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Dziedzictwo, interpretacja, kultura, historia. Rocznik Poznańskiego Centrum 

Dziedzictwa. 

Miasta nie da się opowiedzieć w jeden sposób. Trzeba je przedstawiać zawsze na 

nowo, przystępnie i angażująco, wykorzystując różne metody i formy. Działamy 

wspólnie.  
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Biografie miasta. Monika Herkt Dyrektor Poznańskiego Centrum 

Dziedzictwa 
Dotychczasową biografię naszej instytucji i zespołu zawrzeć można w trzech aktach. Początkowy 

rozdział tej historii rozegrał się w Urzędzie Miasta Poznania, w rytm pierwszych możliwości 

związanych z funduszami europejskimi i rewitalizacją. Drugi kreowaliśmy już jako samodzielny 

podmiot – Centrum Turystyki Kulturowej Trakt – stawiając pierwsze kroki w interpretacji dziedzictwa 

oraz organizując Trakt Królewsko-Cesarski i Bramę Poznania. Trzeci właśnie się rozpoczyna, wraz z 

nową misją, strategią i nazwą: Poznańskie Centrum Dziedzictwa. Czy za kilkanaście lat przyjdzie 

uzupełnić tę biografię o kolejne rozdziały? Zapewne tak. Jak każdy reagujemy na to, co dzieje się w 

otoczeniu, zmieniamy się, szukamy nowych ścieżek, nie porzucając jednak wartości, które od 15 lat są 

dla nas ważne i stanowią przedmiot naszego zainteresowania – dziedzictwa Poznania. Tymczasem, 

nie wybiegając zanadto w przyszłość, skupiamy się na tym, co tu i teraz, czyli Centrum Szyfrów 

Enigma – nowej przestrzeni kulturalno-edukacyjnej na mapie miasta. Pomysł, by je utworzyć, narodził 

się kilkanaście lat temu w głowach społeczników i pasjonatów. Miasto Poznań, dostrzegając jego 

potencjał, zaangażowało się w pozyskanie środków na ten cel i przeprowadzenie procesu 

inwestycyjnego. Tę swoistą sztafetę na końcowym odcinku przejmie nasz zespół. Jeszcze w tym roku 

zaprosimy Państwa do Collegium Martineum na wystawę poświęconą postaciom i wydarzeniom, 

które zmieniły bieg światowej historii. Nie bez przyczyny wstępniak rozpoczęłam od słowa 

„biografia”. To właśnie ono wyznacza horyzont refleksji w tym numerze „Dzikhiego BITa”. Znajdą w 

nim Państwo teksty opowiadające biografie (nie)zwykłych mieszkanek i mieszkańców Poznania (z 

urodzenia, z wyboru, z potrzeby), rzeczy, budynków, dzielnic, które razem tworzą jakże różnorodne 

oblicze naszego miasta. Zachęcam do wczytania się w zebrane przez nas artykuły i wywiady. Napisały 

i napisali je dla Państwa moje koleżanki i moi koledzy z udziałem zaproszonych ekspertek i ekspertów. 

Mam nadzieję, że będą one inspiracją do dalszych indywidualnych poszukiwań, refleksji i snucia 

własnych opowieści o Poznaniu. A my niezmiennie czekamy na Państwa w Bramie Poznania, na 

Trakcie Królewsko-Cesarskim, na naszych fest fyrtlach – Jeżycach, Łazarzu i Wildzie, w Galerii Śluza i 

już wkrótce w Centrum Szyfrów Enigma. Do zobaczenia! 

 

 



Enigma to z greckiego “tajemnica”. Rozmowa z Szymonem Mazurem 
Michał Kępski, PCD: Marian Rejewski to bohater Bydgoszczy, Jerzy Różycki urodzony w Olszanie, na 

terenie guberni kijowskiej, wspominany jest jako absolwent przedwojennego gimnazjum w 

Wyszkowie i tylko Henryk Zygalski to poznaniak. Zasługi tej trójki matematyków mają wymiar 

ogólnopolski, jeśli nie międzynarodowy, czego przykładem może być miejsce doczesnego spoczynku – 

Panteon Narodowy w kościele Świętych Piotra i Pawła w Krakowie. Skąd zatem potrzeba, aby ich losy 

i wpływ na złamanie szyfru Enigmy opisywać właśnie w Poznaniu?  

Szymon Mazur: W Polsce mamy tendencję, by upamiętniać tragedie, klęski i katastrofy narodowe. 

Niewiele jest miejsc: muzeów czy pomników pokazujących nasze sukcesy, zwycięstwa. I nie chodzi 

tylko o sukcesy militarne, ale także odnoszone na innych polach – na przykład w nauce. A złamanie 

zasad działania niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma to sukces poznańskiej i polskiej nauki na skalę 

międzynarodową. To właśnie w Poznaniu w 1930 roku podjęto systematyczne prace nad złamaniem 

Enigmy, które były zaczątkiem rewolucji komputerowej, wymusiły budowę pierwszych maszyn 

„myślących” i programowalnych. To w Poznaniu Rejewski, Różycki i Zygalski zetknęli się z zagadką 

Enigmy i tutaj otrzymali pierwsze informacje na temat nowego niemieckiego szyfru maszynowego. 

Trzej młodzi matematycy, a później kryptolodzy, przyjechali tutaj na studia. Na przełomie 1928/29 

roku wzięli udział w kursie kryptologicznym zorganizowanym przez Oddział II Sztabu Generalnego 

Wojska Polskiego. Byli wyróżniającymi się studentami i najlepiej radzili sobie na kursie. Zygalski w 

parę sekund rozwiązał zagadkę kryptologiczną przedstawioną przez prowadzącego zajęcia. Kurs 

kryptologiczny zorganizowano w Poznaniu, dlatego że poznańscy studenci świetnie znali język i 

kulturę niemiecką, co mogło przydać się w pracach nad rozszyfrowaniem kodu Enigmy. Poza tym w 

Poznaniu mieściła się stacja nasłuchowa, która przechwytywała niemiecką korespondencję radiową. 

Do tej stacji, zapewne na Cytadelę, jeździli uczestnicy kursu, by poznawać zasady nasłuchu i 

przechwytywania depesz. 

Michał Kępski: Jakie były początki upamiętnienia tego przełomowego wydarzenia? 

Szymon Mazur: O muzeum Enigmy walczę już prawie 15 lat. Jako dziennikarz obserwowałem proces 

powstawania Pomnika Kryptologów, który dzisiaj stoi przed Zamkiem Cesarskim i jest moim zdaniem 

jednym z najciekawszych w Poznaniu. Gdy pojawiła się idea jego zbudowania, ogłoszono publiczną 

zbiórkę pieniędzy. Niestety ludzie nie zrzucali się wtedy tak chętnie jak dzisiaj. No i wstyd się 

przyznać, ale pełnej sumy pieniędzy nie udało się zebrać. Inicjatywę uratował Marek Woźniak, 

marszałek województwa wielkopolskiego, który z budżetu samorządowego przeznaczył większą 

kwotę na ten cel. Ciekawy był sam konkurs na pomnik, pojawiło się kilka interesujących projektów, 

ale najbardziej spodobał się monolityczny graniastosłup o podstawie trójkąta. W czasie ogłaszania 

wyników usłyszałem kurtuazyjne słowa, że ten pomnik to trochę za mało, że nasi kryptolodzy są 

godni czegoś większego. A dr Marek Grajek, który był w konkursowym jury, stwierdził stanowczo, że 

historia złamania Enigmy może się stać magnesem przyciągającym turystów do Poznania. Od tego 

momentu chodziłem już z pomysłem w głowie. Był to jednak dopiero początek drogi, bo zupełnie nie 

wiedziałem, jak się za to zabrać, nie wiedziałem, jak i do kogo się zwrócić, żeby powstało muzeum. 

Pracując w Radiu Merkury, próbowałem, z radiowym kolegą Adamem Sołtysiakiem zainteresować 

tematem miejskie i samorządowe instytucje, różne osoby decyzyjne. Wysłaliśmy ponad sto listów do 

wielu osób i instytucji, a odpowiedzi przyszły trzy lub cztery. Pomysł muzeum zgłaszany był także do 

Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, niestety mimo dobrych wyników w głosowaniu nie wszedł do 

finałowej puli projektów przeznaczonych do realizacji. Na szczęście pojawił się „mąż opatrznościowy” 

całego projektu, wtedy radny, a dziś wiceprezydent Poznania – Mariusz Wiśniewski. On, jako 

przewodniczący Komisji Rewitalizacji, zaprosił mnie w listopadzie 2013 roku na łączone posiedzenie 

komisji Rady Miasta Poznania, bym w Sali Sesyjnej przedstawił wizję przyszłego Muzeum Enigmy. 



Radni ten pomysł poparli i wystosowali w tej sprawie apel do prezydenta, marszałka i rektora UAM, 

który był pierwszym formalnym krokiem w kierunku powstania muzeum. Później miasto złożyło 

wniosek do WRPO o dotację na budowę muzeum i – ku mojemu wielkiemu szczęściu – dotacja 

została przyznana. To oznaczało, że mamy pieniądze na budowę. Od tej pory inicjatywa przeszła już w 

ręce Urzędu Miasta Poznania, który prowadzi projekt.  

Michał Kępski: Czyli inicjatywa upamiętnienia kryptologów miała charakter obywatelski, oddolny. 

Jakie były dalsze losy projektu?  

Szymon Mazur: Na początku, przez długi czas, zmagałem się z brakiem reakcji, nie było chętnych do 

pomocy, a nawet do dyskutowania na temat przyszłego muzeum. Temat wielokrotnie 

„podgrzewaliśmy”: zacząłem akcję „Stwórzmy Muzeum Enigmy w Poznaniu” w mediach 

społecznościowych, był Dzień z Enigmą na antenie Radia Merkury czy „Żywa Enigma” prezentowana 

na paradzie świętomarcińskiej, w której „przyciskami” byli harcerze z 100 PDH. Enigma była mojego 

pomysłu, a zbudowały ją zaprzyjaźnione artystki – Ewa Bone i Ewa Kozubal. Muszę powiedzieć, że 

wielka maszyna o wymiarach 4 × 4 metry budziła wielkie zainteresowanie na paradzie. Formą 

upamiętnienia jest także epizod, który przez kilka lat pokazywaliśmy na inscenizacji batalistycznej 

Bitwa o Poznań. 22 lutego 1945 roku niemiecki szyfrant-radiotelegrafista zniszczył Enigmę w mającej 

się poddać Cytadeli. Wiemy, jak to dokładnie wyglądało i gdzie to się stało, więc odtwarzamy tę scenę 

z udziałem rekonstruktorów historycznych z SGRH „Warta”.  

Gdy projekt przejęło miasto i zdecydowano, że będzie on realizowany, do pracy włączyli się naukowcy 

z UAM (choćby matematyk i kryptolog – profesor Jerzy Jaworski), ale także podobni do mnie 

doświadczeni popularyzatorzy historii złamania kodu Enigmy: Tomasz Orłowski i Szymon Dąbrowski. 

Tomasz zajmował się m.in. projektem Enigma. Odszyfrować zwycięstwo w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Wielkopolskiego. Ta objazdowa wystawa była pokazywana w wielu miastach na całym 

świecie. Z kolei Szymon Dąbrowski jest m.in. twórcą międzynarodowych gier kryptologicznych, a 

także pomysłodawcą i realizatorem „Szyfrokontenera”, który był niejako zapowiedzią naszego 

Centrum Szyfrów i służył jako minimuzeum w czasie budowy Centrum Szyfrów Enigma.  

W mieście podejmowano przez te lata także inne inicjatywy dla upamiętnienia kryptologów. UAM 

ustanowił Dzień Kryptologii i organizował z tej okazji konferencje i wykłady, jest tablica pamiątkowa 

w Collegium Minus i wspomniany wcześniej pomnik. Marszałek Marek Woźniak i Urząd 

Marszałkowski od lat propagują historię Enigmy za granicą.  

Michał Kępski: Projekt przez długi czas funkcjonował jako Muzeum Enigmy. Ostatecznie jednak 

przyjął kształt i nazwę Centrum Szyfrów Enigma.  

Szymon Mazur: W trakcie prac chciano wyciąć z nazwy także słowo „Enigma” – jako nazwę 

niemieckiej maszyny szyfrującej – przed czym zaprotestowałem. W Centrum Szyfrów Enigma nie 

chodzi tylko o samą maszynę, ale wszystko, co się wokół niej zdarzyło, a było to m.in. narodzenie 

nowoczesnej kryptografii maszynowej, początki rewolucji komputerowej, kwestie zabezpieczenia 

łączności, łamania szyfrów, kodów i haseł. „Enigma” to z greckiego „tajemnica”, ale jest też 

symbolem popkulturowym, znanym na całym świecie, m.in. za sprawą filmów, książek.  

Michał Kępski: Czy poza dzisiejszą lokalizacją w Collegium Martineum UAM rozważane były inne 

miejsca?  

Szymon Mazur: Od początku myśleliśmy tylko o dwóch lokalizacjach związanych bezpośrednio z 

historią łamania Enigmy w Poznaniu. Był to Zamek Cesarski i Collegium Historicum, dziś noszące 

nazwę Collegium Martineum. Z różnych względów szybko ustąpiliśmy z prób umieszczenia muzeum 



w zamkowych murach. Szkoda, bo Zamek ma wspaniałe, ogromne przestrzenie i tam właśnie 

studiowali nasi kryptolodzy. Z kolei Collegium Martineum, wybudowane po wojnie, nie jest tym 

budynkiem, w którym pracowali kryptolodzy, a jedynie stoi w tym miejscu, w którym mieściła się 

komenda garnizonu. Ostatecznie zdecydowano, że będzie to Collegium położone przy Świętym 

Marcinie. Mam nadzieję, że działanie CSE przyczyni się do rewitalizacji i ożywienia tej ulicy. 

Wielokrotnie widziałem, jak zagraniczni turyści, zapewne Japończycy albo Koreańczycy, bezradnie 

kręcili się wokół pobliskiego pomnika kryptologów. Byli nim bardzo zainteresowani, ale nie wiedzieli, 

z czym on się wiąże. Teraz będą mogli zaspokoić swoją wiedzę.  

Szymon Mazur – poznański dziennikarz, miłośnik i propagator najnowszej historii miasta, fortyfikacji i 

militariów. Absolwent socjologii na UAM.  

 

Biografia Collegium Martineum z wielką historią w tle. Maksym 

Kempiński, PCD 
Jest rok 1847. Na narożniku ulic Św. Marcin i Wałowej (obecnie Kościuszki) ukończono właśnie 

budowę gmachu tzw. intendentury wojskowej, wzniesionej na miejscu dwóch budynków 

szachulcowych. Przechodząc wtedy ówczesnym Sankt Martin-Strasse, zauważylibyśmy, że obiekt ten, 

nawiązujący do średniowiecznej architektury zamkowej, stał samotnie jako dominanta w tym rejonie 

miasta.  

Nieliczne niskie kamienice mieszały się jeszcze z zabudową dawnego przedmieścia, tj. 

gospodarstwami i małymi dworkami. Budynek, oprócz funkcji użytkowej jako siedziby dowództwa 

służb kwatermistrzowskich zapewniających zaopatrzenie dla wojska, miał odgrywać także rolę 

propagandową. Powstające w mieście obiekty związane z funkcjonowaniem twierdzy symbolizowały 

władzę pruską oraz znaczenie armii i jej wysoki status w państwie. Trzy lata później, po drugiej 

stronie ulicy Wałowej, oddano do użytku największą z bram miasta-twierdzy, tj. Bramę Berlińską 

(rejon dzisiejszego przystanku tramwajowego Zamek). Dzisiaj, dochodząc do tego miejsca od 

wschodu, rozpościerają się przed nami szerokie, wielkomiejskie ulice, a w oddali widzimy przestrzeń 

Ronda Kaponiera ze współczesną zabudową. Wtedy jednak w tym miejscu kończyło się otoczone 

przez fortyfikacje miasto, a zamykane na noc bramy potęgowały wrażenie przebywania w swoistej 

twierdzy – więzieniu. 

Budynek długo, bo aż do przełomu XIX i XX w., nie miał w okolicy konkurencji. Rozwój nowoczesnego 

miasta, stymulowany m.in. przez pieniądze pochodzące z wojennej kontrybucji płaconej przez 

Francję, napędzał od lat 70. XIX w. koniunkturę budowlaną. 

Masowo zaczęły powstawać wtedy kilkukondygnacyjne kamienice czynszowe, a w bezpośrednim 

sąsiedztwie intendentury także hotele. Do nich zdążali podróżni kierujący się tu z nieodległego 

dworca kolejowego. Nadzwyczajne zagęszczenie ludności Poznania, brak przestrzeni do dalszego 

rozwoju, starania władz miasta i nowe priorytety rządu w Berlinie spowodowały, że zachodni pas 

fortyfikacji na początku XX w. został zniesiony. Wtedy naprzeciw budynku intendentury rozpoczęto 

budowę monumentalnego gmachu Zamku Cesarskiego, który stał się dominantą nowej 



reprezentacyjnej dzielnicy. Założenie to miało ukazywać potęgę państwa niemieckiego i podkreślać 

status Poznania jako miasta rezydencjonalnego cesarza Wilhelma II. 

Po zwycięskim powstaniu wielkopolskim Zamek z siedziby kajzera stał się jedną z rezydencji 

prezydenta RP, a część gmachu przeznaczono m.in. na Collegium Maius Uniwersytetu Poznańskiego. 

To właśnie na utworzonym tu Wydziale Matematyczno-Filozoficznym w 1929 roku wyłoniono 

spośród najlepszych studentów matematyki kandydatów na tajny kurs kryptologiczny organizowany 

przez polski kontrwywiad. Wśród nich byli: Marian Rejewski, Henryk Zygalski i Jerzy Różycki, którzy 

zasilili szeregi, utworzonego w gmachu intendentury, referatu Biura Szyfrów przy Oddziale II Sztabu 

Głównego WP. Tu, na przełomie lat 20. i 30. XX w., ci genialni matematycy rozpoczęli swoją pracę 

jako kryptolodzy. Uzyskane wtedy doświadczenie zaowocowało podczas pełnych sukcesów prac 

prowadzonych już w Warszawie nad złamaniem kodu niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. To 

wielkie osiągniecie, w zgodnej opinii historyków, miało niebagatelny wpływ na przebieg II wojny 

światowej.  

