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Z życia Uczelni….
1. Studia w Irlandii
W związku z utworzeniem w kwietniu 2010 r. nowej jednostki organizacyjnej Wyższej Szkoły Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie – Zamiejscowego
Wydziału Ekonomicznego w Dublinie (ZWE), któremu nadano uprawnienia do
prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku „ekonomia” w 2011 r.
władze Uczelni postanowiły skupić się nad rozpropagowaniem informacji
o Uczelni i naborze na studia w środowisku Polonii w Irlandii. Oprócz działalności ściśle dydaktycznej Uczelnia aktywnie włączyła się w życie Polaków
zamieszkałych w Irlandii aktywizując osoby pragnące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Nawiązaliśmy współpracę z IPS – Irish Polish Society
w Dublinie (najstarszą organizacją polonijną w Irlandii), która będzie polegała
na organizowaniu lub współorganizowaniu w Domu Polskim przy Fitzwilliam
Sq lub na terenie DCU prelekcji dotyczących np. problematyki ekonomicznej.
Logo WSRL zostało także umieszczone na stronie internetowej Szkolnego
Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Dublinie www.polskaszkoladublin.org/

„Polak Roku w Irlandii”
W marcu 2011 roku w Teatrze Liberty Hall w Dublinie odbyła się Uroczysta Gala w związku z wręczeniem nagród w konkursie „Polak Roku 2010
w Irlandii”. Jedną z wyróżnionych w tym konkursie osób była studentka Zamiejscowego Wydziału Ekonomicznego w Dublinie pani Monika Cimochowska.
Konkurs był przeprowadzony według zasad innego, organizowanego przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, z którą
stowarzyszenie podpisało umowę na organizację Konkursu Wybitny Polak
w Irlandii. Głównym celem i przesłaniem Konkursu jest wykreowanie pozytywnego wizerunku Polaków mieszkających na całym świecie, pokazanie ich
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dokonań oraz wyróżnienie i promocja osób, które potrafiły odnieść sukces
poza granicami Polski. Konkurs jest przeprowadzany w 5 kategoriach: biznes,
nauka, kultura, osobowość i „Młody Polak”.
Kandydatami do nagrody mogą być obywatele polscy lub polskiego
pochodzenia zamieszkali legalnie poza terytorium RP.
Przy organizacji konkursu w Irlandii aktywnie uczestniczy stowarzyszenie Polish Community in Ireland. Organizatorzy Konkursu starali się włączyć
w prace organizacyjne możliwie dużą reprezentację Środowisk Polonijnych,
mając świadomość, że to właśnie Polonia w najszerszym stopniu zna realia
oraz problemy życia Polaków na danym terenie. Posiada również najlepszą
wiedzę odnośnie do najwybitniejszych postaci, których działalność jest związana z utrwalaniem pozytywnego wizerunku Polski i Polaków.
Wyróżnienie w tak prestiżowym konkursie jest niewątpliwym sukcesem
naszej studentki. Pani Monika Cimochowska dała się poznać jako osoba
bardzo pracowita, sumienna i ambitna, uparcie dążąca do osiągnięcia zamierzonego celu. Swoją postawą, zaangażowaniem i ciężką pracą udowodniła,
że można odnieść sukces promując wizerunek Polaków za granicą. Młodzi
Polacy są ambitni i chętni do pracy, która owocuje awansem społecznym
i zawodowym oraz sukcesami w życiu osobistym. Kandydaturę Pani Moniki
do nagrody w Konkursie poparły Władze Uczelni, wykładowcy oraz koleżanki
i koledzy ze studiów.
Drugą część Gali stanowiły wybory najpiękniejszej Polki mieszkającej
w Irlandii Miss Polonia Irlandii 2011. W przerwach pomiędzy kolejnymi wyjściami kandydatek goście zgromadzeni w Liberty Hall mieli okazję wysłuchać
plejady młodych, polskich muzyków, związanych z irlandzką Polonią. Na scenie zaprezentowali się: młody polski piosenkarz – Michał Masłoń, wokalistka
jazzowa Dorota Konczewska wraz z zespołem (Daniel Jacobson – gitara,
Dave Redmond – kontrabas oraz Dennis Cassidy – perkusja), a także duet
gitarzystów SWAN – Adam Łabędzki i Krystian Szmul.
W Gali m.in. wzięła udział reprezentująca władze Dublina p. Mary
O'Shea oraz wiele znanych osób ze środowiska dublińskiej Polonii zarówno
tej przed-, jak i pounijnej. Jednym ze szczególnie wyróżnionych gości był
p. Jan Kamiński, człowiek-legenda, m.in. współzałożyciel Irish Polish Society,
najstarszej polonijnej organizacji w Dublinie. Nie zabrakło również właścicieli
polonijnych mediów w Irlandii, jak p. Wojciech Szmigielski właściciel Kuriera
Polskiego, a całość Gali zarejestrowała telewizja polska i irlandzka.
Rektor WSRL prof. dr hab. Witold Rakowski, Kanclerz WSRL mgr inż.
Barbara Rakowska oraz prof. dr hab. Roman Sobiecki reprezentowali Wyższą
Szkołę Rozwoju Lokalnego na Uroczystej Gali wręczenia nagród. Na materiałach informacyjnych Gali zostało umieszczone logo WSRL, co dało, nam
możliwość promocji Uczelni wśród Polaków w Irlandii.
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Czy Irlandię stać na integrację
(Can Ireland Afford Integration? Public Forum)
W maju 2011 roku studenci ZWE mogli uczestniczyć w dyskusji panelowej na temat integracji w siedzibie Towarzystwa Irlandzko-Polskiego
w Dublinie.
W trakcie spotkania poruszone zostały kwestie:
• skutków likwidacji urzędu Ministra ds. Integracji w irlandzkim rządzie,
• potrzeby całościowego spojrzenia na integrację we współczesnym społeczeństwie irlandzkim,
• problemów finansowania procesu integracji w dobie obecnego kryzysu
gospodarczego,
• strategii działań organizacji zajmujących się problemami integracji.             
W spotkaniu wzięli udział:   
– Cllr Mary O’Shea, Dublin City Council,
– Dr. Fidele Mutwarasibo, Integration Manager, Immigrant Council of Ireland,
– Mr Prashant Shukla, President Ireland-India Council,
– Dr. Jarosław Płachecki, Lecturer in Social Sciences, Local Government
College,
– Mr Martin Reynolds, Chairman Irish Polish Society,
– Mr Alan Shatter, Office of the Minister for Justice.
Spotkanie było szczególnie interesującą propozycją dla studentów
zajmujących się problematyką polityki społecznej, ekonomii, socjologii a także
polityki integracyjnej prowadzonej przez rząd Irlandii.

