Scenariusz 10. Polacy w Petersburgu w czasach rozbiorów. Praca ma
materiałach naukowych
Kinga Anna Gajda
Scenariusz do zrealizowania na lekcji historii (III i IV etap).
Cele główne
Uczeń:


poznaje sytuację Polaków w Petersburgu – stolicy Imperium Rosyjskiego;



tworzy narrację historyczną, łącząc informacje pozyskane z różnych źródeł.

Cele szczegółowe
Uczeń:


wyszukuje i porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski;



wymienia idee oświecenia i rozpoznaje je w nauce, literaturze, architekturze i sztuce;



porównuje reformy oświeceniowe wprowadzone w Prusach, Rosji i Austrii;



sytuuje w czasie I, II i III rozbiór Rzeczypospolitej;



charakteryzuje i ocenia zróżnicowanie postawy społeczeństwa wobec zaborców;



porównuje warunki życia społeczeństwa w trzech zaborach w drugiej połowie XIX
wieku, uwzględniając możliwości prowadzenia działalności społecznej i rozwoju
narodowego;



przedstawia główne nurty życia politycznego i społecznego pod zaborami pod koniec
XIX wieku;



charakteryzuje koncepcje polityczno-społeczne Wielkiej Emigracji XIX wieku i ich
wpływ na życie polityczno-społeczne w zaborach;
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ocenia dorobek kultury polskiej XIX wieku i jej wpływ na kształtowanie się
tożsamości narodowej Polaków;



analizuje strukturę społeczeństwa w zaborach, uwzględniając mniejszości narodowe
i wyznaniowe, w tym ludność żydowską;



wyjaśnia przyczyny, charakter i skutki emigracji XIX wieku oraz ocenia aktywność
polityczną, militarną i kulturalną Polaków w Europie;



cytuje odpowiednie fragmenty tekstu źródłowego;



potrafi pracować w grupie;



umiejętnie argumentuje swoje poglądy;



zadaje pytania, potrafi odpowiedzieć na pytania grupy i nauczycieli;



potrafi przygotować wypowiedź w programie Power Point lub Prezi;



wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje
wnioski;



omawia obecność Polaków w zagranicznych formacjach wojskowych, m.in. u boku
Napoleona oraz w armiach zaborczych;



rozpoznaje zależności między różnymi dziedzinami życia społecznego;



twórczo wykorzystuje wypowiedzi teoretyczne;



czyta teksty stanowiące kontekst dla tekstów kultury poznawanych w szkole;



publicznie (na forum klasy) wygłasza przygotowaną przez siebie wypowiedź, dbając
o dźwiękową wyrazistość przekazu;



wykonuje różne działania na tekście (streszcza, parafrazuje, analizuje);



krytycznie podchodzi do omawianego materiału;



odwołuje się do różnych punktów widzenia i wskazuje argumenty „za” i „przeciw” w
rozwiązywaniu problemów życia publicznego.

Metody pracy


samodzielne dochodzenie do wiedzy,



analiza materiału źródłowego.

