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Scenariusz powstał w ramach projektu „Być jak Wanda Modlibowska”
Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w ramach Progra mu „Patriotyzm Jutra”

W czasie mego życia lotniczego i akademickiego w Polsce, Francji, Wielkiej
Brytanii i Stanach Zjednoczonych, spotykałem na swej drodze wielu ludzi,
różnych ludzi -inteligentnych, kulturalnych lub mniej, profesjonalistów, znanych
w swych krajach lub mniej, rozsądnych lub mniej, o szerokich lub wąskich
horyzontach. Nie mogę się jednak oprzeć przemożnej chęci wymienienia jednej
osoby, która wywarła na mnie wrażenie wielkością ducha. patriotyzmem,
inteligencją, wewnętrzną dyscypliną, łatwością zjednywania sobie ludzi, którzy,
po krótkiej tylko rozmowie z nią, byli pod specyficznym urokiem i doznaniem
uczucia wielkiej siły od niej emanującej. Osoba ta była Wanda Modlibowska.

Bernard Buchwald
I. Wanda Modlibowska
Wanda Modlibowska urodziła się 19 listopada 1909 roku w Czachorowie.
Modlibowscy byli typową ziemiańską rodziną o wielkich patriotycznych tradycjach. Siostra
bliźniaczka – Maria swoje zainteresowania skierowała w stronę koni, których wówczas w
folwarku było ponad 100. Wanda znalazła bardziej ryzykowne hobby.
Podczas studiów na wydziale chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w 1930 roku,
Wanda Modlibowska zainteresowała się lotnictwem. Będąc bardzo zdolną osobą, szybko
zdobyła kwalifikacje i zaczęła odnosić sukcesy sportowe. Tylko w 1937 roku mieszkanka
Czachorowa pobiła sześć rekordów Polski, z których jeden został uznany za rekord świata.
Latając na szybowcu „Komar”, przebywała w powietrzu 24 godziny i 14 minut! Wynik ten
został poprawiony dopiero w 1948 roku. Będąc członkiem Aeroklubu Poznańskiego, w 1938
roku ustanowiła kobiecy rekord Polski na szybowcu SG-3, pokonując w powietrzu 343
kilometry. W tym samym roku rozpoczęła też pracę w Instytucie Technicznym Lotnictwa w
Warszawie. Do chwili wybuchu wojny ukończyła jeszcze kurs akrobacji na samolotach
RWD-10 i RWD-17 oraz kurs lotów bez widoczności.

We wrześniu 1939 roku podporucznik pilot Wanda Modlibowska została powołana do
eskadry sztabowej. W czasie kampanii wrześniowej wykonała sześć lotów łącznikowych,
startując RWD-13 z lotniska na Mokotowie w kierunku południowym i wschodnim. Często
zmuszona była do korzystania z przygodnych lądowisk, by odebrać meldunki i dostarczyć je
do Warszawy. Po klęsce w 1939 roku udało się jej przedostać wraz z oddziałami lotniczymi
do neutralnej Rumunii. Na polecenie generała Władysława Sikorskiego wezwana została do
Francji, gdzie tworzyły się Polskie Siły Zbrojne. Za linią umocnień, zwaną Linią Maginota,
Francuzi pewni byli swej potęgi. Wanda Modlibowska nie skorzystała jednak z możliwości
pozostania na bezpiecznej emigracji.
Po rozmowie z Sikorskim Modlibowska postanowiła przedostać się do kraju i
poświęcić pracy w konspiracji. Jej doświadczenie najlepiej można było wykorzystać na
terenie okupowanej przez III Rzeszę i ZSRR Polski. Po otrzymaniu odpowiedniego
przeszkolenia (m.in. w zakresie szyfrowania), wróciła do kraju. W Warszawie pojawiła się 22
maja 1940 roku. Wanda Modlibowska była więc pierwszą emisariuszką wysłaną przez Rząd
RP, kierowany przez Prezydenta Raczkiewicza oraz Naczelnego Wodza i premiera
Sikorskiego, z Francji do okupowanej przez wojska niemieckie i radzieckie ojczyzny! Do
jesieni 1941 roku, Modlibowska sześciokrotnie przekroczyła granicę! Droga prowadziła przez
Tatry do polskiej placówki dyplomatycznej w Budapeszcie. Jej przewodnikiem górskim był
Józef Krzeptowski, który nazywał Wandę żartobliwie „cysorzem kurierów”.
Modlibowska nie tylko przenosiła meldunki pomiędzy krajem, a emigracją.
Podstawową jej pracą przy podziemnym polskim rządzie było prowadzenie sekretariatu
Delegata Rządu RP na Kraj i utrzymanie stałego kontaktu pomiędzy władzami Polski na
emigracji i jej organami na okupowanych terenach. Sekretariat nosił nazwę Biura
Prezydialnego Delegata Rządu RP na Kraj. Spełniał on bardzo ważną rolę w polskim
państwie podziemnym. Biuro zajmowało się łącznością z Departamentem Wojskowym,
Komendą Główną Związku Walki Zbrojnej (14 lutego 1942 zmieniono nazwę na Armia
Krajowa) oraz wszystkimi ministerstwami, partiami, kurierami, komórkami zajmującymi się
sprawami narodowościowymi, archiwum.
W czasie wojny wielu bliskich współpracowników i twórców aparatu największego
państwa podziemnego w okupowanej Europie poniosło śmierć. Były wojewoda poznański i
pierwszy Delegat Rządu RP na Kraj Cyryl Ratajski, którego Modlibowska znała osobiście
umarł w 1942 roku. Jego następca profesor Jan Piekałkiewicz zginął po długich torturach 19
czerwca 1943 roku w więzieniu w Warszawie. 30 czerwca hitlerowcy aresztowali
Komendanta Głównego Armii Krajowej Stefana „Grota” Roweckiego. Cztery dni później w