„Polska emigracja w Irlandii: wczoraj i dziś”
W dniu 26 czerwca 2011 roku w Dublin City University odbyło się
zorganizowane przez WSRL Seminarium naukowe pt. „Polska emigracja
w Irlandii: wczoraj i dziś”, które patronatem objął Konsul Honorowy RP w Cork
Mr Michael Mulcahy.
Po powitaniu uczestników Pani Kanclerz WSRL mgr inż. Barbara Rakowska przedstawiła obszerną prezentację naszej Uczelni jako organizatora
seminarium. Następnie Rektor prof. dr hab. Witold Rakowski wygłosił wykład
na temat: Migracje jako fenomen społeczny i ekonomiczny.
Cześć I Seminarium: Polska diaspora w XX w. Irlandii, obejmowała
następujące prelekcje:
• Patrick Quigley, IPS – Kazimierz Markiewicz i jego czasy
• Tomasz Wybranowski – Prof. Jan Łukasiewicz: życie i działalność naukowa
• Hanna Dowling, IPS – Emigracja polska w Irlandii po II wojnie światowej
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Część II: Emigracja polska w Irlandii po rozszerzeniu UE w 2004 r.:
dr Jarosław Płachecki, WSRL – Organizacje polonijne po 2004 r.
Przemysław Kolasiński – Wizerunek emigracji polskiej w mediach polonijnych w Irlandii
• Emilia Marchelewska, FP – Powroty do domu; perspektywy, szanse i zagrożenia
Na zakończenie Seminarium odbyła się uroczysta ceremonia wręczenia
dyplomów absolwentom Zamiejscowego Wydziału Ekonomicznego w Dublinie.
Wraz z Rektorem i Panią Kanclerz dyplomy absolwentom wręczał Konsul
Honorowy Mr Michael Mulcahy.
Uroczystość dokumentowana była przez firmę Rafael Photography.
Po ceremonii absolwenci mieli możliwość wykonania pamiątkowych zdjęć
studyjnych.
Absolwenci dziękowali Władzom Uczelni za inicjatywę i umożliwienie
zdobycia wyższego wykształcenia poza granicami kraju. Wyrazili wdzięczność
nauczycielom akademickim i pracownikom administracji za poświęcony czas,
zaangażowanie i wsparcie.
Wcześniej na łamach Gazety Polskiej ukazał się artykuł o WSRL i jej
Zamiejscowym Wydziale, w którym przytoczone są opinie studentów na temat
studiów w naszej Uczelni:
•
•

