiczny na wątki z niego wyparte w 1989
r. Gdy odczarujemy PRL i zdobędziemy się na jego
rzetelną ocenę, straszak „grubej kreski” przestanie
działać. A wtedy wreszcie będzie można zlekceważyć
zarzut, że świeckie państwo, prawa kobiet czy uniwersalne świadczenia społeczne kojarzą się z PRLem. Jak się kojarzą, to trudno. W debacie publicznej
nie powinno mieć to żadnego znaczenia dla oceny
tych propozycji.
Jakub Majmurek – filmoznawca, filozof, publicysta.
Członek zespołu „Krytyki Politycznej”.
Piotr Szumlewicz – filozof, socjolog, dziennikarz TVP.
Autor książki „Niezbędnik ateisty”.
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STAN WOJENNY W POLSCE
Scenariusz lekcji dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Krzysztof Konsek
METODY: drama, praca pod kierunkiem, praca w grupach, mini wykład, dyskusja
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: mundur; tekst obwieszczenia stanu wojennego; fragmenty Konstytucji PRL z
1952; kalendarium lipiec 1980 – grudzień 1981; kalendarium stanu wojennego  
TOK LEKCJI:
Część wstępna lekcji:
1. Nauczyciel zapowiada klasie, że zaraz wyjdzie pewna postać, by coś oznajmić. Prosi uczniów, by zwrócili
uwagę na treść jego wystąpienia, a następnie zapisuje na tablicy pytania:
• Jakie były przyczyny zaistnienia wydarzenia?
• W oparciu o jaki dokument wprowadzono to wydarzenie?
• Kto je wprowadził?
• Jakie ograniczenia dotknąć miały społeczeństwo?
• Jaki wiek wystarczył, żeby umieścić kogoś w ośrodku odosobnienia?
Część zasadnicza lekcji:
1. Jeden z uczniów, wcześniej przygotowany, wchodzi do klasy w przebraniu wojskowego, siada na środku
sali i odczytuje tekst obwieszczenia wprowadzającego stan wojenny w Polsce.
2. Uczniowie słuchają przemówienia,  notują odpowiedzi na zadane pytania, a następnie na forum klasy
udzielają na nie odpowiedzi.
3. Mini wykład nauczyciela i zapisanie tematu lekcji.
13 grudnia 1981 roku w naszym kraju został wprowadzony stan wojenny. Dokonała tego Rada Narodowa, która przemianowała się na Wojskową Radę Ocalenia Narodowego. Na jej czele stanął, po propagandowym aresztowania Edwarda Gierka, generał Wojciech Jaruzelski.
O tych przykrych dla Polski wydarzeniach możemy mówić w różnych aspektach. Możemy prześledzić
losy działaczy „Solidarności”, możemy pokusić się o porównanie działalności opozycji z działalnością
Polskiego Państwa Podziemnego, wreszcie możemy pokazać, jak walczono z WRONą. Ale my dzisiaj
jednak przyjrzymy się tym wydarzeniom, jako prokuratorzy, którzy będą szukać dowodów winy ówczesnych władz, właśnie w momencie, kiedy stan wojenny wprowadzono.
4. Gra dydaktyczna: sąd nad generałem Jaruzelskim w oparciu o otrzymane dokumenty – praca w grupach:
GRUPA I:
Materiał – Konstytucja z 1952;
Zadanie: Jakie uprawnienia miał sejm? Jakie zadania spoczywają na armii? Który artykuł mówi o okolicznościach wprowadzenia stanu wojennego? Czy, w oparciu o usłyszane wcześniej obwieszczenie i Konstytucję,
Jaruzelski mógł wprowadzić stan wojenny?
GRUPA II:
Materiał – kalendarium lipiec 1980 – grudzień 1981;
Zadanie: Dlaczego latem 1980 roku wybuchają w Polsce strajki? Jakie działania podejmują władze PRLu? Jakie
stanowiska państwowe zdobywa Jaruzelski? Co w tym czasie dzieje się w sejmie?
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GRUPA III:
Materiał – kalendarium stanu wojennego;
Zadanie: Kiedy Jaruzelski podjął decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego? Kto się tej decyzji sprzeciwił? Czy
dekret wprowadzający stan wojenny podpisany był zgodnie z prawem? Jakiego przewinienia się dopuszczono?
5. Omówienie wyników pracy w grupach; notowanie:
Część podsumowująca lekcję
6.
•
•
•
•
•

Czy stan wojenny był w PRL- u wprowadzony legalnie?  - uczniowie wydają werdykt i uzasadniają go.
zwracają uwagę na złamanie Konstytucji;
uwzględniają, że sejm miał sesję i to tam miała zapaść decyzja o stanie wojennym;
pokazują drogę Jaruzelskiego do przejęcia pełni władzy w państwie;
zwracają uwagę na antydatowanie dekretu;
zauważają, że Jaruzelski już rok wcześniej rozpoczął przygotowania do stanu wojennego.

Praca domowa
Porozmawiam z rodzicami lub dziadkami na temat stanu wojennego. W jaki sposób oni go przeżyli?
Krzysztof Konsek – nauczyciel historii w Zespole Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Żorach.
Kalendarium stanu wojennego
1981
12/13 grudnia - wprowadzenie stanu wojennego; internowanych zostaje ponad 6500 osób; zawieszone zostają
związki zawodowe, partie, organizacje społeczne, a także wydawanie prasy (z wyjątkiem „Trybuny Ludu” i
„Żołnierza Wolności”). Powstaje Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego.
14 grudnia - wojsko otacza Stocznię Gdańską.
15 grudnia - pacyfikacja strajkującej kopalni „Manifest Lipcowy”.
  
16 grudnia - pacyfikacja kopalni „Wujek”; milicja zabija 9 górników.
17 grudnia - ukazuje się pierwszy numer „Wiadomości”, podziemnej gazety Regionu Mazowsze „Solidarności”.
23 grudnia - prezydent USA ogłasza sankcje gospodarcze wobec PRL.
28 grudnia - koniec ostatniego okupacyjnego strajku w kopalni „Piast”.
30 grudnia - działacze „Solidarności” Andrzej Słowik i Jerzy Kropiwnicki zostają skazani na 4,5 roku więzienia.
1982
styczeń - rusza tzw. weryfikacja dziennikarzy, ok. 700 osób straci pracę w państwowych mediach.
styczeń - muzykom z rockowego zespołu Brygada Kryzys udaje się wydostać zaplombowany w wyniku
wprowadzenia stanu wojennego sprzęt z klubu Riviera; grupa kontynuuje próby w piwnicy.
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4 stycznia - szkoły średnie i podstawowe wznawiają zajęcia.
6 stycznia - Niezależne Zrzeszenie Studentów zostaje rozwiązane.
9 stycznia - prymas Józef Glemp spotyka się z gen. Jaruzelskim.
14 stycznia - ukazuje się pierwszy numer nowego rządowego dziennika „Rzeczpospolita”
30 stycznia - demonstracje w Gdańsku, ZOMO aresztuje ok. 200 osób.
luty - uczniowie IV LO w Częstochowie tworzą zespół T. Love Alternative; grupa daje pierwszy koncert
na studniówce. Zespół Brygada Kryzys odmawia występów w hali Gwardii pod nazwą Brygada K. (słowo
„kryzys” w stanie wojennym jest nieprawomyślne). Odmowa kosztuje grupę zakaz występowania i wyjazdów
za granicę. Powstaje grupa Kult z wokalistą Kazikiem Staszewskim, a zespół SS-20 zmienia nazwę na Dezerter.
5 lutego - Świdnik: pierwsza „manifestacja spacerowa”, czyli bojkot nadawanego o 19.30 Dziennika TV.
8 lutego - uczelnie wyższe wznawiają zajęcia.
11 lutego - ukazuje się pierwszy numer podziemnego „Tygodnika Mazowsze”.
13 lutego - władze podejmują decyzję o budowie metra w Warszawie; pierwszy odcinek zostanie otwarty w
1995 r.
16 lutego - uczniowie II LO im. Batorego w Warszawie na znak protestu nie rozmawiają podczas przerw.
19 marca - Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich zostaje rozwiązane.
26 marca - zmiany w konstytucji PRL; powołanie Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu.
12 kwietnia - o godz. 21 pierwszą 5-minutową audycję nadaje nielegalne „Radio Solidarność”. Pomysłodawcą
radia jest Zbigniew Romaszewski. Audycje zaczynają się od melodii „Siekiera, motyka...” granej na flecie i słów
„Tu Radio Solidarność”.
17 kwietnia - pierwsza audycja Marka Niedźwiedzkiego w Programie 3 Polskiego Radia: notowanie „zerowe”
listy przebojów.
22 kwietnia - Tymczasowa Komisja Koordynacyjna „Solidarności” ogłasza początek działalności; w jej skład
wchodzą Zbigniew Bujak, Władysław Frasyniuk, Władysław Hardek i Bogdan Lis.
30 kwietnia - do Berlina Zachodniego zostaje porwany samolot LOT-u, lecący z Warszawy do Wrocławia.
1-3 maja - demonstracje w wielu miastach Polski; brutalne interwencje ZOMO.
19 maja - wznowiona zostaje łączność telefoniczna w całej Polsce.
23 maja - ukazuje się wznowiony „Tygodnik Powszechny”.
26 maja - ukrywający się działacz „Solidarności” Jan Narożniak zostaje postrzelony podczas aresztowania.
7 czerwca - Narożniak zostaje „wykradziony” ze szpitala przez działaczy podziemnej „Solidarności”.
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9 czerwca - próba porwania samolotu LOT-u w Katowicach.
11 lipca - reprezentacja Polski w piłce nożnej zdobywa trzecie miejsce w mistrzostwach świata w Hiszpanii.
„Uliczkę znam w Barcelonie...”.
20 lipca - powstaje Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego.
21 lipca - wszystkie internowane kobiety wychodzą na wolność.
24-26 sierpnia - festiwal rockowy w Jarocinie; grają m.in. zespoły młodzieżowe SS-20, Detonator, Rejestracja,
Śmierć Kliniczna.
25 sierpnia - porwany do Monachium zostaje samolot LOT-u, lecący z Budapesztu do Warszawy.
31 sierpnia - rocznica Porozumień Sierpniowych, demonstracje i walki uliczne w wielu miastach. W Lubinie
milicja zabija trzy osoby. Wbrew planom podziemnej „Solidarności”, demonstracje nie przeradzają się w strajki
w największych zakładach. Po demonstracji w Krakowie aresztowany zostaje Piotr Skrzynecki; późniejszy akt
abolicji wobec Skrzyneckiego głosił, że kolegium ds. wykroczeń postanowiło „przebaczyć i puścić w niepamięć
wykroczenie z artykułu 50. o to, że w Rynku Głównym nie opuścił zbiegowiska publicznego, pomimo wezwania
uprawnionych organów MO”. Słowa te wejdą do repertuaru Piwnicy Pod Baranami.
1 września - umiera Władysław Gomułka, szef partii i państwa w latach 1956-70.
3 września - internowani działacze KOR Jacek Kuroń, Jan Lityński, Adam Michnik i Henryk Wujec zostają
formalnie aresztowani; na wieść o tym z Anglii, gdzie przeszedł operację serca, wraca Jan Józef Lipski.
15 września - Lipski zostaje aresztowany.
wrzesień - pojawiają się „kartki” na buty.
5 października - Władysław Frasyniuk zostaje aresztowany.
8 października - sąd delegalizuje „Solidarność”.
13 października - w Nowej Hucie ZOMO rozbija pochód robotników; funkcjonariusz SB zabija Bogdana
Włosika, niespełna 20-letniego robotnika. W sumie, jak po 1989 r. ustali komisja sejmowa, w latach 80. z rąk
przedstawicieli władz zginie ok. stu osób.
8 listopada - zapowiedź pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Lech Wałęsa pisze list do gen. Jaruzelskiego a w
nim m.in., że „nadchodzi już czas wyjaśnienia niektórych spraw i działania w kierunku porozumienia”. List
podpisany jest: kapral Lech Wałęsa.
12 listopada - Wałęsa wychodzi na wolność.
22 listopada - kolejne porwanie samolotu LOT-u, do Berlina Zachodniego.
23 listopada - umiera Grażyna Kuroń, żona Jacka Kuronia, wcześniej internowana. Władze nie pozwalają
aresztowanemu mężowi spędzić ostatnich chwil z umierającą.
24 listopada - sąd skazuje Władysława Frasyniuka na 6 lat więzienia.
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27 listopada - kolejna próba uprowadzenia samolotu na Zachód zostaje udaremniona.
23 grudnia - internowani wychodzą na wolność, aresztowani działacze opozycji pozostają za kratami.
31 grudnia - władze zawieszają stan wojenny. W 1982 r. ukazuje się kolejny tom popularnego komiksu przygód
„Tytusa, Romka i A’tomka” pt. „Tytus geologiem”; przygody Tytusa mają miejsce pod ziemią.
1983
17 lutego - sąd skazuje Zofię i Zbigniewa Romaszewskich na kilka lat więzienia w procesie radia „Solidarność”.
14 maja - umiera maturzysta Grzegorz Przemyk, wcześniej pobity przez milicjantów.
16-23 czerwca - pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Papież spotyka się także z gen. Jaruzelskim i z Lechem
Wałęsą (w dolinie Chochołowskiej). Spotkanie z Jaruzelskim wywołuje niezadowolenie części opozycji.
Mieczysław Rakowski pisze w swym dzienniku, że podczas spotkania z Janem Pawłem II Jaruzelski „był
niesamowicie zdenerwowany. Do połowy przemówienia nogi mu się tak trzęsły, że nie mogłem wprost na
niego patrzeć”.
22 lipca - w 39. rocznicę ogłoszenia manifestu PKWN (w 1944 r.) władze ogłaszają zniesienie stanu wojennego.
Stan „pół-wojenny” (określenie prof. Andrzeja Paczkowskiego) trwa nadal.
Opracował Andrzej Brzeziecki, Tygodnik Powszechny; www.interia.pl

