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braz archiwum, podobnie jak biblioteki, w ostatnich latach diametralnie się zmienił. Archiwiści
i bibliotekarze przestali się kojarzyć ze strażnikami niedostępnych dla przeciętnego użytkownika
zasobów źródeł. Dzisiaj archiwiści organizują wystawy, udostępniają zbiory w sieci, prowadzą lekcje,
otwierając instytucję dla coraz szerszej grupy odbiorców. Inicjatywa Forum Edukatorów Archiwalnych świadczy o coraz lepszej współpracy ze szkołami.
Przygotowując numer Wiadomości Historycznych przybliżający nauczycielom i uczniom problematykę archiwów
społecznych, edukacji archiwalnej i edukacji w archiwach, przypomniałem sobie akcję, którą kilkanaście lat temu
zorganizowano w Paryżu. Historycy, organizacje społeczne, obywatele opowiedzieli się wówczas za lokalizacją nowego gmachu francuskiego Archiwum Akt Nowych w dzielnicy Saint-Denis z uwagi na łatwy dojazd. Nowy budynek
powinien powstać, w ich przekonaniu, w pobliżu stacji metra, a nie – jak proponowało wcześniej ministerstwo –
w odległych dzielnicach Bercy czy w Vincennes. Redakcja „Historiens et Geographes” (odpowiednik „Wiadomości
Historycznych”) jeden z tekstów zatytułowała wówczas – Aux archives, citoyens – „Obywatele, do archiwów”.
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Do archiwów – nauczyciele i uczniowie

Życząc miłej lektury, zachęcam do współpracy z archiwistami. A zatem do archiwów – nauczyciele i uczniowie.
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Edukacja
w archiwum,
archiwum
w edukacji
Archiwa to nie tylko instytucje dla
profesjonalnych historyków, lecz
także dla dydaktyków historii. W jaki
sposób więc archiwa mogą wspierać,
uzupełniać i uatrakcyjniać proces
nauczania i uczenia się historii?

4

Hubert Mazur

rchiwa są jednym z najważniejszych elementów
warsztatu badawczego historyka. Instytucje te gromadzą, przechowują, zabezpieczają, opracowują,
udostępniają materiały archiwalne, a także prowadzą działalność naukową i wydawniczą. Jednocześnie archiwa, kształtując zasób archiwalny, kreują kształt
przyszłej bazy źródłowej. Czy placówki te mogą służyć
wyłącznie nauce? Czy mogą być wykorzystywane na niwie edukacji? Czy są one wyłącznie częścią warsztatu historyka-badacza czy także historyka-nauczyciela?
Zanim postaram się odpowiedzieć na to pytanie,
warto podać kilka ogólnych informacji na temat archiwów, zwłaszcza że są to instytucje wciąż słabo znane
ogółowi społeczeństwa, wokół których narosło szereg
mitów i stereotypów.

A
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Archiwa państwowe
Sieć archiwów państwowych tworzą podległe Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
trzy
archiwa
centralne:
Archiwum
Główne Akt Dawnych (przechowuje akta instytucji centralnych powstałe do 1918 r.),
Archiwum Akt Nowych (przechowuje i gromadzi
akta instytucji centralnych powstałe po 1918 r.) oraz
Narodowe Archiwum Cyfrowe, a także mających
charakter regionalny 30 archiwów państwowych
w poszczególnych miastach kraju wraz z podległymi
im 41 oddziałami zamiejscowymi (zob. tabela 1.).

Ponadto w Polsce funkcjonują archiwa wyodrębnione (np. archiwa: Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Sejmu, Senatu, Kancelarii
Prezydenta, Centralne Archiwum Wojskowe oraz Instytutu Pamięci Narodowej), archiwa z powierzonym zasobem (przede wszystkim archiwa szkół wyższych i instytucji naukowych, np. Polskiej Akademii Nauk), archiwa
zakładowe (m.in. w organach administracji państwowej,
samorządowej, instytucjach wymiaru sprawiedliwości,
zakładach przemysłowych itp.), archiwa partii politycznych, związków zawodowych, stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz archiwa kościelne (para ialne,
diecezjalne, archidiecezjalne i klasztorne). Przedmiotem
artykułu są archiwa państwowe.
Zasób wszystkich 30 archiwów państwowych
i trzech archiwów centralnych to 94 317 zespoły archiwalne1, na które składa się ponad 44 miliony jednostek archiwalnych2 o łącznym metrażu ponad 325
kilometrów bieżących3. To przechowywana wieczyście
dokumentacja: aktowa, techniczna, kartogra iczna, fotogra iczna, audiowizualna, a także dokumenty pergaminowe i pieczęcie. Są to materiały archiwalne powstałe
od średniowiecza do czasów współczesnych, spisane
w różnych językach (poza polskim głównie rosyjskim,
niemieckim i łacińskim) i pod względem rzeczowym
obejmujące całokształt życia społecznego. Nie licząc
trzech archiwów centralnych, zasób archiwów państwowych ma charakter regionalny i z powodzeniem może
służyć nauczaniu i uczeniu się historii lokalnej i regionalnej. Archiwalia obok zbiorów bibliotecznych i muzealnych to część polskiego dziedzictwa kulturowego.
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Działalność nie tylko naukowa
Archiwa państwowe od wielu dekad prowadziły tzw.
prace kulturalno-oświatowe oraz działalność popularyzatorską. Współcześnie obszar ten coraz częściej określa się mianem działalności edukacyjnej archiwów,
którą rozumieć należy jako „działalność mającą na celu
edukowanie społeczeństwa, czyli rozpowszechnianie
wiedzy o archiwum, jego zasobie, szerzącą w społeczeństwie kulturę archiwalną i świadomość historyczną, będącą pracą publiczną archiwów”. W ramach tego
pojęcia można wydzielić działalność oświatową, której
adresatem są uczniowie i nauczyciele.

Formy edukacyjne
Do najważniejszych form edukacyjnych w praktyce
archiwalnej należą wystawy. Wśród nich zdecydowanie
przeważają przedsięwzięcia o charakterze rocznicowym.
Np. w 2013 r. tematem powszechnie obecnym w wystawach archiwalnych było powstanie styczniowe. Wystawy
archiwalne są bardzo ważnym elementem popularyzacji
dziedzictwa kulturowego, które pozwalają na budowanie
narracji na podstawie materiałów archiwalnych. Rzadsze
w działalności archiwów są wystawy plenerowe, choć ich
skala oddziaływania jest znacznie większa niż w przypadku ekspozycji w siedzibach archiwów.
Tabela 1. Archiwa państwowe w Polsce
Archiwum
Państwowe
Białystok
Bydgoszcz
Gdańsk
Katowice

Oddziały

1

W ostatnim czasie bardzo popularnym narzędziem
edukacyjnym są wystawy wirtualne. Np. Archiwum
Państwowe (dalej: AP) w Łodzi na swym portalu prezentuje 23 wystawy wirtualne poświęcone głównie Łodzi („Łódź miasto wielu wyznań”, „Najstarsze łódzkie
parki”, „Łódzcy fabrykanci”). Na stronie AP w Białymstoku znajdziemy ekspozycję „Wybory Czerwcowe 1989
r. na Ziemi Łomżyńskiej”. Wirtualne wystawy archiwalne
mają pewną przewagę nad tradycyjnymi formami edukacyjnymi, mimo że nie zapewniają kontaktu z oryginalnymi materiałami archiwalnymi. Przede wszystkim dają
możliwość dotarcia do ogromnej liczby odbiorców, przy
stosunkowo niskich kosztach, w bardzo krótkim czasie
i bez ograniczeń terytorialnych. Można z nich korzystać
w domu, w szkole na lekcji czy w podróży.
Większość archiwów ma też swoje strony na portalu
społecznościowym Facebook, gdzie są publikowane interesujące nie tylko merytorycznie, ale przede wszystkim zewnętrznie i estetycznie materiały archiwalne
z zasobu archiwalnego danej placówki, które można
wykorzystać w pracy lekcyjnej.
Archiwa przyjmują także wycieczki szkolne. Zwiedzający mają możliwość obejrzeć na co dzień niedostępne dla ogółu pomieszczenia archiwum, takie jak
magazyny, pracownie konserwacji, digitalizacji. Celem
wycieczki może być wysłuchanie wykładu, odczytu lub
udział w lekcji archiwalnej, a najczęściej obejrzenie wystawy. Dzięki możliwości poznania dziedzictwa kulturowego regionu w postaci archiwaliów wycieczki te stanowią atrakcyjną formę zdobywania wiedzy historycznej.
Poza zapewnieniem bezpośredniego kontaktu z oryginalnymi dokumentami zaznajamiają zwiedzających
z archiwum jako całością, z jego funkcjami i zadaniami.
Atrakcyjną formą upowszechniania wiedzy o archiwach i historii regionu, propagowania lokalnego dziedzictwa kulturowego są konkursy. Np. AP w Płocku
organizuje Rejonowy Konkurs Historyczny: „Źródła

Zespół archiwalny jest to grupa akt wytworzona i zgromadzona przez danego aktotwórcę. W uproszczeniu są to akta danej instytucji.
Jednostka archiwalna – odrębna fizycznie jednostka materiałów archiwalnych (dokument, księga, poszyt, plik, wiązka, teczka, mapa lub jej arkusz,
rysunek lub jego arkusz, fotografia, krążek taśmy magnetofonowej lub filmowej, płyta gramofonowa itp.).
3
Metr bieżący – ilość akt, która mieści się na jednym metrze bieżącym półki, przy ułożeniu dokumentacji ściśle przy sobie systemem bibliotecznym.
2
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Łomża
Inowrocław
Gdynia
Bielsko-Biała, Cieszyn, Gliwice,
Pszczyna, Racibórz,
Kielce
Sandomierz
Koszalin
Słupsk, Szczecinek
Kraków (Archiwum Bochnia, Nowy Sącz, Tarnów
Narodowe)
Lublin
Chełm, Kraśnik, Radzyń Podlaski,
Łódź
Sieradz
Olsztyn
Nidzica
Piotrków
Tomaszów Mazowiecki
Trybunalski
Płock
Kutno, Łęczyca
Poznań
Gniezno, Konin, Piła
Rzeszów
Sanok
Suwałki
Ełk
Szczecin
Międzyzdroje, Stargard Szczeciński
Toruń
Włocławek
Warszawa
Grodzisk Mazowiecki, Łowicz,
Mława, Otwock, Pułtusk
Wrocław
Bolesławiec Jelenia Góra,
Kamieniec Ząbkowicki, Legnica

Fragment wystawy plenerowej AP w Warszawie – „Pamięć Świata – Pamięć
Warszawy” 13.06.2014 r.
Źródło: http://www.warszawa.ap.gov.pl/galeria,art,275,pamiec-swiata-pamiec-warszawy-wystawa-13062014.

archiwum i szkoła
6

Schemat sieci archiwów państwowych w Polsce

uczeń czerpie wiedzę „o samej instytucji, jej genezie, strukturze i funkcjach, czyli o archiwum jako ważnym
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
składniku dziedzictwa kulturowego”.
Niemal każde archiwum oferuje też
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
zajęcia lekcyjne z zakresu genealogii,
dzięki którym uczniowie nie tylko zaznajamiają się z metodologią i podstawą źródłową badań genealogicznych,
3 archiwa centralne
33 archiwa państwowe
ale mają szansę dowiedzieć się, że każdy człowiek jest twórcą materiałów
archiwalnych, więc też twórcą cząstki
39
Archiwum
Archiwum Główne
Narodowe
5
dziedzictwa kulturowego. Zajęcia taoddziałów
Akt Nowych
Akt Dawnych
Archiwum Cyfrowe
ekspozytur
kie umożliwiają kontakt, często także
pracę z najważniejszymi i najciekawszymi archiwaliami dotyczącymi dahistoryczne bogactwem kulturowym narodu” w celu
nego zagadnienia. Obcowanie z archiwaliami może też
popularyzacji wiedzy dotyczącej dokumentów, a taksilnie działać na emocje uczniów, co nawiązuje do straże roli archiwów, ich historii i funkcjonowania. Wietegii uczenia przez przeżywanie.
loletnie tradycje w organizacji konkursu „Ad fontes!
Do pionierskich przedsięwzięć należy inicjatywa AP
Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego”
w Kielcach zatytułowana lekcje archiwalne on-line bama AP w Kaliszu. Jego główną ideą jest zachęcenie
zująca na wzorcach brytyjskiego The National Archives.
uczestników do samodzielnych poszukiwań materiaNa każdą lekcję składają się krótkie wprowadzenie, mołów. W ramach multimedialnego projektu edukacyjneduły zawierające zdigitalizowane materiały archiwalne
go „Jak odwiedzić archiwum nie wychodząc z domu?”
dobrane do tematu lekcji, obudowa metodyczna umożAP w Olsztynie przygotowało konkurs dla młodzieży
liwiająca przeprowadzenie analizy źródeł (opis źródła,
szkolnej. Na podstawie wiedzy i umiejętności zdobysłowniczki, zestaw pytań i poleceń, klucz poprawnych
tych podczas udziału w projekcie uczniowie tworzyli
odpowiedzi). Wirtualne lekcje stwarzają uczniowi możwłasne archiwa rodzinne, a zebrane przez uczestników
liwość pracy ze źródłami historycznymi. Dają znacznie
konkursu materiały archiwalne zostały zaprezentowawiększy dostęp do dóbr kultury, jakimi są archiwalia, niż
ne na wystawie „Moje archiwum”.
tradycyjne formy edukacyjne. Na podobną inicjatywę
Niezwykle popularnymi i ostatnio powszechnymi
zdobyło się jedynie AP w Szczecinie, opracowując lekcje
archiwalnymi formami edukacyjnymi są też lekcje aron-line „Wybory 4 czerwca 1989 roku”.
chiwalne. W ofercie archiwów znajduje się ponad 300
Niektóre archiwa państwowe organizują też gry
tematów lekcji, które w znacznej części są poświęcone
miejskie (np. AP w Szczecinie – „Archiwiści na rohistorii regionalnej, zwłaszcza lokalnej. Dominują lekwerach – skarb droższy niż życie …”, AP w Malborku
cje dotyczące określonych ośrodków miejskich. Naj– „Malbork oczami przeszłości”, AP w Toruniu wspólczęściej spotykane są tematy typu „dzieje miasta w donie z UMK – „Wszystkie drogi prowadzą do archiwum.
kumencie/źródle archiwalnym”. Drugą znaczną grupą
Zaginiony rękopis Mikołaja Kopernika” i „Kapsuła czalekcji w tej kategorii są zajęcia traktujące o konkretsu”) i happeningi (AP Opole – „Wieża, która nie miała
nych regionach. Zasadniczym celem tego typu zajęć jest
runąć”). Ich istotą jest aktywne poznawanie dziejów
poznanie określonego wycinka dziejów „małej ojczymiasta rozwiązywanie zadań i zagadek, odkrywanie tazny”. Niespełna ¼ zajęć w archiwach odnosi się do szejemnic z wykorzystaniem archiwaliów.
roko rozumianych zagadnień archiwalnych. Dzięki nim
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Korzyści edukacji archiwalnej

Uczestnicy gry miejskiej „Malbork oczami przeszłości” w AP w Malborku
Źródło: http://www.elblag.ap.gov.pl/art,1,iv-edycja-zabawy-miejskiej-malbork-oczami-przeszlosci.

Bez wątpienia największą korzyścią płynącą
ze współpracy archiwów ze szkołami w zakresie edukacji jest obcowanie uczniów z oryginalnymi dokumentami, a często stworzenie jedynej możliwości
pracy z nimi. Zajęcia w archiwum mogą zapoznawać
dzieci i młodzież z warsztatem badawczym historyka,
co jest osadzone zarówno w podstawie programowej,
jak i strategii nauczania / uczenia się przez organizowanie pracy badawczej ucznia. Ważne jest więc, aby
dzieci i młodzież otrzymały pensum wiedzy na temat
archiwów ich zadań, funkcji, a przede wszystkim zasobu. Nabywaniu wiadomości musi towarzyszyć kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji, od-

czytywania różnych tekstów kultury – źródeł i tekstów
historycznych, elementów dziedzictwa kulturowego
oraz przekazów ikonicznych.
W ślad za tym powinno iść oddziaływanie na postawy – przygotowanie wrażliwych odbiorców dóbr kultury, rozbudzanie lub pogłębianie świadomości historycznej ucznia, zainteresowania historią w ogóle,
w szczególności dziejami regionu i własnej rodziny,
a także kształtowanie kultury archiwalnej i kultury dokumentacyjnej. Ważne, by uczestnik zajęć w archiwum
dostrzegł własny udział w tworzeniu historii. Rzecz
jasna, należy też wpływać na uczniów w ten sposób,
by wypracować w nich postawę poszanowania dla materiałów archiwalnych i traktowania archiwum nie jako
niedostępnej i hermetycznej instytucji, ale swoistej
„skarbnicy” wiedzy historycznej i źródła przekazu kulturowego niezbędnego w konstrukcji procesu dziejowego.
Nie bez znaczenia pozostaje także sfera emocjonalna związana z kontaktem z archiwaliami. Poszczególne
formy edukacyjne stosowane przez archiwa zapewniają transmisję wybranych fragmentów dziejów regionu
do praktyki szkolnej, co stwarza możliwość wykorzystania go w edukacji regionalnej i lokalnej.
Współpraca z archiwami może także odegrać znaczącą rolę w doskonaleniu warsztatu nauczyciela
historii i kształtowaniu jego kultury źródłoznawczej.
Dzięki niemu nauczyciele mają szansę nie tylko pogłębiać swoją wiedzę o historii regionu, lecz także urozmaicać lekcje pod względem dydaktycznym, wprowadzając do procesu nauczania nowe, atrakcyjne metody
i środki dydaktyczne. Archiwa z powodzeniem mogą
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Wizyta młodzieży w ramach projektu „Skarby przeszłości” w AP w Poznaniu Oddział
w Gnieźnie
Źródło: http://www.poznan.ap.gov.pl/.

wspierać, uzupełniać i uatrakcyjniać proces nauczania
i uczenia się historii.
Każde archiwalne przedsięwzięcie edukacyjne może
w sposób niekonwencjonalny ugruntowywać, uzupełniać wiedzę ucznia zdobytą w szkole lub wyposażać
w nowe wiadomości i kształtować umiejętność obserwacji, krytycznego myślenia i naukowej dociekliwości
oraz wpływać na postawy. Warto, aby nauczyciele historii, dyrektorzy szkół, doradcy metodyczni, dydaktycy historii dostrzegli w archiwach edukacyjny potencjał, co skutkować powinno nawiązaniem ścisłej z tymi
placówkami współpracy.
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In Poland the network of archives exists on a few levels. Network of state archives is created by three central archives:
AGAD (Central Archives of Historical Record), AAN (The Archives of Modern Records) NAC (National Digital Archives), thirty
regional archives located in different cities and forty-one affiliates. Moreover, there are other archives of different type, for
example of political parties, trade unions, etc. Altogether it makes Polish archival resources significant. Archival materials,
together with library and museum collections, constitute part of Polish cultural heritage, and can be used in education, in
many ways, and with numerous benefits. It is necessary to emphasize that participation in exhibitions, competitions or urban
games organized by archives helps students in many ways, mainly it provides them unique contact with original documents
and influences their attitudes. It also helps teachers to improve their professional workshop.
Tłumaczyła: Magdalena Śnieć
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Education in archive, archive in education

archiwum i szkoła

Wizyta
w archiwum
IPN
Paweł Zielony

nstytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w 2015 roku obchodził piętnastolecie swojej działalności. Jednym
z wielu zadań wyznaczonych tej placówce przez ustawodawcę jest popularyzacja działalności pionu archiwalnego IPN oraz zgromadzonych w nim archiwaliów.