„To chyba najlepsza opcja w tej chwili do podjęcia studiów na polskiej
uczelni w Dublinie. Jestem w Irlandii 6 lat. W Polsce skończyłem studia na
kierunku marketing i zarządzanie. Czy podoba mi się tutaj? Podoba się”.
[Michał]
„W Irlandii jestem 6 lat. Na tej Uczelni panuje świetna atmosfera.
Spotkałam tu miłych i sympatycznych ludzi. Wydaje mi się, że ekonomia jako
kierunek jest wyborem na czasie.”
[Żaneta]
„To co przekonało mnie do wyboru tej szkoły, to pozwolenie Ministra na
prowadzenie przez Uczelnię zamiejscowego Wydziału, oraz to, że wszystkie
zajęcia prowadzone są na miejscu w Dublinie. Nie ma potrzeby jeździć do
Polski, żeby uzyskać zaliczenie”.
[Mariusz]
„Jestem w Irlandii od 5 lat. Ta Uczelnia to ogromna szansa dla nas,
Polaków, aby ukończyć studia, skoro nie mieliśmy szansy dokonać tego
w kraju, bo wybraliśmy drogę emigracji”.
[Lena]
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Warsztaty Rozwoju Osobistego
Dziekan Zamiejscowego Wydziału Ekonomicznego w Dublinie dr Jarosław Płachecki brał, jako prelegent, udział w warsztatach Rozwoju osobistego
zorganizowanych przez Forum PomocyBezrobotnym.com. Główny organizator
warsztatów i Trener Rozwoju Osobistego w Irlandii to Jacek Łacina.
Z punktu widzenia doświadczonego managera przedstawił skuteczne
sposoby komunikacji oraz wymienił trzy najważniejsze cechy pracownika,
których wymaga pracodawca, a mianowicie: ciężka praca, elastyczność
i komunikacja. Jako ciekawostkę podał, że mamy 5 sekund, aby zwrócić na
siebie uwagę potencjalnego pracodawcy, tak więc naszą największą szansą
jest przyciągnięcie jego uwagi poprzez profesjonale CV.
Poprzez sesję dotyczącą cyklu koniunkturalnego, a także skutecznych
metod komunikacji zdecydowanie rozbudził w zgromadzonych nadzieje na
lepsze jutro. Dało się zauważyć niesamowite zaangażowanie uczestników
warsztatów, którzy zachęceni do zmian i poinformowani o konieczności
przekwalifikowania, być może zmienią swój sposób myślenia i wyjdą poza
nawykowe schematy. Dr J. Płachecki prezentował możliwości studiowania
po polsku w Irlandii promując ZWE w Dublinie.
Uczestnicy warsztatów otrzymali Certyfikaty podpisane przez Dziekana
ZWE.
Warto przytoczyć opinie uczestników o warsztatach, które zostały
opublikowane w lokalnej prasie polonijnej:
„Już po kilku minutach od rozpoczęcia szkoleń poczułam szczególny
przypływ pozytywnej energii rozprzestrzeniającej się po całej sali z minuty na
minutę. Minimum czasu, maksimum wiedzy. Myślę, że warto byłoby przeprowadzić następnym razem symulację rozmowy kwalifikacyjnej. Warsztaty mocno
zmotywowały mnie do działania i odzyskania wiary w to, że tak naprawdę
w każdym z nas kryje się niewykorzystany potencjał, a więc do dzieła...:)“
[Aneta]
„Warsztaty w Cork były świetną możliwością do nawiązania ciekawych
kontaktów, inspiracją do dalszych poszukiwań i działania. Dzięki!“
[Magda]
„Warsztaty mi się podobały. Byłam zainteresowana prowadzeniem
swojego biznesu w Irlandii i dlatego podobał mi się wykład W. Wrony. Ponadto ciekawy był również wykład J. Płacheckiego. Ogólnie oceniam warsztaty
bardzo pozytywnie i czekam na kolejne“.
[Agnieszka]
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Biblioteka w Blanchardstown
Zgodnie z umową podpisaną pomiędzy naszą Uczelnią a największą
biblioteką publiczną w Irlandii – Blanchardstown Public Library w Dublinie
studenci Zamiejscowego Wydziału Ekonomicznego mają możliwość korzystania ze zbiorów bibliotecznych poszerzonych o specjalną kolekcję publikacji
i podręczników akademickich ufundowanych przez WSRL w Żyrardowie.
Biblioteka publiczna w Blanchardstown jest największą tego typu placówką w Irlandii i zawiera bogaty zbiór książek, czasopism, płyt CD, filmów
DVD, w tym wiele publikacji i filmów w języku polskim. Sekcja naszej Uczelni
znajduje się na parterze biblioteki i oznaczona jest symbolem „PS”. W katalogu elektronicznym, dostępnym także drogą internetową, pod hasłem „Polish
Study Collection”.
Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne. Studentów obowiązuje wypełnienie karty członkowskiej: Membership Card.
W pobliżu Biblioteki znajdują się banki, wielkie sklepy sieciowe, restauracje, kino, teatr, kręgielnia itp.    