tajemniczych okolicznościach w katastrofie lotniczej zginął Naczelny Wódz generał
Władysław Sikorski. Jednak mimo ogromnego ryzyka praca Sekretariatu nie ustała i nadal
stanowiła podstawę funkcjonowania całego Rządu Podziemnego. Wanda Modlibowska
„Halszka” pracowała dzień i noc, zmieniając lokale, punkty kontaktowe, pseudonimy. –
Wszyscy, którzy ją znali, szanowali ją, cenili i kochali - pisze we wspomnieniach jej
przyjaciółka Janina Czaplińska - Miała też szczególną zdolność widzenia jasno niektórych
konfliktowych sytuacji, ale jej sposób bycia, podsunięcie właściwego rozwiązania, pomagały
wybrnąć z wielu trudnych sytuacji, tak politycznych jak i życiowych ludzi, z którymi się
pracowało. Modlibowska wykazała się też jako świetna organizatorka podczas Powstania
Warszawskiego. Mimo iż „(...) nad nami świstały kule, paliły się domy, padali ludzie ranni
czy zabici”, dostarczenie koniecznych dokumentów musiało odbywać się bez zakłóceń.
Powstanie zakończyło się klęską. Radziecka Armia Czerwona celowo powstrzymywała
pochód swych wojsk na zachód, by pozwolić hitlerowcom na zniszczenie Warszawy. Stalin
nie chciał spotkać na swojej drodze przedstawicieli legalnej polskiej władzy – dla tego kraju
miał już własny, zaufany komunistyczny rząd. Przedtem należało jednak zlikwidować
konkretne osoby, by pozbawiony kierownictwa i wybitnych jednostek naród uczynić
posłusznym.
Podziemne władze cywilne i wojskowe po klęsce powstania nie zaprzestały swej
działalności. Ponieważ Warszawa była zrujnowana, Modlibowska utrzymywała kontakt z
emigracją z Milanówka. Tam też 4 marca 1945 roku została aresztowana razem ze swoją
przyjaciółką Marią Malinowską przez radzieckie służby bezpieczeństwa – NKWD. „Halszka”
była torturowana i bita podczas przesłuchań. Radzieccy oprawcy żądali od niej podania
tajemnicy szyfrów i ujawnienia konspiracyjnej działalności. Wspólnie z Marią więzione były
początkowo we Włochach pod Warszawą, później w Rembertowie, a ostatecznie trafiły do
Berezówki za Uralem. Tam pracowały w strasznych warunkach przy wyrębie lasu oraz
budowie nasypu.
Po powrocie do Warszawy Wanda Modlibowska zgłosiła się do służby w tak bliskim
jej sercu lotnictwie. Z uwagi na jej bohaterską przeszłość (przedwojenny oficer lotnictwa i
Armii Krajowej), niemile widzianą przez władze PRL, w 1948 została po raz pierwszy
zwolniona z pracy. Podjęła zatem pracę naukową, jako asystentka w Zakładzie Chemii
Analitycznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Komunistyczne władze nie
zapomniały jednak o Wandzie Modlibowskiej. 17 lipca 1949 roku została aresztowana i
skazana na półtora roku więzienia. „Halszka” odbyła karę w więzieniach w Stargardzie i
Inowrocławiu. Po wyjściu na wolność musiała co dwa tygodnie zgłaszać się na przesłuchania