I
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Pion archiwalny Instytutu, czyli Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów (BUiAD), ma status archiwum wyodrębnionego. Są w nim zgromadzone materiały, które zostały wytworzone między 1 września
1939 roku a 31 grudnia 1990 roku przez: cywilne
i wojskowe organy bezpieczeństwa państwa (w tym
akta osób represjonowanych z przyczyn politycznych), powszechne i wojskowe sądy oraz prokuratury,
a także komórki organizacyjne więziennictwa. Ważną
część stanowią akta dotyczące zbrodni nazistowskich
i komunistycznych wytworzone przez organy bezpieczeństwa Trzeciej Rzeszy Niemieckiej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Zostały one zgromadzone przez poprzedniczkę IPN: Główną Komisję
Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz
jej okręgowe komisje. W archiwum Instytutu znajdują
się także dary przekazane przez osoby prywatne.
Zasób BUiAD to nie tylko dokumentacja aktowa.
Stanowi go także ponad 39 milionów fotogra ii, 2095
ilmów oraz 1661 nagrań audio. Do tego należy dodać
prawie 11 kilometrów bieżących kartotek i innych pomocy ewidencyjnych.
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Struktura
Pion archiwalny Instytutu składa się z Centrali
w Warszawie, 11 oddziałowych biur udostępniania
i archiwizacji dokumentów (OBUiAD w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi,
Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu) oraz czterech delegatur, w których znajdują
się archiwalia (Bydgoszczy, Kielcach, Olsztynie i Radomiu). We wszystkich powyższych placówkach Instytutu
zgromadzonych jest prawie 91 kilometrów bieżących
dokumentów przechowywanych w 100 magazynach
archiwalnych.

Zwiedzanie archiwum IPN podczas Nocy Muzeów. Warszawa, 16 maja 2015 r.
fot. K. Adamów

Edukacja archiwalna
i działalność popularyzatorska
Zakres działań BUiAD w dziedzinie edukacji archiwalnej, a także popularyzacji najnowszej historii Polski, jest bardzo szeroki. Dotyczy przedsięwzięć o charakterze stricte naukowym: konferencji, warsztatów
czy publikacji tworzonych przez archiwistów Instytutu. Organizowane są także akcje promocyjne, takie jak: Noce Muzeów, Pikniki Archiwalne, czy wystawy, które mają charakter powszechny (skierowany
do odbiorców spontanicznie podejmujących decyzję
o odwiedzeniu placówki IPN). Bardzo ważne są także przedsięwzięcia o znaczeniu długofalowym, adresowane do nauczycieli, uczniów oraz studentów, jak
np. lekcje archiwalne.
Najbardziej spektakularnym projektem, jaki kojarzy się z powszechnym otwarciem archiwum IPN, jest
udział w akcji Noc Muzeów. Pierwsze zwiedzanie odbyło się z 16 na 17 maja 2009 roku. Sukcesem było nie
tylko uzyskanie wysokiej frekwencji, ale także to, że
udało się dotrzeć z informacją o wydarzeniu do masowego, powszechnego odbioru. Oprócz możliwości zobaczenia wystaw czy inscenizacji wydarzeń historycznych podczas takich imprez istnieje szansa zwiedzenia
pomieszczeń archiwalnych Instytutu.
Wbrew powszechnej opinii Noce Muzeów to niejedyne wydarzenie, podczas którego można zobaczyć
Instytut od środka. W rzeczywistości w archiwum IPN
często odbywają się wizyty indywidualne i grupowe.
Uczestnikami spotkań są najczęściej przedstawiciele
organizacji, instytucji państwowych, archiwów, instytucji i organizacji o pro ilu działania zbliżonym do IPN,
a także opozycjoniści pochodzący z krajów, gdzie wolność słowa jest ograniczona. Archiwum gościło do tej
pory delegacje zagraniczne z: Czech, Niemiec, Ukrainy,
Węgier, Rosji, Rumunii, Izraela, Mołdawii, Tunezji, Korei, Kuby oraz Stanów Zjednoczonych.

wicielami nauk społecznych, politycznych i plastycznych.
Warsztaty te odbywają się co miesiąc. Mają ukazywać
różnorodność materiałów archiwalnych, zgromadzonych w zasobie Instytutu. Zajęcia te pozwalają bliżej poznać źródła archiwalne, kontekst ich powstania, a także
spojrzeć na nie z zupełnie innej perspektywy.

Odbiór
Dobrym podsumowaniem projektów organizowanych
przez BUiAD są komentarze gości odwiedzających archiwum, ich wpisy do księgi pamiątkowej czy opinie publikowane na forach internetowych. Najczęściej słyszanym
głosem jest odbieranie archiwum IPN jako instytucji nowoczesnej i dysponującej specjalistycznym sprzętem technicznym. Zwraca się uwagę na wysoki poziom komputeryzacji oraz proces digitalizacji akt. Jednak przede wszystkim
zmienia się wyobrażenie o archiwiście i jego pracy.
Zwiedzających zaskoczyło wyspecjalizowanie zadań
pracowników, a także monotonia powtarzanych czynności na jednym stanowisku (takich jak: obsługa magazynu,
skanowanie akt, opracowanie techniczne teczek, wprowadzanie rekordów do baz). Interesowały ich zasady
udostępniania akt i informacje, jak wypełnić wniosek
pozwalający na dostęp do dokumentów. Z analizy komentarzy wynika, że dla niektórych odbiorców wizyta
w archiwum IPN pozwoliła po raz pierwszy zobaczyć historyczne archiwalia. Poczuć, że znaleźli się w instytucji
chroniącej część ich dziedzictwa narodowego.
W spotkaniach z archiwistami biorą udział bardzo
zróżnicowane grupy – zarówno pod względem liczebności, jak również przygotowania merytorycznego. Pojawiają się osoby o konkretnych i wyspecjalizowanych
zainteresowaniach naukowo-badawczych, pasjonaci historyczni czy urzędnicy innych instytucji lub archiwów.
Zdarza się też, że uczestnicy nie mają podstawowej wiedzy z zakresu najnowszej historii Polski.

Biuro Edukacji Publicznej
Mówiąc o ofercie edukacyjnej skierowanej do uczniów
i nauczycieli, nie sposób nie wspomnieć o działalności Biura Edukacji Publicznej. Pion ten swą działalność prowadzi
w trzech obszarach: edukacyjnym, naukowym i wystawienniczym. Oferta edukacyjna BEP jest rozbudowana i skierowana do różnych grup wiekowych. Ma na celu

Warszawskie laboratorium
Najnowszym pomysłem popularyzującym działalność
i zasób archiwalny Instytutu jest cykl warszawskich spotkań o nazwie „Laboratorium_archiwalne_1.0”. W jego ramach przewidziane jest dziewięć spotkań z archiwistami
IPN, użytkownikami archiwum, historykami, przedsta-
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Pracownia konserwacji. Noc Muzeów w archiwum IPN. Warszawa, 16 maja 2015 r.
fot. K. Adamów
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BUiAD wraz z pionem edukacyjnym Instytutu przywiązuje dużą wagę do prowadzonych wspólnie lekcji archiwalnych. Od września 2009 roku realizowany jest ogólnopolski program pod nazwą „Co kryją archiwa IPN?”. Lekcje
te powstały z myślą o uczniach szkół ponadgimnazjalnych.
Ich uniwersalny program pozwala również na przeprowadzanie zajęć z grupami studentów czy nauczycieli. Z założenia zajęcia te składają się z dwóch części.
Pierwsza to wizyta w archiwum. Uczestnicy poznają
zasady jego działania i proces postępowania ze zgromadzonymi w nim dokumentami. Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas lekcji są: struktura Instytutu,
jego zadania wyznaczone przez ustawodawcę, wielkość
zasobu danego oddziału IPN, warunki techniczne, jakie
są zapewniane przechowywanemu zasobowi. Podczas
zwiedzania archiwum omawiane są procesy, jakim podlega dokumentacja w BUiAD (takie jak gromadzenie, ewidencjonowanie, konserwowanie, opracowywanie, przechowywanie, digitalizowanie i udostępnianie). Zwraca
się uwagę na różnorodność zgromadzonych archiwaliów
ze względu na: postać izyczną, rodzaj dokumentacji, instytucje przekazujące oraz aktotwórcę.
Podczas zajęć prezentuje się różne typy akt: operacyjne, osób represjonowanych, sądowe oraz paszportowe.
Czasem wspomina się o wydawnictwach MSW, ulotkach
i wydawnictwach drugiego obiegu. Dopełnieniem prezentacji jest przedstawienie ciekawych i nietypowych
archiwaliów znajdujących się w danym oddziale czy delegaturze IPN, dokumentujących ważne dla społeczności
regionu wydarzenia. Na przykład w Poznaniu omawiane
są protesty robotników z 28 czerwca 1956 roku. Informacje dotyczące okresu PRL oraz działalności organów represji przedstawiane są w zależności od poziomu wiedzy
odbiorców.
W drugiej części uczestnicy biorą udział w zajęciach
warsztatowych przygotowanych przez pracownika Biura Edukacji Publicznej. Takie zajęcia polegają na zapoznaniu się, omówieniu i analizie przykładowych dokumentów ze sprawy prowadzonej przez bezpiekę przeciwko
Kazimierzowi Świtoniowi. W niektórych placówkach czasem odchodzi się od tej reguły. Pracownicy OBEP w Gdańsku przedstawiali np. historię Anny Walentynowicz czy
Krzysztofa Skiby, a w OBEP w Krakowie sporadycznie
omawiano akta Haliny Żulińskiej (związanej z „Tygodnikiem Powszechnym”).
Do maja 2015 roku we wszystkich placówkach archiwalnych Instytutu, uczestniczących w projekcie „Co kryją
archiwa IPN?”, przeprowadzono 450 lekcji. W 2010 roku
w zajęciach wzięło udział łącznie około 1500 uczniów.
W 2011 roku liczba ta wzrosła do około 1800 osób.

archiwum i szkoła
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wspieranie kształcenia historycznego Polaków oraz
upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski.
Wśród licznych projektów BEP warto wymienić:
„Opowiem ci o wolnej Polsce – spotkania młodzieży ze świadkami historii”. Jest to program polegający
na przeprowadzaniu przez uczniów gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych wywiadów z osobami, które czynnie przeciwstawiały się systemom totalitarnym w latach
1939–1989, i nagraniu ich w formie ilmu, a następnie zaprezentowaniu w społeczności lokalnej.
„Kamienie pamięci – «Za to że byli Polakami...»” to projekt, który ma za zadanie zachęcanie młodzieży do odszukiwania, udokumentowania i upamiętniania zapomnianych lokalnych bohaterów.
„Patroni naszych ulic” to projekt realizowany wraz
z grupami uczniów i harcerzy. Roznoszą oni broszury prezentujące patrona danej ulicy do znajdujących się na niej
domów, irm czy instytucji.
Z myślą o najmłodszych powstał projekt „Historia
w kolorach”. W atrakcyjnej i przystępnej formie przybliża
on dzieje Polski i Polaków oraz przedstawia polskie symbole narodowe: herb, lagę i hymn.
Pion edukacyjny ma także ofertę przeznaczoną dla
nauczycieli. „Polonijne Spotkania z Historią Najnowszą”
to dwutygodniowy kurs organizowany dla nauczycieli,
animatorów i pozostałych osób propagujących kulturę,
historię i język polski poza granicami Rzeczpospolitej.
Celem kursu jest przede wszystkim wspieranie merytoryczne i metodyczne nauczania historii najnowszej
w różnego rodzaju placówkach edukacyjnych poza granicami kraju. Jednym z elementów przedsięwzięcia są
wizyty w archiwum Instytutu. W kursie tym uczestniczy
Polonia z całego świata.
„Poland in the Heart of European History” to program
skierowany do cudzoziemców, nauczycieli historii z krajów europejskich. Ma za zadanie uzupełnienie luki w pamięci historycznej społeczeństw europejskich, a także
zwalczanie stereotypowych uprzedzeń i przekłamań dotyczących Polski i jej historii.
„Letnia i Zimowa Szkoła Historii Najnowszej” to zajęcia seminaryjne oraz warsztatowe dla doktorantów zajmujących się najnowszymi dziejami Polski.
Interesujący i różnorodny przebieg mają „Spotkania Klubów Historycznych im. gen. Stefana Roweckie-

go «Grota»”, organizowane w ramach współpracy IPN
ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej.
Jest to propozycja dla uczniów szkół gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych i osób dorosłych, przeprowadzana cykliczne w kilkudziesięciu miastach w Polsce. Na
spotkaniach przedstawiane są losy państwa i społeczeństwa polskiego w latach okupacji i powojennego zniewolenia. Uczestniczący w części spotkań archiwiści IPN prezentowali ilmy znajdujące się w zasobie
Instytutu.

Edukacja to nie wszystko
W skład Instytutu Pamięci Narodowej oprócz BUiAD
i BEP wchodzą jeszcze dwa piony. Do zadań pionu śledczego, czyli Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, należy badanie oraz ściganie
zbrodni nazistowskich, komunistycznych oraz innych
przestępstw, zakwali ikowanych jako nieulegających
przedawnieniu, popełnionych na osobach narodowości
polskiej lub obywatelach polskich innej narodowości.
Czwarty pion to Biuro Lustracyjne. Zajmuje się ono
tworzeniem rejestru oświadczeń lustracyjnych, przygotowuje postępowania lustracyjne oraz publikuje katalogi
zawierające dane osobowe, m.in. pracowników, funkcjonariuszy i żołnierzy organów bezpieczeństwa państwa
oraz osób piastujących kierownicze stanowiska partyjne,
rządowe czy administracyjne w PRL.

Pomoc uczniom i nauczycielom
Jedną z podstawowych umiejętności niezbędnych podczas egzaminu maturalnego jest zdolność czytania i analizowania materiałów źródłowych. Pracownicy Instytutu
mają świadomość, że do tej pory w szkołach brakowało
czasu na realizację części programu dotyczącej dziejów
po 1945 roku. Swoją ofertą edukacyjną starają się wychodzić naprzeciw potrzebom nauczycieli i uczniów. Zabiegają o to, żeby prezentować swoją działalność oraz historię
w sposób interesujący. Zgodnie z maksymą Seneki: „Słowa uczą, przykłady przyciągają” starają się zapewnić
uczestnikom spotkań osobisty kontakt z archiwaliami
oraz możliwość zwiedzenia pomieszczeń archiwalnych.
Informacje o realizowanych projektach oraz dane kontaktowe są dostępne na stronach Instytutu www.ipn.gov.pl
oraz www.pamiec.pl.

Visit in archive of the Institute of National Remembrance (IPN)
One of the tasks of the Institute of National Remembrance is to popularize its archival activity and collected archival
sources. This aim is fulfilled mainly by Office for Preservation and Dissemination of Archival Records, which has well-developed structure in whole Poland, and organizes conferences, workshops, varied promotional actions, exhibitions and
archival lessons. Perceptions of these initiatives is good, which is confirmed by opinions of participants. Another department
of the Institute- Public Education Office- is also engaged in popularization of knowledge on modern history of Poland, as
it organizes different projects for students and teachers, not only from Poland. While talking about the Institute, it must be
mentioned that it includes departments such as Commission for the Prosecution of Crimes against the Polish Nation, and
the Vetting Office, but their activities do not concentrate on popularization of history among younger and older people.
Tłumaczyła: Magdalena Śnieć
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Instytucje państwowe
nie są w stanie zabezpieczyć całego narodowego dziedzictwa.
Istnieją jednak inicjatywy oddolne, które
zapełniają tę lukę – to
archiwa
społeczne,
zajmujące się gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem
niepaństwowego zasobu archiwalnego.
Mapa archiwów społecznych dostępna na portalu www.archiwa.org

Archiwa społeczne
zyskują siłę
Katarzyna Ziętal

rchiwistyka społeczna nie
jest zjawiskiem nowym, ale
jesteśmy obecnie w szczególnym dla niej momencie.
Organizacje takie jak fundacje prowadzące archiwa historyczne, stowarzyszenia zajmujące się

A

Geneza powstawania
archiwów społecznych
Jest oczywiście różna. Najczęściej najpierw jest pasja, zainteresowanie danym tematem, a potem...
odkrycie, że nie został dobrze
udokumentowany, że jego historia
może przepaść, że warto ją popularyzować. Aneta Norek-Skrycka
studiowała skrzypce na Akademii
Muzycznej w Warszawie. Zafascynowała się muzyką i postacią
skrzypka jazzowego Zbigniewa
Seiferta.
Tak powstała Fundacja im.
Zbigniewa Seiferta i portal polishjazzarch.com, na którym obecnie znajduje się 32 tys. obiektów:
czasopism, dokumentów, plakatów,

programów koncertów, często unikatowych, niedostępnych nigdzie
indziej.

