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2022 – rok twórcy polskiego hymnu

Józefa Rufina Wybickiego
Dorota Gajda-Szczegielniak, Marek Białokur

„Teraz dopiero dają się pojąć owe wyrazy pieśni Legionistów: »Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy«. Każdy bowiem człowiek, mający w sobie iskrę
narodową, gdziekolwiek się znajdzie, skoro myśli, czuje, działa, może być pewnym, że w tejże chwili miliony
współrodaków jego myślą, czują i działają podobnież co
on. Ta spójnia niewidoma związuje każdą narodowość”1.
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alicji Obywatelskiej, którzy jako swojego reprezentanta
w pracach komisji wskazali posła Kazimierza Plocke4.
Pierwsze czytanie projektów uchwał, rozpatrywanych za
zgodą wnioskodawców wspólnie, odbyło się 28 września 2021 roku na posiedzeniu sejmowej Komisji Kultury
i Środków Przekazu. W tym dniu posłowie reprezentanci przyznali, że inicjatywą upamiętnienia autora polskiego hymnu przez Sejm RP zainteresowali ich pracownicy Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie
będącego filią Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Posłowie nie zapomnieli

Szlachcic z Bendomina

W historii nie brakuje postaci, które na jej kartach
zapisały się de facto tylko dzięki jednemu wydarzeniu.
I choć jest to dla nich krzywdzące, gdyż ich życie było
niejednokrotnie bardzo barwne, a oni sami byli aktywni
na wielu polach i mieli wiele niewątpliwych osiągnięć,
to jeden historyczny fakt sprawił, że obecni są nie tylko
na kartach naukowych opracowań, ale mają trwałe miejsce w społecznej i historycznej pamięci. Do grona takich postaci w Polsce należy Józef Wybicki, który w lipcu
1797 roku, pisząc słowa do Pieśni Legionów Polskich we
Włoszech, nie mógł przypuszczać, że dla swoich rodaków stanie się postacią symboliczną, a nie tylko jednym
z wielu generałów czasów napoleońskich.
14 października 2021 roku Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej ustanowił rok 2022 Rokiem Józefa Wybickiego2. Dlaczego to w roku 2022, w tak szczególny sposób,
doceniono autora polskiego hymnu narodowego? Powodów jest kilka. Po pierwsze 10 marca 2022 roku przypada
200. rocznica jego śmierci, a 29 września 275. rocznica
urodzin. Po drugie 225 lat temu Wybicki napisał słowa
Pieśni Legionów Polskich we Włoszech. I wreszcie po trzecie 95 lat temu Mazurek Dąbrowskiego został oficjalnie
uznany za hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej.
27 kwietnia 2021 roku posłowie Koalicji Polskiej na
podstawie artykułu 33a regulaminu Sejmu wnieśli do
Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek projekt uchwały
w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Józefa Rufina Wybickiego, upoważniając do reprezentowania wnioskodawców posła Marka Biernackiego3. Kilka tygodni
później, z taką samą inicjatywą, wystąpili posłowie Ko-

Napisany przez Józefa Wybickiego tekst, choć służył potrzebom chwili, to szybko nabrał uniwersalnego
i ponadczasowego charakteru. „Jeszcze Polska nie umarła kiedy my żyjemy, co nam obca moc wydarła szablą
odbijemy”. Autor tych, jak się okazało, nieśmiertelnych
słów – Józef Rufin Wybicki herbu Rogala urodził się
29 września 1747 roku w Będominie pod Kościerzyną na Kaszubach. Pochodził z zasiedziałej na Pomorzu
średniozamożnej szlachty. Ojciec Józefa Piotr był właścicielem Będomina i Będominka. Jego rodzina miała liczne powiązania z sądownictwem i stanem duchownym,
co wpłynęło w sposób decydujący na lata nauki oraz
początek kariery zawodowej.
Na scenę polityczną wkroczył już w wieku 20 lat
jako poseł powiatu kościańskiego i od razu stał się
głośną postacią. Stało się tak za sprawą protestu w dniu
27 lutego 1768 roku w Sejmie przeciwko porwaniu i wywiezieniu z kraju, z rozkazu ambasadora Rosji Nikołaja
Repnina, kilku nieprzychylnych Moskwie polskich dostojników. To wystąpienie ukierunkowało działalność Wybickiego na kolejne lata5. Uznane zostało również jako
ostatnie pozytywne wykorzystanie liberum veto. Wybicki przekonywał wówczas: „Ponieważ, Książę Marszałku,
nie dajesz mi głosu przeciw prawu, którego nic zmazać
nie potrafi, a które posłowi wolnemu mówić pozwala na
każdym sejmie, przymawiam się więc najmniej, iż gdy
zwróconych na łono senatu uwięzionych senatorów i do
stanu rycerskiego przywróconego nie widzę posła, nie
widzę wolnego sejmu, ale widzę tylko gwałt i przemoc
moskiewską, przeciwko tej więc się protestuje”6.

1

A. Mickiewicz, Literatura słowiańska, lekcje 6 i 10 maja 1842 r., https://literat.ug.edu.pl/kopec/0001.htm [dostęp: 7.01.2022].
Uchwała ogłoszona została 27 października 2021 r. Zob. „Monitor Polski” z 2021 r., poz. 981, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.
xsp/WMP20210000981/O/M20210981.pdf [dostęp: 7.01.2022].
3
IX Kadencja Sejmu RP. Druk nr 1138. Poselski projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Józefa Rufina Wybickiego,
https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=1138 [dostęp: 7.01.2022].
4
IX Kadencja Sejmu RP. Druk nr 1272. Poselski projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Józefa Wybickiego, https://
www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1272 [dostęp: 7.01.2022].
5
J. Pachoński, Jeszcze Polska nie zginęła. W 175-lecie powstania polskiego hymnu narodowego, Gdańsk 1972, s. 36.
6
https://www.facebook.com/MuzeumHymnu/posts/1564722967050772/ [dostęp: 14.01.2022].
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Dworek Wybickich, w którym ma siedzibę Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. Domena publiczna:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Hymnu_Narodowego_w_Będominie#/media/Plik:Bedomin_Muzeum_
Hymnu_Narodowego_P02_Jozef_Wybicki_Manor.jpg

letniej współpracy i przyjaźni. Wbrew bowiem presji
otoczenia sędzia Józef Wybicki deklarował, że „chcąc
pokonać wroga, trzeba szanować wojskowych”9.

U boku Legionów Polskich we Włoszech

Klęska powstania i III rozbiór z 1795 roku, którego
dokonali ponownie jak w 1772 roku trzej zaborcy, dla
Wybickiego nie oznaczał końca walki. Jednak wyjęty spod prawa, ścigany pruskimi listami gończymi
jako „zbrodniarz polityczny” zmuszony był uciekać
za granicę. Z fałszywym paszportem, jako „Edle Joseph
Sokal aus Tarnow”, przez Pragę, Szwajcarię dociera 27
marca 1795 roku do Paryża, by tam z miejsca włączyć
się w działalność narodowej emigracji10. Choć sytuacja,
w której znalazł się Wybicki, nie była korzystna, bo „sądzony zaocznie przez zaborców, bez Ojczyzny, rodziny,
środków finansowych, znajdował się w trudnym położeniu. Ale był pełen energii i talentów. Nie tyle mąż
stanu, co gorący patriota, znał się na prawie i ekonomii,
sprawach gospodarczych i wojskowych, władał językami francuskim i niemieckim, a przy tym był gładki
w mowie, o wyrobionym piórze. To dawało mu poważną
pozycję wśród emigrantów”11.
Zaledwie dwa lata po upadku Polski Europa usłyszała, że jeszcze Polska nie zginęła. Stało się to po
części za sprawą, wówczas jeszcze generała republikańskiej Francji, Napoleona Bonaparte, który przeszedł Alpy
i przeniósł płomień rewolucji do austriackich posiadłości
we Włoszech. Bardzo szybko, jedna po drugiej, zaczęły
wówczas powstawać wyzwolone z austriackiej niewoli
7

S. Hadyna, Droga do hymnu, Warszawa 1976, s. 161.
Tamże, s. 162.
9
J. Pachoński, dz. cyt., s. 40.
10
S. Hadyna, dz. cyt., s. 165.
11
J. Pachoński, dz. cyt., s. 42.
8
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Zasłynął nie tylko ze swych prawniczych pism
nawołujących do naprawy Rzeczypospolitej, ale też
czynnie włączył się w walkę o jej niezawisłość. Walczył w szeregach konfederatów barskich (1768‒1772).
Po rozbiorze z 1772 roku powrócił do Będomina. Nadal
był jednak czynnym uczestnikiem życia politycznego
kraju. Wziął udział w pracach Komisji Edukacji Narodowej, zostając członkiem Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych oraz generalnym wizytatorem szkół okręgu wileńskiego. Przeprowadzona przez niego wizytacja
Akademii Wileńskiej zakończona raportem o stanie
uczelni stała się podstawą do jej reformy7.
Pod koniec lat 70., będąc członkiem komisji ds. kodyfikacji polskiego prawa sądowego pod przewodnictwem
Andrzeja Zamoyskiego, poważnie zaangażował się
w stworzenie Kodeksu Praw Zamoyskiego. Zbiór praw
nie zyskał przychylności i na sejmie w 1780 roku nie tylko został odrzucony, ale wręcz zabroniony na przyszłość:
„…w takowym zbiorze nie znajdujemy dogodzenia zamiarom naszym i zbiór ten na zawsze uchylamy i na
żadnym sejmie, aby nie był wskrzeszony, mieć chcemy”8.
W latach 80. był posłem i choć w pracach Sejmu
Czteroletniego nie uczestniczył bezpośrednio jako parlamentariusz, to był członkiem Zgromadzenia Przyjaciół
Konstytucji Rządowej. Niechlubnym epizodem w jego
biografii było przystąpienie, za królem, do konfederacji
targowickiej, od której szybko jednak odstąpił, przechodząc na stronę zwolenników kontynuowania walki z Rosją. Dlatego też w 1794 roku włączył się do insurekcji
kościuszkowskiej. To wówczas nawiązał bliski kontakt z generałem Janem Henrykiem Dąbrowskim –
późniejszym twórcą Legionów i bohaterem legionowej
pieśni Wybickiego – ratując bezpodstawnie oskarżonego o zdradę Dąbrowskiego od haniebnej śmierci lub
infamii. Wydarzenie to stało się przyczynkiem wielo-

Józef Wybicki podług oryginału Marcello Bacciarellego.
Domena publiczna: https://polona.pl/item/portret-jozefawybickiego,NTk3NDIxMw/0/#info:metadata

z kalendarza
Tablica na budynku Ratusza w Reggio Emilia ufundowana przez Polską Akademię Nauk i władze Reggio Emilia w 1977 r., tj. w 180. rocznicę powstania i pierwszego wykonania
Pieśni Legionów Polskich we Włoszech. Tekst na tablicy w języku włoskim: „W pobliskim pałacu Vescovile Józef Wybicki w miesiącu lipcu 1797 napisał Mazurek Dąbrowskiego
Jeszcze Polska nie zginęła, który po raz pierwszy zaśpiewany w murach Reggio stał się hymnem Polaków”, https://www.tuttoreggiana.com/news/20536790534/il-comuneproroga-di-24-ore-la-scadenza-del-bando oraz http://4.bp.blogspot.com/-P2zTGzJTWyc/VSz6cHbsJbI/AAAAAAAAC84/c-3AwdQ-IGc/s1600/innopolaccotarga.JPG
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włoskie republiki. Polacy od dawna zabiegali, aby w rewolucyjnej Francji, będącej w stanie wojny z zaborcami
ich kraju, mogli zorganizować polskie wojsko. Rząd francuski w końcu pozwolił, aby u boku armii Bonapartego
powstały legiony polskie wspomagające Lombardię.
Podpisanie konwencji o utworzeniu Legionów
Polskich nastąpiło 9 stycznia 1797 roku w stolicy
Lombardii Mediolanie. Dzięki temu tworzone Legiony
Polskie zachowały charakter wojsk polskich z cechami
narodowymi, a więc mundur, zwyczaje, komendę. Ponadto otrzymały zapewnienie możliwości powrotu do kraju
w przypadku sprzyjających okoliczności. Warto w tym
miejscu wyeksponować, jak istotnym wydarzeniem dla
Polaków było utworzenie Legionów. Adam Mickiewicz
tak opisywał ten fakt: „Legiony Polskie przedłużyły dalej historię Polski starodawnej, zachowały wszystko, co
w niej było żywotne, a zarazem nosiły w sobie zaród
jej przyszłości. Legiony pierwsze poczęły rozwiązywać
sprawy, o których rozprawiano na Sejmie Czteroletnim.
Historia ich wyjaśnia po raz pierwszy znaczenie wyrazów: patriotyzm, prawa obywatelskie, równość”12.
W Mediolanie Dąbrowski otworzył biuro werbunkowe, do którego zgłaszali się Polacy znajdujący się na terenie Włoch i dezerterzy z wojsk zaborców. Informacje
o powstawaniu Legionów Polskich ukazywały się w gazetach. Do wstępowania w polskie szeregi agitowano
w ulotkach. W jednej z takich ulotek generał Dąbrowski
napisał, że godzina zemsty wybiła i obiecywał zwycięski
powrót do kraju. W swoich wystąpieniach podkreślał, że
kontynuuje dzieło Tadeusza Kościuszko, który wówczas
sprzyjał powstawaniu Legionów. Napływ ochotników
do Legionów przeszedł najśmielsze oczekiwania ich or12

ganizatorów, gdyż już w połowie 1797 roku pod bronią
było około 6000 Polaków.
Po Mediolanie kolejnym miastem, w którym kwaterowali polscy legioniści, było Reggio Emilia13. Początkowo było ich tu czterystu, zakwaterowanych wówczas
w miejscowych koszarach, które obecnie są pomieszczeniami szkoły policji włoskiej. Polska załoga w Reggio
Emilia szybko powiększyła się do tysiąca legionistów. Po
podpisaniu rozejmu przez Francję i Austrię w Leoben
18 kwietnia 1797 roku nastąpiło wśród Polaków rozgoryczenie, gdyż zamiast walczyć z zaborcą zmuszeni
byli pilnować interesów Francji we Włoszech. Między
innymi dlatego generał Dąbrowski wezwał do siebie
Józefa Wybickiego, aby pomógł mu podtrzymać ducha
rodaków. Do Reggio Emilii przybył Wybicki z Francji na
początku lipca. Dla wrażliwego patrioty widok mundurów o polskim kroju, jak i dochodząca zewsząd mowa
ojczysta były nader radosnym przeżyciem14.
Dodatkową niespodzianką przygotowaną przez
Dąbrowskiego dla przyjaciela był przegląd oddziałów
polskich stacjonujących w mieście oraz najbliższej okolicy, który otworzyła dęta orkiestra pułkowa Marszem
dla Legionów. Na widok maszerujących ze śpiewem
kompanii „rosło serce w piersiach Wybickiego, a gdy
mu melodia szczególnie przypadła do gustu, skurcz
wzruszenia chwytał go za gardło”15. Jedna melodia ludowa śpiewana przez kompanie fizylierów wywarła na
nim wyjątkowe wrażenie. Po zakończonym przeglądzie
Józef Wybicki wyraził życzenie posłuchania piosenek
śpiewanych w koszarach, gdzie poprosił o powtórne
zaśpiewanie owej ludowej pieśni. To wówczas miał powstać pomysł autora hymnu, że Legiony polskie powin-

A. Mickiewicz, Dzieła, t. X, Warszawa, 1955, s. 268.
Reggio Emilia to miasto, które zapisało się również w historii Italii jako „Miasto trzech kolorów” (Città del Tricolore). A to dlatego, że
w tym samym roku, w którym powstała w tym mieście Pieśń Legionów Polskich we Włoszech, a więc 1797, po raz pierwszy eksponowana była
tu składająca się z trzech kolorów włoska flaga. Dlatego też w Reggio Emilii ma swoją siedzibę Muzeum Włoskiej Flagi (Museo Tricolore).
14
S. Russocki, S.K. Kuczyński, J. Willaume, Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej. Zarys dziejów, pod red. B. Leśnodorskiego, Warszawa 1963, s. 193.
15
Tamże.
13

z kalendarza

ny mieć również polską Marsyliankę, która zagrzewałaby do walki i podtrzymywała na duchu16.

Mazurek Dąbrowskiego

16

Wjazd generała Jana Henryka Dąbrowskiego do Rzymu 3 maja 1798 przez bramę Porta
del Popolo, obraz Januarego Suchodolskiego, olej na płótnie z 1850 r. Domena publiczna: https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Henryk_Dąbrowski#/media/Plik:January_
Suchodolski_–_Wjazd_generała_Jana_Henryka_Dąbrowskiego_do_Rzymu.jpg
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Sztandar 1 Legii Legionów Polskich we Włoszech. Domena publiczna: https://
pl.wikipedia.org/wiki/Legiony_Polskie_we_Włoszech#/media/Plik:Banner_of_1st_
Polish_Legion_in_Italy.jpg

Do rangi symbolu urosło to, że właśnie z Wielkopolską ściśle złączyły się losy twórcy i bohatera
naszego hymnu narodowego, który do Manieczek
koło Poznania przeniósł się z Będomina jeszcze
przed wyjazdem z kraju, po I rozbiorze. Rok później położoną czterdzieści kilometrów od Manieczek

D. Wawrzykowska-Wierciochowa, Mazurek Dąbrowskiego. Dzieje polskiego hymnu narodowego, wyd. 3 popr., Warszawa 1982, s. 85‒86.
Kronika Polski, pod red. A. Nowaka, Kraków 2005, s. 399.
18
D. Wawrzykowska-Wierciochowa, Pieśń nadziei i zwycięstwa, Warszawa 1985, s. 24.
19
S. Russocki, S.K. Kuczyński, J. Willaume, dz. cyt., s. 194.
17
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W takich okolicznościach mieszkający w pałacu biskupim, w którym znajdowała się wówczas kwatera
dowództwa Legionów, Wybicki w jedną z nocy między 15 a 20 lipca 1797 roku napisał słowa pieśni,
którymi wsławił się w pamięci Polaków. Współcześnie informuje o tym wmurowana na ścianie ratusza
w Reggio Emilia pamiątkowa tablica. Melodię do pieśni
zaczerpnął Wybicki ze skocznego mazurka podlaskiego.
Melodia i słowa szybko znalazły uznanie u kwaterujących w Reggio Emilia legionistów.
Wybicki pisał pod wpływem chwili i na doraźne potrzeby. Stąd też pierwotny tytuł utworu – Pieśń Legionów Polskich we Włoszech. Generał Jan Henryk Dąbrowski, któremu dedykowana była pieśń, usłyszał ją po raz
pierwszy, gdy pozdrawiał z Pałacu Biskupów defilujących pod nim legionistów17. Pieśń śpiewana z wielkim
uniesieniem spopularyzowana została we wszystkich
oddziałach Legionów stacjonujących we Włoszech. Już
29 sierpnia 1797 roku Dąbrowski pisał do Wybickiego:
„żołnierze do Twojej pieśni nabierają coraz więcej
gustu i my ją sobie często nucimy z winnym szacunkiem do autora”18. Przy tej okazji miał wyznać Wybickiemu, że nigdy nie przestanie być jego przyjacielem.
„Jak Czarniecki do Poznania, wracał się przez morze,
dla ojczyzny ratowania, po szwedzkim zaborze”. To historyczne odniesienie do czasów potopu szwedzkiego
w jednej z pierwszych zwrotek pieśni Legionów miało
swój głęboki aktualny, a nawet propagandowy wówczas
wymiar. Chodziło nie tylko o przypomnienie zwycięskich bitew Czarnieckiego ze Szwedami w Polsce i Danii,
ale też o podkreślenie faktu, że w planach dowództwa
polskich Legionów we Włoszech był powrót do Polski
drogą morską przez Adriatyk, a dalej przez Bałkany lub
Turcję do Galicji, gdzie miano wzniecić powstanie. I choć
była to najkrótsza droga do ojczyzny, na którą bardzo
też nalegał generał Dąbrowski, Polacy uwikłani w walkę
we Włoszech nie mogli jej zrealizować.
Opromienieni zwycięstwami u boku Napoleona
legioniści wraz z Wybickim i Dąbrowskim przyszli
jednak do Polski z całkiem innego (niż wymarzony w ich pieśni) kierunku. Niespełna dziesięć lat po
powstaniu Mazurka Dąbrowskiego, w listopadzie 1806
roku, legioniści wkroczyli do Poznania przy jego dźwiękach. To właśnie tam wódz Legionów, potwierdzając
autorstwo Wybickiego, stwierdził: „Ten cnotliwy i ze
wszech miar godny mąż jak gdyby wieszczym duchem
przepowiedział, że Polacy po długiej… kolei nieszczęść
za granicą, gdzie krew i życie święcili dla sprawy Ojczyzny, powrócą z chwałą do kraju”19.

z kalendarza

Kościuszki? Czy mógł przewidzieć, że jego pieśń będzie
znana w kraju, zanim legioniści dotrą na polskie ziemie?
Mazurek, między innymi dzięki jego wielkim popularyzatorkom w warszawskich salonach – księżnej
Teofili z Jabłonowskich Sapieżyny oraz Zofii Zamoyskiej,
szybko stał się też ulubioną pieśnią warszawskiej ulicy. Niczym dobra nowina Mazurek rozprzestrzeniał
się po kraju, a nadzieje z nim związane odzwierciedlają strofy poematu Adama Mickiewicza Pan Tadeusz
opisujące koncert Jankiela. Już na początku XIX wieku
dokonano nieznacznych modyfikacji pieśni, zmieniając
między innymi słowa „jeszcze nie umarła” na „nie zginęła”. I nie zginęła ta pieśń, mimo upadku Napoleona
i przekreślenia nadziei na odzyskanie niepodległości.
Grano i śpiewano ją nadal w domach i w powstańczych
szeregach polskich żołnierzy dziewiętnastowiecznych
zrywów narodowościowych.

Droga do hymnu

Napoleon nadaje konstytucję Księstwu Warszawskiemu. Na obrazie Marcella Bacciarellego jako pierwszy z prawej jest przedstawiony Wybicki. Domena publiczna:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Józef_Wybicki#/media/Plik:Bacciarelli_Granting_of_
the_Constitution.png
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na wschód, ale także w Wielkopolsce, Winną Górę Napoleon Bonaparte nadał generałowi Dąbrowskiemu.
W swych pamiętnikach obydwaj podkreślali, że w Wielkopolsce witano ich wszędzie zwrotkami legionowego
mazurka – „Niemiec Moskal nie osiędzie, gdy jąwszy pałasza, hasłem wszystkich zgoda będzie i ojczyzna nasza”.
Te reminiscencje narodowych sporów i waśni nie bez
przyczyny znalazły się w kolejnej zwrotce hymnu Legionów. Wielu właśnie w tych sporach upatrywało upadek
ojczyzny. Wierzono, a poniekąd tak się też stało, że
walka z zaborcami scementuje naród, zniweluje różnice stanowe, że walka u boku Napoleona wywoła
w kraju powszechne powstanie, na które tak liczył
Wybicki i legioniści.
„Już tam ojciec do swej Basi mówi zapłakany: »Słuchaj
jeno, ponoć nasi biją w tarabany«”. Jedna z legend narodowego hymnu mówi, że zwrotka ta była dedykowana
żonie generała – Barbarze Dąbrowskiej z Chłapowskich.
Mało to prawdopodobne, gdyż Dąbrowski poznał swoją
żonę kilka lat po napisaniu tych słów. Było to więc raczej poetyckie wyobrażenie Wybickiego sytuacji kraju
rozdartego między trzech zaborców i oczekującego na
nowy narodowowyzwoleńczy zryw.
„Na to wszystkich jedne głosy: »Dosyć tej niewoli,
mamy racławickie kosy, Kościuszkę Bóg pozwoli«”. Jak
żywa wśród legionistów była legenda powstania kościuszkowskiego i jego przywódcy, świadczy ta ostatnia
zwrotka Mazurka Dąbrowskiego. A jednocześnie jakże
płonne były ich nadzieje. Kościuszko początkowo pozytywnie odnosił się do idei tworzenia Legionów, lecz
później odrzucił współpracę z Napoleonem. Czy jednak
Wybicki mógł to przewidzieć, sam będąc żołnierzem

W Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie znajduje się kapliczka ludowa pochodząca z Czech, z ukrytą
pozytywką wygrywającą melodię Mazurka Dąbrowskiego. Swoiste świadectwo walki z zaborcami zakazującymi
wykonywania tego utworu. Zakazana pieśń Legionów
żyła, i to nie tylko na polskich ziemiach. Jej melodia
i słowa były inspiracją kilku hymnów południowych
Słowian odzyskujących w XIX wieku swoją narodową tożsamość. Na ziemiach polskich Mazurek był
w panteonie pieśni patriotycznych, choć do rangi hymnu
pretendowały także inne pieśni. W tym Boże, coś Polskę
czy rewolucyjna pieśń Z dymem pożarów. Za tymi ostatnimi opowiadały się konkretne ugrupowania polityczne, ale tylko Mazurka Dąbrowskiego śpiewali wszyscy.
W zaborze austriackim, w stulecie skomponowania
Mazurka wydano jubileuszowy album z nieśmiertelnymi
litografiami Juliusza Kossaka, który zilustrował każdą ze
zwrotek napisanych przez Józefa Wybickiego. Również
nowinki techniczne tych czasów wykorzystywano dla
propagowania Mazurka Dąbrowskiego. Po latach specjalna komisja, ustalając prawidłowe pierwotne brzmienie
polskiego hymnu, posługiwała się pierwszymi nagrania
fonograficznymi oraz jeszcze wcześniejszymi pozytywkami i kurantami wygrywającymi pieśń Legionów.
W okresie I wojny światowej Mazurek Dąbrowskiego ponownie był na ustach polskich żołnierzy,
którzy walczyli na niemal wszystkich frontach tego
konfliktu. Po jej zakończeniu i odzyskaniu niepodległości przez Polskę nie od razu zyskał rangę narodowego
hymnu. Wśród wielu pieśni pretendujących do tej roli
poczesne miejsce zajmowała inna pieśń – My, Pierwsza
Brygada (Legiony). Dopiero po wieloletnich sporach
w okólniku Ministerstwa Wyznań i Oświecenia Publicznego z października 1926 roku oraz w okólniku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z kwietnia 1927 roku
ogłoszono, że Mazurek Dąbrowskiego jest oficjalnym
hymnem państwa polskiego. Pieśń rozbrzmiewała
triumfalnie w kraju i za granicą przy oficjalnych wystąpieniach narodowych. Otwierano nią defilady. Kończono

Wybicki doceniony

Juliusz Kossak, ilustracja do Pieśni Legionów Polskich we Włoszech.
Domena publiczna: https://polona.
pl/item/jeszcze-polska-nie-zginelakiedy-my-zyjemy-co-nam-obcaprzemoc-wziela-szabla-odbierzemy,
NzU1NjIxMzI/0/#info:metadata

Broszura wydana w 1914 r. w Kijowie zawierająca nuty i słowa pieśni uznawanych na przełomie
XIX i XX wieku za hymny narodowe Polaków.
Domena
publiczna:
https://polona.pl/item/
trzy-polskie-hymny-narodowe-do-spiewu-ztowarzyszeniem-fortepianu-na-1-glos-a-takze-na,
NzA5Nzc1NTU/0/#info:metadata

radiowy program. Wydawało się, że jej treść to już tylko
historia. Niestety tylko do końca lat trzydziestych.
We wrześniu 1939 roku, w kraju napadniętym
przez agresorów od zachodu, wschodu i południa
Mazurek Dąbrowskiego znów stał się pieśnią bojową, która w obliczu klęski wyrażała nadzieję na zwycięstwo. Każdy ostatni rozkaz polskiego dowódcy kończył się pierwszymi słowami hymnu. Tak też brzmiało,
utrwalone na płycie, ostatnie wystąpienie bohaterskiego prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego. Słowa
i melodia Mazurka Dąbrowskiego były skuteczną bronią
w walce z okupantem. Jedna z głośniejszych akcji polskiego ruchu oporu to podłączenie się do niemieckich
głośników w Warszawie i publiczne odtworzenie zakazanej pieśni. W tym czasie, tak jak w momencie swych
narodzin, Mazurek Dąbrowskiego towarzyszył polskim
żołnierzom-tułaczom rozproszonym po różnych frontach II wojny światowej. Szczególnie musiały brzmieć
słowa Józefa Wybickiego wśród żołnierzy 2 Korpusu
Polskiego generała Władysława Andersa, który walcząc
we Włoszech, podążał śladami legionistów generała
Dąbrowskiego. Mówi o tym Marsz II Korpusu – wiersz
napisany przez Jana Lechonia:

Po 1945 roku dla większości żołnierzy 2 Korpusu
w nowej polskiej powojennej rzeczywistości nie było
miejsca. Co prawda Mazurek Dąbrowskiego znów mógł
20

Jeden z oryginalnych „witaczy” przy wjeździe do Manieczek, które szczycą się w ten
sposób swoim wybitnym mieszkańcem – Józefem Wybickim. Domena publiczna:
www.polskaniezwykla.pl/web/place/51371,manieczki-wybicki---reaktywacja.html

https://poezja.org/wz/Lechoń_Jan/4715/Marsz_II_Korpusu [dostęp: 12.01.2022].
Pieśń Legionów (Jeszcze Polska nie zginęła), z ilustracyami Juliusza Kossaka i wstępnem słowem Stanisława Schnür-Pepłowskiego, Lwów
1900, s. 3.
22
J. Sobczak, Przejdziem Wartę. Wielkopolskimi śladami Józefa Wybickiego i Jana Henryka Dąbrowskiego, Poznań 1996, s. 96‒97.
21
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„Przez te same doliny, tymże Tybru brzegiem
Znów idą jak przed laty ściśniętym szeregiem,
I płynie ta, co tutaj kiedyś się zrodziła,
Piosenka stara, wojsku polskiemu tak miła”20.

Józef Wybicki zmarł w Manieczkach koło Poznania
10 marca 1822 roku. Mało kto pamiętał wówczas, że
odszedł autor Mazurka Dąbrowskiego, pieśni, która
od narodzin stała się własnością całego narodu. Zapewne dlatego jeszcze pod koniec XIX wieku pisano: „Stworzył tę pieśń nie poeta świetnemi uwieńczon wawrzyny, gładkie w rozkosznym zaciszu składający rymy, lecz
człowiek czynu, patriota gorący, dla którego pióro stało
się jednym więcej orężem w walce o niepodległość ojczyzny, w chwili, gdy po jej politycznym upadku nie stało
już piędzi ziemi do pracy narodowej, nie było w kraju
zakątka, gdzie by głos wolny podnieść można w obronie
uciśnionych braci!”21.
W niepodległej Polsce Wybicki został doceniony.
W 1923 roku jego prochy sprowadzono do Poznania
i umieszczono w krypcie kościoła św. Wojciecha, w którym na wzór krakowskiej stworzono „Poznańską Skałkę”
ze szczątkami zasłużonych Wielkopolan22. Po kolejnych
stu latach, w 2022 roku, a więc dokładnie w 200. rocznicę śmierci, kojarzony jednoznacznie przez Polaków ze
słowami Pieśni Legionów Polskich we Włoszech – Mazurka Dąbrowskiego Józef Rufin Wybicki został doceniony
w sposób szczególny, dołączając do grona Patronów
Roku – godnej pochwały tradycji corocznego wyróżniania najważniejszych postaci, wydarzeń i idei w polskiej
historii w drodze parlamentarnej uchwały.

z kalendarza

być śpiewany nad Wisłą, śpiewali go jednak ci, którzy
strzegli ograniczonej po wojnie suwerenności Polski,
jak i ci, którzy o pełną suwerenność walczyli. Paradoks
historii. Zawłaszczenie narodowych symboli. A może
uniwersalizm tej pieśni. Kolejnemu pokoleniu Polaków
i innej już rzeczywistości politycznej towarzyszy stara
pieśń Legionów Józefa Wybickiego.

wzbogacamy lekcje historii

Dezinformacja –

wyzwanie edukacyjne

Łukasz Kamiński

T

rwająca pandemia uwypukliła zjawisko dezinformacji. Nie jest jednak jego przyczyną. Dezinformacja towarzyszy naszym dziejom od stuleci,
była ważną bronią w okresie zimnej wojny.
W ostatnich latach nasiliła się ona między innymi za sprawą mediów społecznościowych. Manipulacja
informacją dotyczy nie tylko polityki czy gospodarki.
Coraz częściej obszarem dezinformacji stają się także
historia i pamięć. Warto zastanowić się, jaką wiedzę
i umiejętności możemy przekazać uczniom, aby potrafili
rozpoznać próby manipulowania przeszłością.

Sowieckie „środki aktywne”
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Przez długie lata uważano, że samo słowo dezinformacja wywodzi się z języka rosyjskiego. Związane było
to z faktem, iż sowieckie służby posługiwały się tym
narzędziem już w latach 20. Tymczasem masowa digitalizacja prasy amerykańskiej pozwoliła na stwierdzenie, że pojęcie to pojawiało się w niej już na przełomie
XIX i XX w. Nie ulega jednak wątpliwości, że prawdziwą
karierę zrobiło dopiero w latach 80. ubiegłego stulecia.

