
Zieja - Scenariusze lekcji:
• „Nie zabijaj nigdy nikogo”, czyli nauka Jezusa w życiu ks. Jana Ziei  
(szkoła podstawowa, klasy VI-VIII; szkoła ponadpodstawowa) - s. 2

• „Nie zabijaj nigdy nikogo”, czyli ksiądz Jan Zieja jako patriota i pacyfista  
(szkoła podstawowa, klasy VII-VIII) - s. 8

• Dotknąć historii. Sposoby na poznawanie przeszłości z perspektywy jej świadków  
(szkoła ponadpodstawowa) - s. 15

• Jednostka vs. totalitaryzm. Opór wobec systemu w tekstach kultury 
(szkoła ponadpodstawowa) - s. 20

• Religia
• Etyka
• Godzina  
wychowawcza

• Historia
• Wiedza  
o społeczeństwie

• Język polski

Opracowanie: Zespół Edukacji Multikina i Cinema 3D 



TEMAT:  

„Nie zabijaj nigdy nikogo”, czyli nauka Jezusa w życiu ks. Jana Ziei

Autor: 
Ks. Andrzej Muńko – wikariusz, katecheta, duszpasterz w Poznaniu. Od kilkunastu lat szczęśli-
wie zakochany w… Bogu. Współpracuje z Domem Medialnym Święty Wojciech i TVP Poznań. 
Razem z kumplami współtworzy kanał na YouTube: Trójca Niekoniecznie Święta. Na co dzień 
ciągle w ruchu, ciągle zaangażowany w jakiś projekt. W wolnych chwilach biega, czyta i podró-
żuje. 

Grupa wiekowa: 
szkoła podstawowa, klasy VI-VIII; szkoła ponadpodstawowa

Czas trwania: 
jedna godzina lekcyjna (w przypadku klas szkół podstawowych istnieje możliwość rozłożenia 
zajęć na dwie jednostki lekcyjne)

Cele katechetyczne – wymagania szczegółowe:
• analiza i interpretacja biografii ks. Jana Ziei i jego nauczania na podstawie przykładów,
• rozwijanie zainteresowania postacią ks. Jana, jego poglądów,
• zastosowanie poznanych treści w życiu codziennym.

Cele operacyjne:

Wiedza. Uczeń/uczennica:
• na podstawie własnego doświadczenia potrafi ocenić poznany materiał na lekcji,
• na podstawie zaprezentowanych materiałów prezentuje stanowisko ks. Jana Ziei dotyczące 
m.in. stosunku Polaków do Niemców po II wojnie światowej,

• po katechezie wie, kim jest pacyfista i nonkonformista.

Umiejętności. Uczeń/uczennica:
• na podstawie biografii umie wskazać poglądy ks. Jana Ziei i odnieść je do nauczania Jezusa 
Chrystusa,

• po katechezie wyjaśnia i potrafi wskazać wartość obrony własnych przekonań, jak i rolę 
świadków historii w życiu człowieka.

Formy i metody dydaktyczne: 
praca zbiorowa, grupowa i indywidualna, rozmowa kierowana, miniwykład, burza mózgów

Materiały dydaktyczne:
• tablica i kreda,
• kazanie ks. Jana Ziei z 12 sierpnia 1945 roku  
(dostępne w serwisie YouTube: https://youtu.be/RxXMfjMcmwg),

• fragment artykułu Tomasza Królaka o ks. Janie Ziei opublikowany w „Przewodniku Katolic-
kim” pt. „Ks. Jan Zieja – głos proroka”: https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2016/
Przewodnik-Katolicki-12-2016/Wiara-i-Kosciol/Ks-Jan-Zieja-glos-proroka (Załącznik 1 i 2),

• fragment książki Jana Ziei pt. „Ewangelia i życie. Rozważania na co dzień” (Załącznik 3 i 4),
• zwiastun filmu „Zieja” (dostępny w serwisie YouTube: https://youtu.be/9v0S5VGbtM0).

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

1. Modlitwa na rozpoczęcie zajęć. 

2. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, oglądamy z uczniami zwiastun filmu o ks. Janie Ziei celem 
przypomnienia węzłowych zagadnień fabuły. 

3. Na tablicy zapisujemy słowo NONKONFORMISTA i prosimy, aby uczniowie podali znacze-
nie tego określenia. Jeśli mają z tym problem, wówczas sami podajemy im definicję: „non-
konformista jest to osoba, która nie ulega społecznej presji, sprzeciwia się bezkrytycznemu 
uleganiu normom i prawom. Żyje zgodnie z własnymi przekonaniami”. 
 
W celu lepszego zapamiętania stawiamy uczniom następujące pytania i zadania: 

• Co oznacza nie ulegać społecznej presji? 
• Podaj konkretny przykład nonkonformizmu.
• Podaj przykład osoby, która w swoim zachowaniu lub nauczaniu była lub jest  
nonkonformistą. 
 

4. Wprowadzamy uczniów w temat lekcji, przedstawiając im postać ks. Jana Ziei, którego mo-
żemy nazwać nonkonformistą.  
 
Wskazówka: Można tutaj przedstawić jego działanie, kiedy to na polskiej fladze napisał 
„Nigdy nie zabijaj nikogo” i wywiesił jako transparent. Warto zaakcentować także, że był 
pacyfistą i wytłumaczyć uczniom, kto to taki. 

5. Dzielimy klasę na cztery grupy. Każda z grup otrzymuje przygotowane wcześniej materiały 
i je opracowuje. Następnie przedstawia je klasie w formie krótkiej notatki, akcentując tylko 
najistotniejsze wydarzenia z życia (w przypadku biografii) lub zdania dla nas szczególnie 
ważne (w przypadku fragmentu książki „Ewangelia i życie. Rozważania na co dzień”). 

• Biografia ks. Jana Ziei (lata 1939-1991) – Załącznik 1
• Biografia ks. Jana Ziei (lata 1939-1991) – Załącznik 2
• Rozważanie „Przyszli też i celnicy…, żołnierze…”  – Załącznik 3
• Rozważanie „Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu”  – Załącznik 4 
 

6. Podsumowujemy pracę uczniów. Podczas analizy życiorysu staramy się ukazać, że ks. Jan 
Zieja od samego początku był człowiekiem, który traktował innych ludzi (nieważne jakiego 
wyznania czy religii) jako swoich braci, którym należy zawsze i wszędzie pomóc. Akcentu-
jemy, że możemy to zobaczyć zarówno w jego biografii, jak i rozważaniach. 

7. Podkreślamy, że Ewangelię traktował bardzo poważnie i wcielał ją w swoje życie, a jego 
rozważania były tak zrozumiałe i przejrzyste, że każdy wiedział, jak wcielić w swoje życie 
naukę Chrystusa. 
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8. Wspólnie wsłuchujemy się w homilię, którą wygłosił 12 sierpnia 1945 roku w Słupsku (link 
w materiałach dydaktycznych). Prosimy, aby uczniowie zwrócili szczególną uwagę na naukę 
ks. Jana Ziei odnośnie naszego (Polaków) stosunku wobec Niemców po zakończeniu  
II wojny światowej. 

9. Po wysłuchaniu prosimy, aby uczniowie odpowiedzieli na pytania: 

• Jak Polacy mają traktować Niemców?
• Jaki mamy mieć stosunek np. do protestantów?
• Czy ks. Jan pochwala zachowanie i działania Niemców w czasie II wojny światowej?
• Jak rozumieją ostatnie zdanie homilii: „…człowiek zawsze jest człowiekiem i w nikim 
człowieczeństwa poniewierać nie wolno”? 

10. W podsumowaniu zwracamy uwagę, że ks. Jan Zieja był osobą niezwykłą, gdyż całym 
swoim życiem pokazywał, że trzeba być człowiekiem chrystusowym. Dla niego liczyła się 
przede wszystkim nauka Chrystusa, który kazał kochać, a nie nienawidzić. Podkreślamy, że 
w trudnych czasach, w których żył (m.in.  II wojna światowa czy czasy PRL) zawsze stawał 
po stronie prawdy Ewangelii, a nigdy po stronie ideologii. Potrafił codziennie bronić warto-
ści, w które wierzył. Był nie tylko nonkonformistą, ale także pacyfistą, który wcielał  
w codzienność Ewangelię. 

11. Modlitwa na koniec: o odwagę obrony wartości Ewangelii w naszym życiu. 
 

Załącznik 1:  
Biografia ks. Jana Ziei (lata 1897-1938)

Fragment artykułu Tomasza Królaka pt. „Ks. Jan Zieja – głos proroka” („Przewodnik Katolicki”). 