2. „Bankowość • Finanse • Samorząd – Wiedza on-line”
Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie podpisała umowę
ze Związkiem Banków Polskich, na mocy której jako jedna z pierwszych, bierze
udział w ogólnopolskim programie „Bankowość • Finanse • Samorząd - Wiedza on-line”, organizowanym przez Związek Banków Polskich i Wydawnictwo
Centrum Prawa Bankowego i Informacji we współpracy z Ministerstwem
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisją Nadzoru Finansowego oraz
Narodowym Bankiem Polskim.
Jest to pierwszy w Polsce, zakrojony na tak szeroką skalę program
upowszechniania wiedzy bankowo-finansowej skierowany jest do studentów
i pracowników akademickich, a niebawem także do pracowników sektora
bankowego oraz samorządowców.
Program zapewnia studentom oraz nauczycielom akademickim bezpłatne korzystanie z programu, który daje niepowtarzalną okazję połączenia
nauki z praktyką i dotarcia do wiedzy wybitnych specjalistów, analityków,
przedstawicieli biznesu, nauki i polityki gospodarczej.
Aby móc skorzystać z tej bogatej specjalistycznej wiedzy, wystarczy
tylko zarejestrować się na portalu alebank.pl
Portal aleBank.pl to serwis o tematyce ekonomicznej, skierowany do
sektora finansowego, samorządowców, przedsiębiorców oraz indywidualnych odbiorców produktów finansowych. Współpracuje z najważniejszymi
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instytucjami polskiego rynku finansowego, uczelniami ekonomicznymi oraz
samorządami.
Na portalu znajdują się m.in.:
• aktualności z zakresu gospodarki, finansów, bankowości, kadr i samorządów,
• komentarze, wywiady, blogi, opinie ekspertów, raporty,
• archiwum ponad 7 000 eksperckich artykułów,
• bieżące wydania on-line specjalistycznych pism: Miesięcznik Finansowy
BANK, Nowoczesny Bank Spółdzielczy, Europejski Doradca Samorządowy, Kurier Finansowy, Finansowanie Nieruchomości.
Portal aleBank.pl ma dostęp do licznych opracowań akademickich
i badań naukowych, nieosiągalnych na co dzień dla przeciętnego odbiorcy.
Współpraca z kadrą naukową szkół wyższych to dla ambitnych Czytelników
portalu unikalna szansa poszerzania wiedzy, która może być pomocna we
własnej karierze naukowej, ale wykorzystana także w rozwoju zawodowym,
czy też życiu codziennym.
Wzięcie udziału w tym przedsięwzięciu jest dużym wyróżnieniem dla
naszej Uczelni.

3. Konferencja: „Mazowsze w wielkiej wojnie
z Zakonem Krzyżackim 1409–1411”
W dniu 30 marca 2011 roku w auli Wyższej Szkoły Rozwoju Lokalnego
Żyrardowie (województwo mazowieckie) zorganizowana została konferencja
naukowa pod tytułem: „Mazowsze w wielkiej wojnie z Zakonem Krzyżackim
1409–1411”. Pomysłodawcami i organizatorami tej konferencji były wspólnie:
Mazowieckie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Warszawie oraz Wyższa
Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie. Organizatorzy za cel nadrzędny
postawili przed sobą upowszechnianie – poprzez otwartą konferencję naukową
– wiedzy o znaczeniu zwycięstwa oręża polskiego w bitwie pod Grunwaldem
w 1410 roku. Na konferencji omówiono najważniejsze etapy bitwy, przyczyny
jej rozpoczęcia oraz skutki jej zakończenia zarówno dla strony polsko-litewsko-ruskiej, jak również dla Zakonu Krzyżackiego. Ponadto w ramach konferencji
naukowej mieszkańcy Żyrardowa i okolic mieli okazję do otwartego przedyskutowania wielu innych zagadnień militarnych, logistycznych, ale również
ekonomicznych i kulturalnych mających związek z bitwą. Zgodnie z założeniem
organizatorów do udziału w otwartej konferencji naukowej – w porozumieniu
z miejskimi i powiatowymi władzami oświatowymi – zaproszeni zostali głównie
nauczyciele przedmiotów: historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego
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wraz z wytypowanymi przez siebie grupami młodzieży szkolnej. Co więcej,
w konferencji mógł wziąć udział każdy, kogo interesowała tematyka historycznej bitwy pod Grunwaldem i chciał tym samym poszerzyć swoją wiedzę
w tym aspekcie. Miejsce konferencji wybrane zostało nieprzypadkowo. Aula
Wyższej Szkoły Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie przy ulicy Waryńskiego 1
była doskonałym wyborem. Duża pojemność (blisko 200 miejsc siedzących)
i dobre techniczne wyposażenie auli stwarzały komfortowe warunki do przeprowadzenia wielogodzinnej dyskusji zarówno dla naukowców, nauczycieli
szkolnych, jak i całej ludności lokalnej (z dużą przewagą młodzieży szkolnej).
Niezwykle istotne znaczenie ma fakt, iż przed konferencją zorganizowaną w Żyrardowie podobny panel dyskusyjny (choć o nieco zmienionym
programie) został przeprowadzony w Muzeum Niepodległości w Warszawie,
al. Niepodległości 621. Organizatorami tej konferencji 24 maja 2010 roku
były: Muzeum Niepodległości, Mazowieckie Towarzystwo Naukowe, a także
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Tytuł tej konferencji brzmiał
identycznie, jak konferencji w Żyrardowie. W programie spotkania znalazły
się m.in. tematy: „Geopolityka Mazowsza w dobie Wielkiej Wojny”, „Bitwa
pod Grunwaldem”, „Tradycje Grunwaldzkie w sztuce i literaturze” i „Rota
w panoramie dziejów”2.
Rezultatem obydwu konferencji, a w zasadzie indywidualnych prac
prowadzonych przez poszczególnych naukowców, stała się książka pt.: „Mazowsze w wielkiej wojnie z Zakonem Krzyżackim 1409–1411” pod redakcją
naukową dr Krzysztofa Zwolińskiego. W książce swoje opracowania zamieściła większość autorów prezentujących swoje referaty podczas żyrardowskiej
konferencji3. Ponadto w książce zawarto opracowania niepublikowane na
konferencji z dn. 30.03.2011 roku4. Blisko 200-stronicowa publikacja wydana
została w czerwcu 2011 roku wspólnym wysiłkiem Wyższej Szkoły Rozwoju
Lokalnego w Żyrardowie oraz Wydawnictwa Naukowego Instytutu Technologii
Eksploatacji – PIB w Radomiu. Autorzy za pośrednictwem wydanej publikacji
pragnęli wyrazić swoją wiedzę, poglądy oraz przekonania dotyczące szeroko
rozumianej problematyki grunwaldzkiej. Okazja ku temu była znakomita, gdyż
w roku 2010 naród polski obchodził 600. rocznicę zwycięstwa w bitwie pod
1