do siedziby Urzędu Bezpieczeństwa. Oczywiście w tym okresie, mimo wysokich i
poszukiwanych kwalifikacji oraz biegłego władania kilkoma językami, nie miała szans na
podjęcie pracy. Dopiero dzięki przychylności jednego ze swych byłych uczniów lotnictwa,
otrzymała posadę w Biurze Patentowym. Tam pracowała do 1970 roku, kiedy przeszła na
emeryturę. Po Październiku 1956 roku i chwilowej odwilży Modlibowska mogła ponownie
zacząć działać w Klubie Seniorów Lotnictwa, uczestniczyć w Zlotach Lotników Polskich i
odwiedzać aerokluby.
Ostatnie dni życia Wandy Modlibowskiej to walka z poważną chorobą. W tych trudnych
chwilach towarzyszyła jej przyjaciółka z lat młodości - Maria Malinowska. Wanda
Modlibowska

umarła
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w

Łężeczkach.

II. Scenariusz lekcji
SCENARIUSZ 1 – DWIE GODZINY LEKCYJNE
1. Cele:
 - poznawczy:
- poznanie życia i działalności Wandy Modlibowskiej na podstawie filmu
 kształcący:
- kształcenie różnych form pracy w grupie i dzielenia się wiedzą;
- rozwijanie umiejętności pracy z różnymi formami źródeł historycznych;
- analiza i synteza poznanych informacji w czasie tworzenia mapy mentalnej
- formułowanie i wyrażanie własnych poglądów
- kształcenie umiejętności wykorzystywania środków TIK w celach
edukacyjnych.
 wychowawczy:
- kształtowanie postaw patriotycznych na podstawie losów lokalnych
bohaterów
-

kształtowanie

poczucia

tożsamości

regionalnej

poprzez

zainteresowania historią regionalną;

2. Metody:
- dyskusja,
-praca w grupach na podstawie wiadomości z Internetu, mapy oraz filmu.
3. Środki, materiały, pomoce:
- rzutnik;
- komputer;
- głośniki;
- dostęp do Internetu;
- uczniowie: smartfony z zainstalowaną darmową aplikacją Kahoot!;
- atlas geograficzny Polski.

4. Przebieg lekcji:

rozwijanie

4.1 Wstęp /10 minut/:
Nauczyciel wyjaśnia, że tematem lekcji będzie jedna z najciekawszych postaci
historii lokalnej naszego regionu. Jaka? W jakich czasach żyła? Odpowiedzi na to
pytanie otrzymacie, po rozwiązaniu zadań w grupach. Nauczyciel dzieli klasę na
pięć grup i przedstawia zadania dla każdej z nich:

GRUPA A:
Otrzymuje zadanie uporządkowania chronologicznego wydarzeń
- ROZBIORY POLSKI
- POWSTANIA NARODOWE I PRACA ORGANICZNA
- ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA 1918
- DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE
- ATAK III RZESZY I ZSRR NA POLSKĘ
- RZĄD NA EMIGRACJI I ARMIA KRAJOWA
- POLSKA POD RZĄDAMI KOMUNISTÓW
GRUPA B: Otrzymuje puzzle z mapą II RP i kierunkami uderzeń III Rzeszy i
ZSRR