Stało się tak za sprawą zbiegów z komunistycznych
służb specjalnych – Czecha Ladislava Bittmana, Rosjanina Anatolija Golicyna oraz Rumuna Iona Mihaia Pacepy. W opublikowanych książkach zwracali oni uwagę
na skalę działań dezinformacyjnych (określanych też
mianem „środków aktywnych”) podejmowanych przez
służby państw bloku wschodniego, na czele z KGB.
Nie przeszkodziło to Sowietom przeprowadzić w tym
samym czasie jednej z największych (zarazem ostatnich
przed upadkiem ZSRS) kampanii dezinformacyjnych.
Nosiła ona kryptonim „Denver”, a jej celem było rozpowszechnienie przekonania, że wirus AIDS został sztucznie wytworzony w jednym z amerykańskich laboratoriów wojskowych.
Głównym partnerem KGB w tej operacji była wschodnioniemiecka Stasi. Mechanizm działania był charakterystyczny dla tego okresu. Inspirowano publikacje w mniej
istotnych mediach, które następnie powtarzała prasa
w bloku wschodnim, a za nią niektóre zachodnie środki przekazu. „Naukowych” dowodów na wsparcie dezinformacji dostarczył jeden ze wschodnioniemieckich
profesorów, a jego tezy spopularyzowała zachodnioniemiecka telewizja. Kampania była na tyle skuteczna,
że rozprzestrzeniania dezinformacji nie powstrzymał

Fragment polskiej wersji strony internetowej projektu „Nie dla dezinformacji” (https://hi-storylessons.eu/pl/nie-dla-dezinformacji/)
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upadek systemu komunistycznego, a jej echa pojawiły
się w pierwszych miesiącach pandemii COVID-191.
Dekada lat 80. to również czas odpowiedzi ze strony
USA. Powołano wówczas Grupę Roboczą ds. Środków
Aktywnych, w skład której wchodzili przedstawiciele
FBI, CIA, Departamentu Stanu i Agencji Informacyjnej
USA. Ta ostatnia dysponowała także własną grupą specjalizującą się w przeciwdziałaniu dezinformacji. Skupiano
się na zbieraniu informacji o sowieckich działaniach, demaskowaniu mechanizmów dezinformacji, prostowaniu
fałszywych informacji i przeciwdziałaniu ich skutkom.
Dużą wagę przywiązywano do pracy z mediami, a także
do wywierania dyplomatycznej presji na Moskwę2.
Działania te zakończono w latach 90. Wydawało się,
że po zakończeniu zimnej wojny przeciwdziałanie dezinformacji nie będzie już potrzebne.

Dezinformacja 2.0

1

Tweet rosyjskiego MSZ ze sfałszowanym zdjęciem i dezinformacyjną treścią

tywności dotarcia z przygotowanym przekazem
i jego wiarygodności. We wszystkich tych aspektach
Internet i media społecznościowe znacząco ułatwiają
sprawę. Ilość gromadzonych danych o użytkownikach
sieci pozwala na ich precyzyjne profilowanie; dobrze
przygotowany materiał może dosłownie w kilka godzin obiec świat, a techniczna łatwość tworzenia pozornie rzetelnych portali czy czasopism internetowych
ułatwia uwiarygodnianie treści. W dodatku w nowych mediach nie ma hierarchii charakterystycznej dla
tradycyjnych środków przekazu ani zasad weryfikacji
informacji. Każdy może być nie tylko odbiorcą, ale
i nadawcą treści3.

11

Bańka informacyjna

Dezinformacji sprzyjają także mechanizmy rządzące wirtualnym światem. Już w 2011 r. Eli Pariser opisał
zjawisko bańki filtrującej (informacyjnej). Algorytmy mediów społecznościowych czy Google’a starają
się nam podpowiadać treści, którymi możemy być zainteresowani. Celem jest utrzymanie naszej uwagi oraz
skuteczne reklamowanie produktów i usług. Skutkiem
ubocznym – zamykanie nas w obrębie treści ugruntowujących nasze poglądy, brak możliwości skonfrontowania
naszych przekonań z innymi wizjami rzeczywistości.
Kilka miesięcy temu była pracownica Facebooka Francis Haugen ujawniła, że mechanizm bańki umacniany
jest przez inny mechanizm. Algorytmy podsuwają nam

D. Selvage, Ch. Nehring, Operation „Denver”: KGB and Stasi Disinformation regarding AIDS, https://www.wilsoncenter.org/blog-post/
operation-denver-kgb-and-stasi-disinformation-regarding-aids [dostęp: 7.01.2022].
2
N.J. Cull [i in.], Soviet Subversion, Disinformation and Propaganda: How the West Fought Against it. An Analytic History, with Lessons for the
Present. Final Report, London 2017, https://www.lse.ac.uk/iga/assets/documents/arena/2018/Jigsaw-Soviet-Subversion-Disinformation-andPropaganda-Final-Report.pdf [dostęp: 7.01.2022].
3
Ma to oczywiście nie tylko złe, ale i dobre strony – w ten sposób mogą zostać opublikowane informacje, które dawniej mogły być blokowane
np. przez struktury państwa czy potężne koncerny.
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Tymczasem problem powrócił z ogromną siłą
w ostatniej dekadzie. Związane jest to z rozwojem Internetu, a zwłaszcza eksplozją popularności mediów
społecznościowych. Obok wielu pozytywnych aspektów przyniosły one sporo negatywnych konsekwencji.
Wśród nich jedną z najważniejszych jest ogromne ułatwienie szerzenia dezinformacji. Na szczęście równocześnie łatwiejsze stało się jej zwalczanie.
Pojęcia „dezinformacja” i „fake news” zrobiły w ostatnim czasie ogromną karierę. Ich popularność i negatywna konotacja w powszechnej świadomości sprawiły zarazem, że stały się one wygodnym zarzutem. Oskarżenia
o dezinformację i rozprzestrzenianie „fejków” są dziś
bronią w różnego rodzaju sporach – od politycznych po
naukowe. Terminy te tracą w ten sposób na znaczeniu,
warto więc je zdefiniować.
Z fake newsem sprawa jest prosta – jest to nieprawdziwa informacja, spreparowana i rozpowszechniana celowo. Nie będzie więc nim na przykład zwykła
pomyłka, jaka zdarzyła się zapewne każdemu historykowi. Dezinformacja to z kolei świadome działanie,
polegające na przekazywaniu nieprawdziwych lub
zmanipulowanych informacji w celu skłonienia odbiorcy (odbiorców) do zamierzonych przez autora
reakcji. Przykładowo celem akcji dezinformacyjnej
może być skłonienie jakiejś grupy ludzi do tego, by rozpoczęli protest w jakiejś sprawie bądź odwrotnie – by
nie przyłączyli się do sprzeciwu. W pierwszym przypadku odbiorcom podsuwane będą treści powodujące
ich wzburzenie, w drugim – dyskredytujące inicjatorów
protestu lub podważające jego przyczyny.
W każdym przypadku skuteczność dezinformacji
zależy od dobrej znajomości grupy docelowej, efek-
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Po zabójstwie swojego brata - Gety, cesarz Karakalla rozkazał, aby został on objęty
damnatio memoriae. Na portrecie rodzinnym Septymiusza Sewera wymazano więc
jego twarz (https://en.wikipedia.org/wiki/Geta_(emperor)#/media/File:Portrait_
of_family_of_Septimius_Severus_-_Altes_Museum_-_Berlin_-_Germany_2017.jpg);
oryginał w Starym Muzeum w Berlinie
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treści najbardziej angażujące i wywołujące reakcje,
a więc przede wszystkim kontrowersyjne. Jeśli stykamy
się z innymi poglądami, to najczęściej w skrajnej postaci,
co tylko zamyka nas w naszej bańce. Postępująca szybko
polaryzacja także znacząco ułatwia dezinformację.
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„Wojny pamięci”

W ostatnich latach dezinformacja coraz częściej
odnosi się do sfery historii. Jest to związane z tym, że
pamięć zbiorowa (rozumiana jako wyobrażenie
przeszłości) jest źródłem tożsamości poszczególnych grup społecznych i całych narodów. Manipulacja
przeszłością może więc prowadzić do osłabiania danej
społeczności. Może być też wykorzystywana do rozpalania (zaostrzających się w ostatnim czasie i bez tego)
konfliktów pamięci. Przeszłość bywa także instrumentalizowana w trakcie napięć o innym charakterze.
Dezinformacja może być więc groźną bronią, także
jeśli odnosi się do przeszłości. W dodatku w cyfrowym
świecie szczególnie rozwinęła się stara plaga gnębiąca
historyków – fałszerstwa źródeł. Coraz częściej pojawiają się także tak zwane deep fake – fałszywe nagrania
audio i wideo, których bez specjalistycznych narzędzi
nie sposób odróżnić od prawdziwych4.
Walka z dezinformacją w historii jest o tyle utrudniona,
że spory są naturalnym elementem dyskusji o prze-

szłości, podobnie różnice w postrzeganiu tych samych
wydarzeń przez różne narody. Wiele debat o przeszłości
nie ma jednoznacznego rozstrzygnięcia, a wielu faktów
nie da się ustalić na podstawie zachowanych źródeł. Nie
każdy pogląd odmienny od naszego będzie dezinformacją, a odmienna interpretacja źródła – fake newsem.
Jednocześnie jednak warsztat badacza przeszłości,
podobnie jak dziennikarza, dostarcza narzędzi niezmiernie przydatnych w walce z dezinformacją. Podstawowe pytania, jakie zadajemy w procesie krytyki źródeł,
pozwalają na weryfikację większości treści zalewających
nas w Internecie. Nie oznacza to jednak, że same te umiejętności wystarczą – trzeba połączyć je ze znajomością
specyfiki wirtualnego świata. Tym niemniej w teście
przeprowadzonym na Uniwersytecie Stanforda historycy
(w różnym wieku) wypadli znacznie lepiej niż studenci,
przedstawiciele pokolenia „cyfrowych tubylców” (digital
natives – pojęcie wprowadzone przez Marca Pernskiego)5.

Rola historyków

Historycy mogą więc odegrać ważną rolę w przeciwdziałaniu dezinformacji na kilka sposobów. Pierwszym z nich jest dostarczanie wiedzy o mechanizmach
stosowanych w przeszłości, zwłaszcza w okresie
zimnej wojny. Zmieniły się stosowane środki, metody
zasadniczo pozostają te same. Po drugie, ucząc historii, dostarczamy wiedzy przydatnej do wykrywania
manipulacji przeszłością. Trzeci aspekt to wspominane umiejętności warsztatowe, dostarczające uniwersalnych narzędzi. Last but not least, historycy mogą
także wykorzystywać swój autorytet, angażując się
w zwalczanie dezinformacji w wirtualnym świecie,
jak dziś w kontekście pandemii czyni to wielu lekarzy
aktywnych w mediach społecznościowych.
Niestety wyrywkowe analizy profili wybranych badaczy w mediach społecznościowych wskazują, że niezwykle
rzadko angażują się oni w przeciwdziałanie dezinformacji.
Najczęściej media te służą historykom do udziału w sporach politycznych oraz do informowania o publikacjach,
konferencjach itp.6 Nie znaczy to oczywiście, że historycy
nie podejmują walki z dezinformacją na innych polach.
Przykładem może być skupiający się na relacjach polsko-niemieckich projekt ODRA, współkierowany przez
Krzysztofa Ruchniewicza7. Spora grupa historyków znalazła się także wśród twórców opisanego niżej projektu.

Projekt „Nie dla dezinformacji!”

Narastający problem dezinformacji w sferze historii
skłonił Europejską Sieć Pamięć i Solidarność8 do przy-

4
Przykładem może być zrealizowany jako ostrzeżenie film, w którym prezydent Richard Nixon wygłasza przemówienie w związku z katastrofą
misji Apollo 11, która nigdy się nie wydarzyła. Zob. In Event of Moon Disaster, https://www.youtube.com/watch?v=LWLadJFI8Pk [dostęp: 8.01.2022].
5
Dane przedstawione przez Joela Breakstone’a, kierownika Stanford History Education Group podczas zorganizowanej przez Europejską Sieć Pamięć
i Solidarność konferencji „Disinformation in Memory Politics: Practices and Ways of Prevention” (maj 2021). Warto zapoznać się z artykułem opisującym
problem braku podstawowych umiejętności weryfikacji materiałów dostępnych w sieci przez amerykańskich uczniów, którego współautorem był dr
Breakstone: J. Breakstone [i in.], Students’ Civic Online Reasoning: A National Portrait, „Educational Researcher” 2021, vol. 50, no. 8, s. 505‒515.
6
Wniosków takich dostarczyły analizy profili kilkudziesięciu historyków na Facebooku i Twitterze, jakie przeprowadziłem wraz z kilkoma
grupami studenckimi w ramach zajęć e-historia w ostatnich dwu latach.
7
https://www.odra.info/pl/startseite-polski/ [dostęp: 10.01.2022].
8
Szerzej na temat sieci: https://enrs.eu/ [dostęp: 25.01.2022].

Fragment scenariusza lekcji – https://hi-storylessons.eu/wp-content/uploads/
2021/04/Zonglowanie-faktami_Zestaw-tekstow-zrodlowych_PL.pdf

rów „Trybuny Ludu” z 1949 r. (dostępnych online), by
w formie prostych ćwiczeń uświadomić uczniom, jak łatwo można manipulować także prawdziwymi danymi,
zarówno statystycznymi, jak i faktami historycznymi.
Mimo upływu czasu i zmiany formy techniki manipulacji pozostają te same.

Wnioski

Wszystko wskazuje na to, że dezinformacja pozostanie trwałym elementem otaczającej nas rzeczywistości. Warto pomóc uczniom w zdobyciu umiejętności, które pozwolą im bezpieczniej poruszać się
w cyfrowym świecie i nie paść ofiarą manipulacji.
Być może pewnego dnia osiągniemy poziom Finlandii,
uznanej za najbardziej odporny na dezinformację kraj
w Europie. Osiągnięto to przede wszystkim dzięki edukacji – od najmłodszych lat uczniowie poznają zasady
weryfikacji informacji i krytycznej analizy źródeł. Program ten rozwinięto pod wpływem nasilającej się od
2014 r. dezinformacji historycznej, płynącej ze wschodu11. Dziś zjawisko to przybrało znacznie większą skalę,
także w kontekście polskim.

https://hi-storylessons.eu/pl/nie-dla-dezinformacji/ [dostęp: 25.01.2022].
W kolejności alfabetycznej: Łukasz Adamski, Alina Bârgăoanu, Anna Z. Cichocka, Nicholas J. Cull, Jonila Godole, Andrzej Krajewski, Marcin
Napiórkowski, Karel Van Nieuwenhuyse, Richard Overy, Attila Pók, Peter Rendek, Marcin Wilkowski, Piotr Zaremba, Andrzej Zawistowski.
11
A. Wesołowska, Dzieciaki vs dezinformacja. Finlandia skutecznie walczy z fejkami, https://cybermedium.pl/2021/02/18/dzieciaki-vsdezinformacja-finlandia-skutecznie-walczy-z-fejkami/ [dostęp: 9.01.2022]
10
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gotowania projektu „Nie dla dezinformacji!”. Jego celem jest dostarczenie uczniom i nauczycielom wiedzy
i umiejętności potrzebnych w radzeniu sobie z tym wyzwaniem. Całość opisanych poniżej materiałów została
opublikowana (w języku polskim i angielskim) na portalu Hi-story lessons9.
Pierwszym elementem projektu jest poradnik autorstwa niżej podpisanego. Przedstawia on sposoby, dzięki
którym można rozpoznać dezinformację i fake newsy,
a także metody weryfikacji informacji. Obok konkretnych wskazówek, dotyczących na przykład ustalania
autorstwa treści publikowanych w Internecie, umieszczone w nim zostały porady związane z możliwością
sprawdzenia danych, zarówno w oparciu o źródła
istniejące w świecie wirtualnym, jak i realnym. Samo
poznanie prostych zasad rozpoznawania fałszywych
kont w serwisach społecznościowych pozwala znacząco ograniczyć wpływ dezinformacji. Składają się na nie
trzy kroki – analiza adresu URL, sprawdzenie wykorzystanego zdjęcia i wcześniejszych wpisów.
Poradnik zawiera także zestaw dobrych praktyk
(na przykład – nie ufaj anonimom), słowniczek ważniejszych pojęć oraz listę przydatnych stron i publikacji online. Wśród tych pierwszych uwagę zwracają
portale fact-checkingowe, profesjonalnie demaskujące
dezinformację. Niestety problematyka historyczna znajduje się na marginesie ich działalności.
W ramach projektu opublikowano także kilkanaście
tekstów przygotowanych przez międzynarodowy zespół specjalistów z różnych dziedzin10. Artykuły te, napisane w przystępny sposób, poruszają wiele zagadnień:
od aspektów historycznych (przykłady dezinformacji
i przeciwdziałania jej w przeszłości), poprzez metody
weryfikacji informacji stosowane przez dziennikarzy
i historyków, po techniczne aspekty współczesnej
dezinformacji i wykorzystywane w niej mechanizmy
psychologiczne. Ponieważ państwem, które w najbardziej otwarty sposób uprawia dziś dezinformację na
niwie historii jest Rosja, zjawisku temu poświęcono
odrębny blok zagadnień.
Części tekstów towarzyszą materiały dydaktyczne,
autorstwa Łukasza Migniewicza, Mirosław Skrzypczyka
i Doroty Wiśniewskiej. Składają się one z wprowadzenia
przeznaczonego dla nauczyciela, scenariusza lekcji, karty pracy oraz materiałów źródłowych. Ta część projektu
będzie systematycznie rozszerzana.
Autorzy materiałów dydaktycznych odwołują się nie
tylko do współczesnych źródeł. Tekst Karla Van Nieu
wenhuyse, poświęcony znaczeniu znajomości kontekstu dla prawidłowej interpretacji źródła, uzupełniony
jest przez scenariusz lekcji autorstwa D. Wiśniewskiej.
Autorka wykorzystała w nim fragmenty kilku nume-
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Nowoczesne strategie uczenia się i nauczania,
czyli w jaki sposób pomóc uczniom zrozumieć Europę

Projekt „Dzielenie się europejskimi
historiami”

ną uwagę na krytyczne podejście do historii i przeciwstawianie się normom, które polegają na biernym
przyjmowaniu dominującej narracji. Pomagają one
uświadomić młodzieży, że historia ma charakter konstruowany oraz jak bardzo wartościowe jest samodzielne poszukiwanie odpowiedzi na trudne i wieloaspektowe pytania dotyczące nie tylko czasów minionych, ale
i współczesności. Do tego celu wykorzystano historię
mówioną, praktyki upamiętniania, losy konkretnych
przedmiotów, analizowanie postaci historycznych,
a także badanie historii idei. Celem projektu i publikacji będących jego podsumowaniem jest dotarcie do jak
największej liczby nauczycieli i edukatorów w całej Europie. Stąd też na stronie internetowej dostępne są publikacje w 9 językach: angielskim, niemieckim, greckim,
polskim, portugalskim, serbskim, hiszpańskim, tureckim
i ukraińskim3. Planuje się wydanie kolejnych.

Fundacja Evansów, założona w 1990 r., wspiera eksperymentalne projekty skierowane na wypełnienie luki
pomiędzy badaniami a praktyką poprzez wykłady, seminaria, debaty i publikacje. Natomiast EuroClio zostało
założone w 1992 r. z inicjatywy Rady Europy, aby budować mosty pomiędzy specjalistami w dziedzinie edukacji historycznej ze wszystkich części zjednoczonej
Europy. W 2019 r. należały do niego 83 stowarzyszenia
członkowskie reprezentujące aż 47 krajów. EuroClio stawia na edukację obywatelską, historyczną i dotyczącą
dziedzictwa, poprzez promowanie krytycznego myślenia, spoglądania z wielu punktów widzenia, wzajemnego
szacunku i uwzględniania kontrowersyjnych zagadnień.
Do projektu „Dzielenie się europejskimi historiami”
zaproszono ekspertów-praktyków z kilku europejskich
krajów2. Jedną z ekspertek była Joanna Wojdon, profesor
Uniwersytet Wrocławskiego, kierownik Zakładu Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie, członek zarządu
Międzynarodowego Stowarzyszenia Dydaktyki Historii
i redaktor naczelna jego czasopisma naukowego: „Journal
of Research on History Didactics, History Education and
History Culture” (JHEC). Inni eksperci to: Elisabete Pereira
z Portugalii, Gentian Dedja z Albanii, Juan Carlos Ocaña
z Hiszpanii, Helen Snelson oraz Richard Kennett z Wielkiej
Brytanii, a także Iryna Kostyuk z Ukrainy.
Zaprezentowane przez nich strategie wychodzą poza
utarty schemat nauczania szkolnego, zwracając szczegól-

Aby lepiej zrozumieć cele i realizację konkretnej strategii, zaproponuję szczegółowe omówienie jednej z nich,
pozostałe natomiast przedstawię w zarysie, wskazując
jednocześnie możliwości ich adaptacji do warunków
polskich. Do analizy wybrałam propozycję Joanny Wojdon, która tak charakteryzuje ją w słowie wstępnym:
„Otacza nas historia. Jest obecna w pamiątkowych
tablicach, pomnikach, budynkach czy nazwach miejsc
w przestrzeni publicznej. Strategia ta ma na celu skłonienie uczniów do refleksji nad tym, w jaki sposób budowana jest przeszłość upamiętniana przez ludzi, dlaczego jest przedstawiana w taki, a nie inny sposób i co
zostało w niej pominięte”4.
Ekspertka jest znawcą nowego w Polsce trendu public history, czyli historii w przestrzeni publicznej,
członkinią Komitetu Sterującego Międzynarodowej Federacji Public History, przewodniczącą Komisji Historii
w Przestrzeni Publicznej Polskiej Akademii Nauk, redaktorką książki Historia w przestrzeni publicznej i wielu artykułów na ten temat, pomysłodawczynią studiów
pod tą nazwą na Uniwersytecie Wrocławskim. Nie dziwi
więc, że właśnie taką strategię zaproponowała do wykorzystania przez polskich i europejskich edukatorów.
Strategia zachęca uczniów do wyszukania w swoim
mieście/wiosce tablic pamiątkowych, pomników i nazw
nadawanych ulicom, placom, budynkom, dzielnicom,

Izabela Lewandowska

S

trategia dydaktyczna wyraża globalne podejście do
procesu kształcenia, obejmujące nie tylko metody
i techniki, ale także organizację kształcenia i ogólną
postawę nauczyciela wobec działań edukacyjnych
szkoły. W kształceniu historycznym na uwagę zasługują dwie strategie dydaktyczne: nauczanie problemowe oraz nauczanie przez organizowanie pracy badawczej uczniów1. Obie przyświecały Fundacji
Evens oraz Europejskiemu Stowarzyszeniu Edukatorów
Historii EuroClio, którzy zainicjowali dzielenie się pomysłami na opracowanie strategii dotyczącej lepszego
zrozumienia złożonego, wieloaspektowego i ponadnarodowego charakteru historii europejskiej.

Przykład nowoczesnej strategii
uczenia się i nauczania

1
C. Nowarski, Strategie dydaktyczne, [w:] Współczesna dydaktyka historii. Zarys encyklopedyczny dla nauczycieli i studentów, pod red.
J. Maternickiego, Warszawa 2004, s. 352‒354.
2
https://www.euroclio.eu/project/sharing-european-histories/ [dostęp: 28.10.2021].
3
https://www.euroclio.eu/resource/39160/ [dostęp: 28.10.2021].
4
Dzielenie się europejskimi historiami. Strategie dydaktyczne, red. K. Tomko, S. Stegers, wyd. EuroClio, 2021, s. 86, https://www.euroclio.eu/
wp-content/uploads/Polish-Sharing-European-Histories-Full-Publication.pdf [dotęp: 28.01.2022].

Dzielenie się
Europejskimi
Historiami
STRATEGIE DYDAKTYCZNE

]] Kiedy powstał dany obiekt upamiętniający
przeszłość?

]] Kto go stworzył?
]] Z czyjej powstał inicjatywy?
]] Jakie okoliczności doprowadziły do jego powstania?

]] Co upamiętnia?
]] Czy odnosi się do wydarzenia o charakterze lo-

kalnym, krajowym, międzynarodowym, czy też
łączącym te kategorie?
]] Do jakiego tematu nawiązuje (polityka, kultura,
religia itp.)?
]] Jakich okresów historycznych dotyczy?
]] Czy dany obiekt upamiętniający (np. nazwa ulicy) zmieniał się z biegiem czasu?7

Dzielenie się europejskimi historiami. Strategie dydaktyczne, red. K. Tomko, S. Stegers, wyd. EuroClio, 2021

5

Zob. szerzej: J. Rulka, Przemiany świadomości historycznej młodzieży, Bydgoszcz 1991; I. Lewandowska, Świadomość – świadomość
historyczna – świadomość regionalna. Założenia teoretyczne. Przegląd badań, „Edukacja Humanistyczna” 1998, nr 4, s. 5‒28.
6
Zob. J. Maternicki, Wielokształtność historii, Warszawa 1990; J. Topolski, Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej,
Warszawa 1996.
7
Dzielenie się europejskimi historiami, dz. cyt., s. 89.
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szkołom i innym miejscom w przestrzeni publicznej.
Zadaniem uczniów jest poznanie, kogo upamiętniają
nazwy, dla kogo i kiedy zostały stworzone, czyim interesom służą, jak również kogo i z jakich powodów wykluczają. Młodzi ludzie powinni uświadomić sobie,
że praktyki upamiętniania zmieniały się z biegiem
czasu, szczególnie po II wojnie światowej, po przełomie ustrojowym 1989 r., ale też zmieniają się w czasach współczesnych. Strategia może być wykorzystana
jako odrębna lekcja w terenie lub jako alternatywa dla
wycieczek klasowych, podczas których zazwyczaj uczniowie poznają zabytki i przeszłość historyczną, a nie to,
w jaki sposób historia jest przekazywana.
Ma to oczywiście związek z kształtowaniem świadomości historycznej, która odbywa się na trzech poziomach: 1) wiedzy, 2) wartości i ocen, 3) działania5. Celem
strategii jest pokazanie, że historia jest narracyjnym
konstruktem, do którego należy odnosić się w sposób
krytyczny. Pojęcie historii także występuje w trzech
wymiarach: jest to 1) przeszłość, która się wydarzyła,
2) narracja o przeszłości, którą konstruuje historyk na
podstawie źródeł, dostępnej literatury i własnych przemyśleń, 3) nauka akademicka i szkolna6.
Czego potrzeba, aby zastosować tę strategię na lekcjach? Najpierw należy przygotować materiały, tj.

Przed wycieczką powinniśmy jako nauczyciele (edukatorzy) wprowadzić uczniów w realia epoki historycznej, aby podczas wycieczki uczniowie mogli skonfrontować zebrane informacje z zastaną w przestrzeni
rzeczywistością, sporządzić notatki, wypełnić przygotowaną wcześniej kartę pracy. Dyskusja po wyciecze
jest bardzo ważnym elementem tej strategii, podczas
której uczniowie odpowiadają na pytania postawione
wcześniej, służące im do analizy obiektu. Próbują także
odpowiedzieć na pytania uzupełniające, które pomogą
im lepiej zrozumieć procesy upamiętniania.
Przed zastosowaniem tej strategii dydaktycznej nauczyciele powinni zdawać sobie sprawę, z jakimi przeszkodami mogą się borykać. Wcześniejsze przemyślenie mogących pojawić się trudności pomoże lepiej
sobie z nimi poradzić w trakcie realizacji. Zajęciem
czasochłonnym i wymagającym dobrej organizacji jest
samo przygotowanie wycieczki, a także wyszukanie
w swojej okolicy odpowiedniej liczby czy jakości obiektów upamiętniających. W razie niemożności zorganizowania wycieczki tradycyjnej Joanna Wojdon proponuje
zastosowanie jej wersji wirtualnej, która może odbywać
się do każdego miejsca na ziemi.
Podczas analizy należy wspierać uczniów radzących sobie gorzej, tj. do analizy wybrać stosunkowo łatwe do omówienia obiekty lub praktyki upamiętniania;
wybrać mniejszą liczbę obiektów albo też mniejszą liczbę
aspektów do uwzględnienia w analizie. Uczniom radzącym sobie lepiej należy zaś wyznaczyć ambitniejsze
zadania, np. podczas wycieczki mogą oni przeprowadzić
ankietę wśród przechodniów, wcześniej opracowując do
niej pytania; porównać praktyki upamiętniania w innych

wzbogacamy lekcje historii

wybrać miejsce lub miejsca historyczne, które będziemy analizować, a następnie przygotować informacje
o obiektach upamiętniających. Do analizy mogą posłużyć następujące pytania:
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miastach; można też ich zachęcić do przestudiowania
materiałów prasowych lub lokalnych źródeł.
Autorka strategii wybrała do szczegółowej analizy swoje
rodzinne miasto – Wrocław. Jest ono przykładem miasta,
które na przestrzeni wieków wielokrotnie zmieniało przynależność państwową, co jest typowe dla polskich Ziem
Zachodnich i Północnych, ale też innych obszarów pogranicza8. Na początku XXI w. we Wrocławiu na placu Nankiera
powstała tzw. ścieżka historii miasta umieszczona na chodniku. Podobny pomysł zrealizowany został m.in. w Polanicy
Zdrój. Zadaniem uczniów jest analiza tablic historycznych,
a także zaprojektowanie kolejnych, z uwzględnieniem nowych wydarzeń (także kulturalnych, sportowych, gospodarczych czy innych). Podczas wycieczki uczniowie powinni odnieść się do każdej tablicy i określić:

]] Jaki jest związek tablicy upamiętniającej z hi]]
]]
]]
]]
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storią polityczną, społeczną, kulturową, gospodarczą?
Jakiej grupy etnicznej, religijnej czy narodowej
dotyczy?
Czy jest częścią historii lokalnej, regionalnej,
państwowej, międzynarodowej lub kilku naraz?
Jakie zmiany odzwierciedla?
Jakich sfer życia dotychczasowe tablice nie dotykają i dlaczego?9

Powyższe elementy analizy mogą znaleźć się na przygotowanej wcześniej przez nauczyciela karcie pracy,
którą uczniowie wypełniają podczas wycieczki lub
w domu. W dodatkowej pracy uczniowie mogą zaproponować własne pomysły na upamiętnienie w swojej
miejscowości i odpowiedzieć na pytania:

]] Jak będzie wyglądał obiekt upamiętniający twojego pomysłu?

]] Jaką nazwę nadasz wybranej przestrzeni publicznej?
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]] Czy pojawi się tam tablica pamiątkowa lub in-

skrypcja? Jeżeli tak, to co będzie na niej napisane?
]] Z jakiego powodu zaproponowany obiekt upamiętniający powinien znaleźć się w przestrzeni
publicznej?
]] Jakiemu celowi służy?
]] Czy może z czasem ulec zmianie? Co może mieć
na to wpływ?10

Możliwości zastosowania w polskiej
szkole

Pozostałe strategie zaproponowane przez europejskich ekspertów są również bardzo interesujące. Elisabete Pereira zaproponowała „Wykorzystanie biografii
przedmiotów, aby ukazać wzajemne powiązania naszych
przeszłości”11. Jak napisała we wstępie do swojego tekstu: „Biografia przedmiotu, czyli zbiór źródeł mówiących
o tym, jak dany przedmiot powstał, kto był jego właścicielem i gdzie był używany i przechowywany, ujawnia
pomijane zazwyczaj postaci z przeszłości i wprowadza
nowe perspektywy historyczne”. W polskiej edukacji zaproponowałabym wykorzystanie jej na kilka sposobów.
Jedną z nich jest zaprezentowanie przez uczniów
przedmiotu z archiwum rodzinnego, szczególnie jeśli
ma długą historię sięgającą chociażby czasów powstania
styczniowego, II wojny światowej lub wiąże się z powojennymi migracjami ludności. Drugą opcją jest analiza
konkretnego obiektu z lokalnego muzeum. W tym
celu koniecznie trzeba by skontaktować się z kustoszem,
aby pomógł wybrać zabytek ruchomy mający ciekawą proweniencję i historię. Trzecią zaś, o charakterze
ogólnopolskim, jest wykorzystanie zbiorów z Muzeum
Narodowego i Galerii Sztuki (w Warszawie, Krakowie,
Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie i Gdańsku), szczególnie gdy były rozkradzione w czasie wojny, a następnie
odzyskane/odkupione, albo też (jak w przypadku Warszawy) ukrywane przed niemieckim okupantem12.
Gentian Dedja opracował strategię pn. „Analiza postaci historycznych w celu zrozumienia, jak są one obecnie
postrzegane i dlaczego opinie na ich temat są rozbieżne”13. Tak scharakteryzował opisywany problem: „Wybitne postaci historyczne są często postrzegane czy
zapamiętywane niejednoznacznie w różnych miejscach
na danym kontynencie. Jedni widzieć w nich będą bohaterów, podczas gdy inni – złoczyńców. Celem tej strategii
jest nakłonić uczniów do refleksji nad tym, jak postrzegane są postaci historyczne i dlaczego tak różnie”. Autor
zaproponował kontrowersyjną postać Gavrilo Principa,
zabójcy arcyksięcia Franciszka Ferdynanda w 1914 r. Do
dnia dzisiejszego postać ta jest różnie oceniana na pomnikach, w źródłach historycznych oraz w mediach. Dla
polskiej edukacji zaproponowałabym postaci związane z naszą historią, które wciąż budzą kontrowersje,
jak chociażby Stanisław August Poniatowski, Aleksander Wielopolski, Józef Piłsudski czy Lech Wałęsa. Przy
ich analizie nie wystarczy odwołać się tylko do oceny

8
Dla porównania zob. I. Lewandowska, Oswajanie dóbr kultury, architektury i nazewnictwa a procesy integracji społecznej na Warmii
i Mazurach po II wojnie światowej, [w:] Polacy na ziemiach odzyskanych. Regiony przygraniczne w poszukiwaniu tożsamości. Przed i po akcesji,
praca zbiorowa pod red. A. Makowskiego, Szczecin 2008, s. 95‒110; taż, Zmiany nazewnictwa regionu, miast i wsi oraz przestrzeni miejskiej na
przykładzie Warmii i Mazur po II wojnie światowej, [w:] Geografia historyczna a badania społeczno-gospodarcze, pod red. J. Szczepankiewicz-Battek, Legnica‒Łódź 2009, s. 71‒80; taż, Oswajanie poniemieckiej przestrzeni nazewniczej na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej, [w:]
Nazwa dokumentem przeszłości regionu, red. J. Nowosielska-Sobel, G. Strauchold, W. Kucharski, Wrocław 2010, s. 35‒64.
9
Dzielenie się europejskimi historiami, dz. cyt., s. 94.
10
Tamże, s. 99.
11
Tamże, s. 13‒26.
12
Zob. Walka o dobra kultury. Warszawa 1939‒1945, t. 1‒2, księga zbiorowa pod red. S. Lorentza, Warszawa 1970.
13
Dzielenie się europejskimi historiami, dz. cyt., s. 27‒51. Zob. także V. Julkowska, Postaci historyczne w perspektywie historiografii i praktyk
pamięci, [w:] Historia w przestrzeni publicznej, pod red. J. Wojdon, Warszawa 2018, s. 39‒48.