Po bitwie o Poznań (styczeń–luty 1945) gmach intendentury – uszkodzony, ale nie całkowicie 

zrujnowany – przewidziany został przez władze wojskowe do odbudowy. Rozpoczęte prace szybko 

przerwano w związku z odgórną zmianą decyzji w sprawie przeznaczenia tej działki. Ze względu na 

prestiżową lokalizację w centrum miasta, jak i sąsiedztwo gmachów symbolizujących dawną, 

niemiecką władzę, postanowiono o wzniesieniu tu tzw. Domu Partii, czyli siedziby Komitetu 

Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Obiekt zaprojektowany przez zasłużonego 

urbanistę i architekta Władysława Czarneckiego był nowoczesnym w formie gmachem odwołującym 

się do modernizmu. Wzniesiony w latach 1948–50 był jedną z najbardziej okazałych nowych siedzib 

partyjnych w Polsce. Tu rezydowali sekretarze wojewódzcy, tu funkcjonował regionalny aparat 

partyjny, odbywały się zebrania plenarne czy organizowano kursy marksizmu i leninizmu.  

W 1956 roku, w czasie wydarzeń Poznańskiego Czerwca, cześć demonstrujących – wobec braku 

porozumienia z sekretarzem ds. propagandy – wtargnęła do gmachu. Wywieszono banery, usunięto 

materiały propagandowe, ale samego gmachu nie zdewastowano. Drugim niezwykłym epizodem w 

dziejach budynku były wydarzenia ze stycznia 1990 roku, kiedy grupa studentów NZS-u rozpoczęła 

okupację obiektu, żądając przekazania go przez likwidowaną PZPR na cele społeczne. Tak też się stało 

(decyzją prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego) i do 2015 roku budynek funkcjonował jako 

Collegium Historicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w którym kształciły się m.in. kolejne 

pokolenia historyków, archeologów czy etnologów. Po przeprowadzce wydziału na kampus Morasko 

gmach w 2018 roku nazwano Collegium Martineum. Wkrótce będzie się w nim mieścić m.in Centrum 

Szyfrów Enigma z ogólnodostępną mediateką. W jej ramach gromadzone będą źródła w formie 

cyfrowej oraz popularyzowana historia budynku i tej części miasta. 

 

 



Kim byli pogromcy enigmy? Agnieszka Jankowiak-Maik 
Choć ich badania znacząco przyczyniły się do odmienienia losów II wojny światowej, nigdy nie zostali 

należycie docenieni na forum międzynarodowym. Sukces rozszyfrowania Enigmy przypisano 

brytyjskim kryptologom i taki obraz utrwalił się w świecie. Dopiero niedawno na 

Zachodzie pojawiły się pierwsze sugestie, że należy także docenić wysiłek Polaków. Na szczęście w 

naszym kraju wiedza na ich temat jest coraz bardziej powszechna. Marian Rejewski, Henryk Zygalski i 

Jerzy Różycki to przykłady genialnych umysłów. Kryptolodzy zawsze podkreślali zespołowy charakter 

swojej niezwykłej pracy. Kim byli nasi bohaterowie? 

Marian Rejewski 
Marian Rejewski pochodził z Bydgoszczy. Urodził się 16 sierpnia 1905 roku w polskiej rodzinie o 

patriotycznych tradycjach – i to podejście rozwijał w szkole. Jak pisał Marek Grajek w książce Enigma. 

Bliżej prawdy:  

„Bertrand Russell zwykł mawiać, że geniusz to zdrowy rozsądek posunięty do granic. Jeśli to prawda, 

Rejewski zasadniczą część talentu odziedziczył. Zarówno po stronie ojca, nieźle prosperującego kupca 

tytoniowego, jak i w rodzinie matki […] zdrowy rozsądek i zwyczaj stąpania twardo po ziemi były 

cenionymi cechami”.  

Marian ukończył niemiecką szkołę podstawową (był dzięki temu dwujęzyczny, co w przyszłości 

stanowić będzie dodatkowy atut), a następnie renomowane gimnazjum. Od najmłodszych lat 

przejawiał niezwykły talent w zakresie matematyki i fizyki: „Marian Rejewski był pasjonatem 

matematyki i jego wygląd dokładnie temu odpowiadał. Był najmłodszym z siedmiorga rodzeństwa, 

nosił okulary i cechowała go powaga wyglądu i zachowania”. Niezwykłe umiejętności zaowocowały 

podjęciem przez niego studiów na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu 

Poznańskiego.  

Tu spotkał ludzi, którzy pomogli mu rozwinąć talent. Prawdziwym mentorem młodego Rejewskiego 

został prof. Zdzisław Krygowski, który szybko dostrzegł niezwykłe uzdolnienia studenta. To właśnie 

pod jego kierunkiem Rejewski napisał pracę Opracować teorię funkcji podwójnie periodycznego 

drugiego i trzeciego rodzaju oraz wskazać jej zastosowanie do całkowania równań Lamego. Po 

uzyskaniu dyplomu Rejewski otrzymał propozycję asystentury u profesora. Kiedy mjr Franciszek 

Pokorny i por. Maksymilian Ciężki poszukiwali studentów na specjalny kurs szyfrów, Marian Rejewski 

był oczywistym kandydatem.  

Choć na kursie zdecydowanie wyróżniał się na tle innych studentów, to zanim podjął pracę w Biurze 

Szyfrów, najpierw wyjechał na staż uniwersytecki do Getyngi. Tęsknił jednak za domem i ukochaną, 

która pozostała w Bydgoszczy. W niemieckim mieście panował już wówczas wybitnie antysemicki 

klimat, co również nie podobało się Rejewskiemu – „pobyt w Getyndze wiązał się zatem w równym 

stopniu z wyższą matematyką, jak i z toksycznym klimatem politycznym”. Do Poznania powrócił we 

wrześniu 1930 roku, gdzie kontynuował asystenturę u prof. Krygowskiego. Został też dokooptowany 

do zespołu w poznańskiej sekcji Biura Szyfrów, w którym działali już aktywnie jego późniejsi 

współpracownicy: Jerzy Różycki i Henryk Zygalski. Historycy podkreślają niezwykłą lotność umysłu i 

kreatywność młodego kryptologa. Te cechy były bardzo przydatne w nowej pracy.  

We wrześniu 1932 roku cała trójka przeniosła się do Warszawy, gdzie zajmowali się rozszyfrowaniem 

kodu Kriegsmarine. Następnie zostali przydzieleni do prac nad rozszyfrowaniem Enigmy. Zdzisław J. 

Kapera w książce Marian Rejewski. Pogromca Enigmy pisał o rezultatach tej pracy: „Dogłębna wiedza 

matematyczna, błyskotliwe założenia i niezwykła intuicja wystarczyły Rejewskiemu, aby pokonać 



maszynowy kod Enigmy, który nie tylko Niemcy, ale także Anglicy i Amerykanie uznali za absolutnie 

bezpieczny”. W ostatnich dniach 1932 roku Rejewski zameldował o złamaniu kodu. Nie kończyło to 

jednak pracy, bowiem Niemcy systematycznie zmieniali kody. Kolejne miesiące upłynęły więc 

zespołowi na ustalaniu aktualnego klucza, co umożliwiało stosunkowo regularne odczytywanie 

niemieckich depesz. W swoich wspomnieniach Rejewski podkreślał, że „aby odczytać 90 procent 

depesz, wystarczyło tylko zatrudnić więcej radiotelegrafistów i wyszkolić dodatkowych kryptologów”.  

W 1936 roku kryptolog rozpoczął pracę nad stworzeniem cyklometru. To innowacyjne narzędzie 

zdecydowanie ułatwiło zadanie całemu zespołowi.  

Marian Rejewski został odznaczony przez prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi oraz otrzymał 

nagrodę pieniężną, która pozwoliła mu na ustabilizowanie sytuacji rodzinnej. Zawarł małżeństwo z 

Ireną Lewandowską i miał z nią dwójkę dzieci.  

Gdy wybuchła II wojna światowa, Marian Rejewski został zmobilizowany i wraz z Biurem Szyfrów 

musiał opuścić Warszawę, w której pozostała jego rodzina. Dotychczasowi mocodawcy nie zadbali 

jednak o bezpieczną podróż swego pracownika. Dostał się do Rumunii, a po bezskutecznej próbie 

uzyskania brytyjskiej wizy ruszył do Paryża. Tam przydzielono go do radiowywiadu. W czerwcu 1940 

roku zespół ewakuował się na południe Francji, gdzie, we współpracy z Brytyjczykami i Francuzami, 

prowadzili prace nad dekryptażem niemieckich depesz. Kryptolodzy nie pozostali tam jednak długo, 

gdyż wkrótce ewakuowano ich do Algieru, gdzie pozostali do jesieni 1940 roku. Po powrocie do 

Francji znaleźli się w tajnym ośrodku Cadix, w którym odnieśli szereg sukcesów. Do Rejewskiego i 

Zygalskiego niestety nie dołączył już Różycki, który zginął w katastrofie morskiej.  

Po wkroczeniu Niemców do południowej części Francji nastąpiła kolejna ewakuacja. Celem podróży 

była Wielka Brytania, jednak obaj kryptolodzy zostali internowani na terenie Hiszpanii. Zdzisław 

Kapera opisuje: „30 stycznia 1943 roku Rejewski i Zygalski po przekroczeniu granicy w górach zostają 

pozostawieni własnemu losowi przez przewodnika. Oddalają się od granicy, ale nie docierają głębiej 

na teren Hiszpanii. Ostatecznie znaleźli się w obozie dla internowanych, […] skąd szczęśliwie dość 

szybko zostają uwolnieni dzięki staraniom PCK”. Następnie przez Portugalię i Gibraltar trafili do 

Londynu, gdzie przydzielono ich do Batalionu Łączności Naczelnego Wodza, sekcji „N”, w której 

prowadzili spektakularne działania.  

W związku z planowaną operacją w Normandii naukowcy zostali przydzieleni do zupełnie nowych 

zadań – pracowali w sekcji „R”, w której mieli do czynienia z szyframi rosyjskimi. Nie wykorzystano ich 

doświadczenia w pracy nad rozszyfrowywaniem niemieckich depesz. Na początku maja 1945 roku 

obaj kryptolodzy ponownie odwiedzili Francję, gdzie odzyskali część swoich rzeczy.  

Po zakończeniu wojny Rejewski i Zygalski znaleźli się w Szkocji na Kursie Doskonalenia Administracji 

Wojskowej, lecz gdy Rejewskiemu udało się nawiązać kontakt z żoną Ireną, zapadła decyzja o 

powrocie do kraju.  

Rejewski wylądował w Gdyni 20 listopada 1946 roku – został przywitany niecodziennymi słowami: 

„Nie bójcie się, nic wam nie zrobimy”. Zamieszkał w Bydgoszczy, gdyż jego warszawskie mieszkanie 

zajęli dzicy lokatorzy. Podjął pracę w zakładach Kabel Polski. Szybko zainteresowała się nim bezpieka, 

w marcu 1950 roku stracił pracę. Przeszłość w Biurze Szyfrów uniemożliwiała mu awans we 

wszystkich podejmowanych przez niego pracach. Marek Grajek konkluduje: „Dość szybko zrozumiał 

ten mechanizm, a zdając sobie sprawę z kruchości własnej pozycji w komunistycznym państwie, 

zrezygnował z wszelkich ambicji, by chronić rodzinę”. Zajmował więc podrzędne stanowiska w 

działach księgowych, a karierę zakończył w 1966 roku. Po przejściu na rentę zaczął spisywać swoje 

wspomnienia. Rejewski zaangażował się również w prostowanie historycznych nieścisłości w 



pojawiających się publikacjach o złamaniu szyfru Enigmy, „udzielając nieskończonych wywiadów 

historykom i dziennikarzom z całego świata oraz uzupełniając redakcję własnych wspomnień”. Zmarł 

nagle w lutym 1980 roku i został pochowany na dawnym wojskowym cmentarzu na Powązkach w 

Warszawie.  

Henryk Zygalski 
Henryk Zygalski urodził się w 1908 roku w Poznaniu. Jego rodzice należeli do średniej warstwy 

mieszczaństwa, prowadzili pracownię krawiecką. Henryk kształcił się w Gimnazjum św. Marii 

Magdaleny i bezpośrednio po maturze rozpoczął studia matematyczne na Uniwersytecie Poznańskim.  

Dermot Turing zauważył: „Zygalski lubił muzykę, obaj zaś [Zygalski i Różycki – przyp. red.] lubili 

zabawę, dziewczęta oraz łamigłówki związane z szyframi z podwójnym przestawieniem”.  

Henryk, podobnie jak nasi pozostali bohaterowie, zdecydowanie wyróżniał się na tle studentów i już 

na trzecim roku został przyjęty na specjalistyczny kurs kryptologiczny. Po studiach rozpoczął pracę na 

uniwersytecie, ale jednocześnie pracował w radiokontrwywiadzie poznańskiej filii Biura Szyfrów. W 

1932 roku wraz z Rejewskim i Różyckim zatrudniony został w Biurze Szyfrów Sztabu Głównego 

Wojska Polskiego. Od tego momentu jego los na długo połączył się z losem kolegów.  

Złamanie szyfru Enigmy stało się możliwe dzięki metodzie opracowanej właśnie przez niego – tzw. 

płachty Zygalskiego pomagały w ustaleniu kolejności wirników kodujących Enigmy. 

Dalsza historia kryptologa pokrywa się z opisanymi już losami Rejewskiego – we wrześniu ewakuował 

się wraz z zespołem do Rumunii, następnie do Francji i Algieru. Po powrocie na kontynent wspólnie z 

Rejewskim pracował w tajnym ośrodku Cadix, następnie – po internowaniu w Hiszpanii – dostał się 

ostatecznie do Wielkiej Brytanii.  

Drogi naszych bohaterów rozeszły się dopiero po wojnie, Zygalski bowiem nie powrócił z emigracji. 

Czas w Wielkiej Brytanii spędzał w doborowym towarzystwie: „Około 1950 roku najważniejszą osobą 

w jego życiu stała się wdowa po brytyjskim oficerze Berta Blofield, z którą połączyły go wspólne 

upodobania muzyczne”. Podjął pracę jako nauczyciel matematyki w podlondyńskim Wandsworth. Na 

emeryturze wraz z partnerką zamieszkał w Liss.  

Rok przed śmiercią otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Polskiego na Obczyźnie, odbierał 

go częściowo sparaliżowany przez toczącą go chorobę. Zmarł w 1978 roku w Liss. Ukochana nie 

chciała żyć bez niego: „Oprócz talentów matematycznych i muzycznych musiał być człowiekiem 

wartym wielkiego i pięknego uczucia, wkrótce po jego śmierci bowiem Berta Blofield uznała, że życie 

bez niego nie przedstawia wartości”.  

Jerzy Różycki 
Jerzy Różycki urodził się w 1909 roku w Olszanie. Marek Grajek podkreślił, że: „Jerzy Różycki jako 

jedyny spośród całej trójki nie pochodził z ziem dawnego zaboru pruskiego, wnosząc do zespołu 

ducha polskich Kresów”. Jeszcze w czasie wojny Jerzy rozpoczął edukację w Polskim Gimnazjum 

Kresowym, jednak zmuszony został ją przerwać ze względu na wojenną zawieruchę. Szkołę ukończył 

w Wyszkowie nad Bugiem. Marek Grajek podkreślił wpływ tradycji na losy młodego naukowca: 

„Kariera naukowa była logicznym wyborem w rodzinie magistra farmacji, absolwenta uniwersytetu 

petersburskiego”. Różycki rozpoczął więc studia na Uniwersytecie Poznańskim, oczywiście na 

Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Poza miłością do matematyki pociągały go również 

geografia, astronomia i języki obce, zwłaszcza niemiecki.  

Gdy Instytut Matematyki został zaangażowany w działalność Biura Szyfrów, Jerzy Różycki znalazł się 

w gronie wybitnych studentów, którzy pomyślnie przeszli test. Podzielił losy kolegów – Mariana 



Rejewskiego i Henryka Zygalskiego. Do 1941 roku pracował nad szyframi Enigmy, wraz z Zygalskim i 

Rejewskim odszyfrowali również niemiecki system telegraficzny. Praca Różyckiego to tzw. metoda 

zegara, która pozwalała określić wybór i ustawienie wirnika w maszynie Enigma. Latem 1941 został 

wraz z zespołem oddelegowany do Algieru. Kryptolodzy pracowali na obszarze działań o kluczowym 

znaczeniu dla aliantów. 

Na przełomie 1941 i 1942 roku otrzymał rozkaz powrotu do Francji – ten okazał się jednak tragiczny. 

Jerzy Różycki zginął w katastrofie statku Lamoricière, którym wracał z Algieru do ośrodka dekryptażu 

w Cadix. Zachowały się wspomnienia Henryka Paszkowskiego, który przeżył katastrofę:  

„Bez słowa zaczęliśmy szykować się do skoku do morza. Ralewski [Graliński] około 12 opuścił nas i 

poszedł na dziób. Około 12.10, po krótkiej rozmowie poszedł za nim Rouget [Różycki] Smolny 

[Smoleński] i ja zostaliśmy w barze. Około 12.20 woda sięgnęła mostka koło baru i zaczęła dostawać 

się do baru. Wyszliśmy zatem i próbowaliśmy dotrzeć na rufę. Gdy tam się znaleźliśmy, Ralewskiego 

ani Rougeta nie było widać. […] O 12.27 (według mego naręcznego zegarka) skoczyłem do morza”.  

Syn Jerzego Różyckiego miał wówczas ponad dwa lata. Nigdy nie poznał ojca. Informacja o katastrofie 

nie dotarła jednak do Niemców, którzy jeszcze kilkanaście miesięcy po katastrofie poszukiwali 

genialnego Polaka.  

Marian Rejewski, Henryk Zygalski i Jerzy Różycki bez wątpienia należą do grona najbardziej wybitnych 

kryptologów XX wieku. Mieli ogromny wkład w rozszyfrowanie Enigmy i – tym samym – odwrócenie 

losów wojny. Ich praca ocaliła życie setek, a być może tysięcy ludzi. Na pełne uznanie swych dokonań 

musieli jednak czekać długo. W PRL byli „skażeni” współpracą z przedwojennym wywiadem. Nikomu 

nie przyszło do głowy, by wykorzystać ich wiedzę i umiejętności. Długo byli zapomniani już w wolnej 

Polsce. Dopiero w 2000 roku zostali pośmiertnie odznaczeni Krzyżami Wielkimi Orderu Odrodzenia 

Polski przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.  