Skąd brać materiały?
Archiwa społeczne pozyskują
swoje zbiory aktywnie. Bez o iarodawców materiałów archiwalnych
żadne archiwum społeczne by nie
istniało. O iarodawcami mogą
być osoby prywatne, rodziny, kolekcjonerzy, inne stowarzyszenia, koła zainteresowań, drużyny sportowe. Dzięki przekazaniu
zbiorów do archiwum społecznego
często zyskują „drugie życie”. Są
komentowane w mediach społecznościowych, pobudzają wspomnienia, są osią działań edukacyjnych.
Archiwiści społeczni niekiedy
nawiązują z o iarodawcami szczególną więź. Jest to tym łatwiejsze,
że archiwista, który pozyskuje materiały, najczęściej później także
je opracowuje i udostępnia – a więc
doskonale zna zasób, wie, co się
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Postanowiłam w miarę możliwości zebrać wszystkie materiały, jakie istnieją na jego
temat. Godzinami wertowałam
magazyny „Jazz Forum” i „Jazz”
w Bibliotece na ulicy Rajskiej
w Krakowie, a potem w redakcji
„Jazz Forum”. Zadawałam sobie
przy tym cały czas pytanie, jak
to możliwe, że tak znakomite,
cenne, unikatowe materiały nie
są dostępne w Internecie. Wtedy postanowiłam, że trzeba coś
z tym zrobić.

historią lokalną czy też towarzystwa dokumentujące mniej znane
dzieje zyskują nowe możliwości
stabilizacji dzięki zmianom prawnym i działaniom wspierającym
Ośrodka KARTA.
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Spotkanie grupy konsultacyjnej archiwistyki społecznej, Warszawa, 30 maja 2015 r. Od lewej: Anna
Kurpiel (Fundacja Ważka Wrocław); Agata Szkopińska
(Fundacja Pogranicze), fot. Katarzyna Ziętal

Spotkanie grupy konsultacyjnej archiwistyki społecznej, Warszawa, 30 maja 2015 r. Od lewej: Ewa Furgał (Fundacja Przestrzeń Kobiet), Zbigniew Gomoła (Stowarzyszenie „Cyfrowa Galicja”), Sebastian Górski (Centrum Inicjatyw
UNESCO), Katarzyna Woch (Stowarzyszenie „Mój Bogucin”), Łukasz Zagrobelny (Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju „Młody Mołodycz”), Alicja Wancerz-Gluza (Ośrodek KARTA), fot. Katarzyna Ziętal

z nim dzieje, jest w stanie udzielić
informacji na jego temat.
Pozyskiwanie materiałów nie zawsze jest łatwe. Mołodycz to wieś,
która liczy około 650 mieszkańców.
Ma ciekawą historię, ale z powodu
zawieruchy czasów wojny, o historii tej dowiadujemy się najczęściej
z publikacji. Ludzie nie zawsze mają
świadomość, że ich historia może być
ważna. Kiedy rozpoczynamy rozmowę, mówią, że nic nie wiedzą, nic nie
pamiętają, nie mają w domu żadnych
fotogra ii. Z czasem jednak okazuje
się, że jest inaczej. Sporo zmieniło się
z chwilą wydania kolejnych publikacji – „Wspomnienia i relacje”, „Te księżyce nad inną już chodzą planetą...”,
„Kultura inna niż znacie”. Wtedy napędziło to pozytywną „konkurencję”
w dopełnianiu naszej Wirtualnej Izby
Pamięci. Jedna kobieta zobaczyła, że
jest w nich opisana historia sąsiadki,
to również zapragnęła podzielić się
swoją – opowiada Łukasz Zagrobelny ze Stowarzyszenia „Młody Mołodycz”.

je także społecznie w Centralnym
Archiwum Pielęgniarstwa Polskiego prowadzonego przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie.
Nasze zbiory obliczone są na około 120 metrów bieżących akt. Najstarsze archiwalia datujemy na lata
1870–1880, wiele zbiorów pochodzi
z początku XX wieku. Praca z archiwaliami jest czasochłonna, niekiedy
żmudna, dla kogoś może wydawać
się nudna, ale… jest to coś więcej niż
tylko porządkowanie i przekładanie
starych dokumentów. Jeśli trzyma
się w ręku pożółkłą kartkę, która
jest grypsem z Pawiaka, czy zniszczony kawałek papieru, na którym
widnieje wezwanie na Gestapo, wyzwala to w człowieku respekt i szacunek. Olbrzymie wrażenie wywarły
na mnie fotogra ie z pociągu sanitarnego okresu I wojny światowej.
Taki pociąg kursował na linii frontu
zbierając rannych żołnierzy, którym
na miejscu udzielano pomocy. Wyposażony był w salę opatrunkową,
operacyjną i aptekę.
Praca archiwisty społecznego
jest ciekawa i satysfakcjonująca,
jednak żeby zabezpieczyć jej efekty – zgromadzony i opracowany
zasób – potrzeba do tego kilku
czynników. Po pierwsze, potrzebne jest wsparcie państwa, które
uznaje zasób archiwów społecznych za narodowe dziedzictwo
warte wieczystego przechowania,
a jednocześnie uznaje podmiotowość AS-ów w zarządzaniu nim.
Po drugie, potrzebne są działania
edukacyjne zmierzające do podniesienia wiedzy i umiejętności
archiwistów. Po trzecie, konieczne
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Archiwista społeczny
Archiwiści społeczni rzadko
są z wykształcenia historykami.
Wielu z nich uczy się pracy archiwizacyjnej w trakcie tworzenia
archiwum. Większość pasję społecznikowską musi godzić z pracą zawodową. Czasami zresztą te
dwie aktywności łączą się ze sobą.
Jadwiga Gnich jest pielęgniarką
anestezjologiczną. Od wielu lat
pracuje na bloku operacyjnym
w Klinice Kardiochirurgii i Transplantologii w Instytucie Kardiologii
w Warszawie. Od 2005 roku pracu-

jest promowanie roli i znaczenia
AS-ów w społeczeństwie.

Skala
archiwów społecznych
Może zaskakiwać. W bazie AS-ów
tworzonej przez Ośrodek KARTA
i udostępnianej na stronie www.archiwa.org jest obecnie ponad 450
podmiotów. Ponad 60% z nich
to fundacje i stowarzyszenia, pozostałe 40% to grupy niesformalizowane,
biblioteki gminne gromadzące archiwalia lokalne, a nawet kilka instytucji
państwowych, które można nazwać
archiwami społecznymi ze względu
na oddolny charakter prowadzonych przez nich archiwów – archiwa
są tworzone przy instytucji, ale działają poniekąd obok jej celów statutowych, oparte są na pracy wolontariackiej, a i społeczność ma swój aktywny udział w tworzeniu archiwum.
Tak właśnie działają biblioteki, które przystąpiły do projektu
„Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej”. CATL to projekt Ośrodka
KARTA polegający na zainicjowaniu w ponad 100 małych bibliotekach gminnych regionalnych archiwów cyfrowych. Bibliotekarze
we współpracy z lokalną społecznością gromadzą dokumenty, fotogra ie, wspomnienia i udostępniają
je na swoich stronach w systemie
archiwa.org. Obecnie jest to około
28 tys. archiwaliów. Dostęp do nich
wszystkich jest możliwy przez
stronę www.archiwa.org/catl.

Zainteresowania archiwów
Przedmioty zainteresowań archiwów społecznych są różnorodne. Są

Stabilizacja
archiwistyki społecznej
Ośrodek KARTA postawił sobie
za cel stabilizację funkcjonowania
podmiotów tworzących dziedzinę,
jaką jest archiwistyka społeczna.
W tym celu buduje model działania
AS-ów z archiwistyką państwową,
realizuje szerokie działania edukacyjne, buduje metodykę archiwistyki społecznej i narzędzia do jej
wdrażania. Wszystko to odbywa się
w ramach projektu „Stabilizacja
archiwistyki społecznej w Polsce”
będącego częścią Programu Obywatele dla Demokracji, inansowanego
z Funduszy EOG.
Projekt rozpoczął się od zbadania tematu funkcjonowania archiwów społecznych w korelacji

z państwem w różnych krajach.
W 2014 roku odbyła się międzynarodowa konferencja „Archiwa
społeczne. Modele współpracy
z państwem”, która przyczyniła się
do zbudowania bazy dobrych praktyk istniejących za granicą. Konferencja pokazała, że nie ma jednego
dobrego, sprawdzonego modelu
współpracy między archiwami
społecznymi a państwem, natomiast istnieje lub istniało wiele
dobrych praktyk w zakresie polityki archiwów państwowych w stosunku do podmiotów tworzących
niepaństwowy zasób archiwalny,
programów dotacyjnych, samoorganizowania się czy sieciowania
archiwów społecznych, które mogą
stanowić dla Polski punkt odniesienia. Podsumowanie dobrych
praktyk zawarto w publikacji pokonferencyjnej dostępnej na stronie www.archiwa.org. Zawiera ona
przykłady z Włoch, Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii, Niemiec i Kanady wraz z ich odniesieniem do polskiej specy iki.

Ku przyszłości
– nadzieje i wyzwania
Jeszcze do niedawna Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych nie
miał instrumentów do systemowej

współpracy z archiwami społecznymi. W wyniku znowelizowanej ustawy archiwalnej oraz poprawki zaproponowanej przez Ośrodek KARTA sytuacja się zmieniła. Rozpoczyna
się nowy etap – i dla archiwistyki
społecznej, i dla archiwistyki państwowej. Polska może dzięki temu
stać się pionierem w systemowym
podejściu do zarządzania narodowym zasobem archiwalnym.
Z badania przeprowadzonego
przez KARTĘ w pierwszej połowie
2014 roku wynika, że głównym
problemem archiwów społecznych
jest brak inansowania. Badanie
zostało przeprowadzone na 155 archiwach społecznych metodą ankietową. Większość archiwów inansuje działalność ze środków własnych,
tylko co czwarty wykorzystuje granty i dotacje. 73% archiwów uznało,
że środki, z których korzysta, są
niewystarczające. Ankietowanym
archiwom zadano pytanie o chęć
skorzystania z dotacji państwowej,
co wiązałoby się z koniecznością
stosowania określonych standardów archiwizacji. Ponad 80% ankietowanych archiwów odpowiedziało pozytywnie na takie pytanie,
choć w komentarzach pojawiało się
wiele wątpliwości co do konkretów
wymagań i standardów.

archiwum i szkoła

to organizacje zajmujące się historią lokalną, jak np. Fundacja TRES
w Zbąszyniu, historią grupy zawodowej (Stowarzyszenie Elektryków
Polskich z Warszawy), historią sportu (Izba Pamięci Pogoni Szczecin), historią oporu społecznego (Stowarzyszenie Osób Represjonowanych
w Stanie Wojennym w Puławach), historią grupy osób (Instytut Historii
Głuchych „Surdus Historicus” z Warszawy), historią kobiet (Fundacja
Przestrzeń Kobiet ze Szczawnicy) itd.
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Zbiory Ośrodka KARTA, fot. Michał Radwański/Ośrodek KARTA
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W listopadzie 2015 roku weszło
w życie znowelizowane prawo archiwalne. Ośrodek na posiedzeniu
nadzwyczajnej podkomisji sejmowej zaproponował posłom wprowadzenie poprawki gwarantującej
możliwość organizowania przez
Naczelnego Dyrektora Archiwów
Państwowych otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych na przechowywanie,
opracowywanie,
digitalizację
i udostępnianie materiałów archiwalnych. Propozycja Ośrodka
zyskała uznanie przedstawicieli
wszystkich klubów parlamentarnych i została zaakceptowana na kolejnych etapach procesu legislacyjnego. Oznacza to, że od 2016 roku
pojawi się pierwszy, dedykowany
tylko organizacjom pozarządowym
zajmującym się oddolną archiwizacją, program dotacyjny.
Naczelny Dyrektor Archiwów
Państwowych Władysław Stępniak
na początku sprawowania urzędu,
w dokumencie „Koncepcja działania na stanowisku Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
oraz metody jej realizacji”, proponował współpracę AP-ów z niepaństwowymi jednostkami organizacyjnymi w dziedzinie digitalizacji, zintegrowanego gromadzenia wiedzy o zasobie narodowym oraz doradztwa i szkoleń
dla archiwistów z tych placówek.
Po podpisaniu przez prezydenta RP noweli ustawy archiwalnej
w rozmowie z PAP podkreślił wagę
zbiorów gromadzonych przez organizacje pozarządowe oraz nowe

możliwości, jakie daje zapis o konkursie dotacyjnym organizowanym
przez NDAP. Postulował także, aby
z udziałem Ośrodka KARTA zbudować model postępowania archiwistyki państwowej wobec sfery
niepaństwowego zasobu archiwalnego.
Możliwość skorzystania z dotacji pociągnie za sobą zapewne
konieczność stosowania przez dotacjobiorców określonych standardów archiwizacji. Obecnie porządkowanie i opis zbiorów archiwów
społecznych jest oczywiście zasadniczo różny od tego stosowanego
w archiwach państwowych. Wynika to po części z braku wiedzy, jak
prawidłowo zbiory opracowywać,
a po części z tego, że metodyka archiwistyki państwowej nie zawsze
przystaje do zasobu AS-ów.
KARTA od początku swoich
działań związanych z archiwistyką społeczną pracuje nad metodyką opracowania zbiorów AS.
Pierwszym krokiem był podręcznik Archiwistyka społeczna wydany przez Ośrodek KARTA w 2012
roku (i dostępny na portalu www.
archiwa.org), który podaje podstawowe informacje o metodach
działania archiwisty-społecznika.
Informacje te były przekazywane
także na szkoleniach stacjonarnych i przeprowadzanych drogą
internetową (w sumie w latach
2010–2015 przeszkolono około
500 osób z fundacji, stowarzyszeń,
bibliotek). Odbiciem metodyki
archiwistyki społecznej będzie
narzędzie, które wkrótce zosta-

nie udostępnione – Otwarty System Archiwizacji (OSA). Będzie
to darmowy program typu open
source pozwalający na opracowanie zbiorów, zarządzanie zasobem,
wyszukiwanie. Program oparty
będzie na 4 międzynarodowych
standardach opisu archiwalnego
(ISAD (G), ISAAR, ISDIAH, ISDF)
oraz na praktyce działania archiwum społecznego.
Podsumowaniem obecnego stanu archiwistyki społecznej i drogi
jej rozwoju był I Kongres Archiwów
Społecznych, który odbył się 24 października 2015 roku w Warszawie.
Ośrodek KARTA przedstawił na nim
wypracowywane wspólnie z innymi
AS-ami postulaty środowiska wobec współpracy z archiwistyką państwową. Zaprosiliśmy także AS-y
do współtworzenia sieci opartej
na regulaminie. Zaprezentowaliśmy
wypracowaną razem „Kartę Zasad
Archiwów Społecznych”.
Środowisko archiwów społecznych rośnie w siłę i – wobec perspektywy corocznego konkursu
dotacyjnego – ma perspektywy
rozwoju. Ośrodek KARTA postuluje
model, który zapewnia niezależność
i podmiotowość AS-ów. Standaryzacja, profesjonalizacja pracy, współpraca z państwem nie oznacza
utraty tej niezależności. Państwo
powinno tę niezależność wspierać,
jeśli chce, aby archiwa społeczne
dalej pozyskiwały zbiory, inspirowały społeczność i docierały do ludzi, którzy nie mieli dotąd pojęcia,
że to, co mają w szu ladach, to też
narodowe dziedzictwo.

w działalności edukacyjnej archiwów
Aby sprostać stawianym archiwom oczekiwaniom w zakresie edukacji, a wynikającym
ze zmian w społeczeństwie, w tym także w systemie edukacyjnym, powołano Forum
Edukatorów Archiwalnych.
Agnieszka Rosa

est to społeczna inicjatywa
skupiająca archiwistów zajmujących się szeroko rozumianą
edukacją zatrudnionych w różnych typach archiwów, dydaktyków oraz entuzjastów edukacji
archiwalnej. Celem działalności
Forum Edukatorów Archiwalnych
jest integracja środowiska „edukatorów”, wymiana poglądów
i doświadczeń, podnoszenie jakości oferty edukacyjnej archiwów,
próba wypracowania wspólnych
standardów, współpraca ze środowiskiem nauczycieli i metodyków,
a także edukatorów pracujących
w innych instytucjach kultury.

J

Geneza powstania FEA
W uniwersyteckim, ale też na poziomie technicznym czy dokształcania zawodowego, kształceniu
archiwistów bardzo mało miejsca
zajmuje wyposażanie przyszłych
pracowników różnego typu archiwów w wiedzę i kompetencje związane z prowadzeniem działalności
edukacyjnej. Edukacja jest jednak
jednym z ugruntowanych pól działalności archiwów i z powodze-

niem działania edukacyjne w archiwach polskich prowadzone są
już od lat pięćdziesiątych XX wieku.
W ostatnich dekadach liczba i różnorodność tych działań znacznie
wzrosły i nadal wzrastają.
Z jednej strony jest to efekt rosnących oczekiwań społeczeństwa,
użytkowników i klientów archiwów publicznych co do przygotowywanej oferty edukacyjnej, z drugiej także autore leksji archiwistów
i zmian, jakie zachodzą w instytucjach archiwalnych będących
częścią składową współczesnego
społeczeństwa
informacyjnego.
W związku z tym profesjonalizacja
i dobre przygotowanie zawodowe
pracowników archiwów, w tym
przypadku zwłaszcza w zakresie
kompetencji dotyczących prowadzenia działań edukacyjnych, są
nieodłącznym elementem rozwoju
archiwów i odpowiedzią na rosnące oczekiwania klientów. Sami
archiwiści zaczęli poszukiwać nowych rozwiązań, czerpiąc wzorce
od innych instytucji kultury (typu
muzea, biblioteki, ośrodki kultury),
a także archiwów amerykańskich
i zachodnioeuropejskich.
W tym właśnie celu 25 października 2014 roku specjaliści w zakre-

Fanpage Forum Edukatorów Archiwalnych na portalu społecznościowym Facebook
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Strona internetowa Forum Edukatorów Archiwalnych – edukacjaarchiwalna.pl

sie edukacji archiwalnej, pracujący
w Archiwum Państwowym w Kielcach praktyk Hubert Mazur i pracująca w Zakładzie Archiwistyki
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu teoretyk Agnieszka
Rosa, podjęli decyzję o utworzeniu
Forum Edukatorów Archiwalnych
jako organizacji integrującej osoby
pracujące w archiwach oraz zajmujące się lub interesujące działalnością edukacyjną archiwów.
Inicjatywa ta, wzorowana na założonym w 2006 roku przez polskich muzealników Forum Edukatorów Muzealnych, ma charakter
niesformalizowany,
obywatelski
i otwarty. Jest oparta na osobistym
zaangażowaniu archiwistów oraz
wszystkich, których interesuje
problematyka działalności edukacyjnej archiwów, co wynika
z przeświadczenia, że powinna
być reprezentacją całego środowiska edukatorów archiwalnych
– głosem i płaszczyzną, na której
będą wypracowywane wspólne
dla wszystkich rozwiązania. Szczegółowe cele i założenia Forum
Edukatorów Archiwalnych zostały
określone w jego manifeście założycielskim (Manifest założycielski
FEA dostępny na stronie Edukacja

archiwum i szkoła

W stronę nowej jakości
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archiwalna – http://edukacjaarchiwalna.pl/o-fea-2/o-fea/).
●

Członkowie FEA
To pracujący w różnego typu
placówkach archiwalnych archiwiści, zwłaszcza edukatorzy
archiwalni, a także dydaktycy,
muzealnicy, pracownicy różnych
instytucji kultury, przedstawiciele
środowiska nauczycieli i ośrodków metodycznych, teoretycy
i praktycy.
FEA zachęca do współpracy
w ramach organizowanych spotkań i szkoleń wszystkich zainteresowanych edukacją archiwalną,
a także archiwum jako miejscem
kształtowania warsztatu badacza przeszłości. Formuła Forum
zawiera
otwartą
współpracę
z różnymi środowiskami, której
wspólnym mianownikiem jest
podnoszenie oferty edukacyjnej
archiwów.