Zmiany

Grupy społeczne

lokalna/
regionalna/
krajowa/
międzynarodowa

polska/czeska/
niemiecka/
żydowska/inna

polityczna/
społeczna/
kulturowa/
gospodarcza

gii i coraz częściej wykorzystywanej na lekcjach historii
i wiedzy o społeczeństwie16. Strategia pozwala uczniom
zrozumieć, że wielkie wydarzenia opisywane w podręcznikach szkolnych powinny być konfrontowane
z osobistymi historiami konkretnych osób. Dzięki temu będą mogli zauważyć różnice i podobieństwa
w postrzeganiu wydarzeń i okresów historycznych przez
osoby pochodzące z różnych środowisk, dostrzec wpływ
wielkiej historii na losy jednostek, wyczulić się na osobiste postrzeganie dziejów. Po zetknięciu się z niewysłuchanymi nigdy wcześniej głosami historii trudniej będzie
uczniom postrzegać złożone kwestie w czarno-białych
kategoriach. Na potrzeby polskiego ucznia warto wykorzystać zasoby archiwów historii mówionych z Muzeum
Polin i Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie, Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu, Bramy
Grodzkiej – Teatru NN z Lublina, archiwa dźwiękowe
w Bydgoszczy, Katowicach, Opolu czy Olsztynie.
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PRZYKŁADOWE
KARTY PRACY

Uwagi końcowe

Dzielenie się europejskimi historiami, dz. cyt., s. 97

WYKORZYSTANIE PRAKTYK UPAMIĘTNIANIA W NAUCZANIU O KONCEPCJI HISTORII JAKO NARRACYJNEGO KONSTRUKTU
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Wykorzystanie
praktyk upamiętniania
w nauczaniu o koncepcji
historii jako narracyjnego
konstruktu

Dzielenie się europejskimi historiami, dz. cyt., s. 85

Dzielenie się europejskimi historiami, dz. cyt., s. 52‒82.
Tamże, s. 100‒119.
16
Zob. np. I. Lewandowska, Oral history we współczesnej edukacji szkolnej, [w:] Amor patriae nostra lex. Oblicza polskiej niepodległości
w literaturze dokumentu osobistego, dydaktyce i edukacji historycznej. Studia i materiały dedykowane Profesor Barbarze Kubis z okazji
pięćdziesięciolecia pracy naukowo-dydaktycznej, pod red. A. Gołębiowskiej, Opole 2017, s. 57‒70.
17
Zob. J. Wojdon, Myśląc o wieloetniczności, Warszawa 2018; eadem, Czytając o wieloetniczności, Wrocław 2020; eadem, Pisząc
o wieloetniczności, Wrocław 2020.
15

17
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i upamiętniania przez Polaków, ale też oceny postaci
w innych krajach, np. w USA, Niemczech czy Rosji.
Juan Carlos Oceaña spróbował udowodnić, że: „Badanie historii idei pozwala uczyć się o ciągłości
i zmianach”14. Autor zaproponował temat jedności europejskiej, którą wraz z uczniami rozpatruje w kontekście historycznym (począwszy od starożytności), gospodarczym i kulturowym. Uczniowie pracują z tekstami
źródłowymi, osią czasu, mapami. Inne tematy, które
można analizować zarówno na lekcjach historii, jak
i wiedzy o społeczeństwie to: prawa człowieka, własność, równość, prawa wyborcze, rozdział Kościoła od
państwa. Szczególnie ten ostatni byłby ciekawy z punktu widzenia polskiej edukacji historycznej. Prześledzenie relacji Kościół – państwo na przestrzeni wieków dałoby uczniom wyobrażenie o ciągłości i zmianach, które
obserwujemy do dnia dzisiejszego.
Helen Snelson zajęła się zagadnieniem pt. „Uczenie
poprzez opowieści o tym, jak złożona jest przeszłość”15. Autorka przedstawiła scenariusz oparty na
metodzie oral history, znanej już w polskiej metodolo-
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Zaprezentowane powyżej strategie dydaktyczne pokazują, w jakim kierunku powinna iść szkolna edukacja, skoncentrowana na rozwoju myślenia historycznego, wnioskowania, wartościowania, postrzegania
historii w różnych barwach, jej ewolucji i zmiany17.
Są bazą, na podstawie której polscy nauczyciele mogą
budować własne scenariusze, dostosowując je do poziomu swoich uczniów, środowiska szkoły, historii lokalnej.

forum edukacyjne

Wspólny polsko-niemiecki podręcznik do historii:
Europa. Nasza historia
Violetta Julkowska, Andrzej Dusiewicz

P

rzez dwanaście lat (2008‒2020) polscy i niemieccy
historycy, dydaktycy i nauczyciele oraz dwa wydawnictwa podręcznikowe wspierane przez instytucje
rządowe, a także Wspólną Polsko-Niemiecką Komisję Podręcznikową Historyków i Geografów,
pracowały nad powstaniem unikalnego w skali europejskiej i światowej bilateralnego podręcznika dla polskich
i niemieckich uczniów. Podręcznik Europa. Nasza historia
dla szkół podstawowych jest już gotowy – pora zainteresować nim odbiorców: uczniów oraz nauczycieli historii.

Zmiany we współczesnym modelu
podręczników historii

Strategia nauczania zakładająca aktywny udział
uczniów w procesie edukacji, która upowszechniła się
w Polsce w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, była
ważnym impulsem zmian podręczników szkolnych. Historycy – autorzy narracji podręcznikowej – otrzymali wówczas fachowe wsparcie dydaktyków historii
i obecnie jest już normą, że w skład zespołu przygotowującego podręcznik wchodzą obok historyków również dydaktycy odpowiedzialni za koncepcję metodyczną oraz nauczyciele-praktycy. Współczesne podręczniki
wyróżniają się na pierwszy rzut oka bogatą i barwną
szatą graficzną, ale ich najważniejszym atutem, któremu warto się przyjrzeć przed decyzją o wyborze, jest to,
w jaki sposób przekazują obraz przeszłości.
Współczesne podręczniki są wielofunkcyjne, dlatego ich szata graficzna nie tyle zdobi, co raczej
umożliwia pracę nauczyciela i uczniów wokół treści
historycznych. Teksty źródłowe i materiał ikonograficzny w podręcznikach przeznaczone do analizy oraz
zestawy pytań to standard od co najmniej dwóch dekad.
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Podręczniki do historii różnią się sposobem opracowania dydaktycznego. Najlepsze skupione są na tworzeniu
bazy dydaktycznej i zainspirowaniu do wspólnej pracy nauczyciela i uczniów wokół bardzo zróżnicowanej
materii historycznej zawartej w podręczniku (teksty,
ikonografia, mapy, schematy) i przy założeniu, że narracja autora podręcznika nie jest jego dominującym
elementem.
Koncepcja współczesnego podręcznika do historii, realizowana wspólnie z zespołem redagującym,
prowadzi do przemyślanej pod kątem dydaktycznym wizualizacji i dydaktyzacji materiału historycznego. Jej celem jest kształcenie różnych kompetencji historycznych i przygotowanie uczniów do samodzielnej
interpretacji przeszłości z wielu perspektyw. Te wysokie wymagania stawiane podręcznikom budują ich
edukacyjną wartość.
Najpoważniejszym brakiem podręczników szkolnych
do historii jest mała obecność różnych dyskursów naukowych współczesnej humanistyki. Ich wprowadzenie
wydaje się niezbędne do powstania pełniejszego obrazu
przeszłości, ukazywanego z wielu perspektyw, a nawet
kontrowersyjnie, co sprzyja kształceniu myślenia historycznego. Pojawienie się różnych ujęć przeszłości prowadzi nie tylko do wzbogacenia repertuaru tematów
i metod pracy nauczycieli, lecz silnie stymuluje kształcenie nowych kompetencji, w tym interpretacji zjawisk
historycznych i społecznych w przestrzeni cyfrowej,
w której na co dzień funkcjonują uczniowie. Współczesna edukacja historyczna potrzebuje więc nowego modelu podręcznika – wielofunkcyjnego i zarazem aktywizującego, takiego, który tworzy dogodne pole działania dla
nauczycieli i uczniów na lekcjach historii. Zrealizowany
projekt wspólnego polsko-niemieckiego podręcznika do
nauczania historii spełnia te wymogi.
7.1

8

7.1

podręcznik

Nasza historia

•

EUROPA

EUROPA. Nasza historia

6

podręcznik

Nasza historia

•

EUROPA

EUROPA. Nasza historia

szkoła podstawowa

5

podręcznik

podręcznik
podręcznik

Nasza historia

•

•

Europa

EUROPA. Nasza historia

EUROPA. Nasza
Nasza historia
historia
Europa.

Wiadomości Historyczne 2/2022

5

EUROPA
Nasza historia

Okładki podręczników do poszczególnych klas szkoły podstawowej. Źródło: https://www.wsip.pl/oferta/cykle/szkola-podstawowa/historia-sp/europa-nasza-historia/
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]] Europa. Nasza historia 5 – Starożytność i śred]]
]]
]]
]]

niowiecze – podręcznik przeznaczony do klasy 5 szkoły podstawowej;
Europa. Nasza historia 6 – Dzieje nowożytne do
1815 r. – podręcznik przeznaczony do klasy 6
szkoły podstawowej;
Europa. Nasza historia 7.1 – Od kongresu wiedeńskiego do I wojny światowej – podręcznik
przeznaczony do klasy 7 szkoły podstawowej;
Europa. Nasza historia 7.2 – Dwudziestolecie
międzywojenne 1919–1939 – podręcznik przeznaczony do klasy 7 szkoły podstawowej;
Europa. Nasza historia 8 – Od wybuchu II wojny
światowej do czasów współczesnych – podręcznik
przeznaczony do klasy 8 szkoły podstawowej.

Pierwszy tom podręcznika był gotowy w 2016 r., a całość prac projektowych zakończono w 2020 r. W sumie
wzięło w nich udział 25 autorów oraz 52 tłumaczy.

Nowe rozwiązania konstrukcyjne
i dydaktyczne podręcznika

Podręcznik bilateralny różni się od dotychczas funkcjonujących podręczników do nauczania historii pod
wieloma względami. Po pierwsze powstał w dialogu
i na drodze dwustronnych uzgodnień. Polscy i niemieccy autorzy i redaktorzy wspólnie ustalali treść narracji,

Wiadomości Historyczne 2/2022

Historia projektu zaczęła się w 2008 r., kiedy ministrowie spraw zagranicznych Polski i Niemiec wsparli
ideę przygotowania dla polskich i niemieckich uczniów
wspólnego podręcznika do historii, w dwóch identycznych wersjach językowych, o identycznej szacie graficznej oraz napisanego wspólnie przez polskich i niemieckich historyków. To miał być ważny krok w procesie
polsko-niemieckiego pojednania i dialogu.
Podręczniki miały powstać w oparciu o wieloletnie
doświadczenie współpracy polskich i niemieckich historyków oraz dydaktyków ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej Historyków i Geografów,
dlatego pierwszym etapem projektu realizowanym
w latach 2008‒2010 było opracowanie przez ekspertów
Komisji całościowej koncepcji podręcznika w formie
„Zaleceń”, które miały być punktem wyjścia dla pracy
autorów i wydawnictw.
Kolejny krokiem było zaproszenie konkursowe skierowane w listopadzie 2011 r. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do polskich wydawców edukacyjnych,
dotyczące przygotowania podręcznika wspólnie ze
wskazanym wydawcą niemieckim. Do konkursu przystąpiły Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, mające
bogate doświadczenie w przygotowywaniu podręczników dla wszystkich typów szkół, co zadecydowało o ich
wyborze do realizacji projektu. Partnerem po stronie
niemieckiej było wydawnictwo Universum z Wiesbaden (od 2014 r. pod zmienioną nazwą Eduversum
GmbH Verlag und Bildungsagentur). O wyborze tego
wydawnictwa zdecydował m.in. fakt, że jako pierwsze
w Niemczech przygotowało dla uczniów niemieckich
podręczniki do nauki języka polskiego.
Rząd i instytucje naukowe obu państw zdawały sobie
sprawę, że przygotowanie całego pakietu podręczników jest niezwykle trudnym, kosztownym i czasochłonnym przedsięwzięciem, dlatego wydawcy
otrzymali wsparcie finansowe i merytoryczne. Ze strony rządowej prace koordynowała Rada Zarządzająca,
w skład której wchodzili przedstawiciele wszystkich
instytucji zaangażowanych w projekcie. Po stronie polskiej były to: Ministerstwo Edukacji Narodowej; Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP; Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP; Narodowy Instytut
Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów; Fundacja Współpracy
Polsko-Niemieckiej; Wspólna Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa Historyków i Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie oraz Centrum im. Willy’ego Brandta we Wrocławiu.
Po stronie niemieckiej pomocą służyły: Ministerstwo
Spraw Zagranicznych RFN; Konferencja Ministrów Edukacji, Nauki i Kultury Krajów Związkowych RFN (pod
kierunkiem ministerstwa edukacji Brandenburgii) oraz
Instytut Międzynarodowych Badań nad Podręcznikami
Szkolnymi im. Georga Eckerta w Brunszwiku. Wsparcia
merytorycznego i dydaktycznego wydawcom udzielali przez cały czas trwania projektu polscy i niemieccy

historycy skupieni w Radzie Ekspertów, będący autorytetami w badaniach nad poszczególnymi epokami
i związani z czołowymi ośrodkami naukowymi. W sumie w pracach uczestniczyły osoby z 25 uniwersytetów oraz placówek naukowych z Berlina, Bielefeld,
Brunszwiku, Getyngi, Gießen, Jülich, Halle, Hamburga,
Kilonii, Kolonii, Krakowa, Lipska, Lublina, Lüneburga,
Moguncji, Münster, Oldenburga, Poznania, Torunia,
Warszawy, Wiednia i Wrocławia.
W 2012 r. wydawcy przystępowali do pracy zgodnie
z wytycznymi Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji
Podręcznikowej Historyków. Całość materiału została
podzielona na 4 tomy. Każdy tom tworzył polsko-niemiecki zespół autorów, redaktorów, kartografów i grafików, tak aby wersje polska i niemiecka były identyczne
pod każdym względem. Każdy z tomów uwzględnia zapisy polskiej podstawy programowej oraz zapisy podstaw programowych wszystkich landów RFN. Po konsultacjach z polskimi i niemieckimi nauczycielami
ustalono, że cały projekt będzie nosił tytuł Europa.
Nasza historia.
Wieloletnie projekty są jednak narażone na ryzyko
zmian. W wyniku reformy edukacji w Polsce, która likwidowała gimnazja, w 2016 r. nastąpiła zmiana adresata podręcznika po stronie polskiej. Rada Zarządzająca
projektu podjęła decyzję o skierowaniu podręcznika do
uczniów szkół podstawowych i dostosowaniu materiału
do tego poziomu edukacji. Wpłynęło to na ostateczny
podział materiału w podręcznikach i w efekcie cały pakiet po stronie polskiej wygląda następująco:

forum edukacyjne

Jak powstawał wspólny polsko-niemiecki
podręcznik do historii

forum edukacyjne

Warsztat historyka. Badanie fotografii jako źródła historycznego |
ROZDZIAŁ III

Drodzy
Uczniowie,
Europa. Nasza historia to szczególny
podręcznik do historii. Został napisany
wspólnie przez polskich i niemieckich
autorów. Dzięki temu poznacie europejską
historię z różnych perspektyw. Dowiecie się
również ważnych rzeczy o historii naszych
najbliższych sąsiadów. Zrozumiecie,
że społeczeństwa Europy mają bardzo
różne doświadczenia historyczne,
ale ich dzieje były zawsze ze sobą
ściśle splecione.

| Żelazo, stal,ROZDZIAŁ
| Żelazo, stal,zmienia
energia – III
industrializacja
energiaoblicze
– industrializacja
Europy i świata
zmienia oblicze Europy i świata

Na osi czasu pokazano
najważniejsze wydarzenia
dotyczące danego tematu
i ich datację.
ok. 1850 r.
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108

rozDział i

1891 r.
Rozpoczęcie
budowy Kolei
Transsyberyjskiej
w Cesarstwie
Rosyjskim

18161821
r. r.

1821 1825
r. r.
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Powstaje
Uniwersytetu
Towarzystwo
Warszawskiego
Patriotyczne

Powstaje
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Towarzystwo
zostaje stłumione W Rosji zostaje stłumione
Patriotyczne
powstanie dekabrystów powstanie dekabrystów
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Jak zorganizowaneJak
było
zorganizowane było
Królestwo Polskie?Królestwo Polskie?
15

20

?

Ustawa konstytucyjna Królestwa
Ustawa konstytucyjna
Królestwa uważanym i iako
publicznego
publicznego
taki karanym
uważanym i iako taki karanym
Polskiego, 17 listopada 1815Polskiego,
r.
17 listopada
1815 r.[…]
będzie.
będzie. […]
25 Art. 28.
25 Art.
(fragmenty w oryginalnej (fragmenty
pisowni): w oryginalnej
pisowni):
Wszystkie czynności
publiczne
28. Wszystkie czynności publiczne
Administracyine, Sądowe i Administracyine,
Woyskowe,
Sądowe i Woyskowe,
1 Art.
Art. 1. Królestwo Polskie iest
na 1.zawsze
Królestwo Polskie
na zawsze
beziest
żadnego
wyłączenia, odbywać
bez żadnego
się wyłączenia, odbywać się
połączone z Cesarstwem Rossyiskiém.
połączone z[…]
Cesarstwem
[…]
będąRossyiskiém.
w ięzyku Polskim.
będą w ięzyku Polskim.
Art. 11. Religia Katolicko-Rzymska
Art. 11. Religia Katolicko-Rzymska
Art. 29. Urzędy publiczne, cywilne
Art. 29. Urzędy publiczne, cywilne
30 i woyskowe
30 i woyskowe
wyznawana przez naywiększą
wyznawana
część przez naywiększą
część
nie będą mogły
bydź
nie będą mogły bydź
5 Mieszkańców
Mieszkańców Królestwa Polskiego,
będzieKrólestwa
Polskiego, będzie
sprawowane
tylko przez Polaków.
sprawowane
[…] tylko przez Polaków. […]
przedmiotem szczególnieyszéy
przedmiotem
opieki szczególnieyszéy
Art. 41. Królopieki
mianuie Senatorów,
Art. 41.
Ministrów,
Król mianuie Senatorów, Ministrów,
Rządu, nie uwłaczaiąc przezRządu,
to wolności
nie uwłaczaiącRadzców
przez to wolności
Stanu […], Prezesów
Radzców
i Sędziów
Stanu […], Prezesów
Il. 2. i Sędziów
Godło powstałego Il. 2. Godło powstałego
innych wyznań […]. Różność
innych
wyznań
wyznań […]. Różność
różnychwyznań
Sądownictw do nominacyi
różnych Sądownictw downominacyi
1815 r. Królestwa Polskiego;
w 1815 r. Królestwa Polskiego;
35 Królewskiéy
Chrześciańskich, nie będzieChrześciańskich,
stanowić
nie35będzie
stanowić
Królewskiéy
zachowanych,
Agentów zachowanych,
Agentów
rysunek
rekonstrukcyjny. rysunek rekonstrukcyjny.
10 żadnéy
żadnéy [różnicy] w używaniu
praw[różnicy] w używaniu
praw
Dyplomatycznych
i handlowych,
Dyplomatycznych i handlowych,
cywilnych i politycznych. […]
cywilnych i politycznych.
[…] wszystkich innych Urzędników
tudzież
tudzież wszystkich innych Urzędników
Art. 16. Wolność druku iest Art.
zaręczona.
16. Wolność drukuadministracyjnych
iest zaręczona. […].
administracyjnych […].
Prawo przepisze śrzodki ukrócenia
Prawo przepisze
iéy
śrzodki
iéy K r ó l a iArt.
Art.ukrócenia
86. W osobie
w dwoch
86. W osobie K r ó l a i w dwoch
40 Izbach Seymowych polega
40 Izbach
nadużyciów.
nadużyciów.
WładzaSeymowych polega Władza
15 Art.
Art. 17. Prawo rozciąga swą
opiekę
17. Prawo
zarówno
rozciągaprawodawcza
swą opiekę zarówno
[…].
prawodawcza […].
do wszystkich Obywateli bez
do żadnéy
wszystkich Obywateli
Art.bez
138.żadnéy
Sądownictwo iest Art.
Konstytucyinie
138. Sądownictwo iest Konstytucyinie
różnicy stanu i powołania. […]
różnicy stanu i powołania.
[…]
niepodległe.
niepodległe.
Art. 26. Wszelka własność […],
Art.iest
26. Wszelka
świętą własność […], iest świętą
i nietykalną. […] Ktokolwieki nietykalną.
nachodzi cudzą
[…] Ktokolwiek
cudzą
Dzienniknachodzi
Praw Królestwa
Polskiego, t.Dziennik
I (1816), Praw
nr 1, Królestwa Polskiego, t. I (1816), nr 1,
s. 2–103.
s. 2–103.
własność, za gwałciciela20bezpieczeństwa
własność, za gwałciciela
bezpieczeństwa

?

1. Na podstawie tekstu przedstaw
1. Na podstawie
okoliczności
tekstu
powstania
przedstaw
Królestwa
okoliczności
Polskiego.
powstania Królestwa Polskiego.
2. Wykorzystując Il. 2. oraz
2. ŹR.
Wykorzystując
1., omów relacje
Il. 2. łączące
oraz ŹR.Rosję
1., omów
i Królestwo
relacje Polskie.
łączące Rosję i Królestwo Polskie.
które artykuły
ŹR. 1.konstytucji
powiedz, które
były szczególnie
artykuły konstytucji
ważne dla
były
Polaków.
szczególnie ważne dla Polaków.
3. Na podstawie ŹR. 1. powiedz,
3. Na podstawie
4. Przeczytaj art. 41, 86 i 138
4. konstytucji
Przeczytaj art.
i na41,
ich86
podstawie
i 138 konstytucji
oceń, czy
i nakonstytucja
ich podstawie
mogła
oceń,
stać
czy
siękonstytucja
źródłem mogła stać się źródłem
konfliktu między carem a konfliktu
Polakami.między
Uzasadnij
carem
swoje
a Polakami.
zdanie. Uzasadnij swoje zdanie.
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| Europa 1815–1848:
ROZDZiał
na drodze
i | Europa
do wolności
1815–1848:
i braterstwa
na drodze do wolności i braterstwa

1.9 1.9

przeprowadzonych
badań. Powiedz, jak
osoba wykonawcy
może wpływać na wia
rygodność badania.

Polacy i emigranci polskojęzyczni w Zagłębiu Ruhry –
podział ze względu na płeć
ROK

MĘŻCZYŹNI

1890

10 145

88 745

1910

LICZBA KOBIET
NA 100 MĘŻCZYZN

KOBIETY

25 539

1900

39,7

53 969

171 892

60,8

131 930

76,8

Ch. Kleßmann, Polnische Bergarbeiter im Ruhrgebiet 1870–1945, Göttingen 1978, s. 268. Dane pochodzą ze Statystyk pruskich
opracowanych przez niemieckie Królewskie Biuro Statystyczne z Berlina.
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Test kompetencji |

Test kompetencji |

mężczyźni

28,42%

Najważniejsze pojęcia
zostały wyjaśnione
na marginesach.

•
•

oraz trendy można
wyciągnąć z danych
przedstawionych
na wykresach.
Odnieś się do uzyska
nych wyników.
Wykorzystując wiedzę
z rozdziału 3.5,
przedstaw możliwe
przyczyny zmian.

3. Interpretacja

• Oceń, czy przedsta

wione dane są wystar
czające, aby uzyskać
rzetelny wynik badania.

kobiety

37,81%

71,58%

43,44%

62,19%

1890

1900

Liczba

Etapy pracy

56,56%

1910

mężczyźni

mężczyźni

kobiety

kobiety

1. Opis

• Opisz osoby, przedmio

200 000

ty i miejsce pokazane
na obu zdjęciach.

150 000

100 000

• Wyjaśnij, czy graficzne
pokazanie danych
z tabeli jest czytelne
i pomocne w badaniu.

• Oceń każdy z przedsta

wionych tutaj sposo
bów prezentacji danych
statystycznych.

50 000

0

1890

1900

1905

1910

Rok

1890 r.

1900 r.

2. Analiza

1910 r.

• Wyjaśnij postawę ciała,

IL. 1. Przykładowe typy diagramów ilustrujących dane statystyczne z tabeli.
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gesty i mimikę osób
na IL. 5. Jakie jeszcze
szczegóły zauważasz?

Rozpisane na marginesie
etapy pracy uczą analizy
materiału źródłowego.

• Zbadaj, jaką technikę

•
Zadania na końcu
pozwolą na sprawdzenie
i utrwalenie wiedzy.

•

1

8. W roku 1832 (W) / 1848 8.
(H),Wpo
roku
upadku
1832 (W)
powstania
/ 1848 (H),
listopadowego,
po upadku powstania
w Niemczech
listopadowego, w Niemczech
ogłoszono deklarację solidarności
ogłoszono
z Polską.
deklarację solidarności z Polską.
5

Zadanie 2. Sprawdź swoją
Zadanie
wiedzę
2. iSprawdź
umiejętność
swoją
interpretacji
wiedzę i umiejętność
źródła.
interpretacji źródła.

3

4

5 3

1

4

6

5

7

6

Źródła, rysunki
rekonstrukcyjne,
ilustracje ułatwiają
poznanie tematu
i pozwalają
na samodzielną pracę.

ŹR. 1. Julius Mosen, PułkŹR.
Czwarty
1. Julius Mosen, Pułk Czwarty
1 1. Tysiąc
1. Tysiąc uklękło, by w Warszawie
przysiąc,
uklękło, by w 7.
Warszawie
W ponurejprzysiąc,
mgle przechodzi
7. W
z polskiej
ponurejziemi
mgle przechodzi z polskiej ziemi
że bez wystrzału stoczą święty
że bez
bój!
wystrzału stoczą
święty bój!
dziesięciu
mężnych za granicę
dziesięciu
Prus, mężnych za granicę Prus,
10 wszyscy
Doboszu, bij! Do bitwy rusza
Doboszu,
tysiąc bij! Do bitwy
rusza tysiąc
posępni kroczą,10wszyscy
wszyscyniemi,
posępni kroczą, wszyscy niemi,
i bagnetowi los zawierza swój.
i bagnetowi los zawierza
swój.„Kto idzie?” Szeregawwtem:
a wtem:
ziemię„Kto
wrósł.
idzie?” Szereg w ziemię wrósł.
5 Niech
Niech Polska, pomna świeżych
jeszcze
Polska,
szram,
pomna świeżych
jeszcze szram,
I głos: „Dziesięciu,
których zliczysz
I głos: „Dziesięciu,
sam,
których zliczysz sam,
zna Czwarty Pułk i niech współczuje
zna Czwarty
nam.
Pułk i niech
współczuje
to Czwarty
Pułk!nam.
A reszta leży
to Czwarty
tam!” Pułk! A reszta leży tam!”
[…]
[…]
J. Mosen, Pułk Czwarty, w: http://bibliotekapiosenki.pl/Pulk_Czwarty,
J. Mosen, Pułk Czwarty, w: http://bibliotekapiosenki.pl/Pulk_Czwarty,
przeł. R. Stiller; dostęp: 19.09.2016. przeł. R. Stiller; dostęp: 19.09.2016.
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Zadanie 4. Sprawdź swoją
Zadanie
wiedzę
4. iSprawdź
umiejętność
swoją
prezentowania
wiedzę i umiejętność
własnej prezentowania
opinii.
własnej opinii.
ŹR. 2. Czeski ruch narodowy
ŹR. 2. Czeski ruch narodowy

iL. 1. Kongres, kolorowa karykatura
iL. 1. Kongres,
z epokikolorowa
przedstawiająca
karykatura
zachowanie
z epoki przedstawiająca
wielkich mocarstw
zachowanie wielkich mocarstw
na kongresie wiedeńskim 1814–1815.
na kongresie wiedeńskim 1814–1815.
(1) Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord
(1) Charles-Maurice
(czytaj:
de Talleyrand-Périgord
szarl moris de talejrą(czytaj:
perigor),
szarl
minister
moris de
spraw
talejrą perigor), minister spraw
zagranicznych Francji; (2) Robert
zagranicznych
Francji;stiuart),
Stewart (czytaj:
(2) Robert
wicehrabia
Stewart Castlereagh
(czytaj: stiuart),
(czytaj;
wicehrabia
kastlerei),
Castlereagh (czytaj; kastlerei),
minister spraw zagranicznych
minister
Wielkiej
spraw
Brytanii;
zagranicznych
Wielkiej
Brytanii; (3)
(3) cesarz Austrii
Franciszek
I; (4)
cesarz
cesarz
Austrii
Rosji Franciszek
Aleksan- I; (4) cesarz Rosji Aleksander I; (5) król pruski Fryderykder
I; (5) król
Wilhelm
III; pruski
(6) królFryderyk
saski Fryderyk
Wilhelm
August
III; (6) I;król
(7) postać
saski Fryderyk
wyobrażająca
August I; (7) postać wyobrażająca
Republikę Genui.
Republikę Genui.
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4a. Przedstaw własnymi 4a. Przedstaw własnymi
słowami treść ŹR. 2.
słowami treść ŹR. 2.

4b. Wyjaśnij, jakie role
W kwietniu 1848 r. parlament
W kwietniu
frankfurcki
1848 r. parlament
frankfurcki
wzdłuż granicy
cesarstwa rosyjskiego,
wzdłuż granicy cesarstwa rosyjskiego,
Austria,
zaprosił czeskiego historyka
zaprosił
Františka
czeskiego historyka
Františka
istnieją liczne
narody, różniące
istnieją
się liczne narody, różniąceodgrywają:
się
Związek Niemiecki
20frantiszka
20 językiem,
Palacký ’ego (czytaj: frantiszka
Palacký
palackiego)
’ego (czytaj:
znacząco palackiego)
pochodzeniem,
znacząco pochodzeniem, językiem,
orazWołosi,
Czechy
do udziału w swoich pracach.
do udziału w swoich historią
pracach.i zwyczajami – Słowianie,
historiąWołosi,
i zwyczajami – Słowianie,
w poglądach
Odpowiedział on następującym
Odpowiedział
listem: on następującym
listem: by nie Madziarzy
Madziarzy i Niemcy,
wspomnieć
i Niemcy, by nie wspomnieć
Palacký’ego.
o Grekach, Turkach i Albańczykach
o Grekach,
– żaden
Turkach i Albańczykach
– żaden
1 Nie mogę
Nie mogę skorzystać z Państwa
zapro-skorzystać zz Państwa
zapronich nie jest
sam w sobie zwystarczająco
nich nie jest sam w sobie4c.
wystarczająco
Przedyskutujcie
25 mocny,
25 mocny,
szenia, szanowni Panowie, szenia,
ani osobiście
szanowni Panowie,
aniaby
osobiście
swojemu silnemu
sąsiadowi
aby swojemu silnemu w
sąsiadowi
klasie słuszność
ani poprzez oddelegowanie
aninapoprzez
moje oddelegowanie
na mojedać odpór po
na wschodzie
nawsze
wschodzie
czasy; dać odpór po wsze
czasy;
poglądów
miejsce innego „prawdziwego
miejsce
patrioty”
innego „prawdziwego
patrioty”
mogliby to
uczynić, jeśli połączy
mogliby to uczynić, jeśli połączy
Palacký’ego.
5 […]. Jestem Czechem,jepochodzenia
[…]. Jestem Czechem, pochodzenia
wszystkie jeden i silny związek.
je wszystkie jeden i silny związek.
słowiańskiego, i wszystko tosłowiańskiego,
niewiele,
i wszystko
to niewiele,osią tego koniecznego
Najważniejszą
Najważniejszą osią tego koniecznego
30 jego
co mam i co mogę poświęciłem
co mam
służbie
i co mogę30
poświęciłem
służbie
związku ludów
jest Dunaj:
związku
centrum
ludów jest Dunaj: jego centrum
mojemu narodowi w pełnimojemu
i na zawsze.
narodowi w pełni
i na zawsze.
nie może
znajdować się więc
niedaleko
może znajdować się więc daleko
Ten naród jest wprawdzie niewielki,
Ten naród jest wprawdzie
niewielki,
od nurtu
rzeki, jeśli w ogóleod
ma
nurtu
działać
rzeki, jeśli w ogóle ma działać
10 ale od zawsze ma swój
ale od zawsze ma swój szczególny
szczególnyZaprawdę, gdyby
skutecznie.
skutecznie.
już dawno
Zaprawdę, gdyby już dawno
charakter i sam o sobie stanowi,
charakter
jegoi sam o sobie
jego
niestanowi,
było Cesarstwa
Austriackiego,
nie było Cesarstwa Austriackiego,
władcy uczestniczyli od wieków
władcywuczestniczyli
związku 35 od
wieków w związku
musielibyśmy
w interesie35Europy,
musielibyśmy
ba!
w interesie Europy, ba!
książąt niemieckich, naród książąt
sam sięniemieckich,
jednak
naród
się jednak
nawetsam
ludzkości,
sami przyczynić
nawet ludzkości,
się,
sami przyczynić się,
nigdy za naród niemiecki nie
nigdy
uważał
za naród niemiecki
uważał je utworzyć.
aby nie
jak najprędzej
aby jak najprędzej je utworzyć.
15 ani przez
ani przez innych przez wszystkie
stulecia
innych przez wszystkie stulecia
nie był za taki uważany. […]nie
Wiecie,
był zażetaki uważany.
Wiecie, że
w: […]
http://texty.citanka.cz/palacky/isr2a.html;
w: http://texty.citanka.cz/palacky/isr2a.html;
dostęp: 30.01.2018.
dostęp: 30.01.2018.
na południowym wschodzie
naEuropy,
południowym wschodzie
Europy,

4b. Wyjaśnij, jakie role
odgrywają: Austria,
Związek Niemiecki
oraz Czechy
w poglądach
Palacký’ego.
4c. Przedyskutujcie
w klasie słuszność
poglądów
Palacký’ego.
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IL. 4. Kolorowane zdjęcie Newskiego Prospektu w Sankt Petersburgu z ok. 1900 r.