RODNiIP „WOM” w Rybniku
proponuje zajęcia na następujących kursach:
• Pedagogika specjalna dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
pracujących z młodzieżą niepełnosprawną.
• Opiekun praktyk pedagogicznych w szkole.
• Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych.
• Wykorzystanie europejskiego programu edukacyjnego „Uczenie
się przez całe życie” w działaniach dydaktycznych i doskonaleniu
nauczycieli.
Szczegółowa oferta edukacyjna dostępna
na naszej stronie www.wom.edu.pl
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„PRL W KINIE”– FILM PRETEKSTEM DO ROZWAŻAŃ HISTORYCZNYCH
Aldona Urbanek
Nietrudno zauważyć, że wśród najciekawszych polskich filmów, które miały swoją premierę w
ostatnich latach, szczególnie w roku ubiegłym, są takie, które nawiązują do rzeczywistości z poprzedniego systemu ustrojowego. Dlaczego dopiero u schyłku
pierwszej dekady XXI wieku rodzimi filmowcy zdecydowali się otworzyć temat niedawnej przeszłość?
Wydaje się, iż warunki ku temu były lepsze w 2007
roku, kiedy to sukces osiągnął niemiecki film „Życie na podsłuchu” (laureat Oscara dla najlepszego
filmu zagranicznego) oraz rumuński „4 miesiące,
3 tygodnie i 2 dni”, który otrzymał Złotą Palmę w
Cannes. W ostatnich latach, nie licząc dyskusji wokół kontrowersyjnych publikacji Instytutu Pamięci
Narodowej, nie dowiedzieliśmy się niczego nowego o
PRL-u. Mimo to zmienia się podejście do pielęgnowania pamięci o tych trudnych czasach. Utworzenie Muzeum Powstania Warszawskiego, sugestywna
proza eseistyczna, a nawet seriale telewizyjne, gry
komputerowe i komiksy dla dzieci służą lepszemu
zrozumieniu najnowszej historii Polski. W ten trend
bardzo udanie wpisuje się również rodzima kinematografia. Poruszana w filmach problematyka, dotykająca czasów komunizmu, może nie tylko prowokować
uczniów do dyskusji o charakterze historycznym, ale
również skłaniać do podjęcia szczególnie ważnych
rozważań etycznych, mających wpływ na budowanie
światopoglądu młodego człowieka w przyszłości.
Ważnym czynnikiem, który pozwala bez skrępowania dotykać tematów związanych
z okresem PRL-u, jest upływ czasu. Dystans pozwala
patrzeć na pewne rzeczy z większą dozą obiektywizmu. Rodzimi filmowcy postanowili zmierzyć się z tą
trudną tematyką. Motywacja reżyserów do tworzenia
tego rodzaju filmów, zapewne z racji wieku, własnych
wspomnień oraz doświadczeń, zdaje się być różna.
Twórca „Rewersu” Borys Lankosz (rocznik 1973)
zgłębiał rzeczywistość PRL-u, studiując głównie stare
kroniki i inne materiały archiwalne. Tymczasem losy
i twórczość innego z reżyserów dotykających tematyki nas interesującej - Janusza Morgensterna - są nierozerwalnie związane z realiami PRL-u, dlatego też
„Mniejsze zło” nie wymagało od reżysera specjalnego przygotowania historycznego. On komunistyczny
świat zna z własnych doświadczeń. Wojciech Smarzowski natomiast podkreśla, że „Dom zły” powstał,
bo on sam urodził się w takim metaforycznym złym

domu. W nim dorastał i to on ukształtował go jako
człowieka i twórcę. Jacek Borcuch tymczasem we
„Wszystko co kocham” odtwarza swoje wspomnienia.
Sam przyznaje, że główny bohater to w dużej mierze
on sam.
Współczesne kino, dotykające czasów PRL-u,
zdecydowanie wybiega poza akademickie schematy,
stanowi bowiem pretekst nie tylko do dyskusji o człowieku uwikłanym w historię, ale również i podstawę
do poruszenia kwestii społeczno-etycznych. Andrzej
Bart, autor scenariusza do „Rewersu”, zręcznie sugeruje, że warto patrzeć w przeszłość po to, aby wyciągać wnioski. Wcale nie trzeba tworzyć kina na
wzór lektury szkolnej. W końcu „Rysa”, „Rewers”,
„Dom zły”, ale także „Wszystko co kocham”, a nawet
„Enen”, nie chcą być filmami wyłącznie edukacyjnymi, moralizatorskimi ani rozliczeniowymi. To wbrew
pozorom nie polityka, ani nawet nie historia stanowią
najważniejszy element współczesnego kina. Są nimi
przede wszystkim jednostki, ich zachowania, postawy i wybory, niejednokrotnie determinowane układem historycznym.
W „Domu złym” Smarzowski zafundował
widzom, podobnie jak wcześniej w „Weselu”, ostrą
krytykę natury Polaków. Reżyser kreuje przesiąknięty złem i nienawiścią świat, w którym funkcjonują
ludzie doskonale do takich realiów przystosowani:
cwaniacy, aparatczycy, kombinatorzy. Dla takiej rzeczywistości zdaje się nie być żadnej alternatywy. U
Smarzowskiego zło drzemie w ludziach, a nie w systemie i to jest najbardziej wstrząsający wniosek, wypływający z jego filmów. Psychodeliczne zakończenie,
po którym czujemy niesmak i niepokój, wcale nie jest
przypisane tylko do przeszłości. Dlatego właśnie dosadny uniwersalizm opowieści Smarzowskiego jest  
zatrważający.
„Dom zły” jest antidotum na nostalgiczne
wspomnienia socrealistycznej przeszłości. Jego brutalność i bezwzględność stoją w opozycji do obrazu stanu wojennego z „Wszystko co kocham”. O ile
Smarzowskiego bardziej pociąga mrok, o tyle w przypadku Jacka Borcucha zdaje się być zupełnie inaczej.
Film ma w sobie wiele wigoru i ciepła, stanowiąc
ciekawą próbą zmierzenia się z naszą skomplikowaną i tak trudno przekładalną na ekran, niedawną
przeszłością. W świecie „Wszystko co kocham” nie
ma miejsca na wielkie dramaty, tragiczne wybory,
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bo młodość rządzi się swoimi prawami. Film Jacka
Borcucha balansuje na cienkiej granicy między realizmem i umownością, bajką i przenikliwą psychologicznie przypowieścią. Tutaj świat wydaje się być
nieco szlachetniejszy, chociaż nie banalny. Dlatego
też idylliczno-dekadencki obraz polskiego wybrzeża
lat 80. ujmuje swoim bezpretensjonalnym pięknem i
w szerszej perspektywie wydaje się być autentyczny.
PRL oczami młodego mężczyzny przedstawia również Janusz Morgenstern we wspomnianym
już wcześniej „Mniejszym złu”. Twórcom udało się
stworzyć kino, które nie używając patetycznych tonów, opowiada o rzeczach ważnych. Jest to interesująca historia jednego człowieka, która ilustruje przełomowe chwile polskiej historii (1980-83). W trakcie
oglądania „Mniejszego zła” rodzi się w głowie konkluzja, że oto powstał jeden z nielicznych filmów o
aspiracjach rozrachunkowych. Inteligentny, zabawny, jednocześnie bardzo na serio. „Mniejsze zło” jest
wspólnym głosem pokolenia Morgensterna i Andermana (autora książki, na podstawie której powstało
„Mniejsze zło”), opisujących ważną epokę w dziejach
Polski. Film może być ciekawy dla widzów za młodych na to, by mogli doświadczyć wydarzeń z początku lat 80-tych.
Lata komunizmu stanowią również tło innej,
niezmiernie ciekawej opowieści. „Różyczka” Jana Kidawy-Błońskiego to historia naukowca-pisarza, który
wdaje się w romans z podstawioną przez UB dziewczyną. Reżysera jednak, od analizy i nagłaśniania
skandalu obyczajowego, zdecydowanie bardziej interesuje badanie mechanizmów kontrolowania jednostki przez aparat państwowy. Reżyser w sposób
bardzo odważny, wbrew powszechnym postawom,
pokazuje, że za każdą znalezioną w archiwach notatką operacyjną może kryć się coś więcej niż tylko
zwykła podłość i służalczość. Film odsłania fantazję
bohaterów połączoną z brakiem odpowiedzialności
za życie innych. Główna bohaterka na współpracę
z urzędem decyduje się w imię miłości do narzeczonego – ubeka. Infiltracja polega początkowo na
niewinnym czytaniu pożyczanych od „obiektu” zakazanych książek oraz chodzeniu z nim do teatru i
na wieczorki poetyckie. Naukowy dorobek pisarza
oraz jego obycie imponują Różyczce, szybko dostrzega różnicę pomiędzy pitą z narzeczonym wódką,
a delektowaniem się wytrawnym winem z „figurantem”. Gdy platoniczna fascynacja przekształca się w
szczere uczucie, dotychczasowi oprawcy stają się ofiarami, zaś dramat polityczny zamienia się w melodramat, prowadząc bohaterów do autodestrukcji. Film
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zmusza do refleksji, nie tylko obyczajowej, moralnej,
ale i w dużej mierze historycznej.
W przeciwieństwie do filmu Wojciecha Smarzowskiego, który przedstawia specyfikę czasów komunistycznych niejako z perspektywy zbiorowej,
większość twórców postawiła na dramaty jednostek.
Film Rosy jest to bardzo wyrazisty manifest wołający o prawdę. Reżyser pokazuje jak na życiu człowieka mogą zaciążyć niedomówienia, niepotwierdzone
oskarżenia, przypadkowo odkryte tajemnice z przeszłości przekształcające się w obsesję. O sile „Rysy”
świadczy to, że reżyser nie przedstawia jednoznacznie swojego stanowiska. Wchodzi w rolę dokumentalisty, a ocenę zdarzeń pozostawia widzom. Jedyną
wskazówkę, którą podsuwa odbiorcy, jest kwestia
przeszłości bohatera przedstawiona w ostatniej części
filmu. „Rysa” to również bardzo ciekawie przedstawiony portret rodziny, stanowiący studium charakterologiczne postaci.
Zarówno w „Rysie”, jak i w „Rewersie” widać,
że system - pod postacią podporządkowanych mu
ludzi - potrafił brutalnie ingerować w życie innych,
ale konkretne decyzje zawsze podejmowały jednak
jednostki. W „Rewersie”, gdy Sabina zabije, zostanie
naznaczona winą już na zawsze, ale nauczy się z tym
godnie żyć i nigdy nie powie synowi prawdy o jego
ojcu. Jan z „Rysy” natomiast zdecyduje, że nie powie
żonie o swojej tajemnicy. Reżyserzy w przywołanych
filmach nie osądzają wyborów swoich bohaterów.
Podkreślają jednak, że bardzo trudno jest jednoznacznie z teraźniejszej perspektywy odnieść się do
ówczesnej rzeczywistości. Ponieważ przedstawione
opowieści koncentrują się na człowieku i jednostkowych sytuacjach, starają się mieć wydźwięk uniwersalny. Realia epoki są ważnym determinantem,
ale - co podkreślają reżyserzy - ich filmy mogłyby się
toczyć też w  innych czasach, bo to, co pozostaje niezmienne, to ludzkie postawy. Czarno-białe zdjęcia w
„Rewersie” pozwalają skupić się na historii trzech kobiet i ich konfrontacji ze złem, które nagle pojawia się
w ich życiu. W „Rysie” komunizm powraca jako niemalże telewizyjny news i obraca w pył spokojne życie całej rodziny. Najważniejszym wątkiem podjętym
przez reżysera jest życie małżeńskie głównych bohaterów, które stopniowo popada w ruinę. Wojciech
Smarzowski tymczasem podkreśla, iż „Dom zły” to
głównie trzymająca w napięciu opowieść kryminalna, na którą składa się przedstawienie prowokacyjnych zachowań warstw społecznych. Epoka zdaje się
mieć też drugorzędne znaczenie. Wszyscy ci twórcy
uczynili z historii ważnego, ale jednak drugoplano-
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wego bohatera swoich dzieł.
Realia komunizmu okazały się mimo
wszystko sporym wyzwaniem dla filmowców. Większość scenariuszy powstawała kilka lat, a konkretne opowieści nieczęsto wywodziły się z zasłyszanych przypadkiem historii. Smarzowski przyznaje,
że o podobnej zbrodni, jak ta pokazana w filmie,
przeczytał w kronice kryminalnej z lat 80. Nad scenariuszem natomiast, pracował około dwunastu
lat. Scenariusz „Rewersu” powstał również w dość
nietypowy sposób. Borys Lankosz, autora scenariusza, poznał przy okazji kręconia dokumentu
o łódzkim getcie. Podczas niezliczonych godzin
wspólnej pracy reżyser doszedł do wniosku, że chciałby nakręcić film o kobietach i poprosił o napisanie
scenariusza Andrzeja Barta. Pisarz postać Sabiny zaczerpnął z własnej powieści „Rien Ne Va Plus”.
Niezależnie od sposobu ukazania historii
przez współczesnych filmowców oraz genezy powstania konkretnych tytułów, takich jak „Rysa”, „Rewers”,
„Różyczka” czy „Dom zły” ukazany jest nowy sposób
myślenia o roli kina. Twórcy, wierząc w inteligencję
widza coraz częściej odchodzą od wyjaśniania każdej
sceny. Pozostawiają tym samym coraz większe pole
do interpretacji filmu. Reżyser „Rewersu” wspominał,
że spotkał się z dwojakim odbiorem filmu. Widzowie
pamiętający czasy komunizmu odnajdywali w opowieści Sabiny elementy własnych historii, tymczasem
młoda publiczność najbardziej doceniła czarny humor, metaforyzm i uniwersalizm opowiadanych zdarzeń.
Wysoka oglądalność rodzimych produkcji
na ekranach polskich kin i największych, filmowych
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przeglądach w kraju nie przekładała się niestety na
zainteresowanie za granicą. Najlepsze polskie dzieła
podejmujące tematykę komunizmu ciągle ustępowały największym do tej pory filmom tego rodzaju
– wspomnianym na początku „Życiu na podsłuchu”
i „4 miesiącom, 3 tygodniom i 2 dniom”. Tematyka polskich filmów ma za zwyczaj wymiar lokalny.
„Dom zły” praktycznie jest nie do zrozumienia dla
kogoś, kto nie posiada choćby niewielkiej wiedzy
o komunistycznych realiach. Tym bardziej „Rysa”.
Czasy stalinowskie w Polsce i historia komunizmu
w ogóle w Europie funkcjonują w masowej świadomości świata głównie przez pryzmat jednostkowych
zdarzeń pokroju Praskiej Wiosny, strajku w Stoczni
Gdańskiej, upadku Muru Berlińskiego. Czy zatem
oryginalne, polskie filmy, które nie są akademickim
„Katyniem”, mają szansę skutecznie przemówić do
niepolskiego widza? W tym roku nominowany do
Oscara w kategorii „Najlepszy Film Nieanglojęzyczny” jest „Wszystko, co kocham” Jacka Borcucha. Film
przeszedł już pozytywnie próbę publiczności. Był też
już pokazywany w USA i spotkał się z bardzo ciepłym
przyjęciem. Daje to gwarancję, że nawet, jeśli nie uda
się i w tym roku polskiemu filmowi zdobycie nominacji do Oskara, wzbudzi on sympatię, zainteresowanie
i będzie godnie reprezentować nasze kino. Natomiast
nam, polskim widzom już dostarczył wielu powodów
do zadowolenia, gdyż odsłonił kolejną, bardzo ważną
z punktu widzenia historii kartę.
dr Aldona Urbanek – główny specjalista do spraw marketingu i informacji pedagogicznej w RODNiP „WOM”
w Rybniku.
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JAK POLACY ZOSTAWALI ŻOŁNIERZAMI WEHRMACHTU?
Ryszard Kaczmarek
Problem powołań obywateli polskich do armii niemieckiej w czasie II wojny światowej do dzisiaj budzi emocje społeczne, a brak wiedzy na temat
warunków, w jakich odbywał się ten zaciąg, sprzyja
uproszczonym ocenom i pochopnym sądom, wykorzystywanym nawet w bieżącej debacie politycznej.
Z tego powodu rzeczowe informacje źródłowe o tym
zjawisku, a przede wszystkim wskazanie prawdziwych przyczyn zakładania munduru Wehrmachtu
przez Polaków na terenach wcielonych, warte jest
bliższego wyjaśnienia1.
Podstawy prawne
Podstawą prawną do powoływania do niemieckiej służby wojskowej od 1940 roku obywateli
polskich zamieszkujących polskie tereny wcielone do
Trzeciej Rzeszy (przede wszystkim z Pomorza, Górnego Śląska i Wielkopolski) była ustawa o powszechnym stosunku do służby wojskowej (Gesetz über den
Aufbau der deutsche Wehrmacht) uchwalona przez
Parlament Rzeszy (Reichstag). Uzupełniała ją ponadto ustawa z 21 maja 1935 roku (Wehrgesetz), która
określała czas i zakres służby (od 18 do 45 roku życia).
W Trzeciej Rzeszy służba wojskowa od tej
pory odbywała się w kilku etapach: najpierw miał
miejsce przegląd i badanie lekarskie (Musterung),
później obowiązkowa służba w Służbie Pracy Rzeszy
(Reichsarbeitsdienst - RAD), w końcu dochodziło do
odbycia służby wojskowej (Aufhebung) i przeszkolenia w oddziałach zapasowych (Einberufung). Służba
w okresie pokojowym kończyła się skierowaniem do
rezerwy, w czasie wojny przydziałem do jednostek liniowych.
Na terenach okupowanej Polski pierwsze
masowe powołania do wojska miały miejsce już wiosną 1940 roku, chociaż brakowało jeszcze wówczas
podstawy prawnej, ponieważ powoływani nie mieli
oficjalnie obywatelstwa niemieckiego. Dlatego posługiwano się jeszcze wówczas w wewnętrznym obiegu
korespondencji dość dziwacznym terminem – „Deutsch-Polen” – „Niemieccy-Polacy”, uznając, że ich sta1 Autor poświecił tej tematyce obszerną monografię (R. Kaczmarek,
Polacy w Wehrmachcie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2010);
w prezentowanym tekście odnosi się wyłącznie do kontekstu
narodowościowego opisywanego zjawiska. Według ustaleń szacunkowych
autora, liczba powołanych do Wehrmachtu i posiadających DVL 3
sięgnęła podczas wojny 500 tys. Żołnierzy.
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tus państwowy jest nie do końca jasny.
W 1941 roku władze niemieckie postanowiły rozwiązać problem obywatelstwa na terenach wcielonych wprowadzając w życie tzw. Niemiecką Listę
Narodowościową (Deutsche Volksliste - DVL). Na
to rozporządzenie z niecierpliwością czekał również
Wehrmacht. Ogólne rozporządzenie o wprowadzeniu DVL zostało wydane 4 marca 1941 roku (Verordnung über die Deutsche Volksliste und die deutsche
Staatsangehörigkeit in den eingegliederten Ostgebieten). Uzupełniał je tajny okólnik ministra spraw
wewnętrznych Rzeszy z 13 marca 1941 roku, wydany
w porozumieniu z Heinrichem Himmlerem jako Komisarzem Rzeszy do spraw Umacniania Niemczyzny.
Precyzowano w nim tryb postępowania, opierając się
na wyznaczonych już we wrześniu 1940 r. kryteriach
klasyfikacyjnych dla poszczególnych grup DVL.
W uproszczeniu, w marcu 1941 r. kryteria te
wyglądały następująco:
•