Tok zajęć (w zależności od pracy uczniów zajęcia mogą trwać od jednej godziny do
dwóch godzin lekcyjnych)
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Nauczyciel dzieli klasę na grupy. Każda z grup otrzymuje inny tekst. Poniższy
wybór tekstów może zostać uzupełniony o teksty z publikacji zbiorowej Mit Galicji (red.
J. Purchla i in.).
Zadaniem grupy jest analiza tekstu, a następnie przygotowanie prezentacji w
programach Power Point lub Prezi i przedstawienie jej pozostałym uczniom. Prezentacja
winna zawierać streszczenie głównych wątków tekstu pozostałym uczniom, ocenienie
jego przydatności i wskazanie na te jego elementy, które mogą być początkiem dyskusji
lub debaty. Ważne jest, aby nauczyciel wcześniej wytłumaczył, co to jest referowanie i
analizowanie tekstu oraz czym się one różnią od cytowania. Następnie wyznacza czas na
przygotowanie wypowiedzi oraz określa jej długość. Podczas pracy nauczyciel
podchodzi do każdej z grup i upewnia się, czy uczniowie potrafią odnaleźć w tekście
najważniejsze wiadomości i czy rozumieją wszystkie zawarte w nim sformułowania.
Pierwsza grupa dostaje tekst „o papierowych śladach aktywności intelektualnej
Polaków w Petersburgu” Mikołaja Banaszkiewicza zatytułowany Prasa, wydawnictwa,
księgarnie i polskie środowisko wydawnicze w Petersburgu. Uczniowie powinni omówić
rolę prasy, literatury i księgarni w pielęgnowaniu więzi z rodzimą kulturą i budowaniu
tożsamości Polaków na obczyźnie lub pod zaborami, a także wymienić najważniejsze
tytuły gazet – zaprezentować ich program, stosunek do władz, przedstawić dokonania
wydawców, m.in. Adama Honorego Kirkora, Bolesława Maurycego Wolffa, Jozafata
Ohryzki, Tadeusza Bułharyna i Erazma Piltza.
Druga grupa otrzymuje esej Bartłomieja Garczyka Polacy w Petersburgu od XVIII
wieku do początku XXI wieku. Historia, liczebność, struktura społeczna. Istotne jest, aby
uczniowie omówili „wielonarodowościowy charakter zasiedlenia”, pojawienie się wielu
wybitnych przedstawicieli kultury polskiej na terenie Petersburga, poruszyli
zagadnienie polityki wyznaniowej caratu, zaprezentowali procesy migracyjne i
przyczyny ich dynamiki oraz charakter rosyjskiej polityki narodowościowej. Dobrze, aby
uczniowie zauważyli również (nie)religijność Petersburga, zajęli się zagadnieniami
polityki wyznaniowej caratu, struktury wyznaniowej Petersburga, a także przyczynami
likwidacji struktur organizacyjnych wielu wyznań i obrządków w mieście. Uczniowie
powinni również omówić kluczową rolę kościołów i parafii w życiu diaspory polskiej.
Trzecia grupa pracuje na tekście Aleksandra Kałmykowa Posłowie z Królestwa
Polskiego w Dumie Państwowej. Z historii obecności Polaków w życiu politycznym Rosji i
Petersburga. Uczniowie winni zapamiętać, jaki wkład wnieśli Polacy do rosyjskich ruchy
3