• Odwołując się do eta

3c. Wyjaśnij, jak poeta 3c. Wyjaśnij, jak poeta
ocenia polskich
ocenia polskich
powstańców.
powstańców.
iL. 2. Ostatnich dziesięciu iL. 2. Ostatnich dziesięciu
Uwzględnij tytuł
Uwzględnij tytuł
żołnierzy 4. Pułku Piechoty żołnierzy 4. Pułku Piechoty
utworu.
utworu.
przekracza granicę pruską przekracza granicę pruską
3d. Do do
jakiego
obrazu 3d. Do jakiego obrazu
w 1831 r.; ilustracja do ostatniej
w 1831 r.; ilustracja
ostatniej
narodu odwołuje się
zwrotki wiersza Juliusa
zwrotki wierszanarodu
Juliusaodwołuje się
poeta.
Mosena; obraz z epoki.
Mosena; obrazpoeta.
z epoki.

nych
odpowiedziach
5. Parlament
frankfurcki opracował
5. Parlament
pierwszą
frankfurcki
konstytucję
opracował
Niemiec
pierwszą
w 1815
konstytucję
r. (Ś) / w 1849
Niemiec
r. (Ć) w 1815 r. (Ś) / w 1849 r. (Ć)
i ułóż z nich hasło.
6. Studenci z całych Niemiec
6. Studenci
zebrali się
z całych
na zamku
Niemiec
w Wartburgu
zebrali się
w na
1817
zamku
r. (O) /wwWartburgu
1832 r. (S). w 1817 r. (O) / w 1832 r. (S).
Wpisz je do zeszytu.
7. W latach 1817–1818 (n) /7.1830–1831
W latach(O)
1817–1818
w Królestwie
(n) / 1830–1831
Polskim doszło
(O) w Królestwie
do powstania
Polskim doszło do powstania
przeciw rosyjskiemu panowaniu.
przeciw rosyjskiemu panowaniu.

fotograficzną zastoso
wano (uporządkowanie
postaci i przedmiotów,
perspektywę, oddale
nie, ujęcie).
Pomyśl, czy fotografie
mogą być zaaranżowa
ne. Jeśli tak – po czym
możesz to poznać?
Zastanów się, na czyje
zlecenie mógł pracować
fotograf.

3. Interpretacja

3b. Umieść opisane w obu3b. Umieść opisane w obu
zwrotkach wydarzenia zwrotkach wydarzenia
w kontekście histo
w kontekście histo
rycznym.
rycznym.

Belgia osiągnęła
Belgia
/ w osiągnęła
1848 r. (a) niezależność
w 1830 r. (L) / w
i stała
1848się
r. (a)
monarchią
niezależność i stała się monarchią
1a. W każdym zdaniu
1a. W1. każdym
zdaniu w 18301.r. (L)
przedstawiono dwie
przedstawiono
dwie
konstytucyjną.
konstytucyjną.
daty. Zdecyduj, która
daty. Zdecyduj, która
2. Dzięki wsparciu mocarstw
2. Dzięki
europejskich
wsparciu
Grecja
mocarstw
uzyskała
europejskich
niepodległość
Grecja
wuzyskała
1829 r. (!)niepodległość w 1829 r. (!)
z nich jest właściwa
z nich jest właściwa
czy w 1842 r.? (?).
czy w 1842 r.? (?).
i zaznacz ją.
i zaznacz ją.
3. Kongres wiedeński obradował
3. Kongres
w latach
wiedeński
1814–1815
obradował
(Ś) / w 1830–1831
w latach 1814–1815
(R).
(Ś) / w 1830–1831 (R).
1b. Wypisz litery umiesz 1b. Wypisz litery umiesz
4. Ludwik
Napoleon Bonaparte
4. Ludwik
został
Napoleon
prezydentem
Bonaparte
Francji
został
w 1813
prezydentem
r. (P) / w 1848
Francji
r. (n). w 1813 r. (P) / w 1848 r. (n).
czone przy popraw
czone
przy popraw
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tem badania, w jakim
czasie je przeprowadzo
no i na jakim obszarze.

Poeta niemiecki Julius Mosen
Poeta
(1803–1867)
niemieckinapisał
Julius Mosen
wiersz,(1803–1867)
który poświęcił
napisał
4. Pułkowi
wiersz, który
Piechoty
poświęcił
–
4. Pułkowi
Piechotywłasnymi
–
3a. Przedstaw
3a. Przedstaw własnymi
najbardziej znanej polskiejnajbardziej
jednostce znanej
wojskowej
polskiej
walczącej
jednostce
w powstaniu
wojskowej
listopadowym
walczącej w powstaniu listopadowym
słowami sceny
słowami sceny
w latach 1830–1831. Poniżejwpierwsza
latach 1830–1831.
i ostatniaPoniżej
zwrotka
pierwsza
wiersza:i ostatnia zwrotka wiersza:
ukazane w obydwu
ukazane w obydwu
strofach wiersza.
strofach wiersza.

Zadanie 1. Sprawdź swoją
Zadanie
wiedzę.
1. Sprawdź swoją wiedzę.

2a. Dokonaj interpretacji 2a. Dokonaj interpretacji
karykatury. Wykonaj
karykatury. Wykonaj
wszystkie etapy pracy, wszystkie etapy pracy,
które zostały przed
które zostały przed
stawione w Warsztacie stawione
w Warsztacie
1
historyka na s. 17.
historyka na s. 17.2

tabeli oraz z nazwami
wierszy i kolumn.

• Przedstaw wykonawcę

Zadanie 3. Sprawdź swoją
Zadanie
wiedzę
3. iSprawdź
umiejętność
swoją
pracy
wiedzę
z różnymi
i umiejętność
rodzajami
pracy
źródeł.
z różnymi rodzajami źródeł.

Test kompetencji
Test kompetencji

nych odpowiedziach
i ułóż z nich hasło.
Wpisz je do zeszytu.

Tutaj znajdują się
informacje
o wydarzeniach,
które rozgrywały się
równolegle do opisanych
w treści lekcji.

ŹR. 1. Postępowa ustawa
ŹR.zasadnicza?
1. Postępowa ustawa zasadnicza?

1

1

6

2

Konstytucja
– akt prawny, Konstytucja – akt prawny,
Działania Aleksandra Działania
I sprawiły,Aleksandra
że w 1815 r.Ispołeczeństwo
sprawiły, że w polskie
1815 r. społeczeństwo
przeżywało polskie
przeżywało
określany
takżedo
jako
ustawa określany także jako ustawa
okres prawdziwej fascynacji
okres prawdziwej
carem. Wierzono
fascynacji
w jego
carem.
dobreWierzono
intencje iwchęć
jegodo
dobre
prze-intencje
i chęć
przezasadnicza, która zazwyczaj zasadnicza, która zazwyczaj
strzegania konstytucji.strzegania
Autonomia,
konstytucji.
postępowaAutonomia,
konstytucjapostępowa
i narodowakonstytucja
administrai narodowa
administrama najwyższą moc prawną ma najwyższą moc prawną
cja przyczyniły się do tego,
cja przyczyniły
że wielu Polaków
się do tego,
uważało
że wielu
Królestwo
Polaków
Polskie
uważało
za namiastKrólestwo Polskie
namiastw systemieza
źródeł
prawa
w systemie źródeł prawa
kę wolnej ojczyzny. kę wolnej ojczyzny.
w państwie.
w państwie.

Terytorium Rzeczypospolitej
Terytorium
Obojga
Rzeczypospolitej
Narodów z 1772Obojga
r. na kongresie
Narodówwiedeńskim
z 1772 r. na kongresie
zowiedeńskim zostało na nowo podzielone
stało
między
na nowo
trzech
podzielone
zaborców.
między
Królestwu
trzechPrus
zaborców.
przypadły
Królestwu
Prusy Prus przypadły Prusy
Zachodnie, Warmia, Gdańsk
Zachodnie,
i Wielkie
Warmia,
Księstwo
Gdańsk
Poznańskie.
i Wielkie Galicja
Księstwo
pozostała
Poznańskie.
pod Galicja pozostała pod
panowaniem austriackim.
panowaniem
Kraków ogłoszono
austriackim.
wolnym
Kraków
miastem
ogłoszono
pod kontrolą
wolnym wszystmiastem pod kontrolą wszystIl. 1. Widok Wystawy
Il. 1. Widok Wystawy
kich zaborców. Do imperium
kich zaborców.
rosyjskiego
Do imperium
niezmiennie
rosyjskiego
należały obszary
niezmiennie
wschodnie
należały obszary wschodnie
Sztuk Pięknych w WarszawieSztuk Pięknych w Warszawie
Rzeczypospolitej,
dawnej
a Królestwo
Rzeczypospolitej,
Polskie zostało
a Królestwo
połączone
Polskie
z nimzostało
stałą unią
połączone
per- z nim stałą unią perw 1828 r.; W. Kasprzycki,
w 1828 r.;dawnej
W. Kasprzycki,
Oznaczało to,sonalną.
że car Aleksander
OznaczałoI to,
byłżejednocześnie
car Aleksander
królem
I byłpolskim.
jednocześnie
Króle-królem polskim. Króleobraz z 1828 r. Wystawa obraz z sonalną.
1828 r. Wystawa
odbyła się na Uniwersytecieodbyła się
na Uniwersytecie
ok.128
3,3 tys.
milionów
mieszkańców.
ok. 3,3 milionów mieszkańców.
stwo
obejmowało obszar
stwo
128obejmowało
tys. km² i miało
obszar
km² i miało

ROZDZiał i

• Zapoznaj się z tytułem
• Powiedz, co jest tema

• Powiedz, jakie wnioski

W tym samym
czasie w Europie

1. 1818–1819 – część państw
1. Związku
1818–1819 – część państw Związku
Niemieckiego (Badenia, Bawaria,
Niemieckiego (Badenia, Bawaria,
Wirtembergia, Hanower) otrzymuje
Wirtembergia, Hanower) otrzymuje
konstytucje.
konstytucje.
2. 1821 – wybuch wojny 2. 1821 – wybuch wojny
o niepodległość w Grecji. o niepodległość w Grecji.
3. 1823 – odtworzenie monarchii
3. 1823 – odtworzenie monarchii
absolutnej w Hiszpanii. absolutnej w Hiszpanii.
4. 1830 – rewolucja lipcowa
4. we
1830Francji.
– rewolucja lipcowa we Francji.
5. 1830 – wybuch rewolucji
5. w
1830
Belgii.
– wybuch rewolucji w Belgii.

1825 r.

W listopadzie 1815 r. królestwo
W listopadzie
otrzy1815 r. królestwo otrzymało konstytucję, stając
mało
się konstytucję,
monarchią stając się monarchią
konstytucyjną. Powstała
konstytucyjną.
niespójna sy-Powstała niespójna sytuacja: w Rosji Aleksander
tuacja:
pozostawał
w Rosji Aleksander pozostawał
władcą absolutnym [autokratycznym],
władcą absolutnym [autokratycznym],
a w Polsce ograniczałaago
w nadana
Polsce ograniczała
przez
go nadana przez
niego samego konstytucja.
niego Kiedy
samego
król
konstytucja. Kiedy król
(car rosyjski) nie przebywał
(car rosyjski)
w Polsce,
nie przebywał w Polsce,
zastępował go namiestnik.
zastępował
Królestwo
go namiestnik. Królestwo
nosiło istotne znamiona
nosiło
samodzielnego
istotne znamiona samodzielnego
państwa i miało własnepaństwa
instytucje:
i miało
rządwłasne instytucje: rząd
(Radę Stanu), parlament
(Radę
(Sejm),
Stanu),
admiparlament (Sejm), administrację i armię. Miało
nistrację
też własną
i armię.
go- Miało też własną gospodarkę i walutę. Edukacja
spodarkę
i kultura
i walutę. Edukacja i kultura
w dużej mierze także były
w dużej
samodzielnie
mierze także były samodzielnie
administrowane przez administrowane
Polaków.
przez Polaków.

Na końcu każdego
rozdziału zamieszczono
test kompetencji,
który zawiera zadania
pozwalające na sprawdzenie
wiadomości i umiejętności
analizy źródeł.

1

4

Królestwo Polskie Królestwo Polskie

Warszawskim.

1. Opis

Procesów historycznych i niektórych uwarunkowań życiowych nie uda się
w pełni zrozumieć bez zastosowania liczb. Z tego powodu historycy,
badając wybrane zagadnienia, odwołują się do analizy danych liczbowych.
Dane te, po przeniesieniu do tabel, przedstawiane w formie wykresów
lub diagramów, stają się źródłami statystycznymi. Ich zestawienie
i interpretacja może pokazać zupełnie nowy obraz i nadać nowe znaczenie
danemu wydarzeniu lub procesowi. Inne źródła historyczne mogą tego
nie zobrazować tak dokładnie. Wyraźnie pokazuje to poniższy przykład.

2. Analiza

109
109

W tym samym czasie WWeuropie
tym samym czasie W europie

5

2

XIX w.

Etapy pracy

|
Królestwo Polskie – państwo
Królestwo
pod kontrolą
Polskie
Rosji?
– państwo
pod kontrolą Rosji? |

5

Po kongresie wiedeńskim
Po kongresie
większość
wiedeńskim
obszaru dawnego
większość
Księstwa
obszaru dawnego Księstwa
Warszawskiego przekształcono
Warszawskiego
w Królestwo
przekształcono
Polskie, połączone
w Królestwo
unią
Polskie, połączone unią
personalną z imperium
personalną
rosyjskim.z Jak
imperium
funkcjonowało
rosyjskim.
nowo
Jak funkcjonowało
powstałe
nowo powstałe
królestwo w związku królestwo
z Rosją? w związku z Rosją?

listopad1816
1815r.r.

Analiza tabeli i diagramów

M. 1. Industrializacja w Europie
M. 1. wIndustrializacja
połowie XIX w.w Europie w połowie XIX w.

| Europa 1815–1848:
rozDział
na drodze
i | Europa
do wolności
1815–1848:
i braterstwa
na drodze do wolności i braterstwa

listopad 1815 r.

Od połowy XIX w. fotografie znanych osobistości, ważnych wydarzeń,
ale i zwykłych ludzi w sytuacjach codziennych stawały się coraz powszech
niejsze. Z czasem powstały całe fotograficzne dokumentacje życia
miejskiego i wiejskiego, krajobrazów czy fotograficzne reportaże z wojen.
Tak narodziło się nowe źródło historyczne. Zdjęcie sprawia wrażenie,
że wiernie odzwierciedla ukazaną rzeczywistość. Jednak fotograf ma wpływ
na odbiorcę – poprzez wybór danego tematu czy ujęcia, gry światła i cienia
czy też perspektywy. Poza tym świadomie może „uzupełnić” lub „zredukować”
fotografowaną rzeczywistość.
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z tabeli, wykresów
i diagramów. Sporządź
notatki dotyczące ich
struktury i treści.
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Aleksander I nadaje Królestwu
Aleksander
Otwarcie
I nadajeUniwersytetu
Królestwu
Polskiemu konstytucję
Polskiemu
Warszawskiego
konstytucję

Badanie fotografii jako źródła historycznego

Na stronach Warsztat historyka przedstawiono
metody analizy różnego typu źródeł.

• Podsumuj wiadomości

Królestwo Polskie
Królestwo
– państwo
Polskie – państwo
pod kontroląpod
Rosji?
kontrolą Rosji?

Test kompetencji

To materiał przedstawiający, co zostało nam
do dzisiaj z dawnych lat.

1891
od ok.
r. 1870 r.
Rozpoczęcie
Początki industrialibudowy
zacji w niektórych
Kolei
Transsyberyjskiej
rejonach Europy
wPołudniowej
Cesarstwie
Rosyjskim
i Wschodniej

1.3 1.3

18

Ramki Przeszłość w teraźniejszości

ok. 1850 r.

odprzemysło
ok. 1870wych
r.
W
Początki industrialimiastach
Europy
zacji w niektórych
wzrasta
dobrobyt,
rejonach
Europy
ale
także rozprzestrzePołudniowej
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się ubóstwo
Wschodniej
ii bieda
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Strona tytułowa
lekcji

Na osi czasu pokazano
najważniejsze wydarzenia
związane z tematem
i ich daty.

Krótki tekst wprowadzający do rozdziału
informuje o jego
treści i stawia pytania,
na które odpowiedź
znajduje się w rozdziale.

Mapa w tym miejscu
stanowi element
wprowadzający
do lekcji.
W przemysłowych
od ok. 1800 r.
od ok.
od ok.
1800
1820
r. r.
od ok.
1820 r.Europy
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europejskim
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ŻELAZO, STAL,
ŻELAZO,
ENERGIA
STAL,
– INDUSTRIALIZACJA
ENERGIA – INDUSTRIALIZACJA
ZMIENIA OBLICZE
ZMIENIA
EUROPY
OBLICZE
I ŚWIATA
EUROPY I ŚWIATA

Proces industrializacji
Proces
rozpoczął
industrializacji
się w poł.rozpoczął
XVIII w. wsię
Wielkiej
w poł.Brytanii
XVIII w. w Wielkiej Brytanii
i w XIX w. rozprzestrzenił
i w XIXsię
w.na
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wiele regionów
się Europy:
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regionów
północnej
Europy: od północnej
Hiszpanii, przez Francję,
Hiszpanii,
Belgię,
przez
Zagłębie
Francję,
Ruhry
Belgię,
i Zagłębie
Zagłębie
Saary
Ruhry i Zagłębie Saary
oraz Śląsk w Niemczech,
oraz Śląsk
północne
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polskie,
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Rosji.
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Industrializacja dotarła
Industrializacja
do USA na Zachodzie
dotarła doiUSA
do Japonii
na Zachodzie
na Wschodzie.
i do Japonii na Wschodzie.
Uprzemysłowienie zmieniło
Uprzemysłowienie
zarówno tradycyjne
zmieniło zarówno
formy pracy
tradycyjne formy pracy
i gospodarowania, jak
i gospodarowania,
i warunki życia wielu
jak i warunki
ludzi. Cożycia
przyczyniało
wielu ludzi.
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do industrializacji?
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W jaki sposób industrializacja
zmieniała relacje Europejczyków
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z resztą
Europejczyków
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Każdy rozdział został
oznaczony innym
kolorem.

Krótki tekst wprowadzający do tematu.

W takich ramkach zamieszczono różne opinie
historyków na temat wydarzeń i procesów
opisywanych w podręczniku.

|

III III

Strony działowe

Numer lekcji i kolor
pomagają w szybkim
odnalezieniu właściwego
tematu.

Ramki Punkty widzenia

|

P. S. Krøyer, Odlewnia
P. S. Krøyer, Odlewnia
żelaza w hucie Burmeister żelaza w hucie Burmeister
& Wain; obraz olejny, 1885. & Wain; obraz olejny, 1885.
Huta w Kopenhadze (Dania).
Huta w Kopenhadze (Dania).
Robotnicy fabryczni
Robotnicy fabryczni
produkują części do maszyn
produkują części do maszyn
i statków.
i statków.

pów 1. i 2., przedstaw
temat i wymowę zdjęć.

W zadaniach, których treść wymaga uzupełnień,
są zaciemnione miejsca :
lub takie
symbole: 

• Powiedz, dlaczego

z takiej, a nie innej
perspektywy wykonano
oba zdjęcia.

Pamiętaj, by odpowiedzi pisemnych nie udzielać
w podręczniku.

• Wskaż detale, które

Skróty

świadczą o wykonaniu
fotografii na przełomie
XIX i XX w.

Aby ułatwić pracę z podręcznikiem, wykorzystano
w nim następujące skróty:
ŹR. – źródło;
TN. – tekst naukowy lub popularnonaukowy;
M. – mapa;
IL. – ilustracja, rysunek, zdjęcie.

• Przedyskutujcie, jak

te zdjęcia mogły
oddziaływać na odbior
ców wtedy i jak oddzia
łują na was.

IL. 5. Chłopi rosyjscy przy wiejskiej studni; fotografia z ok. 1900 r.

7

Fragmenty podręcznika dla klasy 7 (za zgodą Wydawcy WSiP)
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razem dobierali źródła i ilustracje, razem przygotowywali obudowę dydaktyczną, dostosowaną dla ucznia
szkoły podstawowej. Podręczniki mają swoje identyczne odpowiedniki po obu stronach. Jednak aby w pełni
umożliwiały realizację materiału zapisanego w polskiej
podstawie programowej, każdy z polskich tomów ma
integralny dodatek: Europa. Nasza historia. Historia
w źródłach, obrazach i odwołaniach do współczesności. Są w nim treści pominięte w tomie wspólnym albo
przedstawione w stopniu niewystarczającym. Dodatek
nie ma odpowiednika po stronie niemieckiej.
W konstrukcji podręcznika zastosowano szereg
nowych rozwiązań, które ułatwiają pracę z nim. Poszczególne tomy podzielono tematycznie na rozdziały
i wyróżniono kolorami, ułatwiając nawigację, a w obrębie rozdziałów pojawiły się mniejsze jednostki zwane lekcjami. Każdy rozdział rozpoczyna się infografiką, w skład której wchodzą: narracja wprowadzająca
problematykę rozdziału; ilustracja, obraz lub fotografia
powiązana źródłowo z epoką; ponadto mapa i oś czasu.
Infografika podkreśla główne zagadnienia rozdziału,
a wizualizacja treści daje pozytywny impuls poznawczy.
Każda lekcja wchodząca w skład rozdziału posiada stałą, celowo uporządkowaną konstrukcję.
Rozpoczyna się tekstem wprowadzającym z pytaniami,
które mają ukierunkować uwagę ucznia na najważniejsze zagadnienia danego tematu. Niektórym lekcjom towarzyszy dodatkowa mapa zatytułowana W tym samym
czasie w Europie, na której zaznaczone są wydarzenia
rozgrywające się równolegle do opisywanych w lekcji.
Takie ujęcie pozwala uczniowi na synchroniczne spojrzenie i uświadamia, że wiele procesów w historii toczy
się obok siebie, nawet jeśli się ze sobą nie łączą.
Narracja autorska zastosowana w każdej lekcji przeplata się z tekstami źródłowymi oraz popularnonaukowymi, które pozwalają na uchwycenie różnych ujęć

danego zagadnienia oraz na kształcenie umiejętności
analizy treści historycznych i ich interpretacji. Szczególną rolę odgrywają dwa dodatkowe spojrzenia
na przeszłość – graficznie wyodrębnione w formie
ramki. Ramka Punkty widzenia ma charakter historiograficzny i jej rolą jest zaprezentowanie spojrzenia historyków z różnych krajów i epok na dany temat. Drugie ujęcie, nazwane Przeszłość w teraźniejszości, jest
nawiązaniem do kultury historycznej, a więc pokazuje
uczniowi, w jaki sposób ludzie współcześni obchodzą
się z przeszłością oraz co z dawnych czasów pozostaje jako ważna lekcja dla teraźniejszości. Obie ramki są
przykładem obecności wielu perspektyw, a nawet zamierzonej kontrowersyjności po to, by lepiej rozumiana
była przeszłość, szczególnie ta trudna i bolesna, która
budzi emocje.
Nową propozycją na polskim rynku podręczników do
historii są strony metodyczne zatytułowane Warsztat
historyka, umieszczone jako stały element w każdym
rozdziale. Warsztat jest rodzajem dobrej praktyki prezentującej, w jaki sposób w warunkach szkolnej edukacji można dokonać analizy i interpretacji różnych
rodzajów źródeł. Dobór źródeł do pracy warsztatowej
jest dostosowany do specyfiki omawianego okresu.
Przykładowo dla wieku XIX są to: karykatura polityczna, przemowa polityczna, obraz historyczny, fotografia,
dane statystyczne, pieśń historyczna, tekst literacki
i materiały propagandowe, natomiast dla wieku XX:
audycja radiowa, fotografia propagandowa, film historyczny, pomnik, mapa z epoki, rozmowa ze świadkiem
historii oraz muzeum i Internet jako media przekazujące informacje o przeszłości. Uczeń, korzystając z pytań
pomocniczych umieszczonych na stronie warsztatu, zapoznaje się krok po kroku z etapami analizy i interpretacji różnych rodzajów źródeł oraz z metodami, jakimi
pracuje historyk.
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Atrakcyjność edukacyjna polsko-niemieckiego podręcznika do historii
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W efekcie dwunastu lat pracy ogromnego zespołu
ekspertów i fachowców oraz pełnego zaangażowania
obu wydawców powstał niezwykły podręcznik, który
pod względem edukacyjnym jest liczącą się i już docenioną nagrodami propozycją podręcznika bilateralnego na rynku europejskim. Atrakcyjność edukacyjna
tego podręcznika została oparta na kilku mocnych filarach. Po pierwsze, na całościowo spójnej koncepcji
podręcznika, która czerpie z doświadczenia dydaktyki
polskiej i niemieckiej oraz refleksji nad praktyką dydaktyczną. Były one podstawą projektu podręcznika,
który w postaci „Zaleceń” opublikowała w obu wersjach językowych Wspólna Polsko-Niemiecka Komisja
Podręcznikowa Historyków i Geografów. „Zalecenia”
można traktować jako głos Komisji i jej propozycję
dydaktyczną, będącą istotnym krokiem na drodze
do wypracowania nowoczesnego, funkcjonalnego
modelu podręcznika historii.
Autorzy koncepcji, sięgając do współczesnej nauki historii i ustaleń pochodzących z nowych obszarów badań
historycznych (historia mentalności, mikrohistoria, oral
history, historia pamięci, historia postkolonialna, histo-

ria kobiet), zaproponowali podręcznik, który stawia
przed edukacją historyczną nowe, ambitne zadania,
z których najważniejszym jest postawienie na aktywizację i samodzielność uczniów w procesie nauczania.
Szkolna edukacja historyczna, która funkcjonuje w szerokim kontekście kulturowym mediów cyfrowych i społecznościowych, staje się, chcąc nie chcąc, aktywnym
uczestnikiem tych przemian.
Kształcenie kompetencji różnego typu nie jest
wymogiem nowym, ale szczególnie w obecnej sytuacji potrzebuje przemyślanej i funkcjonalnej konstrukcji podręcznika, który składa się z materiału
będącego narracyjną i źródłową reprezentacją przeszłości. O treściach przekazu historycznego przesądza
podstawa programowa, ale o efekcie edukacyjnym decyduje ostatecznie przemyślany wybór wielu źródeł
i metod pracy, a także zastosowane w procesie edukacji
strategie.
Zatem istotę współczesnej dydaktyki historii można sprowadzić do następujących zasad: wielości ujęć,
uwzględniającej w narracji szkolnej różnorodne punkty
widzenia i obecność zróżnicowanych źródeł historycznych, ponadto współwystępowanie alternatywnych interpretacji, wymagających aktywnego rozpoznawania
i krytyki ze strony uczniów. Obecność wielu opinii i ocen
na temat wydarzeń historycznych zakłada konieczność
wypracowania własnej oceny zdarzeń. Aktywne nauczanie i uczenie się wymagają zapoznania się z przeszłością i prowadzą do formułowania samodzielnej opinii. Proponowane podejście sprzyja kształceniu niejako
„po drodze” wielu umiejętności i kompetencji, które formują świadomość historyczną na drodze samodzielnej
refleksji.
W ślad za przemianami dokonującymi się w obszarze
nauk historycznych i społecznych oraz stale rosnącego zainteresowania przeszłością ze strony instytucji, stowarzyszeń społecznych i osób indywidualnych,
nastąpiło rozszerzenie tradycyjnej, powstałej jeszcze
w pierwszej połowie XX w. definicji dydaktyki historii.
Dawne ujęcie akcentujące zadania metodyczne i praktyczne, a w efekcie bardzo wąskie podejście do szkolnej
edukacji historycznej zostało zastąpione nowym.
Współcześnie dydaktyka historii skupia się również
na społecznej edukacji historycznej, zakładając całą
złożoność procesów przenikania wiedzy historycznej
do społeczeństwa, kształtowanie się jego świadomości
i kultury historycznej, a także działalność na tym polu
różnych instytucji i mediów. W polu zainteresowania
tak rozumianej dydaktyki znajdują się różne formy
przekazu historycznego, od podręczników szkolnych
i dzieł popularnych, poprzez literackie, publicystyczne
aż po naukowe, a także dzieła artystyczne i medialne
reprezentacje przeszłości – w zakresie, w jakim wpływają one obecnie na świadomość historyczną społeczeństwa. Ta zmiana uwrażliwia współczesny proces
edukacji historycznej na konieczność otwarcia się na
nowe obszary obecności i nowe role historii w życiu
społecznym.
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Na końcu każdego rozdziału znajduje się podsumowanie w formie „testu kompetencji”, który zawiera
zadania pozwalające na samodzielne sprawdzenie zdobytych kompetencji.
Podręczniki z serii Europa. Nasza historia wyróżnia
niezwykle staranne opracowanie pod względem doboru i wysokiej jakości materiałów pomocniczych,
takich jak rysunki dydaktyczne, rekonstrukcje, mapy
i wykresy. Na potrzeby projektu wykonano ok. 550 ilustracji rekonstrukcyjnych, prawie 200 map i 21 grafik
komputerowych. W każdym z wydawnictw zespół kilkunastu osób odpowiadał za redakcję merytoryczną,
językową, oprawę graficzną, kartografię, pozyskanie
i obróbkę ilustracji, zdobycie praw do wykorzystania
ilustracji i przedruków oraz przygotowanie podręczników do druku.
Obecnie wszystkie podręczniki zostały dopuszczone do użytku szkolnego w piętnastu krajach związkowych Republiki Federalnej Niemiec. Tom 4 podręcznika,
obejmujący historię XX w., otrzymał także w Niemczech
w czerwcu 2021 prestiżowe wyróżnienie jako „Podręcznik roku 2021” w kategorii „Społeczeństwo”. Nagroda ta
przyznawana jest corocznie przez Stowarzyszenie Didacta, Federalną Agencję Edukacji Obywatelskiej oraz
Instytut Georga Eckerta z Brunszwiku. Po stronie polskiej Ministerstwo Edukacji i Nauki dopuściło do użytku szkolnego podręczniki do klasy 5, 6 i 7. Podręczniki
te będą dostępne od roku szkolnego 2022/2023. Podręcznik do klasy 8, oczekując na rozpoczęcie procedury
dopuszczającej, ma obecnie status materiału edukacyjnego i jako taki decyzją MEiN może być nabywany przez
szkoły z dotacji celowej. Tym samym cała seria podręczników jest już wykorzystywana w praktyce szkolnej.
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Obraz sąsiada
w polskich i czeskich podręcznikach szkolnych
Danuta Konieczka-Śliwińska

S

posób postrzegania mieszkańców sąsiednich
państw jest nierozerwalnie związany z poczuciem
własnej tożsamości. Jak wynika z badań prof. Jerzego Nikitorowicza, tylko osoby o tzw. tożsamości otwartej są w stanie dostrzec równorzędność
wszystkich kultur i wykształcić w sobie umiejętność
rozwiązywania problemów związanych z uprzedzeniami i negatywnymi stereotypami. Potrafią wyrzec
się poczucia wyższości kulturowej na rzecz dialogu, negocjacji i wymiany wartości, a także wzbudzić w sobie
chęć poznania i współpracy z innymi kulturami1.
W podobnym duchu ukierunkowywał edukację szkolną już w 1996 r. m.in. raport „Edukacja. Jest w niej ukryty skarb”, zainspirowany przez UNESCO, a opracowany
przez Międzynarodową Komisję ds. Edukacji dla XXI
wieku pod przewodnictwem Jacques’a Delorsa. Zwracał on bowiem uwagę na konieczność propagowania
i realizowania przez państwa edukacji nastawionej na
kształtowanie takich postaw jak aktywność w rozwiązywaniu konfliktów, akceptacja pluralizmu, tolerancja,
rozumienie i poszanowanie „innych i inności” oraz
osiąganie tożsamości autonomicznej jako podstawy indywidualnego i społecznego działania2.
Ważną rolę w kreowaniu właśnie takich postaw otwartości na przedstawicieli innych kultur, w tym naszych południowych sąsiadów, odgrywają m.in. wspólne
komisje podręcznikowe.
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Działalność Polsko-Czeskiego Zespołu
ds. Podręczników Szkolnych

Polsko-Czeski Zespół ds. Podręczników Szkolnych
funkcjonuje od 2014 r. przy Polsko-Czeskim Towarzystwie Naukowym. W swojej działalności nawiązuje do wieloletniej tradycji międzypaństwowych komisji
podręcznikowych, w skład których wchodzili specjaliści
z różnych dziedzin. W latach 60. XX wieku działała międzyrządowa Polsko-Czechosłowacka Komisja Podręcznikowa pod nadzorem resortów oświaty Polski
1

i Czechosłowacji. Podobnie na początku lat 90. XX wieku utworzono przy Stałej Wspólnej Polsko-Czeskiej
Komisji Nauk Humanistycznych, pod patronatem
ówczesnego Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu
Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwa Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej Republiki Czeskiej,
zespół zajmujący się badaniem polskich i czeskich podręczników szkolnych, który zakończył pracę w 2006 r.3
Aktualnie działającym Polsko-Czeskim Zespołem ds.
Podręczników Szkolnych zarządzają dwie współprzewodniczące: prof. Danuta Konieczka-Śliwińska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i doc.
Blažena Gracová z Uniwersytetu w Ostrawie. W skład
Zespołu wchodzą ze strony polskiej – prof. Małgorzata Machałek z Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. Józef
Brynkus i prof. Agnieszka Chłosta-Sikorska z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, prof. Roman
Matykowski i prof. Beata Gromadzka z UAM, prof. Zenon
Jasiński z Uniwersytetu w Opolu, natomiast ze strony
czeskiej – prof. Tadeusz Siwek, dr Martin Tomášek, doc.
Denisa Labischová i dr Barbara Baarová z Uniwersytetu
w Ostrawie, prof. Zdeněk Beneš z Uniwersytetu w Pradze, Marta Kmeť z Centrum Pedagogicznego dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie. Patronat nad działalnością Zespołu objął m.in.
Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, Rektor Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie, a także Ambasada
Polska w Pradze oraz Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej Republiki Czeskiej4.
Koncepcja funkcjonowania Polsko-Czeskiego Zespołu zakłada prowadzenie badań nad podręcznikami
szkolnymi do nauczania historii, geografii, literatury polskiej i czeskiej, wiedzy o społeczeństwie oraz
szeroko rozumianej edukacji regionalnej, a także
przeprowadzanie analiz aktualnie obowiązujących podręczników szkolnych wraz z towarzyszącymi im materiałami dydaktycznymi. Wyniki dokonanych analiz podręcznikowych są omawiane na corocznych spotkaniach
Zespołu, prezentowane podczas międzynarodowych
konferencji naukowych i wydawane w formie dwuję-

J. Nikitorowicz, Spotkanie i dialog kultur – wymiar edukacji międzykulturowej, [w:] O potrzebie dialogu kultur i ludzi, red. T. Pilch, Warszawa
2000, s. 101.
2
Edukacja. Jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI Wieku pod przewodnictwem
Jacques’a Delorsa, przetł. W. Rabczuk, Warszawa 1998, s. 9‒28.
3
Zob. więcej o tym Zespole: B. Gracová, Zpráva o činnosti pracowni skupiny pro analýzu školnich učebnic Stále společné česko-polské komise
humanitních vĕd při MŠMT Česke republiky a MEN Polské republiky, [w:] Česká polonistika a polská bohemistika na přelomu století = Czeska
polonistyka i polska bohemistyka na przełomie stuleci, red. M. Borák, R. Gładkiewicz, Praha 2009, s. 291‒295.
4
Szerzej na temat Polsko-Czeskiego Zespołu ds. Podręczników Szkolnych zob. np.: D. Konieczka-Śliwińska, Polsko-Czeski Zespół ds.
Podręczników Szkolnych, „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym” 2015, t. 34, nr 3, s. 153‒156 oraz tejże, Działalność Polsko-Czeskiego Zespołu ds. Podręczników Szkolnych w latach 1914‒1917, [w:] Przełomowe wydarzenia historyczne we współczesnych polskich i czeskich
podręcznikach szkolnych, red. nauk. D. Konieczka-Śliwińska, M. Machałek, tłum. D. Bielec [i in.], Poznań 2018, s. 15‒23 (po polsku i po czesku).
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zycznych publikacji (dostępnych w wersji drukowanej
i elektronicznej)5.