GRUPA C:
Zadaniem jest ułożenie zdania z kartoników z wyrazami. Jako ułatwienie: na
drugiej stronie znajdują się nazwiska postaci historycznych. Ułożenie ich w
kolejności w jakiej żyli, pozwoli odczytać zdanie
1 WRZEŚNIA 1939 ROKU NA POLSKĘ UDERZYŁY NIEMCY, A 17
WRZESNIA GRANICĘ WSCHODNIĄ PRZEKROCZYŁY WOJSKA ZSRR
1 WRZEŚNIA
HAMMURABI

1939 ROKU
HANNIBAL

NA
PERYKLES

POLSKĘ
CEZAR

UDERZYŁY
KAROL WIELKI

NIEMCY
MIESZKO I

A
PRZEMYSŁ II

17 WRZEŚNIA
ŁOKIETEK

GRANICĘ
J. SOBIESKI

WSCHODNIĄ PRZEKROCZYŁY
NAPOLEON
J. PIŁSUDSKI

WOJSKA
W. ANDERS

ZSRR
CZ. MIŁOSZ

GRUPA D:
Imię i nazwisko bohaterki przed wami. Ponieważ jednak nasza bohaterka,
działała w konspiracji, jej dane zostały zaszyfrowane. W pierwszej rubryce
wpisano KOD, w drugiej wpiszcie odpowiedź na pytanie: Kto został
pierwszym starostą Gostynia, po odzyskaniu niepodległości? (uczniowie
szukają w Internecie). Następnie odszukajcie liter, który znajdują się na
przecięciu KODu i ODPOWIEDZI. Np. dla literki kodu F (w poziomie) i
literki odpowiedzi C (w pionie) wynikiem jest literka H.

KOD: A, S, A, B, W, Z, V, F, I, A, A, T, J, A, A, S.
Przypisanie liter KODu i ODPOWIEDZI wskażą rozwiązanie.
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Odpowiedź: WINCENTY DABIŃSKI
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Po wpisaniu liter „na przecięciu” otrzymujemy:
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GRUPA E
Skąd pochodzi nasza bohaterka? Przed wami rozwiązanie:
51°50′45″N 16°59′08″E
Lokalizacja z pomocą smart fonów lub atlasów: Czachorowo.
4.2 Rozwinięcie /25 minut/
Nauczyciel wyjaśnia, że uczniowie zapoznają się z postacią urodzonej w
Czachorowie Wandy Modlibowskiej. Może skrótowo przedstawić tło historyczne:
Polska po 123 latach odzyskuje niepodległość. Okres międzywojenny 1918-39 to
szybki rozwój II Rzeczpospolitej. Niestety ten rozkwit zostaje przerwany przez
wybuch

II

wojny

światowej.

Polskę

zaatakował

sojusz

faszystowsko-

komunistyczny: III Rzesza i ZSRR. Polacy nie poddawali się jednak. Na emigracji
powstał rząd na uchodźctwie, który za pośrednictwem kurierów przesyłał
dyrektywy i rozkazy dla jednostek podziemnego państwa polskiego. Działała nie
tylko tajna administracja, ale i zakonspirowane wojsko polskie – Armia Krajowa.
W 1941 roku Hitler zaatakował swojego dawnego sojusznika Stalina. W tym
samym roku, po japońskim ataku na Pearl Harbor, do wojny włączyły się Stany
Zjednoczone. Zakończenie II wojny światowej w 1945 roku nie dla wszystkich

przyniosło czas pokoju. Polska z okupacji niemieckiej, trafiła pod okupację
sowiecką.

ZSRR

narzuciło

Polakom

nie

tylko

nowe

granice,

ale

i

podporządkowany Moskwie rząd złożony z komunistów. Zapanował terror, a
żołnierzy AK aresztowano. Dopiero po śmierci Stalina komuniści złagodzili nieco
brutalność reżimu. Jednak na wolność i całkowitą niepodległość Polska musiała
czekać aż do 1989 roku.
Nauczyciel przedstawia film „Wanda Modlibowska”
Dyskusja po filmie:
- Czy ktoś spotkał się już z tą postacią?
- Jakie były cechy charaktery Wandy Modlibowskiej?
- Jak oceniasz czasy, w jakich przyszło żyć naszej bohaterce?