●

●

Cele FEA
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Forum jest płaszczyzną służącą re leksji i wymianie poglądów
oraz doświadczeń praktycznych
dotyczących edukacji archiwalnej.
Głównym celem jego działania jest
(przez spotkania, rozmowy, dyskusje i szkolenia) uczenie się i uczenie innych, a także budowanie sieci
współpracy, zwłaszcza:
● organizacja spotkań dotyczących edukacji archiwalnej umożliwiających prezentację i wymianę koncepcji oraz doświadczeń;
● integrowanie archiwistów zajmujących się działalnością
edukacyjną zmierzające do wyodrębnienia się grupy edukatorów archiwalnych (specjalistów w zakresie działalności
edukacyjnej archiwów), a także
wsparcie rozwoju zawodowego
edukatorów archiwalnych przez
organizację konferencji, sympozjów, szkoleń, warsztatów;
● uświadamianie środowisku archiwistów wagi i znaczenia edukacji archiwalnej, umocnienie
pozycji funkcji edukacyjnej w archiwach i stymulowanie jej rozwoju, prowadzenie działalności
badawczej w zakresie edukacji

●

archiwalnej oraz upowszechnianie wiedzy o niej;
upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie edukacji w archiwach, dążenie do podniesienia
jakości oferty edukacyjnej archiwów, wypracowywanie standardów i modeli edukacyjnych,
pomoc i doradztwo metodyczne
w podejmowanych przedsięwzięciach edukacyjnych;
działalność na rzecz uświadomienia istoty edukacji archiwalnej w systemie edukacji
szkolnej, pozaszkolnej i ustawicznej, wspomaganie kształcenia nauczycieli; organizowanie
wsparcia w zakresie umiejętności korzystania w procesie
kształcenia ze specyficznych
materiałów źródłowych, takich
jak zdjęcia, filmy, nagrania czy
oral history;
promowanie działalności edukacyjnej archiwów, propagowanie archiwów w społeczeństwie,
współpraca między archiwami
a instytucjami edukacyjnymi,
kulturalnymi i naukowymi; także promowanie archiwów jako
instytucji równoległej i pozaszkolnej edukacji historycznej;
współpraca ze środowiskiem
historyków mająca na celu dbałość o należne miejsce archiwów
w podręcznikach szkolnych
wśród instytucji posiadających
źródła historyczne.

Działalność FEA
Swoje cele Forum realizuje w ramach spotkań konferencyjno-szkoleniowych, a także za pośrednictwem
Internetu – strony internetowej edukacjaarchiwalna.pl i fanpage’u na portalu społecznościowym Facebook,
na których rozpowszechnia i promuje
ciekawe wydarzenia i inicjatywy edukacyjne organizowane przez archiwa,
udostępnia publikacje dotyczące edu-

kacji archiwalnej, informuje o szkoleniach.
Założenia działalności FEA to:
● wymiana doświadczeń z zakresu edukacji archiwalnej,
● wspieranie działań edukacyjnych podejmowanych przez archiwa,
● promocja działalności edukacyjnej archiwów,
● określenie kompetencji i profilu
zawodowego edukatora archiwalnego,
● organizacja szkoleń, warsztatów, spotkań dla edukatorów archiwalnych,
● rozwijanie i szerzenie form, metod i środków kształcenia stosowanych w archiwach,
● współpraca z innymi instytucjami kultury obecnymi w przestrzeni edukacyjnej,
● współpraca z nauczycielami,
● badanie rynku usług edukacyjnych archiwów.
Dotychczas odbyły się dwa spotkania FEA, oba w Toruniu. Pierwsze spotkanie, inicjujące jego działalność, odbyło się kwietniu 2015 r.
Było poświęcone tematyce lekcji
archiwalnych. W ramach spotkania
odbyły się także warsztaty dotyczące lekcji przeprowadzone przez
dydaktyków z Zakładu Dydaktyki
Historii i Wiedzy o Społeczeństwie
UMK. Drugie spotkanie FEA odbyło się w grudniu 2015 roku i było
poświęcone happeningom i grom
miejskim organizowanym przez
archiwa. Kolejne spotkanie Forum
odbędzie się w czerwcu 2016 roku
w Warszawie. Będzie towarzyszyć
konferencji dotyczącej edukacji
w archiwach organizowanej wspólnie przez Archiwum Państwowe
w Warszawie i inne warszawskie
instytucje archiwalne we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

LITERATURA
❚ Mazur H., Rosa A., O potrzebie szkolenia archiwistów w zakresie edukacji, „Archiwa – Kancelarie – Zbiory”,
t. 5 (7), 2015, s. 169–181.
❚ Mazur H., Rosa A., Forum Edukatorów Archiwalnych – Manifest założycielski, „Archiwista Polski” 2014, nr 4 (76),
s. 7–10.
❚ Rosa A., Funkcja edukacyjna archiwów, Warszawa 2012, też wersja on-line: http://www.archiwa.gov.pl/images/
docs/Funkcja_edukacyjna_archiwow.pdf

Czy dwie, wydawałoby się, tak odmienne instytucje mają coś ze sobą wspólnego,
coś, co je łączy?
Teresa Stachurska-Maj, Violetta Urbaniak

omeną pierwszej jest kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, nawet dorosłych. Druga,
o charakterze urzędu administracyjnego, urzędu
wiary publicznej, a zarazem placówki naukowej,
kształtuje, zabezpiecza, gromadzi, opracowuje,
przechowuje i udostępnia materiały archiwalne, wydaje ich uwierzytelnione odpisy, wypisy, wyciągi i kopie,
publikuje źródła i pomoce archiwalne, prowadzi badania w dziedzinie archiwistyki1.
W de inicji „archiwum” dostrzegamy powinności tej
instytucji wobec dziedzictwa dóbr kultury – archiwum
gromadzi archiwalia, by mogły przetrwać, by można
było je badać, ale też po to, by je udostępniać, czyli
przekazywać wiedzę o nich samych, ich twórcach, okolicznościach, w jakich powstały, o materiale pisarskim
wykorzystanym do ich wytworzenia, a także o ich zawartości, treści. I tu pojawia się pierwszy wspólny element dla szkoły i archiwum – wiedza.
Element drugi to zapis w podstawie programowej
przedmiotów historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie, obowiązującej od roku szkolnego 2009/2010, mówiący m.in., że „celem edukacji
historycznej […] jest również zaznajomienie uczniów
z warsztatem historyka”2.
Wynika z niego kolejny wspólny element – uczeń,
zatem człowiek, obywatel, członek społeczeństwa oby-

D

watelskiego, potencjalny użytkownik archiwum,
korzystający swobodnie z jego zasobów archiwalnych
czy to jako badacz, uczony, genealog, czy jako obywatel
poszukujący dokumentów niezbędnych do udokumentowania własnego interesu prawnego.
Wygląda na to, że tak odrębne instytucje, jak szkoła
i archiwum, mają jednak ze sobą coś wspólnego. Jest
to wiedza, podstawa programowa i uczniowie, ale nie
tylko. Obie instytucje łączą również działania edukacyjne, realizowane naturalnie inaczej i w innym zakresie przez każdą z nich.

Współpraca
To działania edukacyjne stały się bodźcem do zastanowienia się nad możliwością współdziałania szkoły
i archiwum w procesie kształcenia i wychowania młodzieży, a zarazem nad odpowiedzią na pytanie o miejsce archiwum w pracy szkoły. Rozwiązanie podsunęło
samo życie, konkretnie – decyzja o współpracy dwóch
instytucji: Archiwum Państwowego w Warszawie oraz
Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia
Nauczycieli Wydział w Warszawie. W jej ramach zorganizowano trzy cykle warsztatów metodycznych (każdy
obejmował 45 godzin zajęć) dla nauczycieli przedszkoli,
szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych poświęconych praktycznemu wykorzystaniu
źródeł archiwalnych. W ramach cyklów przedmiotem
poszczególnych warsztatów były materiały archiwalne
pogrupowane w zestawy tematyczne:

Polski słownik archiwalny, red. W. Maciejewska, Warszawa 1974, s. 19.
Podstawa programowa z komentarzami, t. 4, Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, filozofia,
Warszawa 2008.
2
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O takim doborze tematycznym materiałów źródłowych omawianych podczas kolejnych warsztatów zdecydowała przede wszystkim konieczność dostosowania zestawów źródłowych do określonych w podstawie programowej celów kształcenia (w zakresie
wymagań ogólnych i szczegółowych), a ponadto przy
konkretnych tematach następujące czynniki:
1. Źródła historyczne – rola archiwum:
– temat narzucony niejako przez samo miejsce
warsztatów – mówiąc o źródłach w archiwum, nie
sposób nie przedstawić archiwum, jego dziejów,
zasobu, strony internetowej, zasad korzystania
z materiałów archiwalnych, prawidłowego posługiwania się pomocami archiwalnymi czy obowiązującymi w archiwum formularzami i drukami;
2. Herb Warszawy:
– temat wywołany 20. rocznicą przywrócenia przedwojennego herbu Warszawy oraz przygotowaniami
do wystawy poświęconej warszawskiej Syrence;
3. Emigracja z ziem polskich XIX/XX w.:
– unikatowa kolekcja listów i dołączonych do nich
materiałów ikonogra icznych przechowywanych
w zasobie archiwum w zespole Listy emigrantów,
– 250 oryginalnych listów powstałych w okresie
15 XI 1890 – 24 V 1891, 177 listów z USA i 60
z Brazylii, w tym 17 z drogi, 10 autorstwa kobiet
i 1 napisany przez dziecko,
– listy adresowane do odbiorców z Mazowsza pn. (pn.
część guberni płockiej, granicząca z Prusami Wschodnimi – powiaty: Rypin, Lipno, Golub-Dobrzyń),
– żaden z listów nie dotarł do adresata – zatrzymała je rosyjska cenzura,
– materiały eksponowane w 2005 r. na wystawie
„Emigracja z Europy do Ameryki 1840–1920”,
– aktualność tematyki – możliwość porównania
emigracji wczoraj i dziś (przyczyny, uprzedzenia,
stereotypy), a tym samym zrozumienia problemów emigranta w naszym świecie;
4. Warszawa we wrześniu 1939 r.:
– temat sprowokowany poniekąd nietypową publikacją wydaną przez archiwum z okazji 70. rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej – komiks
historyczny Koniec lata 1939,
– komiks opracowany i wydany przez archiwistów
dla uczniów i nauczycieli należało sprawdzić, czy
może być pomocny na lekcji historii;
5. Warszawscy Żydzi:
– unikatowość materiału ikonogra icznego przechowywanego w zbiorach archiwum, przedstawiającego fazy budowy getta w Warszawie, przeprowadzki do getta, dzień codzienny w getcie,
publikacja Za murem. Jak powstawało warszawskie getto (dostępna online na stronie internetowej archiwum),
– wystawa o analogicznym tytule;
6. Droga do „Solidarności”:
– o wyborze tego tematu zdecydowały dwie wystawy, które przygotowało archiwum (20. rocznica

I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

„Archiwum jako warsztat pracy nauczyciela
historii” (kwiecień–październik 2010):
Źródła historyczne – rola archiwum.
Herb Warszawy.
Emigracja z ziem polskich XIX/XX w.
Warszawa we wrześniu 1939 r.
Warszawscy Żydzi.
Droga do „Solidarności”.

II. „Bez korzeni nie zakwitniesz – Warszawa
moją małą ojczyzną” (styczeń–czerwiec 2012):
1. Kto ty jesteś? Czy znasz swoje korzenie? (warszawska rodzina, czyli znaczenie rodziny, kultywowania tradycji, gromadzenia pamiątek rodzinnych).
2. Gdzie ty mieszkasz? Czy znasz korzenie swojego
miasta? (warszawskie legendy, symbole i miejsca).
3. Co ty o nich wiesz? (to też warszawiacy, jak ty,
czyli znani i nieznani warszawiacy – kim byli,
czego mogą cię nauczyć, jak zostali upamiętnieni?),
4. Co ty wiesz o swoim dziedzictwie? (warszawska
historia, czyli co to jest dziedzictwo – jakie jest
twoje dziedzictwo, po co ci dziedzictwo?).
III. „Warszawski trudny czas, czyli stolica i jej
mieszkańcy w świetle archiwaliów” listopad
2013 – grudzień 2014):
1. Warszawa i warszawiacy w okresie pierwszej
wojny światowej.
2. Warszawa w dobie socrealizmu.
3. Droga do wyborów w czerwcu 1989 r.

obrad okrągłego stołu, 30. rocznica narodzin „Solidarności”);
7. „Bez korzeni nie zakwitniesz – Warszawa moją małą
ojczyzną”:
– tematyka zajęć tego cyklu wyniknęła z potrzeby
przybliżenia źródeł wyjaśniających genezę „warszawskości”;
8. „Warszawski trudny czas, czyli stolica i jej mieszkańcy w świetle archiwaliów”:
– o wyborze tematów tworzących ten cykl zdecydowały przypadające w roku 2014 dwie rocznice
(wybuchu pierwszej wojny światowej oraz wybo-
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rów czerwcowych w 1989 r.), ale też, w przypadku
tematu nr 2, sugestie zgłaszane przez nauczycieli.

Różnorodność źródeł

wpłynęła na wykonane zdjęcie, czy zdjęcie było
inscenizowane, dlaczego wybrano taką, a nie
inną scenę, czy dokonano retuszu fotografii, czy
dodano ręcznie kolor, jaką wiadomość próbuje
przekazać nam źródło, co mówi fotografia o systemie wartości typowym dla danej epoki?);
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Zaproponowane tematy oznaczały również gwarancję pracy z różnorodnymi typami źródeł, czyli możliwość:
1. Pracy z różnymi formami przekazu źródłowego
(rękopis, maszynopis, druk, fotogra ia, plakat, a isz,
plan, mapa);
2. Doświadczenia i porównania np. stylu pracy ze źródłem:
– rękopiśmiennym (trzeba samodzielnie odczytać
tekst, składając czasem słowa niczym puzzle. Nagrodą jest satysfakcja, że odczytaliśmy i zrozumieliśmy zapis prawidłowo. Odczytywanie postępuje
wolniej, ale czytający jednocześnie myślą nad tym,
co czytają, np. nad wyrazem „pisennik”, częstym
w korespondencji emigrantów, bo kto zgadnie, że
oznaczał osobę piszącą listy za kogoś, kto nie umiał
pisać? Zwracają też uwagę na typografię dokumentu i okoliczności, w jakich powstał),
– drukowanym (druk = szybko i dużo, tzn. gwarantuje szybki dostęp do informacji, możliwość
„wyciągnięcia” ze źródła więcej danych, ale przy
okazji niszczy magię kontaktu ze źródłem, gdyż
koncentruje uwagę odbiorcy na treści),
– fotograficznym (angażuje wzrok odbiorcy, jego
zaletą jest łatwy i szybki dostęp do informacji,
umożliwia bezpośredni dostęp do przeszłości
– otwiera okno do zatrzymanego w czasie momentu, dostarcza mnóstwo informacji o czasach,
w których powstało, oraz uchwyconych w kadrze obiektach, zmusza odbiorcę do postawienia
pytania, dlaczego zrobiono konkretne zdjęcie:
w jakim celu, jaką technologią, jak technologia

Artykuł poświęcony pierwszym od 125 lat obchodom rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja pt. 3 Maja 1791–1916,
„Kurier Warszawski” z 3 maja 1918 r., Archiwum Państwowe w Warszawie, Zbiór Korotyńskich, sygn. X-113
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Krakowskie Przedmieście w Warszawie — witryny sklepowe z szyldami w języku
rosyjskim i polskim, przed sierpniem 1915 r., Archiwum Państwowe w Warszawie,
Zbiór Korotyńskich, sygn. X-113, sygn. X-0488

Uroczyste obchody, pierwsze od 125 lat, rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, 3 V
1916 r., Archiwum Państwowe w Warszawie, Zbiór pocztówek do 1939 r., sygn. 493

3. Spojrzenia na dany problem z różnych stron.
4. Potwierdzenia lub zanegowania wniosków uzyskanych w wyniku analizy innych źródeł.
W trakcie każdego z warsztatów poświęconego konkretnemu zestawowi źródeł zrealizowano cztery moduły:

wersytet Warszawski, Pałac Staszica) pochodzące
z pierwszej połowy XX w.;
legendy warszawskie (O Warsie i Sawie, O warszawskiej Syrence, O bazyliszku, O pustelni Trzech Krzyży,
O złotej kaczce);
źródła (m.in. dokumenty, relacje, fotografie, afisze,
plakaty) dotyczące bitwy warszawskiej 1920 r. i powstania warszawskiego;
Archiwum Biura Odbudowy Stolicy (fotografie, rysunki, plany, dokumenty przedstawiające rekonstrukcję Warszawy po drugiej wojnie światowej)
plany, dokumenty.