Agnieszka Jankowiak-Maik – historyczka, nauczycielka i aktywistka edukacyjna znana w sieci jako 

Babka od histy, redaktorka naczelna serwisów CiekawostkiHistoryczne.pl i TwojaHistoria.pl, autorka 

licznych prac naukowych z zakresu najnowszej historii Polski, artykułów popularnonaukowych 

dotyczących kobiet w historii, publicystka serwisu Lubimyczytac.pl, laureatka XIV edycji Nagrody im. 

Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”. 

 

Wykorzystane cytaty pochodzą z następujących książek:  

● M. Grajek, Enigma. Bliżej prawdy, Dom Wydawniczy Rebis 2007;  

● Z. J. Kapera, Marian Rejewski. Pogromca Enigmy, The Enigma Press 2005;  

● M. Rejewski, Wspomnienia z mej pracy w Biurze Szyfrów Oddziału II Sztabu Głównego w 

latach 1930–1945, Wydawnictwo Naukowe UAM 2011;  

● D. Turing, XYZ. Prawdziwa historia złamania szyfru Enigmy, Dom Wydawniczy Rebis, 2018. 

 



 

Wygrać z czasem. Polskie narzędzia, które pomogły złamać szyfr 

Enigmy. Grzegorz Wanat, PCD 
Niewyobrażalna ilość kombinacji generowanych przez szyfr Enigmy była wyzwaniem, przed jakim 

stanęły zespoły kryptologów państw zainteresowanych tajemnicami Republiki Weimarskiej, a później 

III Rzeszy. Niemieccy kryptolodzy byli pewni, że szyfr, którym posługiwały się ich siły zbrojne, jest 

odporny na złamanie przez przeciwnika w racjonalnym czasie. Przekonanie to okazało się błędne, a u 

podstaw jego fałszywości leżało założenie, że szyfr Enigmy będzie łamany metodami znanymi z 

czasów poprzedniej wojny, bazującymi na analizie zaszyfrowanego tekstu od strony językowej przez 

zespoły lingwistów i tłumaczy. Nie przewidziano, że przeciwnikiem szyfru maszynowego staną się 

inne maszyny. Poznanie tajemnic skrywanych przez szyfr Enigmy wymagało od polskich 

matematyków odtworzenia konstrukcji nieznanego urządzenia oraz odgadnięcia obowiązującego 

klucza danej wiadomości, którym było odpowiednie ustawienie początkowe wirników. Geniusz 

Mariana Rejewskiego oraz zdobyte przez francuski wywiad materiały pozwoliły na zrekonstruowanie 

maszyny, stworzenie polskich kopii urządzenia oraz złamanie szyfru Enigmy. By móc w pełni 

skorzystać z tego osiągnięcia, należało jednak opracować metodę szybkiej weryfikacji ustawień 

początkowych maszyny szyfrującej, które przy użyciu tylko trzech wirników można było rozmieścić na 

105 456 sposobów. W takich warunkach zrodził się pomysł przeciwstawienia Enigmie innej maszyny. 

Cyklometr 
Marian Rejewski zauważył, że każda depesza zaszyfrowana Enigmą rozpoczyna się od ciągu sześciu 

liter będących dwukrotnie powtórzonym kluczem do wiadomości. Oznaczało to, że każda pierwsza i 

czwarta, druga i piąta oraz trzecia i szósta litera są tymi samymi literami. Jeśli w danym dniu 

przechwycono odpowiednią liczbę depesz, to można było zaobserwować pewną cykliczność szyfru 

Enigmy, co umożliwiało stworzenie katalogu wszystkich możliwych ustawień wirników maszyny. 

Ręczne opracowanie takiego katalogu mogłoby zająć wiele lat, dlatego Biuro Szyfrów zdecydowało 

się na usprawnienie pracy przy pomocy urządzenia. Do sprawdzania liczby i długości cykli stworzono 

cyklometr będący połączeniem dwóch zestawów wirników z prostym wyświetlaczem w formie lamp. 

Nowatorskie urządzenie umożliwiło przeanalizowanie i skatalogowanie wszystkich możliwych 

charakterystyk cykli Enigmy w ciągu roku. Po zakończeniu tego procesu ustalenie klucza do depeszy 

zajmowało zaledwie kilka minut. Katalog ustawień Enigmy stał się nieaktualny na skutek zmian 

konstrukcji maszyny szyfrującej, a jego dalsze wykorzystanie ostatecznie przekreśliły nowe procedury 

bezpieczeństwa niemieckiej łączności.  



 

Płachty Zygalskiego 
Wprowadzenie szyfrowania każdej depeszy w oparciu o klucz wybierany przez szyfranta (a nie jak 

dotąd obowiązujący klucz dzienny) uniemożliwiało zebranie wystarczającej ilości materiału do 

ustalenia pełnych cykli generowanych przez dane ustawienie urządzenia. Użytkownicy Enigmy nie 

zrezygnowali jednak z zasady podwójnego szyfrowania klucza, co umożliwiało wykrywanie 

specyficznego, jednoznakowego cyklu, w którym dana litera klucza w odstępie trzech kroków 

przekształcała się w tę samą literę tekstu zaszyfrowanego. Stanowiło to punkt zaczepienia do 

zaprojektowania nowych narzędzi wspomagających dekryptaż. Płachty były arkuszami papieru z 

wyciętymi otworami w miejscach występowania charakterystycznych cykli szyfru Enigmy, a celem ich 

stosowania było odnalezienie ustawień początkowych wirników. Narzędzie to przypominało w swej 

koncepcji wykorzystywany wcześniej przez polskich kryptologów katalog cykli, jednak dostosowany 

do nowych warunków wynikających ze zmian w niemieckiej łączności. Dla działania tej metody 

konieczne było przygotowanie zestawów płacht do każdej kombinacji ustawień wirników, co było 

zadaniem niezwykle pracochłonnym. Dla trzech wirników należało przygotować 468 płacht i ręcznie 

wykonać ponad 200 000 otworów w odpowiednich pozycjach. Użycie płacht polegało na założeniu 

określonych pozycji wirników i nałożeniu na siebie kilku płacht na podświetlonej powierzchni. Jeśli po 

zakończonej pracy z jakiegoś otworu przebijało się światło, znaczyło to, że odgadnięto odpowiednie 

ustawienie wirników.  

 

Bomba Rejewskiego 
Równolegle do płacht opracowano alternatywne narzędzie nazwane bombą. Urządzenie składało się 

sześciu zestawów wirników Enigmy, silnika oraz mechanizmu kontrolnego. Celem maszyny było 

szybkie sprawdzenie wszystkich możliwych kombinacji ustawień trzech wirników i wykrycie użytego 

ustawienia z poszukiwaną powtarzającą się literą cyklu. Maszyna, trafiając na powtórze - nie, 

zatrzymywała się, umożliwiając zanotowanie prawdopodobnej pozycji początkowej wirników. 

Zbadanie wszystkich pozycji rotorów przez jedno urządzenie zajmowało jedynie 12 godzin. W celu 

przyspieszenia prac korzystano jednocześnie z sześciu bomb kryptologicznych, co skracało czas 

znalezienia klucza do dwóch godzin. Urządzenia zostały zaprojektowane i wykonane przez 

współpracującą z wywiadem warszawską firmę AVA w zaledwie miesiąc od otrzymania instrukcji z 

Biura Szyfrów. Bomba Rejewskiego była rewolucyjnym wynalazkiem i pierwszą w historii 



wyspecjalizowaną maszyną do łamania szyfrów, której koncepcja stanowiła podstawę dalszych 

zmagań aliantów w procesie łamania szyfru Enigmy.  

 

Złamanie szyfru Enigmy przez Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego było 

wydarzeniem przełomowym na wielu płaszczyznach. Sukces wywiadowczy był jednocześnie 

rewolucją w świecie kryptologii, w której zastosowanie matematyki dało impuls do powstania 

urządzeń wspomagających dekryptaż niemieckich depesz, co z kolei w szczególny sposób wpłynęło na 

rozwój informatyki. Jeszcze podczas drugiej wojny światowej powstały skomplikowane urządzenia 

inspirowane założeniami polskich matematyków, a prawdziwym przełomem było skonstruowanie 

programowalnych maszyn mogących rozwiązać różnorodne problemy, wytyczając drogę do 

powstania współczesnych komputerów. Warto pamiętać, że początek tej historii rozpoczął się na 

poznańskim kursie szyfrów w 1929 roku. 

Programowanie jako “babski zawód” - herstorie cyfrodziewczyn. Anna 

Gruszka 
Mam takie wspomnienie z dzieciństwa: jestem mała, może sześcio-, siedmioletnia. W moim 

rodzinnym domu w kuchni była szuflada, w której mama trzymała prostokątne, sztywne kartki do 

robienia notatek, listy zakupów. Kartki miały ucięty jeden róg, a na odwrocie wydrukowane jasnym, 

szarym tuszem rzędy cyfr. Pamiętam, że świetnie nadawały się do zabaw w biuro, sklep – służyły jako 

system porządkujący dziecięce wyobrażenia o tym, co robi się w pracy. Kodowałam w sobie tylko 

znany sposób różne wartości na arkuszach, których przeznaczenia nie znałam. 

Później okazało się, że to tzw. kartki perforowane, które przynosił z pracy mój tata – służyły jako 

nośnik stosowany do zapisu informacji w maszynach z automatycznym przetwarzaniem danych. Nie 

wiem, czy wtedy łączyłam to z informatyką, jakie w ogóle miałam o niej wyobrażenia. To były czasy, 

w których komputer w domu był jeszcze rzadkością. Pamiętam też, że moja ciocia wykładała na 

Politechnice Śląskiej – na wydziale informatyki. O ile dobrze wtedy zrozumiałam, to mówiła, że do 

tych studiów nie trzeba nawet umieć włączać komputera, wystarczy tylko świetnie znać matematykę. 

To wszystko było bardzo niejasne, ale interesujące. Mniej ciekawe były za to lekcje informatyki w 

szkole. Potem, w procesie dorastania, okazało się, że programowanie i informatyka to raczej świat 

chłopaków. Dla dziewczyny z łatką „humanistki” ten obszar był gdzieś zupełnie obok – moje zdolności 

pojmowania matematyki drastycznie się kurczyły. Każdy/każda chyba pamięta szkolne zrzędzenia w 

stylu: „A do czego to mi się przyda?”.  

No więc były takie osoby, którym się to przydało (tym, którzy związali swoją przyszłość z 

matematyką). Jak pokazuje historia (chociaż zdecydowanie niedostatecznie), dorobek naukowy i 

wkład w rozwój nauk ścisłych i informatyki to też dorobek i wkład kobiet – również Polek. Osiągnięcia 



Polaków związane z matematyką, jak w przypadku Rejewskiego, Zygalskiego i Różyckiego – „łamaczy” 

Enigmy – upamiętniane są pomnikami, muzeami, nazwami ulic. Co z dziedzictwem kobiet?  

Na arenie światowej wynalazki kobiet takich jak Ada Lovelace czy Hedy Lamarr uznawane są za 

podwaliny dzisiejszego cyfrowego świata. Ada Lovelace zapisała się w historii jako pierwsza 

programistka na świecie. Została wprowadzona w świat matematyki przez swoją matkę – jako 

dziecko interesowała się mechaniką i nowinkami technicznymi. Pomimo braku możliwości 

studiowania, zarezerwowanego w XIX wieku jedynie dla mężczyzn i korzystając z przywileju swojej 

klasy, Ada rozwijała swoją pasję związaną z naukami ścisłymi, prześcigając nauczycieli, budując 

wiedzę dzięki kontaktom z wielkimi umysłami epoki. Zasłynęła dzięki Maszynie Analitycznej Charlesa 

Bobbage’a – tłumacząc opis działania maszyny uznawanej czasami za pierwszy komputer, dodała 

swoje autorskie notatki (w tym pierwszy opublikowany algorytm, który miał mieć zastosowanie w 

wynalazku, który pierwotnie liczył jedynie wartości liczbowe, a w zamyśle Ady miał nawet 

komponować muzykę – znajdować wiele zastosowań wykraczających poza matematykę).  

Hedy Lamarr, próbująca robić karierę w trakcie złotej ery Hollywood, w przerwach od planów 

filmowych zajmowała się wymyślaniem wynalazków. Kontakty z techniką umożliwiło jej małżeństwo z 

Fritzem Mandlem, faszystą i biznesmenem mającym relacje z ówczesną elitą władzy, ale też 

zajmującym się m.in. systemami łączności radiowej. Po rozwodzie i ucieczce do Londynu, w 1941 

roku wraz z przyjacielem, pianistą Georgiem Antheilem opatentowała system sterowania FHSS (ang. 

frequency-hopping spread spectrum). Używany był on (ze zmianami) przez wojsko Stanów 

Zjednoczonych, a finalnie posłużył jako podstawa sieci GSM. Odkrywcy zostali uhonorowani nagrodą 

amerykańskich wynalazców za zasługi dla rozwoju elektroniki.  

Z kolei dzięki Margaret Hamilton możliwe były misje kosmiczne. Zrobiła karierę w świecie nauk 

ścisłych – szefowała wydziałowi inżynierii oprogramowania MIT Instrumentation Laboratory, 

programującemu dla NASA, w tym na potrzeby komputerów pokładowych w misjach Apollo. System 

Apollo Guidance Computer (AGC) zaprowadził pierwszych ludzi na Księżyc. Od 1959 roku pracowała 

przy programowaniu komputerów, chociaż był to temat, którego nie dało się nawet studiować – 

programowanie dopiero się kształtowało. Programy wymyślane były od zera, metodą prób i błędów, 

po nocach spędzonych nad algorytmami. Praca dla absolutnych pasjonatek. Również Polek!  

O programistkach – polskich cyberdziewczynach – nie wiedziałam nic. Słyszałam coś o komputerze 

Odra i to był koniec mojej wiedzy o polskiej informatyce. Nie wyobrażałam sobie, że polskie 

programowanie było możliwe dzięki kobietom, które sfeminizowały ten zawód, tak jak Margaret 

Hamilton – wymyślając programowanie na bieżąco. Były doceniane, piastowały wysokie stanowiska, 

robiły kariery na równi z mężczyznami.  

Karolina Wasilewska w swojej książce Cyfrodziewczyny. Pionierki polskiej informatyki (Krytyka 

Polityczna 2020) pisze: „Były to również czasy, gdy w zespołach, które konstruowały pierwsze 

komputery, pracowały kobiety – nierzadko stanowiły jedną trzecią ich pracowników. I nikogo to nie 

dziwiło. A programistka? To dopiero był «babski zawód»”. Kobiety studiujące matematykę na 

uczelniach były normą, pojawiające się dopiero specjalizacje „maszyn matematycznych”, pomimo że 

nie do końca wiadomo było, czym są, przyciągały studentki chcące uczyć się czegoś zupełnie nowego. 

Mniej kobiet studiowało na politechnikach, ale pamiętajmy, że podstawy informatyki to po prostu 

matematyka i jej algorytmy.  

Cyfrodziewczyny. Pionierki polskiej informatyki to historia kobiet, ale też wspaniała opowieść o 

polskich ambicjach i uporze w tworzeniu własnych komputerów w czasach, w których maszyny te 

dopiero się rozwijały: miniaturyzowały, zwiększały swoje możliwości i co najważniejsze – 

zastosowanie w życiu codziennym (np. w Polsce do obliczania rozłożenia obciążenia energetycznego 



na terenie kraju). Autorka dotarła do dawnych programistek, które ze zdziwieniem przyjmowały 

zainteresowanie ich dorobkiem.  

Historię informatyki poznajemy przez osobiste historie bohaterek, odgrzebane z pamięci, ale też 

przez dokumenty, informacje o zakładach zajmujących się budową maszyn cyfrowych, jak 

wrocławskie zakłady Elwro, pamięć o osobach, które już nie żyją, jak choćby Wanda Rutkiewicz, którą 

znamy raczej jako himalaistkę – a nie programistkę. W relacjach kobiet widać, że praca stanowiła 

przede wszystkim pasję, pozwalała na nieustanny rozwój i kreowanie każdorazowo programów od 

podstaw. Problemem może być hermetyczny styl opisujący zagadnienia związane z aspektami 

technologicznymi, ale jego specyfika trafnie oddaje to, jak zmienił się język informatyki: od 

dostępnego jedynie specjalistom do codziennych, szeroko zrozumiałych pojęć, które weszły do języka 

wraz z upowszechniającą się komputeryzacją.  

Cyfrodziewczyny to, poza solidną dawką herstorii, również analiza tego, jak wyglądał rozwój i jak 

doszło do upadku branży komputerowej w Polsce wraz z końcem PRL. Książki nie należy traktować 

jako kompletnej historii polskiej informatyki, tylko mało znanego aspektu (herstorycznego) dorobku 

naukowego i technologicznego.  

Opowieść kobiet, do których udało się dotrzeć autorce, otwiera oczy na zupełnie przemilczaną 

historię, której powinno się uczyć w podstawówce – tak, by pokazywać dziewczynom i chłopcom, że 

nie ma podziału na męskie i żeńskie zawody, mózgi, studia. 

Współcześnie do kodowania zachęca się dziewczyny poprzez specjalne projekty i programy, tworzone 

na przykład przez Fundację Girls Code Fun, która prowadzi między innymi inicjatywę Klub Koderek 

Ada, na cześć XIX-wiecznej uczonej. Powoli wracamy do myślenia z lat 50. ubiegłego wieku, kiedy 

kobiety w naukach ścisłych nikogo nie dziwiły.  

Anna Gruszka – pracownica kultury, antropolożka, etnobotaniczka, aktywistka ekofeministyczna. 

 

 



Kredowa tablica i interaktywny monitor. Lekcje matematyki i 

informatyki w polskiej szkole. Rozmowa z Zytą Czechowską 
Natalia Szenrok-Brożyńska, PCD: Dlaczego współczesne pokolenie dorosłych ma często problemy z 

matematyką? Mam wrażenie, że wielu rodzicom trudno jest pomóc dzieciom choćby w odrabianiu 

zadań domowych z matematyki – już na wczesnym i bardzo podstawowym poziomie edukacji.  

Zyta Czechowska: Matematyka nie była i chyba nie jest lubianym przedmiotem w szkole. Warto, 

abyśmy uświadomili sobie, że głównym celem nauczania matematyki jest nie tylko przekazanie 

pewnych treści merytorycznych wymienionych w programie nauczania, lecz również formułowanie 

pożądanej postawy intelektualnej ucznia, w szczególności pobudzanie aktywności umysłowej, chęci 

samodzielnego pokonywania trudności, kształcenie umiejętności logicznego i krytycznego myślenia, 

abstrahowania i matematycznego analizowania zjawisk. Ponadto nauczanie powinno być 

prowadzone tak, aby stopniowo tworzyć w umyśle dziecka całościowy, strukturalny i trwały obraz 

matematyki. Uczeń powinien znać użytkowość i konkretne zastosowanie, by nie tylko móc zrozumieć 

jej zawiłość, ale przede wszystkim chcieć się uczyć.  