społeczne i rewolucyjne, opisać działalność Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego,
przedstawić historię I, II, III i IV Dumy Państwowej oraz omówić znaczenie posłów z
Królestwa Polskiego, a także wymienić funkcje organizacji i stowarzyszeń udzielających
pomocy polskim wysiedleńcom, rannym i sierotom.
Czwarta grupa dostaje tekst Nie tylko Siemiradzki. Artyści-Polacy w Petersburgu
1830–1918 Dariusza Konstantynowa, który zauważa, że „najbardziej określoną i
uchwytną grupą artystów-Polaków” wzmiankowanego okresu byli uczniowie Akademii
Sztuk Pięknych. Omawiając burzliwą historię relacji polsko-rosyjskich, wymienia
Henryka Siemiradzkiego, Stanisława Ignacego Witkiewicza i Józefa Budkiewicza jako
nielicznych, którzy w latach sześćdziesiątych nie omijali petersburskiej Akademii.
Przedstawia także pokrótce relacje z Petersburgiem Witolda Mazurowskiego i Piusa
Welońskiego.
Piąta grupa czyta esej Aliny Kowalczykowej Petersburg. Burzliwe losy i koneksje
polskich pisarzy w stolicy carów. Po jego lekturze uczniowie powinni scharakteryzować
polsko-rosyjskie koneksje rodzinne arystokracji i wyjaśnić pojęcie europejskiego
modelu edukacji towarzyskiej i kulturalnej, wymienić czołowych polityków polskich
związanych z Petersburgiem, przedstawić tłumaczenie Sonetów krymskich Adama
Mickiewicza jako przejaw sympatii polsko-rosyjskich, omówić relacje między
twórczością Mickiewicza a Petersburgiem, wymienić najważniejszych polskich malarzy
(np. Aleksandra Orłowskiego), literatów (Zygmunta Krasińskiego, Józefa Ignacego
Kraszewskiego) i muzyków (Ignacego Jana Paderewskiego, Stanisława Moniuszkę)
pracujących w Petersburgu, omówić ochłodzenie polsko-rosyjskich relacji.
Szósta grupa otrzymuje tekst Anny Król Polacy i Petersburg. Miasto – ludzie –
sztuka. Uczniowie winni zapamiętać, że „miasto jest kluczem do zbliżenia się i dotknięcia
historii”, że „wejście w [jego] tkankę […], poznanie jego fenomenu poprzez przestrzeń,
heterogeniczną architekturę” jest sposobem na zrozumienie swojej historii i analizę
dziedzictwa. Następnie uczniowie powinni wymienić centra życia religijnego (kościoły,
cmentarze) i społecznego (szkoły, uczelnie, księgarnie, banki, apteki, sklepy) w mieście,
wskazać, w jaki sposób ludzie wpisani w miasto, związani z nim tworzą jego osobowość
– mogą to omówić na przykładzie wielkich twórców wymienionych w artykule: Henryka
Siemiradzkiego, Adama Mickiewicza, Witkacego, Józefa Czapskiego. Uczniowie powinni
wykazać, że rozwój miasta jest zależny od wydarzeń historyczno-politycznych, i
scharakteryzować miasto jako przestrzeń przenikania się kultur.
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Siódma grupa czyta tekst Mariusza Kulika Polacy w życiu wojskowym Petersburga
(od XVIII do XX w.). Uczniowie winni podać liczebność Polaków w Petersburgu oraz w
różnych formacjach wojskowych armii rosyjskiej i wskazać przyczyny wstępowania do
niej Polaków. Powinni omówić relacje polsko-rosyjskie i ich wpływ na obecność
Polaków w wojsku rosyjskim (ze szczególnym podkreśleniem roli powstań i funkcji
religii), a także stosunek Polaków z Królestwa Polskiego, tzw. guberni zachodnich, oraz
zaborów pruskiego i austriackiego do rodaków pobierających nauki w rosyjskich
szkołach wojskowych i noszących rosyjski mundur (np. świadoma droga kariery vs.
przymusowa służba). Ich zadaniem jest także scharakteryzowanie ewolucji rosyjskich
instytucji wojskowych, wymienienie najważniejszych szkół wojskowych w Petersburgu.
Uczniowie powinni zauważyć, że w zależności od okresu historycznego Polacy służyli
zarówno w wojskach lądowych, jak i marynarce wojennej, wskazać na powody, dla
których niektórzy z nich zdobywali stopnie generalskie, a także wyliczyć wojskowe
stowarzyszenia konspiracyjne, do których należeli służący w rosyjskiej armii Polacy.
Ósma grupa otrzymuje tekst Beaty K. Nykiel Petersburskie ślady nad Wisłą,
poruszający zagadnienie polsko-rosyjskich związków kulturalnych w kontekście
historycznym. Autorka omawia przyczyny migracji i wielowymiarowej obecności
Polaków w rosyjskiej stolicy oraz emocjonalne zabarwienie wzajemnych relacji i
stosunku do dziedzictwa. Skupia się na asocjacjach literackich na przykładzie
Aleksandra Puszkina i Adama Mickiewicza, a także przypomina postaci, o których
rzadko mówi się w kontekście polsko-rosyjskich związków literackich, m.in. księcia
Piotra Wiaziemskiego oraz poetę Aleksandra Błoka. Wspomina też o oddziaływaniu
szkoły petersburskiej na architekturę polską i śladach kontaktów z Petersburgiem
widocznych w architekturze Warszawy i Krakowa na przykładzie Mariana Lalewicza i
Adolfa Szyszko-Bohusza. Wszystkie powyższe informacje powinny być podane przez
uczniów podczas omówienia tekstu.
Dziewiąta grupa zajmuje się esejem Małgorzaty Omilanowskiej Działalność
polskich architektów w Petersburgu w XIX i początku XX wieku, w którym autorka
omawia przyczyny pojawienia się polskich architektów w rosyjskim mieście i ich czynny
udział w życiu społeczno-zawodowym środowiska architektoniczno-budowlanego.
Dziesiąta grupa zajmuje się esejem Tamary M. Smirnowej Życie społeczne i
kulturalne Polaków w Petersburgu (XIX–XXI wiek). Po lekturze tekstu uczniowie powinni
przedstawić Petersburg jako miasto pełniące funkcję centrum katolicyzmu w Imperium
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Rosyjskim oraz zwrócić uwagę na rolę organizacji religijnych w życiu społeczeństwa
polskiego, a także poruszyć temat obecności polskiej inteligencji, przemysłowców i
kupców oraz polskich organizacji i stowarzyszeń w Petersburgu.
Jedenasta grupa przygląda się tekstowi Renaty Suchowiejko W salonach, na
koncertach i w operze. Polskie ślady w kulturze muzycznej Petersburga XIX wieku, w
którym zwrócono uwagę na rozwój kultury muzycznej oraz dziewiętnastowiecznego
salonu. Autorka skupia się na twórczości Marii Szymanowskiej i Michała Kleofasa
Ogińskiego. Podejmuje również temat statusu społecznego artysty, a także
„słowiańskości” muzyki i recepcji twórczości Moniuszki w Rosji.
Dwunasta grupa pracuje na tekście Inessy I. Swiridy Osiemnastowieczny
Petersburg oczami Polaków. Uczniowie winni zwrócić uwagę na przyczyny podróży
Polaków do Rosji w XVIII wieku oraz przedstawić sposób, sposób opisują oni miasto, do
którego przybyli. Istotne jest, aby dostrzegli, jak wygląda przedstawianie pejzażu i
architektury nowego miejsca, i potrafili odnieść to do percepcji nowych, obcych (także
kulturowo) miejsc. Warto podkreślić, że opisy te skupiają się przede wszystkim na
różnicach, a nie podobieństwach. Nauczyciel może podsunąć uczniom kategorię
podziału społecznego na „my–oni”, która jest wykorzystywana w opisach miasta.
Autorka w kontekście relacji rosyjsko-polskich pisze o pośrednictwie kulturowym jako
ważnym