●

●
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Moduł 1: Omówienie dziejów i zasobu archiwum,
zasad korzystania z materiałów archiwalnych
i prowadzenia poszukiwań archiwalnych oraz
strony internetowej Archiwum Państwowego
w Warszawie;
Moduł 2: Charakterystyka wybranych zestawów
źródeł pod kątem możliwości ich wykorzystania
w trakcie lekcji;
Moduł 3: Analiza celów i treści kształcenia zawartych w podstawie programowej;
Moduł 4: Zajęcia praktyczne z materiałami źródłowymi (zestawy tematyczne obejmujące skany
i wydruki materiałów źródłowych oraz wydruki
materiałów pomocniczych).
Podczas realizacji modułu czwartego wykorzystano różne typy źródeł, poczynając od rękopiśmiennych,
przez drukowane, po ikonogra iczne. Wśród nich znalazły się m.in. (na przykładzie źródeł wykorzystanych
w ramach drugiego cyklu warsztatów):
● źródła do badań genealogicznych i heraldycznych,
np. księgi metrykalne i stanu cywilnego, księgi meldunkowe, akta notarialne, akta sądowe (hipoteczne,
gruntowe), dokumenty rodzinne (listy, pamiętniki,
druki okolicznościowe);
● fotografie (w tym portretowe) przedstawiające dzieci i dorosłych z końca XIX w., pierwszych dekad XX w.
oraz z lat drugiej wojny światowej;
● fotografie i pocztówki miejsc i obiektów warszawskich (np. Nowe Miasto, Stare Miasto, Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, plac Trzech Krzyży, pomnik Syrenki, kolumna Zygmunta, pomniki:
A. Mickiewicza, ks. J. Poniatowskiego, B. Prusa,
M. Kopernika i F. Chopina, kościół św. Anny, Uni-

●

Co dały warsztaty uczestnikom
i organizatorom?
Uczestnicy warsztatów uzyskali wiedzę o archiwum
(czym jest ta instytucja, jakie zadania realizuje, jakie
pojęcia należy znać, aby móc poruszać się wśród archiwaliów, do czego służą pomoce archiwalne) i archiwaliach (jak należy je analizować, zwłaszcza wykorzystać
w codziennej pracy dydaktycznej), jak również na temat
tworzenia scenariuszy zajęć i przygotowywania konkursów edukacyjnych opartych na źródłach archiwalnych, czego dowodem są dwie publikacje zawierające
scenariusze lekcji opracowane przez uczestników warsztatów. Organizatorzy natomiast uzyskali informację,
jak są postrzegane archiwa przez nauczycieli oraz
czego oczekują oni od instytucji archiwum.
Stało się to możliwe dzięki przeprowadzonej
każdorazowo po zakończeniu szkolenia ankiecie
ewaluacyjnej, w której uczestnicy warsztatów mogli wyrazić swoją opinię zarówno na temat pracy
ze źródłami archiwalnymi, jak i swoich potrzeb oraz
oczekiwań dotyczących różnych form doskonalenia
zawodowego.
Badaniem objęto nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie pracujących w szkole podstawowej, gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej. Od uczestników warsztatów, które odbywały się w roku szkolnym
2013/2014, zebrano 81 ankiet ewaluacyjnych . Anali-

3
Ankieta ewaluacyjna, której celem jest zebranie opinii na temat szkolenia, została opracowana przez Mazowieckie Samorządowe Centrum
Doskonalenia Nauczycieli.

archiwum i szkoła

zie poddano odpowiedzi dotyczące motywacji udziału
w tej formie doskonalenia zawodowego oraz opinie
o przeprowadzonym szkoleniu.
Na pytanie: „Co stanowiło dla Pani/Pana motywację
do udziału w szkoleniu?” respondenci udzielili następujących odpowiedzi:
Liczba
Lp.
Odpowiedzi
wskazań
1 Potrzeba własnego rozwoju
72
2 Sugestia/polecenie dyrektora
8
3 Zmiany programowe
27
i organizacyjne w oświacie
4 Trudności w pracy dydaktycznej,
4
wychowawczej, opiekuńczej
5 Inne
54
6 Brak odpowiedzi
0
Odpowiadając na pytanie otwarte („inne”), uczestnicy warsztatów stwierdzali, że motywacją do udziału
w szkoleniu było:
● wzbogacenie warsztatu pracy o potrzebne i dobre
materiały źródłowe — 17 wskazań,
● urozmaicenie lekcji o nowe środki dydaktyczne —
15 wskazań,
● interesująca tematyka warsztatów — 11 wskazań,
● zainteresowanie historią Warszawy — 6 wskazań,
● chęć poznania różnorodnych źródeł archiwalnych —
3 wskazania,
● przygotowanie uczniów do konkursu — 1 wskazanie,
● rodzinne szukanie korzeni — 1 wskazanie.
Do uczestnictwa w szkoleniach nauczycieli historii
i wiedzy o społeczeństwie motywuje potrzeba rozwoju zawodowego, która jest jednym ze sposobów
przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Zmotywowany nauczyciel udoskonala swój warsztat pracy,
wzbogaca go o nowe doświadczenia, współpracuje
z grupą w procesie analizy źródeł. Zdobyte wiadomości i umiejętności wykorzystuje w czasie opracowania
scenariusza zajęć. Praca ze źródłami archiwalnymi
pozwoliła nauczycielom na wzbogacenie warsztatu
o niepublikowane źródła, które zostały zdigitalizowane na CD oraz udostępnione online na stronie internetowej archiwum (www.warszawa.ap.gov.pl). W ten
sposób nauczyciele uzyskali możliwość korzystania
ze źródeł archiwalnych podczas lekcji.

●

●

●

podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie
różnych możliwości wykorzystania źródeł archiwalnych w procesie dydaktycznym,
poszerzenie wiedzy na temat archiwum oraz jego
roli w społeczeństwie jako instytucji kultury chroniącej narodowe dziedzictwo kulturowe, a zarazem
urzędu służącego potrzebom obywateli,
monitorowanie podstawy programowej kształcenia
ogólnego w zakresie edukacji historycznej i obywatelskiej.

Osiągnięte cele szkolenia zostały określone przez
uczestników form doskonalenia zawodowego w ankiecie ewaluacyjnej w pytaniu: „W jakim stopniu szkolenie spełniło Pani/Pana oczekiwania? Proszę zaznaczyć
znakiem »X« swoją opinię na skali, przy czym 5 oznacza bardzo wysoko, 1— bardzo nisko. Proszę uzasadnić
swój wybór”. Spośród 81 ankietowanych nauczycieli 69
osób oceniło szkolenie na ocenę: 5; odpowiedź 4 zaznaczyło 11 respondentów; w jednej ankiecie nie podano
odpowiedzi. Rezultaty szkolenia określone w uzasadnieniu wyboru jego oceny dotyczą zarówno zagadnień
metodycznych, jak też wartości dodanej w postaci możliwości dzielenia się doświadczeniami w pracy ze źródłem archiwalnym.
Zagadnienie metod i form pracy oraz proponowanych rozwiązań znalazło odzwierciedlenie w wypowiedziach podkreślających:
● wykorzystanie metod aktywnych w pracy na zajęciach — 22 wskazania,
● bardzo dobrą formę prowadzenia zajęć (forma warsztatowa) — 17 wskazań,
● zdobycie podczas warsztatów wiadomości, umiejętności, a także poznanie metod i form pracy, które
„pomogą mi w pracy z uczniami” — 16 wskazań,
● atrakcyjność otrzymanych materiałów źródłowych
z dużą dostępnością różnorodnych źródeł — 14
wskazań,
● fakt, że praca na konkretnych materiałach źródłowych przybliżyła zrozumienie epoki (czasu historycznego) — 4 wskazania,
● brak uzasadnienia wyboru — 8.
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Celami warsztatów metodycznych były:

Warszawa rozdawanie gorącego bulionu biedocie miejskiej, ok. 1915 r., Archiwum
Państwowe w Warszawie, Zbiór Marcinkowskiego, sygn. X-1355
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Płyty CD zawierające skany źródeł z zasobu Archiwum Państwowego w Warszawie towarzyszące dotychczas wydanym publikacjom przeznaczonym dla nauczycieli
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Należy zauważyć, że nauczyciele zdecydowanie wskazywali na praktyczny aspekt szkolenia.
Na uwagę zasługuje podkreślana przez uczestników
warsztatów możliwość wymiany doświadczeń oraz
wypracowywania w grupie nowych rozwiązań dydaktycznych. W tej część wypowiedzi były następujące:
● „szkolenie bardzo konkretne, można było podzielić
się poglądami i doświadczeniami, swobodnie wypowiedzieć”,
● „miałam okazję podzielić się własnymi przemyśleniami”,
● „jakość materiałów szkoleniowych i źródeł spełniła
moje oczekiwania w 100 proc.”,
● „miła, twórcza atmosfera na zajęciach”,
● „wysokie przygotowanie merytoryczne osób prowadzących szkolenie”,
● „szkolenie przeprowadzone sprawnie z wykorzystaniem materiałów przydatnych w pracy w celu urozmaicenia lekcji historii”,
● „szkolenie było na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, poparte najwyższą jakością materiałów
szkoleniowych”,
● „jestem pozytywnie usatysfakcjonowana bogactwem informacji, pomysłami i sposobem prowadzenia zajęć, interesujące źródła”.
Z cytowanych wypowiedzi wynika, że dla nauczycieli istotne były wskazówki metodyczne dotyczące
analizy źródeł, ale też wzbogacenie warsztatu pracy
o interesujące materiały i sprawna organizacja szkolenia. Warto przytoczyć dane o stopniu awansu zawodowego nauczycieli, którzy ukończyli warsztaty
metodyczne z wykorzystaniem źródeł archiwalnych.
Zawodowe doskonalenie ukończyli nauczyciele legitymujący się następującymi stopniami awansu zawodowego:

nauczyciel stażysta — 6,
nauczyciel kontraktowy — 15,
● nauczyciel mianowany — 31,
● nauczyciel dyplomowany — 27,
● nie dotyczy stopień awansu zawodowego — 1,
● brak odpowiedzi — 1.
Przedstawione dane obalają mit o podejmowanym
doskonaleniu w celu zdobycia kolejnego stopnia awansu zawodowego. Wśród 81 ankietowanych nauczycieli
aż 27 to nauczyciele dyplomowani. Twórcza atmosfera
na warsztatach i kreatywne postawy nauczycieli, które
przejawiają się zwłaszcza w autorskich opracowaniach
scenariuszy zajęć z wykorzystaniem źródeł archiwalnych, stanowią świetny przykład dobrej praktyki dydaktycznej4.
Można z tego wysnuć wnioski. Nauczyciele oczekują,
że w trakcie podejmowanych form doskonalenia zawodowego zostaną wypracowane konkretne rozwiązania
dydaktyczne i metodyczne oraz otrzymają nowe materiały ułatwiające im codzienną pracę dydaktyczno-wychowawczą. Ponadto nauczyciele wskazują na praktyczną formę zajęć (warsztaty metodyczne). Uczestnicy
form doskonalenia zawodowego cenią sobie wymianę
doświadczeń i dobrych rozwiązań dydaktycznych.
Nauczyciele chętnie korzystają z publikacji metodycznych, typu poradniki, scenariusze zajęć.
●
●

Zalecenia
Należy organizować sieci współpracy w celu wymiany doświadczeń i upowszechniania dobrych praktyk.
W systemie doskonalenia trzeba dążyć do praktycznych form wspierania nauczycieli przez organizowanie
warsztatu, forum, seminarium problemowego.
Należy tworzyć partnerstwa instytucji doskonalenia
zawodowego nauczycieli z archiwami w zakresie wspomagania nauczania historii lokalnej i regionalnej.

4
Rezultatem warsztatów są dwie publikacje zawierające scenariusze lekcji opracowane w trakcie zajęć: Archiwum jako warsztat pracy
nauczyciela historii. Scenariusze lekcji dla nauczycieli szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, Warszawa 2010, s. 71 + płyta
CD; Bez korzeni nie zakwitniesz — Warszawa moją małą ojczyzną. Scenariusze lekcji dla nauczycieli szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum,
red. T. Stachurska-Maj i V. Urbaniak, Warszawa 2012, s. 81 + płyta CD.
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Uczniowie w archiwum

– ciekawe zajęcia czy „nudy na pudy”?
Czy warto iść z uczniami na lekcję do archiwum? Na czym polega ich atrakcyjność?
Co uczniowie mogą na nich zobaczyć, czego nie będą widzieli nigdzie indziej? Czy na
pewno nie będzie to czas dla nauczycieli i uczniów stracony?
Marek Szczepaniak, Grażyna Tyrchan

ajęcia, jakie proponują archiwa, nie ograniczają się tylko
do realizacji punktów podstawy programowej. Adresowane są do uczniów różnych
etapów kształcenia. Obejmują nie
tylko lekcje z historii, lecz także
z innych przedmiotów. Prezentowane niżej przykłady zajęć były
realizowane przez autorów w Archiwum Państwowym w Poznaniu
Oddział w Gnieźnie.

Z

na wycieczka do archiwum. W jej
trakcie uczniowie zapoznają się
z zadaniami stawianymi archiwom
państwowym, dziejami danej placówki i zgromadzonym w niej zasobem. Towarzyszy temu najczęściej
prezentacja najciekawszych dokumentów i ksiąg przechowywanych
w archiwum, zwiedzanie niektórych
działów, zwłaszcza konserwacji i digitalizacji, a niekiedy również magazynów archiwalnych. Jest to najczęściej realizowany rodzaj lekcji

prowadzony przez wszystkie archiwa w Polsce. Przyczyną tego stanu
rzeczy są oczekiwania nauczycieli,
którzy na ogół nie będąc zorientowani w potencjalnych możliwościach archiwów, oczekują pobieżnego zaznajomienia swoich uczniów
z działalnością i przechowywanym
w tych placówkach zasobem.
Lekcja taka jest wskazana dla
uczniów mających po raz pierwszy kontakt z tego typu instytucją. Szkoda by jednak było, gdyby
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Wśród propozycji zajęć edukacyjnych oferowanych przez archiwa państwowe są zarówno takie,
które określa się jako lekcje archiwalne, jak i te, których forma
i zakres treści zdecydowanie wykracza poza to określenie. Lekcja
prowadzona w archiwum, zarówno pod względem stawianych celów, jak i struktury zajęć, nie różni
się od lekcji szkolnej. W zależności
od omawianej na nich tematyki
lekcje archiwalne na ogół dzieli się
na kilka rodzajów.
Pierwszym z nich jest tzw. lekcja
archiwalna właściwa, czyli szkol-
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na tym ich związki z archiwum
miały się skończyć. By dobrze poznać różnorodność i bogactwo
archiwizowanych
dokumentów
oraz możliwości ich wykorzystania
w pracy z uczniami, wskazane jest
zapoznanie się również z innymi
rodzajami lekcji archiwalnych.

Lekcja historyczna
Ponieważ archiwa są najczęściej
kojarzone z historią, drugim narzucającym się wręcz typem lekcji
archiwalnej jest lekcja historyczna.
Od realizowanego w szkole tematu
opartego na podstawie programowej różni się tym, że jest ilustrowana oryginalnymi źródłami historycznymi. Jest to jej głównym
atutem, który nigdy nie będzie
możliwy do uzyskania w pracowni
szkolnej. Jeżeli archiwista ma wykształcenie historyczne (a na ogół
tak jest), warstwa faktogra iczna
i merytoryczna zajęć nie powinna
budzić zastrzeżeń. Pojawić się one
mogą odnośnie do warsztatu dydaktycznego, którego archiwiście
najczęściej brak. Nauczyciel decydując się na udział uczniów w archiwalnej lekcji historycznej, powinien zdawać sobie sprawę z istniejących w tym zakresie zarówno
możliwości, jak i ograniczeń.
Zasób polskich archiwów państwowych (poza centralnymi)
ma charakter regionalny. Również zakres chronologiczny akt
przechowywanych w większości
placówek jest ograniczony i obejmuje zazwyczaj wiek XIX i XX.
Nie zawsze będzie więc możliwe
przygotowanie archiwalnych materiałów źródłowych do zajęć z tzw.
wielkiej historii – Polski lub powszechnej. Nieczęsto uda się też
dopasować posiadane przez archiwum źródła do treści z podstawy
programowej. Jeszcze rzadziej będzie możliwe skompletowanie źródeł do całych tematów w ramach,
jakie nadał im podręcznik. Możliwe
jest jednak zrealizowanie archiwalnej lekcji historycznej koncentrującej się na niektórych wątkach
tematycznych.
Jako przykład może służyć
przygotowana przez gnieźnieński