Początkowo nauka matematyki powinna być prowadzona za pomocą aktywnych, kreatywnych zabaw 

i gier dydaktycznych. Niestety większość z nas nie miała świadomych, refleksyjnych nauczycieli 

matematyki, dla których nie liczyły się tylko odhaczone i zrealizowane treści w podstawie 

programowej, ale raczej chęć rozwijania u swoich uczniów kompetencji matematycznych. To, co 

niezrozumiałe, wyuczone na pamięć, co nie miało odniesienia do konkretnych zależności z życia 

codziennego, jest po prostu ulotne. Stąd wielu z nas w dorosłym życiu nie potrafi wykonać nawet 

najprostszych działań matematycznych. Wielu uczniów boryka się także z dyskalkulią, czyli 

specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, które dzisiaj diagnozuje się częściej niż kiedyś. 

Wbrew pozorom nie wynikają one z lenistwa i niechęci do uczenia się matematyki, ale raczej z 

nieprawidłowości w tej części mózgu, w której koncentrują się zdolności matematyczne, i jest 

zaburzeniem zdolności wykonywania działań arytmetycznych. Stąd rozwój procesów psychicznych, 

zaangażowanych w nabywanie umiejętności matematycznych, przebiega wolniej.  

Natalia Szenrok-Brożyńska: Do czego, pani zdaniem, przydają się kompetencje matematyczne na co 

dzień i czy współczesna polska szkoła uczy tego rodzaju użytecznej matematyki?  

Zyta Czechowska: W szkole specjalnej uczę matematyki uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu lekkim, którzy realizują podstawę programową kształcenia ogólnego, taką samą jak ich 

pełnosprawni koledzy, a dla których matematyka jest trudna i przez to często nielubiana. Wynikające 

z ich niepełnosprawności kłopoty w zakresie myślenia przyczynowo-skutkowego, wnioskowania, 

trudności z abstrahowaniem i przetwarzaniem informacji powodują niechęć i brak motywacji do 

podejmowania wyzwań w zakresie podnoszenia kompetencji matematycznych.  

Moim sposobem na zainteresowanie uczniów matematyką jest pokazanie jej zastosowania w 

codziennym życiu, każdorazowo odnoszenie się do sytuacji z ich życia, ćwiczenia na konkretach i w 

sposób jak najbardziej praktyczny. Kiedy uczymy się posługiwać pieniędzmi, organizujemy klasowy 

sklepik i kiermasz szkolny, odbywamy wycieczkę do pobliskiego sklepu, by kupić produkty, które 

wykorzystujemy do upieczenia ciasta czy przygotowania potrawy. W trakcie gotowania uczymy się 

odczytywać, ważyć i odmierzać proporcje produktów. Konstruujemy makiety, wykorzystujemy maty 

edukacyjne, na których układamy konstrukcje z kolorowych kubków, programujemy roboty, 

planujemy ich trasy. Odczytujemy w trakcie zabaw rozkłady odjazdów pociągów czy autobusów. 

Odmierzamy czas, który wykorzystujemy na konkretne działania. Mierzymy obwody drzew w 

przyszkolnym parku i szacujemy odległości. Organizujemy gry terenowe i konstruujemy własne gry 



planszowe. Ponadto na lekcji matematyki realizujemy projekty edukacyjne, które pozwalają na 

twórcze, praktyczne i aktywne działanie każdego ucznia, bez względu na preferencje uczenia się i 

zdolności oraz potencjał rozwojowy. Działania projektowe pozwalają na sprawczość każdego dziecka i 

– co najważniejsze – na odniesienie sukcesu. Istotnym elementem w uczeniu matematyki są nowe 

technologie. 

Tym, co jeszcze istotne w kształtowaniu każdej kompetencji, jest właściwa atmosfera na lekcji, 

poczucie bezpieczeństwa, świadomość tego, że ćwicząc i poszukując rozwiązań, możemy popełniać 

błędy, które będą dla nas nauką, ale nie wpłyną na ukaranie oceną niedostateczną. „Jedynka” 

paraliżuje i hamuje zdolności do poszukiwań i potrzeby poznawcze każdego ucznia. Doceniajmy, a nie 

oceniajmy naszych uczniów i bądźmy dla nich wsparciem i przewodnikami.  

Natalia Szenrok-Brożyńska: Jak wygląda sytuacja związana z nowymi technologiami w polskiej szkole 

dzisiaj? Jak ocenia pani kompetencje cyfrowe nauczycieli i uczniów? Czy umiemy korzystać z 

komputerów, aplikacji edukacyjnych itp.? Co w tym kontekście zmieniła pandemia i okresowe 

przejścia na nauczanie zdalne?  

Zyta Czechowska: Myślę, że obecna sytuacja pokazała nam, jak bardzo potrzebujemy nowej, cyfrowej 

szkoły. Nowych metod nauczania, nowego podejścia, nowoczesnego sprzętu i stałego podnoszenia 

swoich kompetencji cyfrowych. Parafrazując słowa zawarte w fantastycznej książce Jordana Shapiro 

Nowe cyfrowe dzieciństwo, że opór przed cyfrową szkołą jest jak opór Sokratesa przed słowem 

pisanym, jest daremny – tak postrzegam zmianę podejścia, która jest nam wszystkim potrzebna. 

Wykorzystajmy te doświadczenia, skorzystajmy z pozytywnych wzorów, kompetencji przodowników, 

nauczycieli eduzmieniaczy, którzy od wielu lat dzielą się swoim doświadczeniem na blogach czy 

fanpejdżach na portalach społecznościowych. Wspomnieć też należy o organizacjach pozarządowych 

i fundacjach, które od wielu lat wdrażają programy podnoszące kompetencje cyfrowe uczniów i 

nauczycieli. Mam nadzieję na zmianę podejścia do tego typu programów i jeszcze większe nimi 

zainteresowanie. Wszyscy – nauczyciele, rodzice, uczniowie – przeszliśmy przyspieszony kurs z 

zakresu nowych technologii i podnieśliśmy swoje kompetencje cyfrowe. Dlatego nie możemy 

zmarnować tego potencjału. Bardzo liczę na kontynuację i korelację w zakresie wykorzystywania 

tradycyjnej czarnej, kredowej tablicy z interaktywnym monitorem. Namawiam także do refleksji nad 

własnym warsztatem pracy i ścieżką rozwoju zawodowego, a tym samym planami na awans 

zawodowy. Pandemia i zdalna edukacja utwierdziła nas w przekonaniu, że trudne sytuacje rodzą 

kreatywność, przedsiębiorczość i mobilizują do uczenia się i poznawania nowych rzeczy.  

Natalia Szenrok-Brożyńska: Proszę wytłumaczyć najprościej, czym jest kodowanie? Dlaczego warto 

się go uczyć? Czy kodowanie jest dla każdego?  

Zyta Czechowska: O kodowaniu i programowaniu mówi się coraz więcej i coraz częściej w kontekście 

kompetencji i języka przyszłości. Laikom kojarzy się ze skomplikowanymi algorytmami i kodami 

komputerowymi. Okazuje się, że kodowanie to nie tylko aplikacje i programy komputerowe, ale także 

niezwykle angażujące dzieci offlajnowe aktywności (na przykład na macie edukacyjnej), to gry 

zespołowe, gry planszowe, ćwiczenia z kolorowymi kubeczkami, klockami Lego i innymi gadżetami. To 

także niesamowicie rozwijające zadania z robotami, które są dla uczniów motywatorem do ćwiczeń i 

uczenia się. Tablet i komputer to dopiero kolejny etap tych działań.  

Kodowanie jest zdecydowanie dla każdego. Kluczem w takich aktywnościach jest dostosowanie 

materiału i stopnia trudności wykonywanych zadań. Kodowanie toprojektowanie kroków 

postępowania, układanie planów, rozwijanie logicznego myślenia, orientacji przestrzennej, 

rozwiązywanie problemów i odczytywanie szyfrów. Nauka i rozwijanie takich kluczowych 



umiejętności znacząco wpływa na wspieranie i rozwijanie potencjału każdego ucznia, bez względu na 

jego umiejętności i kompetencje.  

Wprowadzając elementy kodowania na swoich lekcjach, najczęściej bazuję na konkretach – 

gadżetach, zabawkach, klockach, kubeczkach czy planszach edukacyjnych. To są aktywności offlajn 

bez zastosowania komputera czy urządzeń mobilnych, na nie jest czas właśnie dopiero po tych 

zdaniach. Wykorzystuję klocki Korbo, a nawet dzwonki chromatyczne, które pozwalają nam na 

kodowanie muzyki i dostarczają ogromnej radości. Ucząc matematyki, ćwiczę tabliczkę mnożenia na 

macie, układamy razem tangramy, figury geometryczne, wskazując ich współrzędne, obliczamy pola 

powierzchni, ale także ćwiczymy symetrię. Układamy skrypty do rozwiązywania zadań, 

przygotowujemy szyfry i kodujemy informacje – a to uczniowie uwielbiają. W określaniu stosunków 

przestrzennych i rozwijaniu logicznego myślenia pomagają nam także roboty – najczęściej Dash i Dot. 

Zawsze staram się, by kodowanie nie było celem samym w sobie, ale raczej elementem lekcji, które ją 

scala, podsumowuje zdobytą wiedzę lub wprowadza do tematu.  

Natalia Szenrok-Brożyńska: Jaka jest pani subiektywna, może utopijna, wizja edukacji 

matematycznej, informatycznej w polskiej szkole?  

Zyta Czechowska: Może jestem nudna, ale uparcie podnoszę kwestię związaną z odchudzeniem 

podstawy programowej i wyeliminowaniem niepotrzebnych treści przedmiotowych. Odejście od 

bieżącego oceniania za pomocą stopni na rzecz kształtującej oceny, która byłaby informacją o 

przyroście kompetencji, umiejętnościach ucznia i wskazówką do dalszego rozwoju wiedzy. Marzy mi 

się szkoła wyposażona w odpowiedni sprzęt komputerowy, który obsługują kompetentni nauczyciele- 

-przewodnicy, wskazując ścieżki rozwoju i miejsca w sieci, w których uczniowie mogą wzbogacać 

swoją wiedzę. Pomagają w selekcji informacji, uczą krytycznego myślenia i rozwiązywania 

problemów. Szkoła, w której jest czas na rozmowę, dyskusję, rozwijanie zainteresowań i pasji 

uczniów, realizację projektów i kształtowanie kompetencji społecznych. Szkoła pomagająca w 

pielęgnowaniu dobrych relacji, które są kluczem do sukcesu. 

Zyta Czechowska – nauczycielka, pedagożka specjalna, wykładowczyni akademicka. W 2017 r. 

otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia edukacyjne i 

wychowawcze. Nagrodzona tytułem Nauczyciela Roku 2019. Obecnie uczy w Zespole Szkół 

Specjalnych w wielkopolskim Kowanówku. Jest współautorką projektu sieci współpracy nauczycieli 

„Czas TIKa”, trenerką kodowania w Stowarzyszeniu Cyfrowy Dialog i #SuperKoderzy. Należy do 

społeczności Superbelfrzy RP. Współautorka (wraz z Jolantą Majkowską) bloga specjalni.pl oraz wielu 

innych projektów edukacyjnych przybliżających matematykę i kodowanie zarówno dzieciom, jak i 

dorosłym.  

Historia pewnego pojedynku piłkarskiego z aulą prof. Łowmiańskiego 

w tle. Michał Kierzkowski 
 

Przez dziesięć lat Collegium Historicum było moim drugim domem. Okres między rokiem 2000, gdy 

rozpocząłem studia, a 2010, gdy obroniłem doktorat, bez cienia wątpliwości mogę uznać za cudowne 

lata z ciekawym gmachem w tle. Pierwszym miejscem, do którego trafiłem, była aula prof. 

Łowmiańskiego – olbrzymia sala pamiętająca zapewne wiele gorących historycznych momentów z 

okresu, gdy w budynku mieścił się KW PZPR. Tajemne przejścia, drzwi ukryte w ścianie, sekretne 

pomieszczenia na zapleczu – wszystko to nadawało tej sali niepowtarzalnego charakteru. Pierwszy 

raz przestąpiłem jej próg jako uczeń liceum skuszony propozycją wykładów przygotowujących do 



matury, dalej były tradycyjne „drzwi otwarte”, egzaminy wstępne (pisemny i ustny), kiedyś warunek 

przyjęcia na studia!, liczne egzaminy już w trakcie studiów, zebrania studenckie. W tamtych latach na 

pierwszy rok przyjmowano prawie dwustu śmiałków, co powodowało, że jedynym miejscem, które 

mogło nas równocześnie pomieścić, była Aula im. prof. Henryka Łowmiańskiego. W jej bezpośrednim 

otoczeniu znajdowały się słynne schody, które w tamtych czasach pełniły funkcję centrum wymiany 

informacji. Były też równie słynne gabloty, w których ówczesny dyrektor instytutu na początku 

semestru osobiście wieszał plan zajęć, robiąc to w sposób niezmiernie dystyngowany i niespieszny, 

powodując u zgromadzonych studentów dodatkowy przypływ adrenaliny.  

W mojej pamięci szczególnie zapisał się rok 2002. Powodami były nie tylko odbywający się wtedy spis 

powszechny, ale przede wszystkim mistrzostwa świata w piłce nożnej. Polska reprezentacja pierwszy 

raz od szesnastu lat zakwalifikowała się do turnieju, przenosząc serca wiernych kibiców na murawę 

japońskich i koreańskich boisk. Mecze grupowe zaplanowano na początek czerwca, okres bardzo 

gorący dla studentów ze względu na sesję egzaminacyjną. Zazwyczaj potyczki piłkarskie toczą się w 

godzinach popołudniowo-wieczornych. Tak było i tym razem, jednak różnice czasowe dzielące Daleki 

Wschód i Europę spowodowały, że w naszym kraju mecze odbywały się w godzinach około 

południowych. Oczywiście pech chciał, że dwa pierwsze pojedynki grupowe rozgrywane były w 

dniach, w których przewidziane były moje egzaminy. 4 czerwca prawie w samo południe, bo o 11.30 

czasu polskiego rozgrywaliśmy arcyważne spotkanie, tzw. mecz otwarcia, z koreańskimi 

gospodarzami. W tym dniu, całe szczęście, że od wczesnego poranka, rozgrywałem równie ważną 

potyczkę – egzamin ustny z historii filozofii niemieckiej. Skończyła się ona dla mnie dosyć szybko 

(warto było wcześnie wstać i ustawić się w kolejce chętnych) i wynikiem dobrym. Z takim samym 

nastrojem udałem się na mecz, mając w pamięci słynny montypythonowski pojedynek piłkarski 

między niemieckimi i greckimi filozofami: „Niemcy sprzeczają się z sędzią. Hegel twierdzi, że 

rzeczywistość to tylko aprioryczny dodatek do etyki, Kant za pomocą imperatywu kategorycznego 

stwierdza, że ontologicznie bytuje ona tylko w wyobraźni, a Marks uważa, że był spalony…”. W 

troszkę gorszym humorze wracałem do domu. Wynik 2 : 0 był zimnym kubłem na nasze głowy, 

jeszcze gorzej było z wykonaniem hymnu przed meczem. Interpretacja wokalistki wywołała u nas 

efekt szczękoopadnięcia… Kulminacja futbolowej gorączki przypadła na 10 czerwca. Mieliśmy już za 

sobą mecz otwarcia, przyszła kolej na tradycyjny mecz o wszystko. Godzina ta sama, czyli 11.30 czasu 

polskiego. Rywal – Portugalia. Głównym problem studenta kibica? Egzamin z historii nowożytnej 

rozpoczynający się o godz. 12.00, miejsce – aula prof. Łowmiańskiego. Nawet w najgorszych snach 

nikt nie przewidział takiego nagromadzenia emocji w ciągu jednego dnia. Scenariusz godny 

Hitchcocka. Początek spotkania udało nam się obejrzeć w zaprzyjaźnionym lokalu ze złocistym 

napojem na ul. Kościuszki. Już pierwsze minuty zapowiadały nadejście kataklizmu. Tuż przed 

upływem pierwszego kwadransa gry przegrywaliśmy 1 : 0. A później… Później trzeba było zbierać się 

szybko i biec na egzamin, bo spóźnić się nie wypadało. Całą gromadą wpadliśmy do auli i dopadł nas 

chichot historii. Ściany wydawały się mówić: „Towarzysze! Ludu studiujący! Pomożecie?”. Sęk w tym, 

że nikt nam nie pomógł. Tę rozgrywkę z aulą prof. Łowmiańskiego musieliśmy stoczyć każdy w 

pojedynkę. Pierwszy gwizdek i ruszamy do pytań egzaminacyjnych. Nie jest źle, nabieramy rozpędu, 

by czym prędzej skończyć i załapać się na drugą połowę meczu. Aula nabiera jednak przewagi i to ona 

jest teraz w posiadaniu piłki. W pewnym momencie słyszymy za oknami wrzask setek gardeł. Czyżby 

bramka wyrównująca? Nie ma jak sprawdzić, były to czasy prehistoryczne bez internetu w telefonie. 

Kilku nie wytrzymuje, oddają prawie puste kartki i szybko się oddalają. Aula triumfuje. Za chwilę 

kolejny cios. Ktoś z egzaminatorów wychodzi z sali i wraca z hiobową wieścią: już 2 : 0! Dla nas to jak 

żółta kartka. Jednak nie poddajemy się. Lotem błyskawicy, długim podaniem przemieszczamy się po 

auli, mijając kolejno: reformację – drybling; kontrreformację – zwód; reformę agrarną Wielkiego 

Babura w Mongolii – przerzutka w polu karnym; hołd pruski – efektywny strzał z woleja. Patrzymy na 



zegarek. Został ostatni kwadrans gry, zdążymy. Tym razem to my triumfujemy, aula pokonana, 

przynajmniej do ogłoszenia wyników egzaminu. Jeszcze tylko podpis na kartce, kartka na stół 

egzaminatora i pędzimy z powrotem na ul. Kościuszki. Zdążyliśmy, choć i tak nie pomogło to naszym 

orłom. Ten mecz miał jednego bohatera. Pauleta zaliczył hattricka, choć nieklasycznego, jedną 

bramkę dołożył Rui Costa – i został nam już tylko mecz o honor z USA. W rezultacie okazało się, że 

aula prof. Łowmiańskiego była dla nas tego dnia łaskawsza niż Portugalczycy dla naszej reprezentacji. 