2.3 Utrwalenie:
Quiz do wykonania na smartfonach.
UWAGA: ważne żeby uczniowie dzień wcześniej zainstalowali sobie aplikacje
Kahoot! [na androidzie w GOOGLE PLAY]
Po

kliknięciu

na

link

(można

go

wpisać,

lub

wejść

na

stronę

http://telewizjagostyn.pl/ i tak aktywować):
https://play.kahoot.it/#/k/ffe9065e-cfe3-40b0-bc3f-8d20c4755ac5
pojawia się strona z QUIZEM.

Nauczyciel uruchamia na rzutniku i klika „PLAY”. Po chwili pojawia się kolejna
strona:

A
Klika następnie „START NOW” i pojawia się kolejna strona:

Mamy do wyboru dwie rodzaje rozgrywki: pojedynczych graczy (classic) lub
zespołów (team mode) – proponujemy zespoły dwuosobowe (ławki), aby uniknąć
problemów, typu: uczeń ma stary typ telefonu lub zapomniał zainstalować
aplikacji. Możemy również korzystać z grup utworzonych na początku lekcji.
Aby nie komplikować i nie tracić czasu (w przypadku TEAMu wpisywanie imion
jego członków) warto wybrać CLASSIC i wpisać nazwę zespołu.
Wybieramy zatem np. „Classic” i przechodzimy dalej.

Po wyborze uczniowie uruchamiają aplikacje na smartfonie i wpisują PIN.
Kiedy wszyscy już wpisali PIN i przyjęli nazwę zespołu, klikamy START.
Pojawia się pierwsze pytanie. Uczniowie widzą pytania na tablicy, a w
smartfonach znaki geometryczne i kolory.

Na każde pytanie mają 30 sekund. Po każdym pytaniu pojawia się podsumowanie.
Klikamy NEXT i pojawia się kolejne. Po wyczerpaniu pytań, pojawia się ranking
zwycięzców.

Zadanie domowe:
Czy Twoim zdaniem na większy szacunek zasługują sukcesy sportowe Wandy
Modlibowskiej czy jej działalność niepodległościowa?

SCENARIUSZ 2 – JEDNA GODZINA LEKCYJNA

1. Cele:
 poznawczy:
- poznanie życia i działalności Wandy Modlibowskiej na podstawie filmu
 kształcący:
- kształcenie różnych form pracy w grupie i dzielenia się wiedzą;
- rozwijanie umiejętności pracy z różnymi formami źródeł historycznych;
- analiza i synteza poznanych informacji w czasie tworzenia mapy mentalnej
- formułowanie i wyrażanie własnych poglądów
 wychowawczy:
- kształtowanie postaw patriotycznych na podstawie losów lokalnych
bohaterów
-

kształtowanie

poczucia

tożsamości

regionalnej

poprzez

rozwijanie

zainteresowania historią regionalną;

2. Metody:
 rozmowa nauczająca z elementami gry dydaktycznej
 praca w grupach na podstawie filmu – linia czasu lub mapa mentalna
(nauczyciel sam decyduje, którą metodę wybiera)
3. Środki, materiały, pomoce:
 rzutnik;
 komputer;
 głośniki;
 dostęp do Internetu;
 papier, pisaki
4. Przebieg lekcji:
4.1 Wprowadzenie /10 minut/
 Nauczyciel wyjaśnia, że tematem lekcji będzie jedna z najciekawszych postaci
historii lokalnej naszego regionu. Żyła w XX wieku. Urodziła się w 1909 r.,
największe sukcesy życiowe odniosła w okresie międzywojennym, walczyła o
niepodległą Polskę w czasie II wojny światowej, a po jej zakończeniu była
prześladowana przez władze komunistyczne.

Jak nazywał się bohater naszej lekcji dowiecie się otrzymacie po rozwiązaniu
zadania.
 Nauczyciel dzieli klasę w pary i każdej przekazuje instrukcję zadania i
wyjaśnia sposób jego wykonania. (Jeżeli nie ma możliwości skorzystania przez
uczniów z Internetu nauczyciel może zmienić KOD i ODPOWIEDZ). W
trakcie zadania nauczyciel służy uczniom pomocą.