czynniku

kształtowania

się

sztuki

i

architektury

w

obu

krajach,

uwidaczniającym się m.in. w powstaniu w sztuce rosyjskiej nowych gatunków, przede
wszystkim portretów. Ponadto nauczyciel podkreśla rolę kontaktów w sztuce i
edukacyjną funkcję podróży. I właśnie na te elementy tekstu powinni zwrócić uwagę
uczniowie.
Trzynasta grupa otrzymuje esej Ireny Wodzianowskiej Życie religijne Polaków w
Petersburgu (XVIII–XXI wiek). Jego analiza pozwoli na poruszenie zagadnienia
pierwszych prób zorganizowania życia katolików w Rosji, edukacyjnej i charytatywnej
funkcji parafii, a także dynamiki życia i działalności Kościoła i jego interakcji z polityką.
Analizę tekstów można uzupełnić o lekturę wystąpień wygłoszonych podczas
międzynarodowej konferencji Polski Petersburg – historia i pamięć. Można przyjrzeć się
między innymi tekstowi Krzysztofa Pożarskiego Polacy katolicy w Sankt Petersburg, w
którym autor omawia losy Kościoła katolickiego i katolickich świątyń na ziemiach
polskich i na terenie Imperium Rosyjskiego, a także zgromadzeń zakonnych i
rzymskokatolickiego cmentarza. Następne paragrafy poświęcone są zagadnieniu
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polskiej i religijnej oświaty i działalności charytatywnej oraz wyższemu kształceniu
religijnemu. Kolejnym uzupełnieniem może być wystąpienie Dariusza Konstantynowa
Polscy malarze i rzeźbiarze – uczniowie petersburskiej Akademii Sztuk Pięknych w XIX i na
początku XX wieku: historia zjawisk, stan badań, postulaty badawcze, w którym autor
przedstawia przyczyny podejmowania nauki w Petersburgu i wiążące się z nią problemy
natury politycznej. Omawia losy polskich absolwentów petersburskiej ASP. Pomocny
może być też tekst Renaty Suchowiejko Od Józefa Kozłowskiego do Adelajdy Bolskiej.
Polsko-rosyjskie spotkania w przestrzeni muzycznej kultury, w którym autorka porusza
temat szkolnictwa muzycznego, rosyjskiej muzyki w polskim repertuarze koncertowym,
działalności polskich stowarzyszeń w Petersburgu oraz polskich muzyków w
petersburskiej operze i balecie, a także gościnnych występów polskich wirtuozów w
stolicy Rosji. Skupia się również na omówieniu trzech wybitnych postaci: Józefa
Kozłowskiego, Marii Szymanowskiej oraz Wiktora Każyńskiego.
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