Oddział Archiwum Państwowego
w Poznaniu lekcja „Strajk dzieci
wrzesińskich w 1901 roku”. Źródła wybrane do pracy na lekcji pochodziły z zespołu archiwalnego
Kreisschulinspektion
Wreschen
1872–1918 [Powiatowy Inspektorat Szkolny we Wrześni]. Zagadnienie strajku wrzesińskiego w podręcznikach szkolnych dla różnych
poziomów kształcenia jest na ogół
przedstawiane w szerszym kontekście dziejowym. Do pozostałych
wątków poruszanych w podręcznikowych tematach trudno byłoby
znaleźć w zasobie gnieźnieńskiego
Oddziału odpowiednią bazę źródłową. Strajk szkolny we Wrześni
jest jednym z nielicznych przypadków, gdzie na podstawie lokalnego
zasobu archiwalnego możliwe było
zrealizowanie motywu wchodzącego w zakres „wielkiej” historii narodowej. W przypadku większości
polskich archiwów podjęcie przynajmniej jednego takiego wątku
będzie z pewnością możliwe.
W podstawie programowej dla
III etapu edukacyjnego umieszczony jest punkt „I wojna światowa
i jej skutki”. Zasób gnieźnieńskiego Oddziału nie pozwala na takie
dobranie źródeł, by możliwe było
zrealizowanie na ich podstawie
wszystkich wymagań szczegółowych wchodzących w zakres wspomnianego zagadnienia. Przygotowano jednak i zrealizowano temat
„Sierpień 1914 roku – pierwszy
miesiąc wojny światowej w Gnieźnie”, który od strony źródłowej był
oparty na ukazującej się wówczas
lokalnej prasie i na kronikach miejscowych szkół. Uczniowie w trakcie lekcji mogli poznać detale dotyczące głównie nastrojów ludności
w miejscach znanych im z autopsji.
Podstawa programowa dla zakresu rozszerzonego IV etapu edukacyjnego w treściach nauczania
przewiduje punkty dotyczące dziejów Polski Ludowej, a w wymaganiach szczegółowych wśród zakładanych do osiągnięcia umiejętności
wymienia charakterystykę kultury
i życia codziennego w Polsce Ludowej. Ogólnikowo sformułowane
zagadnienie omówiono na bazie

konkretnego wydarzenia w trakcie lekcji „Historiogra ia a propaganda w PRL-u na przykładzie
sposobów przedstawienia pożaru
bazyliki prymasowskiej w Gnieźnie
w 1945 roku”. Podstawą źródłową
tematu stały się protokoły z posiedzeń organizującej się po wojnie lokalnej nowej władzy oraz artykuły
z gnieźnieńskiej prasy.
Na tym samym etapie edukacyjnym w zakresie podstawowym
przewidziany jest do realizacji
punkt „Ziemie polskie pod dwiema okupacjami”, a w zakresie
rozszerzonym treści sformułowane jako „Okupacja niemiecka
i radziecka na ziemiach polskich”.
Z tego zagadnienia przygotowano i zrealizowano lekcję „Ziemia
Gnieźnieńska w czasie II wojny
światowej w relacjach naocznych
świadków”. W jej trakcie uczniowie zapoznali się z różnorodnymi źródłami historycznymi, które
wykorzystywali w pracy na lekcji.
Wśród materiałów źródłowych
znalazły się zeznania mieszkańców
dotyczące poniesionych w czasie
wojny strat materialnych, wykazy
osób wysiedlonych do Generalnego
Gubernatorstwa, relacje na temat
wymordowania pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego Dziekanka oraz a isze i plakaty niemieckich władz okupacyjnych.
W zakresie rozszerzonym na IV
etapie edukacyjnym jest zawarte
także przeznaczone do realizacji z uczniami zagadnienie „Społeczeństwo polskie w okresie
zaborów w XIX wieku”. Na podstawie materiałów archiwalnych
przechowywanych w gnieźnieńskim Oddziale Archiwum Państwowego w Poznaniu możliwe było
przeprowadzenie lekcji omawiającej zmiany, jakie nastąpiły w społeczeństwie w XIX wieku, lecz w skali
lokalnej, ograniczonej do zakresu
terytorialnego zasobu. Treść posiadanych akt nie pozwala oczywiście
na omówienie procesów zachodzących w tym zakresie na wszystkich
ziemiach polskich.
Analiza wymienionych w podstawie programowej treści naucza-

Lekcje
archiwalno-historyczne
Kolejnym rodzajem proponowanym przez archiwa zajęć są
lekcje mieszane (archiwalno-historyczne). Zasadniczo łączą one
w sobie elementy omówionych wyżej dwóch rodzajów lekcji. Wątek
archiwalny traktowany jest jako
wstęp do skrótowo z konieczności
potraktowanej lekcji historycznej.
Tego typu lekcje ze względu na wielość wątków i ograniczony czas
trwania w przeważającej liczbie
wypadków opierają się na metodzie wykładu, wzbogaconej często
elementami prezentacji materiałów archiwalnych.

Czy tylko nauka historii?

są tak treściowo różnorodne, że
umożliwiają przygotowanie źródeł
do przeprowadzenia ciekawej lekcji z każdego przedmiotu szkolnego. Archiwiści z kolei nie oczekują „popytu” na tego typu przygotowane przez nich lekcje. Często
nie zdają sobie również sprawy, że
treści występujące w niektórych
aktach mogą się stać materiałem
wyjściowym do przeprowadzenia
interesujących zajęć.
W zasobie gnieźnieńskiego Oddziału Archiwum Państwowego
w Poznaniu znajdują się akta Państwowego Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie z lat
1863–1948. W ich skład wchodzą
między innymi prace maturalne
uczniów z lat 1885–1919, w tym
również z matematyki. Na podstawie zawartych w nich zadań można
przygotować lekcję z tego przedmiotu, a przy okazji porównać
kompetencje współczesnego maturzysty i jego rówieśnika sprzed
wieku. Na podstawie innych posiadanych przez Oddział akt prowadzono również zajęcia z matematyki dla młodszych uczniów. Polegały
one na przeliczaniu dawnych miar
długości, objętości i masy na miary
współczesne. Oprócz doskonalenia umiejętności matematycznych
uczniowie mieli okazję rozszerzyć
swoją wiedzę ogólną. Lekcję taką
można przeprowadzić również
w szkole, ale zabraknie wówczas
elementu obcowania z liczącym
często kilkaset lat autentycznym
dokumentem.
Znaczne pole do działania stoi
przed nauczycielami innych niż
historia przedmiotów huma-

nistycznych. Jako jeden z wielu
możliwych do zrealizowania przykładów lekcji można wymienić
przygotowaną w Gnieźnie lekcję
z języka polskiego „Chwyty reklamy. Stwarzanie potrzeb, których
nam nie potrzeba”. Scenariusz zajęć przygotowała polonistka z jednego z gnieźnieńskich gimnazjów
na podstawie wybranych przez
archiwistów materiałów z prasy
okresu międzywojennego. Oprócz
głównego zagadnienia określonego
w temacie uczniowie mieli również
możność zapoznać się ze zmianami, jakie zaszły w języku potocznym i jego specy icznej formie, jaką
jest język reklamy na przestrzeni
ostatniego wieku.
Zajęcia z wielu różnych przedmiotów (historii, języka polskiego,
matematyki, geogra ii, izyki, sztuki) w przeszłości były prowadzone
w ramach przygotowanej międzyprzedmiotowej ścieżki edukacji
regionalnej „Kościół św. Ducha
w Gnieźnie”. Uczniowie realizujący
ją zapoznali się nie tylko z historią budowli, ale również ustalali jej
usytuowanie, styl architektoniczny,
gabaryty budynku i działki, czas
potrzebny na dotarcie do niej z różnych punktów miasta, opisywali
„swój udział” w przeprowadzonej
w 1819 roku licytacji oraz pisali
przewodnik po ówczesnym mieście.
Scenariusze zajęć ze wszystkich
przedmiotów zostały przygotowane
na podstawie skromnej bazy źródłowej. Stanowił ją jeden poszyt akt
pochodzących z lat 1816–1939,
a dotyczący posesji, na której znajdował się nieistniejący już gnieźnieński kościół św. Ducha.
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Wszystkie pozostałe lekcje
przygotowane
i
prowadzone
przez archiwistów można zaliczyć
do grupy innych lekcji archiwalnych. Ta grupa zajęć jest chyba
najrzadziej proponowana przez
archiwa. Przyczyn tego stanu rzeczy jest zapewne kilka. Nauczyciele przedmiotów ścisłych i biologiczno-geogra icznych na ogół
nie oczekują interesującej dla nich
oferty złożonej przez instytucje
kojarzone nazbyt jednostronnie
z historią. Tymczasem przechowywane w archiwach materiały

forum edukacyjne

nia oraz znajomość zasobu archiwum pozwala archiwiście-edukatorowi na wstępne określenie możliwych do przygotowania tematów
archiwalnych lekcji historycznych.
Ograniczenia posiadanych archiwaliów powodują, że do realizacji
będą wybierane przede wszystkim te treści programowe, które
dotyczą wydarzeń bądź procesów
lokalnych, na dodatek o ograniczonych ramach chronologicznych.
Lekcje w archiwum z pewnością
nie wyczerpią wszystkich zagadnień przewidzianych w podstawie
programowej przedmiotu historia.
Przedstawi je całościowo nauczyciel w trakcie zajęć w szkole, lecz
z informacjami, z jakimi uczeń zetknie się w archiwum, nie spotka
się ani w podręczniku, ani często
nigdzie indziej.

forum edukacyjne
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W obecnej praktyce szkolnej
ścieżki międzyprzedmiotowe już
nie występują. Te same lub podobne treści można jednak zrealizować w ramach projektów
edukacyjnych. Archiwalna oferta
edukacyjna obejmuje również takie zajęcia, które mogą być prowadzone w ramach realizowanych
przez nauczycieli godzin wynikających z art. 42 Karty Nauczyciela. Skierowane do wybranych
uczniów dodatkowe godziny kół
zainteresowań są często prowadzone po zakończeniu lekcji szkolnych. Tematyka tych zajęć nie jest
ograniczona treściami podstawy
programowej, a czas ich trwania
może być różny niż godzina lekcyjna. Stwarza to przed archiwistą-edukatorem szerokie możliwości
kreowania tematyki i formy zajęć,
które będą ograniczone wyłącznie
stanem zasobu archiwalnego i pomysłowością autora skierowanych
do szkół propozycji.
W gnieźnieńskim Oddziale APP
przygotowano i zrealizowano
różnorodne formy takich zajęć.
Wśród nich wymienić można projekty edukacyjne: „Trzy żywioły
– ogień, woda, powietrze w Gnieźnie w XIX–XX wieku” składający się z gry ulicznej, konkursu
wiedzy i wystawy materiałów
archiwalnych oraz „Źródła archiwalne do dziejów mieszkańców
Gniezna w okresie międzywojennym”, konkursy: „Gnieźnieńska
architektura miejska XIX i XX
wieku” i „Dzień powszedni mieszkańców Gniezna w latach 1914–
1918”, oraz sesję popularnonaukową „Dwie szkoły – dwie drogi
do niepodległości?”.
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Projekty edukacyjne
Tematem zajęć objętych projektem edukacyjnym „Trzy żywioły...” była rola pożarów w Gnieźnie
i walki z nimi, znaczenie jezior
i cieków wodnych w życiu mieszkańców miasta oraz epidemie
chorób przenoszonych drogą
kropelkową (morowe powietrze)
i wykorzystywanie energii wiatru
w dziejach pierwszej stolicy. Żywioł ognia został przedstawiony

na wystawie wybranych materiałów archiwalnych. Prezentowano
na niej akta dotyczące przebiegu
pożarów, organizowania miejscowej straży pożarnej, wprowadzania przepisów przeciwpożarowych, a także zdjęcia drużyn
strażackich, używanego przez
nie sprzętu oraz rysunki architektoniczne remizy strażackiej.
Rolę wody uczestnicy zajęć poznali w trakcie gry ulicznej, która
była prowadzona wzdłuż dawnego koryta płynącej niegdyś przez
Gniezno rzeki Srawy, obecnie
skanalizowanej i na powierzchni niewidocznej. Trzecim modułem projektu był konkurs wiedzy,
w trakcie którego uczniowie wykorzystywali zdobyte informacje
o roli wszystkich trzech żywiołów
w dziejach miasta.
Scenariusz projektu „Źródła
archiwalne do dziejów mieszkańców Gniezna w okresie międzywojennym” zakładał pracę
uczniów pod nadzorem nauczyciela i przy współpracy archiwisty,
której celem było wyselekcjonowanie przez uczniów z zasobu gnieźnieńskiego archiwum materiałów
opisujących życie codzienne mieszkańców miasta w tym okresie. Autorzy przygotowali plan działania,
w którym określono cele, jakie
zamierzano osiągnąć, archiwalne
pomoce ewidencyjne do wykorzystania w trakcie pracy, wybranym
grupom przydzielono konkretne
zadania, sprecyzowano oczekiwania pod adresem poszczególnych
zespołów. Każda grupa zbierała
informacje na temat akt dotyczących jednego z czterech tematów:

„Gnieźnieńskie szkoły w dwudziestoleciu międzywojennym”, „Miejsca pracy Gnieźnian (rzemiosło,
handel i przemysł)”, „Organizacje
i aktywność społeczna Gnieźnian”
oraz „Życie religijne i miejsca
spoczynku Gnieźnian”. Podsumowaniem pracy była prezentacja
poznanych przez uczniów źródeł
na przygotowanej przez nich wystawie. Na koniec przeprowadzono
ocenę pracy uczestników przedsięwzięcia i ewaluację projektu dokonaną przez uczniów i nauczycieli.

Konkursy
Adresowane do uczniów gimnazjów konkursy o gnieźnieńskiej
architekturze miejskiej i dniu
powszednim mieszkańców Gniezna w latach I wojny światowej
opierały się na informacjach, jakich
dostarczyły akta przechowywane
w miejscowym Oddziale Archiwum
Państwowego. Wszystkie pytania
konkursowe zredagowano na podstawie materiałów przygotowanych przez pracowników archiwum. By uatrakcyjnić, a zarazem
zróżnicować treść pytań konkursowych, odwoływano się w nich
do wiedzy, jaką uczniowie zdobyli
na podstawie analizy fotogra ii występujących w aktach rysunków
architektonicznych oraz pochodzących z różnych okresów planów
miasta.

Gra planszowa
Kolejną formą zajęć zaproponowaną przez gnieźnieńskie archiwum uczniom miejscowych
gimnazjów była edukacyjna gra
planszowa „Września 1901”. Fa-

Trudności

buła gry została oparta na przechowywanych w zasobie archiwum
aktach Powiatowego Inspektoratu
Szkolnego we Wrześni. W jej trakcie gracze, wcielając się w uczestników wydarzeń, poznawali ich
przebieg oraz motywacje, jakie
kierowały uczestnikami. Zajęcia te
realizowano niezależnie od archiwalnej lekcji historycznej omówionej wyżej.

Sesje

Historia regionu
Szerokie możliwości wykorzystania w pracy edukacyjnej archiwalnych materiałów źródłowych
stwarza realizowany w IV etapie
edukacyjnym w zakresie podstawowym przedmiot historia i społeczeństwo. Daje on nauczycielowi
oraz chętnemu do współpracy archiwiście-edukatorowi możliwość
zaproponowania do realizacji z uczniami motywu historii regionu jako
jednego z dziesięciu możliwych
do wyboru wątków tematycznych.
Przygotowanie programu, materiałów dla uczniów i nauczycieli
(swego rodzaju podręcznika), obudowy dydaktycznej (w tym scenariuszy zajęć) jest zadaniem nie dla
pojedynczego pracownika, ale dla
zespołu archiwistów i współpracujących z nimi nauczycieli. Efekt ich
pracy może stać się pierwszorzędnym materiałem do popularyzacji
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Pracownicy
gnieźnieńskiego
Oddziału Archiwum Państwowego
w Poznaniu zorganizowali także
sesję popularnonaukową „Dwie
szkoły, dwie drogi do niepodległości?”. Do udziału w niej zaproszono uczniów dwóch liceów
ogólnokształcących: z Trzemeszna i I LO w Gnieźnie. Obie szkoły
kontynuują tradycje gimnazjum
trzemeszeńskiego i gimnazjum
męskiego w Gnieźnie. W 1863 roku
uczniowie z Trzemeszna uciekli
ze szkoły, by przystąpić do trwającego za pobliską granicą powstania
styczniowego. W ramach represji
władze pruskie zlikwidowały placówkę. Na jej miejsce utworzono
męskie gimnazjum w Gnieźnie.
W latach następnych, w powszechnym odbiorze, szkołę trzemeszeńską kojarzono z etosem romantyczno-powstaniowym, a gimnazjum
gnieźnieńskie z tradycją pozytywistyczną i pracą u podstaw.
Przy bliższym poznaniu dziejów obydwu szkół okazuje się, że
absolwentami gimnazjum w Trzemesznie byli m.in. Hipolit Cegielski
czy rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ks. prof. Kazimierz Zimmer-

mann, których trudno kojarzyć
z romantyzmem. Z kolei gimnazjum gnieźnieńskie wśród wielu
innych uczniów ukończyli Paweł
Cyms, jeden z dowódców powstania wielkopolskiego, Adam Borys
ps. „Pług”, pierwszy dowódca batalionu „Parasol”, obydwaj odbiegający od wzorców pozytywistycznych. Zadaniem młodzieży biorącej
udział w sesji było przygotowanie,
z wykorzystaniem archiwalnych
materiałów źródłowych, krótkich
referatów obalających niekoniecznie prawdziwe, a zakorzenione stereotypy. Prace młodzieży zostały
opublikowane w książce noszącej
tytuł taki sam, jak sesja, a zaprezentowanej w trakcie jej trwania.

Główną przeszkodą w korzystaniu przez szkoły z prowadzonych
przez archiwa zajęć jest brak czasu. Oprócz godzin przeznaczonych
na realizację treści nauczania w budynku archiwum nauczyciel musi
przeznaczyć dodatkowy czas na dotarcie do placówki i powrót do szkoły. Dezorganizuje to w znacznym
stopniu jego pracę. By trudność tę
wyeliminować, można skorzystać
ze scenariuszy zajęć prezentowanych obecnie na stronach internetowych archiwów. Mogą się one
stać atrakcyjne zwłaszcza wtedy,
kiedy zostały do nich dołączone
materiały źródłowe, w tym również reprodukcje dokumentów.
Archiwista musi jednak pamiętać, że ani uczeń, ani często niemający odpowiedniego specjalistycznego przygotowania nauczyciel nie
będą mogli bezpośrednio korzystać
z archiwaliów, zwłaszcza pochodzących z odległych epok. Konieczne jest takie ich przygotowanie,
by odpowiadało możliwościom
poznawczym uczniów, dla których
zajęcia są przeznaczone.
W kontaktach między szkołą
a archiwum stroną aktywną musi
być przede wszystkim archiwista.
Mając na ogół wykształcenie historyczne, bez trudu zapozna się
z wymaganiami podstawy programowej i planami nauczania.
Nauczyciel, poszukując informacji
o zasobie, dotrze najwyżej do informacji na poziomie tytułu teczki, rzadko kiedy do informacji bardziej szczegółowej. Bez pomocy
archiwisty mało możliwe będzie
dokładne zapoznanie się z treścią
dokumentów i pełne ich wykorzystanie. Zajęcia w archiwum zamiast archiwisty może poprowadzić nauczyciel. Wymagać to jednak będzie od niego dodatkowej –
wcześniejszej wizyty, by przejrzeć
materiały przygotowane na jego
zajęcia przez pracownika archiwum. Ich harmonijna współpraca
przyniesie zapewne najbardziej
pomyślne skutki.
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zasobu lokalnego archiwum i dziejów regionu.
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Często nie zdając sobie z tego sprawy,
gromadzimy różne dokumenty, zapiski, notatki, dzięki czemu tworzymy
archiwum – osobiste lub rodzinne.