•

•

•

grupa I DVL: aktywni politycznie przed wojną
Niemcy (przedstawiciele mniejszości niemieckiej
w II Rzeczypospolitej) – otrzymywali pełne obywatelstwo niemieckie;
grupa II DVL: bierni politycznie przed wojną
Niemcy (przedstawiciele mniejszości niemieckiej
w II Rzeczypospolitej) – otrzymywali pełne obywatelstwo niemieckie;
grupa III DVL: Polacy niemieckiego pochodzenia – przez to pojęcie rozumiano osoby spolonizowane, w których żyłach płynęła jednak
krew niemiecka (osoby pozostające w związkach
małżeńskich z Niemcami, tzw. przedstawiciele
innych narodowości: Ślązacy, Kaszubi, Mazurzy, posiadający związki z niemiecką kulturą, ale
posługujący się mową słowiańską) – otrzymywali ograniczone obywatelstwo niemieckie przez
nadanie jednostkowe po badaniach rasowych, a
od stycznia 1942 roku na Pomorzu i na Górnym
Śląsku masowo z tzw. prawem odwołania w ciągu
10 lat;
grupa IV DVL: osoby pochodzenia niemieckiego, które się spolonizowały i czynnie współpracowały w okresie międzywojennym z władzami
polskimi bądź aktywnie działały w polskich organizacjach społeczno-politycznych (popularnie
zwane przez Niemców renegatami) – otrzymy-
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wali ograniczone obywatelstwo niemieckie po
badaniach rasowych przez nadanie jednostkowe
z prawem odwołania w ciągu 10 lat.
Uregulowanie kwestii obywatelstwa pozwoliło władzom niemieckim na wprowadzenie jasnych
zasad poboru (objęci nim zostali wszyscy, którzy
otrzymali obywatelstwo niemieckie z pierwszych
trzech grup DVL; zweryfikowano pod tym katem
również już służących w armii niemieckiej od 1940
roku, nawet dopuszczając możliwość zwolnienia
tych żołnierzy, którzy tego obywatelstwa nie otrzymali). W październiku 1941 roku prezydent rejencji
katowickiej Walther Springorum pisał o nowych warunkach poboru na Górnym Śląsku następująco: Natychmiastowe przyjęcie w poczet członków państwa
niemieckiego przynależnych do III grupy niemieckiej
listy narodowościowej jest sprawą pilną i konieczną,
szczególnie, by uwolnić ludność Górnego Śląska z
gnębiącej ją niepewności co do jej przyszłej pozycji
życiowej [...]. Aby umożliwić przyspieszenie procesu powołania, szczególnie młodszych roczników do
wojska, polecono ekspozyturom niemieckiej listy narodowej zarządzeniami z 3 i 8 lipca 1941 r. zapewnić
pierwszeństwo w załatwianiu wniosków o przyjęcie
na niemiecką listę narodową osobom z roczników
1914-1923, które zostały już zarejestrowane przez
wojskowe urzędy meldunkowe (Wehrmeldeämter).
Celem dalszego przebadania roczników 1908-1913
pozwolono landratom i powiatowym kierownikom
partyjnym na uprzednią próbną lustrację (Vorprüfung) tych osób. Aby zadośćuczynić potrzebom
chwili (Ersatzlage) wskazano na szczególnie pilną
sprawę załatwienia wpisu osób podlegających służbie
wojskowej z rocznika 1908 i jeszcze młodszych. Troskliwe badanie przynależności narodowej przez ekspozytury niemieckiej listy narodowej wymaga, aby
zapisanych przez wojskowe urzędy rejestracyjne osób
nie przyjmowano na listę narodową indywidualnie,
ale tylko w ramach całej rodziny, gdyż w przeciwnym
razie nie uzyskałoby się jasnego obrazu ich osobowości (Gesamtpersönlichkeit).
Pobór
Pierwsze powołania do Wehrmachtu miały
jednak miejsce znacznie wcześniej, niż cała powyżej
przedstawiona procedura nadania obywatelstwa niemieckiego żołnierzom Wehrmachtu z terenów wcielonych. W Katowicach po raz pierwszy informacje
o uporządkowaniu dokumentacji w sprawie służby
wojskowej urzędników pojawiają się w kwietniu 1940
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roku w postaci ankiety do wypełnienia (Fragebogen
über Wehrdienstverhältnisse). Zawiadamia się w niej
że Reichsdeutsche i Volksdeutsche powinni wypełnić ankietę o stosunku do służby wojskowej i złożyć
je w wydziale personalnym. Jednocześnie w marcu i
kwietniu odbył się powszechny przegląd kilku roczników. W czerwcu 1940 roku dołączyły do nich kolejne roczniki, co potwierdzono wezwaniami prezydenta rejencji katowickiej do rejestracji urodzonych
w latach 1900-1912 z niemiecką przynależnością państwową i z niemiecką przynależnością narodową (!).
Dokumentem legitymującym były: dowód o przynależności państwowej, dowód o przynależności narodowej (z tzw. spisu policyjnego), ewentualnie dokument pochodzenia.
Od 1941 roku powołania odbywały się już po
wprowadzeniu DVL na takich samych zasadach, jak
w całej Rzeszy, chociaż cały czas obowiązywały specjalne uregulowania, co do rozdzielania i specjalnego
traktowania żołnierzy z DVL I i II, których traktowano jako pełnoprawnych Niemców, oraz żołnierzy z
DVL III, wobec których zaufanie było ograniczone aż
do końca wojny. Już w 1941 roku wydano rozkaz (potem cofnięty), by nie kierować volksdeutschy z DVL
III, poza wyjątkowymi przypadkami (kiedy w pełni
opanowały one język niemiecki i nie ma przeciwwskazań ze strony miejscowej Abwehry), z nowych
terenów wcielonych na wschodzie do: zwiadu, wojsk
pancernych, ciężkiej artylerii, wywiadu, w wypadku
służby na wybrzeżu do marynarki wojennej, a także
do Luftwaffe. Zalecano przy tym, by nie kierować zbyt
wielkiej liczby źle mówiących po niemiecku rekrutów
– volksdeutschy do tych samych oddziałów, ale możliwie wielką liczbę tego żarcia volksdeutschowskiego [Volksdeutschen Essen] rozdzielić po oddziałach.
Na początku (1942-1943 rok) w rozkazach ustalono
nawet, że liczba rekrutów z DVL III nie może przekraczać 5% całego oddziału. Ponieważ jednak liczba
takich powołanych stale wzrastała, konieczne było
poluzowanie tych postanowień i w oddziałach znajdujących się daleko od regionów, gdzie mieszkali, procent ich mógł już osiągać 8%, a od lata 1944 na froncie
zachodnim nawet 12% i więcej. Jeszcze w 1943 roku
obowiązywały też ograniczenia możliwości awansu,
nawet na stanowiskach podoficerskich (mianowanie
na stanowisko oficerskie z DVL III było wykluczone,
bez otrzymania stałego obywatelstwa|), uznano, że
może to być najwyżej starszy kapral (Obergefreiter).
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Podczas służby
Mimo różnych ocen co do przydatności żołnierzy z terenów wcielonych byli oni jednak ogólnie
zazwyczaj oceniani pozytywnie przez swoich niemieckich przełożonych w oddziałach frontowych.
W ogólnej ocenie dokonanej w 1943 roku przez Naczelne Dowództwo Niemieckich Sił Zbrojnych (Oberkommando der Wehrmacht) po pierwszych latach
doświadczeń, a także początkowej niepewności, co do
wartości żołnierzy z terenów wcielonych, wystawiono
im za udział w walkach wysoką ocenę. Do wszystkich
dowódców, od szczebla kompanii poczynając, dotarła
opinia, brzmiąca następująco (dotyczyła Górnoślązaków): Jako żołnierz Górnoślązak na wszystkich frontach i wedle wszystkich [dotychczasowych] doświadczeń jest odważny, godny zaufania, jeżeli tylko jest
traktowany poprawnie, a więc nie jest ze względu na
swój język lub nazwisko lekceważony i wykpiwany.
W tej samej instrukcji z 1943 roku nie ukrywano jednak także kłopotów, jakie pociąga za sobą
wcielanie do Wehrmachtu żołnierzy z DVL III. Za
najpoważniejszy uważano problemy językowe i apelowano do dowódców kompanii, by poprzez zachęty (a
także kary dla tych, którzy tak czynią), a nie wyśmiewanie, nakłaniali Górnoślązaków do mówienia po
niemiecku i akceptację ich w niemieckiej wspólnocie
żołnierskiej. W tej instrukcji z całą jasnością można
odczytać konflikt między celami narodowościowymi, których reprezentantem był aparat Himmlera,
ale także kancelaria partyjna, a interesami wojska. Za
przeszkadzające w integracji żołnierzy z DVL III w
Wehrmachcie uznawano wszystkie przeszkody prawne, nie rozwiązane i wynikające z sposobu realizacji
volkslisty (nie zapewniony byt rodziców, szczególnie
żon i ich dzieci).
Dysponujemy zadziwiającym dokumentem z
września 1943 roku, który pozwala na dość dokładne
odtworzenie specyfiki funkcjonowania w niemieckiej armii żołnierzy Wehrmachtu z przedwojennym
polskim obywatelstwem. Powstał on na potrzeby XX.
Okręgu Wojskowego w Gdańsku, obejmującego całe
przedwojenne polskie Pomorze. Był to obszar ważny z powodu ciągłego ruchu żołnierzy na urlopach,
korzystających nie tylko z transportu kolejowego,
ale i z portów (m. in. na tym obszarze przebywało
na urlopach wielu żołnierzy z Norwegii i Finlandii).
Ten dokument wydany został przez dowództwo XX
WK i miał zwrócić uwagę dowódców niemieckich na
wagę tego problemu (Merkblatt über Wehrpflichtige
der Deutschen Volksliste Abt. 3 im Reichsgau Danzig
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Westpreuβen, Danzig 1. Sept. 1943, Stellv. Generallkommando XX AK, Wehrkreiskommando XX).
Na początku podkreślano w tym dokumencie odmienność mieszkających tutaj osób wpisanych
na DVL, motywując to względami historycznymi
(ludność niemiecka pochodzić miała tylko z grupy
prowadzącej w średniowieczu podboje wzdłuż biegu
Wisły). Przestrzegano, że ani nazwiska polskie nie
świadczą o rasie i etnikum (nawet wskazywano, że
takie dane mogą być mylące), ani język miejscowy (co
wynikać miało z wieków polonizacji). Główną część
dokumentu poświęcono jednak traktowaniu osób z
DVL III, ujmując te zasady w kilku punktach:
•

•

•

•
•
•

•

Do grupy III zostali przyjęci na ich osobisty wniosek ci mieszkańcy, którzy ze względów rasowych
[krwi] i kulturalnych skłaniają się ku niemczyźnie, nie posiadając nawet przed 1 września 1939
takiej świadomości. Ze względu na możliwość
odwołania obywatelstwa niemieckiego w ciągu
10 lat podlegają jednak oni specjalnym ograniczeniom. Jednak jako należący do DVL III podlegają zarazem obowiązkowi służby wojskowej.
Od szkolenia i wychowania wojskowego oczekuje
się w przypadku tych osób przeformowanie ich
na świadomych Niemców. Takie wychowanie
wymaga jednak obustronnego zaufania. Ich zaufanie łatwo uzyskać, jeżeli zachowa się otwartość, sprawiedliwość i troskę o nich, jeżeli się w
pełni zachowuje równość w traktowaniu z ich
niemieckimi towarzyszami. Dlatego niemiecki
przełożony musi przestrzegać reguł i brać pod
uwagę następujące kwestie:
Żołnierze DVL III są wprawdzie uznawani za
Niemców, jednak trzeba ich jeszcze sprawdzać.
Dlatego posiadają tylko obywatelstwo z odwołaniem;
Trzeba im uzmysłowić, że muszą być pilnymi
żołnierzami, jeżeli chcą uzyskać pełne obywatelstwo;
Nazwiska tych osób, polskie, albo niepolskie, nie
mówią nic o ich narodowym nastawieniu;
Wielkie znaczenie dla ich wychowania mają kontakty z towarzyszami z innych okręgów Wielkiej
Rzeszy, zaleca się by rekrutów posługujących się
językiem polskim (polnischer Haussprache) jeżeli
to możliwe rozdzielać pojedynczo do oddziałów,
by oderwać ich od dotychczasowego środowiska;
Ci żołnierze często nie mówią i nie rozumieją języka niemieckiego. Żeby nie zaszkodzić doskonaleniu przez nich języka niemieckiego, nie należy z
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nich dowcipkować, ponieważ może to utrudniać
pracę wychowawczą;
Przez zastosowanie lekcji języka niemieckiego
użycie języka polskiego zostanie możliwie szybko
zahamowane. Trzeba pozwalać na naukę i śpiew
wielu niemieckich pieśni – szczególnie łatwo
zrozumiałych pieśni wojskowych. Śpiew sprawia im radość i łatwiej przez to uczą się języka
niemieckiego. Dobra, prosta i jasna niemczyzna
nauczycieli, szczególnie na szkoleniu narodowopolitycznym, także polepsza używanie przez nich
języka niemieckiego. Śpiewanie polskich pieśni
musi zostać całkowicie zabronione. Nie może być
żadnego przyzwolenia na użycie języka polskiego;
Wychowanie honorowego żołnierza wyklucza
również użycie ośmieszających szyderczych określeń, takich jak „Polaczek“ (Pollack) lub Kaczmarek;
Nie należy także szydzić z jakichś psychicznych
lub fizycznych ułomności. To szkodzi potem ich
dobrej woli. Życzliwa pomoc jest zawsze najlepszym nauczycielem i zdobywa uznanie dla służby
żołnierskiej oraz dla przełożonych;
Należy rozpoczynać od krótkich zadań, które potem trzeba doskonalić. Tak zdobywa się ich zaufanie, a także oni sami uwierzą w siebie i obudzi
to ich dumę. Stale jednak należy mieć baczenie
na to, żeby językowe nauczanie szło w parze ze
szkoleniem wojskowym[…].