W moim przypadku potyczka przy stole prezydialnym skończyła się wynikiem dobrym. Później jeszcze 

wielokrotnie miałem okazję zasiadać w tych historycznych ławach, za każdym razem wspominając z 

łezką w oku tamten czerwcowy dreszczowiec z ogromną aulą w tle. Tak… Gwizdek końcowy. 

Michał Kierzkowski – poznański historyk, propagator historii mówionej. W 2010 roku obronił w 

Instytucie Historii UAM doktorat pt. Oral history jako metoda badawcza historii. Studium historyczno-

metodologiczne. Autor kilkudziesięciu artykułów, recenzji, współredaktor prac zbiorowych. 

 

 

Żywot ratusza poznańskiego - miejsca, które wciąż skrywa tajemnice. 

Rozmowa z Magdaleną Mrugalską-Banaszak 
 

Muzeum Historii Miasta Poznania to oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, który mieści się w 

samym sercu miasta – we wnętrzach staromiejskiego ratusza. Od blisko 70 lat przybliża zwiedzającym 

przeszłość stolicy Wielkopolski. Dziś muzeum stoi u progu Ratusz przed 1900 rokiem, fot. ze zb. 

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków gruntownych zmian. Trwają właśnie prace nad 

udostępnieniem gotyckich piwnic, najstarszych zachowanych wnętrz budynku. To dobra okazja, by o 

tym, jak zmienia się poznański ratusz, porozmawiać z Magdaleną Mrugalską-Banaszak, kierownikiem 

muzeum.  

 

Maciej Moszyński, Marcin Słomiński, PCD: Każdy, kto miał okazję odwiedzić ratusz przed remontem, 

pamięta wielość zabytkowych obiektów wypełniających historyczne wnętrza. Pochodzą one z różnych 

epok, różnią się od siebie formą i pełnioną niegdyś funkcją. Czy coś je ze sobą łączy?  



Magdalena Mrugalska-Banaszak: Kolekcja muzeum liczy obecnie czterdzieści jeden i pół tysiąca 

obiektów i obejmuje wszystko, co jest związane z historią Poznania i jego mieszkańców. Jej przekrój 

jest zatem niesamowity. Od wybitnych dzieł sztuki w postaci malarstwa i rzemiosła, poprzez 

pocztówki, archiwa rodzinne, fotografie, po kamieniarkę – wspólny mianownik to miasto i jego 

mieszkańcy.  

Maciej Moszyński, Marcin Słomiński: Czy wśród prezentowanych obiektów można wskazać te, które 

cieszyły się największym zainteresowaniem zwiedzających?  

Magdalena Mrugalska-Banaszak: Generalnie zainteresowaniem zwiedzających cieszyły się te 

obiekty, które były prezentowane na ekspozycji. A jak wiemy, było ich niewiele. To, co pokazywaliśmy 

na stałej ekspozycji, stanowiło zaledwie ułamek naszych zbiorów. Trochę więcej staraliśmy się 

pokazać w ramach wystaw czasowych, ale miały one charakter prezentacji tematycznych. Dzięki 

remontowi to się szczęśliwie zmieni na lepsze. Zyskamy nową przestrzeń do pokazywania obiektów z 

naszych zbiorów.  

Maciej Moszyński, Marcin Słomiński: A co wydaje się najbardziej interesujące, gdy spogląda się na 

kolekcję od podszewki?  

Magdalena Mrugalska-Banaszak: Zawsze najbardziej interesująca jest ta grupa obiektów, nad którą 

się aktualnie pracuje. Dla mnie na przykład była to swego czasu Wilda i wszystko z nią związane. 

Teraz z kolei najbardziej interesuje mnie sam ratusz, ponieważ pracuję nad jego monografią. Jeszcze 

do niedawna byłam przekonana, że najstarszy fotograficzny widok ratusza pochodzi z 1887 roku. A 

nie dalej jak wczoraj odkryłam zdjęcie z 1870 roku pochodzące z naszych zbiorów. To prawie 

dwadzieścia lat różnicy! Jest to jedno z tych tysięcy zdjęć, które posiadamy, nad którymi ciągle 

pracujemy, zagłębiając się w widoki i ikonografię miasta. I nadal stanowią one dla nas pewną 

tajemnicę.  

Maciej Moszyński, Marcin Słomiński: Wśród odwiedzających ratusz wielu zapewne kierowało się 

chęcią zobaczenia symbolu miasta od środka. Innych z kolei mogła zainteresować wystawa 

tematyczna. Niewykluczone jednak, że do części odwiedzin w muzeum przyczyniło się rosnące w 

ostatnich latach zainteresowanie życiem codziennym dawnych mieszkańców Poznania. Trend ten 

dostrzegalny jest m.in. w przestrzeni wirtualnej. Czy w zbiorach muzealnych można wyróżnić obiekty, 

które pomagają poznać ten aspekt przeszłości miasta?  

Magdalena Mrugalska-Banaszak: O życiu codziennym mieszkańców mogą opowiedzieć przeróżne 

obiekty. Są to z pewnością te pochodzące z dawnego wyposażenia domostw poznaniaków, i tu mamy 

świetny przykład – piękną wannę Marii Wicherkiewiczowej, wykładaną secesyjnymi kafelkami. Życie 

codzienne to też stroje, pościel, sprzęty gospodarstwa domowego i wiele innych. Mamy je w naszych 

zbiorach i będziemy chcieli na nowo wyeksponować. Pokazywać możemy oczywiście wszystko, 

pozostaje tylko kwestia dostępnego miejsca.  

Maciej Moszyński, Marcin Słomiński: Często w zbiorach muzealnych znajdują się różne osobliwości, 

obiekty nietypowe, które może nie należą do najcenniejszych, ale zdecydowanie budzą ciekawość. 

Czy w Państwa kolekcji znajdują się także takie niecodzienne obiekty?  

Magdalena Mrugalska-Banaszak: Mamy kilka osobliwości. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to 

ratusz jako szopka krakowska. Pochodzi z lat 70. XX wieku. To był pomysł ówczesnych poznańskich 

decydentów, że skoro Kraków ma konkurs szopek krakowskich, to dlaczego nie zrobić konkursu 

„szopek poznańskich”? To się jednak nie przyjęło i skończyło bodajże na pierwszej edycji. Jedna z tych 

szopek, zresztą dość sporych rozmiarów, ma kształt ratusza. Ten właśnie osobliwy ratusz- -szopka z 



kolorowego papieru, podświetlany żarówką, znalazł się w naszych zbiorach. Będziemy go pokazywać 

w zmodernizowanej przestrzeni ekspozycyjnej.  

Maciej Moszyński, Marcin Słomiński: Skoro o niej mówimy, warto podkreślić, że dzięki remontowi 

odwiedzający ratusz będą mieli szansę wejścia do średniowiecznych piwnic gmachu. Co się w nich 

znajdzie?  

Magdalena Mrugalska-Banaszak: Po wielu latach wreszcie zostaną udostępnione gotyckie piwnice, a 

także część parteru ratusza. W ten sposób zamkniemy pierwszy etap modernizacji. Przy czym 

scenariusz dla całego muzeum zakłada pokazanie dwóch wątków. Z jednej strony to ratusz i historia 

budynku, czyli taka biografia gmachu. Z drugiej strony to historia Poznania. Przy czym w piwnicach 

gotyckich, czyli najstarszej części, będziemy pokazywać, a de facto sygnalizować, historię Poznania od 

X wieku do XVI wieku. Dlaczego? Ponieważ zajmujemy tę część ratusza, która pochodzi z okresu przed 

rozbudową dokonaną przez Jana Baptystę Quadro. I to nam się dobrze wpisuje w tę przestrzeń. Z 

drugiej strony będziemy przedstawiać historię tej przestrzeni, co stanowić będzie zapewne atrakcję 

dla zwiedzających. Tutaj bowiem mieściło się więzienie, izba tortur i loża sądowa. Oczywiście nie 

zamierzamy tu epatować okrucieństwem. Pokażemy narzędzia tortur używane w ratuszu. 

Udostępnimy też lożę sądową, w której zasiadało dwóch przedstawicieli miasta oraz pisarz. 

Obserwowali oni, czy kat prawidłowo przeprowadza tortury. W tej przestrzeni pokażemy także stary 

pręgierz, czyli ten oryginalny, ponieważ na rynku stoi jego kopia.  

Maciej Moszyński, Marcin Słomiński: Ale gotyckie piwnice to nie wszystko.  

Magdalena Mrugalska-Banaszak: Tak. Kiedy przejdziemy z piwnic gotyckich do części dobudowanej 

przez Quadro, czyli do pomieszczeń po stronie zachodniej, to tam na zwiedzających będzie czekać 

magazyn studyjny, w którym będziemy eksponować część naszych zbiorów, kładąc nacisk na ich 

różnorodność. Tutaj chcielibyśmy pokazywać obiekty o dużych gabarytach, czyli wspomnianą już 

wannę czy starą żeliwną latarnię gazową, chyba już ostatnią w Poznaniu. Po obejrzeniu magazynu 

studyjnego zwiedzający przejdzie do przestrzeni parteru. W dawnej Sali Krat znajdzie się kawiarnia. Z 

niej trafi do Sieni Gotyckiej, czyli miejsca, gdzie w czasach średniowiecznego ratusza urzędowała rada 

miejska – tam będzie prezentacja widoków miasta. Następnie wyjdziemy z ratusza przez Salę Historii, 

w której będzie można obejrzeć różne prezentacje multimedialne dotyczące między innymi 

przeszłości gmachu. Wchodząc i wychodząc z ratusza, zobaczymy skarbczyk, wnętrze dość 

tajemnicze.  

Maciej Moszyński, Marcin Słomiński: Co to takiego?  

Magdalena Mrugalska-Banaszak: To niewielkie pomieszczenie kryjące się za późnogotyckimi 

drzwiami z ornamentem rybiego pęcherza. Do tej pory nie było pokazywane. Zależało mi jednak, by 

je wyeksponować i tam umieścić skarb znaleziony w latach 70. XX wieku w piwnicy kamienicy przy 

ulicy Kramarskiej. To były tysiące monet wypełniające wielki gliniany dzban. Wiedzieliśmy, że 

wcześniej, za Waltera Bettenstaedta [architekta remontującego ratusz w latach 1910–13, przyp. red.] 

pod podłogą tego pomieszczenia były schody i zejście do piwnic. Chodziło o to, by radni miejscy nie 

musieli wychodzić na zewnątrz, by dotrzeć do restauracji, która znajdowała się piętro niżej. Kiedy 

zdjęliśmy podłogę, to znaleźliśmy sporo kamieniarki z czasów odbudowy Starego Rynku, 

renesansowej i późniejszej, a także dwa fragmenty spalonego dzwonu ratuszowego z XVIII wieku. W 

1945 roku, gdy ratusz płonął i zawaliła się wieża, dzwon musiał także runąć i się nadpalić. Tam także 

odkryliśmy fragmenty gotyckich ścian, jeszcze sprzed przebudowy Quadry. Zostaną one odsłonięte i 

pokazane, podobnie jak zniszczony dzwon. Jak widać więc, gmach ciągle kryje przed nami tajemnice.  



Maciej Moszyński, Marcin Słomiński: Poza planami na najbliższą przyszłość o działalności muzeum 

myśli się też z pewnością w dłuższej perspektywie. Gdyby puścić nieco wodzy fantazji, jakie jeszcze 

zmiany widziałaby Pani w ratuszu w kolejnych latach?  

Magdalena Mrugalska-Banaszak: Marzy mi się dokończenie remontu ratusza i zmiana pozostałej 

części ekspozycji, a także przeprowadzenie badań konserwatorskich całego pierwszego piętra. Jest 

szansa, że moglibyśmy wówczas coś ciekawego znaleźć. Oczywiście w latach 50. XX wieku pośpiech 

był ogromny – odbudowany gmach trzeba było otworzyć na 22 lipca 1954, na dziesięciolecie Polski 

Ludowej. Konsekwencje odczuwamy do dzisiaj. Innym marzeniem jest instalacja windy i tu, co 

ciekawe, nie jest to pomysł nowy. Gdy pod koniec lat 40. XX wieku planowano przebudowę ratusza, 

jeszcze nie na cele muzealne, ale jako siedzibę władz miejskich, to już wówczas klatka schodowa 

została przewidziana pod szyb windy. Coś, co wtedy wydawać się mogło posunięciem nowatorskim, 

było zarazem wielkim barbarzyństwem, ponieważ zniszczono bezpowrotnie, bez żadnych badań, 

sklepienia średniowiecznych izb znajdujących się w pionie wieży. Ale to właśnie przykład tego, jak 

nietypowa, a zarazem fascynująca jest historia poznańskiego ratusza. 

O przeszłości Poznania za pośrednictwem ciekawych, niekiedy mało znanych, przedmiotów, które 

współtworzyły zróżnicowany obraz miasta i jego mieszkańców opowiadamy w cyklu Miasto w rzeczy 

samej. Szczegóły na: www.trakt.poznan.pl. 

Magdalena Mrugalska-Banaszak – historyczka sztuki, doktor nauk humanistycznych, kierownik 

Muzeum Historii Miasta Poznania (oddziału Muzeum Narodowego) i zastępczyni redaktora 

naczelnego „Kroniki Miasta Poznania”. Autorka licznych artykułów, książek i wystaw o historii 

Poznania i jego mieszkańców. 

 

Dlaczego ogrodnicy nie prowadzą wojen? Agnieszka Antonowicz, 

Lucyna Kaczmarkiewicz, PCD 
 

Permakultura, czyli permanentna agrikultura, to idea zakładania i uprawy ogrodów w alternatywny 

sposób. W artykule skupiamy się na ogrodach permakulturowych, jednak permakultura to o wiele 

szersze pojęcie dotyczące wielu dziedzin życia. Większość z nas ogrody kojarzy z równymi grządkami, 

w których posłusznie powinno rosnąć to, co sadzimy czy siejemy, a wszystko inne trzeba zwalczać. 

Konieczne jest w nich pielenie, nawożenie, opryskiwanie, przekopywanie, bo inaczej nic z tego, co 

sobie wymarzyliśmy, nie urośnie. Można inaczej. Ogólną różnicę między konwencjonalnym ogrodem 

a permakulturowym można pokazać w kilku prostych założeniach. Przede wszystkim w ogrodzie 

permakulturowym nie przekopuje się gleby i tym samym nie zaburza się jej struktury. Nie podlewa, 

bo przed parowaniem glebę chroni ściółka. Zamiast sztucznych nawozów i chemii stosuje się zasadę 

http://www.trakt.poznan.pl/


dobrego sąsiedztwa, czyli sadzenie obok siebie takich roślin, które wzajemnie się wzmacniają. Nie ma 

tu chwastów i szkodników. Permakultura odwzorowuje w ten sposób samoregulujące się, 

bioróżnorodne ekosystemy naturalne. Brzmi to idyllicznie, jednak jest jak najbardziej możliwe.  

Zacznijmy od początku  

W 1929 roku Joseph Russell Smith pisał o trzech podstawowych zasadach etycznych permakultury. Są 

to troska o Ziemię, czyli o środowisko naturalne z wszystkimi jego mieszkańcami; o ludzi, czyli grupy 

społeczne podejmujące wspólny wysiłek dla wspólnego dobra, oraz dzielenie się nadmiarem, czyli 

sprawiedliwy podział tego, co zostanie wyprodukowane. To nie są nowe założenia, ale nadal są 

trudne do przyjęcia i zastosowania. Ciekawą definicję stworzył Patrick Whitefield: „Zasadniczo przez 

permakulturę rozumiemy wzorowanie się na przykładach płyną - cych z naturalnych ekosystemów 

jako modeli dla naszych ludzkich siedlisk. Naturalne ekosystemy są z samej definicji 

samowystarczalne i jeżeli potrafimy zrozumieć, w jaki sposób funkcjonują, możemy nasze życie 

uczynić bardziej niezależnym”. Ruchy związane z rolnictwem i ogrodnictwem społecznym 

wykształcały się dużo wcześniej. Już w XVII wieku swe początki miał anarchistyczno-rolny ruch o 

nazwie kopacze (diggers) uważany za prekursorów ogrodnictwa komunalnego. Do wyznawanych 

przez nich idei należały praca na rzecz pokoju i społeczeństwo funkcjonujące w oparciu o małe, 

egalitarne wspólnoty wiejskie. 

Permakulturowy dizajn  

Permakultura to hołd dla natury: ogród przekształca przestrzeń i ingeruje w naturę, jednak ten 

permakulturowy robi to z jej poszanowaniem, naśladuje ją, opiera się na występujących w przyrodzie 

kształtach i procesach. Jego przestrzeń może wydawać się więc chaotyczna, ale w tym bezładzie jest 

plan. Założenia „dzikie” są niestety nadal kontrowersyjne. Ludzie przyzwyczaili się do porządku, 

tradycyjnych ogrodów francuskich, angielskich, które na stałe weszły do kanonu piękna. Lubimy mieć 

poczucie, że czuwamy nad przyrodą, że ją ujarzmiliśmy. Dzikość kojarzy się z niebezpieczeństwem. 

Tymczasem to przestrzeń zurbanizowana, pełna prostych linii oraz ostrych kątów, choć może się 

podobać, jest czymś nienaturalnym, co nie zapewnia przebywającym w niej ludziom uczucia 

komfortu i odpoczynku. Ponowne oswojenie się z dzikością może mieć tylko pozytywne skutki dla 

mieszkańców miast, których dostęp do choćby odrobiny natury jest mocno ograniczony. 

Co z tymi chwastami?  

Permakultura opiera się na szacunku dla natury. W naturze nie istnieją pojęcia takie jak chwasty, 

szkodniki i samosiejki. To wszystko pełnoprawne elementy środowiska. Dopiero człowiek zaczął 

uważać, że to, co przez niego posadzone, chciane i pielęgnowane, jest lepsze niż to, co wyrosło samo. 