Archiwa
rodzinne
Agnieszka Konstankiewicz

A
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rchiwa osobiste, jak sama nazwa wskazuje, są tworzone przez pojedyncze osoby, chociaż często zawierają również dokumenty wytworzone przez innych członków rodziny czy przyjaciół. Archiwa rodzinne natomiast
to spuścizna tworzona także przez poszczególne osoby
spokrewnione i spowinowacone, układająca się jednak
w całość, dziedziczoną i przekazywaną przez poszczególne
pokolenia, a niejednokrotnie też dzielona i łączona. Jedne i drugie można określić zbiorczym mianem archiwów
domowych. Stanowią one zbiory cennych dokumentów.
Archiwa osobiste i rodzinne nieco się różnią od innych
rodzajów materiałów archiwalnych. Wynika to ze sposobu
narastania w nich dokumentacji. Prywatne osoby zazwyczaj gromadzą dokumentację stopniowo, przez lata, więc
narasta ona w sposób naturalny. Przechowują ją w domowych szuﬂadach, segregatorach, pudłach, w bardziej lub
mniej zorganizowany sposób. W drodze dziedziczenia
lub w trakcie prowadzenia badań nad dziejami swojej
rodziny mogą przejąć lub pozyskać oryginały czy kopie
innych dokumentów od rodziny i przyjaciół. Te materiały
również są włączane do takiego archiwum – zdarza się,
że powiększają one jego zawartość także o dużo starsze
i cenniejsze dokumenty.
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Zawartość
W archiwach rodzinnych można natraﬁć na niemal
wszystkie rodzaje dokumentów, jakie powstawały na przestrzeni dziejów i były wytwarzane przez różne osoby i instytucje. W większości mają one charakter unikatowy,
gdyż istnieją w pojedynczych egzemplarzach.
Dokumenty te można podzielić na kilka grup. Niektóre z nich potwierdzają podstawowe fakty biograﬁczne, są
to odpisy metryk stanu cywilnego: urodzeń, małżeństw
oraz zgonów. Znaczną część materiałów zachowanych
w archiwach rodzinnych stanowią dokumenty poświadczające tożsamość: legitymacje szkolne i studenckie, listy
dobrego urodzenia, dowody osobiste, paszporty, legitymacje służbowe i członkowskie oraz dokumenty poświadczające obywatelstwo, zameldowanie i stan społeczny,

Patent guwernantki dla nauczycielki języka francuskiego Marii Gąsiorowskiej ukończenia dwóch semestrów na Wydziale Humanistycznym Sorbony Paryskiej
Z zasobu Archiwum Państwowego w Lublinie, Akta Marii Gąsiorowskiej, sygn. 1.

a także dokumenty dotyczące edukacji, więc świadectwa
szkolne, dyplomy, wyróżnienia i indeksy studenckie. Spora część dokumentów jest związana z pracą zawodową:
nominacje i awanse zawodowe, listy stanu służby, karty
wynagrodzeń, świadectwa pracy, dyplomy, odznaczenia
i medale, a także z działalnością naukową: dyplomy
potwierdzające zdobycie tytułów naukowych, publikacje
i materiały warsztatowe, oraz społeczną, konspiracyjną,
kombatancką czy polityczną.
Ważne miejsce w archiwach rodzinnych zajmuje dokumentacja majątkowo-własnościowa: przywileje
królewskie, odpisy aktów notarialnych, odpisy z ksiąg
hipotecznych, rejestry pomiarowe, akty własności, plany
i szkice, pozwolenia na budowę, wyroki sądowe. Natraﬁamy tu także na dokumentację medyczną: książeczki
zdrowia, książeczki ubezpieczeniowe, wyniki badań, diagnozy lekarskie czy recepty. Ponadto w skład omawianych
archiwów wchodzą wszelkie materiały powstałe podczas
uroczystości rodzinnych, szkolnych, służbowych czy
towarzyskich: fotograﬁe, albumy fotograﬁczne, pamiątki,

łatwiania bieżących spraw prywatnych i urzędowych jako
materiały poświadczające na przykład nasze uprawnienia.
Często – gdy dokumentacja przestaje być przydatna – jest
dość szybko niszczona. Istnieją jednak takie rodzaje dokumentacji, jak choćby dotycząca spraw majątkowych,
które są przydatne przez wiele lat. Z upływem lat zachowane dokumenty nabierają wartości sentymentalnej,
służą kultywowaniu pamięci o przodkach. W końcu stają
się cennym źródłem historycznym, wykorzystywanym
w mikro- i makrohistorii. Właśnie z tego rodzaju dokumentów i w takich okolicznościach powstają archiwa osobiste, rodzinne, domowe.
Na zawartość omawianych archiwów, na to, co się
w nim znajduje lub czego już w nim nie ma, mają wpływ
pożogi, powstania czy działania wojenne oraz celowe
zniszczenia, m.in. w obawie przed represjami.
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pamiętniki, dzienniki, wspomnienia, wiersze, księgi gości,
księgi typu silva rerum, zaproszenia, wycinki prasowe.
Istotne miejsce wśród zgromadzonych w archiwach
materiałów zajmuje także korespondencja o charakterze osobistym i zawodowym, w tym karty pocztowe,
telegramy i życzenia okolicznościowe. W archiwach rodzinnych natraﬁamy również na materiały będące przejawami twórczości artystycznej: sztychy, portrety, laurki
oraz twórczość dziecięca.
W archiwach rodzinnych można znaleźć również materiały, które nie są związane ani z rodziną, ani z poszczególnymi jej członkami. W ramach pasji kolekcjonerskich
powstają różnorodne zbiory: znaczków pocztowych, biletów, dokumentów życia społecznego.
Trzeba pamiętać, że we współczesnym świecie w skład
archiwum rodzinnego mogą też wchodzić wszelkie dokumentacyjne przejawy naszej aktywności w przestrzeni
wirtualnej, więc na przykład korespondencja przesyłana
pocztą elektroniczną, wpisy na blogach, informacje i fotograﬁe zamieszczone na serwisach społecznościowych, jak
również zawartość dysku naszego komputera.
Na początku gromadzona dokumentacja ma wartość
praktyczną, gdyż zazwyczaj jest wykorzystywana do za-

Tradycje tworzenia archiwów rodzinnych
Od czasów staropolskich w rodzinach szlacheckich był
zwyczaj tworzenia archiwów rodzinnych, obecnie stanowiących jedne z najciekawszych zespołów archiwalnych
i rodzajów źródeł historycznych do poznania przeszłości.
Prowadzenie badań genealogicznych oraz poszukiwanie
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Wywód szlachectwa rodu Marii Magdaleny Kotarskiej, sporządzony w związku z przyjęciem do zakonu maltańskiego 15 III 1928 r.
Z zasobu Archiwum Państwowego w Lublinie, Archiwum Łosiów z Niemiec 1561–1967, sygn. IV/1-14.
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Odpis metryki małżeństwa Jana Stanisława Marii hr. Łosia z Grodkowa i Marty Natalii Budny zawartego w archikatedrze lwowskiej, Lwów, 25 kwietnia 1918 r.
Z zasobu Archiwum Państwowego w Lublinie, Archiwum Łosiów, sygn. 51.

Dyplom nadania Stanisławowi Kotarskiemu Krzyża Maltańskiego Zakonu Krzyżackiego, 23 lutego 1872 r.
Z zasobu Archiwum Państwowego w Lublinie, Archiwum Łosiów, sygn. 308.

i gromadzenie dokumentów poświadczających historię
danej osoby czy też rodziny stało się modne zwłaszcza
w XIX w., a w Królestwie Polskim w okresie rozbiorów
nabrało szczególnego wymiaru. Wiele rodzin zamawiało
wywody i drzewa genealogiczne mające na celu podkreślenie polskości rodzinny. Tradycje te zostały zarzucone,
a następnie zapomniane w okresie PRL-u.
Od jakiegoś czasu ponownie obserwujemy zainteresowanie historią swojej rodziny. Zazwyczaj oddają się jej
osoby starsze. Niemniej jednak w ostatnich latach zauważalne staje się również zainteresowanie genealogią
rodziny wśród młodzieży szkolnej i licealnej. Jest to prawdopodobnie wynik programu szkolnego, który uwzględnia tworzenie drzewa genealogicznego, ale także swobodnych rozmów prowadzonych na spotkaniach rodzinnych,
nieograniczonych względami politycznymi, a także stale
powiększającego się zasobowi archiwalnemu udostępnianemu on-line przez archiwa państwowe w Internecie
na portalu szukajwarchiwach.pl czy też dzięki bazom danych zamieszczanych na stronach internetowych prężnie
działających towarzystw genealogicznych.
Archiwa rodzinne powstają także dziś – bardziej lub
mniej świadomie. W dobie komputerów i Internetu, w ar-

chiwach osobistych i rodzinnych obecne są także dokumenty elektroniczne.

Rola archiwów rodzinnych
Archiwa rodzinne to niezwykle ważny zbiór dokumentów do poznania przeszłości danej osoby czy rodziny.
Skłaniają one do zachowania pamięci o przodkach,
czemu służą badania nad dziejami rodziny – dzięki nim
pogłębia się w nas chęć dowiedzenia się czegoś więcej
o naszych odległych w czasie krewnych.
Stanowią doskonałe źródło do poznania obyczajowości i życia codziennego w minionych latach. Ponadto,
co istotne, znajdujące się w nich materiały nie występują
w dokumentacji proweniencji urzędowej, gromadzonej
i przechowywanej w archiwach państwowych, dlatego też
są one doskonałym uzupełnieniem badań z dziedziny
mikro- i makrohistorii, a także z zakresu egodokumentalności i antropologii. Są nie mniej cenne jako materiał
źródłowy do analizy zagadnień związanych z historią gospodarczą, społeczną, wojskowości, kultury czy też z życiem codziennym w bliższej i dalszej przeszłości.
Rodzinne dokumenty stanowią istotną część narodowego zasobu archiwalnego, mogącego w przyszłości posłu-

Archiwa rodzinne a genealogia
To właśnie w archiwach rodzinnych można odnaleźć informacje, które niejednokrotnie stają się pierwszym impulsem
do rozpoczęcia badań genealogicznych. Kolejny krok stanowią celowo gromadzone i włączane do archiwum domowego
dokumenty czy też ich kopie pozyskane od innych członków
rodziny. Tak rozpoczyna się uzupełnianie naszego archiwum
w sposób przemyślany. Pod wpływem różnego rodzaju dokumentów czy też ustnych relacji innych osób poszerza się zakres
naszej wiedzy na temat bliższej i dalszej rodziny, pragniemy
w związku z tym poznać pewne rodzinne opowieści, niektóre
sprostować, dowiedzieć się, jak było naprawdę. Rozpoczynamy wówczas badania genealogiczne i związane z nimi kwerendy, prowadzone w zasobach archiwalnych, w zbiorach bibliotecznych i muzeach. W ich trakcie archiwum wzbogaca się
o kopie, odpisy czy też o kopie cyfrowe.

Idea akcji „Archiwa Rodzinne”
W ramach ogólnopolskiej akcji archiwa państwowe
w całym kraju uruchomiły punkty konsultacyjne1, do którego może zgłosić się każdy zainteresowany przechowywaniem i właściwym zabezpieczaniem rodzinnych dokumentów oraz ich porządkowaniem.
Orgaznizowane są także spotkania z opiekunami rodzinnych archiwów, podczas których prezentowany jest
zasób archiwum danej osoby lub rodziny. W lubelskim
archiwum w ramach „Czwartków archiwalnych” odbywają
się także dyskusje dotyczące czasów minionych oraz następuje wymiana doświadczeń, w jaki sposób postępować z domowymi archiwaliami oraz jak je zabezpieczyć
i przechowywać w warunkach domowych. Spotkania te
cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony
tych osób, które od lat opiekują się rodzinnymi pamiątka-

mi, jak i tych zaczynających swoją przygodę z archiwaliami. Podczas warsztatów archiwalnych odbywają się także
warsztaty genealogiczne. Są one dobrą okazją do postawienia pierwszych kroków do poznania historii własnej
rodziny. Podczas ich trwania prezentowane są źródła i wydawnictwa niezbędne dla poszukiwań genealogicznych
i biograﬁcznych. Uczestnicy warsztatów na podstawie
zgromadzonych dokumentów mogą się zapoznać z technikami wyszukiwania informacji w poszczególnych typach
źródeł, uzyskać informację, w jaki sposób rozpocząć czy
też kontynuować poszukiwania własnej rodziny w zasobie
archiwalnym. Prezentowane są także bazy danych i portale umożliwiające prowadzenie poszukiwań przez Internet.
Udzielane są także porady, co zrobić z niechcianymi lub
przypadkowo znalezionymi archiwaliami, aby nie zostały
bezpowrotnie utracone.
Ideą akcji jest podnoszenie świadomości społeczeństwa dotyczącej roli i pozycji dokumentacji prywatnej.
Archiwa pragną zwrócić uwagę, że i stare dokumenty rodzinne mają swoją wagę, może już nie użyteczną (choć
należy podkreślić, że akta własnościowe bardzo często
po wielu latach mogą się okazać przydatne podczas wyjaśniania spraw własnościowych), a sentymentalno-historyczną. Dlatego też niezwykle istotny jest ten aspekt akcji
przywracający właściwą rolę dokumentom rodzinnym.
Dodatkowym argumentem podkreślającym wagę problemu jest to, że coraz rzadziej zdarza się nam odnaleźć
dawną dokumentację. Wartość tej starej dokumentacji
polega na zastosowanym środku piśmienniczym, jego formie, oprawie oraz zastosowanym technikom zdobniczym.
W czasach masowej produkcji dokumentacji zanika jej
unikalność i niepowtarzalność. Ale to nie znaczy, że dokumentacja współczesna przetrwa wieki, tym bardziej jest
ona zagrożona przed niszczeniem, nie tylko na nietrwałość
papieru, na którym jest sporządzana, lecz także ze względu na niską świadomość jej wartości historycznej.

WOS w teorii i praktyce

żyć poznaniu nie tylko losów poszczególnych rodziny czy
osób, lecz także historii danego regionu czy całego kraju.
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1

Wykaz punktów jest dostępny na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych: http://archiwalna.archiwa.gov.pl/pl/component/content/
article/63-aktualnosci/3918-punkty-konsultacyjne-qarchiwa-rodzinneq-.html (dostęp: 8 grudnia 2015 r.).

W następnym numerze
Z doświadczeń innych krajów
Przemysław Raczyński
Nauczanie historii w Republice Irlandii

Relacje – dyskusje – konfrontacje
Wadim Zadunajski
Ukraińskie formacje kozackie (1776–1868)
Mateusz Hübner
Proces kształtowania się tożsamości narodowej
Ukraińców XX wieku – nowoczesny naród
czy wspólnota etniczna?
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Forum edukacyjne
Jakub Lorenc, Krzysztof Mrozowski
Czy naprawdę nic nie wiedzą?
Wiadomości uczniów szkół ponadgimnazjalnych
o historii najnowszej
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Emerytura

– problem znany już w czasach krzyżackich?
Zamek krzyżacki w Malborku

Może się wydawać, że emerytura jako świadczenie zabezpieczające byt osób
starszych to problem współczesny, nieznany w epoce średniowiecza. Okazuje się
jednak, że już zakon krzyżacki zwrócił uwagę na konieczność zaopatrzenia osób
starszych u schyłku ich życia.
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Alicja Mutrynowska

T

ematem tzw. zaopatrzenia emerytalnego dla osób pozostających
w służbie zakonowi krzyżackiemu, ale
niewchodzących w skład korporacji zajął się Zenon Hubert Nowak1. Badacz
zwrócił uwagę na wartość poznawczą
źródłowych zapisów, które nie tylko dowodzą ciekawego procederu z pierwszej
połowy XV wieku, lecz także pozwalają
odnieść się do życia codziennego zakonu
krzyżackiego. Badacz zebrał kilkanaście
reprezentatywnych i jednocześnie najciekawszych dokumentów2. Jednak zasoby
Tajnego Archiwum Państwowego w Berlinie dostarczają jeszcze co najmniej drugie tyle przykładów podobnych źródeł3.
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Od kogo, dla kogo?
Zaopatrzenie emerytalne pochodziło od najwyższego zwierzchnika zako1
2
3
4
5
6

nu krzyżackiego – wielkiego mistrza.
Najwięcej zapisów poczynili Paweł Rusdorf (1422–1441), Konrad von Erlichshausen (1441–1449) oraz Ludwik von
Erlichshausen (1450–1467). Większość
dokumentów pochodzi z przełomu lat
40. i 50. XV stulecia. Odbiorcami zapisów byli najczęściej tzw. dienerzy,
a więc słudzy obecni na zamkach krzyżackich4. Rzadziej otrzymywali je duchowni (wikariusze czy plebani), a zupełnie sporadycznie rycerze.

Warunki otrzymania zapisu
Wszystkie zapisy zawierały informację, że ich odbiorcy wiernie służyli
wielkiemu mistrzowi i całemu zakonowi krzyżackiemu. Nie były zatem
nagrodą za udział w wojnach czy
jednorazowe zasługi na rzecz korporacji. Stanowiły rodzaj rekompensaty
za wieloletnią służbę, w niektórych

przypadkach związaną z pracami
ﬁzycznymi. Nie zwalniały jednak
odbiorcy z jego obowiązków, póki
będzie wystarczająco silny do pełnienia dotychczasowej służby na zamku.
Dopiero gdy podeszły wiek, słabość
lub choroba nie pozwolą mu wypełniać zadań, wtedy postanowienia
z zapisu miały wejść w życie. Po jego
śmierci często zgromadzone rzeczy,
a nawet dobra nieruchome miały pozostać przy zakonie krzyżackim albo
szpitalu, w którym odbiorca zapisu
otrzymywał opiekę5.
Niektóre nadania wiązały się jednak z koniecznością spełnienia konkretnych warunków. Mikołaj Poleski z Bobrowa w zamian za zaopatrzenie emerytalne miał oddać swoją
córkę za żonę komornikowi komtura
radzyńskiego wraz z majątkiem6. Pisarz sztumski Wawrzyniec Haidorn

Z.H. Nowak, Sprawa „zaopatrzenia emerytalnego” w zakonie krzyżackim w pierwszej połowie XV wieku, [w:] tenże, Przyczynki źródłowe do historii
zakonu krzyżackiego w Prusach, Toruń 2011, s. 133–163.
Aneks źródłowy, [w:] tamże, s. 146–163.
Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz Berlin-Dahlem (dalej: GStA PK), XX HA, OF 17, s. 62, 213–214, 290–291, 324, 385–386,
430–431, 505, 530–531, 541–542, 590, 599–600, 611, 664.
Na temat dienerów zob. K. Kwiatkowski, Zakon niemiecki jako „corporatio militaris”. Cz. 1, Korporacja i krąg przynależących do niej: kulturowe i społeczne podstawy działalności militarnej zakonu w Prusach (do początku XV wieku), Toruń 2012, s. 314–340.
GStA PK, XX HA, OF 17, s. 62, 385, 505, 530–531, 541–542, 599–600, 611; Z.H. Nowak, dz.cyt., s. 151–152, 162–163.
Z.H. Nowak, dz.cyt., s. 153–154.

do mieszkania na zamku w Pokarminie oraz dostarczanie mu drewna na własne potrzeby z zastrzeżeniem, że nie może ono zostać sprzedane16.