Według ocen frontowych „DVL 3-Soldaten“
są dzielni i karni, jeżeli nie traktuje się ich nazwisk,
języka, albo ich własnych słabości w sposób szyderczy
i lekceważący.
Ten zadziwiający, w oryginale znacznie zresztą dłuższy dokument, zawierał także wskazówki,
jak kontrolować Polaków w czasie służby frontowej.
Ostrzegano przed lekceważeniem jakiejkolwiek pró-
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by powrotu do starych nawyków i żądano dokładnych informacji o ich zachowaniu na froncie i na urlopie. Nie podważano jednak w nim przydatności tych
żołnierzy do służby wojskowej w armii niemieckiej,
a nawet doceniano ich zaangażowanie w walkach na
froncie.
W Wojsku Polskim
W polskich relacjach i wspomnieniach ze
służby w Wehrmachcie zachowały się przede wszystkim te dotyczące odmowy służby, lub dezercji do
oddziałów alianckich i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Trzeba pamiętać, że większość takich przypadków, ze względu na represje, do jakich Niemcy
uciekali się w stosunku do rodzin dezerterów (stosowano zasadę odpowiedzialności zbiorowej i bliskich
często kierowano do obozów koncentracyjnych w
wypadku udowodnionej dezercji na froncie, lub odmowy służby wojskowej) polegała na akcesie do polskich oddziałów już w obozach jenieckich.
Skala tego zjawiska była jednak olbrzymia.
Po porozumieniu gen. Andersa z dowódcą brytyjskim
już w 1944 roku w II Korpusie PSZ znalazło się kilka
tysięcy Polaków dezerterujących z szeregów Wehrmachtu. Ogółem do PSZ wcielono do końca wojny w
Europie 89300 takich osób , które zdezerterowały lub
przeszły przez obozy jenieckie. Pewna grupa zasiliła
także Armię Polską w ZSRR. 3. Pomorska Dywizja
Piechoty im. T. Kościuszki składała się w części z dezerterów Ślązaków i Pomorzan. Znana liczba dezercji
z Wehrmachtu w tym przypadku jest jednak znacznie
niższa i sięga około 3 tys. Polaków. Reszta w większości, jeżeli przeżyła, trafiała do sowieckich obozów
jenieckich.
Ryszard Kaczmarek prof. dr hab., dyrektor Instytutu
Historii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu
Śląskiego.
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OBRAZ POWSTAŃ ŚLĄSKICH I PLEBISCYTU WE WSPÓŁCZESNYCH
PODRĘCZNIKACH DO NAUCZANIA HISTORII
Maciej Fic
Powstania śląskie wraz z plebiscytem stanowiły ważny element kształtowania się granic odrodzonej II Rzeczypospolitej. Dla dzisiejszych Górnoślązaków stanowią one ważną składową dziedzictwa
regionu, przywoływaną przy okazji kolejnych rocznicowych obchodów. Tymczasem obraz i ocena powstań śląskich i plebiscytu, obecne w polskiej edukacji historycznej (na kartach wykorzystywanych
w polskich szkołach podręczników do nauczania
historii) odbiegają od tego, co wiemy na ich temat,
ograniczając się często do nadmiernych uproszczeń i
niedopowiedzeń. Niniejszy tekst ma na celu ukazanie sposobu przedstawiania powstań i plebiscytu w
podręcznikach dla szkół podstawowych, gimnazjów
i liceów, prezentuje także najważniejsze kwestie, nieobecne w szkolnej edukacji.
Analizę podręczników rozpoczynamy od
książek historycznych dla najmłodszych – uczniów
klas IV-VI szkoły podstawowej. Na ich kartach można znaleźć skąpe informacje na temat powstań i plebiscytu, można jednak sporządzić następujący zestaw obecnych w nich faktów: I i II powstanie śląskie
miały miejsce w latach 1919 i 1920 i trwały krótko;
ludność Górnego Śląska miała zdecydować w głosowaniu w którym państwie chcą mieszkać – Polsce czy
Niemczech; plebiscyt odbywał się pod kontrolą międzynarodowych komisji; III powstanie śląskie miało
najszerszy zakres; 20 III 1921 roku przeprowadzono
plebiscyt, w którym za Polską głosowało 40% uczestników, za Niemcami 60%; 3 V 1921 roku wybuchło
III powstanie śląskie (zakończone w lecie rozejmem),
pod kierownictwem Wojciecha Korfantego jako dyktatora; w III powstaniu „w krwawych walkach” poległo 1200 Polaków i podobna liczba Niemców; po III
powstaniu Polska otrzymała ziemie z zamieszkałe
przez blisko milion osób, z większością górnośląskiego przemysłu i górnictwa; a w 1922 roku do Katowic
wkroczyło wojsko polskie.
Na tym samym etapie edukacyjnym autorzy w ramach narracji wyjaśniającej i wartościującej
starali się zamieścić także opinie i komentarze na
ten temat. Wśród zaproponowanych uczniom opinii
można wymienić m.in.: że I i II powstanie śląskie
były odpowiedzią na terror siany wśród Polaków na
Śląsku przez niemieckie bojówki; spowodowane były
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obawą, że cały Śląsk zostanie przyłączony do Niemiec; stanowiły zbrojną manifestację woli powrotu
mieszkańców do Polski; zmusiły państwa ententy do
ochrony polskiej ludności oraz zwróciły uwagę Europy na problemy Śląska. Zdaniem autorów, ponieważ
za przyłączeniem Górnego Śląska do Polski opowiedziało się w plebiscycie 40% zwolenników, należał jej
się zatem duży obszar Górnego Śląska, jednak komisja plebiscytowa przyznała Polakom „małe skrawki
spornych terenów”; a wyniki plebiscytu były dla Polski niekorzystne, ponieważ Niemcy dowieźli na czas
plebiscytu swoich obywateli urodzonych na Śląsku,
ale mieszkających poza nim. Zwracają jednocześnie
uwagę, że podział po III powstaniu był dla Polski
znacznie korzystniejszy – otrzymała ziemie z większością górnośląskiego przemysłu; samo III powstanie śląskie wybuchło właśnie z obawy przed przyznaniem Niemcom większej części Śląska; a na decyzję o
ostatecznym podziale Górnego Śląska obradujących
w Wersalu mocarstw wpłynęła patriotyczna postawa
mieszkańców.
Kolejny etap edukacji – gimnazjum – przyniósł uszczegółowienie faktów oraz nieznaczne
zwiększenie się ich liczby, obecnej w analizowanych
podręcznikach. Pośród obecnych informacji (poza
wskazywanymi w szkole podstawowej) można przywołać: dość dokładne dane na temat przebiegu powstań (terminy wybuchu, obszary walki). Opisywane
są także okoliczności zakończenia walk, zwraca się
uwagę, że: plebiscyt odbywał się pod kontrolą francuskich i włoskich oddziałów wojskowych; Wojciech
Korfanty pełnił funkcję polskiego komisarza plebiscytowego (Komisariat posiadał swoją siedzibę w
Bytomiu) oraz dyktatora III powstania; II powstanie
zostało przerwano na żądanie Międzysojuszniczej
Komisji Rządzącej i Plebiscytowej; w głosowaniu
plebiscytowym za Niemcami głosowali przeważnie
mieszkańcy miast, za Polską głosujący w powiatach
wschodnich – rybnickim i pszczyńskim; po III powstaniu Polska otrzymała 29% terytorium plebiscytowego (blisko 1/3), z większością górnośląskiego
hutnictwa i górnictwa.
W podręcznikach przeznaczonych dla młodzieży gimnazjalnej pojawiło się więcej opinii poświęconych owej problematyce. Ich zestawienie
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przedstawia się następująco: z przyjęcia plebiscytu
jako sposobu rozwiązania kwestii przynależności
Górnego Śląska niezadowoleni byli i Polacy i Niemcy, przygotowując się do zbrojnej walki; pierwsze dwa
powstania były odpowiedzią na terror siany wśród
Polaków na Śląsku przez Niemców, wykorzystujących
aparat państwowy; Niemcy, w których rękach spoczywała władza administracyjna, wojsko i policja, mieli
znaczącą przewagę; zbrojne zajścia na terenie plebiscytowym były wszczynane przez bojówki niemieckie, pewne że Polska w obliczu ofensywy radzieckiej
na Warszawę nie będzie interweniować; II powstanie
było spowodowane obroną Polaków przed działaniami bojówek niemieckich oraz utrudnianiem Polskiemu Komisariatowi Plebiscytowemu normalnej działalności; II powstanie zmusiło państwa ententy do
ochrony polskiej ludności, poprzez likwidację SiPo
(niemieckiej policji bezpieczeństwa), i powołanie w
jej miejsce mieszanej policji plebiscytowej; powodem
zakończenia II powstania śląskiego było rozwiązanie
SiPo; podczas plebiscytu Niemcy wykorzystali zasady plebiscytu przyjęte przez aliantów, sprowadzając
specjalnymi pociągami Ślązaków mieszkających poza
terenem plebiscytowym; III powstanie śląskie wybuchło z obawy przed przyznaniem Niemcom całego
Górnego Śląska; wkraczające w V 1922 roku Wojsko
Polskie było owacyjnie witane przez ludność Śląska.
Na IV etapie edukacyjnym – w szkole ponadgimnazjalnej – problematyka powstańcza i plebiscytowa
została przedstawiona – co było do przewidzenia
– najdokładniej. Wśród przywołanych przez autorów faktów i opinii związanych w wydarzeniami lat
1919-1921 należy wymienić następujące: pod koniec
XIX wieku wśród Górnoślązaków następowało odrodzenie polskości; czynnikiem sprzyjającym wzrostowi nastrojów propolskich był napływ do przemysłu
na terenie regionu Polaków spoza Śląska; większość
Polaków na Górnym Śląsku wyznawała katolicyzm,
Niemców protestantyzm;
według oficjalnych danych z początku XX wieku na
Górnym Śląsku wśród 2 milionów mieszkańców 60%
deklarowało narodowość polską; w wyniku I powstania śląskiego ok. 20 tys. uczestników zostało zmuszonych do ucieczki w głąb Polski; nad przebiegiem
plebiscytu miała czuwać Międzysojusznicza Komisja
Rządząca i Plebiscytowa, która objęła władzę na terenie plebiscytowym po I powstaniu śląskim; w połowie 1920 roku, mimo oficjalnej neutralności  Niemcy
i Polacy prowadzili regularną walkę propagandową
i militarną (Polska Organizacja Wojskowa obszaru
śląskiego przeciwko formacjom Selbstschutzu), ko-
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rzystając z pomocy rządów (w zakresie pozyskiwania
broni, finansów, osób szkolących); w plebiscycie wzięło udział 1 191 tys. osób, z czego 200 tys. niemieckich
Ślązaków spoza regionu i 10 tys. polskich, za Polską
opowiedziało się 479 tys. (40,4% ogółu) głosujących,
za Niemcami 707 tys. (59,6% ); za pozostawieniem
Górnego Śląska w całości przy Niemczech optowały
dyplomacje brytyjska i włoska, francuska popierała
projekt proporcjonalnego podziału spornego terytorium; aliancki projekt podziału Górnego Śląska zakładał przyznanie Polsce powiatów pszczyńskiego i
rybnickiego; w III powstaniu śląskim pomagali Francuzi (m.in. poprzez przejęcie przez nich niemieckich
magazynów z bronią), Wojsko Polskie oraz ochotnicy spoza Śląska (przede wszystkim Wielkopolanie).
Ukazywane są także najważniejsze wydarzenia będące następstwem powstań i plebiscytu: decyzja Rady
Ligi Narodów o podziale: Polsce przyznano 29% terytorium (powiaty: katowicki, lubliniecki, pszczyński,
rybnicki, świętochłowicki i tarnogórski), 46% ludności, 76% (53 z 67) kopalń węgla, 9 z 14 stalowni, był
to obszar zamieszkały przez 170-260 tys. mniejszość
niemiecką; podpisana 15 V 1922 roku w Genewie
konwencja w sprawie Górnego Śląska, uroczyste przejęcie przez Polskę administracji Górnego Śląska; oraz
nadanie województwu śląskiemu autonomii.
Prawdopodobnie ze względu na poziom edukacyjny i wiek odbiorców autorzy podręczników do
szkoły ponadgimnazjalnej zawarli też w swojej narracji najwięcej elementów oceniających. Oto katalog
przywołanych opinii: ważną rolę w podtrzymywaniu
polskości na Górnym Śląsku odegrała religia katolicka; Niemcy podejmowali próby sterroryzowania
ludności polskiej na Śląsku wobec zapowiedzi przeprowadzenia plebiscytu; pośrednim powodem wybuchu I powstania śląskiego (poprzedzonego strajkiem
generalnym) było przyjmowanie w miejsce Polaków
zdemobilizowanych niemieckich żołnierzy, bezpośrednim interwencja niemieckiego wojska w kopalni
„Mysłowice”; jedynym sukcesem Polaków po I powstaniu była decyzja o wycofaniu wojsk niemieckich
z terenu plebiscytowego i zastąpienie go oddziałami
brytyjskimi (nastawionymi proniemiecko), francuskimi (propolsko) i włoskimi; powodem klęski
w I powstaniu śląskim była ogromna przewaga niemiecka, słabe uzbrojenie i złe przeszkolenie Polaków;
przyczyną osamotnienia polskich powstańców w II
powstaniu śląskim była koncentracja rządu polskiego
w obronie kraju przed Rosjanami; powodem porażki Polaków w plebiscycie była mniej skuteczna akcja
propagandowa (Polska przedstawiana przez Niem-
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cy jako „kraj sezonowy”) oraz działania zachęcające
Niemców urodzonych na Śląsku, a przebywających w
innych częściach Niemiec, do udziału w głosowaniu;
wynik plebiscytu należy oceniać jako dobry, ponieważ ziemia ta utraciła kontakt z państwem jeszcze
w średniowieczu i pozostawała w orbicie wpływów
niemieckich; bitwa o Górę Świętej Anny uznawana
jest za symbol walki o jedność Śląska z Macierzą;
ostateczny wynik podziału spornego terytorium był
zgodny z żądaniami powstańców (najbogatsza i najlepiej uprzemysłowiona część Śląska); dwa powstania
śląskie w konsekwencji spowodowały zainteresowanie się społeczeństwa i rządu polskiego sprawami
zachodniej granicy, czego   przejawem było nadanie
autonomii województwa.
Przystępując do omówienia prezentowanych
na kartach podręczników szkolnych informacji i opinii warto podkreślić, że nie uwzględniają one (lub
zniekształcają) co najmniej kilka ważnych kwestii. Na
wstępie należy wskazać, że w regionie zdecydowanie
dominowała grupa osób na co dzień posługujących
się językiem polskim – gwarą czy dialektem (ale nie
deklarujących narodowość polską!), zamieszkujących
jednak terytorium od dziesiątek lat przynależące administracyjnie do niemieckiego kręgu kulturowego.
Pierwszą kwestią wymagającą „doświetlenia” pozostaje sposób ukazywania roli W. Korfantego. Nie
wskazuje się, iż wielokrotnie prowadził on działania
ograniczające aktywność zbrojną Polaków (starał się
hamować wybuch kolejnych działań), kreuje się go
natomiast jako przywódcę wojskowego – dyktatora,
wiodącego Górnoślązaków do broni. Nie podkreśla
się, że np. kierowane przezeń III powstanie śląskie nie
było „typowym” powstaniem w XIX-wiecznym stylu,
a obóz polityczny skupiony wokół W. Korfantego założył, że ma być ono sposobem wymuszenia na aliantach korzystnych rozstrzygnięć. Można przyjąć, że III
powstanie śląskie powtórzyło sukces powstania wielkopolskiego, gdzie też nie ścierały się ze sobą wielotysięczne grupy uzbrojonych przeciwników i nie było
wielkich bitew. Rzadko w naszej historii tak zręcznie
potrafiliśmy osiągać cele polityczne, dysponując tak
skromnymi możliwościami militarnymi. Osiągnięty
przez W. Korfantego efekt należy więc ocenić jako
swego rodzaju polityczny majstersztyk.
Mówiąc o powstaniach śląskich, zwykle podkreślany jest czyn powstańczy, który oczywiście był
bardzo istotny. Obraz podręcznikowy ukazuje jednak
wydarzenia z lat 1919-1921 jak powstanie styczniowe,
w którym z jednej strony walczyli powstańcy śląscy, z
drugiej natomiast – zaborca i jego armia. A rzeczywi-
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stość była diametralnie różna. Bezspornym jest, że i
jedna i druga strona otrzymały wsparcie od własnych
rządów, ale głównymi aktorami wydarzeń byli tak naprawdę ci sami mieszkańcy. Znane są przypadki, gdy
w tej samej rodzinie jedni należeli do POW i walczyli
po polskiej stronie, a drudzy – do Selbschutzu i walczyli po niemieckiej. Niemieccy Górnoślązacy bronili
przynależności swojej małej ojczyzny do Niemiec, a
polscy chcieli przyłączenia jej do odrodzonego państwa polskiego. Nieraz wyglądali wręcz identycznie,
byli tak samo ubrani, podobnie uzbrojeni. Wielu z
nich walczyło niedługo wcześniej po tej samej stronie frontu i przesiedziało cztery lata we wspólnych
okopach. Walczyli wówczas „za” czy też „w imieniu”
niemieckiego cesarza. Inna sytuacja ukształtowała
się po zakończeniu I wojny światowej i odrodzeniu
państwa polskiego. Nie było podziału na tych „stąd” i
na tych „z zewnątrz”, bo przecież wszyscy byli „stąd”.
Rozgrywka powstańcza rozegrała się więc pomiędzy
autochtonami.
Podobnie niepełny jest z pewnością obecny
w wielu podręcznikach historii obraz powstań i plebiscytu jako konfliktu wyłącznie polsko-niemieckiego. Kwestia rozstrzygnięć plebiscytowych i podziału
spornego terenu w praktyce była bowiem efektem złożonej rywalizacji Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch
(w praktyce kwestia górnośląska miała bowiem po I
wojnie wymiar znacznie wykraczający poza lokalne
ramy, rzec można że europejski).
Przyglądając się sposobowi przedstawiania interesującej nas tematyki należy stwierdzić, że
zdecydowanie obecny jest na kartach podręczników
obraz faworyzujący „polski” wymiar postrzegania
przeszłości. Brak w przekazie choćby informacji o
analogicznych działaniach w pewnych obszarach,
prowadzonych przez stronę niemiecką. Niemcy prowadziły bowiem podobne do polskich działania zapewniające autonomię „swojej” części Górnego Śląska. Podobnie wygląda kwestia poparcia ze strony
mieszkańców – za przynależnością do Niemiec opowiadało się realnie wielu mieszkańców regionu. Nie
informuje się, że niemiecka historiografia lansuje tezy
o powstaniach jako polskiej interwencji zbrojnej na
Górnym Śląsku, rebelii na obszarze, który formalnie
był częścią ich państwa, a wobec III powstania – że
stało w sprzeczności z zadeklarowaną w plebiscycie
wolą większości mieszkańców.
Do grupy szczególnie niedookreślonych należy bez wątpienia kwestia udziału w plebiscycie emigrantów. Przede wszystkim przemilczany jest fakt, że
dopuszczenie ich do głosowania odbyło się na wnio-
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sek zgłoszony przez polską delegację na konferencję
pokojową w Paryżu, która bardzo liczyła na przyjazd
Górnoślązaków z Zagłębia Ruhry. Okazało się jednak, że była to dyplomatyczna „bramka samobójcza”, której nie udało się już – mimo starań – odwołać.  Niezależnie od tego przecenia się siłę i znaczenie
głosów emigranckich. Ponieważ otrzymali oni inne
kartki do głosowania, można dziś odtworzyć ich realną siłę, nie mającą istotnego wpływu na ostateczny
wynik plebiscytu. Ponadto opisując udział w głosowaniu emigrantów – zwolenników Niemiec czyni się  
z tego (pośrednio lub bezpośrednio) zarzut, podczas
gdy współcześnie wychwala się za podobne działania
Polonię rozproszoną po świecie (propagując jej udział
w wyborach parlamentarnych czy prezydenckich).
Ponadto wciąż trudno w podręcznikach wyeliminować retorykę, potęgującą (czasem nieświadomie)
uprzedzenia uczniowskie. Ci bowiem mogą przeczytać o powstańcach śląskich (zwolennikach przyłączenia regionu do Polski) oraz bojówkarzach, dążących
do pozostawienia go przy Niemczech. Taki sposób
przekazu powoduje oczywisty kontekst: „dobrych”
zwolenników polskości i „złych” niemieckości.
Wreszcie nie ma w szkolnych opracowaniach
istotnych informacji o tym, że prowadzona kampania
plebiscytowa skierowana była w dużym stopniu pod
adresem ludności labilnej narodowościowo (czyli o
nieokreślonej identyfikacji narodowościowej). Wspomniany już spis z 1910 roku, co istotne, przeprowadzony jeszcze przez administrację niemiecką, wykazał, że większość ludności miejscowej posługuje się na
co dzień językiem polskim (najczęściej określanym
jako dialekt czy gwara). Uznanie w spisie powszechnym języka polskiego jako języka ojczystego wcale
nie musiało jednak oznaczać głosowania za Polską
w plebiscycie. Wielu mieszkańców nie musiało przecież nigdy deklarować własnej narodowości, czuło się
zresztą przede wszystkim „tutejszymi”. Dodatkowo
wiadomo było, że plebiscyt będzie poprzedzać długa (od 1919 do 1921 roku) kampania propagandowa.
Trzeba pamiętać, że mieszkańcy labilni narodowościowo skłonni byli podejmować decyzję nader przypadkowo, zwłaszcza pod wpływem przeczytanych
ulotek czy zasłyszanych informacji przedwyborczych.
Ostatnim z elementów, na które warto zwrócić uwagę, pozostaje fakt, że narracja podręcznikowa zupełnie unika „codziennych” problemów mieszkańców.
Autorzy nie wskazują, że konsekwencją powstań i
plebiscytu były np. pogłębiające się podziały wśród
ludności zamieszkującej Górny Śląsk (sięgające nawet
bliskich krewnych). Do tej pory ludzie tu żyjący nie
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musieli tak jednoznacznie opowiadać się przecież po
konkretnej stronie. Nie ukazują też kłopotów z migracją, stanowiącą konsekwencje rozstrzygnięć granicznych (m.in. kwestii tzw. optantów, którzy zasilając przygraniczne miejscowości stawali się podatną
materią dla ruchów komunistycznych i narodowosocjalistycznych). Nie wyjaśniają uczniom trudności życia na pograniczu, codziennego przekraczania przez
wielu mieszkańców sztucznie podzielonego regionu
granic w drodze do i z pracy, podziałów pozostawiających po dwu stronach granicy całe rodziny, dzielących domostwa od pól uprawnych, powodujących, że
wyrzucona ponad płotem piłka znajdowała się już na
terenie innego kraju, etc. Nie odwołują się do tych elementów przeszłości, choć z pewnością mogłyby być
dużo lepszym i skuteczniejszym sposobem dotarcia
do młodego odbiorcy.
Omawiając tematykę powstańczo-plebiscytową trzeba jeszcze zauważyć, że dla uczniów autorzy
i wydawcy podręczników przygotowali raczej skromną (tak ilościowo, jak i jakościowo) ofertę ćwiczeń,
wykorzystujących różne środki dydaktyczne (ilustracje, mapy, diagramy, teksty źródłowe). Zamieszczone fotografie przybliżają jednak odbiorcy zarówno
artystyczny wizerunek powstańców, używany podczas powstań sprzęt wojskowy (zdjęcia oddziałów
powstańczych, fotografię francuskiego czołgu na
ulicy Katowic, zdjęcie niemieckiego pociągu, wykolejonego przez uczestników III powstania śląskiego);
ważne dla Polaków momenty (wkroczenie Wojska
Polskiego na tzw. polski Górny Śląsk, po jego ostatecznym podziale) czy miejsca pamięci (widok tablicy
pamiątkowej poświęconej III powstaniu śląskiemu,
umieszczonej na ścianie frontowej budynku szkoły w
Zabrzu). Twórcy szeregu podręczników zdecydowali
się w nich zamieścić podobiznę W. Korfantego. Pojawiają się także środki symboliczne, np. papierowy
bon pieniądza zastępczego, tzw. Notgeld, plakaty propagandowe (wraz z komentarzem wyjaśniającym rolę
działań propagandowych). Całości obecnych środków dydaktycznych dopełniają diagramy (podziału
Górnego Śląska po II powstaniu śląskim, ostatecznego podziału spornego terytorium, wyników plebiscytu, rozstrzygnięć w zakresie przynależności kopalń
i hut) oraz mapy, wśród których przeważają ogólne,
przybliżające przeobrażenia terytorialne całej II RP w
okresie kształtowania się granic państwa, ale obecne
są i mapy poświęcone wyłącznie tematyce powstań
śląskich.
Przedstawiona analiza obecności w szkolnych podręcznikach do nauczania historii treści do-
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tyczących powstań i plebiscytu wskazuje dobitnie,
że sposób ich prezentacji wymaga uzupełniania i
nieustannego wyjaśniania. Warto podkreślić, że w
dyskursie publicznym i popularnym trudno tłumaczyć współczesnym Polakom, że I powstanie było
przegrane, II wygrane, a III – mimo że wygranym
nie było, dzięki strategii politycznej W. Korfantego,
przyniosło Polsce efekty takie, jakby było zwycięskie.
Polacy mają kłopoty ze zrozumieniem, że zwycięstwo
militarne niekoniecznie musi oznaczać osiągnięcie
celu politycznego. Wolimy bowiem jako naród mitologizować klęski i heroizować zwycięstwa, które
wcale nie przyniosły nam wielkich sukcesów – klęska
powstania warszawskiego 1944 roku, wiktoria wiedeńska 1683 roku czy zwycięstwo pod Grunwaldem
z 1410 roku – to tylko najbardziej jaskrawe przykłady.
Analizując odradzanie się państwa polskiego i kształtowanie granic po zakończeniu I wojny światowej
podkreśla się przede wszystkim arcyważną rolę
„cudu nad Wisłą”. Warto jednak pamiętać, że za rów-
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nie ważny uznać należy górnośląski „cud nad Rawą”.
Wydarzenia lat 1919-1921 przyniosły II Rzeczpospolitej coś, w co jeszcze parę lat wcześniej nikt wierzyć
nie mógł i nie potrafił – przyłączenie do Polski Katowic wraz z najlepszymi pod względem gospodarczym
terenami Górnego Śląska. Te rozwiązania przyniosły
w przyszłości olbrzymie dochody z eksportu przemysłowego (80% z nich pochodziło przecież z autonomicznego województwa śląskiego). W przeciwnym wypadku Rzeczpospolita Polska mogła stać się
podobną do Rumunii, nie posiadającą węgla, cynku,
magistrali kolejowej. Można nawet postawić tezę, iż
bardzo prawdopodobne, że nie potrzebny byłby port
gdyński.
dr Maciej Fic - jest pracownikiem Instytutu Historii na
Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.
Jego zainteresowania badawcze obejmują kwestie procesu nauczania-uczenia się oraz regionalną historię
XX wieku.