Wszystko, co zabiera miejsce pod zaplanowane uprawy, jest „niepożądane” i wszystko, co uprawom 

zagraża, można określić mianem szkodnika. Chwasty są tymczasem roślinami zielnymi, które nie tylko 

mają powszechnie uznane walory ozdobne (jak np. chaber bławatek czy mak polny), stanowią 

pożytek dla owadów, ale też mogą być wykorzystywane na szereg sposobów (choćby pokrzywa 

zwyczajna). Niepozorna, nazywana chwastem pokrzywa, jest gatunkiem o zastosowaniu leczniczym, 

jadalnym, paszowym, kosmetycznym, włókienniczym, barwierskim i ogrodniczym. Wyciąg z pokrzyw, 

zwany „gnojówką”, zawiera substancje działające biostymulująco na inne rośliny, przez co m.in. 

przyspiesza ich wzrost oraz zwiększa odporność na owady i grzyby. Pokrzywy i inne rośliny zielne 

stanowią więc dobre sąsiedztwo dla pozostałych gatunków roślin, zwiększają bioróżnorodność i 

stabilność ogrodowego ekosystemu. 

Ludzie w ogrodzie  



Wokół ogrodów permakulturowych tworzy się społeczność współpracujących ze sobą ludzi. Hasła 

typu: hierarchia, zarządzanie, szkolenia nie mają tu zastosowania. Ogrody permakulturowe powstają 

w ramach wieloletnich procesów. Wszystko, co się w nich pojawia, tworzone jest własnoręcznie przez 

użytkowników, którzy przez włożoną w takie miejsca pracę, przywiązują się do nich. Bycie w takim 

ogrodzie pozwala na obserwację z bliska, jakie procesy zachodzą w naturze. Aby je zrozumieć, 

potrzebne są pokora, uważność i czas. Pozwala to zaobserwować tak prozaiczne rzeczy jak to, w 

którym miejscu dłużej utrzymuje się rosa czy śnieg, w którą stronę przechylają się rośliny, jakie 

tworzą wzory i jakie stanowiska preferują. Za każdym razem ogród wygląda inaczej, dojrzewa, 

dlatego też osoby, które zaangażują się w jego tworzenie, starają się go później często odwiedzać i 

brać za niego odpowiedzialność. Okazuje się, że w ogrodzie można nawiązać bliskie relacje, bowiem 

ludzi, których takie miejsca przyciągają, łączą podobne wartości. W ten sposób tworzy się 

społeczność połączona wspólnym mianownikiem, chcąca ze sobą współpracować dla dobra sprawy, 

idei. 

Jak takie podejście do ogrodów, upraw rolniczych i w zasadzie natury ma swoje przełożenie na styl 

życia? Andrzej Młynarczyk – wraz z Moniką Podsiadłą animator permakultury w Polsce – powiedział, 

że „ogrodnicy nie prowadzą wojen”, co trafnie podsumowuje tę ideę. Już samo przebywanie na łonie 

natury, kontakt z nią wpływa pozytywnie na ludzką psychikę, poprawia zdrowie i samopoczucie. Tym 

dla nas lepiej, im bardziej się w to przebywanie zaangażujemy. Kojący wpływ na ludzi mają bowiem 

żyjące w glebie bakterie Mycobacterium vaccae. Naukowcy potwierdzili, że bakterie te 

odpowiedzialne są za zwiększenie metabolizmu serotoniny (zwanej hormonem szczęścia) w korze 

przedczołowej, czyli rejonie mózgu odpowiedzialnym za funkcje poznawcze oraz za regulację 

nastroju. Niedobór serotoniny powoduje natomiast zmęczenie, zwiększenie poczucia stresu, agresję, 

depresję i problemy z nauką. Kontakt z bakteriami, dzięki pracy gołymi rękoma w glebie, może więc 

uspokajać i uszczęśliwiać, należy jednak pamiętać, że ten pozytywny stan utrzymuje się do dwóch 

tygodni. 

Ogród permakulturowy powstaje w bliskim sąsiedztwie Bramy Poznania. Zachęcamy do jego 

współtworzenia! Działanie odbywa się w ramach projektu dofinansowanego z WRPO, którego częścią 

jest Eksperymentalny Ogród Dziedzictwa. Więcej informacji na www.bramapoznania.pl w zakładce: 

Brama otwarta na rzekę. 

Cytowane fragmenty pochodzą z: Monika Podsiadła, Andrzej Młynarczyk, Ogrody permakultury. 

Dotknąć Ziemi, Lublin 2015. www.permakultura.com.pl  

Przynęty i pułapki. Rozmowa ze studentami Wydziału Edukacji 

Artystycznej i Kuratorstwa UAP 
 

Anna Pikuła, PCD: Jesteście studentami Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu 

Artystycznego w Poznaniu i w ramach swoich zajęć* przygotowujecie wystawę w przestrzeni Galerii 

Śluza. Wybraliście dla niej nieoczywistego bohatera. Kto/co nim jest i jak to interpretujecie? 

Ola Staśkiewicz: W wyniku licznych dyskusji uznaliśmy, że główną figurą, za pomocą której 

skonstruujemy narrację naszej wystawy, będzie szczur. Szczególnie zainteresowało nas to, jakie niesie 

ze sobą emocje i symbole, a także jakie efekty wywołuje jego obecność. Nie da się ukryć, że na 

kartach historii charakter naszego bohatera zapisał się w sposób niejednoznaczny. Z jednej strony 

szczur powszechnie kojarzony jest jako odrażający nosiciel potężnych chorób i inicjator 

średniowiecznych epidemii, a z drugiej –jako zwierzę laboratoryjne, nierzadko ratujące ludzkie życie. 

http://www.bramapoznania.pl/
http://www.permakultura.com.pl/


Dodatkowo w ramach owej ambiwalencji zainspirował nas wątek uczestnictwa szczurów w życiu 

miasta. Jak się okazuje, tytułowe gryzonie są licznymi mieszkańcami miast i stałymi towarzyszami 

człowieka. Są one obecne i aktywne, lecz zwykle niewidoczne dla ludzkiego oka. Zatem z racji 

dwoistego postrzegania szczura oraz jego dyskretnej bliskości ze skupiskami ludzkimi nasza wystawa 

będzie opowiadała o wieloznacznej niewidoczności i pozornej nieobecności. W obszarze tego 

problemu przestrzeń ekspozycyjna stanie się miejscem, w którym postaramy się zbadać i 

wyeksponować zjawiska dotyczące zarówno ambiwalentnej niewidoczności, jak i sytuacji 

wykluczenia, poczucia strachu, nienasycenia, wstydu, a nawet eksterminacji.  

Anna Pikuła: W tym roku w szczególności przyglądamy się biografiom miasta. Zastanawiamy się, jak 

opowiadać o mieście, pokazywać jego różnorodność i złożoność. Staramy się zrozumieć, jak 

przeszłość wpływa na teraźniejszość. Jak Wasza wystawa wpisuje się w dyskusję o biografiach 

miasta? Jakie tematy i problemy chcecie w jej ramach poruszyć?  

Katarzyna Sinoracka: Biografie zazwyczaj bywają jednostronne, a to oznacza, że koncentrują się na 

tym, czym ktoś pragnie się pochwalić i co chce szczególnie uszlachetnić oraz uwidocznić. Niestety 

częstą strategią formułowania biografii jest wybielanie oraz idealizowanie wybranych osób, 

przestrzeni społecznych czy fragmentów historii. Zależy nam na tym, aby zaplanowana w murach 

Galerii Śluza ekspozycja postulowała raczej założenia antybiografii, aniżeli klasycznej formy biografii. 

W tym kontekście naszym celem jest uzupełnienie wizualnej opowieści o mieście, którą poznać 

można za pomocą stałej wystawy Bramy Poznania. Na przeciwległym brzegu Cybiny, w docelowym 

miejscu wystawy, postaramy się więc pokazać to, co znajduje się niejako poza historią. Opowiemy o 

tym, co nie zapisało się na jej kartach, a co stanowi jej istotny charakter. Przywołamy tych, którzy 

dotychczas byli nieobecni na oficjalnych ekspozycjach i w opowieściach, ale zasługują na to 

uobecnienie.  

Anna Pikuła: Wystawa prezentowana będzie w Galerii Śluza, zabytkowym miejscu, który razem z 

Bramą Poznania tworzy wspólny kompleks budynków. Czy ta lokalizacja była dla Was wyzwaniem i 

jak się do niej odnosicie w swoim działaniu kuratorskim?  

Jarek Rusiński: Przestrzeń Galerii Śluza, jej historia oraz architektura są dla nas bardzo inspirujące. 

Cybina swoim nurtem rozdziela niejako dwa światy, jednocześnie łącząc dwa brzegi. Mam tu na myśli 

zarówno brzeg fizyczny, jak i ten bardziej symboliczny: nowoczesny i interaktywny oraz ten 

naznaczony militaryzmem i historią. Miejsce, w którym planujemy zbudować naszą wystawę, jest 

przestrzenią-labiryntem, w której przechodzimy kolejno z jednego do drugiego pomieszczenia. 

Schodzimy w głąb, w końcu znajdując się pod ziemią. Jakbyśmy szukali ukrycia, schronu i 

bezpieczeństwa. Jednakże nasza strategia kuratorska traktuje te wrażenia przewrotnie. Bowiem w 

piwnicy – czyli tam, gdzie zwykło się chować najcenniejsze obiekty oraz przedmioty tajemnicze i inne 

– chcemy utworzyć magazyn ukrytych, niechcianych faktów, pragnień, rzeczy, obrazów, a w końcu 

osób. Osób, których obecność w społeczeństwie dla wielu pozostaje niewygodna.  

Anna Pikuła: Chcecie zatem poruszyć te zagadnienia i aspekty historii, których próżno szukać w 

oficjalnych narracjach o przeszłości miasta czy na stronach przewodników turystycznych. Jakie 

konteksty szczególnie Was interesują?  

Julianna Kulczyńska: Wystawa jest dla nas pokazaniem zjawiska funkcjonowania niewidzialnego. 

Interesują nas szczególnie te formy nieobecności, które dotykają problemu wykluczenia, 

bezdomności, choroby oraz niepełnosprawności. Jednakże w polu poruszanych przez nas kontekstów 

leży również pytanie o nas samych, co ukrywamy i od czego zazwyczaj odwracamy nasz wzrok i 

uwagę.  



Anna Pikuła: Opowieść tę chcecie zobrazować obiektami artystycznymi. Jakie dzieła zobaczymy na 

wystawie?  

Jakub Kosecki: W ramach wystawy pragniemy zaprezentować różnorodne dzieła sztuki, które w 

sposób bezpośredni lub pośredni będą odpowiadały na postawione przez nas pytania, tematy oraz 

problemy. Warto jednak wspomnieć, że oprócz prezentacji obiektów artystycznych zależy nam na 

wykorzystaniu i wyeksponowaniu cytatów, przekładów, materiałów i dokumentów prasowych, które 

dotyczyć będą zarówno historii naszego tytułowego bohatera, jak i miasta Poznania. Ta specyficzna 

strategia połączenia sztuki z zasobami często wyłącznie informacyjnymi pozwoli nam na zbudowanie 

pełnej narracji, której forma zostanie wzbogacona elementami lokalnymi, opowieściami 

historycznymi i społecznymi.  

Jarek Rusiński: Jedną z prezentowanych realizacji będzie cykl fotografii przedstawiający życie 

poznańskich bezdomnych. Fotografie te zostały wykonane przez czynnie działającą w ramach praktyki 

streetworkingu – Agnieszkę Rusińską-Yelizarov. Gwoli wyjaśnienia warto zasygnalizować, że to 

anglojęzycznie nazwane działanie polega na odnajdywaniu osób marginalizowanych, w tym osób 

bezdomnych, i zawiązywaniu z nimi bliższych relacji. Fotografie tworzone przez Agnieszkę stanowią 

wizualny zapis, który przybliża miejsca i przestrzenie, w których egzystują nasi zwykle niechciani 

sąsiedzi – osoby bezdomne. Lecz nie tylko o tym opowiadają te obrazy! Z bogatej kolekcji ponad stu 

fotografii wybraliśmy te momenty, które w istotny sposób traktują o szacunku i czułości, jaką osoby 

bezdomne okazują wobec nielicznych przedmiotów, które posiadają. Poprzez tę wskazaną czułość i 

troskę pragniemy zauważyć, że osoby żyjące w kryzysie bezdomności nadają wartość miejscom, w 

których mieszkają, jednocześnie nobilitując swoje istnienie. Uważamy, że te obrazy i zjawiska są 

uniwersalne. Opowiadają o nas wszystkich, a dokładniej – o godności i człowieczeństwie.  

Anna Pikuła: Czy i jak sztuka współczesna może pomóc w mierzeniu się z trudnymi zjawiskami 

społecznymi?  

Julianna Kulczyńska: Często mówi się o tym, że sztuka współczesna posługuje się osobliwym 

językiem, który nierzadko określany jest jako niedosłowny, metaforyczny, a nawet poetycki. Przez to 

przypuszczać można, że to właśnie specyfika języka sztuki współczesnej może czynić ją trudną oraz 

nieczytelną w odbiorze. Jednakże naszym zdaniem to właśnie ten symboliczny wymiar współczesnych 

realizacji stanowi ich ogromną siłę. Bowiem każda forma czy koncept istniejący w ramach sztuki 

współczesnej może być odczytany w niezwykle szeroki sposób. Dzięki temu każdy odbiorca jest 

wolny, a to oznacza, że tylko od niej lub od niego zależy, w jakim stopniu postanowi zmierzyć się z 

wybranym obiektem.  

Ola Staśkiewicz: Dodatkowo pragniemy zauważyć, że ten brak dosłowności języka paradoksalnie 

pomaga w uwidocznianiu i artykulacji konkretnych sytuacji, problemów oraz zjawisk społecznych. 

Sztuka współczesna pomaga nam lepiej zrozumieć zarówno świat, w którym żyjemy, jak i nas samych. 

Wskazuje i krystalizuje nowe kierunki myślenia o danym temacie. Dopełnia, uobecnia, a nawet 

uzupełnia odczuwany przez nas brak. W kontekście wystawy sztuka współczesna pozwoli nam na 

kuratorskie uobecnienie i zamanifestowanie bardziej skrywanej historii nie tylko o człowieku, ale 

również o społeczeństwie i nas samych.  

 

*Wystawa realizowana jest w ramach przedmiotów: projekty kuratorskie oraz edukacja muzealno-

galeryjna pod opieką merytoryczną dra Witolda Kanickiego oraz dra Marcina Szeląga oraz we 

współpracy Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz z Poznańskim Centrum 

Dziedzictwa. 



Kuratorzy wystawy: Ola Staśkiewicz / Katarzyna Sinoracka / Julianna Kulczyńska / Jarek Rusiński / 

Jakub Kosecki II rok stacjonarnych studiów drugiego stopnia Kierunek: kuratorstwo i teorie sztuki 

Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w 

Poznaniu 

 

 

 

Galeria Śluza. Anna Pikuła, Olga Tarczyńska-Polus, PCD 
 

Kiedy w 2014 roku otwieraliśmy dla zwiedzających Bramę Poznania, udostępniliśmy także przestrzeń 

przeznaczoną na wystawy czasowe. Mieści się ona w zabytkowym obiekcie dawnej Śluzy Katedralnej. 

Budynek leży nad brzegiem Cybiny i jest połączony szklaną kładką z Bramą Poznania. Wnętrza tego 

pierwotnie mającego przeznaczenie militarne obiektu zostały odrestaurowane i przekształcone w 

sale wystawiennicze. 

 

Przez ostatnie siedem lat nasza działalność wystawiennicza dojrzewała, poszukując z każdą kolejną 

ekspozycją własnej formy i tożsamości. Zaczynaliśmy od poruszania tematów ściśle związanych z 

historią miejsca (pierwsza wystawa Z rzeką w tle. Biografia Śluzy Katedralnej z 2014 roku) czy 

nawiązujących do problemów podejmowanych na ekspozycji stałej Bramy Poznania (wystawa 

Kardynał nieznany z 2015 roku). Z czasem zwróciliśmy się ku zagadnieniom bardziej ogólnym, 

dotyczącym dziedzictwa Poznania. W tym roku wychodzimy z cienia starszej siostry – Bramy Poznania 

i zaczynamy działać na własny rachunek pod marką Galeria Śluza.  

To, co istotne  



Poprzez wystawy, na które będziemy Was zapraszać do Galerii Śluza, chcemy nadal opowiadać o 

współczesnym Poznaniu i o tym, jak ukształtowała go przeszłość. Patrząc na dziedzictwo miasta, 

szukamy w nim tematów i wątków, które są ważne również obecnie. Zastanawiamy się, jak 

wydarzenia i postacie sprzed lat czy wieków mogą nam pomóc zrozumieć współczesność. Wierzymy, 

że patrząc na lokalny kontekst, jesteśmy w stanie poruszać zagadnienia uniwersalne, ważne nie tylko 

tu i teraz. W końcu, mimo upływu wieków, potrzeby i ambicje motywujące ludzi do działania nie 

zmieniają się tak bardzo. Coś ważnego o świecie może nam powiedzieć zarówno żyjący ponad pięćset 

lat temu Jan Lubrański (wystawa W księgach boskich i ludzkich. Świat Jana Lubrańskiego z 2020 roku), 

jak i działający kilkanaście lat temu społecznicy starający się o powrót mostu Cybińskiego na Śródkę 

(wystawa Efekt mostu z 2017 roku). Lepiej poznawać miasto można, zarówno studiując stare mapy i 

plany (wystawa Miasto jak się patrzy z 2018 roku), jak i podążając za wrażliwością artysty (wystawa 

Sceny nieistotne z 2019 roku).  

Miasto, ludzie, środowisko  

Tematyka wystaw w Galerii Śluza będzie koncentrować się wokół trzech filarów tematycznych. 

Wszystkie były już obecne w dotychczasowych naszych działaniach.  

Miasto to nasz główny punkt odniesienia. Zgodnie z misją przyglądamy się miastu, w którym żyjemy. 

A miasto to budynki, ulice, infrastruktura, ale także relacje międzyludzkie, możliwości rozwoju i 

kontekst naszej codzienności. Jak „czytać” przestrzeń miejską? Co sprawia, że miasto jest dobrym 

miejscem do życia – i co zrobić, by było jeszcze lepszym? W którym kierunku powinno się rozwijać, 

abyśmy wszyscy znaleźli w nim miejsce dla siebie? Miasto to niekończąca się opowieść, a jego 

dziedzictwo może być źródłem inspiracji. Udowodniły to m.in. rozmowy o potencjale i przyszłości 

obiektów postindustrialnych, które toczyły się wokół wystawy Elektrownia Garbary. Dokument 

potencjalny w 2017 roku. Do refleksji skłania również tegoroczna wystawa Miasto (re)konstruowane, 

ukazująca, jak na współczesny układ Poznania wpłynęła jego odbudowa po zniszczeniach II wojny 

światowej. Pamiętamy jednocześnie, że miasto nie jest tworem anonimowym. Za jego kształtem i 

rozwojem zawsze stoją ludzie i ich potrzeby, które miasto kształtują. Dlatego to ludzie stanowią drugi 

filar tematyczny Galerii Śluza. I to zarówno ci z dalekiej przeszłości, jak i niezbyt odległych czasów – 

bohaterowie „wielkiej historii” i „zwykli mieszkańcy”. W prezentowanych biografiach szukamy 

odpowiedzi na ważkie pytania. Przyglądamy się, jak nasi bohaterowie podchodzili do przeciwności 

losu, jak pokonywali trudności i odważnie głosili swoje poglądy, niejednokrotnie wpływając na rozwój 

wielu dziedzin. Bowiem zarówno działająca aktywnie w XIX wieku Julia Woykowska (wystawa Bez 

kompromisów! z 2018 roku), jak i Władysław Czarnecki – już prawie sto lat temu mówiący o roli 

przyrody w mieście (wystawa Dom. Miasto. Ogród. Twórczość Janiny i Władysława Czarneckich z 

2019 roku), mogą stać się dla nas współcześnie inspiracją do podejmowania odważnych działań.  