Badania czeskich podręczników
szkolnych w polskiej dydaktyce historii

5

niej na przełomie lat 80. i 90. XX wieku, zarówno w odniesieniu do sytuacji w Polsce, jak i w Czechach6.
W podobnym sygnalnym zakresie zostały uwzględnione podręczniki czeskie w analizie obrazu bitwy pod
Grunwaldem („Wracając do bitwy pod Grunwaldem
zgodnie z przysłowiem, że sukces ma zawsze wielu ojców, Czesi w swoich podręcznikach podkreślają rolę Jana
Żiżki w wiktorii grunwaldzkiej”)7 lub rozbiorów Polski
i związanego z tym wydarzeniem eksponowania w podręcznikach miedziorytu Johannesa Esiasa Nilsona pt. Położenie Królestwa Polskiego w roku 1773, na którym przedstawiono pierwszy rozbiór Polski w scenerii i atmosferze
aprobowanej przez zaborców („Dodajmy, że ta wersja
miedziorytu eksponowana jest w wielu podręcznikach
do nauczania historii w Niemczech, co można zrozumieć,
a także w niektórych czeskich, co już może zastanowić”)8.
Bardziej szczegółowe wyniki badania podręczników
czeskich przestawił prof. Suchoński w swoim artykule
dotyczącym opinii o Polsce i Polakach w podręcznikach
do nauczania historii w krajach sąsiadujących z Polską,
co z oczywistych przyczyn wyeksponowało także sąsiadów zza południowej granicy. Analizując m.in. sposób
prezentacji w podręcznikach konfliktów granicznych,
zwrócił uwagę na bardzo ogólnikową formułę prezentacji wydarzeń związanych z przynależnością Śląska
Cieszyńskiego, bez ich wartościowania i oceny9.

Zespół wydał m.in.: Vzájemný obraz souseda v polských a českých školních učebnicích, (eds.) B. Gracová, D. Labischová, J. Szymeczek, Ostrava
2014; Obraz období „socialismu” v českých a polských učebnicích = Obraz okresu „socjalizmu” w czeskich i polskich podręcznikach, (eds.) B. Gracová,
M. Tomášek, překl. J. Kubiczek, Ostrava 2016; Przełomowe wydarzenia historyczne we współczesnych polskich i czeskich podręcznikach szkolnych
= Historické mezníky v současných polských a českých školních učebnicích, red. nauk. D. Konieczka-Śliwińska, M. Machałek, tłum. D. Bielec [i in.],
Poznań 2018; Rok 1918 – jeho předpoklady, důsledky a význam v českých/československých a polských učebnicích = Rok 1918 – jego założenia,
konsekwencje i znaczenie w czeskich/czechosłowackich i polskich podręcznikach szkolnych, red. B. Gracová, M. Tomášek, B. Baarová, Ostrava 2020.
6
A. Suchoński, Papież Jan Paweł II w polskich i zagranicznych podręcznikach do nauczania historii, Opole 2003, s. 75‒76.
7
Tenże, Dzieje Polski w europejskich podręcznikach historii, „Wiadomości Historyczne” 2005, nr 1, s. 19.
8
Tenże, Obrazy podwójne w szkolnej edukacji historycznej, [w:] Historia. Dydaktyka. Media. Księga pamiątkowa poświęcona prof. Januszowi
Rulce w czterdziestolecie pracy naukowej, red. B. Tarnowska, Bydgoszcz 2002, s. 218.
9
Tenże, Opinie o Polsce i Polakach w podręcznikach do nauczania historii naszych sąsiadów, [w:] Kultura polityczna w Polsce, t. IV: Swoi i obcy,
cz. 2, praca zbiorowa pod red. M. Kosmana, Poznań 2005, s. 12.
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Wśród przedstawicieli polskiego środowiska dydaktyczno-historycznego nurt badań nad relacjami polsko-czeskimi nigdy nie był szczególnie popularny. Poza
aktualnymi członkami wspomnianego wyżej Zespołu
wcześniej tylko dwoje naukowców zajmowało się tą
problematyką: prof. Adam Suchoński z Uniwersytetu
Opolskiego oraz prof. Grażyna Pańko z Uniwersytetu Wrocławskiego. W przypadku prof. Suchońskiego podręczniki czeskie nie były jednak same w sobie
przedmiotem jego zainteresowań badawczych, lecz
wchodziły w zakres rozległej kwerendy podręczników
europejskich. Analizując wybrane zagadnienie z dziejów państwa polskiego lub dotyczące określonej postaci
historycznej związanej z Polską, badał on, jak te kwestie
są przedstawiane także w podręcznikach czeskich.
Przykładem mogą tu być badania Profesora dotyczące papieża Jana Pawła II, które objęły także podręczniki czeskie wydane w latach 90. dla szkół podstawowych
i średnich. Posłużyły one m.in. do potwierdzenia tezy
o powiązaniu osoby papieża z przeobrażeniami ustrojowymi, które zachodziły w Europie Środkowej i Wschod-

Okładka książki wydanej przez Polsko-Czeski Zespół
ds. Podręczników Szkolnych
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Czeski podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły średniej

W badaniach prof. Suchońskiego warto podkreślić
stałe śledzenie i dostrzeganie zmian zachodzących
w podręcznikach czeskich na przestrzeni ostatnich
kilkudziesięciu lat, na co zwrócił uwagę m.in. podczas analizy problematyki powstania warszawskiego
w zagranicznych podręcznikach historii. Wskazując
na względy polityczne, które decydowały o pomijaniu
tego wydarzenia w podręcznikach krajów byłego bloku wschodniego jeszcze na początku lat 80. XX wieku,
Profesor wyróżnił czeskie podręczniki z lat 90. jako
jedne z niewielu wśród obcojęzycznych podręczników historii, które rzetelnie i obszernie opisywały
powstanie warszawskie10.
O ile w badaniach prof. Suchońskiego podręczniki
czeskie stanowiły jedynie część materiału źródłowego w szerszych analizach podręczników europejskich
i światowych, o tyle w przypadku zainteresowań badawczych prof. Grażyny Pańko zajmują one kluczowe
miejsce. Wiązało się to niewątpliwie z głównym obszarem prowadzonych przez Nią badań nad historią Czechosłowacji w okresie międzywojennym oraz relacjami
polsko-czeskimi w tym czasie.
Obraz podręczników czeskich, jaki wyłania się z badań Pani Profesor, ukazuje je jako przykład nowoczesnego środka dydaktycznego, z wyraźnie zaznaczonymi
elementami składowymi, ułatwiającymi zarówno pracę
z tego typu książką, jak i pozwalającymi odpowiedzieć
na kluczowe pytania w edukacji historycznej: czym jest
historia, skąd czerpiemy wiedzę o przeszłości, do czego
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możemy ją wykorzystać11. „Podręczniki naszych południowych sąsiadów – jak ocenia prof. Pańko – wprowadzające ucznia do samodzielnej pracy z tekstem, obrazem, mapą, schematem, linią chronologiczną i tabelą,
zbliżają się do oczekiwanego ideału”12.
Co ciekawe, zdaniem Pani Profesor w określonych zagadnieniach, takich jak np. poszukiwanie podstaw zjednoczenia Europy w tradycji Cesarstwa Zachodniorzymskiego, działalności Karola Wielkiego i Ottonów oraz
w rozwoju chrześcijaństwa – uczniowie czerpiący wiedzę zarówno z podręczników polskich, jak i czeskich
mogą uzyskać podobne przekonanie13. W innych z kolei kwestiach przeprowadzone badania wyraźnie wskazują na różnice w postrzeganiu danego problemu, wynikające z odmiennej tradycji historycznej Polski i Czech14.
Interesujące są także wyniki analizy obrazu Polski
i Polaków w czeskich podręcznikach historii, ukazujące
naszych rodaków przez pryzmat władców, bohaterów
narodowych i twórców kultury, cechujących się gościnnością, demokratyzmem, umiejętnością wykorzystania
sytuacji oraz umiłowaniem wolności i gotowością do
walki o nią. Czeskie podręczniki historii – jak wynika
z badań prof. Pańko – dostarczają najważniejszych
informacji o Polsce, choć w dość skrótowej formie
i zawsze w powiązaniu z dziejami Czech i Czechosłowacji. Co warto podkreślić, powszechną praktyką
w czeskiej narracji podręcznikowej jest unikanie stereotypowych ocen i komentarzy dotyczących Polski
i Polaków15.

10
Tenże, Powstanie Warszawskie w zagranicznych podręcznikach do nauczania historii, [w:] Uniwersalność polskości, t. 1: Tragizm i sens
Powstania Warszawskiego, praca zbiorowa pod red. J. Kuczyńskiego oraz J.L. Krakowiaka, Warszawa 2006, s. 160‒161.
11
G. Pańko, Obudowa dydaktyczna czeskich podręczników do historii z lat dziewięćdziesiątych, [w:] Przeszłość w szkole przyszłości. Materiały
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Podręczniki historii dla szkoły XXI wieku”, Częstochowa 20‒22 V 1997, pod red. J. Walczaka i A. Zieleckiego,
Częstochowa 1997, s. 317.
12
Tamże, s. 318.
13
G. Pańko, Próby jednoczenia Europy na przestrzeni dziejów w aktualnych polskich i czeskich podręcznikach szkolnych, [w:] Edukacja w procesie
integracji europejskiej, pod red. H. Konopki, Białystok 2003, s. 202.
14
Tak jak to miało miejsce w przypadku badań Pani Profesor nad bohaterami obecnymi w polskich i czeskich podręcznikach historii, z których
wynika zupełnie odmienny typ bohatera narodowego: dla Polaków – to obrońca wolności, suwerenności i ludzkich praw, dla Czechów – realista
i pozytywista. Zob. G. Pańko, Dwudziestowieczni bohaterowie w obecnych polskich i czeskich podręcznikach gimnazjalnych jako wyraz pamięci
współczesnych, [w:] Historia – pamięć – tożsamość. Postaci upamiętniane przez współczesnych mieszkańców różnych części Europy, red. nauk.
M. Kujawska, B. Jewsiewicki, Poznań 2006, s. 420.
15
G. Pańko, Polska i Polacy w czeskich podręcznikach historii z lat dziewięćdziesiątych XX wieku, [w:] Polska – Europa – świat w szkolnych
podręcznikach historii. Zbiór studiów, pod red. S. Roszaka, M. Strzeleckiej i A. Wieczorek, Toruń 2008 („Toruńskie Spotkania Dydaktyczne” t. 5), s. 46.
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Czego dowiemy się o sobie z polskich
i czeskich podręczników szkolnych?

Polski podręcznik historii dla klasy 7 szkoły
podstawowej

w obu krajach brzmią podobnie, to jednak odbierane są nieco inaczej. Przykładem tego może być określenie nazwy państwa: dla Polaków jest to oczywiście
„Polska”, dla Czechów natomiast „Republika Czeska”,
a nie potocznie używane „Czechy”. Czechy to bowiem
obok Moraw i Śląska Czeskiego jedna z trzech krain
wchodzących w skład tego państwa.
Podobnie rzecz się ma z terminologią historyczną,
co szczególnie ujawniło się w badaniach Zespołu dotyczących obrazu okresu socjalizmu w podręcznikach
szkolnych. W polskich podręcznikach termin „socjalizm”
pojawia się obecnie sporadycznie i przede wszystkim
w odniesieniu do ideologii zapoczątkowanej w XIX wieku, natomiast w odniesieniu do lat 1944‒1989 używa się
częściej określenia „komunistyczny” lub „władza komunistyczna”. Tymczasem w podręcznikach czeskich zdecydowanie częściej występuje pojęcie „socjalizm” oraz
„okres realnego socjalizmu” i jego periodyzacja różni
się od tej stosowanej przez stronę polską. Chcąc zatem
chronologicznie badać ten sam przedział czasowy w obu
państwach, Zespół musiał przyjąć rozwiązanie kompromisowe i zdecydować się na używanie określenia
„okres socjalizmu”, mając na myśli lata po II wojnie światowej nacechowane tą samą ideą społeczno-polityczną.
Kwestią zrozumiałą jest, choć niestety nie dla wszystkich, że każde państwo postrzega swoich bohaterów
z innej perspektywy, co znajduje adekwatne odzwierciedlenie na kartach podręczników szkolnych. W przypadku Polski i Republiki Czeskiej możemy to szczególnie
zauważyć na przykładzie dwóch postaci historycznych:
Mieszka I i Karola IV Luksemburskiego, którzy postrzegani są jako twórcy państwowości obu krajów i moglibyśmy oczekiwać, że uczniowie znajdą o nich odpowiednio
dużo informacji. Z badań wynikają wnioski ukazujące
duże dysproporcje w sposobie prezentacji obu władców
w podręcznikach szkolnych polskich i czeskich. W Polsce
jest zdecydowanie więcej informacji o Mieszku I – jako
twórcy państwa polskiego, i to na każdym etapie edukacyjnym, z kolei postać Karola IV wzmiankowana jest
sygnalnie i tylko na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.
Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum nie mieli zatem okazji poznać tego władcy i docenić jego roli
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Położenie geograficzne Polski i Czech, a także przynależność do kręgu kultury słowiańskiej sprawiły, że losy
obu państw splatały się przez wieki. Odzwierciedlenie
tych relacji znajdujemy w różnych miejscach podręczników
szkolnych, przede wszystkim do nauczania historii, ale także do geografii, literatury czy wiedzy o społeczeństwie.
Zarówno polscy, jak i czescy uczniowie poznają dzieje
swoich sąsiadów głównie przez pryzmat wielkich postaci
(władców, bohaterów czy twórców) oraz wspólnych relacji polsko-czeskich począwszy od Mieszka I i Dobrawy,
a na Waclawie Havlu i Lechu Wałęsie skończywszy. Poza
pozytywnymi cechami, jakie w sobie wzajemnie cenimy
(jak np. gościnność, poczucie humoru, umiłowanie wolności), nie sposób jednak nie poruszać tematów trudnych dla obu stron, związanych m.in. z najazdem Brzetysława w 1039 r., zajęciem Zaolzia przez Polskę w 1938 r. czy
udziałem Polaków w inwazji wojsk Układu Warszawskiego
na Czechosłowację w 1968 r. W podręcznikach do literatury
w obu krajach wyraźnie widać pragnienie nowoczesnego
stylu życia, który jednak w polskich podręcznikach częściej
jest przedstawiany przez pryzmat postępu gospodarczego
i technicznego oraz zmniejszania dystansu do Europy, natomiast w podręcznikach czeskich – przez emancypację,
prawa człowieka i demokratyzację.
W podręcznikach do geografii Polska to kraj autostrad, produkcji ziemniaka i możliwości wypoczynku nad
Morzem Bałtyckim, Republika Czeska z kolei jawi się
jako państwo o rozwiniętej motoryzacji i browarnictwie, z elektrownią atomową i dużym potencjałem turystycznym. Z podręczników do wiedzy o społeczeństwie
uczniowie dowiedzą się m.in. o systemie politycznym obu
krajów, przynależności do struktur międzynarodowych (NATO, UE, Grupa Wyszehradzka, Human Rights
Watch), mniejszościach narodowych i strukturze religijnej.
Odpowiadając na pytanie, jaki obraz sąsiada wyłania się z kart podręczników szkolnych dla polskich
i czeskich uczniów, warto również zdać sobie sprawę
z pewnych uwarunkowań, które wpływają na wszelkie porównania w tym zakresie. Przede wszystkim
odmienność rozumienia różnych pojęć, które choć

Polski podręcznik historii dla klasy 3 gimnazjum

forum edukacyjne
Wiadomości Historyczne 2/2022

26

Pomnik Karola IV w Pradze

Pomnik Mieszka I i Bolesława Chrobrego w katedrze poznańskiej

w dziejach państwa czeskiego. Polsko-czeskie relacje na
wymienionych etapach edukacyjnych mogliśmy kształtować na podstawie informacji dotyczących Mieszka I i Dobrawy, czyli z początkowego etapu funkcjonowania tego
państwa. Dopiero w ramach przygotowania do egzaminu maturalnego pojawiają się w podręcznikach zarówno
materiały ikonograficzne, jak i źródła pisane, opatrzone
odpowiednim komentarzem, przybliżające polskiemu
uczniowi postać Karola IV. Odwrotnie natomiast przedstawia się sytuacja w podręcznikach czeskich, w których
już od szkoły podstawowej przedstawia się Karola IV
jako „największego Czecha”, dostarczając odpowiednich informacji o nim samym i dokonaniach jego panowania, zaś Mieszko I jako władca sąsiedniego państwa ze
zrozumiałych względów opisywany jest skrótowo, przy
okazji omawiania powstawania państwa czeskiego.
Jak wykazują badania Zespołu, ogólnie informacji
o polskim czy czeskim sąsiedzie we wszystkich podręcznikach jest niestety niewiele i nie wynika to
wcale z negatywnego nastawienia którejkolwiek ze
stron. W narracji podręcznikowej dominuje bowiem
koncentracja na dziejach, gospodarce czy literaturze
o charakterze narodowym, a przykłady innych państw
prezentowane są jako elementy szerszych procesów
w Europie czy na świecie. Nie jest to dobre rozwiązanie,
ponieważ prowadzi do powierzchowności i schematyzmu. Każda historia/kultura/gospodarka potrzebuje przecież swoistego zwierciadła, pozwalającego na
porównanie, łączenie, konfrontowanie czy ocenę.
Bardziej szczegółowe opisy wybranej sfery danego państwa omawiane są przy tematach bezpośrednio zwią-

zanych z wzajemnymi relacjami/wypływami. Trudno
zatem na tej tak ograniczonej podstawie wyrobić sobie
obiektywną opinię o sąsiedzie.
Dodatkową przeszkodą jest koncepcja kształcenia na
poszczególnych etapach edukacyjnych zarówno w Polsce, jak i w Republice Czeskiej, zakładająca bardziej
szczegółowe poruszanie tematyki europejskiej czy
światowej dopiero w starszych klasach lub w ramach przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego. Ze względu na ograniczoną liczbę osób wybierających historię, geografię czy wiedzę o społeczeństwie na
maturze jest to zdecydowanie zbyt ograniczony zakres
informacji, aby optymalnie kształtować obraz naszego
południowego sąsiada z uwzględnieniem całego przekroju jego dziejów, gospodarki i kultury.

Konkluzja

Obraz sąsiada, jaki wyłania się z polskich i czeskich
podręczników szkolnych, nie jest na szczęście ani negatywny, ani stereotypowy, ale trudno na jego podstawie budować dobre relacje sąsiedzkie, przede wszystkim ze względu na zbyt ograniczoną ilość informacji.
Warto natomiast starać się wykorzystywać wszystkie te
zagadnienia, w których nasi sąsiedzi (nie tylko zza południowej granicy) występują, by kształtować przy tej
okazji postawy otwartości na inne kultury. Przykładem
takiej edukacji dla wielokulturowości może być chociażby wspomniana już postać Dobrawy, która pomimo różnic między kulturą chrześcijańską i pogańską podjęła
dialog z Mieszkiem, wytyczając swojemu synowi drogę
cywilizacyjnego postępu.

Karol Sanojca

W

1993 roku na mocy porozumienia zawartego
między premierem Ukrainy Leonidem Kuczmą
a premier Polski Hanną Suchocką powołano do
życia polsko-ukraińską komisję mającą dokonać przeglądu szkolnego pisarstwa podręcznikowego obu krajów w zakresie historii i geografii.
Wydawało się wówczas, iż będzie to zadanie z gatunku
mission impossible1. Jednak na początku lat 90. XX wieku
zaistniała sprzyjająca atmosfera do uruchamiania tego
typu inicjatyw.
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Trzy dekady doświadczeń
Polsko-Ukraińskiej Komisji Ekspertów do spraw
Doskonalenia Treści Podręczników Szkolnych Historii i Geografii

Początki działalności komisji

1

Członkowie Komisji podczas spaceru nad Dnieprem. Posiedzenie Komisji w Zaporożu
w 2009 roku. Od lewej: K. Sanojca, A. Jankowski, P. Kroll, W. Mędrzecki, K. Kafel,
G. Motyka, R. Jewtuszenko, I. Szczupak. Fot. K. Sanojca

Od 2004 roku wprowadzono otwartą część obrad
komisji, podczas której wygłaszane są publiczne wykłady organizowane dla nauczycieli, metodyków i auto
rów podręczników4. Podczas posiedzeń odbywanych
w Ukrainie ich zasięg jest bardzo duży, natomiast w Polsce mają one bardziej kameralny charakter.
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Aktywność komisji dziś

Naukowe referaty polskich i ukraińskich członków
komisji (lub zaproszonych gości) pozwalają na diagnozowanie różnic historiograficznych i prezentację
aktualnego dorobku badawczego, z naciskiem na
tematy sporne z zakresu historii i geografii. Wraz
z recenzjami podręczników zamieszczane są następnie
na stronach internetowych obu ministerstw oświaty, tak
aby mogły służyć wszystkim zainteresowanym5.
Wśród odbiorców chyba najistotniejszą grupę stanowić powinni autorzy podręczników oraz rzeczoznawcy
ministerialni decydujący o dopuszczeniu książek do
użytku szkolnego. Wątki stricte naukowe, ekspertyzy podręczników oraz formułowane na zakończenie
dorocznych spotkań zalecenia stanowią podstawę prac
komisji.

Do powołanej w 1972 roku komisji polsko-niemieckiej dołączyły nowe, z sąsiadami: Rosją, Litwą, Białorusią i Ukrainą, oraz dwie z krajami
niegraniczącymi z Polska – z Austrią i Izraelem. Do dziś (oprócz polsko-niemieckiej) działają tylko litewska i ukraińska.
2
О.А. Удод, Українсько-польська комісія експертів з питань удосконалення змісту шкільних підручників з історії та географії
[Електронний ресурс], [w:] Енциклопедія історії України. Україна‒Українці, кн. 2, редкол.: В.А. Смолій [i in.], Київ 2019, http://www.
history.org.ua/?termin=ukrajinsko_polska_komisija_ekspertiv_z_pytan_udoskonalennja_zmistu_shkilnykh_pidruchnykiv_z_istoriji_ta_geografiji
[dostęp: 14.01.2022].
3
F. Pingel, UNESCO Guidebook on Textbook Research and Textbook Revision, Paris‒Brunswick 2010.
4
I. Czechowska, Klucz do sukcesu dwustronnych komisji podręcznikowych, „Kultura i Edukacja” 2014, nr 3 (103), s. 162.
5
Zob. podstrona Ministerstwa Edukacji i Nauki: Polsko-Ukraińska Komisja Ekspertów, https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/polskoukrainska-komisja-ekspertow?page=2&size=10 [dostęp: 14.01.2022].
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Utworzono międzynarodową grupę specjalistów,
w skład której wchodzili historycy, geografowie, dydaktycy i autorzy podręczników, a ich zadaniem miało być
dokonywanie analiz treści programów nauczania
i podręczników oraz wydawanie zaleceń mających
na celu doskonalenie książek szkolnych w zakresie
treści dotyczących obu narodów.
Status i uprawnienia komisji zostały określone
w umowie o współpracy pomiędzy ministerstwami edukacji obu państw. Umowa ta, zawarta na lata 1993–1995,
była kilkakrotnie przedłużana (1995, 2001 i 2015)2. Celem podjętych działań stało się wypracowanie nowych
narodowych narracji uwzględniających także aspiracje
sąsiadów, a punktem wyjścia było zobiektywizowanie
spojrzenia oraz wzajemne zrozumienie i przełamywanie stereotypów. Istotne było zadbanie o takie odzwierciedlenie historii ukraińsko-polskiej, by uniemożliwiać
kształtowanie wizerunku sąsiada jako wroga, a wychowywać młodzież obu krajów w duchu wzajemnego szacunku i tolerancji.
Wspólna wykładnia dziejów czy choćby poszczególnych wydarzeń zdawała się wówczas odległą perspektywą, choć był to tryb pracy zalecany przez UNESCO
(„obopólnie akceptowany model”)3. Często na dorocznych posiedzeniach dominowała konfrontacja wizji historycznych, ale jednak prowadzona zgodnie z regułami
sporu naukowego.
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Na jej czele ze strony polskiej stali profesorowie Władysław Andrzej Serczyk, od 2009 roku Włodzimierz
Mędrzecki, a od 2017 funkcję tę pełni Marek Kornat.
Stronie ukraińskiej przewodniczy od początku prac prof.
Stanisław Kulczycki. Polską część komisji tworzą obecnie
Marek Barwiński, Piotr Kroll, Grzegorz Motyka, Karol Sanojca i Magdalena Nartowska-Hydzik (sekretarz), a ukraińską Ihor Hyrycz, Wołodymyr Hołowko, Ihor Szczupak,
Natalia Bieskowa i Raisa Jewtuszenko (sekretarz).
W latach 1993‒2021 odbyły się 22 posiedzenia
komisji. Realizowano je naprzemiennie w Polsce i na
Ukrainie: w 1993, 1994 i 1998 w Warszawie, w 1993
i 1996 w Kijowie, 2002 i 2007 – we Lwowie, 2003 –
w Sulejówku, 2004 – w Iwano-Frankowsku, 2005 –
w Toruniu, 2008 – we Wrocławiu, 2009 – w Zaporożu,
2010 – w Gdańsku, 2011 – w Odessie, 2012 – w Katowicach, 2013 – w Dniepropietrowsku, 2014 – w Poznaniu,
2015 – w Czerniowcach, 2017 – w Łodzi, 2018 – w Czarnomorsku, 2019 – w Krakowie. Cykl prac Komisji został
nieco zakłócony pandemią, gdyż nie odbyło się posiedzenie 2020 roku. Rytm udało się przywrócić w październiku 2021 roku, choć tylko w formie zdalnej i w skróconej
formule, ograniczonej do recenzji kilku polskich i ukraińskich podręczników z historii i geografii. W 2022 roku
planowane jest posiedzenie w Warszawie.
Łącznie w latach 1993–2021 eksperci przeanalizowali ponad 160 ukraińskich podręczników do historii narodowej i historii powszechnej, 63 podręczniki
do geografii oraz 113 polskich podręczników do historii i 49 do geografii.
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Kryteria oceny podręczników szkolnych
Recenzowanie książek szkolnych i formułowanie stosownych zaleceń są podstawowymi zadaniami Komisji.
Pierwszy przewodniczący z polskiej strony, prof. Władysław Serczyk, wyzwanie to określił jako konieczność
przedstawiania historii stosunków ukraińsko-polskich nie tylko jako ciągłej walki trwającej dziesięć
wieków, ale także jako historię zwykłego sąsiedztwa
z jego codziennością, sojuszami, powstaniami, porozumieniami, próbami współpracy, przenikaniem
się kultur, krwawymi konfliktami i wojnami6. Z kolei
na wychowawcze i formatywne aspekty zwrócił uwagę
przewodniczący ukraińskiej części komisji prof. Stanisław Kulczycki, twierdząc, że należy się skupić na uczeniu taktu i szacunku dla sąsiedniego państwa przy
omawianiu sytuacji konfliktowych, a młode pokolenie

XXII posiedzenie Komisji przeprowadzone w formule online przy użyciu komunikatora Zoom w 2021 roku. Fot. Ihor Szczupak

powinno się nauczyć tolerancji w ocenach, a także dopuścić do świadomości przeświadczenie, że historia nie
musi dzielić obu narodów7.
Wstępnym pomysłem było także przedstawianie
młodzieży racji obydwu stron po to, „by miała ona pełny
obraz również naszych wątpliwości”8. Jednak za najważniejszy sukces pierwszych lat spotkań Komisji można
było uznać, jak stwierdził sekretarz polskiej części Komisji z 2008 roku Piotr Unger, że udało się w znacznym
stopniu wyeliminować z podręczników szczególnie
kontrowersyjne sformułowania i oceny9. Wśród
istotnych efektów pracy Komisji można też wymienić
wycofanie z użytku szkolnego jednego z ukraińskich
podręczników o mocno antypolskim wydźwięku10.
Działania Komisji mają wpływ na przygotowanie
i publikację polskich i ukraińskich podręczników, które
w sposób tolerancyjny oraz politycznie wyważony
traktują historię szkolną i wskazują na przyczyny konfliktów dwustronnych w przeszłości.

Co wynika z analiz podręczników
szkolnych?

W podręcznikach nowej generacji zmienia się narracja i nie tworzą już one „obrazu wroga”, skupiają się
nie tylko na konfrontacyjnych momentach wspólnej

6
B. Серчик, „Іноді навіть кордони не можуть розділити людей так, як це робить відповідне виховання” (інтерв’ю з професором
Владиславом Серчиком), „Історія в школах України” 2003, no. 2, s. 9–10. Zob. też W.A. Serczyk, Polsko-ukraińska komisja podręcznikowa,
przeszłość – stan obecny – nadzieje, [w:] Polska i Ukraina w podręcznikach szkolnych i akademickich, pod red. T. Bonusiaka, Rzeszów 2001, s. 10–18.
7
В. Бондар, Державна політика історичної пам’яті в Україні 1990–2000-х рр. Основні тенденції, „Історіографічні дослідження
в Україні” 2013, вип. 23, s. 383.
8
Protokół IX posiedzenia Polsko-Ukraińskiej Komisji Ekspertów do spraw doskonalenia treści podręczników szkolnych historii i geografii,
Toruń, 22‒25 września 2005 r., https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/protokol-z-ix-posiedzenia-polsko-ukrainskiej-komisji-ekspertowdo-spraw-doskonalenia-tresci-podrecznikow-szkolnych-historii-i-geografii [dostęp: 14.01.2022].
9
P.M. Unger, Treści polskie w litewskich i ukraińskich szkolnych podręcznikach historii, [w:] Polska – Europa – świat w szkolnych podręcznikach
historii. Zbiór studiów, pod red. S. Roszaka, M. Strzeleckiej, A. Wieczorek, Toruń 2008 („Toruńskie Spotkania Dydaktyczne” t. 5), s. 76. Ocena
efektów prac Komisji zob. I. Czechowska, dz. cyt., s. 171–173.
10
I. Czechowska, dz. cyt., s. 173.