2

3
4

K. Zwoliński, Przedmowa, [w:] Mazowsze w wielkiej wojnie z Zakonem Krzyżackim 1409–411
pod red. K. Zwolińskiego, Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie, Żyrardów
2011, s. 9.
Strona internetowa: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/news/1046/konferencja-quotmazowsze-w-wielkiej-wojnie-z-zakonem-krzy%C5%BCackim-1409-1411quot.html – dostęp
w dniu 26 lipca 2011 r.
Z wyjątkiem opracowania mgr. Bogdana Jagiełły.
Artykuły: prof. dr hab. Elżbiety Kowalczyk-Heyman, dr. Janusza Gmitruka i wspólny dr. Mariana Grzegorza Gerlicha i mgr. Krzysztofa Brauna.
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Grunwaldem. Jak widać dyskusje na ten temat były na tyle interesujące, iż
zainteresowanie tematem przeniosło się do roku następnego, tak by w marcu
2011 roku spotkać się ze społecznością Mazowsza zachodniego i porozmawiać o historycznej dla Polski bitwie pod Grunwaldem i roli, jaką odegrało
w niej Mazowsze.

Odrobina historii
Bitwa pod Grunwaldem stoczona 15 lipca 1410 roku jest powszechnie
uznawana za jedną z największych – pod względem liczby uczestników5 –
bitew w historii średniowiecznej Europy. Bitwa, toczona w imię obrony niepodległości i niezawisłości państwa Polskiego, zakończyła się zwycięstwem
połączonych wojsk polsko-litewskich i pogromem sił krzyżackich.
Połączone siły polsko-litewskie dowodzone przez króla Władysława Jagiełłę liczyły łącznie około 29 tysięcy zbrojnych. Tymczasem liczebność wojska
krzyżackiego wynosiła około 21 tysięcy jednostek6. W łącznym rozrachunku
na polach grunwaldzkich zabitych zostało 8 tysięcy zbrojnych Krzyżaków,
kolejnych 14 tysięcy ludzi pojmanych zostało do więzień. Natomiast straty po
stronie polsko-litewskiej to „jedynie” około 2–3 tysiące osób zabitych w walce.
Wojska polsko-litewskie w dużej mierze zawdzięczają swoje zwycięstwo przemyślanej i efektywnej strategii. Umiejętność manewru i duża
ruchliwość lekkiej jazdy, jak również wykorzystanie chłopów do walki w linii7
świadczą o wysokich umiejętnościach wojsk dowodzonych przez króla Władysława III Jagiełłę oraz Wielkiego księcia Witolda. Efektem bitwy była radykalna
zmiana układu sił w Europie8. Krzyżacy zmuszeni byli wycofać się z terenów,
które planowali przejąć. Jednakże konsekwencje dla Zakonu Krzyżackiego
okazały się o wiele bardziej dotkliwe. Mianowicie Zakon oprócz utraty dużej
liczebności swojej armii i statusu niezwyciężonych stracił również autorytet, jaki
posiadał ze strony Europy Zachodniej9. Państwa te (z wyjątkiem Cesarstwa
Rzymskiego i Rzeszy Niemieckiej10), widząc klęskę w bitwie ze słowianami,
odsunęły się od Zakonu i zaprzestały go wspierać pod względem politycznym,
gospodarczym i militarnym. Zakon Krzyżacki już nigdy nie odzyskał dawnej
świetności. Wyniszczający kryzys gospodarczy i niechęć poddanej ludności
5