RODNiIP „WOM” w Rybniku
proponuje zajęcia na następujących kursach:
• Wykorzystanie platform e-learningowych w nauczaniu - przykłady
dobrych praktyk.
• Tablice interaktywne - obsługa i wykorzystanie na lekcjach różnych
przedmiotów.
• Strategie rozwiązywania zadań.
• Pomysł na „zabicie” nudy. Edukacja w zabawie.
Szczegółowa oferta edukacyjna dostępna
na naszej stronie www.wom.edu.pl
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WITAJ PRZYGODO!
– O REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM
Nauka jest najbardziej efektywna wówczas, kiedy sprawia radość.
Anna Ogrodnik
Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i
słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dziennik Ustaw
Nr 156) uczniowie klas gimnazjalnych, w których
obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia
ogólnego, mają obowiązek udziału w realizacji gimnazjalnego projektu edukacyjnego, rozumianego jako
zespołowe, planowe działanie uczniów, mające na
celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnych metod.
Zakres tematyczny gimnazjalnego projektu
edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej lub
wykraczać poza te treści. Projekty mogą być prowadzone w ramach jednego przedmiotu (projekt przedmiotowy) lub kilku (projekt interdyscyplinarny).
Uczniowie, szukając samodzielnie rozwiązania problemu, zdobywają nową wiedzę i nowe umiejętności, a grupowa praca nad projektem i publiczna
prezentacja jego efektów dają uczniom szansę rozwinięcia umiejętności pracy zadaniowej, w tym: przedsiębiorczości, planowania, współpracy, komunikacji,
samodzielności, prezentacji i samooceny.
Gimnazjalny projekt edukacyjny ma być realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela.
Uczniowie (członkowie zespołów projektowych):
•
•
•
•

wybierają temat projektu edukacyjnego,
określają cele projektu i planują etapy jego realizacji,
wykonują zaplanowane działania,
publicznie przedstawiają rezultaty projektu.