W literaturze kilkakrotnie charakteryzowano podręcznikowe opisy dotyczące relacji polsko-ukraińskich: P.M. Unger, dz. cyt., s. 75–79;
T. Maresz, Wspólne dzieje dwóch narodów a ich prezentacja we współczesnych polskich i ukraińskich podręcznikach do historii, [w:] Polska –
Europa – świat…, dz. cyt., s. 272–280; K. Sanojca, Polska i Polacy w latach Polski Ludowej na kartach współczesnych ukraińskich podręczników
szkolnych, „Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności” 2018, t. 16, s. 11–21; K. Wróbel-Lipowa, D. Szewczuk, Dzieje Polski w szkolnych
podręcznikach historii powszechnej na Ukrainie, [w:] Polska – Europa – świat…, dz. cyt., s. 69–74.
12
E. Tartakowsky, Dwustronne komisje podręcznikowe w Polsce. Pojednanie, budowanie dobrego sąsiedztwa, promocja europejskości, przekł.
J. Kaznowski, [w:] Pamięć zbiorowa, pojednanie i stosunki międzynarodowe, red. N. Maslowski, A. Szeptycki, Warszawa 2020, s. 118.
13
В. Бондар, dz. cyt., s. 383–384.
14
K. Sanojca, Polska narracja podręcznikowa w świetle prac Polsko-Ukraińskiej Komisji Ekspertów do spraw doskonalenia treści podręczników
szkolnych historii i geografii – doświadczenia lat 2007–2010, „Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności” 2011, t. 9, s. 59–60.
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niki ukraińskie nie uwzględniają polskiego dorobku
kulturalno-cywilizacyjnego, sprowadzając Polaków
do rangi jednej z wielu nacji zamieszkujących tereny
ukraińskie. Równocześnie dostrzegalny jest „zero-jedynkowy” obraz, traktujący każdego mieszkańca ziem
ukraińskich jako Ukraińca.
Swój zestaw uwag i postulatów formułowała także
strona ukraińska. Zauważano, że historia obu narodów
pozwala na znalezienie wielu przykładów współpracy w różnych sferach życia, ale ma także tragiczne strony. Wśród tych ostatnich najczęściej przywoływane były: konfrontacja wojskowa w XVII‒XVIII wieku,
relacje polsko-ukraińskie w okresie międzywojennym,
prześladowania ludności polskiej na Ukrainie sowieckiej w okresie represji stalinowskich, rzeź wołyńska
z 1943 r. czy trudne relacje polsko-ukraińskie w pierwszych latach powojennych (w tym akcja „Wisła”)13.
W recenzjach podręczników polskich widoczne było
pewne rozczarowanie, że Ukraina pojawia się w literaturze szkolnej raczej epizodycznie, stąd trudno
pokazywać uczniom proces tworzenia się narodu ukraińskiego. Zauważano częsty brak informacji o kluczowych postaciach ukraińskiego odrodzenia narodowego
– Tarasie Szewczence i Iwanie Franko. Prawie nieobecna
jest także tematyka Ukrainy współczesnej14.
Równocześnie jednak w wielu opiniach i recenzjach
strony ukraińskiej podkreślano wysoki poziom opracowania podręczników polskich pod względem edytorskim i wysoką jakość rozwiązań dydaktycznych.
Zauważano także dominację historii politycznej i niedostatki aspektów kulturowych. Koncentracja narracji na
dziejach państw powoduje, że problematyka ukraińska
jest obecna tylko w niewielkim stopniu w okresie, gdy
Ukraina nie była odrębnym państwem.
Punktem wyjścia do poprawy sytuacji powinna być
diagnoza przyczyn popełnianych błędów i istniejących braków. Do najistotniejszych należą niewątpliwie
dość wolne i oporne przenikanie osiągnięć współczesnego piśmiennictwa historycznego, powielanie
schematów i stereotypów historiografii z początków XX
wieku, nie do końca przezwyciężone wpływy historiografii okresu radzieckiego oraz zbyt daleko idące skróty.
Czasem też podejrzewać można złą wolę, choć jednak
częściej jest to brak wiedzy.
Dobrym przykładem może być sytuacja sprzed kilku lat, gdy strona polska zakwestionowała traktowanie
w podręcznikach ukraińskich Armii Krajowej i Gwardii
Ludowej jako równorzędnych sił antyhitlerowskiego
oporu. Nie było w tym złej woli, ale bez zniuansowania
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przeszłości, ale także na pozytywnym doświadczeniu
współpracy między narodami, przenikaniu się i wzajemnym wzbogacaniu ich krajów. Różnice w postrzeganiu przeszłości są nieuniknione, ale ważne jest,
aby umieć słuchać siebie nawzajem, dostrzegać rację drugiej strony i dbać o jakość przekazu kierowanego do młodych uczniów.
Oczywiście byłby to stan idealny. Sporo jest jeszcze
do zrobienia, ale w perspektywie trzech dziesięcioleci
widać wyraźnie, jak korzystne zmiany zaszły w recenzowanych podręcznikach, jak poprawiła się w nich narracja historyczna, a także jak udanym przekształceniom
uległa obudowa edytorsko-dydaktyczna11.
Podręczniki szkolne przez swoją masowość i długotrwałe oddziaływanie na młodzież odgrywają
istotną rolę w kształtowaniu pamięci i świadomości
historycznej społeczeństw. Dlatego wykorzystywane
są do realizowania określonej polityki historycznej.
Ewa Tartakowsky w tekście charakteryzującym prace
dwustronnych komisji podręcznikowych postawiła tezę,
że poza misją dydaktyczną należą one do pola polityki
międzynarodowej, a czasem nawet są jej narzędziem12.
Czytając współczesne podręczniki ukraińskie, dostrzec można, jak wiele uwagi poświęcono tam kwestii
budowania narodowej tożsamości – począwszy od
czasów wczesnego średniowiecza (konsekwentne stosowanie terminologii „Ruś-Ukraina”) aż po współczesność. Nieustanne podkreślane jest znaczenie, rola, miejsce i osiągnięcia ziem ukraińskich na wielu polach: duża
liczba ruskich studentów Uniwersytetu Krakowskiego
w średniowieczu, istotna rola wojsk ruskich w grunwaldzkim zwycięstwie, narodowowyzwoleńcze działania
w okresie XVII‒XVIII wieku, rozbudzenie świadomości
narodowej w wieku XIX i liczne przykłady patriotycznych działań w wieku XX. W ekspertyzach wydawnictw
ukraińskich dokonywanych przez polskich historyków-członków komisji pojawiają się uwagi, że ciągle jeszcze
polityka polska przedstawiana jest jako opresyjna
i agresywna, zwłaszcza w opisie zajęcia Księstwa Halicko-Włodzimierskiego przez Kazimierza Wielkiego, polityki wobec tych ziem prowadzonej przez pierwszych
Jagiellonów czy w okresie międzywojennym.
Wieloletnia była też batalia o zaprzestanie stosowania
(także na mapach) terminu „ukraińskie terytorium etniczne”, rozumianego jako obszar sięgający do Lublina i na zachód od Nowego Sącza. Jako alternatywę proponowano
pojęcia „pogranicze narodowe”, „zasięg osadnictwa” itp.
Dzieje narodów polskiego i ukraińskiego były i są ze
sobą splecione wieloma więzami. Natomiast podręcz-

forum edukacyjne
Okładki ukraińskich podręczników
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zasięgu, znaczenia i kontekstu politycznego tych organizacji powielano mimo woli stare, radzieckie schematy.
Sposobem na zapoznanie historyków ukraińskich z aktualnymi osiągnięciami polskiej historiografii było dostarczenie im stosownej literatury w języku ukraińskim.
Podczas posiedzenia komisji w Czerniowcach w 2015
roku prof. Włodzimierz Mędrzecki zaprezentował książkę Polszcza. Narys istorii przeznaczoną dla czytelnika
ukraińskiego, wydaną przez polski Instytut Pamięci
Narodowej. Prof. Stanisław Kulczycki przedstawił opinię o tej publikacji. Wskazał, że idea stworzenia tomu
szkiców obejmującego cały okres istnienia państwa polskiego powstała podczas wizyty prof. Janusza Kurtyki
i grupy polskich uczonych w Instytucie Historii NAN
Ukrainy w 2009 roku. Koordynatorem i redaktorem tej
pracy w ciągu całych sześciu lat był prof. W. Mędrzecki.
Ważne miejsce w polsko-ukraińskich dyskusjach
zajmuje od początku sprawa terminologii stosowanej
w podręcznikach. Ma ona istotne znaczenie dla interpretacji i oceny zarówno konkretnych wydarzeń, jak
i postaci omawianych w toku wykładu. Niejednokrotnie
różnice terminologiczne dotyczą spraw nieodgrywających istotnej roli w przekazie wiedzy, ale stanowiących
wyraz oceny niektórych postaci. Takim przykładem jest
zgodne określanie przez autorów ukraińskich króla Kazimierza Wielkiego jako Kazimierza III, co sugeruje brak
uznania „wielkości” tego monarchy. Czasem istotny jest
jawnie negatywny wydźwięk niektórych sformułowań
czy określeń. Na przykład dość powszechnie stosowane w Polsce określenie „rzeź wołyńska” w historiografii
ukraińskiej funkcjonuje jako „tragedia wołyńska”, co intencjonalnie rozmywa wymowę wydarzenia.

Plany na przyszłość

Obserwowany obecnie dobry klimat polityczny i zainteresowanie obu partnerów kontynuacją wspólnych
prac pozwala kreślić plany na przyszłość. Dla lepszego

zrozumienia stosunków polsko-ukraińskich, spopularyzowania wniosków i postulatów formułowanych przez
polskich i ukraińskich historyków i geografów, a także
wskazania usterek w przedstawianiu relacji polsko-ukraińskich w podręcznikach szkolnych obu partnerów
planowane jest stworzenie wspólnej, dwujęzycznej
publikacji. Stanowiłoby to pozytywny wkład w rozwijanie i utrwalanie dobrych relacji dwustronnych15.
Postulat wspólnego podręcznika historii sformułowany przez A. Serczyka jeszcze w 2008 roku nie ma
na razie szans na realizację. Zastanawiano się też nad
możliwością takiej modyfikacji prac, aby dokonywać
recenzji na etapie powstawania podręcznika, z możliwością wprowadzenia poprawek przed drukiem książek. Docenić też należy nieformalne znaczenie tego
typu spotkań. Bezpośrednie kontakty z historykami,
autorami podręczników i środowiskiem nauczycielskim
pozwalają na rozpropagowanie własnego punktu widzenia oraz dają możliwość lepszego zrozumienia intencji i potrzeb partnera.
Doraźność wewnętrznej polityki edukacyjnej, a także
zmiany uwarunkowań międzynarodowych powodują,
że prace komisji są rozciągnięte w czasie i w ostatnim
trzydziestoleciu w obu krajach mierzono się z wielokrotnymi modyfikacjami struktury oświatowej i sposobów
przekazu treści historycznych. Te liczne reformy powodują częste zmiany podręczników (dotyczy to sytuacji
w obu krajach). Niestety, nie ma tu prostej zasady, że
każdy nowy podręcznik jest lepszy od poprzedniego. Dlatego przyszłość polsko-ukraińskiego gremium
ekspertów, przy założeniu dobrej woli politycznej obu
partnerów, rysuje się w dość jasnych barwach – pracy
na pewno nie zabraknie. Po trzech dekadach działalności komisji można z dużą dozą pewności stwierdzić, że
trwałość osiąganych rezultatów zależy w dużym stopniu od cierpliwości i systematycznej pracy. Więc jednak
warto…

15
Przed laty strona ukraińska opublikowała wybór prac komisji (referatów i recenzji). Dobrze byłoby, aby polskie Ministerstwo Edukacji
i Nauki także uznało ten sposób za dobry do promocji prac komisji, ale także jako pomoc dla autorów podręczników i rzeczoznawców
w procedurze dopuszczania książek do użytku szkolnego. Українсько‐польське співробітництво в галузі історичної освіти. Mатеріали та
документи укр.-пол. комісії експертів з удосконалення змісту шк. підручників з історії та географії (1993–2013), упоряд. В.В. Бондар,
відп. ред. О.А. Удод, Київ 2013.

Meeting with history w Centrum Historii Zajezdnia
Marta Kopiniak

C

entrum Historii Zajezdnia jest instytucją kultury, która pozycjonuje się w krajobrazie muzealnym Wrocławia jako obowiązkowy punkt początkowy wizyty w stolicy Dolnego Śląska. Hasło
marketingowe „Tutaj zaczyna się Wrocław” dobrze oddaje zawartość wystawy stałej CHZ, która przeprowadza zwiedzających przez powojenną historię miasta i jego mieszkańców.
Wystawa Wrocław 1945‒2016 opowiada o pierwszych powojennych latach we Wrocławiu i na Dolnym
Śląsku, przechodząc od ważnych wydarzeń politycznych
do codzienności widzianej z wrocławskiej perspektywy.
Jednym z głównych elementów wystawy jest historia
wrocławskiej opozycji demokratycznej, skupiająca się
w dużej mierze na strajku solidarnościowym, który odbył się w budynku Zajezdni w sierpniu 1980 oraz dziedzictwie związanym z tym wydarzeniem. Poruszane są
też zagadnienia zmierzchu PRL i transformacji ustrojowej aż do roku 2016, kiedy Wrocław pełnił rolę Europejskiej Stolicy Kultury.
Wystawa Wrocław 1945‒2016 i jej treść są podstawą
większości pozostałej działalności Centrum Historii Zajezdnia, od wystaw czasowych przez różnorodne eventy aż po ofertę edukacyjną. Oferta ta, przeznaczona
głównie dla dzieci i młodzieży szkolnej, posiada kilka

stałych elementów. Są nimi zarówno wydarzenia skierowane do rodzin (np. Bajkowe Poranki dla najmłodszych
dzieci i ich opiekunów), jak i grup zorganizowanych,
które w praktyce są w większości grupami szkolnymi
(np. lekcja muzealna Za czym ta kolejka? czy warsztaty z sitodruku). W ofercie znajdują się też inne projekty, które jednak nie są realizowane w trybie ciągłym.
Jednym z takich projektów jest Meeting with history –
cykl spotkań skierowany do obcokrajowców, w trakcie
którego w przystępny sposób można poznać historię
Wrocławia.

muzeum i szkoła

Wielostronne doświadczenie edukacyjne.

Założenia projektu Meeting with history

Jest to główny element oferty dla obcokrajowców.
W ramach jednego cyklu odbywa się pięć comiesięcznych spotkań, w trakcie których pracownicy Centrum
Historii Zajezdnia opowiadają o fragmencie historii
Wrocławia na podstawie podzielonej na pięć części wystawy stałej. Podział ten oparty jest z jednej strony na
znaczących (granicznych) wydarzeniach z historii Polski, a z drugiej na architekturze wystawy i jej układzie
przestrzennym.
Pierwszy Meeting with history odbył się w marcu 2019 roku, a czasowy zakres organizacji spotkań
wspierał koncepcję, w której główną grupą odbiorców
Meetingów byli studenci – pięć spotkań w pięć miesięcy miało korespondować z jednym semestrem nauki.
Jednak niestety całą serię udało się zrealizować tylko
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Pierwszy Meeting with history w Centrum Historii Zajezdnia. Fot. Paweł Biskupski/Centrum Historii Zajezdnia
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raz – w okresie pandemii za pomocą nagrania 5 filmów
umieszczonych w mediach społecznościowych CHZ.
Wcześniejsze edycje Meetingów przerywane były wakacjami lub też – w bardziej dramatycznym przebiegu
zdarzeń – pandemią koronawirusa.
Formuła spotkań była prosta: najpierw goście wraz
z pracownikiem Zajezdni zwiedzali jeden z fragmentów
wystawy, a następnie realizowana była mniej formalna część spotkania – przygotowane przez pracowników CHZ gry oraz rozmowa przy napojach i przekąskach. Animowane przez pracowników aktywności, np.
w formie gry w „Czółko” czy zadania polegającego na
zmianie nazw ulic z niemieckich na „ideologicznie poprawne”, komunistyczne nazwy, włączone zostały do
formuły spotkań po ich przejęciu przez Dział Edukacji. Na początku spotkania podzielone były bowiem na
dwie części: wykład przewodnika i rozmowę przy
przekąskach. Jednak w związku z chęcią łatwiejszego
nawiązania kontaktu z uczestnikami podjęto decyzję
o wprowadzeniu bardziej ustrukturyzowanego elementu zabawy, który oprócz wspomagania edukacji
miał pomóc przełamać lody i rozwijać rozrywkową,
społeczną część spotkań.
Idea Meeting with history jako spotkania, w ramach
którego w nieformalnym otoczeniu, wraz ze znajomymi
oraz nowo poznanymi ludźmi konstruuje się wzajemnie swoją wiedzę i doświadczenie muzealne, wpisuje
się we współczesne kierunki edukacji muzealnej. Zwrot
edukacyjny w muzeum, którego wciąż jesteśmy świadkami, opiera się bowiem na współprodukcji wiedzy
i kierowaniu się własnymi zainteresowaniami, celami i wiedzą w trakcie pobytu w muzeum1. Edukacja
postrzegana jest jako proces, który ma być wartościowym doświadczeniem2, co odpowiada oczekiwaniom
młodszych generacji gości muzealnych, dla których
priorytetem są interakcje3. Interakcje te nie ograniczają się jednak tylko do ludzi, ale obejmują też przedmioty znajdujące się w muzeum czy – w przypadku
wystaw takich jak w Centrum Historii Zajezdnia – scenografię wystawy, która zaprojektowana jest tak, aby
wzbudzać emocje4.
Dlatego w realizacji projektów takich jak Meeting
with history ważne jest połączenie wysokiej jakości
doświadczenia interpersonalnego, które samo w sobie niesie walor edukacyjny, z osadzeniem w przestrzeni muzeum i odniesieniem do obiektów, które się
w nim znajdują.

Meeting with history online

Kiedy wybuchła pandemia COVID-19, seria Meeting
with history była jednym z elementów oferty muzeum
1

Nagrania Meeting with history online. Fot. Monika Petryna/Centrum Historii
Zajezdnia

offline, który został przeniesiony online. Wraz z kierowniczką projektu, Emilią Deneko z Działu Edukacji, przy
współpracy wielu innych działów, nagrałyśmy 5 filmów
odpowiadających 5 częściom wystawy, które były podstawą fizycznych spotkań w CHZ. Można je obejrzeć
w mediach społecznościowych Zajezdni, m.in. na Face
booku oraz YouTube.
Celem wersji online było podtrzymanie realizacji
tego projektu również w warunkach pandemicznych,
a więc pozostanie na mapie Wrocławia z ofertą skierowaną do anglojęzycznych dorosłych. Forma online
dodatkowo umożliwia dotarcie do zdecydowanie szerszej publiczności, nieograniczonej tylko do mieszkańców Wrocławia.
Opublikowanym w Internecie filmom towarzyszą
także dodatkowe aktywności w formie krótkich zadań,
takich jak krzyżówka, wykreślanka czy bingo. Aktywności dołączone do filmów miały odpowiadać elementowi zabawy, który obecny był też w trakcie fizycznych
spotkań w Zajezdni, choć z konieczności przyjęły one
formę bardziej ustrukturyzowanego zadania. Rozwiązując bingo, należało uważnie słuchać wykładu i wykreślać usłyszane słowa, rozwiązując krzyżówkę, pamiętać

K. Crowley, P. Pierroux, K. Knutson, Informal Learning in Museums, [w:] The Cambridge Handbook of the Learning Sciences, ed. by R.K. Sawyer,
Cambridge 2005, s. 461.
2
G.E. Hein, Museum Education, [w:] A Companion to Museum Studies, ed. by S. Macdonald, Oxford 2011, s. 348.
3
G. Black, Meeting the Audience Challenge in the „Age of Participation”, „Museum Management and Curatorship” 2018, vol. 33, no. 4, s. 302;
A. Vinick, R. Abbott, How To Design Programs for Millennials, „History News” 2015, vol. 70, no. 4, s. 4.
4
A. Chłosta-Sikorska, Współczesne muzea historyczne w przestrzeni publicznej, [w:] Historia w przestrzeni publicznej, pod red. J. Wojdon,
Warszawa 2018, s. 301.

Dorośli i obcokrajowcy jako publiczność

Wprowadzenie tej serii spotkań w znaczny sposób
urozmaiciło ofertę Centrum Historii Zajezdnia. Wcześniej bowiem nie posiadało ono żadnej oferty edukacyjnej dla obcokrajowców; jedynymi elementami skierowanymi do osób z zagranicy była anglojęzyczna wersja
wystawy oraz miniprzewodniki w kilku językach
obcych. Jednak takie elementy są już współcześnie
standardem w muzealnictwie – w przeciwieństwie do
konkretnej, pozawystawowej oferty dla obcokrajowców,
zwłaszcza w sferze edukacji. We wrocławskich muzeach
oferta dla obcokrajowców jest ograniczona do pojedynczych wydarzeń oraz możliwości prowadzenia warsztatów, lekcji muzealnych czy oprowadzania w językach
obcych (głównie w języku angielskim)5. Meeting with
history wpisuje się więc w schemat pojedynczych ofert
anglojęzycznych.
Innym elementem wyróżniającym Meeting with history jest skierowanie projektu do dorosłych. Podobnie
jest z innymi obcojęzycznymi ofertami muzeów wrocławskich, które wypełniają niszę wciąż jeszcze widoczną w edukacji. Tworząc swoją ofertę edukacyjną, muzea opierają się na kontaktach ze szkołami i skupiają na
ofercie dla dzieci i młodzieży, pozostawiając dorosłych
niejako samym sobie. W ostatnich latach zaczyna się
to zmieniać i instytucje kultury coraz częściej oferują
dorosłym nie tylko program rozrywkowy, ale też edukacyjny6.

Goście zagraniczni

5

Wielostronna edukacja

Projekt Meeting with history należy bowiem rozpatrywać przede wszystkim w świetle nieformalnej,
wielostronnej edukacji, której elementami charakterystycznymi są m.in. elastyczność i skoncentrowanie na uczestniku7. Edukacyjny walor spotkań można
zauważyć w dwóch wymiarach: zarówno w rozwoju
kompetencji i wiedzy pracowników Działu Obsługi, jak
i poszerzania wiedzy gości. Podstawową korzyścią dla
pracowników jest możliwość systematycznego ćwiczenia oprowadzania w języku angielskim, a także dalszego
rozwijania swoich kompetencji językowych w trakcie
swobodnej rozmowy z gośćmi.
Zalety faktu, iż jest to oferta skierowana do obcokrajowców, nie kończą się jednak tylko na umiejętnościach
językowych. Podczas rozmowy o projekcie Emilia Deneko podkreślała, że w trakcie spotkań w ramach Meet
ing with history bardzo wartościowe było zderzenie
różnych punktów widzenia, ale też różnych sposobów rozumienia wydarzeń z historii Polski i Wrocławia przez osoby pochodzące z wielu różnych krajów.
W trakcie rozmów – zarówno z pracownikami CHZ, jak

Takie oferty posiadają m.in. Muzeum Pana Tadeusza czy Muzeum Narodowe we Wrocławiu.
Rozwój ofert dla dorosłych śledzić można m.in. w polskiej wersji platformy EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe),
https://epale.ec.europa.eu/pl [dostęp: 10.01.2022].
7
E.W. Taylor, A.C. Neill, Museum Education. A Nonformal Education Perspective, „Journal of Museum Education” 2008, vol. 33, no. 1, s. 24.
6

33

Wiadomości Historyczne 2/2022

Wyzwaniem w sytuacji wprowadzania podobnego,
dość unikalnego projektu do oferty jest więc określenie
i dotarcie do jego grupy docelowej. Dlatego bardzo ciekawym pomysłem na zmierzenie się z tym wyzwaniem
– a także na zintegrowanie Meeting with history z innymi elementami oferty Zajezdni – było początkowe
określenie grupy docelowej jako zagranicznych studentów. Później jednak cała seria przestała być profilowana
tak intensywnie w ich kierunku, rozpoznając większą
grupę obcokrajowców przebywających we Wrocławiu,
którzy mogli być potencjalnymi uczestnikami owych
spotkań. A są oni grupą dość liczną, dodatkowo z inną
niż polscy zwiedzający charakterystyką.
Czerpiąc z własnych doświadczeń, mogę scharakteryzować zagranicznych zwiedzających Zajezdni jako

osoby zdecydowanie najbardziej zainteresowane latami 80. XX w., Solidarnością i upadkiem komunizmu.
Różnią się tym od większości zwiedzających z Polski,
którzy zdecydowanie większym entuzjazmem reagują
na informacje o II wojnie światowej oraz historię pierwszych lat powojennych. Ponadto często nie mają żadnej
wiedzy na temat historii Polski lub ich wiedza ogranicza się do uwikłania Polski w historię ich własnego
kraju. To determinuje więc inne podejście do ich doświadczenia podczas wizyty w Zajezdni z perspektywy
pracowników. Co więcej, w większości nie są to osoby,
których ojczystym językiem jest język angielski, którym posługują się w różnym stopniu zaawansowania.
Oprócz studentów są to głównie osoby przebywające
(na stałe lub tylko tymczasowo) we Wrocławiu z powodów służbowych. Część związana jest też rodzinnie
z Polską poprzez przodków lub np. małżeństwo.
Tę charakterystykę obcokrajowców potwierdza
w perspektywie serii Meeting with history Emilia Deneko z Działu Edukacji, która zwraca uwagę na kilka wynikających z tego trudności. Spotkania te okazały się nie
tylko wyzwaniem językowym, ale też wyzwaniem, gdy
chodzi o przystępne opowiadanie o zawiłościach historii Polski i rozwiewanie wątpliwości czy nieporozumień. Jednak zarówno ona, jak i pomysłodawczyni cyklu
w jego oryginalnej formie Adrianna Roman, zastępczyni
kierownika Działu Obsługi Centrum Historii Zajezdnia
(DOCHZ), postrzegają ten projekt głównie przez pryzmat wartościowych doświadczeń edukacyjnych dla
wszystkich w nie zaangażowanych.

muzeum i szkoła

postaci, wydarzenia i daty z okresu upadku PRL i po
nim – aktywności te wymagały więc od uczestników
rzeczywistej wiedzy, którą mieli posiąść podczas oglądania filmu. Była to zdecydowana zmiana w stosunku do
gier realizowanych offline, kiedy aktywności polegały
na kolaboracji i wspólnym konstruowaniu i negocjowaniu wiedzy.
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i innymi uczestnikami – goście mieli możliwość nie tylko
poznać od podstaw historię miasta, w którym przyszło
im studiować, mieszkać i pracować, ale też rozwiać swoje wątpliwości dotyczące wiedzy już przez nich posiadanej czy przedyskutować różnice pomiędzy konkretnymi
krajami i kulturami w podejściu do danych wydarzeń
historycznych.
Kolejnym elementem edukacyjnym, w tym przypadku skierowanym zdecydowanie ku uczestnikom, były
wcześniej już wspomniane gry, które z jednej strony
miały zachęcić do rozmowy i ułatwić nawiązywanie interakcji, a z drugiej miały jasny cel edukacyjny:
dodatkowo poszerzyć lub utrwalić wiedzę zdobytą w trakcie danego spotkania czy też sprowokować
do krytycznego myślenia na temat przekazanych
informacji.
Efektem integracji i poznawania się w trakcie spotkań
były dyskusje, które często schodziły na tematy mniej
historyczne, a bardziej kulturowe. Jednym z takich tematów było jedzenie, dlatego aby wykorzystać ten konkretny aspekt zainteresowań gości, zorganizowano spotkanie, w ramach którego można było degustować wiele
rodzajów pierogów. To podkreślenie elementów rozrywkowych, jak np. jedzenie, koresponduje ze wspominanymi przez Grahama Blacka lates w brytyjskich muzeach,
czyli wieczornymi spotkaniami z jedzeniem i alkoholem.
Podkreśla on, że bardzo trudne jest balansowanie pomiędzy wartościowym doświadczeniem edukacyjnym
a rozrywkowym spotkaniem przy jedzeniu8.
Balans pomiędzy rozrywką a edukacją jest stałym elementem debaty o muzealnictwie, jednak jak
wynika z moich doświadczeń oraz rozmów z innymi
pracownikami Centrum Historii Zajezdnia, jego umiejętne utrzymywanie daje bardzo pozytywne efekty, m.in.
w postaci ożywionych dyskusji, które ciągnęły się nawet
po zakończeniu spotkań w ramach Meeting with history
czy pozyskania stałych gości muzeum, którzy nie tylko
pojawiali się na Meetingach, ale też wciąż odwiedzają
muzeum, korzystając z pozostałej jego oferty.
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Podsumowanie

Aktualnie, ze względu na zmiany w ofercie i funkcjonowaniu CHZ związane z pandemią COVID-19, Meetingi
nie odbywają się, choć – jak mówi Emilia Deneko z Działu Edukacji – chętnie widziałaby ich odrodzenie. Z kolei
Adrianna Roman widzi duże pole rozwoju oferty dla obcokrajowców – m.in. oferowanie usług przewodnickich
w języku ukraińskim. Na podstawie dotychczasowych
doświadczeń z formą edukacyjnej działalności muzealnej, jaką przyjął projekt Meeting with history, można ponadto wysunąć wniosek, że zarówno poszerzanie oferty
dla obcokrajowców, jak i rozwój innych kierunków działalności edukacyjnej warto rozpatrywać w kontekście
przynoszącej obopólne korzyści edukacji opartej na
dialogu i wspólnym konstruowaniu wiedzy.
8

G. Black, dz. cyt., s. 305‒306
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acek Staniszewski jest nauczycielem historii, założycielem i dyrektorem „Akademii Dobrej Edukacji” –
warszawskiej szkoły podstawowej, stawiającej na
zindywidualizowane nauczanie, wspierane technologią informacyjną. Jest też współtwórcą podcastu
Edugadki i bloga doklasy.pl, a od 2021 r. – członkiem
kolegium redakcyjnego „Wiadomości Historycznych”.
Od 2012 r. współpracuje z EuroClio – Europejskim Stowarzyszeniem Edukatorów Historii. O tej ostatniej aktywności i o tym, co daje udział w międzynarodowych
projektach związanych z edukacją historyczną, jesienią
2021 r. rozmawiał z prof. Joanną Wojdon.

Joanna Wojdon: Jesteś pierwszym i jedynym polskim ambasadorem EuroClio. Co to znaczy?
Jacek Staniszewski: EuroClio jest stowarzyszeniem,
które chce propagować nowoczesne nauczanie historii,
takie, które nie jest skupione na jednej narracji, jednej
perspektywie i nie jest bardzo przywiązane do nauczania z perspektywy jednego narodu, o jednym narodzie i jednym państwie. W całej Europie EuroClio ma
ok. 25‒30 ambasadorów.
Moja przygoda z EuroClio zaczęła się w 2010 roku,
kiedy jeszcze jako pracownik Instytutu Badań Edukacyjnych postanowiłem zająć się pisaniem na temat uczenia
historii nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Absolutny
przypadek sprawił, że w tym czasie w Warszawie był
jeden z pracowników sekretariatu EuroClio w Hadze. Po
spotkaniu z nim i rozmowie dostaliśmy zaproszenie na
doroczną konferencję EuroClio w Turcji. Tak się zaczęła
przygoda, która trwa już ponad 10 lat.
W pewnym momencie tej działalności dostałem list
z Hagi, a w nim zaproszenie, a właściwie pytanie, czy
w związku z tym, że i tak śledzę i wypowiadam się publicznie na temat tego, co się dzieje w Europie i w Polsce, jeśli chodzi o nauczanie historii, nie miałbym nic
przeciwko temu, żebym się wypowiadał także w imieniu
EuroClio, jeśli będę chciał i kiedy będę chciał.
Tak więc jako ambasador EuroClio mogę wypowiadać
się w imieniu stowarzyszenia EuroClio, biorąc udział
w polskich i międzynarodowych dyskusjach o naucza-

niu historii w Polsce i na świecie. Także w projektach
realizowanych pod innymi auspicjami mogę występować jako przedstawiciel EuroClio i ich markę tam nieść.
To czasami pomaga.
J.W.: Czy możesz podać kilka przykładów ciekawych projektów międzynarodowych, w których
uczestniczysz lub uczestniczyłeś?
J.S.: Jeden z projektów, w którym uczestniczyłem, wykorzystywał polskie doświadczenie związane z wprowadzaniem podstawy programowej kończącej się egzaminem z historii na poziomie gimnazjalnym. Bardzo
podobne rozwiązania chciano wprowadzić na Bałkanach,
w Macedonii i niezależnie w Bośni-Hercegowinie. Byłem
tam kilka razy jako ktoś, kto prowadził warsztaty dla nauczycieli, pokazywał zadania egzaminacyjne. Pokazywałem na przykład, jak zadanie zamknięte, mimo swojej
złej sławy, może być zrobione lepiej lub gorzej.
Inny projekt dotyczył tworzenia materiałów dydaktycznych związanych z istnieniem cenzury w państwach
totalitarnych. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Francji, Włoch, Holandii, Węgier, Polski i Bałkanów, w tym
Macedończycy reprezentujący doświadczenia Jugosławii. Projekt polegał na tworzeniu materiałów edukacyjnych, które w całości lub fragmentach mogą być
wykorzystane w różnych krajach. Ten projekt, podobnie
jak i wiele innych prowadzonych przez EuroClio, uświadomił mi, że historia Polski nie jest unikatowa i nie
jest tak, że nie można różnych narodowych historii ze
sobą wiązać. Pewne zjawiska okazały się prawie kalką
z siebie nawzajem. Studiowaliśmy na przykład plakaty
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chwalące pożyteczność cenzury. Choć jedne pochodziły
z Włoch z lat dwudziestych, a drugie z Węgier z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, to podobieństwo było
uderzające, można wręcz podejrzewać zapożyczenia.
Trzeci projekt, o którym chciałbym wspomnieć, to
projekt tworzenia materiałów dydaktycznych dla
krajów basenu Morza Czarnego. Moim zadaniem było
opracowywanie tła historycznego dla wydarzeń, które
im się wydawały niezwykle unikalne. Było wśród nich
na przykład powstanie antyrosyjskie z 1863 r. i wcale
nie było to nasze polskie powstanie styczniowe. To zderzenie naszych dwóch unikalności, które okazywały się
sprawami analogicznymi, otwierało nam oczy, a zarazem pokazywało wartość tych spotkań.
J.W.: Gdyby jakiś nauczyciel chciał się włączyć do
takich projektów, to co miałby zrobić?
J.S.: Teraz jest to łatwiejsze niż dawniej, bo kiedyś EuroClio było stowarzyszeniem stowarzyszeń. W Polsce
tymczasem nie ma stowarzyszenia nauczycieli historii. Sam kiedyś próbowałem takie stworzyć. Zostało
nawet zarejestrowane, ale nie przetrwało próby czasu,
głównie z tego prostego powodu, że nikt z założycieli
nie był w stanie się w nie wystarczająco zaangażować.
Nauczyciele w Polsce dzielą swój czas między szkołę
a życie rodzinne lub inne działania, ale na stowarzyszenie zabrakło już sił.
Ale dzisiaj do EuroClio można się już zapisywać
indywidualnie. Tak naprawdę nie chodzi jednak o formalne członkostwo – największą radością jest spotykanie się z ludźmi. Zatem zacząłbym od polubienia profilu
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Wszyscy jesteśmy siebie nawzajem ciekawi
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EuroClio na Facebooku. A potem
warto podłączać się do seminariów,
konferencji, rozmów, dość często
ogłaszanych w mediach społecznościowych. Jedyną barierą może być
znajomość angielskiego na poziomie komunikatywnym. Przy czym
nie należy z tym przesadzać i mieć
kompleksów. Ważne jest to, żeby
rozumieć i zacząć pierwsze zdanie,
a następne już same przyjdą.
Notabene, ostatnio EuroClio
pracuje nad uproszczeniem języka
swoich publikacji – co zaliczam po
części do swoich zasług, bo postulowałem to, od kiedy zacząłem się
włączać w ich prace. Sztab edytorski zdominowany był tam bowiem
przez Anglików, którym nieco
brakuje dystansu do tego, jak piszą. Tymczasem dla nie-Anglików,
zwłaszcza uczniów, może to być
problemem. Wiem, że dziś są już
„czytacze-upraszczacze”, dbający
o to, by język nie był infantylny, ale
by nie wymagał też nieustannego
zaglądania do słownika.
J.W.: Teraz zresztą EuroClio
coraz więcej swoich materiałów
tłumaczy na języki narodowe.
J.S.: Tak. Największym bowiem
wyzwaniem jest dotarcie nie tyle
do nauczycieli, bo ci raczej posługują się angielskim, ale sięganie
do uczniów. Materiały EuroClio są
naprawdę dobre, przede wszystkim oryginalne, świeże. Zawierają
bogate kolekcje źródeł, nie tylko pisanych, ale także ikonograficznych,
gdy tymczasem polskie podręczniki de facto powielają wciąż te same
zasoby i nawet po kolejnych reformach zmiany są tylko kosmetyczne.
Na przykład ostatnio pracowałem
z pocztówkami wysyłanymi przez
żołnierzy z obu wojen światowych
– to kapitalne źródła, pozwalające spojrzeć na te konflikty innymi
oczyma. Ale rzeczywiście przygotowanie tego do wykorzystania
w językach narodowych zabiera
nauczycielom sporo czasu.
J.W.: Czy wyobrażasz sobie nauczanie historii w Polsce w języku angielskim?
J.S.: Tak. Przy czym oczywiście
nie chodzi o to, żeby mówić cały
czas po angielsku, bo to jest nie-