6
7

8
9
10

P. Bunar, S.A. Sroka, Wojny, bitwy i potyczki w średniowiecznej Polsce, TAiWPN Universitas,
Kraków 1996, s. 79.
K. Zwoliński, op.cit., s. 7.
M. Kasiuk, Bitwa pod Grunwaldem, Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa 1957,
s. 157.
M. Kasiuk, op.cit., s. 156.
S.M. Kuczyński, Bitwa pod Grunwaldem, Wyd. Śląsk, Katowice 1985, s. 199.
S.M. Kuczyński, op.cit., s. 199.
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względem własnej władzy11 spowodowały upadek Zakonu w Prusach w ciągu
stu kilku lat po bitwie pod Grunwaldem12.

Sprawozdanie z konferencji
Konferencja 30 marca 2011 roku rozpoczęła się od wystąpienia prof.
dr. hab. Witolda Rakowskiego – Rektora Wyższej Szkoły Rozwoju Lokalnego
w Żyrardowie, który przywitał wszystkich zgromadzonych gości. Aula żyrardowskiej Uczelni została wypełniona do ostatniego miejsca. Prof. dr hab.
Witold Rakowski zaprosił wszystkich zebranych do aktywnego uczestniczenia
w dyskusji, po czym przekazał prowadzenie obrad w ręce dr Krzysztofa Zwolińskiego, który w roli prowadzącego konferencję „Mazowsze w wielkiej wojnie
z Zakonem Krzyżackim 1409–1411” wyraził nieskrywany zachwyt wysoką
frekwencją, a przede wszystkim dużym zainteresowaniem wśród młodzieży
z żyrardowskich szkół publicznych. Następnie dr Krzysztof Zwoliński przedstawił szczegółowy program spotkania (tabela 1). Omówił kolejność i ramową tematykę wszystkich siedmiu referatów, poinformował o przewidzianej
krótkiej przerwie w czasie trwania konferencji oraz dyskusji planowanej na
zakończenie obrad.
Tabela 1. Program konferencji naukowej „Mazowsze w wielkiej wojnie z Zakonem Krzyżackim
1409–1411” przeprowadzonej w Żyrardowie 30 marca 2011 r.
Lp. Tytuł referatu

Autor referatu

1

Mazowsze zachodnie przed bitwą pod Grunwaldem mgr Bogdan Jagiełło

2

Międzynarodowe uwarunkowania wielkiej wojny
z Zakonem Krzyżackim

dr Jerzy Mazurek

3

Mazowsze a Grunwald

prof. dr hab. Benon Dymek

4

Przygotowania i przemarsz wojsk Jagiełły przez
Mazowsze

mgr Krzysztof Braun

5

Tradycje obchodów grunwaldzkich w Polsce

prof. dr hab. Stefan Pastuszka

6

Tradycje grunwaldzkie w sztuce i literaturze

dr Tadeusz Skoczek

7

Funkcje dydaktyczno-wychowawcze problematyki
grunwaldzkiej na łamach pisemek dla dzieci i młodzieży