Urodził się 1 marca 1897 r.  
w Ossie w powiecie opoczyńskim 
w ubogiej rodzinie chłopskiej. 
Uczył się początkowo w domu 
rodzinnym, później na plebanii,  
a od 1909 r. w gimnazjum w War-
szawie. Borykał się z trudnościa-
mi materialnymi, dlatego musiał 
nawet przerwać edukację. Osta-
tecznie ukończył szkołę dzięki 
uzyskanemu stypendium. Bar-
dzo interesowała go działalność 
społeczna. Od 1912 r. należał do 
tajnego skautingu.  
W 1915 r. wstąpił do seminarium duchownego, święcenia kapłańskie przyjął w 1919 r. Studio-
wał na Uniwersytecie Warszawskim. Poznał matkę Elżbietę Czacką i ks. Władysława Korniło-
wicza, założycieli Zakładu dla Niewidomych w podwarszawskich Laskach – symbolu chrześci-
jańskiej otwartości i gościnności dla wszystkich poszukujących prawdy, duchowości, istotnych 
rozmów. Został pierwszym kapelanem tworzącego się wówczas Zakładu.

W 1920 r. brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej jako kapelan 8. Pułku Piechoty Legionów. 
Doświadczenia wojenne ukształtowały w nim jasne przekonanie: „«Nie zabijaj» znaczy «nigdy 
nikogo»”. Tłumaczył, że udział w wojnie jest przeciwko woli Bożej. Po wojnie krótko studiował 
archeologię chrześcijańską w Rzymie, wkrótce jednak powrócił do pracy duszpasterskiej. Jego 
duchową „konstytucję” doskonale charakteryzuje wydarzenie z 1922 r., kiedy to stanął przed 
Sądem Kościelnym w Warszawie za to, że bez pozwolenia spowiadał kobietę usiłującą popełnić 
samobójstwo, a następnie, że wygłosił kazanie nad jej grobem bez misji kanonicznej.  
W grudniu 1924 r. jedynie usilne błagania matki powstrzymały go przed wyjazdem do Indii.  
Był zafascynowany postacią Gandhiego i chciał wykorzystać jego inspiracje do pracy społecz-
nej. Widział w nim z pewnością duchowe powinowactwo: przywiązanie do etycznego rady-
kalizmu nakazującego praktyczną realizację głoszonych przekonań i wierność sumieniu bez 
względu na konsekwencje, w każdych okolicznościach, do końca.
W latach 30. związał się ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej „Wici”, zaniepokojony pojawiający-
mi się w tej organizacji wpływami ateistycznymi. Był piewcą ewangelicznego ubóstwa i jego 
żywym świadectwem. „Rwijmy więzy mamony!” – apelował w odezwie do kapłanów w 1930 r. 
Zachęcał, aby zrezygnowali w swoim życiu ze wszystkiego, co ich czyni bogatymi w oczach lu-
dzi. Był zdecydowanym przeciwnikiem wyznaczania i pobierania opłat za posługi duszpaster-
skie. Chciał, aby księża utrzymywali się tylko i wyłącznie z dobrowolnych ofiar. Chciał, by  
w jego parafii nie było nikogo uboższego od niego – i tak właśnie żył i prosił, by go nie napomi-
nać ani mu w tym nie przeszkadzać. Jego radykalizm nie zawsze był dobrze rozumiany  
w Kościele hierarchicznym, dlatego nie palono się z wyznaczaniem mu funkcji proboszcza. 
Dokądkolwiek jednak się udawał – czy było to w Słupsku, na Polesiu czy w Warszawie – starał 
się wchodzić w najbardziej zaniedbane środowiska z posługą duszpasterską i pomocą społecz-
ną, oświatową, charytatywną. Prowadził misje także wśród biedoty żydowskiej – w tym celu 
studiował przez dwa lata judaistykę na Uniwersytecie Warszawskim. 
 
 

Załącznik 2:  
Biografia ks. Jana Ziei (lata 1939-1991) 
 
Fragment artykułu Tomasza Królaka pt. „Ks. Jan Zieja – głos proroka” (“Przewodnik Katolicki”).

W czasie II wojny światowej był kapelanem Komendy Głównej AK, Batalionów Chłopskich i na-
czelnym kapelanem ZHP „Szare Szeregi” (od 1942 r.). Działał również w Radzie Pomocy Żydom 
„Żegota”. Współpracował z Zofią  Kossak w akcjach ratowania Żydów.
Po wojnie rozpoczął pracę duszpasterską na tzw. Ziemiach Odzyskanych, którą musiał prze-
rwać ze względów zdrowotnych. Publicznie bronił uwięzionego prymasa Wyszyńskiego. UB 
chciała go aresztować, ale górę wziął strach władz przed społecznymi konsekwencjami represji 
wobec charyzmatycznego kapłana. Od 1962 r. mieszkał w stolicy na stałe. We wrześniu 1976 r. 
znalazł się w gronie 14 sygnatariuszy założycielskiego apelu Komitetu Obrony Robotników.
Przez dziesięciolecia udoskonalał ideę parafii idealnej. „Parafia katolicka – pisał – to druga po 
rodzinie społeczność religijna, w której z wiary nadprzyrodzonej ma się rozwinąć miłość spo-
łeczna, ożywiona chrześcijańską nadzieją”.
Zbierał ewangeliczne ziarna ze wszystkich stron, szukając ich także poza Kościołem. By się 
nimi zachwycić, zainspirować, przekazać innym. Zafascynowany Drogowskazami Daga Ham-
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marskjölda, luteranina, tragicznie zmarłego sekretarza generalnego ONZ, nauczył się szwedz-
kiego i przetłumaczył jego dzieło (wydał je „Znak”). Wśród innych „bohaterów cnoty wartych 
naśladowania” wymieniał także innego luteranina Alberta Schweitzera, Mahatmę Gandhiego, 
powstańców z powstania warszawskiego.
Zmarł 19 marca 1991 r. w Warszawie w wieku 94 lat. Został pochowany w grobie swojej matki 
na cmentarzu w Laskach. Podczas pogrzebu nie było przemówień. Uszanowano zapis z testa-
mentu: „Proszę, by podczas Mszy Świętej pogrzebowej (…) była tylko sama modlitwa za mnie 
i pokój między narodami całego świata, a szczególnie o jedność braterską Polaków, Litwinów, 
Białorusinów i Ukraińców oraz za zbawienie wszystkich ludzi”.

Załącznik 3:  
„Przyszli też i celnicy…, żołnierze…” (Łk 3,12-14)  
 
Fragment książki Jana Ziei „Ewangelia i życie. Rozważania na co dzień”, Święty Wojciech Dom 
Medialny 2017, s. 69-70.

Dzierżawcy ceł, urzędnicy komory celnej i policja porządkowa – to w owych czasach i w tam-
tym kraju ludzie powszechnie pogardzani: najmici obcej potęgi państwowej, współpracujący  
z najeźdźcą. A jednak przecież ludzie.
Więc przyszli oni do Jana.
„Jeżeli każdy człowiek może ujrzeć zbawienie Boże, to i my…” – myśleli sobie.
Pytają: „Nauczycielu, a my, co czynić mamy?”
A on, odziany sierścią wielbłądzią, przepasany rzemieniem, żyjący w ciągłych postach i umar-
twieniach swego ciała, straszliwie surowy dla samego siebie, niebojący się nikogo na ziemi, 
tylko Boga na niebie, ma dla tych wzgardzonych słowa ostrożne, wyrozumiałe, nawet łagodne. 
Nie żąda od nich, by natychmiast porzucili swą służbę, hańbiącą ich w opinii społecznej. Zale-
ca sprawiedliwość w pełnieniu tych obowiązków, jakie przyjęli.
Jezu! – to poprzednik Twój, a już znać w nim ducha Twojego: „Trzciny zgniecionej nie dołamy-
wać. Choćby najmniejszej iskierki człowieczeństwa nie gasić”.
Wiele się zmieni, gdy Twoją naukę przyjmiemy szczerze do serc swoich. To wszystko, co będzie 
zgodne z duchem Twojej nauki, nie wyrośnie z gwałtu, ale będzie się stawało powoli, organicz-
nie tak, jak dojrzewa zboże na polu lub owoc na drzewie. Nowe będzie wyrastało ze starego. 
Nie będzie na świecie celników, gdy znikną granice strzeżone między narodami, a one znikną, 
gdy wszyscy ludzie na ziemi poczują się jedną rodziną.
I policji zbrojnej, i wojska nie będzie, gdy człowiek każdy będzie widział w drugim brata, a nie 
wroga. Takie czasy są może od nas jeszcze daleko, w przyszłości Tobie tylko, Boże wiadomej. 
Dopóki one nie nadejdą, będą jeszcze nieraz ustanawiane prawa niedoskonałe, będą wydawa-
ne przepisy, zarządzenia i instrukcje niedoskonałe, będą się wytwarzały różne zwyczaje niedo-
skonałe.
„Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, ustanie, co jest częściowe” (1Kor 13,10). 

Załącznik 4: „Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu”  
(Łk 18,1-14) 
 
Fragment książki Jana Ziei „Ewangelia i życie. Rozważania na co dzień”, Święty Wojciech Dom 
Medialny, 2017, s. 308-309.