Ze strony www.euroclio.eu

naturalne, np. żeby o Bolesławie
Śmiałym czy Bolesławie Krzywoustym uczyć w Polsce po angielsku. Ale uczniowie naprawdę są
w stanie bez problemu przeczytać na przykład przemówienie
Churchilla w Fulton czy 13. punkt
orędzia Wilsona, i to już w VIII klasie szkoły podstawowej. To jest tak
prosty język, że nie wymaga tłumaczenia, a daje uczniom poczucie
obcowania z oryginałem. Innymi

źródłami, których naprawdę tłumaczyć nie trzeba, są np. plakaty
wojenne. Także karty pracy można
byłoby stosować w języku angielskim, zwłaszcza że nasi uczniowie
coraz bardziej są otwarci na to, żeby
uczyć się czy studiować za granicą.
J.W: Jaki jest odbiór materiałów EuroClio?
J.S.: Gdy włączyłem się do zespołu EuroClio, to czułem się czasami
jak kolonizowany człowiek, który

nie konkretnych osób pozwoliło
przełamać te opory. Ukraińcy nie
musieli udawać, że nie mówią po rosyjsku, a Rosjanie, że nie rozumieją
ukraińskiego. Ostatecznie wypracowaliśmy lekcje, których nie musimy
się wstydzić, a są produktem pracy
kilku osób pochodzących z różnych
światów, mających wiele zaszłości
historycznych.
Myślę też o Schools History
Project – stowarzyszeniu, czy już
więcej niż stowarzyszeniu, nauczycieli angielskich. Spotykają
się oni co roku w Leeds na własnej
konferencji, podczas której m.in.
wymieniają się pomysłami dydaktycznymi. Gdy tam byłem, przekonałem się, jak mogłaby i powinna
wyglądać wymiana doświadczeń
nauczycielskich. Ze swojej strony
przetłumaczyliśmy tam materiały
z Polski m.in. o tym, na czym polegała wolna elekcja czy sejm, o którym
Skandynawowie do dziś mają fatalne wyobrażenie. Wiem, że te nasze
materiały zaczęły funkcjonować
w angielskiej edukacji. Zatem to
się dzieje, i to właśnie oddolnie.
Nie chodzi o to, żeby narzucać swoją narrację i mówić: „tak było”, ale
raczej: „mówcie sobie, co chcecie,
ale dodamy Wam materiały, które
Was zdziwią”.
J.W.: Jakie masz przesłanie do
nauczycieli historii w Polsce?
J.S.: Żeby nie myśleli, jak ja kiedyś
myślałem, że co prawda możliwe
jest spotkanie matematyka z matematykiem czy biologa z biologiem,
ale historycy nie mają z sobą o czym
rozmawiać, bo każdy ma swoją historię. To jest absolutna nieprawda.
Największą wartością projektów
międzynarodowych jest to, że się
zmienia własny warsztat bardzo
mocno, kiedy posłucha się, czego
i jak uczą inni. Okazuje się, że wszyscy nauczyciele są bardzo podobni,
wszyscy trochę narzekamy, zmagamy się z programem, który musimy zrealizować, ale równocześnie
mamy sobie wiele do powiedzenia
i wszyscy jesteśmy siebie nawzajem ciekawi. Dlatego gorąco zachęcam, żeby bez kompleksów (także
językowych) podchodzić do współpracy międzynarodowej.
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musi je dopasować do swojej klasy i do swoich uczniów. Z drugiej
strony wiem też, że niektóre moje
lekcje były stosowane w Holandii
czy Francji. Piszą do mnie o tym
koledzy, którzy cieszą się z oryginalnych materiałów, jakie im dostarczamy, a które zaskakują ich
uczniów. Paradoksalnie, gorzej jest
z zastosowaniem tych materiałów
po tej stronie Łaby, gdzie mamy swój
program, który „przerabiamy”. Jeśli
ktoś żyje rozdziałem za rozdziałem,
to po prostu nie da rady. Najlepszym
przykładem jest tu podręcznik
polsko-niemiecki, który ma świeżość, nowe źródła, teksty, podejścia,
kolejność rozdziałów – w porównaniu z podręcznikami wiodących
polskich wydawnictw – ale jednak
nie jest wykorzystywany, bo od nas
wymaga się „przerabiania” programu. Podobnie materiały EuroClio
– częściej są stosowane tam (na Zachodzie) niż tu.
J.W.: A czy można uznać działania nauczycieli w ramach EuroClio za rodzaj oddolnej dyplomacji, dzięki której na przykład
polska narracja przebija się na
Zachód – niekoniecznie przez
wielkie rządowe projekty?
J.S.: Tak, dzieje się to na kilku
płaszczyznach. Na przykład teraz
zaczynamy projekt, który będzie
dotyczył głównie terenów habsburskich: zaboru austriackiego, Czech,
Węgier, Austrii, Słowacji. Jestem ciekawy, co z tego wyjdzie. Wydaje mi
się, że dzięki niemu nasi zachodni
partnerzy zaczynają patrzeć na to,
że tutaj też odbywał się kawał historii, która jest ciekawa.
Niedawno byłem facilitatorem
spotkania nauczycieli historii z Polski, Ukrainy, Białorusi, Rosji i Niemiec w Krzyżowej. Rozmawialiśmy o lekcjach, które moglibyśmy
razem stworzyć. Wprawdzie lekcje nie wyszły może najlepsze, ale
wartością było samo spotkanie.
Najpierw nauczyciele spotykali się
online i widać było spory dystans.
Z jednej strony nie chcieli zaogniać
sytuacji, więc byli bardzo delikatni,
ale jak wszyscy stali w miejscu, to
projekt nie posuwał się do przodu.
Dopiero bezpośrednie spotka-
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poznaje cywilizację. Czułem, że to,
co oni proponują, jest bardzo ciekawe i zapewne lepsze niż to, co
robimy. Ale uważałem też, że żeby
to się w Polsce przyjęło, należałoby
uwzględnić również naszą tradycję
i warunki, w których pracujemy. Nawet jeśli nasza praktyka jest podawcza, staromodna, to jednak funkcjonuje, a nauczyciele są z nią obeznani.
Gdy zaś zechcemy zbyt radykalnie
ją zmienić, wielu nauczycieli odrzuci te nowości – albo dlatego, że
okażą się dla nich za trudne, albo
dlatego, że są nie do pogodzenia
z systemem, którego byli nauczeni,
czy to na uniwersytetach, czy jeszcze wcześniej, we własnej szkole
jeszcze jako uczniowie.
Dlatego proponowałem, by tworzone materiały choć w pewnej
części pozwalały nauczycielowi
poczuć się u siebie. To nie było zbyt
dobrze widziane. Ale gdy przedstawialiśmy materiały EuroClio na
warsztatach i spotkaniach w Polsce, to wielokrotnie słyszałem, że
to jest fajne, ale się nie da, albo
że trzeba iść z programem, a to się
ewentualnie nadaje na kółko. Ale
przecież nie chodzi o to, żeby fajne
rzeczy robić na kółku, tylko po prostu na lekcjach. EuroClio czasem
nas nie rozumie, mierzy nas swoją
miarą i chce radykalnie wszystko
odwrócić, rezygnując z wykładu na
rzecz pracy grupowej. Tymczasem
my nie jesteśmy tak bardzo przygotowani do odejścia od faktografii
i materiału do zapamiętania. Pewne rzeczy są wciąż nie do wyobrażenia. Dlatego z pewną pokorą
podchodzę do istniejącej tradycji. Równocześnie wydaje mi się,
że teraz powoli nauczyciele dają się
do tych nowości przekonać, a różnych projektów edukacyjnych jest
coraz więcej
J.W.: Jak więc oceniasz zakres
oddziaływania EuroClio? Czy te
projekty są używane?
J.S.: Sam stawiam sobie za punkt
honoru przetestować wypracowane rozwiązania na jakiejś klasie. I to
mi daje przekonanie o tym, że nigdy
nie da się stworzyć materiałów,
które 1 do 1 dałoby się zastosować
w praktyce. Zawsze nauczyciel
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List 34 w TEEM – platformie edukacyjnej do kształcenia
nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie
Dorota Wiśniewska

O projekcie
Od września 2019 r. w ramach programu Erasmus+
realizowany jest projekt TEEM – Civic and History Teachers’ Education in Europe. Modules for the
Development of Democratic Competences and Social
Responsibility of Teacher Trainees (TEEM – Kształcenie nauczycieli historii i edukacji obywatelskiej w Europie. Moduły rozwijające kompetencje demokratyczne
i odpowiedzialność społeczną przyszłych nauczycieli1).
Koordynuje go Uniwersytet w Grazu (Austria), a członkami zespołu są także badacze z Uniwersytetu w Augsburgu (Niemcy), Uniwersytetu Kościoła Reformowanego
Gáspára Károliego (Węgry), Uniwersytetu Wrocławskiego (Polska), Uniwersytetu w Valladolid (Hiszpania) oraz
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Lucernie (Szwajcaria).
Najpóźniej w grudniu 2022 r. w ramach projektu
uruchomiona zostanie platforma e-learningowa do
kształcenia nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie. W artykule zaprezentuję zawartość platformy2 oraz formularz, którym posługują się członkowie
zespołu, opracowując przeznaczone do umieszczenia
na niej źródła historyczne. Jego uniwersalny charakter
sprawia, że można go wykorzystać na zajęciach o różnej
tematyce, nie tylko tej poruszanej w projekcie TEEM.

Platforma
Platforma TEEM składa się z 5 modułów: European identity and consciousness (Europejska tożsamość
i świadomość), Youth culture and digital media (Kultura
młodzieżowa i media cyfrowe), Human rights and val
ues of society (Prawa człowieka i wartości społeczne),
Migration in a global perspective (Migracja w globalnej
perspektywie), Active citizenship and social responsibil
ity (Aktywność obywatelska i odpowiedzialność społeczna).
Zagadnienia te przedstawione są w perspektywie
porównawczej, uwzględniającej konteksty co najmniej
dwóch wybranych krajów europejskich. Każdy moduł
zawiera wprowadzenie teoretyczne do tematu, zestaw 30 źródeł i zbiór opracowań w formie fragmentów monografii, artykułów naukowych i popularnonaukowych, tabel i wykresów. Użytkownik otrzymuje
wskazówki dydaktyczne dotyczące danego modułu
oraz dwa rozbudowane studia przypadku, które pokazują, jakie scenariusze lekcji można stworzyć z wykorzystaniem umieszczonych na platformie materiałów.
W osobnej zakładce znajdzie dokument programowy (policy paper), czyli wytyczne, które wykwalifikowanym nauczycielom przydadzą się w ramach
samokształcenia, a dydaktykom ułatwią wdrażanie
zaproponowanych rozwiązań w szkolenie przyszłych
nauczycieli.

Platforma TEEM, widok roboczy, teem.geschichtsdidaktik.eu

1
2

Wszystkie tłumaczenia w tekście z języka angielskiego na polski są odautorskie.
https://teem.geschichtsdidaktik.eu [dostęp: 22.12.2021].

Heinrich Bünting, Europa jako dziewica, 1582, commons.wikimedia.org

Moduł ten tworzą zespoły z uniwersytetów
w Augsburgu (Susanne Popp, Maximilian Veigel)
i Valladolid (María Sanchez-Augustí, Diego Miguel-Revilla, Rosendo Martínez-Rodríguez). Ma on na
celu ukazanie złożoności narracji na temat tożsamości i świadomości europejskiej. Materiały
źródłowe i opracowania dotyczą historii kształtowania się wspólnoty europejskiej od czasów
nowożytnych do współczesności oraz przyszłości
Unii Europejskiej. Oparte na nich lekcje historii
i edukacji obywatelskiej pozwolą rozwijać umiejętność dyskusji wśród uczniów. Ukażą wspólne
wartości, na których zbudowana jest Unia, oraz
wielość i różnorodność opinii odnośnie do tego,
czym powinna ona być.

Moduł 2:
Kultura młodzieżowa i media cyfrowe

Beatlesi na lotnisku JFK 7 lutego 1964 r., commons.wikimedia.org

Przy tworzeniu modułu poświęconego kulturze młodzieżowej w epoce cyfrowej współpracują zespoły z Uniwersytetu w Valladolid i Uniwersytetu w Grazu (Alois Ecker, Bettina Paireder,
Benjamin Ecker). Dotyka on kwestii najbliższych
uczniom i studentom – życia codziennego młodych
ludzi w przeszłości i zmian, jakie dokonały się
w nim za sprawą postępu technologicznego oraz
przeobrażeń społecznych i politycznych ostatnich
dziesięcioleci. Moduł ma skłaniać do refleksji nad
genezą współczesnych trendów i stylów życia
dzisiejszej młodzieży. Szczególną uwagę poświęca zmianom w kulturze młodzieżowej i spędzaniu
czasu wolnego po II wojnie światowej, nowym
kanałom komunikacji i rosnącym aspiracjom społeczeństw oraz tożsamości i zaangażowaniu młodych w życiu publicznym.

projekty międzynarodowe

Moduł 1:
Europejska tożsamość i świadomość
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Moduł 3:
Prawa człowieka i wartości społeczne

André Gill, Pani Anastasia, alegoria cenzury, 1874, commons.wikimedia.org
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Autorzy tego modułu – zespół z Uniwersytetu Kościoła
Reformowanego Gáspára Károliego (Marian Nagy, Attila
Herber, András Kampós) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego (Joanna Wojdon, Dorota Wiśniewska) – skoncentrowali się na wolności słowa i jej znaczeniu dla rozwoju demokratycznych społeczeństw. Materiały umożliwią
przeprowadzenie lekcji na temat wolności słowa w perspektywie historycznej – od XVIII do XX w., zaangażowania jednostek i grup na rzecz poszanowania tego prawa,
przyczyn i skutków stosowania cenzury oraz roli wolnych
mediów w przemianach społeczno-politycznych.

projekty międzynarodowe

Moduł 4:
Migracja w globalnej perspektywie

Przybycie imigrantów z Europy do Ellis Island w Stanach Zjednoczonych,
1904 r.
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Moduł ten powstaje we współpracy Uniwersytetu Wrocławskiego z Uniwersytetem w Augsburgu.
Uwzględnia dziewiętnastowieczne migracje Polaków
i Niemców do Stanów Zjednoczonych, amerykańską
politykę antyimigracyjną oraz świadectwa osób, które
musiały wyemigrować ze swojego kraju podczas i po
II wojnie światowej. Zawiera również odniesienia do
współczesnych dyskusji na temat migracji. Metody pracy bazują na propozycjach opracowanych przez Sama
Wineburga i jego zespół z Uniwersytetu Stanforda:
„Opening Up the Textbook”3 (konfrontowanie narracji
podręcznikowej z innymi źródłami) oraz „Civic on-line
reasoning”4 (sprawdzanie wiarygodności przekazów
internetowych). Ponadto w module znajdzie się zestaw
tematów wypracowań, które można napisać na podstawie załączonych do niego materiałów oraz wskazówki,
jak uczyć pisania uczniów szkół ponadpodstawowych.

Moduł 5:
Aktywność obywatelska
i odpowiedzialność społeczna
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Zespoły z Uniwersytetu w Grazu i Uniwersytetu Kościoła
Reformowanego Gáspára Károliego opracowują moduł, za
pośrednictwem którego możliwe będzie zwiększanie świadomości ekologicznej uczniów, studentów i nauczycieli oraz
kształtowanie postaw prospołecznych. Skupili się na historii ruchów robotniczych, historii środowisk walczących o równouprawnienie płci (feminizm, sufrażyzm i ruch LGBTI*Q)
oraz działalności na rzecz ochrony środowiska – od pierwszych akcji z lat siedemdziesiątych XX w. do współczesnych
międzynarodowych i globalnych inicjatyw.

Brytyjska sufrażystka pikietująca na ulicy, między 1900 a 1919 r.,
commons.wikimedia.org

3
4

Zob. https://teachinghistory.org/best-practices/teaching-with-textbooks/19438 [dostęp: 22.12.2021].
Zob. https://cor.stanford.edu [dostęp: 22.12.2021].

Oto tabela opracowana przez Bettinę Paireder i Aloisa Eckera z Uniwersytetu w Grazu, którą członkowie projektu wykorzystują do opracowywania umieszczanych na platformie TEEM źródeł historycznych5, uzupełniona dla
polskiego Listu 34.
Informacje ogólne
Tytuł źródła

List 34

Słowa kluczowe

Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL), Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR), Antoni
Słonimski, Jan Józef Lipski, komunizm, cenzura, wolność słowa, wolność prasy, swoboda
wyrażania myśli, prawa człowieka

Krótki opis

Moduł

Prawa autorskie

List protestacyjny polskich intelektualistów przeciw cenzurze w PRL, skierowany do premiera
Józefa Cyrankiewicza
Prawa człowieka i wartości społeczne

Opis i analiza

Domena publiczna

Rodzaj źródła

List otwarty

Autor

Pisarz Antoni Słonimski napisał list, który podpisało 34 polskich intelektualistów. Jan Józef
Lipski, historyk literatury, krytyk i działacz polityczny, współredagował list i zaangażował się
w zbieranie podpisów pod nim

Data powstania/publikacji
Miejsce ekspozycji/przechowywania

Miejsce znalezienia/historia znalezienia
Ingerencje w strukturę źródła (np.
transkrypcja) / modyfikacje
Struktura

Wyjaśnienie trudnych słów, pojęć, miejsc,
ich ówczesne znaczenie, informacje
o osobach pojawiających się w źródle

Grupa docelowa w przeszłości (odbiorcy)
Kontekst i interpretacja

Dostarczony 14 marca 1964 r.

projekty międzynarodowe

Aneks

Oryginał najprawdopodobniej został zniszczony; zachowały się robocze wersje listu. Obecnie
są przechowywane w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (IPN)
Oryginał został złożony 14 marca 1964 r. w Urzędzie Rady Ministrów przez Antoniego
Słonimskiego. Wersje robocze zostały skonfiskowane przez władze w domu Jana Józefa
Lipskiego. Część kopii wysłanych przez niego pocztą do innych osób dotarła do adresatów,
a część została przechwycona przez Służbę Bezpieczeństwa (SB)
Kopia wersji roboczej, przepisana w elektronicznym edytorze tekstowym z wydruku
maszynowego

Krótki, dwuzdaniowy (64 słowa) list otwarty, pod którym znajdują się 34 podpisy znanych
i cenionych polskich intelektualistów
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1. Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) - oficjalna nazwa państwa polskiego w okresie rządów
komunistycznych. Wprowadziła ją konstytucja z 1952 r. Po upadku komunizmu w 1989 r.
w jej miejsce pojawiła się Rzeczpospolita Polska. Podobnie jak inne kraje bloku wschodniego
(Niemcy Wschodnie, Czechosłowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria i Albania), PRL była państwem
satelickim w radzieckiej strefie wpływów
2. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) – partia komunistyczna, która faktycznie
rządziła PRL od 1948 do 1990 r. Ideologicznie opierała się na teoriach marksizmu-leninizmu,
z naciskiem na lewicowy nacjonalizm. Mimo że teoretycznie w życiu publicznym mogły
działać inne partie polityczne, PZPR miała całkowitą kontrolę nad instytucjami publicznymi
w kraju, a także nad Ludowym Wojskiem Polskim, Urzędem Bezpieczeństwa (UB), SB, Milicją
Obywatelską (MO) i mediami
Oryginał skierowany był do premiera Józefa Cyrankiewicza, ale autorzy zdawali sobie sprawę
(i prawdopodobnie mieli nadzieję), że informacja o nim dotrze do szerszego kręgu odbiorców,
nie tylko należących do elit władzy

Fakty
Informacje o autorze/twórcy źródła
(doświadczenia życiowe, wyznawane
wartości, światopogląd, pozycja
społeczna i przynależność polityczna)

5
Na podstawie: H.-J. Pandel, Quelleninterpretation. Die schriftliche Quelle im Geschichtsunterricht, 3. Aufl., Schwalbach/Ts 2006; P. Seixas,
T. Morton, The big six historical thinking concepts, Toronto 2013; S. Wineburg, Historical thinking and other unnatural acts: charting the future of
teaching the past, Philadelphia 2001; S. Wineburg, D. Martin, Ch. Monte-Sano, Reading like a historian: teaching literacy in middle and high school
history classrooms, New York 2013.
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Antoni Słonimski (ur. 15 listopada 1895 r. w Warszawie, zm. 4 lipca 1976 r. w Warszawie) –
poeta, artysta plastyk, dziennikarz, dramaturg i prozaik, prezes Związku Literatów Polskich
(ZLP). Jego ojciec, okulista, przeszedł na chrześcijaństwo, gdy ożenił się z jego matką –
katoliczką. Słonimski studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1918 r. wydał
swój pierwszy tomik poezji. W latach 1917–1918 współpracował z miesięcznikiem „Pro Arte
et Studio”, był współzałożycielem kabaretu literacko-artystycznego Pod Picadorem (1918),
a także grupy literackiej Skamander. W 1924 r. wyjechał do Palestyny i Brazylii, a w 1932 r. do
Związku Radzieckiego. Lata wojny spędził na emigracji w Anglii i Francji, do Polski powrócił
w 1951 r. Współpracował z popularnymi czasopismami, takimi jak „Nowa Kultura”, „Szpilki”
i „Przegląd Kulturalny”. Zwolennik destalinizacji i liberalizacji, należał do niekomunistycznej
lewicowej inteligencji. W styczniu 1964 r. Słonimski miał wydać tomik poezji, jednak spotkał
się z większą niż zwykle ingerencją ze strony cenzury. W tym samym roku napisał List 34,
w którym skrytykował politykę kulturalną rządu. W 1968 r. współorganizował protest pisarzy
przeciwko zakazowi wystawiania Dziadów Adama Mickiewicza w Teatrze Narodowym.
Komuniści zakazali publikowania jego utworów w ramach antysemickiej kampanii
propagandowej. Słonimski zginął 4 lipca 1976 r. w wypadku samochodowym w Warszawie.

projekty międzynarodowe

Informacje o zleceniodawcy/kliencie/
wydawcy

Nie dotyczy

Cele, dla których źródło powstało
(w przeszłości)

Doprowadzenie do złagodzenia restrykcji nałożonych przez rząd. List ma ton umiarkowany
i pojednawczy. Autor i sygnatariusze być może liczyli na poparcie „puławian” – w liście
skrytykowali politykę kulturalną państwa, kształtowaną przez „partyzantów”

Informacje o czasie i miejscu powstania
źródła (tło historyczne)

Perspektywa historyczna

Perspektywa ukazana przez źródło
Perspektywa(y) osoby (osób)
występującej(cych) w źródle
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Prezentyzm, którego należy unikać
(przenoszenie problemów i zjawisk
występujących współcześnie na
przeszłość)
Znaczenie

Znaczenie w momencie powstania
i w późniejszych czasach (w przeszłości)
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Znaczenie współcześnie
(w teraźniejszości)

Znaczenie dla tematu podejmowanego
w module (pytania badawcze)

W 1964 r. sytuacja gospodarcza w PRL uległa pogorszeniu, a rząd wprowadził cięcia, które
najbardziej dotknęły administrację, kulturę i oświatę. Obok redukcji zatrudnienia i zamrożenia
płac władze wprowadziły ograniczenia w przydziałach papieru przeznaczonego na wydawanie
prasy i książek. W PZPR toczyła się rywalizacja o wpływy między frakcją „puławian”
(uważanych za liberalnych) i „partyzantów” (bardziej radykalnych i nacjonalistycznych).
Na początku lat 60. XX w. pozycja „partyzantów” wzrosła, co przejawiało się w zaostrzaniu
cenzury i atakach na autorów reprezentujących „antypatriotyczne” poglądy. Autor
i sygnatariusze Listu 34 byli zaniepokojeni, że polityka państwa zmierzająca do ograniczania
wolności słowa i popierania socrealizmu umacnia się. Dodatkowym sygnałem ostrzegawczym
była propaganda skierowana przeciwko Witoldowi Gombrowiczowi, który jesienią 1963 r.
publicznie wyraził swoje zaniepokojenie stanem wolności słowa w Polsce. PZPR oskarżyła
go o sympatie nazistowskie (przebywał wówczas na stypendium w RFN). Ważne dla polskiej
„odwilży” tygodniki „Nowa Kultura” i „Przegląd Kulturalny” zastąpiła „Kultura”. Dla takich
ludzi jak Słonimski i Lipiński oznaczało to zamierzoną likwidację niewygodnych pism, tylko
częściowo spowodowaną trudną sytuacją ekonomiczną

Sygnatariusze Listu wyrażają swoje zaniepokojenie polityką kulturalną państwa:
ograniczaniem przydziałów papieru przeznaczonego na wydawanie prasy i książek
oraz ograniczaniem wolności słowa w PRL. Zwracają się do władz o poszanowanie praw
konstytucyjnych
Nie dotyczy

Prawa i wolności obywatelskie występujące we współczesnych państwach demokratycznych
w monopartyjnej PRL były ograniczone. Nie istniały kanały swobodnego przepływu informacji
między obywatelami a władzami. Nie funkcjonowała instytucja wolnych wyborów
Wprawdzie premier Józef Cyrankiewicz nie odpowiedział na List, ale jego treść stała się
powszechnie znana w kraju i za granicą dzięki kolportażowi zainicjowanemu przez Jana
Józefa Lipskiego wśród znajomych. Funkcjonariusze SB skonfiskowali egzemplarze listów
w mieszkaniu Lipskiego i przechwycili niektóre wysyłane przez niego pocztą, ale było już
za późno – List krążył po kraju, a wkrótce pojawił się w prasie zagranicznej. „The Times”
opublikował list krytykujący władze PRL, pod którym podpisało się 21 brytyjskich pisarzy
i artystów, m.in. Arthur Koestler i Alan Bullock. Podobne listy poparcia ukazały się we
włoskim „Il Mondo” i francuskim „Le Figaro Littéraire”. 13 profesorów Harvardu podpisało
się pod listem do polskiego ambasadora w Wielkiej Brytanii, podobnie uczynili profesorowie
z Berkeley. Tymczasem w kraju komuniści zastosowali wobec sygnatariuszy Listu represje:
publicznie ich szykanowali, nałożyli na nich zakaz publikowania, a nawet zastosowali
tymczasowe aresztowania. Z 34 sygnatariuszy jedna osoba (Konrad Górski) oficjalnie wycofała
swój podpis, a 10 z nich podpisało się pod innym listem, skierowanym do „The Times”, który
stwierdzał, że poprzedni list, który podpisali, był przeznaczony do użytku wewnętrznego,
a ich celem było zdyskredytowanie Radia Wolna Europa. W odpowiedzi na List 34, w kwietniu
1964 r. Oddział Warszawski Związku Literatów Polskich przygotował kontrlist, w którym
wyraził dezaprobatę wobec „uprawianej na łamach prasy zachodniej oraz na falach
dywersyjnej rozgłośni radiowej Wolna Europa zorganizowanej kampanii oczerniającej Polskę
Ludową”. Podpisało go około 600 osób, ale później niektórzy protestowali, że podpisany
przez nich list brzmiał inaczej niż wersja oficjalna. Po „aferze” z Listem 34 władze zaczęły
podejrzliwie traktować intelektualistów, zwłaszcza pisarzy, uważając ich za potencjalnie
niebezpieczną opozycję
Symboliczne. List stał się ważnym symbolem oporu wobec reżimu komunistycznego. Jest
przykładem działań podejmowanych przez elity intelektualne w walce o wolność w czasach
komunizmu
Jak oceniasz skuteczność listu otwartego jako formy protestu przeciwko łamaniu praw
człowieka?
Jakie metody są Twoim zdaniem lepsze (mają większą siłę oddziaływania), a które gorsze
(mają mniejszą siłę oddziaływania)?
Jakie kwestie dotyczące treści i formy takiego listu autorzy powinni rozstrzygnąć przed
zebraniem podpisów?
Kto powinien znaleźć się wśród sygnatariuszy listu otwartego, aby zwiększyć szanse na
powodzenie protestu? Jaka powinna być kolejność podpisów?
Co ryzykujemy (a co możemy zyskać), podpisując się pod listem protestacyjnym przeciwko
działaniom władzy? Od czego to zależy?
Jak ryzyko to wygląda w społeczeństwach autorytarnych/totalitarnych i demokratycznych?

Aspekt transnarodowy/międzykulturowy/różnorodność
Znaczenie źródła dla historii lokalnej

Nie dotyczy

Protest inteligencji w postaci Listu 34 był pierwszym poważnym protestem społecznym po
1956 r. Stworzył precedens – nawiązując do tradycji listów protestacyjnych popularnych
w czasach II Rzeczypospolitej, dał początek nowej praktyce (List otwarty do partii z 1965, List
101 z 1975, List 59 z 1975/1976, List 14 z 1976, Apel 64 z 1980, List 44 z 1982 r.)

Znaczenie źródła dla państw
uczestniczących w projekcie

Stosunkowo niewielkie. Opinia publiczna krajów partnerskich projektu TEEM słyszała o Liście
i wiele osób z pewnością sympatyzowało z jego sygnatariuszami, ale jego oddziaływanie
było niewielkie. Był on prawdopodobnie bardziej istotny dla NRD i Węgier, ponieważ kraje te
łączyła z Polską przynależność do bloku komunistycznego

Znaczenie źródła dla Europy i świata

Stosunkowo niewielkie. List był znany na zachodzie Europy, a także w innych krajach
komunistycznych (dzięki Radiu Wolna Europa) i mógł zachęcać niektóre grupy społeczne do
występowania przeciwko rządom komunistycznym. Był świadectwem istnienia oporu wobec
władz komunistycznych i przełamania bariery lęku przed publicznym jego wyrażaniem

Okoliczności, które skłaniają ludzi do pisania listów otwartych, cele, jakie można w ten sposób
osiągnąć i cechy charakterystyczne tego typu dokumentów

Możliwości pogłębienia analizy
o perspektywę transnarodową
(np. uwzględnienie aspektów:
politycznego, społecznego,
ekonomicznego)

Przykładowe pytania nawiązujące do
źródła, umożliwiające wprowadzenie do
nauczania perspektywy transnarodowej

Co skłania ludzi do pisania listów otwartych w różnych krajach – dawniej i dziś?
Jakie są wspólne cechy wszystkich znanych Ci przykładów listów otwartych?
Jak mógłby brzmieć otwarty list protestacyjny napisany przez młodych ludzi do dzisiejszych
przywódców europejskich?
Jak mógłby brzmieć list otwarty napisany przez młodych ludzi z Twojego kraju do innych
młodych ludzi w Europie?

Koroboracja
Przykłady innych dokumentów, z którymi
można zestawić źródło

Lista przydatnych opracowań

W języku polskim [dostępne w Internecie]
1. List otwarty do partii z 1965 r.
2. List 101 z 1975 r.
3. List 59 z 1975/1976 r.
4. List 14 z 1976 r.
5. Apel 64 z 1980 r.
6. List 44 z 1982 r.
W języku angielskim [dostępne w Internecie]
1. Benedict Arnold, To the Inhabitants of America, z 7 października 1780 r.
2. William B. Travis, To the People of Texas & All Americans in the World, z 24 lutego 1836 r.
3. William Banting, Letter on corpulence, 1864 r.
4. Leo Tolstoy, A Letter to the Liberals, 1896 r.
5. Émile Zola, J’Accuse...!, 1898 r.
6. Open Letter to the King of Belgium Albert I, z 11 lipca 1917 r.
7. Andrey Vlasov, Why Have I Taken Up the Struggle Against Bolshevism, z 3 marca 1943 r.
8. Martin Luther King Jr., Letter from Birmingham Jail, z 16 kwietnia 1963 r.
9. Bill Gates, Open Letter to Hobbyists, 1976 r.
10. Estonian intellectuals, The letter of 40, z 28 października 1980 r.
11. Former high-ranking Romanian Communist Party dignitaries, Letter of the Six, z marca
1989 r.
12. Forty-two Russian literati, Letter of Forty-Two, z października 1993 r.
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Jerzy Eisler, List 34, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
Aleksandra Ziółkowska, Proces Melchiora Wańkowicza 1964, Nowe Wydawnictwo Polskie,
Warszawa 1990.
Aleksandra Ziółkowska-Boehm, Na tropach Wańkowicza po latach, wyd. 2, Prószyński i S-ka,
Warszawa 2009.
Joanna Kuciel-Frydryszak, Słonimski. Heretyk na ambonie, W.A.B., Warszawa 2012.