mgr Małgorzata Kucharska

8

Dyskusja

Przerwa

11
12

M. Kasiuk, op.cit., s. 156.
S.M. Kuczyński, op.cit., s. 199.
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Po wyjaśnieniu wszystkich spraw organizacyjnych dr Krzysztof Zwoliński wprowadził konferencję w jej kolejny etap, przechodząc do pierwszego
referatu „Mazowsze zachodnie przed bitwą pod Grunwaldem”. Autorem
opracowania był mgr Bogdan Jagiełło, który w swoim opracowaniu przedstawił najważniejsze przemiany historyczne, geograficzne i klimatyczne, które
przez wieki ukształtowały dzisiejsze Mazowsze. Omówił ważne znaczenie
wszelkich pozostałości znajdowanych po przodkach, które wzbogacają kulturę
Mazowsza, jego dziedzictwo i wspólną wiedzę o tamtych czasach. Ponadto
autor zaprezentował – krok po kroku – zmiany, jakie na przestrzeni wieków
zachodziły u władzy Mazowsza, jak i w sprawie stosunków polsko-litewskich.
Drugi referat konferencji pt. „Międzynarodowe uwarunkowania wielkiej
wojny z Zakonem Krzyżackim”, wygłoszony został przez dr. Jerzego Mazurka
z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. W swoim opracowaniu autor
przedstawił przyczyny ekspansji Zakonu Krzyżackiego na tereny Królestwa
Polskiego, a następnie przedstawiając chronologiczny bieg najważniejszych
wydarzeń wyjaśnił powstanie potężnego państwa u północnych granic Polski.
W dalszej części swojego opracowania, dr Jerzy Mazurek zaprezentował
kształtujące się stosunki na linii Królestwo Polskie–Zakon Krzyżacki, prowadzące ostatecznie do historycznej bitwy pod Grunwaldem. Autor przedstawił
również przebieg najważniejszych wydarzeń toczonej bitwy, liczebność militarną obydwu stron oraz taktyki zastosowane przez poszczególnych dowódców.
Na zakończenie autor przedstawił obustronne konsekwencje zwycięstwa
polsko-litewskiego.
Jako trzeci referat, pt. „Funkcje dydaktyczno-wychowawcze problematyki grunwaldzkiej na łamach pisemek dla dzieci i młodzieży”13 wygłosiła mgr
Małgorzata Kucharska z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu,
doktorantka Uniwersytetu Śląskiego. Autorka w swoim opracowaniu zaprezentowała wybrane materiały rzeczowe pisemka dla dzieci i młodzieży „Płomyk”,
na łamach którego zamieszczane były treści nawiązujące do problematyki
wielkiego historycznego wydarzenia, jakim była bitwa pod Grunwaldem. Mgr
Małgorzata Kucharska przedstawiła ponadto funkcje dydaktyczno-wychowawcze pisemek będących podstawą omawianego opracowania. Autorka
zaprezentowała także formę, w jakiej przekazywane były informacje o bitwie
oraz poziom rozważań, który był adekwatny do odbiorców młodzieżowego
pisemka „Płomyk”.
13

Pierwotnie referat „Funkcje dydaktyczno-wychowawcze problematyki grunwaldzkiej na
łamach pisemek dla dzieci i młodzieży” mgr M. Kucharskiej wygłoszony miał być jako
siódmy, a więc ostatni w konferencji (tabela 1). Jednakże biorąc pod uwagę dużą liczbę
młodzieży zebranej na auli przewodniczący konferencji dr Krzysztof Zwoliński podjął decyzję o wcześniejszym wygłoszeniu powyższego tematu, niezwykle mocno osadzonego
w realiach młodzieżowych.
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Czwartym referatem wygłoszonym na konferencji było opracowanie
„Mazowsze a Grunwald autorstwa prof. dr. hab. Benona Dymka z Mazowieckiego Towarzystwa Naukowego, który zaprezentował strukturę i rozwój
poszczególnych księstw Mazowsza oraz ich zależności w stosunku do Królestwa Polskiego i Zakonu Krzyżackiego. Autor przedstawił rolę Mazowsza
w bitwie oraz przedstawił uwarunkowania polityczne i geograficzne, poprzez
które Mazowsze stało się ważnym „graczem” dla Królestwa Polskiego i Zakonu
Krzyżackiego. Ponadto prof. dr hab. Benon Dymek w swoim referacie scharakteryzował wkład rycerstwa z regionu Mazowieckiego włożony w zwycięstwo
pod Grunwaldem, jak również przedstawił najważniejsze skutki – wynikające
dla Mazowsza – po zwycięskiej bitwie.
Po przerwie z referatem pt. „Przygotowania i przemarsz wojsk Jagiełły
przez Mazowsze” wystąpił mgr Krzysztof Braun z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, który w swoim opracowaniu
scharakteryzował organizację i przyszykowanie pod względem logistycznym
przemarszu wojsk Jagiełły. Autor zwrócił również uwagę na ważny aspekt
składowania zapasów żywnościowych. Zaprezentował prawdopodobny wygląd przemarszu oraz formę transportu broni, zbroi i amunicji. Ponadto mgr
Krzysztof Braun zaprezentował dobór i ilość broni preferowanej przez wojska
Władysława Jagiełły, porównując je do uzbrojenia wojsk Wielkiego Mistrza
Ulryka Von Jungingena. Na zakończenie referatu autor zaprezentował trasę
przemarszu wojsk.
Szósty referat pt. „Tradycje grunwaldzkie w sztuce i literaturze”14 przedstawił dr Tadeusz Skoczek z Muzeum Niepodległości w Warszawie. Autor
skupił się na Bogurodzicy, polskiej pieśni religijnej, opisując jej szczególny
charakter i znaczenie w polskiej kulturze i historii. Zaprezentował sylwetki
Jana Długosza – polskiego literata i najwybitniejszego dziejopisarza Polski
oraz Jana Matejki – najznakomitszego przedstawiciela polskiego malarstwa
historycznego z końca XIX wieku, podkreślając ich niepodważalny wkład
w kształtowanie naszej świadomości o wydarzeniach historycznych dla znaczenia dzisiejszej Polski. Ponadto dr Tadeusz Skoczek w swoim opracowaniu
przedstawił najważniejsze przykłady tematyki grunwaldzkiej w malarstwie,
filmie i literaturze.
Siódmym referatem wygłoszonym na konferencji były: „Tradycje obchodów grunwaldzkich w Polsce”. Autorem referatu był prof. dr hab. Stefan
Pastuszka z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanow14