Jezu! Tak często zachęcasz nas do modlitwy. Każesz nam trwać w nieustającej modlitwie,  
w stałym wzniesieniu ducha do Boga. Modlić się – to kłaść ręce swoje we wszechmocne ręce 
Boże; umysł swój poddawać światłu Bożemu, wolę swoją jednoczyć z wolą Boga.
Stając na modlitwę, nie trzeba się zajmować sobą, nie trzeba się przypatrywać sobie ani swym 
cnotom i zasługom, ani swym grzechom. Nie trzeba też porównywać się z nikim: ani się nad 
nikogo nie wynosić, ani nie smucić się z tego, że jesteśmy gorsi od innych trzeba znikać sobie, 
a wpatrywać się tylko w Boga i w Bożą wolę.
Temu, co w nas jest dobrego, nie trzeba się przypatrywać, bo wszelkie dobro pochodzi od 
Boga. On wie, co nam dał. A tyleśmy darów Bożych zmarnowali!
Złemu, które było w nas i w naszych uczynkach, też nie trzeba się przypatrywać: samo jego 
wspominanie może zatruć ducha naszego i wtrącić nas w zniechęcenie i w rozpacz.
Tylko jedno trzeba wiedzieć o sobie, stając na modlitwę: że jesteśmy grzeszni i że potrzeba 
nam miłosierdzia Bożego. O tym pamiętał ten celnik z przypowieści; dlatego bił się w piersi, 
mówiąc: „Boże! Bądź miłościw mnie grzesznemu”.
Tak zaczyna Kościół swą uroczystą modlitwę – Mszę Świętą. Wszyscy wzywają pomocy Bożej 
i czynią wyznanie win. Najpierw spowiada się kapłan celebrujący, a za nim wszyscy wierni. 
To jest właściwa postawa: pokora i ufność w miłosierdzie Boże. Niech taka będzie każda nasza 
modlitwa: pokorna, niezmącona żadną myślą o sobie, wpatrzona w Ojca Niebieskiego i w Cie-
bie, Jezu, jedynego pośrednika między nami a Ojcem.
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TEMAT:  

„Nie zabijaj nigdy nikogo”, czyli ksiądz Jan Zieja jako patriota  
i pacyfista

Autor: 
Marcin Pigulak – doktorant w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza, magister historii i filmoznawstwa. Do jego zainteresowań badaw-
czych należą m.in. historiozofia w kinematografii oraz sposoby konstruowania dyskursu doty-
czącego pamięci zbiorowej. Członek Zespołu Edukacji Sieci Kin Multikino i Cinema 3D. Współ-
redaktor serwisu edukacyjnego Film w Szkole.

Grupa wiekowa: 
szkoła podstawowa, klasy VII-VIII

Czas trwania: 
jedna godzina lekcyjna

Zagadnienia edukacyjne:
• Jan Zieja jako świadek burzliwego XX wieku.
• Świadectwo jednostki (wspomnienie, pamiętnik, wywiad) jako forma poznawania  
przeszłości.

• Walcząc słowem, czyli o obliczach pacyfizmu.
• Patriotyzm w trudnych czasach i na co dzień.  
• Historia jako nauczycielka etycznych postaw.

Cele operacyjne:
Uczeń/uczennica:
• potrafi streścić fabułę obejrzanego filmu,
• wymienia najważniejsze wydarzenia historyczne, w których brał udział Jan Zieja,
• posiada wiedzę o periodyzacji historii Polski XX wieku,
• zna pojęcie „świadka historii” oraz rozumie jego rolę w poznawaniu przeszłości,
• wskazuje na przykładzie życia i dokonań Jana Ziei praktyczne przejawy pacyfizmu,
• rozumie znaczenie słowa „patriotyzm”, a także różnorodność przejawów związanej z nim 
postawy.

Formy i metody dydaktyczne: 
praca indywidualna i grupowa, burza mózgów, dyskusja, analiza tekstu

Materiały dydaktyczne:
• tablica i kreda,
• fragmenty wspomnień Jana Ziei z książki „Życie Ewangelią. Spisane przez Jacka Moskwę”, 
Kraków 2017 (Załączniki 1-3),

• karta pracy (Załącznik 4),
• zwiastun filmu „Zieja” (dostępny w serwisie YouTube: https://youtu.be/9v0S5VGbtM0).

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

1. Prowadzący rozpoczyna spotkanie od powitania grupy. Przypominając, że zajęcia poświę-
cone będą rozważaniom nad Janem Zieją jako postacią historyczną, zwraca się do uczniów 
z pytaniem o wrażenia płynące z seansu. Jak oceniają wymowę produkcji? Czy podobały 
im się kreacje aktorskie, w tym Andrzeja Seweryna ( jako ks. Ziei) oraz Zbigniewa Zama-
chowskiego? Co sądzą o zamyśle scenarzystów, aby opowiedzieć o życiu głównego bohatera 
m.in. poprzez retrospekcje (sceny rozgrywające się w przeszłości)? 
 
Wskazówka: jeżeli lekcja odbywa się w pewnym odstępie czasu od seansu, nauczyciel może 
dla odświeżenia pamięci wyświetlić zwiastun filmu (dostępny w serwisie YouTube). 

2. W ramach podsumowań kilkuminutowej dyskusji, a zarazem wprowadzenia do nowego 
punktu, mającego na celu ukazanie historycznego tła życia bohatera, prowadzący prosi 
uczniów o przypomnienie – zgodnie z chronologią – wymienionych w filmie epizodów  
z życia księdza Ziei. Zapisując na tablicy kolejne wymieniane wydarzenia, szereguje je  
w pionowej kolumnie, jednocześnie przypisując do nich konkretny okres historyczny. 
 
Przykładowe odpowiedzi: wojna polsko-bolszewicka – II Rzeczypospolita, powstanie 
warszawskie – II wojna światowa, współtworzenie Komitetu Obrony Robotników – Polska 
Rzeczypospolita Ludowa.   
 
Nauczyciel informuje uczniów, że Jan Zieja żył dziewięćdziesiąt cztery lata, pomiędzy 
rokiem 1897 a 1991. To sprawia, że praktycznie wszystkie jego doświadczenia życiowe 
przypadły na burzliwy okres XX wieku, czyniąc go świadkiem odradzania się polskiej pań-
stwowości po I wojnie światowej, walki o wyzwolenie spod okupacji niemieckiej, podpo-
rządkowania Polski radzieckim wpływom, a w końcu – odzyskania niezależności w wyniku 
wyborów roku 1989. 

3. Nauczyciel zapisuje na środku tablicy nazwisko księdza Ziei. Następnie, odwołując się do 
filmowej i historycznej wiedzy uczniów, prosi ich w ramach klasowej burzy mózgów  
o wymienienie wszystkich skojarzeń związanych z tą postacią. Wyznaczone osoby lub chęt-
ni zapisują słowa na tablicy. 
 
Wskazówka: zakładając, że młodzi widzowie pamiętają o przesłaniu płynącym z obrazu 
Roberta Glińskiego, prowadzący może się spodziewać określeń związanych z fabułą filmu. 
Przykładowe odpowiedzi: ksiądz, patriota, ewangelizator, pacyfista, kapelan, wojskowy, 
kaznodzieja, Polak, żołnierz, duchowny, „święty”, opozycjonista, powstaniec. 
 
Nauczyciel zwraca uwagę, że niektóre określenia ( jak np. „pacyfista” i „wojskowy”) mogą 
wydawać się sobie przeciwstawne. Naturalnie taka jest wymowa filmu, w którym Jan Zieja 
zostaje ukazany jako człowiek pragnący realizować szczytne ideały duchowe wbrew okru-
cieństwom rzeczywistości. Taka postawa wielokrotnie spotykała się z przejawami niezrozu-
mienia ze strony jego otoczenia, a nawet sprowadzała na niego zarzut braku zaangażowania 
i patriotyzmu. Stąd, w ramach podsumowania, nauczyciel zdaje uczniom następujące pyta-
nie: czy mimo podobnych zarzutów można założyć, że pacyfizm Jana Ziei współgra  
z ideą patriotyzmu? 
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4. W ramach niniejszego ćwiczenia nauczyciel dzieli uczniów na trzy grupy. Prosi każdą  
z nich o uważne przeczytanie wybranego fragmentu tekstu, będącego zapisem wspomnień 
Jana Ziei. Następnie grupy zapoznają się z kartą pracy (Załącznik 4), aby razem z nauczycie-
lem odpowiadać na kolejne pytania. Celem zadania jest nie tylko uświadomienie uczniom 
konsekwentnej wierności Ziei dla ewangelicznych założeń wyrzeczenia się przemocy, ale 
wywołanie refleksji, na ile wybrzmiewały one w trudnych dla narodu polskiego momentach 
historii.    
 

W ramach podsumowań nauczyciel stwierdza, że przykład Jana Ziei dowodzi, iż osoba 
wierząca we własne przekonania ma prawo do działania nawet wtedy, gdy może spotkać 
się z brakiem akceptacji ze strony innych osób. Patriotyzm, rozumiany według słownikowej 
definicji jako „miłość do swojej ojczyzny i gotowość do poświęceń dla niej” („Słownik języka 
polskiego PWN”) może być tym samym rozumiany jako odwaga wypowiadania niepopular-
nych opinii w imię dobra ogółu. Czy jednak panuje co do tego powszechna zgoda? 