My, jak wspomniany Władysław Czarnecki, także dostrzegamy rolę przyrody we współczesnym 

mieście. Dlatego też trzeci filar tematyczny Galerii Śluza to właśnie środowisko. Nie można pomijać 

przyrody w rozmowie o dziedzictwie – elementy kulturowe i przyrodnicze na siebie nawzajem 

oddziaływają. Z historycznego punktu widzenia to właśnie dogodne warunki naturalne były 

czynnikiem ułatwiającym rozwój cywilizacji i kultury. Jednak dziś nasz negatywny wpływ na 

środowisko jest tak duży, że konieczne jest podejmowanie działań, by je chronić. Tu niebagatelną rolę 

może odegrać interpretacja dziedzictwa. Przez mówienie o przyrodzie możemy kształtować postawę 

szacunku wobec niej oraz wzmacniać świadome podejście do jej ochrony. Do poruszania tematów 

przyrodniczych motywuje nas także położenie budynku Galerii Śluza w dolinie rzeki Cybiny. To temu 

bezpośredniemu sąsiedztwu przyglądaliśmy się na wystawach dotyczących flory i fauny 

zamieszkującej „po sąsiedzku” (wystawy Rośliny Cybiny z 2018 roku i Zwierzęta Cybiny z 2019 roku).  



Działamy wspólnie…  

…tworząc przestrzeń wymiany myśli i inspiracji. To kolejny fragment misji Galerii Śluza, wskazujący na 

kwestie ważne w naszej działalności. Wystawy, które prezentujemy, są wynikiem partnerskiej 

współpracy pomiędzy nami – operatorami Galerii Śluza a specjalistami merytorycznymi i artystami 

zapraszanymi do współtworzenia kolejnych projektów. Dyskusja uwzględniająca różne punkty 

widzenia i różne wrażliwości jest nieodłącznym elementem procesu tworzenia każdej z wystaw.  

Wierzymy, że dzięki temu prezentowane ekspozycje są źródłem inspiracji i pretekstem do ważnych 

rozmów także dla widzów. Zgodnie z założeniami interpretacji dziedzictwa nie chcemy przedstawiać 

„jedynej słusznej” ścieżki rozumienia prezentowanych zjawisk. Staramy się stwarzać przestrzeń do 

wymiany myśli, gdzie każdy odwiedzający będzie mógł skonfrontować prezentowane treści z 

własnymi opiniami. A te ciekawią nas w szczególności. Dlatego wielokrotnie tworzyliśmy w ramach 

wystaw przestrzeń do wyrażenia swojego zdania. W najbliższym czasie będziemy poszukiwać 

rozwiązań, które pozwolą Waszemu głosowi jeszcze lepiej wybrzmieć.  

Co przed nami?  

Ten rok to czas wprowadzania Galerii Śluza na mapę miejsc wystawienniczych w Poznaniu. Pojawi się 

jej własna identyfikacja wizualna i oznakowanie w przestrzeni budynku. Zaczną działać kanały 

komunikacyjne prezentujące jej działalność.  

Zwiedzających zaprosimy na trzy wystawy czasowe. Pierwsza z nich będzie artystyczną wypowiedzią 

przygotowaną przez studentki i studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Poprzez 

metaforę szczura opowiadać będzie o rzeczach, których wolimy nie dostrzegać.  

Kolejna wystawa przybliży świat dźwięku. Będziemy przyglądać się krajobrazowi dźwiękowemu doliny 

Cybiny i zastanawiać, jak wpływa on na nasz odbiór przestrzeni. 

Trzecia ekspozycja przybliżać będzie pierwsze poznańskie kobiece kariery uniwersyteckie oraz opowie 

o kontekście społecznym i kulturowym, w którym odnaleźć się musiały pierwsze naukowczynie, nie 

tylko w Poznaniu.  

Liczymy, że spotkamy się z Wami w przestrzeni Galerii Śluza oraz że tegoroczne wystawy staną się 

pretekstem do wielu inspirujących rozmów! 

 

Pomóc zrozumieć miasto. Rozmowa z Julią Karczewską 
 

Poznaniacy i poznanianki, poznaj ich! – to kolejny wydany przez Poznańskie Centrum Dziedzictwa 

pakiet edukacyjny do nauki języka polskiego jako drugiego. Premiera zestawu odbyła się w lutym 

bieżącego roku, ale projekt Witaj w Poznaniu, w ramach którego powstały materiały, realizujemy 



wraz Fundacją Badań Migracyjnych / Migrant Info Point od 2019 r. Pakiet Poznaniacy i poznanianki 

przeznaczony jest dla nauczycieli i nauczycielek uczących języka polskiego młodzież z doświadczeniem 

migracji. Tworząc go, podjęliśmy próbę połączenia treści językowych z kulturowymi. Historia 

Poznania, jego mieszkańców i mieszkanek, topografia, tradycja – oto elementy, które konsekwentnie 

włączamy w proces doskonalenia znajomości języka polskiego. Do rozmowy zaprosiłam Julię 

Karczewską, autorkę zarówno kart pracy Witaj w Poznaniu, jak i materiałów wydanych w tym roku, 

powstałych w oparciu o biogramy znanych poznaniaków i poznanianek. 

Anna Mieszała, PCD: Czy opowiadając dzieciom i dorosłym z doświadczeniem migracji o postaciach 

związanych z miastem, możemy wpływać na ich poczucie przynależności do społeczności lokalnej?  

Julia Karczewska: Bez wątpienia. Przygotowując się do dzisiejszej rozmowy, stworzyłam pewną 

metaforę. Ulice, miejsca, budynki i ich przeszłość to scenografia teatralna. Bardzo ważna, jednak 

niewiele znacząca, dopóki na deskach nie pokażą się aktorzy. Miasto żyje, zmienia się, wchodzi w 

kolejne etapy swojego rozwoju nie za sprawą działalności jakichś bliżej nieokreślonych sił, ale dzięki 

ludziom, którzy w nim żyją i je tworzą. Jeśli chcemy, by nowi mieszkańcy Poznania i ich dzieci poczuli 

się częścią naszej poznańskiej społeczności, musimy im pomóc to miasto poznać i zrozumieć. Dopiero 

wtedy możemy liczyć, że uznają je za swoje. Nie ma lepszego sposobu na rozkodowanie nowej 

przestrzeni, na znalezienie się w gmatwaninie niejasnych dla kogoś z zewnątrz powiązań i zależności. 

Nazwy ulic, historie budynków, postaci uwiecznione na pomnikach – można obok nich przechodzić 

codziennie, ale dopóki nic o nich nie wiemy, nie da się powiedzieć, że znamy miasto, którego są 

częścią. 

Anna Mieszała: Czy to ważne, żeby nowi mieszkańcy i mieszkanki Poznania, którzy z różnych przyczyn 

wybrali nasze miasto do życia, znali jego historię, identyfikowali się lokalnie?  

Julia Karczewska: To warunek integracji, a ta jest procesem, w którym aktywność muszą wykazać 

obie strony. Zakładając, że przybywający do nas cudzoziemcy chcą być częścią naszej społeczności, 

powinniśmy uświadomić sobie, że i my w tym procesie mamy określoną rolę. Tak wiele mówi się w 

ostatnich latach o koncepcji pedagogicznej nazywanej edukacją włączającą. Jej adresatami są m.in. 

uczniowie z doświadczeniem migracji. Włączenie kogoś do czegoś zakłada wykonanie dwóch gestów. 

Krok w naszą stronę musi wykonać ten, kto do nas przybył. Konieczne jest zaangażowanie z jego 

strony. Ale to nie wystarczy. Bo jeśli nie zrobimy mu miejsca pośród nas, nie wykonamy gestu 

zaproszenia, on nie będzie mógł się włączyć. Karty pracy, które zostały opracowane w ramach obu 

edycji projektu Witaj w Poznaniu, są właśnie takim gestem ze strony poznańskiej społeczności 

przyjmującej. Wyrażają komunikat: „Zobacz, przygotowaliśmy coś specjalnie dla ciebie. Chcemy, 

żebyś czuł/ czuła się dobrze w naszym mieście. Obchodzi nas to”. W kontekście dzieci i młodzieży 

można powiedzieć, że to ich nauczyciele mają supermoc – mogą przyspieszyć proces integracji. Jeśli 

się na to zdecydują, w tym zadaniu pomogą im karty pracy, które udało się stworzyć. Jeśli nie 

wykorzystają tej supermocy, ale tylko będą się uczniowi przyglądać, z pewnością integracja będzie 

przebiegała wolniej.  

Anna Mieszała: Dlaczego, tworząc materiał edukacyjny Poznaniacy i poznanianki, poznaj ich! 

zdecydowałaś się wykorzystać jako punkt wyjścia biografie znanych mieszkańców Poznania?  

Julia Karczewska: Byłam przekonana, że prezentując sylwetki znanych poznaniaków i poznanianek, 

którzy tworzyli to miasto w XIX i XX wieku, wybieram drogę na skróty. Prezentuję intrygującą postać, 

która staje się pretekstem do przybliżenia topografii miasta, jego historii, dziedzictwa, wkładu w 

dzieje nie tylko Polski, ale nierzadko i świata. Jednocześnie chciałam uświadomić dzieciom i 

młodzieży, że zamieszkały w mieście, które zawsze dawało swoim mieszkańcom szansę na zdobycie 

świetnego wykształcenia, rozwijanie zainteresowań, zmienianie rzeczywistości. Jeśli chcesz się 



rozwijać, naprawiać świat, podejmować odważne decyzje – Poznań to odpowiednie miejsce dla 

ciebie. Jestem pewna, że właśnie to udało się pokazać nastolatkom na przykładzie pięciu 

fascynujących biografii.  

Anna Mieszała: Kogo wybrałaś na bohaterów i bohaterki – dla mnie to bardzo ważne, że w tym 

zestawie pojawiają się także panie – materiałów edukacyjnych?  

Julia Karczewska: Każdy z pięciu zestawów został stworzony w oparciu o biografię i dziedzictwo 

jednej postaci. Są to: Hipolit Cegielski, Julia Woykowska, Kazimierz Nowak, Henryk Zygalski, Halszka 

Osmólska. Od początku było jasne, że w tym świetnym towarzystwie muszą się pojawić kobiety. 

Trzeba wykorzystywać każdą okazję do wzmacniania w młodych dziewczynach wiary we własne siły. 

Choć każda z tych osób zajmowała się czymś innym i osiągnęła sukcesy w różnych dziedzinach, 

możemy znaleźć między nimi wspólny mianownik. Wszystkie łączy ciekawość świata, która leży u 

źródeł ich dokonań – napędzała je do działania, ośmielała, pozwalała porywać się na to, co mogło się 

wydawać niemożliwe. To wzorce osobowe, które mogą zafascynować także współczesnych 

nastolatków. Prezentowane biografie są tak inspirujące, że nie mam obaw o to, że ich poznawanie 

okaże się nudne. Trudno dziś zainteresować młodzież. Jestem jednak pewna, że osiągniemy ten cel.  

Anna Mieszała: Znajomość języka jest najważniejszym narzędziem usprawniającym funkcjonowanie 

w nowej społeczności, dzięki niemu pozyskujemy informacje, wiedzę, wartości, obyczaje. Czy w 

zadaniach, które przygotowałaś, brałaś pod uwagę również ten aspekt?  

Julia Karczewska: Oczywiście, ale zadania, z których składają się zestawy, nie dotyczą tylko kwestii 

językowych. To prawda – język jest kluczowy. Jeśli jednak szkoła pragnie angażować się 

kompleksowo, powinna zapewnić uczniom nie tylko pomoc językową, ale połączyć ją z edukacją 

interkulturową. Dzieci mogą potrzebować także wsparcia w nauce poszczególnych przedmiotów, 

chociażby ze względu na różnice programowe między naszym krajem a krajem pochodzenia. 

Konieczne jest także wzmocnienie emocjonalne. Te wszystkie elementy są obecne w tych 

materiałach. Rozwiązując zadania, uczniowie poznają język, ale także topografię miasta, miejsca 

znaczące, elementy historii. Są też pytane o kraj pochodzenia, własne doświadczenia i opinie.  

Anna Mieszała: Czy masz informację zwrotną od nauczycieli i nauczycielek języka polskiego jako 

drugiego, wiesz już, jaki jest odbiór pakietu?  

Julia Karczewska: Ci, którzy uczestniczyli na początku lutego w prezentacji materiałów, byli nimi 

zachwyceni. Teraz trzeba poczekać, by mogli na nich popracować. Wtedy z pewnością opowiedzą 

nam już nie tylko o swoich wrażeniach, ale także uczniowskich reakcjach. Dziękuję za rozmowę.  

Julia Karczewska – poznańska filolożka i nauczycielka języka polskiego. Współpracuje z Fundacją 

Centrum Badań Migracyjnych i Migrant Info Point, gdzie prowadzi kursy języka polskiego dla 

cudzoziemców. Autorka artykułów metodycznych, koordynatorka sieci współpracy ODN Uczeń z 

doświadczeniem migracji oraz Poznańskiej Sieci Szkolnych Liderów Wielokulturowości.  

Wszystkie materiały dostępne są online na stronie internetowej: www.bramapoznania.pl w zakładce 

„Dla nauczycieli i nauczycielek”.  

Partner: Fundacja Badań Migracyjnych / Migrant Info Point  

Patronat: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Fundacja Wspierania Języka i Kultury 

Polskiej im. Mikołaja Reja 

http://www.bramapoznania.pl/


Czas na bunt. Przykłady z poznańskich dzielnic. Marcin Słomiński, 

Maciej Moszyński, PCD 
 

Róża Luksemburg  
Jedna z najbardziej znanych na świecie Polek, a zarazem najważniejszych polityczek XX wieku, 

mieszkała na Jeżycach. Do dziś upamiętnia ją tablica na ścianie kamienicy przy ul. Szamarzewskiego 

21, wokół której co jakiś czas wybuchają żywiołowe spory.  

Róża Luksemburg, bo o niej mowa, żyła w epoce stojącej pod znakiem gwałtownie zmieniającego się 

świata. Tam, gdzie dotąd dominowało rolnictwo, na znaczeniu zyskiwał przemysł. Robotnicy z fabryk 

coraz silniej upominali się o należne im prawa.  

Róża Luksemburg własnymi rękami wykuwała dla siebie i innych kobiet miejsce w zdominowanym 

przez mężczyzn świecie. Świetnie wykształcona, bez kompleksów prowadziła intelektualne spory z 

wiodącymi myślicielami politycznymi epoki. Urodziła się w Zamościu w rodzinie żydowskiej. 

Cechowała ją przez to wrażliwość na niesprawiedliwe traktowanie grup mniejszościowych. 

Opowiadała się za poszanowaniem narodowych autonomii, choć sama – jako socjalistka – przyszłość 

świata widziała w oparciu o dobrowolne struktury ponadnarodowe.  

Na przełomie XIX i XX wieku Wielkopolsce socjaliści nie znajdowali dużego poparcia, ale byli aktywni. 

Postulaty robotnicze splatały się tu z oporem wobec germanizacji, a także z hasłami 

niepodległościowymi. Obok tego na lewicy rodził się nurt, który nad potrzebę odzyskania 

suwerenności politycznej przedkładał realne równouprawnienie mas ludowych. To w tej grupie 

działała Róża Luksemburg.  

W ówczesnych realiach aktywność polityczna wymagała sporego wysiłku – przede wszystkim pracy 

organizacyjnej na miejscu. Róża Luksemburg nawiązała kontakty z poznańskimi działaczami Polskiej 

Partii Socjalistycznej zaboru pruskiego i – mimo różnic ideowych – na jej strukturach próbowała 

oprzeć realizację swoich postulatów. W Poznańskiem bywała kilkakrotnie. Na Jeżycach zatrzymała się 

na pewno podczas najdłuższej wizyty w Poznaniu, w maju 1903 roku. Mieszkanie przy dzisiejszej ulicy 

Szamarzewskiego służyło jej za „bazę wypadową” do uczestnictwa w zebraniach i konferencjach 

organizowanych w całej Wielkopolsce.  

„Zajechałam szczęśliwie. Pokój już mam: bardzo ładny i w dobrej okolicy. Mój adres: Kaiser 

Wilhelmstrasse 21. Czuję się bardzo dobrze, jutro idę do roboty” – tak wspominała początek pobytu 

w Poznaniu. Wielkopolskie próby rozwinięcia działalności politycznej nie przyniosły jednak 

zakładanego rezultatu. Polityczka wracała jeszcze później do stolicy Wielkopolski, ale na krótko.  

Róża Luksemburg była zdeklarowaną pacyfistką. Opowiadała się za demokracją otwartą dla 

wszystkich, niezależnie od pochodzenia społecznego. Jej myślenie było rewolucyjne i nieraz 

przysparzało wrogów. Nie było jej dane doczekać realizacji przez kobiety praw wyborczych, o co z 

uporem walczyła. Na początku 1919 roku zginęła na ulicach Berlina, zamordowana przez członków 

osławionych freikorpsów. 

Czasowe mieszkanie Róży Luksemburg znajdowało się na ul. Szamarzewskiego. 

Konrad Doberschütz  
Różne bywają strategie i oznaki buntu. Może on stać się krótkotrwałym i gwałtownym 

doświadczeniem zbiorowym lub trwać pokojowo przez lata, obejmując jedynie wąską grupę 

zaangażowanych osób. Najczęściej pamięta się o głośnych wystąpieniach, absorbujących wielu 



uczestników, którzy wspólnie odważą się zamanifestować niezadowolenie z otaczającej 

rzeczywistości. Znacznie rzadziej do powszechnej świadomości przebijają się dokonania jednostek, 

których gestom sprzeciwu nierzadko towarzyszy głucha samotność. Zachowanie pamięci o ich 

dokonaniach jest tym trudniejsze, im silniejszy wydaje się, skazujący ich na zapomnienie, system.  