List 34
Do Prezesa Rady Ministrów Józefa Cyrankiewicza

Sygnatariusze
Jerzy Andrzejewski (1909–1983), prozaik, publicysta, felietonista, scenarzysta
Maria Dąbrowska (1889–1965), powieściopisarka, eseistka, dramatopisarka, tłumaczka
Stanisław Dygat (1914–1978), powieściopisarz, eseista, dramaturg, scenarzysta
Karol Estreicher (1906–1984), historyk sztuki, prozaik
Marian Falski (1881–1974), pedagog, działacz oświatowy
Aleksander Gieysztor (1916–1999), historyk, żołnierz ZWZ-AK
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Ograniczenia przydziału papieru na druk książek i czasopism oraz zaostrzenie cenzury prasowej stwarza sytuację zagrażającą rozwojowi kultury narodowej. Niżej podpisani, uznając istnienie opinii publicznej, prawa do
krytyki, swobodnej dyskusji i rzetelnej informacji za konieczny element postępu, powodowani troską obywatelską,
domagają się zmiany polskiej polityki kulturalnej w duchu praw zagwarantowanych przez konstytucję państwa
polskiego i zgodnych z dobrem narodu.
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Konrad Górski (1895–1990), historyk i teoretyk literatury
Paweł Hertz (1918–2001), pisarz, poeta, tłumacz, wydawca, więzień sowieckich łagrów
Leopold Infeld (1898–1968), fizyk
Paweł Jasienica (właśc. Leon Lech Beynar; 1909–1970) pisarz historyczny, eseista, publicysta, żołnierz ZWZ-AK,
działacz PAX
Mieczysław Jastrun (właśc. Mojsze Agatstein; 1903–1983), poeta, tłumacz
Stefan Kisielewski (1911–1991), prozaik, publicysta, kompozytor, krytyk muzyczny
Zofia Kossak-Szczucka (później Kossak-Szatkowska; 1889–1968), powieściopisarka
Tadeusz Kotarbiński (1886–1981), filozof, logik, etyk
Jan Kott (1914–2001), poeta, krytyk literacki, teoretyk i krytyk teatralny, tłumacz
Anna Kowalska (1903–1969), pisarka
Julian Krzyżanowski (1892–1976), historyk literatury
Kazimierz Kumaniecki (1905–1977), filolog klasyczny, żołnierz ZWZ-AK, uczestnik tajnego nauczania
Edward Lipiński (1888–1986), ekonomista, w czasie II wojny światowej zaangażowany w tajne nauczanie
Maria Ossowska (1896–1974), socjolog, teoretyk moralności, w czasie II wojny światowej uczestniczka tajnego
nauczania
Stanisław Cat-Mackiewicz (1896–1966), publicysta, polityk, pisarz; w latach 1954–1955 premier Rządu RP
na uchodźstwie i jego minister spraw zagranicznych
Jan Parandowski (1895–1978), powieściopisarz, eseista, tłumacz
Stanisław Pigoń (1885–1968), historyk literatury, edytor
Adolf Rudnicki (1909–1990, właśc. Aaron Hirschhorn), prozaik i eseista
Artur Sandauer (1913–1989), krytyk literacki, prozaik, tłumacz
Wacław Sierpiński (1882–1969), matematyk, w czasie II wojny światowej zaangażowany w tajne nauczanie
Antoni Słonimski (1895–1976), poeta, dramatopisarz, prozaik, felietonista, członek grupy literackiej Skamander”
Jan Szczepański (1913–2004), socjolog
Władysław Tatarkiewicz (1886–1980), filozof, historyk filozofii
Jerzy Turowicz (1912–1999), redaktor, publicysta, działacz katolicki
Melchior Wańkowicz (1892–1974), publicysta, prozaik
Adam Ważyk (1905–1982), poeta, prozaik, eseista, tłumacz
Kazimierz Wyka (1910–1975), historyk literatury, krytyk literacki, eseista
Jerzy Zagórski (1907–1984), poeta, eseista, tłumacz, w latach 1947–1948 attaché kulturalny w Paryżu
Źródło: wikipedia.org
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Umiędzynarodowienie
edukacji historycznej

1

Partnerstwa Strategiczne
Erasmus+ w rękach
dydaktyków historii

W ostatnich latach pojawiły się
także projekty, których bezpośrednimi odbiorcami nie są nauczyciele,
a pośrednimi – uczniowie, lecz skierowane do nauczycieli lub kandydatów do zawodu nauczyciela za
pośrednictwem dydaktyków zaangażowanych w ich przygotowanie pedagogiczne. Inicjatorzy tych
projektów uznali bowiem, że choć
wnioski z badań wskazują, iż – cytując Aloisa Eckera, który takimi badaniami kierował – sytuacja w Europie w zakresie przygotowania
zawodowego nauczycieli jest „heterogeniczna”, to jednak można zidentyfikować wspólne jego deficyty
i postarać się zapełnić je treścią.
Nawet jeśli standardy i tryb
przygotowania nauczycieli do wykonywania zawodu różnią się w poszczególnych krajach, podobnie jak
różnią się urzędowe wymagania
stawiane nauczycielom, programy
i podręczniki, zwyczaje i tradycje
edukacji historycznej oraz – oczywiście – nauczany materiał, to wielu
europejskich edukatorów staje lub
niebawem stanie przed problemem,
jak uczyć o europejskości, o prawach człowieka, kulturach młodzieżowych czy migracjach. Warto ich
zatem do podejmowania tych tematów w sposób kompetentny, wykorzystujący wnioski z najnowszych
badań dydaktycznych, przygotować,
zanim jeszcze podejmą pracę. Tak
zrodził się projekt TEEM, o którym

https://www.euroclio.eu/project/critical-history/ [dostęp: 3.02.2022].

Mare Oja z Uniwersytetu w Tallinnie, ambasadorka
EuroClio i koordynatorka projektu C-hist (zdjęcie ze
strony internetowej tlu.ee).

pisze w tym numerze „Wiadomości
Historycznych” Dorota Wiśniewska.
Inne podejście prezentuje finansowany z tego samego strumienia,
Partnerstw Strategicznych Erasmus+, projekt „Historia krytyczna” (Critical History lub C-hist),
któremu przewodniczy Mare Oja
z uniwersytetu w Tallinie, przy aktywnym udziale Europejskiego Stowarzyszenia Edukatorów Historii
EuroClio, a także uniwersytetów
w Salamance, Augsburgu i Wrocławiu1. Koncentruje się on nie na treściach historycznych czy społeczno-politycznych, lecz na strategiach
nauczania, z których korzystają
nauczyciele w różnych krajach, ale
o których zarazem wiadomo, że
(nieraz od lat) przysparzają im trudności. Wybrano cztery takie strategie: wykorzystanie dziedzictwa
kultury, globalizacja szkolnej
edukacji historycznej, włączenie
public history oraz – osobno – Internetu do procesu dydaktycznego.
O ile efektem TEEM mają być
odpowiednio opracowane przez
uczestników projektu materiały
dydaktyczne do wykorzystania
podczas zajęć na uniwersytecie czy
w centrach doskonalenia zawodowego nauczycieli, o tyle C-hist
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Od przełomu XX i XXI wieku
zwiększona mobilność uczniów
i nauczycieli, a także nowe ramy instytucjonalne i finansowe ułatwiły
realizację międzynarodowych projektów z obszaru edukacji historycznej, umożliwiających wymianę doświadczeń i ponadnarodową
współpracę na różnych poziomach.
Sprzyjała im także większa niż
w okresie zimnej wojny elastyczność programów nauczania, poszerzenie gamy dostępnych środków dydaktycznych i kanałów ich
dystrybucji, głównie elektronicznej, oraz nacisk na kształtowanie
kompetencji przy użyciu metod
aktywizujących i z uwzględnieniem różnych możliwości interpre
tacyjnych.
Można przywołać wiele międzynarodowych projektów praktycznych i badań naukowych poświęconych temu, jak skutecznie
uczyć historii w szkołach i w edukacji pozaszkolnej skierowanej
do uczniów, najczęściej szkół ponadpodstawowych. Wiele z nich
jest finansowanych z programu
Erasmus+ (wcześniej Erasmus),
ale także przez rozmaite publiczne
i prywatne fundacje, inne są częścią
działalności takich instytucji jak np.
EuroClio, Fundacja „Krzyżowa”
dla Porozumienia Europejskiego czy Europejska Platforma Pamięci i Sumienia albo Europejska Sieć Pamięć i Solidarność.
Uczestniczą w nich najczęściej
czynni zawodowo nauczyciele oraz
edukatorzy zatrudnieni w samych
fundacjach albo w placówkach ta-

kich jak muzea, archiwa czy miejsca pamięci. Raz po raz ogłaszane
są konkursy na granty i zaproszenia
do włączenia się w już realizowane
przedsięwzięcia.

projekty międzynarodowe

W stronę umiędzynarodowienia kształcenia
nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie
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skupia się na metodach kształcenia
i scenariuszach zajęć. Chce przy tym
wykorzystać już funkcjonujące dobre praktyki, odpowiadające przyjętym założeniom, zaczerpnięte ze
szkół w różnych krajach.

C-hist platformą dialogu
z nauczycielami

C-hist opiera się na swoistym
dialogu między zespołem projektowym a nauczycielami. Chce przyczynić się do przełamania nie tylko
barier międzynarodowych, lecz
także barier między przedstawicielami dydaktyki akademickiej a nauczycielami-praktykami, którzy nie
tylko w Polsce funkcjonują nieraz
w osobnych światach.
Zespół projektowy nie tworzy
zatem własnych strategii dydaktycznych, lecz zachęca nauczycieli,
by dzielili się swoimi. Zaprasza nauczycieli na seminaria, by przedstawić koncepcje teoretyczne dotyczące kolejno dziedzictwa kultury,
historii globalnej, historii w przestrzeni publicznej i edukacji cyfrowej. W tej chwili z konieczności
odbywają się online, choć planowane były na miejscu, w poszczególnych krajach partnerskich. Można
je uznać za formę doskonalenia
zawodowego z udziałem międzynarodowego grona specjalistów, bo
prelegentami są akademicy zapraszani przez EuroClio.
Organizatorzy oczekują jednak
także aktywnego udziału nauczycieli. Spodziewają się, że będą oni
komentowali przedstawiane koncepcje oraz dzielili się doświadczeniami ze swojej praktyki szkolnej.
Niezależnie od seminariów, w mediach społecznościowych publikowane są ogłoszenia o poszukiwaniu przykładów dobrych praktyk,
spełniających określone kryteria.
Można chyba uznać to za formę „lekcji pokazowych”, znanych
z tradycyjnego kształcenia i doskonalenia nauczycieli, gdzie bardziej
dojrzali i sprawni pedagogicznie
koledzy dzielą się swoimi doświadczeniami z młodymi adeptami zawodu lub poddają je fachowej kry2

Slajdy prezentacji „Public History”, prezentowanej w ramach projektu C-hist podczas warsztatów dla nauczycieli
estońskich (online). Autor: Joanna Wojdon

tyce. Przy czym w przypadku C-hist
będą to słowne opisy lekcji, a nie
zapis audiowizualny rzeczywistych
praktyk, ze wszystkimi zaletami
(wyjaśnienie celów i koncepcji,
skrótowość formy, koncentracja na
elementach zasadniczych) i wadami (niemożliwość weryfikacji rzeczywistego przebiegu, dążenie do
idealizacji) tego rozwiązania.

Public history w C-hist

Jako reprezentantka Uniwersytetu Wrocławskiego w tym projekcie
odpowiadam za dział dotyczący historii w przestrzeni publicznej,
dlatego ten aspekt przedstawię
nieco bliżej. Wbrew pierwszym
skojarzeniom nie zajmuję się wizytami w miejscach pamięci ani muzeach. Mimo że w miejscach tych
rzeczywiście uobecnia się historia
w przestrzeni publicznej, na nich
w projekcie skupia się moduł poświęcony dziedzictwu kultury.
Śladem Thomasa Cauvina traktuję historię publiczną jako proces2,

jako sposób uprawiania historii, zakładający aktywną rolę publiczności, którą w przypadku edukacji
szkolnej stanowią uczniowie.
Chcę więc przede wszystkim zachęcić nauczycieli, by traktowali uczniów właśnie jak publiczność, która
ma swoje oczekiwania, preferencje,
nawyki, możliwości, ale i ograniczenia; którą nauczyciel (jak muzealnik
czy reżyser filmowy) stara się zmotywować do udziału w lekcji bez korzystania z narzędzi przymusu i która w efekcie uczestniczy w procesie
dydaktycznym nie (tylko) dlatego, że
musi, ale dlatego, że chce.
Będę zbierała przykłady takich
rozwiązań dydaktycznych, które dają
uczniom poczucie sprawstwa, czy
to w zakresie doboru tematów albo
określenia zakresu materiału (np.
geograficznego, chronologicznego,
problemowego), czy też określenia
form prowadzenia zajęć lub innych
aspektów edukacji historycznej. Interesują mnie też rozwiązania badające
stopień zaangażowania uczniów i ich

T. Cauvin, New Field, Old Practices: Promises and Challenges of Public History, „magazén” 2001, vol. 2, no. 1, s. 13‒44.

historycznych, happeningów, wystaw, katalogów obiektów z przestrzeni lokalnej, z naciskiem na proces ich tworzenia i aktywny udział
młodzieży.

Spodziewane efekty

Zebrany katalog dobrych praktyk, poprzedzony wstępem teoretycznym, zostanie przedstawiony
międzynarodowemu gronu nauczycieli lub kandydatów na nauczycieli
podczas sympozjum w Augsburgu.
Poszczególne sesje tego spotkania
mają być prototypami zajęć z dydaktyki historii. Po uwzględnieniu uwag
wynikających z przebiegu sympozjum materiały zostaną przetłumaczone na języki krajów-uczestników
projektu i udostępnione online.
Intencją autorów projektu jest
to, by był on wykorzystywany
w kształceniu wstępnym, ustawicznym, a także w samokształceniu nauczycieli. Być może przyczyni się to
do dalszego zbliżenia nauczycieli
historii pochodzących z różnych
państw europejskich, a w dalszej
perspektywie – ułatwi podejmowanie zatrudnienia bez zmiany zawodu tym osobom, które zdecydują się
osiedlić w innym kraju. W świetle
przemian demograficznych i rosnących braków kadrowych może się to
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Strona internetowa i partnerzy projektu C-hist (https://www.tlu.ee/ht/project-critical-history)

okazać całkiem nieodległą perspektywą, choć aktualnie obowiązujące
modele kształcenia nauczycieli
w Europie temu nie sprzyjają.
Ścisłe powiązanie edukacji historycznej z językami narodowymi,
a także jej umiejscowienie w strukturze studiów – w większości krajów
Europy Zachodniej w ramach studiów podyplomowych, podejmowanych po ukończeniu przygotowania
merytorycznego z historii – praktycznie uniemożliwia na przykład włączanie przedmiotów przygotowania
nauczycielskiego do programów
kształcenia realizowanych podczas
wymiany studenckiej w ramach
programu Erasmus+. Pozostaje zatem szukać innych form otwierania
adeptów zawodu na perspektywy
ponad- i międzynarodowe.
Mam zarazem nadzieję, że kolejnym przedmiotem międzynarodowych projektów – po rozpoznaniu
wspólnych braków i potrzeb przygotowania pedagogicznego nauczycieli
w Europie oraz opracowaniu materiałów dydaktycznych do zajęć w ramach
kształcenia nauczycieli – będzie ocena
skuteczności różnych form kształcenia nauczycieli i podjęcie wspólnych
badań z zakresu dydaktyki szkoły
wyższej, nieco chyba ostatnio zaniedbanych, nie tylko w Polsce.

projekty międzynarodowe

zadowolenie z przebiegu procesu
edukacyjnego.
Inny aspekt zaangażowania
publiczności w historię w przestrzeni publicznej dotyczy sposobu
formułowania przekazów historycznych w sposób przystępny
i atrakcyjny dla różnych grup
odbiorców. Interesują mnie takie
działania edukacyjne, które przygotowują uczniów do komunikowania
się z różnymi odbiorcami i dostosowywania treści i formy przekazów
do okoliczności, w których są przedstawiane. Mogą to być przykłady
debat historycznych, kładące nacisk
nie tylko na treść, ale i aspekty perswazyjne, albo prace pisemne wychodzące poza schemat rozprawki,
której jedynym odbiorcą jest nauczyciel, a także lekcje stymulujące
aktywność plastyczną czy performatywną uczniów, z naciskiem na
specyfikę środków przekazu właściwych różnym pozawerbalnym formom komunikacji i dostosowanych
do ich zakładanych odbiorców.
Będę wreszcie szukała działań
edukacyjnych zakorzenionych
w przestrzeni publicznej lub
wpływających na ową przestrzeń,
a więc na przykład przygotowanych
przez uczniów form upamiętnienia
postaci czy wydarzeń, rekonstrukcji
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Stories that Move.
Międzynarodowy projekt edukacji antydyskryminacyjnej
Piotr Trojański

Historia projektu
Pomysł opracowania narzędzi internetowych do
edukacji antydyskryminacyjnej w Europie powstał
pod koniec lat 90. XX w. w gronie międzynarodowych
ekspertów skupionych wokół Domu Anny Frank w Amsterdamie. Był on ściśle powiązany z wdrażanym w tym
czasie w kilkunastu krajach Europy projektem materiałów edukacyjnych do nauczania historii Żydów
i antysemityzmu. Na pakiet ten składały się wówczas
trzy zeszyty ćwiczeń i poradnik dla nauczyciela. Dwa
pierwsze poświęcone były historii antysemityzmu
i współczesnym jego formom (Historia antysemityzmu
w Europie do 1945 r. i Antysemityzm – ciągłe zmaganie?),
natomiast trzeci – różnym formom uprzedzeń (Uprzedzenia. U2?). Materiały te powstały pod auspicjami Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OSCE/
ODHIR). W ciągu kilku lat wdrożone zostały w kilkunastu krajach Europy jako rekomendowane przez władze
oświatowe środki dydaktyczne.
Ewaluacja projektu oraz doświadczenia w jego
wdrażaniu skłoniły edukatorów z Domu Anny Frank
w Amsterdamie oraz skupionych wokół tej instytucji
międzynarodowych ekspertów do opracowania nowego projektu materiałów edukacyjnych, których zakres
tematyczny obejmowałby przeciwdziałanie nie
tylko antysemityzmowi, ale także innym formom
uprzedzeń funkcjonującym obecnie w Europie. Dokonujący ewaluacji projektu międzynarodowy zespół
ekspertów zdecydował, że nowe materiały powinny
także odpowiadać na aktualne wyzwania związane
z coraz powszechniejszym wykorzystaniem w edukacji narzędzi internetowych. Ponadto postanowiono, że
ich podstawą źródłową powinny być doświadczenia
młodych Europejczyków zmagających się na co dzień
z problemem nietolerancji, uprzedzeń i dyskryminacji, które to dla celów projektu postanowiono utrwalić
w formie relacji audiowizualnych.
Podobnie jak w przypadku pierwszego projektu,
tak i teraz jego koordynacji podjął się Dom Anny Frank
w Amsterdamie, któremu udało się pozyskać do współpracy przedstawicieli następujących instytucji europejskich: Anne Frank Zentrum z Berlina (Niemcy),
Eagerly Internet z Utrechtu (Holandia), Erinnern.at
(Austria), International School Amsterdam (Holandia),
MART (Ukraina), Milan Simecka Foundation w Bratysławie (Słowacja), Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
(Polska), Zachor Foundation w Budapeszcie (Węgry).
Pochodzący z siedmiu krajów eksperci, pod kierunkiem
Karen Polak z Domu Anny Frank, stworzyli interdyscy-

Międzynarodowy zespół projektowy „Stories that Move” podczas jednego ze spotkań roboczych, które miało miejsce w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie
w dn. 14–16 lutego 2018 r.

Prezentacja projektu „Stories that Move” w trakcie ogólnopolskiego seminarium dla
multiplikatorów, które odbyło się w dniach 24–25 listopada 2017 r. w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie

Warsztaty dla uczestników seminarium dla multiplikatorów projektu „Stories that
Move”. Celem szkolenia było zapoznanie z projektem i promowanie go wśród nauczycieli w całej Polsce

W 2015 r., po zakończeniu fazy przygotowawczej,
rozpoczęto prace nad stworzeniem platformy internetowej www.storiesthatmove.org i potem testowaniem w europejskich szkołach opracowanych narzędzi
internetowych. Działania te były możliwe dzięki uzyskaniu grantu na realizację projektu „Online learning
tools for combating antisemitism and other forms of
discriminations”, który został sfinansowany z Funduszy Europejskich (Program Erasmus+) przy wsparciu
finansowym Stiftung Erinnerung, Verantwortung und
Zukunft (EVZ).
Uroczysta inauguracja projektu „Stories that Move”
[Historie, które poruszają] miała miejsce w czerwcu
2018 r. w Muzeum Żydowskim w Berlinie. Podczas dwudniowych spotkań, wykładów i warsztatów ok. 60 edukatorów i edukatorek z całej Europy oraz młodych
ludzi zaangażowanych w opracowanie i testowanie
narzędzi internetowych dzieliło się doświadczeniami
z wdrażania projektu, jak również dyskutowało na temat planów na przyszłość.
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Charakterystyka zestawu narzędzi
internetowych

„Stories that Move. Zestaw narzędzi do przeciwdziałania dyskryminacji” (storiesthatmove.org) to wielojęzyczny portal internetowy, zawierający materiały
edukacyjne do nauczania o różnorodności i dyskryminacji, które bazują na historiach i doświadczeniach młodych ludzi zmagających się na co dzień
z problemami nietolerancji. Zawiera on szereg interaktywnych ćwiczeń i materiałów dydaktycznych,
pomagających tworzyć lekcje stacjonarne, jak i online.
Atrakcyjne wizualnie i dynamiczne materiały dydaktyczne wzbogacone zostały o wskazówki pedagogiczne
dla nauczycieli, zaprezentowane w formie audiowizualnych nagrań wywiadów z międzynarodowymi ekspertami.
Koncepcja wykorzystania znajdujących się na portalu
materiałów dydaktycznych opiera się na pracy wg pięciu ścieżek tematycznych, analizujących kolejno różne
zagadnienia z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej:
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plinarny zespół składający się z doświadczonych edukatorów, pracowników instytucji edukacyjnych, NGO’s
i muzeów, specjalizujący się w edukacji antydyskryminacyjnej, multimedialnej i prawach człowieka.
Projekt rozpoczął się w 2013 r. od zorganizowania
w Berlinie międzynarodowej konferencji zatytułowanej
Stories that Move. Discussing Diversity and Discrimination [Historie, które poruszają. Omawianie różnorodności i dyskryminacji], na którą zaproszono kilkudziesięciu młodych Europejczyków pochodzących z 9 krajów:
Austrii, Danii, Niemiec, Węgier, Holandii, Polski, Rumunii, Słowacji i Ukrainy. Młodzi ludzie przybyli do Berlina,
aby opowiedzieć o własnych doświadczeniach w zmaganiu się z problem dyskryminacji. Te poruszające i prowokujące do dyskusji historie zostały zarejestrowane
kamerą wideo, a ich fragmenty wykorzystane później
do opracowania internetowych narzędzi edukacyjnych.
Rok później, także w Berlinie, miało miejsce zorganizowane przez zespół projektowy spotkanie eksperckie
edukatorów i twórców polityki edukacyjnej w Europie.
Tematem jego było nauczanie o antysemityzmie na
tle innych form dyskryminacji. Podczas spotkania
przedstawiono wnioski z wdrażania w Europie materiałów edukacyjnych do nauczania tej problematyki. Przedyskutowano możliwości, jakie daje edukacja online
w nauczaniu o uprzedzeniach i nietolerancji oraz zaprezentowano koncepcję przyszłych narzędzi internetowych do przeciwdziałania dyskryminacji. Uczestnicy
konferencji wymieniali się doświadczeniami w zakresie
tworzenia i wykorzystania multimedialnych narzędzi
edukacyjnych. Dzielili się dylematami związanymi z metodologią pracy zdalnej i nauczania o różnych formach
uprzedzeń w szkole. Ponadto zaprezentowali różne projekty edukacyjne omawiające kwestie rasizmu, antysemityzmu, islamofobii, antycyganizmu i homofobii.
W rezultacie konferencji udało się stworzyć międzynarodową sieć edukatorów i twórców polityki edukacyjnej
(policy makers), którzy zadeklarowali wolę współpracy
przy rozwijaniu i promowaniu narzędzi internetowych
do przeciwdziałania dyskryminacji na poziomie paneuropejskim.

projekty międzynarodowe

Zrzut ekranu ścieżki edukacyjnej pt.
„Twarzą w twarz z dyskryminacją” prezentującej różne formy dyskryminacji.
Podstawą jej są relacje pięciorga młodych ludzi, którzy opowiadają o swoich
doświadczeniach bycia świadkiem lub
ofiarą dyskryminacji

projekty międzynarodowe

Zrzut ekranu ścieżki edukacyjnej pt.
„Historie życia” pokazującej problem
dyskryminacji z perspektywy historycznej. Zaprezentowane w niej biografie
ludzi zachęcają do refleksji nad tym, jak
rozmaite akty dyskryminacji wpływały
na życie jednostek w przeszłości

Ścieżka 1. „Widzieć i być” pokazuje, jak postrzegamy siebie i innych; stawia pytania o poczucie
tożsamości indywidualnej i grupowej oraz pokazuje wartości płynące z różnorodności.
Ścieżka 2. „Twarzą w twarz z dyskryminacją”
tłumaczy, jak działają uprzedzenia; omawia przykłady antysemityzmu, rasizmu i innych form dyskryminacji, z jakimi spotykają się młodzi ludzie.
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Ścieżka 3. „Historie z życia” skupia się na opowieściach ludzi żyjących w różnych okresach historycznych, tym samym inspirując uczniów do
zastanowienia się nad problemem dyskryminacji
w przeszłości i obecnie.
Ścieżka 4. „Media” wyjaśnia, w jaki sposób
uprzedzenia i mowa nienawiści wykorzystywane
są przez media i propagandę; prowokuje uczniów
do zastanowienia się nad ich relacjami z mediami.
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Ścieżka 5. „Działanie” zachęca do aktywności na
rzecz przeciwdziałania dyskryminacji; analizuje
wybrane inicjatywy w tym zakresie realizowane
przez młodych ludzi w całej Europie.

Każda ścieżka edukacyjna posiada własny przewodnik dydaktyczny zawierający wskazówki metodyczne dla
nauczycieli. Podstawą źródłową ścieżek są materiały
wideo, mające formę krótkich wypowiedzi młodych ludzi,
którzy mówią o swoich doświadczeniach, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Nagrania te mają za zadanie
skłonić uczniów do refleksji i zachęcić do rozmów na
temat własnych doświadczeń związanych z dyskryminacją. Są one dostępne w siedmiu wersjach językowych
i obejmują szeroki zakres tematów, dzięki czemu mogą
stanowić świetną podstawę dla opracowywania własnych scenariuszy lekcji. Pełną zawartość wideoteki można przeglądać z poziomu zakładki „Wideo”, przeszukując
jej zasób według tematu, języka i grupy mniejszościowej.
Tego typu funkcja pozwala znaleźć film najlepiej odpowiadający potrzebom danej lekcji. Nauczyciele mogą pobrać

karty pracy, które są przyporządkowane do wybranych
filmów i na ich podstawie zrobić wprowadzenie lub podsumowanie omawianego tematu. Karty te mają formę interaktywnych plików, które można edytować online.
Cennym uzupełnieniem materiałów dydaktycznych
jest alfabetyczny wykaz terminów dotyczących zagadnień związanych z różnorodnością i dyskryminacją,
który pomaga zrozumieć omawiane kwestie.
Dostęp do większość materiałów znajdujących się
na platformie „Stories that Move” jest całkowicie otwarty. Można je oglądać, a potem spokojnie pobierać
na komputer i drukować. Jedynie praca ścieżkami
edukacyjnymi wymaga rejestracji i założenia własnego konta. Korzystający z platformy nauczyciele po
zalogowaniu się mają możliwość administrowania zespołem uczniowskim i monitorowania jego postępów
za pomocą specjalnie do tego stworzonego profilu. Tego
typu rozwiązanie pozwala nauczycielowi na kompleksowe wykorzystanie platformy do prowadzenia zajęć
w trybie hybrydowym lub całkowicie zdalnym.
Na koniec warto zauważyć, że platforma „Stories
that Move” posiada sekcję („Informacje i doświadczenia nauczycieli”) umożliwiającą wymianę doświadczeń
w wykorzystaniu narzędzi do przeciwdziałania dyskryminacji. Ponadto znajduje się tam zakładka („Seminaria
i prezentacje”), gdzie można znaleźć informacje na temat
organizowanych w całej Europie szkoleń i webinariów.
Historia powstania i wdrażania w Europie projektu
„Stories that Move” pokazuje, jak wiele można osiągnąć, kiedy edukatorzy z różnych krajów zjednoczą
się wokół jakiejś wspólnej idei i postanowią stworzyć wspólny ponadnarodowy projekt edukacyjny.
Warto zauważyć, że efekty pracy międzynarodowego
zespołu projektowego zostały docenione, czego wyrazem było przyznanie projektowi „Stories that Move”
Medalu Comenius EduMedia 2018 za doskonałe materiały dydaktyczne. Przyznający wyróżnienie Instytut
Pedagogiki i Mediów w Berlinie w uzasadnieniu podkreślił sposób, w jaki zespół projektowy wykorzystał interaktywne i audiowizualne media po to, aby zaangażować
młodych Europejczyków w walkę z uprzedzeniami, stereotypami i dyskryminacją.

Rekomendacje „WH”
Maciej Górny, Polska bez cudów.
Historia dla dorosłych
Jak co roku jesienią na półkach księgarni pojawiają się książki opisujące
polską drogę do odzyskania niepodległości w 1918 roku. Jedną z nich jest
praca historyka idei i specjalisty od
dziejów Europy Środkowo-Wschodniej, Macieja Górnego, który stara się
opisać historię odzyskania niepodległości przez Polskę w nieco innym
świetle.
Polska bez cudów. Historia dla dorosłych nie opisuje odrodzenia państwa
polskiego w kategoriach cudu czy jako
zwieńczenia wielopokoleniowej walki,
zaklętych w patetycznych i łzawych
historiach charakterystycznych dla
naszego narodowego imaginarium. Powstania zbrojne, sprzysiężenia przeciw
tyranom czy praca u podstaw charakterystyczne były dla Greków, Bułgarów
czy Rumunów. Dlatego Górny opisuje
odrodzenie Polski razem z innymi państwami, a w szczególności z naszymi
sąsiadami, Litwinami czy Czechami
i Słowakami, których państwa ujrzały

światło dzienne w 1918 roku. W ich
krajach, jak i w Polsce wykształciły
się polityczne elity, które były partnerem mocarstw europejskich w czasie
I wojny światowej, a po jej zakończeniu
– podczas ustalania granic. Jednak na
konferencji pokojowej w Paryżu wielkie mocarstwa specjalnie się z nimi
nie liczyły i nie ufały im, a rola Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego była znacznie mniejsza, niż
myślimy. W czasie obrad znacznie bardziej ceniono prace ekspertów w typie
Eugeniusza Romera. Również w nieco
innym od tradycyjnego ujęciu autor
przedstawia wojnę polsko-bolszewicką, uznając ją za marginalny konflikt,
w którym Polacy nie chcieli nawet walczyć. Górny ironicznie komentuje uznanie przez Edgara Vincenta D’Abernona
bitwy warszawskiej za jedną z najważniejszych w dziejach świata. Samych
zaś legionistów opisuje nie jako obrońców młodej demokracji, ale ludzi, którzy położyli jej kres. Dlatego lektura tej

351-stronicowej książki może niektórych czytelników szokować.

Łukasz Wróbel

Orlando Figes, Europejczycy.
Początki kosmopolitycznej kultury
Jak doszło do tego, że około 1900
roku w całej Europie czytano te same
książki, reprodukowano te same obrazy, a w domach i salach koncertowych
grano tę samą muzykę? Orlando Figes,
brytyjski historyk i pisarz, próbuje
odpowiedzieć na to pytanie w swojej
najnowszej książce – Europejczycy. Początki kosmopolitycznej kultury – wydanej w Polsce przez wydawnictwo
Wielka Litera, a przetłumaczonej przez
Łukasza Błaszczyka i Pawła Sajewicza.
Figes patrzy na XIX wiek jako pierwszy okres kulturowej globalizacji. Na
pierwszym planie umieszcza troje
postaci: pisarza Iwana Turgieniewa,
śpiewaczkę Pauline Viardot i krytyka
i badacza sztuki Louisa Viardot. Ich
życiorysy prowadzą nas przez Francję, Hiszpanię, Rosję, Niemcy i Wielką
Brytanię, gdzie spotykają wielu ludzi
tworzących europejską scenę kulturalną (G. Bizeta, G. Flauberta czy A. Rubin
steina). Troje artystów w poszukiwaniu
promotorów dostosowuje swoją działalność na polu sztuki do wymogów

rynku, aby ostatecznie samemu stać
się ważnymi kulturowymi pośrednikami, którzy promują pisarzy, artystów
i muzyków z całego kontynentu. Tym
samym Turgieniew i państwo Viardot
stają się kosmopolitami, członkami europejskiej elity kulturalnej, którzy swój
dom – bez obawy o utratę tożsamości
narodowej – znajdują w „europejskiej
cywilizacji”.
Na kanwie burzliwych losów Viardotów i Turgieniewa obserwujemy również relacje między sztuką a XIX-wiecznym kapitalizmem. Autor równie wiele
miejsca co dziełom sztuki (literatura,
muzyka i malarstwo) poświęca przemysłowi sztuki i jego technologicznym
aspektom produkcji, marketingowi,
promocji i układom towarzyskim. Powstanie europejskiego rynku sztuki
również nie byłoby możliwe bez rewolucji w masowej komunikacji i podróżowaniu, wynalezienia litografii i fotografii oraz dominacji ponadnarodowego
systemu wolnorynkowego. Wszystko to
tworzy przestrzeń kulturowego prze-

pływu ponad granicami państw i kanon, który do dziś jest fundamentem
europejskiej kultury wysokiej.
Łukasz Wróbel
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Napaść Rosji na Ukrainę
24 lutego 2022 roku wojska rosyjskie zaatakowały terytorium Ukrainy z południa, północy
i wschodu. Najcięższe walki w pierwszych tygodniach wojny toczyły się o większe miasta –
Charków, Mariupol, Sum i stolicę kraju Kijów. Bombardowane są osiedla mieszkaniowe,
szpitale i szkoły, rośnie liczba ofiar ludności cywilnej, w tym dzieci. Wybuch wojny
spowodował największy exodus ludności w XXI wieku. W połowie marca Ukrainę opuściło
ponad 3 mln osób, głównie kobiety i dzieci. Najwięcej uchodźców przybyło do Polski –
ok. 2 mln osób.