5. Celem niniejszego punktu jest wywołanie klasowej dyskusji na temat rozumienia przez 
uczniów pojęcia patriotyzmu. Nauczyciel, podkreślając, że wypowiedziane słowa stanowią 
interpretację wniosków płynących z analizy fragmentów tekstu, zaprasza do podzielenia się 
opiniami odnośnie różnych oblicz patriotyzmu. Szczególny nacisk w tym punkcie kładzie 
na osobiste doświadczenia dyskutantów, a także swobodę głoszenia swoich opinii.    
 
Pytania pomocnicze:
• Czym jest dla was patriotyzm?
• Czy punkt widzenia Jana Ziei do was przemawia?
• Czy uważacie, że w warunkach wojny możliwe jest oddzielenie pojęć patriotyzmu i walki 
zbrojnej?

• W jaki sposób doświadczenia Jana Ziei mogą znaleźć zastosowanie we współczesności? 
Czy przesłanie „nie zabijaj nigdy nikogo” można rozpatrywać także w łagodniejszej 
formie, opartej np. na wyrzeczeniu się przemocy słownej w przestrzeni publicznej lub 
internecie?

• Jak uważasz, które współczesne inicjatywy społeczne Jan Zieja mógłby poprzeć, a które 
potępić? 

 
 
W zależności od prowadzonej lekcji (historii, WOS-u, języka polskiego lub godziny wycho-
wawczej) potencjalnych pytań może być więcej, a obrany przez nauczyciela kierunek zmie-
rzać w stronę refleksji historycznej (np. od powstań narodowowyzwoleńczych do Solidarno-
ści, czyli debaty o formach walki o podmiotowość narodu polskiego), społecznej (problem 
agresji fizycznej i słownej wobec oponentów ideologicznych), pedagogicznej (sposoby na 
budowanie szacunku dla drugiego człowieka) lub kulturowej (motyw pacyfizmu w tekstach 
kultury: literaturze, filmie lub muzyce). Każda z wymienionych dróg pozwala udowadniać, 
że wyjątkowa postawa Jana Ziei, chociaż często niepraktyczna i okupiona szeregiem wy-
zwań, posiada swoje zastosowanie również w dzisiejszych czasach.

6. Na zakończenie nauczyciel dziękuje uczniom za udział w dyskusji. Podsumowując niniejsze 
zajęcia, może zachęcić do indywidualnych poszukiwań nieszablonowych przejawów patrio-
tyzmu w przestrzeni publicznej (np. wśród postaci historycznych, ludzi mediów lub sztuki), 
a następnie podzielenia się nimi w ramach krótkiej notatki lub zapisu video.   
 

 
 
 
 
 
 
 

Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3

Jakich okresów/wydarzeń 
historycznych dotyczą 
wspomnienia Jana Ziei?

wojna polsko-bolszewicka  
(1919-1921)

II wojna światowa  
(1939-1945) lata 80. XX wieku

O czym opowiada Jan Zieja?

Opowiada o swoim udziale  
w wojnie z bolszewikami. 

Zdradza również, jak wyglądała 
jego duchowa przemiana, 
polegająca na utwierdzeniu 

się w pacyfistycznych 
przekonaniach.

W omawianym fragmencie 
wspomina dni poprzedzające 
wybuch wojny, kiedy to polska 
armia znajdowała się w stanie 

mobilizacji przed nadchodzącym 
konfliktem. Opowieść dotyczy 
m.in. kazania, którego udzielał 

żołnierzom.

Przybliża swój pogląd na 
wybór pomiędzy dosłownym 
traktowaniem ewangelicznych 
zaleceń miłości bliźniego  

a okolicznościami, które niosą 
tragiczne momenty historii. 
Wspomina również o swojej 

koncepcji wyrzeczenia się przez 
Polskę udziału w militarnych 

organizacjach.

Jaką funkcję pełnił wówczas 
ksiądz Zieja? kapelan kapelan duchowny

Jaką postawę prezentował 
ksiądz Zieja?

Początkowo Jan Zieja podzielał 
powszechne mniemanie 
o czynie zbrojnym jako 
najpewniejszej drogi do 
odzyskania dla Polski 

niepodległości. W wyniku 
obserwowania okrucieństw 
wojny  zmienił jednak swoje 
nastawienie; żadne ofiary nie 
usprawiedliwiają udziału  
w konflikcie zbrojnym.  

Pacyfizmu i religijnej miłości 
bliźniego. Odwołując się do 

nauczania zawartego w Nowym 
Testamencie, Jan Zieja starał się 
przekazać żołnierzom prawdę  
o wartościach, które w jego 
ocenie były najcenniejsze: 

miłości do rodziców, żon i dzieci 
oraz Ojczyzny. 

Religijne poglądy wyrażone 
przez Jana Zieję są wyraziste 
(„Chrystus wyraźnie żąda 

naśladowania go”), ale wolne 
od narzucania innym ludziom 
filozofii życia („każdy człowiek 
musi tutaj wybierać za siebie. 
Nikt nie może mu dyktować; on 

sam ma podjąć decyzję”).

Jaką postawę prezentowały 
osoby w jego otoczeniu?

Dowódca oddziału nie podzielał 
słów Ziei do tego stopnia, 
że rozważał aresztowanie 
go pod zarzutem osłabiania 
żołnierskiego morale.

Podobnie jak w przypadku 
epizodu z wojny polsko-
bolszewickiej, dowódca 

przyjął wrogą postawę wobec 
kazania księdza. Aby zachęcić 
żołnierzy do walki, zdecydował 
się odwoływać do symboliki 
historycznej (bitwy pod 

Grunwaldem jako symbolu 
zwycięstwa nad Niemcami) oraz 
propagandowych haseł (wizji 
wymordowania wszystkich 

agresorów).

Obojętność. Brak reakcji. 
Niezrozumienie. Także wrogość, 
jeżeli weźmiemy pod uwagę, że 
Zieja spodziewał się zarzucania 

mu zdrady. 

Jakie przesłanie płynie  
z niniejszego fragmentu?

Wojna nie jest powodem do 
dumy. Napadnięty musi się 
bronić, ale należy w czasach 
pokoju postępować tak, aby 
Polacy nie musieli ponownie 

sięgać po broń.

1. Pomiędzy ideałami  
a rzeczywistością istnieje spora 
przepaść. Nie znaczy to jednak, 
że nie należy ich podejmować. 

 
2. Najważniejszą cechą 

definiującą Polaka powinna 
być miłość: do bliskich oraz 

Ojczyzny.

Dla Ziei ważna jest wierność 
zasadom płynącym z Ewangelii, 
rozumianych w dosłownym 

znaczeniu tego słowa (np. „Dla 
mnie – ja tak przyjąłem – jest to 
droga wyrzeczenia się przemocy, 
wierności boskiemu przykazaniu 
»Nie będziesz zabijał« jako »Nie 

zabijaj nikogo«”). 
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Załącznik 1:  
Jan Zieja, „Żyjąc Ewangelią. Spisane przez Jacka Moskwę”,  
Wydawnictwo Znak, Kraków 2017, s. 37-38.

Jacek Moskwa: Chciał Ksiądz żyć Ewangelią. W tamtych latach, bezpośrednio po pierwszej 
wojnie światowej, dla wielu ludzi z naszego pokolenia pragnienie to prowadzi do radykalnego 
pacyfizmu, wyrzeczenia się przemocy. Jak przyjął Ksiądz wojnę 1920 roku?

Jan Zieja: Wówczas jeszcze nie rozumowałem w ten sposób. W moich latach seminaryjnych 
spełniało się to, o czym czytałem u naszych wielkich poetów w szkole średniej: „O wojnę po-
wszechną, za wolność wszystkich ludów prosimy Cię, Panie”  – tęskniłem za tym. Rok 1920. 
Wszyscy studenci wstępują do wojska. Ja – jako ksiądz i student – zgłosiłem się na kapelana. 
(...) Od drugiej połowy sierpnia w Siedlcach rozpocząłem służbę wojskową w 8. Pułku Legio-
nowym. Mój wzięty od Mickiewicza entuzjazm malał, gdy przechodziłem przez kolejne pola 
walk i potyczek. Widziałem, czym naprawdę jest wojna od strony nas – broniących się – i tych, 
którzy nas napastują. Całkowicie się wtedy nawróciłem na przekonanie, że Boskie przykazanie 
„Nie zabijaj” znaczy nigdy nikogo, i że udział w wojnie jest przeciwny woli Bożej.
Zrozumiałem to wyraźnie w Brzostowicy. Jest taka miejscowość za Puszczą Białowieską, Brzo-
stowica Wielka, gdzie przez trzy dni trwał uporczywy, straszny bój. W tym marnym miejscu  
w dolinie, która przedzielała dwa wzgórza, jedno było zajęte przez bolszewików, drugie – przez 
naszych. (...) 
Zszedłem potem na pobojowisko. Widziałem rannych, zabitych, Polaków Rosjan; widziałem, 
jak to się wszystko odbyło, jak dokonało się zwycięstwo. Wtedy się ostatecznie nawróciłem. 
I już w listopadzie 1920 roku, gdzieś na Mińszczyźnie, w miejscowości Kiemieliszki, miałem 
kazanie na pogrzebie poległych, dwóch żołnierzy z naszego pułku. Powiedziałem publicznie, 
że przez tyle wieków wychowywano nas w duchu Ewangelii, teraz chwyciliśmy za broń, bo 
nas napadnięto, ale żołnierz polski wziął karabin do ręki, aby już go nigdy nie brać. Dowódca 
pułku kapitan Zygmunt Szafranowski powiedział potem: „Księże kapelanie, myślałem, czy nie 
aresztować księdza za to kazanie. Mówiąc, że broń nie będzie potrzebna, osłabia się ramię 
żołnierza”. Pozostałem jednak przy swoim. Nauczyłem się patrzeć na wojnę jako na coś niemo-
ralnego, nie go pogodzenia z chrześcijaństwem.