Nauczyciele (opiekunowie projektów):
•
•

wprowadzają uczniów w tematykę projektu,
stawiają przed uczniami ciekawe i edukacyjnie
wartościowe problemy lub proponują uczniom

•

•

Peter Kline

rozwijające oraz inspirujące do myślenia i działania zadania,
towarzyszą uczniom we wszystkich etapach pracy nad projektem, pomagając w poszukiwaniu
sposobów rozwiązania postawionego problemu,
w planowaniu działań i organizowaniu pracy zespołowej,
na bieżąco oceniają pracę zespołu i poszczególnych członków, dają informację zwrotną, wskazują pomysły i sposoby  poprawy błędów i ulepszenia rozwiązań.

Zadaniem szkoły (dyrektora, rady pedagogicznej)
jest:
•
•
•

stworzenie uczniom warunków do wykonania
projektów edukacyjnych,
określenie sposobu zrealizowania projektów obowiązku w szkole,
ustalenie kryteriów oceniania uczniów oraz
ustalenie kryteriów uznania udziału ucznia za
wystarczający do wpisania jego tematu na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz zasad
uwzględnienia udziału w pracy nad projektem w
ocenie zachowania ucznia.

To, czy realizowane projekty edukacyjne będą
autentycznym, wartościowym edukacyjnie zadaniem
dla uczniów, będzie zależało od tego, jakie rozwiązania organizacyjne przyjmą szkoły, jak będzie wyglądało zarządzanie procesem nauczania projektowego,
w jaki sposób będą stawiane przed uczniami interesujące i edukacyjnie wartościowe zadania oraz to,
jak uczniowie realizujący projekt będą motywowani i
wspierani.
Dlaczego projekt edukacyjny?
Celem wdrożenia pomysłu realizacji projektu było angażowanie uczniów do działania, kształtowanie przedsiębiorczej postawy charakteryzującej się
poczuciem wpływu, samokontroli, sprawstwa, własnej skuteczności i kreatywności. Skuteczną metodą
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kształcenia kompetencji, potrzebnych do pełnienia w
przyszłości pożądanych ról osobistych, społecznych i
zawodowych jest realizowanie przez zespół uczniów
projektu edukacyjnego - pisze Minister Katarzyna
Hall.
Biorąc pod uwagę widoczne coraz mniejsze
zaangażowanie uczniów w proces własnego doskonalenia, malejącą motywację do sprostania wymaganiom dydaktycznym oraz skalę zjawiska wyuczonej
bezradności wśród młodzieży, można dojść do wniosku, że pomysł kształcenia metodą projektów może
ułatwić rozwiązywanie powyższych problemów. Od
dawna wiadomo, że pełnowartościowy, skuteczny
proces kształcenia odbywa się poprzez transfer szkolnej wiedzy i umiejętności do rzeczywistych sytuacji, a
metody aktywizujące służą aktywnemu uczestnictwu
w procesie. Nie wystarczy o nich mówić, ani pokazywać na wideo czy w Internecie.
Uczenie się, jak się uczyć
Pokazanie uczniom, jak planować własny
proces uczenia się i jak stosować nowe strategie uczenia się (poznawania, zapamiętywania, czytania ze
zrozumieniem, streszczania, a w końcu utrwalania
wiedzy) zwiększa motywację do nauki, rozwija ich
zainteresowania, uczy samooceny oraz umiejętności
rozpoznawania przyczyn sukcesów i porażek. Colin
Rose – producent programów przyspieszonego uczenia języków obcych – pisze: Ze wszystkich spostrzeżeń,
które przyniosły nasze badania, najbardziej istotne
brzmi następująco: nasza samoocena jest prawdopodobnie najważniejszym czynnikiem decydującym o
tym, czy dobrze się uczymy – a prawdę mówiąc, czy
jesteśmy dobrzy w czymkolwiek. Samodzielna ocena i
kontrola mają miejsce, gdy uczniowie oceniają własną
efektywność na podstawie obserwacji i zapisów na temat swoich wcześniejszych osiągnięć dydaktycznych.
Wyznaczanie celów i planowanie strategiczne zachodzi, gdy uczniowie analizują zadanie, wyznaczają sobie cele uczenia się i obmyślają lub udoskonalają strategie, aby je osiągnąć.
Wdrażanie i kontrolowanie strategii ma miejsce wtedy, gdy dzieci starają się zrealizować strategię
w określonych warunkach i testować jej przydatność.
Sprawdzanie rezultatów stosowania strategii polega
na koncentracji uwagi na powiązaniach między rezultatami uczenia się a strategią, w celu dokonania oceny
jej efektywności. Autorzy Poczucia własnej skuteczności ucznia zachęcają do wprowadzania i oceniania
skuteczności różnych strategii uczenia się, co demon-
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strują na przykładach. Zasady zaproponowane w cyklu samodoskonalenia się ucznia można zaadoptować
do realizacji projektu edukacyjnego. Jednym z kluczowych kierunków rozwoju edukacji na świecie jest
nauczenie uczniów, jak się uczyć. Dopływ informacji
bowiem, w obecnym czasie jest ogromny, wystarczy
nauczyć się selekcjonować i wybierać potrzebną wiedzę, a następnie z niej korzystać lub zapamiętać. Do
tego konieczne jest opanowanie skutecznych strategii
uczenia się, często specyficznych dla każdego z nas z
osobna, różnimy się bowiem sposobami poznawania,
przetwarzania i zapamiętywania a więc indywidualnymi stylami uczenia się.
Pierwszy etap realizacji obowiązku
Szkoły, w związku z projektem gimnazjalnym, miały dokonać zmian w statutach oraz wewnątrzszkolnym systemie oceniania do 30 listopada
bieżącego roku, a następnie poinformować o nich
uczniów, rodziców lub prawnych opiekunów. Działaniom tym towarzyszył duży stres dyrektorów oraz
nauczycieli spowodowany brakiem odpowiedniej
ilości czasu na dyskusje i ustalenia, poczuciem braku
jasności, co do oczekiwanych przez MEN standardów
realizacji oraz niedostosowaniem warunków sprzyjających organizacji projektów. Opór przed zmianą, jak
zwykle, zmniejszył zapał i ograniczył perspektywę
dostrzeżenia korzyści, jakie powinna przynieść realizacja projektu edukacyjnego. Tymczasem wpisuje
się on w wizję nowoczesnego społeczeństwa opartego
na wiedzy. Według Parlamentu Europejskiego i Rady
Europy z dnia18 grudnia 2006 roku do kompetencji
kluczowych zaliczono:
•
•
•
•
•
•
•
•

Porozumiewanie się w języku ojczystym;
Porozumiewanie się w językach obcych;
Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne;
Kompetencje informatyczne;
Umiejętność uczenia się;
Kompetencje społeczne i obywatelskie;
Wykazywanie inicjatywy i przedsiębiorczość;
Świadomość i ekspresja kulturalna.

Anna Ogrodnik – konsultant Regionalnego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej
„WOM” w Rybniku.
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PROJEKT „BELFER ONLINE - PRZYGOTOWANIE NAUCZYCIELI DO KSZTAŁCENIA
KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW I DOROSŁYCH PRZY WYKORZYSTANIU
PLATFORM E-LEARNINGOWYCH I CYFROWYCH NARZĘDZI EDUKACYJNYCH”.
Współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), Priorytet IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH, Działanie 9.4 WYSOKO WYKWALIFIKOWANE KADRY SYSTEMU OŚWIATY.
Adam Kapias
W dobie umacniania się społeczeństwa informacyjnego system edukacyjny nie może pozostawać
obojętny na dynamiczny rozwój sfery naukowo-technicznej. Jak dowodzi praktyka, wypracowany w XIX
wieku model industrialnej szkoły okazuje się coraz
mniej skuteczny. Dlatego też zdefiniowano niemal od
podstaw nowy zestaw kompetencji kluczowych. Swoistą odpowiedzią na wskazane zmiany jest program
zajęć skierowany do nauczycieli, kierowników szkół i
palcówek oświatowych oraz zespołów obsługi instytucji edukacyjnych. Zajęcia w ramach projektu Belfer
online realizowane będą w Regionalnym Ośrodku
Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej
WOM w Rybniku.
Program projektu skoncentrowany jest na
przygotowaniu nauczycieli do nieograniczonego korzystania z nowoczesnych technologii oraz najnowszych metod pracy, pobudzających samodzielność
uczniów, dostosowanych do środowiska nowych
technologii i metod dydaktycznych takich jak: WebQuest czy ePortfolio. W ramach projektu uczestnicy mogą bezpłatnie skorzystać ze szkoleń składających się z dwóch modułów: Pierwszy moduł zakłada
szkolenia metodyczne przygotowujące nauczycieli do
wykorzystywania innowacyjnych metod i technologii informacyjno-komunikacyjnych w kształceniu
kompetencji kluczowych. W trakcie 50 godzin zajęć
stacjonarnych uczestnicy zajęć będą tworzyć lekcje
online w formie WebQuestów i ExE, które po standaryzacji zostaną opublikowane na otwartej platformie.
Stworzą również własne ePortfolia, co przygotuje ich
do stosowania tego narzędzia w edukacji. Drugi moduł obejmuje szkolenia z andragogiki przygotowujące
do świadczenia usług mentorskich oraz kształcenia
osób dorosłych. Zajęcia prowadzone będą w formie
stacjonarnej, w wymiarze 25 godzin oraz online (15
godzin). Każdy z uczestników będzie mógł również
bezpłatnie korzystać z konsultacji online prowadzonych przez wykwalifikowanych mentorów.
Szkolenia prowadzone będą w cyklach kwar-

talnych w latach szkolnych 2010/2011 oraz 2011/2012 i
w sumie obejmą w całym województwie śląskim 1008
osób (w każdym roku 504 osoby).
Nabór uczestników odbywa się na bieżąco w
Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku. W razie pytań dotyczących naboru uczestników projektu proszę kontaktować się z panią Małgorzatą Ośliźlok pod numerem
tel. 0/32/ 424 74 72 lub 0/32/ 424 73 84
Adam Kapias
Koordynator ds. naboru projektu E- Belfer
Tel. 0/32/424 74 72
e-mail: ak@wom.edu.pl
Tel. kom: 609 596 111
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GRA TERENOWA – WIELOŚĆ CELÓW I FORM DZIAŁANIA
Norbert Niestolik
Jednym z ważnych aspektów pracy dydaktycznej i wychowawczej współczesnej szkoły jest wychowanie patriotyczne i regionalne dzieci i młodzieży.
Założenia takiego wychowania mogą być realizowane
w oparciu o wszystkie przedmioty nauczania na poszczególnych szczeblach edukacji szkolnej. Szczególnie cenne są jednak treści takich przedmiotów jak:
język polski, historia, geografia, biologia, muzyka i
plastyka.1
Wielkie znaczenie należy przypisać także
programom i projektom edukacyjnym realizowanym
w szkole w formie pracy pozalekcyjnej a szczególnie
tym , które   związane są z przestrzenią środowiska
lokalnego ucznia. Skuteczność działań nauczyciela w
tym zakresie w dużej mierze zależy od jego motywacji i aktywności zawodowej oraz podejmowania takich form pracy z dziećmi i młodzieżą, które noszą
znamiona innowacyjności. Należy zgodzić się ze Zbigniewem Wajdą, który twierdzi: „Jednym z głównych
elementów wpływających na efektywność uczenia się
i nauczania jest motywacja (…) rozumiana nie tylko
jako „motywacja ucznia do uczenia się” ale również
jako „motywacja nauczyciela do nauczania.”2
Stanowi ona jedno z podstawowych wyzwań dla polskiegosystemu oświaty, kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.3
1 R. Król, Wychowanie patriotyczne, „Wychowawca”4 (2004); M.S.
Szczepański, Ojczyznę kochać trzeba
i szanować, „Śląsk”1 (2007), 2 (2007);  N. Niestolik, Nauczyciel
regionalista na Górnym Śląsku – refleksja historyczna, spojrzenie
w przyszłość. Edukacja regionalna – doświadczenia, (w:) Historia,
instytucjonalizacja i perspektywy kształcenia nauczycieli na Śląsku.
Jubileusz 80-lecia, red. naukowa S. Juszczyk, D.Morańska, Uniwersytet
Śląski w Katowicach, Katowice 2010, s.255-260
2 Z. Wajda, Po co? I dlaczego? – czyli pytania o motywację, jakość
uczenia i nauczania, (w:) Znaczenie aktywności edukacyjnej i zawodowej
w życiu człowieka, praca zbiorowa pod red. A. Augustyna i A. ŁacinyŁanowskiego, Wydawca Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w
Łodzi Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisław Śląski
2010, s.27; tamże: M. Powałka, Autorytety młodzieży gimnazjalnej,
s.55-60; D. Ulewicz-Adamczyk, Rozwijanie aktywności muzycznej
młodzieży, s.133-147; M. Kustra-Paszek, D. Gwiżdż, Arteterapia-luksus
czy konieczność współczesnej edukacji?, s.163-175; A.Łacina –Łanowski,
J.Stanek, Kształcenie polskich nauczycieli na tle komparatystycznym,
s.223-237; N. Niestolik, Film fabularny o tematyce związanej ze szkołą i
pracą nauczyciela w edukacji pełnomocnych pedagogów, s.239-256.
3 M. Piskulski, Lekcja ciekawa. Nauczyciel kreatywny-uczeń kreatywny,
(w:) Nauczyciele wobec wyzwań współczesności, doświadczenia-badaniakoncepcje, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
w Łodzi, Łódz 2009; tamże: W. Potyrała , Nowe wyzwania edukacji
medialnej, s.37-46; E. Przygońska, Ukryty program w polskiej szkole
początku XXI wieku, s.83-93; V. Kopińska, Nauczyciel-wychowawca –
młodzieżowe interpretacje roli i kompetencji współczesnego nauczyciela,
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Spośród programów popularnych od lat w
polskich szkołach szczególne miejsce zajmuje program edukacyjny „Ślady przeszłości”. Zgodnie z
jego założeniami dzieci i młodzież: „poszukują zabytkowych obiektów w swoim regionie, poznają ich
historię oraz podejmują się opieki nad nimi, starają
się także przywrócić pamięć o tych miejscach oraz ludziach i wydarzeniach z nimi związanych.” Program
jest wspólnym przedsięwzięciem: Centrum Edukacji
Obywatelskiej, Narodowego Centrum Kultury oraz
Miasta Stołecznego Warszawy. Zadania programu realizowane są samodzielnie przez młodzież, ona jest
również pomysłodawcą konkretnych rozwiązań, zaś
nauczyciel jest tylko osobą wspierającą. Od roku 2001
w „Śladach przeszłości” uczestniczyło około 2000
szkół, 4000 nauczycieli i ponad 20000 młodych ludzi.
Program w niezwykły sposób aktywizuje jego uczestników, którzy szukają informacji o wybranym przez
siebie zabytku, zbierają jego dokumentację fotograficzna, przeprowadzają ankiety i wywiady, porządkują obiekt i popularyzują go w środowisku lokalnym.
Takie działania powodują silny związek młodych ludzi z ich „małą Ojczyzną”, wyzwalają w nich potrzebę
społecznej aktywności na rzecz środowiska lokalnego.4
Podobną formą realizacji treści patriotycznych i regionalnych w pracy współczesnej szkoły jest
wycieczka krajoznawczo-turystyczna. Dobrze zaplanowana, zrealizowana i podsumowana niesie w sobie
wiele cennych wartości dydaktycznych i wychowawczych w szczególności: zaznajamia uczniów z najciekawszymi obiektami historycznymi w przestrzeni
najbliższej i dalszej, kształtuje szacunek dla dokonań
minionych pokoleń, kształtuje świadomość regionalną i narodową. Wycieczka może być jednocześnie
doskonałą formą wyzwalania aktywności uczniów.
Uczestnicy wycieczki gromadzą i analizują teksty
źródłowe oraz przedstawiają je przy kolejno zwiedzanych obiektach, dokonują dokumentacji fotograficznej i filmowej, odczytują i analizują inskrypcje odnajdywane na zabytkach, składają kwiaty w miejscach
pamięci, wreszcie podsumowuję wycieczkę w postaci:
s.95-105; A. Tomaszewska, Nauczyciel na miarę XXI wieku, s.177183; Psychopedagogika działań twórczych, pod red. K.J. Szmidta, M.
Modrzejewskiej-Świgulskiej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków
2005
4