Instrukcja:
Imię i nazwisko bohaterki przed wami. Ponieważ jednak nasza bohaterka, działała
w konspiracji, jej dane zostały zaszyfrowane. W pierwszej rubryce wpisano KOD,
w drugiej wpiszcie odpowiedź na pytanie: Kto został pierwszym polskim starostą
Gostynia, po odzyskaniu niepodległości? (uczniowie szukają w Internecie.).
Następnie odszukajcie litery, które znajdują się na przecięciu KODu i
ODPOWIEDZI. Np. dla literki kodu F (w poziomie) i literki odpowiedzi C (w
pionie) wynikiem jest literka H.

KOD: A, S, A, B, W, Z, V, F, I, A, A, T, J, A, A, S.
Przypisanie liter KODu i ODPOWIEDZI wskażą rozwiązanie.
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Odpowiedź: WINCENTY DABIŃSKI
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Po wpisaniu liter „na przecięciu” otrzymujemy:
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4.2 Rozwinięcie /30 minut/
 Nauczyciel wyjaśnia, że uczniowie zapoznają się z postacią urodzonej w
Czachorowie Wandy Modlibowskiej na podstawie filmu.
 Prezentacja filmy „Wanda Modlibowska”.
 Krótka rozmowa po filmie:
- uczniowie dzielą się wrażeniami z filmu (Przy pomocy nauczyciela
uczniowie powinni zwrócić uwagę na osiągnięcia sportowe oraz działalność
niepodległościową Wandy Modlibowskiej w czasie II wojny światowej, na
czasy w których żyła).
 Nauczyciel dzieli klasę na grupy i przekazuje instrukcję

Na podstawie

wiadomości uzyskanych w czasie oglądania filmu uczniowie przy pomocy
nauczyciela uzupełniają Linię czasu, lub mapę mentalną. (Nauczyciel
zależnie od wieku i umiejętności uczniów może zmienić instrukcję). Po
zakończeniu zadania uczniowie prezentują wyniki swojej pracy.

Instrukcja do Linii czasu:
Waszym zadaniem jest umieszczenie na Linii czasu podanych niżej wydarzeń
z życia Wandy Modlibowskiej. Na realizację tego zadania macie 10 minut.
żołnierz Armii Krajowej,
urodziła się w Czachorowie,
aresztowana i torturowana przez NKWD,
pobyt w obozie pod Uralem,
sukcesy sportowe,
rekord świata w szybownictwie -1937 r.
sześć rekordów Polski -1937 r.
kobiecy rekord Polski – 1938 r.
studiowała chemie na uniwersytecie w Poznaniu,
kurier rządu polskiego na emigracji,
uczestniczka powstania warszawskiego,

represjonowana przez władze PRL, pobyt w więzieniu,
pobyt w obozie pod Uralem,
pierwsza emisariuszka i współpracownik podziemnego rządu polskiego.

Życie i działalność Wandy Modlibowskiej
okres zaborów
1909 – 1918

okres międzywojenny
1918-1939

II wojna światowa
1939-1945

okres powojenny
1945-2001
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lub przy wyborze mapy mentalnej
 Nauczyciel dzieli klasę na grupy. Na podstawie wiadomości uzyskanych w
czasie oglądania filmu uczniowie przy pomocy nauczyciela tworzą mapę
mentalną. Nauczyciel uwzględniając wiek i umiejętności uczniów może podać
im rozrzucone hasła do uzupełnienia mapy lub pozwolić na swobodne
tworzenie jej przez wyznaczone grupy. Po zakończeniu zadania uczniowie
prezentują wyniki swojej pracy.
 Instrukcja:

Waszym zadaniem jest opracowanie mapy mentalnej na której umieścicie
wydarzenia z życia Wandy Modlibowskiej. Na realizację tego zadania
macie 10 minut.
4.3 Utrwalenie:
 Uczniowie kończą zdanie: Na dzisiejszej lekcji dowiedziałam (-em) się, …
Zadanie domowe:
Czy Wanda Modlibowska może być autorytetem dla współczesnej młodzieży?

przykładowa mapa mentalna

rekord świata w
szybownictwie – 1937 r.

uniwersytet w
Poznaniu,
wydział chemii

kobiecy rekord
Polski – 1938 r.
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