Załącznik 2:  
Jan Zieja, „Żyjąc Ewangelią. Spisane przez Jacka Moskwę”,  
Wydawnictwo Znak, Kraków 2017, s. 119. 

(...) W samym wojsku też musiał Ksiądz być kapelanem zupełnie szczególnym, zwłaszcza z taki-
mi poglądami na przemoc i wojnę?

W ostatnich dniach sierpnia był zjazd (koncentracja) naszych pułków w okolicach Bełchatowa, 
tam gdzie obecnie jest ogromna kopalnia odkrywkowa. Odprawiałem polową Mszę Świętą: 
zwykły stół jako ołtarz wśród skoszonych już zagonów, jakiś krzyż. Karabiny ustawione w kozły, 
artyleria, wszystkie bronie.
Ewangelia; w tamtych czasach czytania na każdą niedzielę były stałe. Tym razem akurat słowa 
zapisane u świętego Mateusza: „Słyszeliście, iż powiedziane było starym »Nie będziesz zabi-

jał, a kto by zabił, będzie winien sądu«. A ja wam powiadam, iż każdy, kto się gniewa na brata 
swego, będzie winien sądu” (Mt 5, 21-22), i tak dalej: „Miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze 
czyńcie tym, którzy was mają w nienawiści, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, a módl-
cie się za prześladujących was i potwarzających was...” (Mt 5, 44). Taką Ewangelię czytałem od 
ołtarza polowego żołnierzom oczekującym wybuchu wojny, gotowym do obrony. Cóż miałem 
im powiedzieć? Jakie kazanie? Stanąłem przy tym: „Żołnierze, powiem wam, co jest najwięk-
szą siłą polskiego żołnierza. Jest nią jego miłość – do rodziców, do żony i dzieci, do swojego 
kraju”. Mówiłem kazanie o miłości rodzinnej, małżeńskiej, o miłości do Ojczyzny. Kiedy Msza 
Święta się skończyła, na tę samą ambonę wszedł dowódca pułku pułkownik Sztarejko i rzekł: 
„Żołnierze, słyszeliście, co wam mówił ksiądz kapelan. A ja wam powiadam, że my tym Niem-
com urządzimy taki Grunwald...” –  i tak dalej przemawiał, jak to oni zgniotą Niemców, wybiją 
wszystkich do nogi. W ten sposób poprawił czy uzupełnił moje kazanie.

Załącznik 3:  
Jan Zieja, „Żyjąc Ewangelią. Spisane przez Jacka Moskwę”,  
Wydawnictwo Znak, Kraków 2017, s. 138-139.

Czy jednak chrześcijanin, który chce pozostać wierny Ewangelii aż do ostatecznych konse-
kwencji, może skutecznie działać w warunkach wojny lub konfliktu politycznego?

Chrystus wyraźnie żąda naśladowania go.

A zatem, działając w warunkach niedoskonałego świata, chrześcijanin stoi wobec tragicznego 
dylematu: albo wyrzec się Ewangelii, podejmując walkę z użyciem przemocy, albo skazać się 
po prostu na klęskę?

Każdy człowiek musi tutaj wybierać za siebie. Nikt nie może mu dyktować; on sam ma podjąć 
decyzję. Chrystus mówi: „kto może pojąć, niech pojmuje”. Wzywał nas i wyraźnie pokazywał 
drogę, jaką sam szedł. Chce, abyśmy nią szli. Dla mnie – ja tak przyjąłem – jest to droga wyrze-
czenia się przemocy, wierności boskiemu przykazaniu „Nie będziesz zabijał ” jako „Nie zabijaj 
nikogo”. We mnie tak stanęło, ale widzę, że u innych – u biskupa Łozińskiego na przykład, 
który jest kandydatem na ołtarze – ta sprawa inaczej wyglądała. Muszę uszanować sumienie 
każdego człowieka. Każdy odpowiada za siebie, tak samo jak ja. Kiedy się bierze Ewangelię  
i wszystko zestawi razem, nie tylko jedno zdanie czy jakieś powiedzenie, ale całość, zostaje 
właśnie to: ty odpowiadasz i on odpowiada. Ty inaczej, on też inaczej, ale wszyscy odpowiada-
my przed Chrystusem, jak Go zrozumieliśmy.

Jak Ksiądz rozumie tę część wezwania Ewangelii dzisiaj?

Dałem temu wyraz w mojej odezwie Droga wyzwolenia narodowego, wydanej w 1985 roku, 
którą Pan zna.
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Przytoczę jej fragment. Wzywa Ksiądz, aby Sejm Polski ogłosił całemu światu deklarację mó-
wiącą, że:
„...nie czekając, aż inny naród czegoś podobnego dokona, postanowiliśmy rozbroić się całko-
wicie, odrzucić wszelką broń wojenną, wystąpić na zawsze z wszelkich układów wojskowych.” 

Posłałem to księżom biskupom i papieżowi, prosząc o poparcie. Czekam, mam nadzieję, że 
obecny Ojciec Święty, a jeśli nie on, to następny – pisałem też do poprzednich – ogłosi publicz-
nie z najwyższego szczytu Kościoła, że w chrześcijaństwie przykazanie Boże „Nie będziesz 
zabijał” znaczy „Nie zabijaj nikogo”. Czekam na to i daję temu wyraz, z tym staję przed Bogiem 
na Jego sąd, a jestem gotów i na to, że mnie potępią, uznają za zdrajcę – bo jakże to, Polska bez 
broni! – albo wyśmieją.

Załącznik 4:  
Karta pracy - pytania do tekstów 
 
Polecenie: przeczytajcie uważnie tekst i zastanówcie się nad odpowiedzią na poniższe pyta-
nia:

• Jakich okresów/wydarzeń historycznych dotyczą wspomnienia Jana Ziei?
• O czym opowiada Jan Zieja?
• Jaką funkcję pełnił wówczas ksiądz Zieja?
• Jaką postawę prezentował ksiądz Zieja?
• Jaką postawę prezentowały osoby w jego otoczeniu?
• Jakie przesłanie płynie z niniejszego fragmentu? 

TEMAT:  

Dotknąć historii. Sposoby na poznawanie przeszłości z perspektywy 
jej świadków

Autor: 
Artur Bądkowski – absolwent historii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Archiwista i nauczyciel. Przygotowuje pracę doktorską dotyczącą okresu PRL. Pracuje w Biblio-
tece Raczyńskich. Interesuje się nowymi mediami, popularyzacją historii i promocją czytelnic-
twa i kultury.

Grupa wiekowa: 
szkoła ponadpodstawowa

Czas trwania: 
dwie godziny lekcyjne

Zagadnienia edukacyjne:
• W jaki sposób historycy poznają przeszłość? 
• Kto to jest świadek historii?
• Rozmowa ze świadkiem historii,
• Moi przodkowie i wydarzenia historyczne.

Cele operacyjne:
Uczeń/uczennica:
• potrafi wyjaśnić termin „świadek historii”,
• potrafi zebrać informacje o historii swojej rodziny,
• wymienia członków rodziny, którzy uczestniczyli w wydarzeniach historycznych,
• potrafi przeprowadzić rozmowę z krewnymi-świadkami historii (członkami rodziny, którzy 
byli uczestnikami wydarzeń historycznych),

• analizuje zebrane źródła informacji,
• zauważa znaczenie historii rodziny i regionu.

Formy i metody dydaktyczne: 
burza mózgów, praca w grupie, mapa myśli

Materiały dydaktyczne:
tablica, kreda, arkusze papieru, kolorowe markery
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Etapy pracy ze źródłem historycznym: 

• Analiza treści źródła pod kątem faktów i opinii w nim zawartych. 
• Ustalenie, czy autor był obiektywny, czy stronniczy w opiniach.
• Porównanie źródła z wiedzą pozaźródłową i innymi źródłami. 
• Ustalanie faktów na podstawie źródła. Interpretowanie go, formułowanie hipotez.  

4. Odwołując się do wiedzy uczniów, ich doświadczeń i skojarzeń z popkulturą nauczyciel 
prosi o przedstawienie swoimi słowami rozumienia pojęć „świadek” i „świadek historii”. 
Podsumowując burzę mózgów prowadzący spisuje na tablicy ustaloną definicję terminu 
„świadek historii”. 
 