Mieszkający przez lata przy Rynku Wildeckim Konrad Doberschütz był jedną z tych postaci, których 

wyjątkowe dokonania postanowiono skazać na niepamięć. Jego bogaty życiorys mógłby posłużyć do 

obdzielenia co najmniej kilku osób. Jako żołnierz AK podczas II wojny światowej, a później 

utalentowany dziennikarz i poeta wielokrotnie odznaczył się bezinteresowną odwagą, pozostając 

przy tym człowiekiem niezwykle skromnym. 

Kontestując komunistyczną rzeczywistość powojennej Polski, Konrad Doberschütz pisał 

zaangażowane wiersze, fraszki i nowele, m.in. o Czerwcu 1956, sowieckiej interwencji na Węgrzech, 

zbrodniach Armii Czerwonej i kulcie Stalina. Wyjątkowo celnie demaskowały one wstydliwe, a 

zarazem skrzętnie ukrywane elementy komunistycznej rzeczywistości. Początkowo większość tych 

utworów trafiała do szuflady. Z czasem autor postanowił zebrać je w jednym tomie, który zatytułował 

Zakazana Poezja, i odczytywał przyjaciołom podczas prywatnych spotkań.  

W 1959 roku na trop jego działalności wpadła Służba Bezpieczeństwa, do czego przyczyniła się 

zapewne decyzja Doberschütza o wysłaniu swoich wierszy do redakcji poznańskich gazet. Oczywiście 

żadna z nich nie zdecydowała się na publikację. Wkrótce doszło do aresztowania poety i oskarżenia 

go nie tylko o szkalowanie „władzy ludowej”, lecz także o nawoływanie do walki ze Związkiem 

Radzieckim. Wśród dowodów dołączonych do aktu oskarżenia znalazł się m.in. wiersz-kołysanka Śpij 

spokojnie, mój mały chłopczyku, poświęcony pamięci najmłodszej ofiary Czerwca 1956 – Romka 

Strzałkowskiego.  

Konrad Doberschütz został skazany za swą działalność literacką na trzy lata więzienia. Dzięki 

zaangażowaniu Stanisława Hejmowskiego, słynnego obrońcy uczestników Poznańskiego Czerwca, w 

kolejnej instancji udało się zredukować wyrok do roku. Niemniej uznanie poety za „zbrodniarza” 

okazało się skutecznym sposobem na zamknięcie mu ust i skazanie na niepamięć.  

Po wyjściu na wolność Konrad Doberschütz pisał już tylko pod pseudonimem. Zmarł w 2000 roku. 

Uniewinnienia i rehabilitacji doczekał się dopiero pod koniec życia. Dziś jest ważnym symbolem 

twórcy-opozycjonisty idącego na przekór systemowi, z którym się nie zgadzał. 

Czasowe mieszkanie Konrada Doberschütza znajdowało się przy Rynku Wildeckim. 

Janusz Kulas  
„Bandyci”, „prowokatorzy”, „chuligani” – to określenia, którymi opresyjne władze, niezależnie od 

czasu i szerokości geograficznej, lubią opisywać swoich przeciwników. Nie inaczej było podczas 

czerwcowej rewolty w Poznaniu w 1956 roku.  

Poznański Czerwiec był pierwszym tak dużym wystąpieniem społecznym przeciwko warunkom 

panującym w powojennej Polsce. Był oddolnym buntem robotników, niegodzących się zarówno na 

wyzysk ekonomiczny, jak i ograniczenia w pozostałych sferach życia.  

Rebelia nie miała wprawdzie w pełni pokoleniowego charakteru, z pewnością jednak ważną rolę 

odegrały w niej osoby młode – pracownicy i pracowniczki poznańskich zakładów przemysłowych, a 

także chłopcy i dziewczyny z poznańskich ulic. To oni nadawali dynamikę wydarzeniom. Wielu z nich, 

zwłaszcza jeśli nie wpisywali się w propagandowy wzór obywatela, deprecjonowano jako 

„chuliganów”. 



Wśród nich był dwudziestoletni Janusz Kulas, który pracował jako kierowca w Przedsiębiorstwie 

Transportowym Budownictwa Miejskiego. Do etatu dorabiał, sprzedając nieoficjalnie bilety na seanse 

filmowe w kinach Bałtyk czy Apollo. Był więc – jak to określano – „konikiem”, znanym w środowisku. 

Bywał też w kawiarni „Słodka Dziurka” w pasażu Apollo, wówczas jednym z popularnych miejsc 

spotkań młodych poznaniaków. Ponoć jeszcze przed Czerwcem zyskał ksywkę Eddie Polo, mającą 

pochodzić od nieustalonego aktora kina niemego, a zapewne wiążącą się z jego działalnością jako 

„konik”. Propaganda zrobiła z niego później „Eddiego Polo – włoskiego bandytę”.  

28 czerwca 1956 roku Janusz Kulas wraz z kolegami odmówił świadczenia pracy i dołączył do 

manifestujących w centrum robotników fabrycznych. Potem, gdy protest przerodził się w krwawe 

starcia, miał być widziany wszędzie tam, gdzie działy się najważniejsze wydarzenia: przy rozbrajaniu 

więzienia na Młyńskiej, na Międzynarodowych Targach Poznańskich, przy zdobywaniu komisariatów 

milicji, wreszcie zaś na „Kochanaji” – ulicy Kochanowskiego, gdzie trwały najcięższe walki.  

Aresztowano go i postawiono przed sądem w osławionym procesie politycznym uczestników 

Poznańskiego Czerwca. Nie został wprawdzie skazany, ale do końca życia był obiektem represji za 

udział w buncie przeciwko systemowi. Zmarł w 1972 roku.  

Janusz Kulas w ciągu swojego życia mieszkał w różnych częściach Poznania. Związany był też z 

Łazarzem i na tym fyrtlu cieszy się szczególną pamięcią i estymą. Łazarzanie opowiadają, że 

poważano go w tutejszym subkulturowym środowisku kontestatorów i „wywijasów”, zwanych w 

propagandowym przekazie „bikiniarzami”. Janusza Kulasa pamiętają łazarskie „ekensztejery”, 

tworzący w latach 50. „eki” (nieformalne grupy), na czele z najsłynniejszą „eką z Małeki”. Pamiętają o 

nim też współcześni społecznicy i animatorzy łazarskiego życia społecznego. 

Skwer Eki z Małeki znajduje się pomiędzy ulicami Małeckiego, Granicznej i Łukaszewicza. 

O innych ciekawych postaciach związanych z poznańskimi dzielnicami śródmiejskimi można 

dowiedzieć się na: www.festfyrtel.pl 

Kawałek smacznej historii. Agata Kierzkowska, PCD 
 

Wspominając czasy studenckie, zorientowałam się, że oprócz osobliwych wykładowców najbardziej z 

tego okresu życia utkwił mi w pamięci uczelniany bufet i jedzenie, którego mogłam tam kosztować. 

Studia historyczne nieodzownie kojarzą mi się z domowymi obiadami w stołówce, która mieściła się 

w budynku Collegium Historicum, obecnie Collegium Martineum. Bufet przez wiele lat prowadziła 

pani Maria Królska – niezwykła postać w świecie poznańskiej gastronomii. 

Wydziałowa stołówka składała się z trzech pomieszczeń: części restauracyjnej, bufetu dla studentów i 

tzw. sali profesorskiej. Dziś powiedzielibyśmy, że to ostatnie pomieszczenie było strefą VIP dla 

ważnych gości oraz świeżo upieczonych doktorów. Tradycją było, że zapraszali oni swoich 

promotorów na uroczysty obiad, aby uczcić u pani Marii obronę swojej dysertacji. Ja osobiście w 

bufecie przesiadywałam godzinami, zapełniając „okienka” między kolejnymi zajęciami. To właśnie 

tam razem z kolegami i koleżankami opracowywaliśmy tajemne techniki na najtrudniejszy egzamin z 

historii starożytnej.  

Budynek, w którym mieścił się „Ogród smaków pani Marii”, ma bogatą historię. Do 1990 roku gmach 

przy ul. Święty Marcin (ówcześnie Czerwonej Armii) był siedzibą Komitetu Wojewódzkiego Polskiej 

Zjednoczonej Partii Robotniczej. Po rozwiązaniu partii obiekt został przekazany Uniwersytetowi im. 

Adama Mickiewicza, a tym samym dolna część została zaadaptowana na potrzeby gastronomii. Wiele 

http://www.festfyrtel.pl/


elementów wystroju pozostało niezmienionych. Potężne filary, kamienna posadzka, żyrandole – 

wszystko to nadawało miejscu niezwykły charakter. Od samego początku stołówką zarządzała rodzina 

państwa Królskich z panią Marią na czele. Jednak nie o samym budynku chciałabym opowiedzieć, ale 

o jedzeniu i ludziach, którzy je tworzyli.  

O pani Marii Królskiej i jej kuchni napisano już wiele artykułów i nakręcono sporo materiałów 

filmowych. Przeczytałam i obejrzałam wiele z nich. Rozmawiałam także z moim mężem, który 

również jest absolwentem historii. Każde z nas ma własne wspomnienie związane z tym miejscem. W 

tle przeplatają się smaki i zapachy domowych potraw. Ja z menu wspominam najlepiej zupę 

pieczarkową i naleśniki ze szpinakiem. Z części bufetowej z kolei pamiętam doskonale ogromne 

kanapki. Sprzedawał je miły pan z bródką. Mąż z sentymentem wspomina sztufady wołowe i chłodnik 

litewski. Jedzenie, które przywodzi na myśl miłe chwile, ma nawet swój termin w psychologii – 

comfort food to potrawy, które powodują, że wspominamy miejsca, osoby czy wydarzenia z 

przeszłości.  

Chcąc dowiedzieć się więcej o dziedzictwie kulinarnym państwa Królskich, postanowiłam osobiście 

spotkać się z panią Marią. Kto choć raz miał kontakt z szefową stołówki, wie, że to osoba niezwykle 

serdeczna i otwarta na drugiego człowieka. Osoba, która nie pozwoli, aby rozmówca był głodny. Z 

tego powodu nasze spotkanie rozpoczęło się od postawienia przede mną talerza pysznych kanapek. I 

tak zaczęła się podróż sentymentalna, pełna wspomnień o ludziach i dobrym jedzeniu. 

W budynku Historicum stołował się cały przekrój poznaniaków: od studentów przez profesorów po 

znane persony, takie jak Krystyna Feldman, która była stałą klientką. Wielu gości miało swoje 

ulubione stoliki. Obowiązywał system żetonowy. Z zielonym żetonem podchodziło się do okienka i 

można było wybrać zupę. Popularnością cieszyły się oczywiście klasyczne – jak pomidorowa czy 

ogórkowa. Kupując drugie danie, otrzymywało się żeton czerwony, który kładło się na stoliku. Po 

chwili przychodził ktoś z obsługi i pytał, jakie drugie danie podać.  

Sporą część klientów stołówki stanowili seniorzy. Dla nich obiady na Św. Marcinie miały charakter 

towarzyski. Przy jedzeniu można było omówić codziennie sprawy. Wśród starszych osób królowały 

potrawy tradycyjne, w znacznym stopniu mięsne, takie jak pulpety, żołądki czy kotlet schabowy. 

Studenci natomiast lubili wszelkiego rodzaju naleśniki czy pierogi na słodko. Dla grona akademickiego 

organizowano imprezy tematyczne, np. słynne wigilie czy obiady po kolokwiach habilitacyjnych, na 

których podawano potrawy bardziej wykwintne, jak gęsina czy cielęcina. Przy każdej takiej okazji pani 

Królska lubiła zaskakiwać swoich gości. Na jednym z przyjęć świętowano obronę rozprawy o kwasie 

askorbinowym. Pani Maria zrobiła rozpoznanie i wyczytała, że dużo witaminy C znajduje się w 

owocach głogu. Skrzyknęła więc członków swojej rodziny i podczas spaceru wszyscy zbierali głóg, 

który rósł niedaleko ich domu. Pani Maria własnoręcznie oczyściła i przetarła owoce. Na bazie wody, 

cukru i soku z cytryny zrobiła syrop, który podała do jedzenia. Uczestnikom spotkania nie zdradziła 

swojego sekretu. Poprosiła jedynie, aby poszukali, w którym elemencie obiadu znajduje się składnik-

motyw przewodni. Ktoś oczywiście wyczuł smak głogu i skojarzył fakty. Wszystkich gości urzekło 

zaangażowanie pani Marii. Podczas naszego spotkania moja rozmówczyni podkreśliła, że w jej 

zawodzie trzeba czuć potrzeby drugiego człowieka.  

Sława kuchni pani Marii szybko obiegła cały akademicki świat. Zamówienia na kolejne wydarzenia 

spływały lawinowo. Prawdziwą skarbnicą wiedzy na temat działalności rodziny Królskich w Historicum 

są księgi pamiątkowe. Dzięki uprzejmości pani Marii mogłam zapoznać się z wpisami. I tak oto jeden z 

nich głosi: „Jeśli jest coś, czego można chcieć zawsze, a osiągnąć niekiedy, to jest obiad zjedzony 

tutaj!”. Lista gości studenckiej stołówki spoza świata naukowego również jest imponująca! Aktorzy, 

politycy, artyści. Spośród wielu nazwisk wspomnieć można choćby Tadeusza Mazowieckiego, Lecha 



Wałęsę, Javiera Solanę, a nawet Margaret Thatcher! (Żelazną Damę urzekł chłodnik litewski pani 

Marii). 

Firma Gastro-Królscy i Gebru prowadziła stołówkę na Św. Marcinie ponad 30 lat. Obecnie ze względu 

na nowe plany zagospodarowania budynku oraz przez pandemię kultowe miejsce zniknęło z 

gastronomicznej mapy Poznania. Pani Maria razem z pracownikami przeniosła się do Domu 

Studenckiego Jowita na ul. Zwierzynieckiej. Tam od wielu lat stołówkę prowadzi jej córka z zięciem. 

W tych trudnych czasach dla gastronomii nie tracą optymizmu i prowadzą działalność na wynos. Jeśli 

ktoś z czytelników miałby ochotę skosztować potraw według receptury pani Marii, zapraszam 

serdecznie do Jowity. Wszak to ludzie tworzą ten niezwykły klimat, a nie budynek.  

Postscriptum 

Poprosiłam panią Marię i jej wnuka Adama o spisanie jednego z ulubionych przepisów i oto specjalnie 

dla czytelników receptura na wegetariańskie kotleciki od Gastro-Królscy i Gebru. 

Składniki: 

● ulubiona kasza 

● włoszczyzna  

● czosnek 

● jajko 

● bułka tarta 

● papryka w proszku: słodka i ostra 

Włoszczyznę kroimy w cienkie paseczki i podsmażamy do miękkości w garnuszku z papryką, solą i 

przeciśniętym przez praskę czosnkiem. Odstawiamy do wystygnięcia. Kaszę gotujemy i przestudzoną 

mieszamy z włoszczyzną, jajkiem i odrobiną bułki tartej. Następnie formujemy rękami kotlety w taki 

sam sposób jak kotlety mielone. Obtaczamy w bułce tartej i smażymy na średnim ogniu. Smacznego! 

Fiksmatynta. Ogłoszenia drobne, zebrali Maciej Moszyński i Maksym 

Kempiński, PCD 
 

Ogłoszenia ze starych gazet, czarnodruk na pożółkłych kartkach, gdzieniegdzie niewyraźny. Wybrane 

treści ogłoszeń (oryginalna pisownia): 

● Odpycha się daleko narzucone obce wybory od czasu kiedy powstały Mydła Zwierzyńskiego 

uznane za najlepsze! Do nabycia we wszystkich większych handlach odnośn. branży. 

● Aparaty do piwa za pomocą węglika, wody albo powietrza w bieg puszczane. Kosztorysy i 

cenniki darmo. Emil Mattheus, Fabryka i bióro: Poznań, plac Sapieżyński 2a. 

● Policja! niema nic przeciw zniżaniu cen. Kto daje 10% zniżki wszystkim urzędnikom? 

Warsztaty pospiesznej reparacji i miarowego obuwia Franciszka Nikla, Poznań, Dąbrowskiego 

24. 

● Wiadomość dla grzecznych dzieci! Do Poznania przybył z nieba prawdziwy żywy gwiazdor, 

który u firmy S. Kałamajski, na pl. Wilhelmowskim 2 zamieszkał. Wybudował sobie w składzie 

dwa olbrzymie białe łuki i do sklepienia przymocował olbrzymi dzwon. Gwiazdor dzwoni od 

czasu do czasu, a jak dzieci z rodzicami do handlu przybędą rozdziela dzieciom piękne podarki 

na gwiazdkę, co dzień od godziny 3. do 8. S. Kałamajski, plac Wilhelmowski nr 2. 



● Colosseum, św. Marcin 65. Od 8 - 16-go codziennie. Wielki amerykański film monumentalny: 

U progu szubienicy. Kolosalne napięcie wywołujący amerykański dramat sensacyjny w 7 

aktach z życia kanadyjskiej policji. P 8833/4-23,21/2. 

● Tylko woda do ust Fascinata wzmacnia dziąsła. 

● Najuporczywszy ból głowy usuwają proszki dla dorosłych z “Kogutkiem” wyrobu apteki A. 

Gąseckiego w Warszawie. Sprzedają apteki i składy apteczne. d’5116 

● Baczność! Baczność! Najtańsza Chemiczna Pralnia i Farbjarnia w Poznaniu, ul. Wrocławska 

15. W. Małolepszy. Wykonuję wszelkie zlecenia w jak najkrótszym czasie, z prowincji 

odwrotną pocztą. Na życzenie uskutecznia się również reparacje.  

● Doktora lustra shampoon “Miraculum” najskuteczniejszy do pielęgnowania i zachowania 

włosów. 

● Stare szczęki i zęby płaci najwyższe ceny. Feblowicz, Wielkie Garbary 21, naroż. ul. Wielkiej. 

z12360 

● Kto jest zwolennikiem i lubownikiem natury i ma zamiar osiedlenia się na wegetarskiej 

kolonji, aby spędzić życie naturalne ma do tego sposobność. Kapitału większego nie potrzeba 

z19102 Porto dołączyć “Patria” Ruda O.-S., Dortsr nr 17 

Reklamy 
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