www.ceo.org.pl/portal/slady
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wystaw plastycznych, prezentacji filmowych i komputerowych, albumów, artykułów w gazetce szkolnej i
prasie lokalnej a co wydaje się szczególnie cenne wykorzystują zdobytą wiedzę w czasie zajęć lekcyjnych i
w dorosłym życiu.5
Należy ubolewać, iż mimo wartości wypływających z wycieczek, często prowadzone są one w
zły sposób. Wybierane są miejsca komercyjne, ubogie w wartości ważne dla wychowania młodych ludzi.
Nauczyciele nie potrafią przekonać młodzieży i ich
rodziców do aktywnych form pracy w czasie wycieczki, co powoduje nudę i znużenie uczestników.
Niestety, również próby Ministerstwa Edukacji Narodowej w tym zakresie nie przyniosły oczekiwanych
rezultatów. Wspomnieć należy tutaj chociażby ambitny projekt: „Miejsca pamięci narodowej. Program
wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni.”
Zakładał on dotacje finansowe dla uczestników wycieczek szkolnych do miejsc związanych z kulturą i
historia naszych przodków takich jak np.: Warszawa,
Biskupin, Gniezno, Poznań, Gdańsk, Kraków, Oświęcim, Komańcza, Wilno, Nowogródek, Lwów, Katyń.6
Pomysłem, który pośrednio łączy program
edukacyjny „Ślady przeszłości” i wycieczkę szkolną  
jest zorganizowanie gry terenowej.
Gry terenowe są rodzajem gier rozgrywanych
najczęściej w czasie rzeczywistym, do których wykorzystuje się teren, jego topografię oraz inne właściwości. Gry takie możemy podzielić, między innymi na
zręcznościowe, siłowe, taktyczne, fabularne (RPG),
gry terenowe (LARP). Od uczestników gier terenowych wymagana jest dobra orientacja w terenie,
umiejętność czytania mapy i wykorzystywanie urządzeń GPS. Gry takie wykorzystywane są w harcerstwie i w praktycznej nauce przedmiotów szkolnych
np.: geografii, ekologii, wychowania dla bezpieczeństwa.
Przykładowe gry terenowe to:
•

Podchody (jedna grupa ucieka, zostawiając po
drodze strzałki, ślady i zadania, łamigłówki, a

5 M. Dąbrowa, Wycieczki historyczne, WSiP,  Warszawa 1975; P. Unger,
Muzea w nauczaniu historii, WSiP, Warszawa 1988; A. Zielecki, Mapa w
nauczaniu historii, WSiP, Warszawa 1984: Powiat Rybnicki-patrzymy w
przyszłość z myślą o przeszłości 1818-2008, opracowanie N. Niestolik,
Wydawca Starostwo Powiatu Rybnickiego, Rybnik 2008
6 Miejsca pamięci narodowej. Program wycieczek edukacyjnych dla
dzieci i młodzieży. Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni
, Warszawa 2007; E. Furtak, Szkolne wycieczki do Katynia, „Gazeta
Wyborcza” dodatek regionalny Katowice-Bielsko-Biała,  z dn.20 kwietna
2010, s.2

•
•

•

•
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druga grupa musi ją złapać, lub poprzez wykonywane zadania grupa odszukuje miejsca, do których musi dotrzeć);
Selekcja (polega na rekrutacji do jednostek specjalnych w czasie której zawodnicy wykonują
ekstremalne zadania);
Szukanie skarbu (odszukiwanie ukrytych miejsc
lub przedmiotów na podstawie otrzymanych
wcześniej informacji, posiada cechy wspólne z
biegami na orientację);
Manso (do gry potrzebne są dwie drużyny liczące
od 4 do 10 osób. Zawodnicy znajdują się na wyznaczonych miejscach   i nie mogą przekroczyć
wyznaczonej na ziemi linii. Celem gry jest dobiegnięcie któregokolwiek zawodnika do rogu pola
przeciwnika i dotkniecie go dowolna częścią ciała
z jednoczesnych okrzykiem „Manso”);
Geocaching (zabawa wymyślona przez użytkowników GPS-ów polegająca na chowaniu w specjalnych skrzynkach skarbów, umieszczaniu ich
w wybranych miejscach, podawaniu współrzędnych tych miejsc do publicznej wiadomości a następnie dotarciu do miejsc ukrycia skarbów.

Do harcerskich gier terenowych zaliczamy:
azymut bez busoli, capture the flag, depesza radiowa,
królestwo, leśne gonitwy, na ratunek, nazgul, obrona linii telegraficznej, obrona torów, podchodzenie
obozów, polowanie, poszukiwania rannego kuriera,
poszukiwanie skarbu, sztafety łączników, ukryte patrole, walka o ogień, zasadzka.
Gry miejskie polegają na wykorzystaniu przestrzeni miejskiej jako istotnego elementu rozrywki.
Ich tematyką są najczęściej wydarzenia historyczne,
powieści oraz historie wymyślone przez autorów. Gry
takie przybierają formy projektów niezależnych lub
komercyjnych, otwartych lub zamkniętych. Przykładem mogą być: „Rajd Arsenał” i „Literackie gry
miejskie”, „Urban Playgruound. Miasto to gra” w
Warszawie,, „Morderstwo w Breslau” we Wrocławiu,
„Złap Złodzieja”, „Krok w Niepodległość”, „Przestudiuj Łódź” zorganizowane w Łodzi, „Tour de Ruda”
w Rudzie Śląskiej, „Miasto to plansza” w Katowicach,
„Nokia Game”, „Inwazja Mocy” monitorowane przez
przedstawicieli firmy.
W Poznaniu można wziąć udział w grze turystycznej w każdej chwili. Gracz pobiera z Punktu
Informacji Turystycznej lub z Internetu kartę do gry
i rozwiązując zagadkę zwiedza miasto. Zagadkę rozwiązuje dzięki odnajdowanym detalom architektury,
inskrypcjom, rzeźbom itp.

str. 45

DIALOG EDUKACYJNY RODNiIP „WOM” RYBNIK					

W Warszawie odbyła się gra uliczna nawiązująca do powieści Leopolda Tyrmanda „Zły” wydanej
w 1955 roku a zorganizowana przez Instytut Starzyńskiego Muzeum Powstania Warszawskiego. Tytułowy
bohater powieści „Zły” to postać samotnie walcząca z
przestępczym środowiskiem stolicy. Zamysłem organizatorów gry było ukazanie młodzieży miejsc, które
pojawiły się w filmach lub były związane z literatura
poświęconą Warszawie. Zadanie uczestników polegało na  odszukaniu, na podstawie zagadek będących
wskazówkami, punktów kontrolnych oraz spisaniu
znajdujących się tam słów. Wygrała osoba, która odszukała największą ich liczbę.
We Wrocławiu, dzięki przeprowadzeniu
gry ulicznej, stworzono interaktywny przewodnik
po trasach mało znanych w mieście a związanych z
przedwojenną i wojenna jego historią. Poszczególne
miejsca zaznaczono na mapie, opatrzono opisem, dokumentacją fotograficzna i filmową.
W okresie od kwietnia do czerwca 2010 roku
w Łodzi realizowano projekt „Poetyckie gry uliczne”.
Polegał na odnalezieniu ukrytych w mieście wersów
niepublikowanego wiersza „Widokówka”. Kolejne
wersy umieszczono we wnętrzach miejskich: galerii, muzeów, kin i księgarni. Innym zadaniem jest
zaprojektowanie widokówki z motywem jednego z
konkursowych miejsc. Gry fabularne (RPG) zwane są
czasem „grami na wyobraźnię”. Gracze wcielają się w
role fikcyjnych postaci a rozgrywka toczy się w fikcyjnym świecie istniejącym w wyobraźni grających.
Gra odbywa się zgodnie z jej scenariuszem wedle
„mechaniki gry” czyli zestawu reguł. Zabawę prowadzi „Mistrz gry”: autor scenariusza, reżyser, narrator i
aktor postaci drugoplanowych. Gry terenowe (LARP)  
zwane także „terenówkami” to gry fabularne trwające nawet kilka dni. Graczy obowiązuje stosowny strój
uzależniony od odgrywanej postaci. Gra odbywa się
w terenie podobnym do realiów świata w którym toczy się akcja. Walki odbywają się za pomocą „bezpiecznej broni”. Przykłady polskich gier tego rodzaju:
„Fornost”, „Hardkon”, „Flamberg”, „Orkon”, „Fantazjada”, „Tornado”,7
Proste gry terenowe mogą stanowić ważny
element życia szkoły i urozmaicenia jej oferty edukacyjnej. Jako przykład mogą służyć projekty warszaw7 A. Nonas, Gry terenowe w mieście, Wydawnictwo Sport i Turystyka,
Warszawa 1959; K. Bielecki, Miasto to gra, Wydawnictwo Akademickie
Inkubator Przedsiębiorczości, Warszawa 2008; strony Internetu: www.
uczyc-sie-z-historii.pl, www.wiadomosci.ngo.pl, www.gry.culturamentis.
org, www.iik.pl/newsy.php/2624, www.5wdh.zhr.pl/?ty=6, www.terenufki.
fm.interia.pl/bieg/bieg, www.gryterenowe.edu.pl, www.miniportal.
harcerski.pl, www.gryterenowe.edu.pl
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skie: „Śladami Canaletto”, „Z Jaszą Mazurem po żydowskiej Warszawie”, „Lato 50., czyli jak budowano
ku chwale socjalizmu”, „W poszukiwaniu ducha Pragi”, „Powstanie Listopadowe – szansa, konieczność,
błąd?”.8
Grę może przeprowadzić dla uczniów nauczyciel lub
- z zachowaniem zasad bezpieczeństwa uczestników
- nawet starszy kolega. Może ona przybrać formę wycieczki szkolnej, która wzbogacona o elementy zabawy na dłużej pozostanie w pamięci uczestników. Pozwoli lepiej wczuć się w realia zwiedzanego miejsca
a pozbawi uczniów elementu często nudnego wykładu. Przygotowanie wartościowej gry terenowej wiąże
się z kilkoma zasadami stanowiącymi jednocześnie
zadania dla nauczyciela i wspomagającej go grupy
uczniów.
Są nimi:
1. Określenie fabuły gry – główny bohater lub wydarzenie
2. Cel i zasady gry
3. Trasa, miejsca związane z grą – kolejne etapy
4. Osoby uczestniczące w grze: drużyny, osoby odpowiedzialne za kolejne etapy
5. Bezpieczeństwo uczestników (opiekunowie grup)
6. Podsumowanie gry: zliczenie punktów z kolejnych etapów, nagrody dla wszystkich uczestników (życzliwa rywalizacja), poczęstunek
Szczegóły postaram się przedstawić na przykładzie gry terenowej „Śladami Księdza Walentego”
zorganizowanie w Gimnazjum im. Księdza Walentego w Jankowicach.  
Jej cele określono w następujący sposób:
1. Fabuła gry terenowej – korelacja historii z dniem
dzisiejszym
2. Obraz a rzeczywistość – szukanie cech wspólnych
3. Dokonywanie obserwacji w terenie, obcowanie z
przyrodą
4. Poznanie Rybnika i okolic – upowszechnianie
wiedzy o regionie
5. Korelacja wiedzy szkolnej z rzeczywistością w terenie
6. Kształtowanie wrażliwości na elementy krajobrazu kulturowego
7. Propagowanie aktywności ruchowej jako formy
8 Ślady Przeszłości – gry terenowe po Warszawie, Wydawca Fundacja
Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2008.
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spędzania czasu wolnego
8. Doskonalenie umiejętności obsługi sprzętu technicznego
9. Praca w grupie
10. Budowanie relacji uczniów z ich regionem – patriotyzm lokalny
11. Popularyzacja dokonań minionych pokoleń
12. Uatrakcyjnienie wycieczki klasowej lub szkolnej
Czas gry: około 6 godzin (w ciągu jednego dnia)
Uczestnicy: 10 grup po 3 osoby, 4 opiekunów, 1 osoba
na poszczególnych punktach kontrolnych
Co jest potrzebne w trakcie gry:
•
•
•
•
•
•
•
•

Aparaty cyfrowe
Telefony komórkowe
Arkusze zadań na poszczególnych etapach gry
Papier rysunkowy
Obrazy archiwalne
Słowniki języka niemieckiego
Tabela końcowa konkurencji i punktów
Kamera cyfrowa (dokumentacja imprezy)

Zasady gry:
W grze uczestniczy dziesięć drużyn. Drużyna liczy 3 osoby. Opiekunem trzech grup jest jeden
nauczyciel. Przed imprezą uczestnicy biorą udział
w warsztatach wstępnych. Otrzymują literaturę pomocną w przygotowaniu się do imprezy.9 W czasie
zasadniczej części gry terenowej drużyny otrzymują
zadania na poszczególnych jej etapach. Członkowie
drużyn dzieją się nimi. Po wykonaniu zadań etapowych uczniowie oddają karty odpowiedzi i inne
materiały świadczące o spełnieniu wymagań. Liczy
się prawidłowość  oraz  czas wykonania zadań (prowadzący ustalają limity czasowe na poszczególnych
9 N. Niestolik, Ksiądz Walenty apostoł Eucharystii - źródła, Wydawca
Urząd Gminy Świerklany, Rybnik-Jankowice 2002
N. Niestolik, Zabytki Jankowic na tle dziejów wsi, Wydawca Rada Sołecka
wsi Jankowice, Rybnik-Jankowice 1996
M. Szołtysek, Rybnik nasze gniazdo, Wydawnictwo Śląskie ABC, Rybnik
1997
Spacerkiem po Rybniku i okolicy, przewodnik turystyczny po Rybniku,
opracował L. Musiolik, Wydawca Komenda Hufca ZHP w Rybniku,
Rybnik 1997
J. Michalski, Znakowane szlaki turystyczne Ziemi RybnickoWodzisławskiej, Wydawca PTTK Oddział Rybnik, Rybnik 1990
A. Żukowski, A. Gudzik, Szlaki Zielonego Śląska, Wydawca Agencja
Reklamowo-Wydawnicza „Vectra”, Czerwionka-Leszczyny, bdw
A. Żukowski, A. Matuszczyk-Kotulska, Szlaki Zielonego Śląska 2,
Wydawca Agencja Reklamowo-Wydawnicza „Vectra”, CzerwionkaLeszczyny 2008
Wybrane wydawnictwa: Urzędu Gminy Świerklany, Urzędu Miasta
Rybnika i Powiatu Rybnickiego