Wskazówka: W rozumieniu potocznym jest to osoba uczestnicząca w jakimś wydarzeniu, 
mogąca o nim opowiedzieć. Z kolei w rozumieniu prawnym jest to osoba występująca, ze-
znająca przed sądem, prokuratorem, policjantem. Zeznania świadka stanowią dowód.  
 
Świadkiem jest też osoba uczestnicząca w jakimś akcie prawnym i potwierdzająca go podpi-
sem np. świadek ślubu. 
 
Nauczyciel podsumowuje, że świadek historii to osoba uczestnicząca w jakimś wydarzeniu 
lub będąca jego bezpośrednim obserwatorem, którego utrwalona relacja stanowi źródło 
historyczne. Następnie zadaje 
pytanie, czy uczniowie mogliby 
podać kilka postaci, które uwa-
żają za świadków historii i uza-
sadnić swoje wybory. Mogą to 
być osoby z rodzin uczniów, ale 
także osoby znane np. z mediów 
(Marian Turski, kombatanci po-
wstania warszawskiego itp.) 
 
Wskazówka: nauczyciel może 
w tym momencie przypomnieć 
uczniom dokonania księdza Jana 
Ziei poprzez przedstawienie  
w skrócie jego biografii (Załącz-
nik 1). Dlaczego, pyta uczniów, 
był on świadkiem historii? 

5. Nauczyciel podkreśla, że historia nie dotyczy tylko wydarzeń politycznych i militarnych 
oraz monarchów, wodzów i polityków. Historycy mogą też zajmować się  m.in. gospodarką, 
życiem codziennym oraz życiem tzw. zwyczajnych ludzi.  
W związku z tym nauczyciel prosi uczniów o spisanie w grupach sposobów poznania histo-
rii swojej rodziny.  
 
Po wykonaniu tego zadania poszczególne grupy prezentują wyniki swojej pracy. Cała klasa 
w podsumowaniu tworzy wspólną listę źródeł, na podstawie których można poznać histo-
rię rodziny. W stworzonej liście powinny się znaleźć: dokumenty, zdjęcia, odznaczenia, 

PRZEBIEG PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 

1. Na początku nauczyciel zapoznaje się z wrażeniami uczniów po seansie filmu „Zieja”. Na-
stępnie ogólnie wprowadza uczniów w tematykę lekcji. Przypomina  poznane wcześniej 
informacje na temat źródeł historycznych. Zapowiada, że uczniowie będą pracować  
w grupach, aby znaleźć odpowiedź na pytanie „jak historycy poznają przeszłość?” Zapo-
znają się również z terminem „świadek historii” i ustalą, jakie są sposoby poznania historii 
swojej rodziny. 

2. Nauczyciel przypomina, jakie są główne rodzaje źródeł historycznych. Podkreśla, że źró-
dłem historycznym może być każdy zachowany przejaw działalności i myśli człowieka, 
dzięki któremu można poznawać przeszłość.  
 
Można je dzielić na bardzo wiele sposobów. Oto propozycja takiego podziału:  
 
Źródła pisane:
• opisowe (narracyjne), np. kroniki, pamiętniki, wspomnienia
• aktowe, np. akty prawne, umowy, ustawy, konstytucje
• epistolarne, np. korespondencja (listy, pocztówki) 
i inne... 

Źródła niepisane:
• dzieła sztuki (ikonograficzne), np. obrazy, rzeźby
• zabytki architektoniczne (zabytkowe budowle), np. zamki, świątynie
• źródła archeologiczne 
• materiały audiowizualne, np. fotografie, filmy, nagrania dźwiękowe
• obyczaje, legendy, np. topienie Marzanny  
i inne… 

3. Nauczyciel nawiązuje do omawianych wcześniej, w ramach podstawy programowej, tek-
stów źródłowych. Prosi uczniów o podanie, jakimi źródłami historycznymi (zgodnie  
z przypomnianym podziałem) są źródła historyczne, które omawiali na dotychczasowych 
lekcjach. 
 
Wskazówka: pomocą może okazać się podręcznik i zawarte w nim teksty źródłowe, np. 
fragment „Kroniki” Galla Anonima (źródło pisane narracyjne) lub reprodukcje malowideł 
egipskich (źródło niepisane ikonograficzne).  

• Zbieranie tzw. wiedzy pozaźródłowej. Zapoznanie się z literaturą przedmiotu tzn. litera-
turą odnoszącą się do wydarzenia, epoki, problemu.

• Ustalenie autora źródła.
• Ustalenie, kiedy i gdzie źródło powstało.
• Ustalenie wiarygodności źródła. Odpowiedź na pytanie, skąd autor czerpał swoją wiedzę 
o wydarzeniach, czy był naocznym świadkiem, czy czerpał wiedzę z drugiej ręki. Jakimi 
kierował się pobudkami?
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Przykładowa lista wygląda następująco: 

• Wybór świadka historii. Ustalenie, w jakich wydarzeniach uczestniczył. Sformułowanie 
założeń wstępnych i planu przygotowań.

• Zebranie informacji wstępnych o wydarzeniu/wydarzeniach, w których uczestniczył 
świadek historii. Czytanie literatury, rozmowy np. w muzeum regionalnym, z  krewny-
mi, rodzicami, jeśli mają wiedzę pomocną w przygotowaniach do rozmowy itp. 

• Przygotowanie pytań, które zostaną zadane świadkowi. 
• Spotkanie ze świadkiem historii i przeprowadzenie rozmowy. Rejestracja jej. Wykonanie 
fotografii świadka oraz  ( jeśli się zachowały) fotokopii zdjęć i dokumentów.

• Spisanie/transkrypcja rozmowy. 
• Opracowanie wywiadu/rozmowy.
• Weryfikacja informacji zawartych  w rozmowie. Porównanie z innymi źródłami, weryfi-
kacja za pomocą wiedzy pozaźródłowej.

• Prezentacja/publikacja wywiadu. 
• Zebranie wszystkich materiałów zgromadzonych podczas pracy w postaci portfolio. 

Na zakończenie nauczyciel podsumowuje wiadomości i doświadczenia zdobyte na obu lek-
cjach i podczas prac w domu. Podkreśla wagę przekazu międzypokoleniowego, a także prób 
zdobycia informacji oraz identyfikacji z rodziną i regionem. Wszystkie one, konkluduje, mają 
znaczący wpływ na naszą tożsamość. 
 

Załącznik 1:  
Ks. Jan Zieja (ur. 1 marca 1897 w Ossie na Mazowszu, zm. 19 października 1991 w Warszawie). 
Był katolickim duchownym, pisarzem, tłumaczem i działaczem społecznym. Jako kapelan brał 
udział w wojnie polsko-bolszewickiej i wojnie obronnej Polski w 1939 r. Później był kapelanem 
Szarych Szeregów, Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich. Uczestniczył w powstaniu war-
szawskim. Działał w Radzie Pomocy Żydom „Żegota”. Po wojnie angażował się w działalność 
opozycyjną. W 1975 r. był sygnatariuszem Listu 59 w sprawie zmian w konstytucji. W 1976 r. był 
jednym ze współzałożycieli Komitetu Obrony Robotników . Był sympatykiem NSZZ „Solidar-
ność”.   

 

pamiątki, relacje członków rodziny, spisane/nagrane wspomnienia, pamiętniki, listy, infor-
macje z nagrobków, eksponaty zgromadzone w lokalnych muzeach.  

6. Prowadzący prosi uczniów, żeby wykorzystując przygotowaną wcześniej listę źródeł posta-
rali się w ramach zadania domowego odpowiedzieć na następujące pytania: 

• Skąd pochodzi moja rodzina? Kiedy się osiedliła w miejscu obecnego zamieszkania?
• Czym zajmowali się przodkowie? W jakich wydarzeniach uczestniczyli. Czy byłaby moż-
liwość porozmawiania z takimi świadkami historii? Czy zachowały się jakieś pamiątki po 
przodkach? 

 
PRZEBIEG DRUGICH ZAJĘĆ: 

1. Na wstępie nauczyciel przypomina zagad-
nienia omawiane na poprzedniej lekcji  
i wyjaśnia, jaki będzie przebieg lekcji. Od-
nosi się do terminów takich jak „świadek 
historii” oraz „źródło historyczne”. Przypo-
mina o metodach pracy historyków.  

2. Przewidywany czas na realizację niniejsze-
go punktu wynosi 20 minut. Prowadzący wyznacza uczniów, którzy mają zaprezentować 
swoje prace domowe. Wszystkie prace zostaną przekazane nauczycielowi, a następnie zde-
ponowane w „archiwum” klasowym. Staje się to pretekstem do krótkiego omówienia, czym 
są archiwa i jakie mają one znaczenie dla badań historycznych, regionalnych i rodzinnych.   

3. W kolejnym kroku nauczyciel prosi uczniów o podzielenie się swoimi refleksjami po wy-
konaniu pracy domowej. W  ich wypowiedziach powinny się znaleźć refleksje dotyczące 
trudności napotkanych podczas przygotowywania pracy. Wśród nich uczniowie podają np.: 

• brak zachowanych źródeł,
• osoby, które miały wiedzę o przeszłości rodziny nie spisały tych informacji, a już ode-
szły,

• pamiątki po przodkach zaginęły podczas przeprowadzek lub uległy zniszczeniu,
• rodzice uczniów wraz z nimi od niedawna mieszkają w danym miejscu i w związku z tym 
na lokalnym cmentarzu nie spoczywają ich krewni,

• brak kontaktu z krewnymi, którzy mieliby wiedzę o przeszłości rodziny.