Referaty „Tradycje grunwaldzkie w sztuce i literaturze” dr T. Skoczka oraz „Tradycje obchodów grunwaldzkich w Polsce” prof. dr. hab. S. Pastuszki zamienione zostały kolejnością,
względem pierwotnych ustaleń organizatorów (tabela 1). Zmiana spowodowana była późniejszym – niż planowano – przyjazdem na konferencję prof. dr. hab. Stefana Pastuszki.
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skiego w Kielcach. Autor w swoim bardzo ciekawym wystąpieniu przybliżył nam
genezę obchodów grunwaldzkich, zaprezentował charakter najważniejszych
rocznic, ich wygląd i sposób przeprowadzania. Prof. dr hab. Stefan Pastuszka
skupił się w szczególności na 500. rocznicy zwycięstwa nad Zakonem Krzyżackim obchodzonej w Krakowie, Galicji oraz w zaborach rosyjskim i pruskim.
Ponadto autor w swoim opracowaniu przedstawił społeczno-polityczne aspekty
obchodów grunwaldzkich oraz zaprezentował tradycje grunwaldzkie w czasie
I wojny światowej i II Rzeczypospolitej.

Podsumowanie konferencji
Po ostatnim wygłoszonym referacie nastąpił czas na merytoryczną
dyskusję, do której zaprosił przewodniczący spotkania dr Krzysztof Zwoliński.
Na tym etapie wszyscy słuchacze zgromadzeni w auli Wyższej Szkoły Rozwoju
Lokalnego w Żyrardowie mogli otwarcie zadawać pytania autorom referatów.
Padało wiele pytań, na które prelegenci starali się odpowiedzieć w sposób należycie merytoryczny. Wśród wszystkich zgłaszanych pytań poruszone zostały
zarówno kwestie historyczne, jak również współczesne aspekty bitwy pod Grunwaldem. Zwrócono uwagę na sytuację ekonomiczną dzisiejszego Grunwaldu,
a zwłaszcza nieefektywnie działający tamtejszy samorząd terytorialny. Krytycznie oceniono słabe wykorzystanie szans na rozwój gospodarczy, które
stwarzane są choćby poprzez coroczne obchody uczczenia zwycięstwa
w bitwie pod Grunwaldem.
Autorzy swoich opracowań podziękowali za należyte zorganizowanie i udział w takiej konferencji. Natomiast wszystkich napawała dumą
duża liczba osób młodego pokolenia, która szczelnie wypełniła aulę.
Autor jednego z referatów – dr Tadeusz Skoczek zaproponował postulat
dotyczący zorganizowania kolejnej sesji obrad, która poruszałaby tematykę bitwy pod Grunwaldem bardziej pod względem współczesnym
oraz politycznym. Aby abstrahując od wydarzeń historycznych porozmawiać o dzisiejszym stanie faktycznym Grunwaldu jako regionu oraz
atrakcji turystycznej. Jednocześnie pozostawiając ostateczną decyzję
w tej sprawie, w rękach organizatorów, a więc Mazowieckiego Towarzystwa
Naukowego oraz Wyższej Szkoły Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie.
Z pewnością konferencję naukową „Mazowsze w wielkiej wojnie z Zakonem Krzyżackim 1409–1411” należy zaliczyć do udanych i pozytywnych
wydarzeń organizowanych na terenie Żyrardowa i jego okolic. W tym miejscu
trzeba wyszczególnić niewątpliwie wysoki poziom opracowań zaprezentowanych przez naukowców i merytoryczną dyskusję. Natomiast na szczególne
pochwały zasługują społeczności miejskie, przedstawiciele oświaty i żyrar-
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dowska młodzież, która tak licznie odwiedziła w tym dniu Wyższą Szkołę
Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie.
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From College life...
Summary
2011 Local Government College actively participated in the public life
of the Polish Emigration Community in Ireland. The scientific seminar “Polish
emigration in Ireland yesterday and today” was organized. Blanchardstown
Public Library in Dublin has been opened to use of the Polish community.
Also the event aiming at assist the unemployed was carried on. One on the
students was awarded the prize “The Pole of the year”.
The college participated in the national program “Banking, Financing,
Self-government, Knowledge – on line” and organized the scientific conference
“Mazovia in the Great War against Crusaders 1409–1411”.