Nr 4 (11)/ 2010

etapach). Za ich przekroczenie drużyny otrzymują
punkty karne.
Zakończenie gry odbywa się w jankowickiej
Studzience: podliczenie punktów, rozdanie nagród,
poczęstunek. Uczestnicy otrzymują pamiątkowe koszulki i znaczki imprezy, składają kwiaty w miejscu
śmierci patrona szkoły.
Kolejne etap gry terenowej:
•
•
•
•
•
•
•

Rybnik – kościół Akademicki (dawny Kościół pw.
Wniebowzięcia NMP)
Rybnik – kościół pw. Matki Boskiej Bolesnej
Rybnik – rynek miasta
Rybnik – gmach Starostwa Powiatu Rybnickiego
Przejazd do Jankowic autobusem linii nr 32
Jankowice – kościół pw. Bożego Ciała
Jankowice – Studzienka

Gra terenowa „Śladami Księdza Walentego - Rybnik, Jankowice 2010” zorganizowana przez
Gimnazjum im. Księdza Walentego w Jankowicach
odbyła się 22 czerwca 2010 roku w godzinach 8.0013.30. 10 Nawiązywała ona do postaci patrona szkoły
i wydarzeń z roku 1433 w którym zginął on z rąk husytów spiesząc z Przenajświętszym Sakramentem do
chorej kobiety. Impreza przebiegała zgodnie z ustalonymi wcześniej zasadami i trasą. W grze terenowej
uczestniczyło 10 trzyosobowych drużyn. Na poszczególnych etapach uczniowie wykonywali bardzo różnorodne zadania: uzupełniali tekst listu, wypełniali
zadania w oparciu o tablice informacyjne odszukane
w terenie, analizowali tekst odkryty w starej kaplicy,
rysowali w odpowiedniej skali ścianę czołową kościoła, przeprowadzali sondę uliczną, fotografowali
odszukane obiekty i  nanosili je  na mapę, nagrywali
melodię hymnu miasta, odszukiwali daty znajdujące
się na tablicach pamiątkowych, dokonywali korelacji herbów z gminami powiatu rybnickiego i starych
rycin z obiektami, tłumaczyli z języka niemieckiego teksty znajdujące się na nagrobkach, dokonywali
korelacji wiersza z obiektem w krajobrazie kulturowym, rozwiązywali zadanie matematyczne w oparciu
o dane liczbowe odszukiwane w terenie. W trakcie
imprezy gracze odwiedzili sponsorów imprezy: prezydenta miasta Rybnika, starostę Powiatu Rybnickiego a także zastępcę dyrektora Delegatury Rybnickiej
10 N. Niestolik, Gra terenowa śladami przeszłości, „Magazyn szkolny”
nr 11-12 (2010), s.8-9; N. Niestolik, Rajd „Śladami przeszłości”, „Kurier
Gminy Świerklany”, sierpień 2010, s.15; N. Niestolik, Szlakiem Księdza
Walentego, „Wieczernik Jankowicki” sierpień 2010, s.17
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Kuratorium Oświaty w Katowicach i proboszcza Parafii pw. Bożego Ciała w Jankowicach.
Na zakończenie gry terenowej uczestnicy otrzymali pamiątki i nagrody, a następnie  częstowali się grochówką  
sponsorowaną przez  Radę Rodziców.
PRZYKŁADY ZADAŃ NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH GRY
1. RYBNIK- KOŚCIOŁ AKADEMICKI (DAWNY KOŚCIÓŁ PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP)
ZADANIE 1 (10 PUNKTÓW)
Znajdujemy się przed dawnym kościołem pw. Wniebowzięcia NMP. Z tego miejsca, w roku 1433, ksiądz Walenty wyruszył do Bijasowic, gdzie poniósł męczeńską śmierć. Otrzymujesz list od księdza Walentego. Uzupełnij jego treść brakującymi słowami:
Anno Domini ……
Śląsk i nasze okolice najechali husyci – wrogowie Kościoła katolickiego. Pochodzą z …….. i głoszą  nauki …..
Husa, rektora Uniwersytetu w ……… . Otrzymałem wiadomość, że w ……………., osadzie koła Jankowic,
umiera kobieta o imieniu ………. . Siadam na …….. i w drogę. Będzie ona trudna, szczególnie przez teren
gdzie znajdują się stawy: ………. i …….. . Na piersi zakładam ……… z Najświętszym Sakramentem. Niech
Bóg prowadzi.
                                                                                                                        Ksiądz Walenty
ZADANIE 2 (10 PUNKTÓW)
Na podstawie tekstu znajdującego się na tablicy pamiątkowej znajdującej się na elewacji zewnętrznej kościoła
oraz tablicy informacyjnej postaw przy zdaniach prawdziwych literę P, przy fałszywych literę F:
1.
2.
3.
4.
5.

Kościół zbudowano w stylu romańskim - .....................................................................................................................
Pochodzi on z połowy XV wieku - ..................................................................................................................................
Po rozebraniu kościoła pozostawiono tylko jego nawę główna - ..............................................................................
Obecnie służy on jako kościół akademicki - .................................................................................................................
Na nieistniejącym już cmentarzu znajduje się kaplica ks. Edwarda Bolika fundatora pierwszej kaplicy w janowickiej Studzience - ......................................................................................................................................................

ZADANIE 3 (5 PUNKTÓW- FRONTON, 5 PUNKTÓW - RZUT)
Narysuj fronton kościoła a także jego rzut poziomy zgodnie z ustalona skalą.
ZADANIE 4 (PUNKTÓW 5)
W kaplicy znajdującej się na nieistniejącym już cmentarzu kościoła znajduje się napis.
„ Dla zachowania .......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................”
Przepisz dalsze jego słowa. Napisz co Twoim zdaniem oznaczają:
……………………………………………………………………………………………………………………………
2. RYBNIK - KOŚCIÓŁ PW. MATKI BOSKIEJ BOLESNEJ
ZADANIE 1 (10 PUNKTÓW)
Wejdź do kościoła. Po przekroczeniu głównych drzwi świątyni popatrz na prawą stronę. Tam ujrzysz „Jankowicki ślad”. Wiąże się on z osobą fundatora naszej świątyni Hrabiego Ferdynanda Leopolda Oppersdorffa i
jeszcze jednej zagadkowej osoby. Jest nią ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...…
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ZADANIE 2 (5 PUNKTÓW)
Dowiedz się (sonda uliczna) kto znajduje się na pomniku stojącym przed świątynią?
…………………………………………………………………………………………………..
Przed rozpoczęciem sondy rozwiąż rebusy, które ułatwia ci zidentyfikowanie osoby na pomniku.
3. RYBNIK – RYNEK MIASTA
ZADANIE 1 (5 PUNKTÓW)
Jedną z wizytówek miasta jest hymn. Jest on grany z wieży ratusza. Dowiedz się, w jakim czasie?  Za pomocą
telefonu komórkowego nagraj hymn Rybnika.
ZADANIE 2 (10 PUNKTÓW)
Na mapce centrum miasta Rybnika zaznacz następujące obiekty, wykonaj zdjęcia odszukanych obiektów:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Muzeum Miasta Rybnika
Zamek
Teatr Ziemi Rybnickiej
Zabudowania dawnego browaru
Urząd Miasta Rybnika
Fontanna na placu Wolności
Fontanna „Szczupaka”
Szpital „Juliusz”
Gmach Starostwa Powiatu Rybnickiego
Figura św. Jana Nepomucena

ZADANIE 3 (6 PUNKTÓW)
Odszukaj tablice pamiątkowe znajdujące się na płycie rybnickiego rynku oraz na okalających go budynkach.
Odpowiedz na pytania:
Jak nazywał się święty, który głosił kazania na rybnickim rynku? Kiedy miało miejsce to wydarzenie?
……………………………………………………………….
W którym roku miasto odwiedził marszałek Józef Piłsudski? ………………………………
Kiedy nastąpiło przejęcie miasta przez władze polskie po okresie powstań śląskich i plebiscytu?  
………………………………………………………………..
ZADANIE 4 (4 PUNKTÓW)
Rybnik to miasto kwiatów i zieleni. Na podstawie obserwacji poczynionych w okolicach Teatru Ziemi Rybnickiej (Rybnickie Centrum Kultury) oraz sondy ulicznej odpowiedz na pytanie:
•
•

Jaka roślina, obok szczupaka, znajduje się w herbie Rybnika?…………………………
Jaki adres posiada jedna ze stron internetowych miasta? (wykonaj zdjęcie) ………………………

4. RYBNIK - GMACH STAROSTWA POWIATU RYBNICKIEGO
ZADANIE 1 (6 PUNKTÓW)
Na budynku oraz w jego obejściu znajdują się wskazówki, które pozwolą ci na udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
•

W którym roku utworzono powiat rybnicki? …………………………..
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Kto jest obecnie jego starostą? …………………………………………
W którym roku wybudowano gmach starostwa? ………………………

ZADANIE 2 (10 PUNKTOW – MAPA, 2 PUNKTY ODPOWIEDŹ NA PYTANIE)
• Powiat rybnicki obejmuje obecnie miasto i gminę Czerwionka – Leszczyny oraz gminy: Gaszowice, Lyski,
Jejkowice i Świerklany. Zaznacz na mapie ich lokalizację. Do poszczególnych gmin dopasuj ich herby. Pomocą może służyć ci tablice informacyjne umieszczone w okolicy budynku starostwa.
• Odpowiedz na pytanie: Dlaczego herb powiatu rybnickiego nosi nazwę „figury uszczerbionej”. Weź pod
uwagę rejonizację poszczególnych gmin powiatu.
5. JANKOWICE – KOSCIÓŁ PW. BOŻEGO CIAŁA
ZADANIE 1 ( 8 PUNKTÓW)
Na podstawie starych rycin kościoła i jego obejścia zidentyfikuj po dwa podobieństwa i różnice w wyglądzie
dawnym i obecnym:
ZADANIE 2 (10 PUNKTÓW)
Otrzymujesz list od mieszkańca wsi, który od wielu lat przebywa za granica. Jest w nim prośba o przysłanie
fotografii następujących elementów kościoła i placu przykościelnego:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sygnaturki
Figury MB Królowej Świata
Dębu Księdza Walentego
Obrazu Księdza Walentego
Krzyża misyjnegy
Tablica pamiątkowej – hr. Oppersdorffa
Grobu pierwszego proboszcza
Napisu na figurze MB Królowej Świata
Gontów

ZADANIE 3 (10 PUNKTÓW)
Przetłumacz z języka niemieckiego tekst znajdujący się na płycie czołowej nagrobka Lorenca Szwedy -  właściciela dawnej gospody w Jankowicach.
ZADANIE 4 (5 PUNKTÓW)
Na podstawie obserwacji drewnianego kościoła naszkicuj wygląd łączenia jego części drewnianych na tzw.
zrąb.
ZADANIE 5 (5 PUNKTÓW)
Co oznaczają trzy daty umieszczone na cokole figury Anioła znajdujące się przed domem przedpogrzebowym.
Zwróć uwagę na biografię osoby, której poświęcono figurę.
6. JANKOWICE – STUDZIENKA
ZADANIE 1 (5  PUNKTÓW  DLA ZWYCIĘZCY)
Otrzymujesz zaszyfrowane zadanie (szukamy skarbu). Uczniowie odszukują miejsce w którym umieszczono
kolejne cztery zadanie gry terenowej:
1. Butelka wody święconej
2. Hasło imprezy
3. Wiersz Wiktora Bugli
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4. Zadanie matematyczne
Podpowiedź 1: „Szczyt, podwyższenie, ołtarz Słowa Bożego”
Podpowiedź 2: „Miejsce głoszenia tekstów liturgicznych”
Podpowiedź 3: „Z niej głoszone są kazania”
Miejscem gdzie znajduje się „skarb” jest kamienna kazalnica.
ZADANIE 2 ( 9-1 PUNKTÓW)
Przelewanie wody naprzemiennie do dwóch butelek przez trzech członków każdej drużyny  (czas maksymalnie 6 minut). Zwycięża drużyna, w butelce której pozostanie najwięcej wody.
ZADANIE 3 ( 5 PUNKTÓW DLA ZWYCIĘZCY)
Drużyny tworzą  hasło dotyczące toczącej się gry terenowej.
ZADANIE 4 ( 5 PUNKTÓW DLA ZWYCIĘZCY – kto szybciej)
Drużyny otrzymują wiersz Wiktora Bugli „Na kszidłach wiatru”. Którego miejsca w Studzience dotyczy?
Wiktor Bugla
Na krzidłach wiatru
Wiatr już stromom kudli fryzury
i gro na wszystkim głośno jak może,
już dyryguje przirody chórym,
matlo i zmuszo do tańca zboże. (…)
Zajrza też z wierchu i do Studziynki
kaj my za młodu pońć odbywali,
Fatimsko Pani s kamiynnej wnynki
Prosić o wróżba, co bydzie dali.
Milczy Madonna a wiatr szumi,
Już s kożdej strony melodia płynie
pieśniczek, kiere z nos kożdy umi,
jakie „Słowacki” śpiywo na scynie. (…)
Hier ruht in Gott
der Gasthausbesitzer
Lorenz Schweda
aus Kgl.Jankowitz
geb. d. 4 August 1838
gest. d. 27 Oktob. 1886
V. Herr! gib ihm die ewige Ruhe,
und das ewige Licht leuchte ihm!
R. Herr lass ihn ruhen im Frieden.
Amen
ZADANIE 5 (5 PUNKTÓW DLA ZWYCIĘZCY – kto szybciej)
Na podstawie obserwacji w terenie oblicz:
Do liczby określającej datę powstania pierwszej kaplicy w Studzience dodaj łączną liczbę husytów znajdujących się na dwóch obrazach Jana Syrka oraz liczbę paciorków na różańcu umieszczonym w środkowej kaplicy.
Do otrzymanej liczby dodaj taką, aby uzyskać datę roczną naszej gry terenowej.
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Rozwiązanie:
1895 + 17 + 59 = 1971
1971 + X = 2010
X=39
Na zakończenie gry terenowej uczestnicy składają kwiaty w kaplicy przy figurze Księdza Walentego.
Norbert Niestolik – doktor nauk humanistycznych, pracownik Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w
Łodzi (Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim), nauczyciel Gimnazjum im. Księdza Walentego w Jankowicach

RODNiIP „WOM” w Rybniku
proponuje zajęcia na następujących kursach:
• Kircholm 1605. Aktywizujące metody pracy w trakcie zajęć na lekcji historii.
• Realizacja zadań nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w kontekście nowej podstawy programowej.
• Harmonogram działań ewaluacji wewnętrznej w ramach wybranego przez radę pedagogiczną obszaru.
• Bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu w świetle obowiązujących
aktów prawnych.
• Papierowe plecionki - kolorowe liście z różnymi motywami graficznymi.
• Wykorzystanie mas modelarskich w realizacji dodatkowych godzin rejestrowanych.
• Dyskalkulia - rozpoznawanie i usuwanie przyczyn trudności
w uczeniu się matematyki.
• Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz program
walki z nadwagą.
Szczegółowa oferta edukacyjna dostępna
na naszej stronie www.wom.edu.pl
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