Uczniowie podczas formułowania swoich refleksji powinni podkreślać wartość spisania 
relacji, które w ten sposób mają szanse przetrwania próby czasu. Powinni również dostrzec 
wartość tworzenia się więzi i poczucia tożsamości. Przygotowanie pracy domowej ma na 
celu przybliżenie historii otoczenia oraz wzmocnienie poczucia więzi z regionem i krajem. 

4. Uczniowie w grupach opracowują w formie plakatu etapy przygotowań rozmowy ze świad-
kiem historii. Prezentują swoje plakaty i wspólnie starają się ustalić jedną listę. 
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TEMAT:  

Jednostka vs. totalitaryzm. Opór wobec systemu w tekstach kultury

Autor: 
dr Magdalena Bednarek – literaturoznawczyni, feministka, wielbicielka bajek i baśni, adiunkt-
ka w Zakładzie Semiotyki Literatury UAM; publikowała w „Przestrzeniach Teorii”, „Czasie 
Kultury”, „Wakacie”.

Grupa wiekowa: 
szkoła ponadpodstawowa 

Czas trwania: 
dwie godziny lekcyjne

Zagadnienia edukacyjne:
• totalitaryzm jako wyzwanie dla jednostki;
• konformizm, nonkonformizm – różne postawy wobec dyktatu większości;
• „rząd dusz” – w jaki sposób władza kontroluje społeczeństwo.

Cele operacyjne:
Uczeń/uczennica:
• analizuje i interpretuje wiersz;
• posługuje się terminami z dziedziny poetyki: paronomazja, przerzutnia, aliteracja, prze-
kształcenie frazeologiczne, instrumentacja głoskowa i określa ich funkcje w utworze,

• poznaje różne rozumienia totalitaryzmu,
• czyta fragment eseju filozoficznego.

Formy i metody dydaktyczne: 
praca zbiorowa jednolita, indywidualna jednolita, grupowa zróżnicowana; heureza, 
ćwiczenia praktyczne, elementy wykładu.

Materiały dydaktyczne:
• kolorowe flamastry (zielony, czerwony),
• wiersz Stanisława Barańczaka „Tłum, który tłumi i tłumaczy”, sfragmentaryzowany i wydru-
kowany na osobnych kartkach (Załącznik 1), 

• fragmenty eseju Karela Panka „O myśleniu totalitarnym” oraz karta pracy (Załącznik 2).

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

1. Nauczyciel przywiesza na tablicy kartki, które układają się w wiersz S. Barańczaka o inci-
picie „tłum, który tłumi i tłumaczy”. Dzieli klasę na dwie grupy. Zadaniem pierwszej jest 
wyselekcjonowanie fraz, które przedstawiają tłum jako zjawisko negatywne, drugiej – jako 
zjawisko pozytywne lub budzące współczucie (podział ten może wyglądać jak w Załączniku 
1). Uczniowie znaczą swoje kartki kolorowymi flamastrami (czerwony – grupa pierwsza, 
zielony – grupa druga). Kartki przywieszają po dwóch stronach tablicy. Sporne kartki zo-
stają na środku. Następnie omawiają kolejne frazy wybrane przez swoją grupę, tłumacząc 
dlaczego uznali je za przynależne ich grupie. 
 
Na podstawie tych wypowiedzi powstaje charakterystyka tłumu:
 
 
Tępy, milczący, głośny, głuchy, knebluje, ujednolica, brudny skażony, niezrozumiały,  
dominuje  
 
Tłumaczy, stłoczony, daje krew, daje oddech, samotny, czeka na oczyszczenie

 
 
Następnie nauczyciel pyta każdą z grup, dlaczego rości sobie prawa do spornej  
kwestii: 
 
zarazem 
ogarnia swym uściskiem – uścisk może być zbyt mocny, może krępować, dusić, ale jest 
też wyrazem bliskości, wsparcia, wspólnoty, sympatii 
 
wciąż  
tłukącą głuchym mrokiem w mur komory serca – głuchota i mrok są negatywne, ale nie-
ustanne pulsowanie krwi jest konieczne do życia, jej uderzenia świadczą o zdrowiu 
 
jednak w moje tętnice tłoczy wspólną krew – wspólna krew świadczy o wspólnocie,  
o tym, że daje życie, jednak następny wers dopowiada, że ta krew wspólna jest czarna, 
skażona, zagrażać więc może życiu

2. Następnie nauczyciel pyta, czy w wierszu tym intencją jest jednoznaczne ocenienie tłumu? 
Co wskazuje na to, podmiotowi lirycznemu zależy na dwuznaczności? Uczniowie, odwołu-
jąc się do spornych kwestii mogą wskazać:  

• grę słów (uścisk to wyraz sympatii, ale jego źródłosłów konotuje formę przemocy:  
ściskanie),

• wewnętrzną sprzeczność obrazu (pulsowanie krwi jako znak życia, negatywne warto-
ściowanie epitetów określających krew); 

• dopowiedzenie korygujące sens (krew jest wspólna – ale czarna).  
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Kto jeszcze w czasach komuny nawoływał do nonkonformizmu? Uczniowie mogę wymie-
nić zarówno poetów (Zbigniew Herbert, Czesław Miłosz), jak i związkowców (Lech Wałęsa, 
Anna Walentynowicz), intelektualistów (Jacek Kuroń), czy wreszcie przedstawicieli Kościo-
ła Katolickiego (kardynał Stefan Wyszyński, ks. Jerzy Popiełuszko). 

6. Zajęcia wieńczy zadanie domowe: Scharakteryzuj historyczną postać, która przejawiała 
zachowania nonkonformistyczne. 
 

Załącznik 1:  
Stanisław Barańczak, „Tłum, który tłumi i tłumaczy”  
(z tomu „Ja wiem, że to niesłuszne. Wiersze z lat 1975–1976”) 
 
Tłum, który tłumi i tłumaczy;
który tupotem i tępą głuchotą,
stłoczony w autobusach i tunelach, tłumi
słabiutkie tętno sensu, stukające w czaszce,
ale który tłumaczy ten ulotny puls
na nieodwołalną mowę
swej tłumnej samotności;
tłum, który, choć nie daje mi się wytłumaczyć
i tłumi każde słowo, kładąc mi na ustach
dłoń wspólnego milczenia,
jednak w moje tętnice tłoczy wspólną krew,
czarną,
na oczyszczenie czekającą, wciąż
tłukącą głuchym mrokiem w mur komory serca;
ten tłum, który tratując i dusząc, zarazem
ogarnia swym uściskiem, tchem napełnia płuca
i, niewytłumaczalny, jest wytłumaczony

Załącznik 2:  
Fidelius (Karel Panek), „O myśleniu totalitarnym”. „Aneks” 1984 
(35), s. 71 -75.

Totalitaryzm charakteryzuje się tym, że dla zdobycia i utrzymania swej władzy używa,  
w niespotykanej dotychczas skali, „broni” ideologicznych. Gdy nasza oficjalna propaganda 
mówi o kulturze jako o „ideologicznym orężu” partii komunistycznej, nie jest to żaden frazes: 
specyfika totalitaryzmu polega właśnie na tym, że cele swe osiąga on bynajmniej nie poprzez 
prymitywny terror fizyczny (co potrafi byle jaka dyktatura), ale dzięki precyzyjnie wyważonej 
kombinacji terroru fizycznego i psychicznego, przy czym ten drugi w długiej perspektywie 
jest ważniejszy od pierwszego. Inaczej mówiąc: totalitaryzm wychodzi z założenia, że tylko 
wówczas może utrzymać swój stan posiadania i zapewnić posłuszeństwo swych „poddanych”, 
jeśli uda mu się podporządkować duszę człowieka. Zabiega on o to za pomocą specjalnie 

Nauczyciel prosi uczniów o zrekonstruowanie wiersza z ich kartek. Zwraca uwagę na 
pierwszy wers. Prosi o głośną lekturę. Jak ten wers jest zbudowany? Co łączy słowa 
znajdujące się w nim? Podkreśla na żółto cząstkę „tłum”, obecną we wszystkich słowach. 
Czemu takie powtórzenie się pojawia? 
 
Wskazówka: Na wszelki wypadek warto przygotować słownik etymologiczny, gdyby 
uczniowie uznali, że słowa te są spokrewnione, by przeczytać odpowiednie hasła. 
 
Nauczyciel pyta, jaka jest funkcja tego powtórzenia? Czy pomaga ono zrozumieć tekst, 
czy przeciwnie – zaciemnia znaczenia? Następnie wprowadza pojęcie paronomazji, 
podkreślając, że za podobnym brzmieniem idą różne sensy. Prosi o znalezienie kolejnej 
paronomazji opartej na tych samych trzech słowach w dalszych wersach tekstu. Następ-
nie pyta, jakie jeszcze chwyty stosuje Barańczak, by zaciemnić wywód. Uczniowie mogą 
wymienić: 

• przerzutnie (korygują sens, zaburzają rytm zdań), 
• instrumentację głoskową (powtarzane ‘t’, czyni wiersz monotonnym fonetycznie), 
• przekształcenia frazeologiczne (łączą obrazy w niespójną całość – np. “kłaść na ustach 
dłoń milczenia”),

• oksymoron („głuchy mrok”).

3. Nauczyciel prosi uczniów o oszacowanie, kiedy powstał ten wiersz. Należy pozwolić 
uczniom na snucie refleksji o aktualności utworu lub doszukiwanie się obrazu masowego 
społeczeństwa. Następnie nauczyciel pyta, gdzie w tym tłumie, tłumie z wiersza, jest jed-
nostka? Można ją odnaleźć zarówno w zaimkach („kładąc mi na ustach dłoń wspólnego 
milczenia”, „nie daje mi się wytłumaczyć”, „w moje tętnice tłoczy wspólną krew”), jak  
i sugestiach („tętno sensu, stukające w czaszce” należy prawdopodobnie do jednostki). Jaką 
postawę wobec tłumu przyjmuje jednostka? Czy ulega przemocy, uściskowi, pulsowi tłu-
mu? Jaką formę przyjmuje jej opór? Co próbuje zrobić podmiot? („Ja” próbuje zrozumieć 
niewytłumaczalny, wewnętrznie sprzeczny tłum – próbuje go wytłumaczyć – wyjaśnić, ale 
być może także rozgrzeszyć). Kim jest ten podmiot, ta jednostka? (Można dopatrzeć się  
w nim zarówno myśliciela, jak i poety). 
 
Nauczyciel podaje uczniom imię i nazwisko autora oraz  datę powstania wiersza. Jak muszą 
skorygować swoją interpretację, znając te informacje?  Jaki tłum opisuje Barańczak? 

4. Nauczyciel wraz z uczniami wypracowuje definicję totalitaryzmu. Następnie prosi o cichą 
lekturę fragmentów eseju K. Panka „O myśleniu totalitarnym” oraz o odpowiedź na pytania 
na karcie pracy. Ochotnicy odczytują swoje odpowiedzi. 

5. Następnie nauczyciel pyta, czy sposób myślenia Panka o totalitaryzmie może być pomoc-
ny w interpretacji wiersza Barańczaka? Czy można strategię tworzenia wiersza niejedno-
znacznego rozumieć jako opór wobec myślenia totalitarnego? Jaką postawę wobec systemu 
totalitarnego przyjmuje podmiot wiersza, ale także Barańczak jako poeta i człowiek? 
 
Wskazówka: Nauczyciel może przywołać biografię poety, by ukazać konsekwencje, z jaki-
mi spotkał się on w związku ze swoją działalnością opozycyjną. 
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Tak więc źródło totalitarnego myślenia należy widzieć w gwałtownym ujednoliceniu 
prawdy. „Totalność”, o którą tu chodzi, to właśnie owa fałszywa, przedwczesna jedność, płód 
niecierpliwości i szaleństwa ludzkiego ducha. Przyjrzymy się z bliska, cóż ona właściwie 
oznacza. Z pewnością jest to duchowa kapitulacja. Kapitulacja wobec zróżnicowania  
i ambiwalencji świata. Jednocześnie rozwiązanie to jest zawsze gwałtowne: nie obejdzie się bez 
myślowego gwałtu na rzeczywistości. Tak wprowadzona „totalność” jest bladą namiastką  
i karykaturą tej ostatecznej jedności, której człowiek pragnie. Inaczej zresztą być nie może; jest 
to wszak tylko zabsolutyzowana cząstkowość. a ofiarą tej absolutyzacji musi paść istotna część 
naszego niepoprawnie rozmaitego świata. „Zjednoczona” historia domaga się nieubłaganie 
jakiegoś „śmietnika” czy „jamy”, do których można by wrzucić elementy niewygodne, 
niepasujące lub nie poddające się korekcie. „Byt zorganizowany logicznie” domaga się swego 
przeciwieństwa, jakiegoś „niebytu”, na który można by skazać wszystko, co przeciwstawia się 
„nowemu ładowi”. 
 
Proszę odpowiedzieć na pytania:

• Co wg autora jest największym pragnieniem człowieka?
• W jaki sposób myślenie totalitarne zaspokaja tę potrzebę?
• Co powstaje jako efekt uboczny myślenia totalitarnego?
• W jaki sposób myślenie totalitarne wspiera totalitaryzmy?
• Czym jest totalitaryzm?

spreparowanej ideologii, którą podsuwa za pośrednictwem doskonale wypracowanej techniki 
zmonopolizowanej propagandy.

[…]

Gdy staramy się pojąć fenomen myślenia totalitarnego w jego najgłębszych pokładach, 
przychodzi nam na myśl, i wyraża ono kapitulację przed niejednoznacznością świata. 
Człowiekowi z niczym nie jest się trudniej pogodzić niż z faktem, że zrodzony dla jedności 
musi żyć w podzieleniu i różności; całym swym jestestwem pragnie zjednoczenia  
i całościowości — jego losem jest wszak niepełność i rozproszenie. Ta cecha jego istnienia  
w świecie jest wpisana już w charakter psychiczno-biologicznego organizmu; „cały człowiek” 
jest wprost dotykalnie (a jednocześnie symbolicznie) rozdwojony poprzez fakt swej płci; 
istnieje w dwóch niepełnych, niesamowystarczalnych formach - jako kobieta i mężczyzna.  
To „przekleństwo” dotyka przy tym naszą egzystencję na wszystkich innych płaszczyznach, 
jawiąc się zawsze w naszej myśli w charakterystycznej formie przedziwnych przeciwieństw: 
człowiek - przyroda, ciało – duch, wiedza — wiara, poznanie —  działanie, miłość —  prawo, 
jednostka — społeczeństwo itd. ( jest przy tym charakterystyczne, że te stosunki przeżywamy 
raczej jako konfliktowe niż jako uzupełniające się). Tak więc nasza kultura stawia w rozmaitych 
wersjach wciąż to samo pytanie, utrzymując się przy życiu właśnie dzięki temu, że wciąż na 
nowo stara się rozwiązać nierozwiązywalne. Na tym polega jej wielkość, ale na tym te polega 
jej nędza.  
Nie bardzo jednak możemy zejść z drogi, na którą jesteśmy skazani już samą konstrukcją 
naszej mowy i systemem pojęć, którym musimy się posługiwać. Człowiek przeczuwa, że jego 
duch nie osiągnie spokoju, dopóki nie dotrze do jednolitego sensu wszystkiego, a przy tym, 
gdzie by się nie zwrócił, natrafia na dwoistość i dwuznaczność. Człowiek tęskni za pewnością. 
Za pewnością prawdy. Prawdy absolutnej i jedynej, prawdy przez wielkie „P”, która zawarłaby 
w sobie wszelką różnorodność i wielowymiarowość człowieka i całego świata, która objęłaby 
przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Domaga się tego nasz rozum i nasze serce: prawda 
musi być w końcu tylko jedna. Nieszczęście polega na tym, że ta jedyna, wszechobecna prawda 
jest dla nas niedostępna. Jesteśmy przywaleni górą częściowych, niepełnych prawd, prawd 
chwiejnych i prowizorycznych, z nieuniknioną domieszką omyłek i kłamstw. Możemy je 
opracować i katalogować w nieskończoność, korygować czy negować - ogólne związki nam się 
jednak wymykają. Nie znamy formuły, która wprowadziłaby w ten chaos ostateczny ład.  
A przecie tak chętnie raz na zawsze oddzielilibyśmy prawdę od kłamstwa, ziarno od plew... 

Przyjęcie takiego losu z pewnością nie jest łatwe; wymaga męstwa, którego nam często brak. 
Łatwo przychodzi rozczarowanie. Cierpka świadomość, że człowiek nie jest czystym duchem, 
że żyje w niewoli ciała i czasu, może każdego doprowadzić do furii. Wydaje się nawet, że 
właśnie bunt przeciw temu faktowi jest tłem wszystkich współczesnych biesów, które dręczą 
nasz świat. Skupimy się na jednym tylko aspekcie tej egzystencjalnej sytuacji: otóż stąd 
właśnie, z głębi autentycznej tęsknoty do jedności wyrasta pokusa kapitulacji, która, jak 
sądzimy, stanowi klucz do zrozumienia myślenia totalitarnego. Pokusa, by zakończyć wreszcie 
nie kończącą się udrękę i „ściągnąć niebo na ziemię”, załatwić sobie pewność teraz, zaraz; 
wprowadzić „pewność” już  t  e  r  a  z   i   t  u  t  a  j , nawet za cenę przemocy. Pokusa, by 
przeprowadzić „przedwczesną syntezę prawdy” jak mówi Paul Ricoeur. Gest zrozumiały, tak 
ludzki (ach, a nazbyt ludzki!), w swych skutkach przecie zgubny.
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