Nagrodzeni za służbę

Co zapisywano?

Refektarz letni w zamku malborskim

Paul von Rusdorf, Christoph Hartknoch

jej ogrzania, zwłaszcza zimą. Dlatego czasem pojawiały się informacje
o zapewnieniu drewna na opał15.
Maciejowi, komornikowi z Huntenau, zagwarantowano budowę izby

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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Ciekawostki: Za wierną służbę zakonowi krzyżackiemu
można było otrzymać także
inne proﬁty. Najbardziej wartościowe były nadania majątków ziemskich. Zdarzały
się także inne zapisy, dające
np. prawo do połowu ryb
w jeziorze. Zwykle korzystało
z tego rycerstwo mieszkające
na terenie państwa zakonu
krzyżackiego.

Tamże, s. 157–159.
GStA PK, XX HA, OF 17, s. 290–291.
GStA PK, XX HA, OF 17, s. 213–214, 664; Z.H. Nowak, dz.cyt., s. 160–161.
GStA PK, XX HA, OF 17, s. 664; Z.H. Nowak, dz.cyt., s. 146–147, 162–163.
GStA PK, XX HA, OF 17, s. 664; Z.H. Nowak, dz.cyt., s. 160–161.
GStA PK, XX HA, OF 17, s. 385–386, 590; Z.H. Nowak, dz.cyt., s. 146–149, 162–163.
GStA PK, XX HA, OF 17, s. 62, 213–214, 385, 541–542, 590, 599–600, 611, 664; Z.H. Nowak, dz.cyt., s. 148–149, 149–151, 156–157, 160–161, 162–163.
GStA PK, XX HA, OF 17, s. 324.
GStA PK, XX HA, OF 17, s. 664; Z.H. Nowak, dz.cyt., s. 162–163.
Z.H. Nowak, dz.cyt., s. 160–161.
Tamże, s. 140–141.
Tamże, s. 144–145.
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Każdy zapis dotyczył możliwości
korzystania ze stołu w refektarzu
na wskazanym zamku krzyżackim.
Chodziło zatem o zapewnienie odbiorcom przede wszystkim wyżywienia. Gdy przestaną być zdolni
do samodzielnego poruszania się,
jadło i napoje miały być im wysyłane, zwykle do izby, w której będą
przebywać na starość. Z reguły
mieli także otrzymywać corocznie
od komtura wskazanego zamku
krzyżackiego środki do życia –
przedmioty pierwszej potrzeby, podobnie jak inni dienerzy.
Niektórym osobom przydzielano
na starość także młodego chłopaka jako pomocnika9. Zdarzały się
też zapisy zawierające obietnice
wypłat pieniężnych na wikt czy
odzież lub w postaci renty10. Rzadziej pojawiały się informacje o konieczności utrzymywania zwierząt
przez wskazanego komtura i zapewnienia dla nich paszy11. Czasem
zapisy uwzględniały również kwestie odzienia, o które troskę wielki mistrz niejednokrotnie nakładał
na zakon krzyżacki12.
Ważnym postanowieniem zapisu
było przydzielenie jego odbiorcy
izby mieszkalnej na zamku krzyżackim albo w szpitalu, w którym
ten miał zostać ulokowany na wypadek starości czy choroby13. Diener komtura tucholskiego Grzegorz
Muweritcz otrzymał izbę położoną
nad bramą miejską, w której mógł
mieszkać tak długo, jak będzie panował pokój w kraju. Na wypadek
wojny lub gdy będzie on za słaby,
aby mógł ochraniać bramę, powinien zostać przeniesiony do innej
izby usytuowanej nad tą samą bramą14. Utrzymanie izby z kominem
wiązało się także z koniecznością

Zaprezentowane przykłady zapisów gwarantujących tzw. zaopatrzenie emerytalne pokazują, w jaki
sposób zakon krzyżacki dbał o byt
osób wyróżniających się wierną,
wieloletnią służbą na rzecz korporacji. Zapewne zapisy otrzymywały osoby zasłużone, a ich pozycję miało wyznaczać miejsce przy
konkretnym stole w refektarzu17.
Niewątpliwie wzmianki o zakazie
sprzedaży otrzymywanych dóbr, jak
w przypadku drewna na opał, czy
przejmowanie przez zakon krzyżacki
dóbr zmarłego pokazują, że tego
typu zapisy miały jedynie pokrywać
bieżące potrzeby osób starszych.
Jak zauważył Zenon Hubert Nowak,
w życiu zmagającego się z kryzysem wewnętrznym i ubożejącego
w pierwszej połowie XV wieku zakonu krzyżackiego, dienerzy prawdopodobnie odgrywali istotną rolę,
stąd wynikała dbałość o zapewnienie im bytu u schyłku życia18.

WOS w teorii i praktyce

w ciągu roku od otrzymania zapisu w 1450 r. miał zostać księdzem,
aby na zamku w Sztumie pełnić jednocześnie funkcję pisarza i kapelana7. Wikariusz i pleban z kościoła
św. Wawrzyńca na zamku w Malborku Mathis Steuen zobowiązał się
do pomocy przy śpiewie godzinek
podczas mszy odprawianych na zamku konwentualnym w Malborku8.
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Jak pracujemy

na emerytury

Pracujemy najdłużej, dostajemy najmniej.
Takie jest powszechne przekonanie
o naszym systemie emerytalnym.

Józef Szewczyk
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W

iek emerytalny wzbudza liczne
kontrowersje, a jego obniżenie
z 67 lat do 65 dla mężczyzn i 60 dla
kobiet było jednym ze sztandarowych
haseł wyborczych Prawa i Sprawiedliwości, które wygrało wybory parlamentarne. Spójrzmy więc, jak wyglądamy na tle krajów Unii Europejskiej.
W 2012 roku nieco ponad jedna
czwarta ludności UE (26%) – około
130 milionów osób – otrzymywało
co najmniej jedną emeryturę. Odsetek
emerytów w stosunku do całej populacji jest najwyższy na Litwie (31,5%).
W Bułgarii, Estonii i Słowenii wynosi
ok. 30%, a poniżej 20% w Irlandii,
Hiszpanii i na Malcie. Najmniej emerytów jest na Cyprze – 14,8%. Polska
ze wskaźnikiem 25% była na 18 miejscu wśród 28 państw UE.
Na
świadczenia
emerytalne
w tym samym roku w krajach UE
wydano 1717 miliardów (brutto),
co stanowi około 13,3% PKB Unii.
Wydatki te znacznie różniły się w poszczególnych krajach. Grecja przeznaczyła na ten cel 17,5% PKB, więcej
niż jakikolwiek inny kraj. Na drugim
miejscu znalazły się Włochy – 16,4%,
dalej Francja i Austria z ponad 15%

PKB. Na drugim biegunie są Estonia, Irlandia i Litwa, przeznaczające
odpowiednio 7,9%, 7,3% i 7,7%
PKB. Polska z ok. 11,5 % znalazła
się na 15 miejscu. Warto zaznaczyć,
że statystyki unijne należy analizować, mając na uwadze, że system
emerytalny jest jednym z elementów
pomocy socjalnej, w skład którego
wchodzą także m.in. renty, zasiłki rodzinne, chorobowe, wypadkowe, pielęgnacyjne, losowe i inne świadczenia różne w poszczególnych krajach.

Komu się powodzi?
Wysokość otrzymywanych świadczeń jest bardzo zróżnicowana. Liderem jest Dania, której obywatel-emeryt otrzymywał w 2012 roku
średnio 26 795 euro, czyli 9467 zł
(kurs 1 EUR = 4,24 zł). Najmniej,
bo 1600 euro rocznie, otrzymywał
emeryt w Bułgarii. Polski emeryt
w tamtym czasie znalazł się na 20
miejscu w Europie ze świadczeniami nieco poniżej 5 tys. euro rocznie,
czyli 1750 zł miesięcznie. Dysproporcja między emerytami się zmniejszy, jeśli uwzględni się siłę nabywczą
w danym kraju. Wówczas emeryt
w Danii nie będzie otrzymywał 16,7
razy wyższej emerytury niż emeryt

w Bułgarii, tylko… 6 razy wyższą.
W Europie stosunek ostatniej
otrzymanej pensji do pierwszej emerytury wynosi 74,3%. Emerytury
mężczyzn są z reguły wyższe od emerytury kobiet. O ile w krajach zachodnich Europy różnice te są niewielkie,
o tyle w Polsce mężczyźni otrzymują
emeryturę w wysokości 68% ostatniej pensji, kobiety – zaledwie 51%.
Pracownik przechodzący na emeryturę w Grecji zatrzymuje praktycznie
całe ostatnie wynagrodzenie (96%),
w Luksemburgu – 87%, Hiszpanii –
80%, Austrii – 77%. W Niemczech
jest to 60%, w Czechach – 50%,
a w Stanach Zjednoczonych emerytura wynosi 42% przeciętnych zarobków krajowych.

Kogo pracuje najdłużej
W Polsce składka na ubezpieczenie emerytalne wynosi 19,52%
podstawy, w Niemczech – 18,7%,
w USA – 12,4% wynagrodzenia. Płacą ją w połowie pracownik i pracodawca. W Norwegii pracownik płaci
7,8 % dochodów brutto, a pracodawca 14,1%.
Po ostatnich zmianach najdłużej
do emerytury pracować muszą obywatele Irlandii – do 68 roku życia.

W Babilonii uczestnicy karawan zobowiązywali się pokryć straty, gdyby jeden
z uczestników stracił wielbłąda albo towar. Ubezpieczenia morskie rozwinęły się w średniowiecznych potęgach morskich: w Genui, w Pizie i we Florencji.
1691 r. – Edward Lloyd otworzył w Londynie kawiarnię, w której spotykali się armatorzy,
kupcy, kapitanowie, bankierzy w celu wymiany informacji o statkach, przewożonych
towarach, zagrożeniach, wypadkach oraz podpisania umowy handlowej i ubezpieczenia ładunków.
1793 r. – w Anglii powstały pierwsze kasy wzajemnej pomocy, które uznaje się za pierwsze systemy ubezpieczeń społecznych. Wpłynęły na to rozwój przemysłu i gwałtowny wzrost liczby pracowników najemnych, dla których praca była jedynym źródłem
utrzymania. Jednocześnie rosło ryzyko wypadków, a w konsekwencji utraty podstawy
bytu pracownika i jego rodziny.
Przez następne dziesięciolecia w kolejnych krajach powstawały różne systemy pomocy społecznej.
1883 r. – początek powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych. Wprowadził
je w Prusach kanclerz Otto Bismarck. Obejmowały one świadczenia gwaranto-

W Danii, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Portugalii i Polsce wiek emerytalny ustalono na 67 lat dla kobiet
i mężczyzn. W Anglii i Włoszech
na 66 lat, w Belgii, Finlandii, Grecji, Litwie, Luksemburgu, Łotwie, na
Malcie i Węgrzech obowiązuje 65 lat.
Najszybciej, w wieku 61 lat, na emeryturę można przechodzić w Szwecji.
W Luksemburgu, Polsce, Słowenii
i Słowacji liczba osób otrzymujących
przynajmniej jedną formę emerytury
jest co najmniej 80% wyższa niż liczba osób w wieku 65 lat. Oznacza to,
że przejście na emeryturę nie wiąże
się z osiągnięciem wieku, a z innymi
regulacjami prawnymi.

Co nas czeka
System emerytalny to umowa społeczna między pokoleniami. Pracując

wane przez państwo na wypadek choroby (1883), wypadków przy pracy (1884)
oraz ubezpieczenie emerytalne związane z ryzykiem inwalidztwa, starości
i śmierci (1889), które miało największe znaczenie, gdyż gwarantowało emeryturę po 30 latach opłacania składek i osiągnięciu 70 lat. Ubezpieczenia były
obowiązkowe. Składki płacił zarówno pracownik, jak i pracodawca. W ubezpieczeniu chorobowym pracownik płacił dwie trzecie, a pracodawca jedną trzecią, w ubezpieczeniu emerytalnym obie strony płaciły po połowie, natomiast
w ubezpieczeniu wypadkowym całość składki płacił pracodawca. Celem tych
ustaw było powstrzymanie emigracji robotników do USA, gdzie płace były wyższe, ale nie było systemu ubezpieczeń.
1910 r. – we Włoszech wprowadzono system ubezpieczeń macierzyńskich.
1911 r. – w Anglii i w krajach skandynawskich wprowadzono ubezpieczenie od bezrobocia.
1919 r. – powstała Międzynarodowa Organizacja Pracy zajmująca się sprawami praw
pracowniczych. Obecnie należy do niej 184 krajów.
1930 r. – w Belgii wprowadzono system zasiłków rodzinnych.
1935 r. – w USA wprowadzono obowiązkowe ubezpieczenia społeczne.

płacę składki, z których wypłacane są
emerytury osób, które nabyły do niej
prawo. Liczę, że pokolenia wchodzące w życie zawodowe też będą płacić składki, z których kiedyś będzie
wypłacana moja emerytura. Aby ten
stan równowagi był zachowany, statystyczna rodzina w Polsce powinna
mieć przynajmniej dwoje dzieci – statystycznie nawet 2,1. Tymczasem tzw.
dzietność kobiet wynosi u nas 1,37
i jest mniejsza niż w Unii Europejskiej – 1,43.
Dla systemów emerytalnych najistotniejsze znaczenie ma relacja
liczby osób w wieku produkcyjnym
do liczby osób w wieku poprodukcyjnym – pisze Robert Gwiazdowski
w artykule Opodatkowanie pracy.
Doktrynalne i ekonomiczne skutki.
W roku 2030 w wieku emerytal-

nym będzie ponad 9 milionów osób
wobec 5,5 milionów w roku 2003.
Liczba osób w wieku produkcyjnym
nieznacznie się zmniejszy – z 23,2
miliona do 22 milionów osób. Stosunek liczby osób w wieku emerytalnym do liczby osób w wieku produkcyjnym wzrośnie z dzisiejszego 0,24
do 0,41 – a więc o 70%.
Oznacza to, że aby umowa społeczna dotycząca emerytur była realizowana, potrzeba albo wydłużenia
wieku, w którym pracownik przechodzi na emeryturę, albo podwyższenia
składek. Chyba że zacznie nam się
rodzić coraz więcej dzieci.

WOS w teorii i praktyce

Krótka historia ubezpieczeń
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Źródło: http://ec.europa.eu/eurostat/
statistics-explained/index.php/Social_protection_statistics_-_pension_expenditure_and_
pension_beneﬁciaries

Emerytury w Unii Europejskiej – w EURO i PPS (Standard siły nabywczej)
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Spory władzy o władzę
Mateusz Maleszka

K

onieczność badania relacji między poszczególnymi aktami prawnymi zarówno równoważnych, jak i zgodnych z aktami prawnymi wyższego rzędu jest niezbędna,
by każde państwo zachowało spójność i czytelność prawa.
Zagadnienie to było jednak zawsze niezwykle skomplikowanym zagadnieniem. Problem badania tych relacji pojawił
się w pismach Johna Locke’a (1632–1704) i Monteskiusza
(1689–1755). Ich zdaniem konieczna była zasada rozdzielenia poszczególnych gałęzi władzy państwowej od siebie.
Monteskiusz podzielił ją na trzy gałęzie: ustawodawczą, wykonawczą, sądowniczą.
Zgodnie z art. 4 polskiej konstytucji naród sprawuje władzę zwierzchnią przez swych przedstawicieli. O ile przedstawicieli władzy ustawodawczej (Sejm i Senat) oraz część
władzy wykonawczej (Prezydenta) powołuje się za pomocą
wyborów, to pozostała część władzy wykonawczej (rząd)
oraz władza sądownicza wybierana jest w sposób pośredni
(kontrolę nad władzą sądowniczą sprawuje Minister Sprawiedliwości). Monteskiuszowskim założeniem była równowaga poszczególnych gałęzi władzy, niemniej w historii
pojęcie owej „równowagi” zawsze budziło spory.
W Stanach Zjednoczonych kontrolę nad zgodnością poszczególnych ustaw z konstytucją sprawuje Sąd Najwyższy.
Instytucja ta istnieje od 1790 roku. Pierwotnie Sąd Najwyższy
składał sie z 3 sędziów, lecz kiedy w XIX wieku kraj przeżywał gwałtowny rozwój demograﬁczny i terytorialny, postanowiono (gdyż konstytucja nie precyzowała tego zagadnienia) zwiększyć ich liczbę do 9. Sędziów Sądu Najwyższego
powołuje Prezydent, każdorazowa kandydatura musi być następnie zaakceptowana przez Senat. Kadencja sędziów Sądu
Najwyższego jest dożywotnia, w praktyce jednak gdy wiek
lub stan zdrowia uniemożliwia sprawowanie funkcji sędziego,
istnieje możliwość dobrowolnego przejścia w stan spoczynku.
Takie uregulowanie ma zapewnić niezawisłość sędziów
i uwolnić ich od jakichkolwiek presji politycznych. Powolna
wymiana pokoleniowa sędziów ma odzwierciedlać stopniowe zmiany ideałów żywionych przez amerykańskie społeczeństwo. I tak Sąd Najwyższy wydał kilka decyzji, które
zmieniły oblicze prawne USA (np. dopiero w 1967 roku
zezwolił na zawieranie małżeństw między białymi i czarnoskórymi Amerykanami1 czy dopiero w 2003 roku zniesiono
powszechną penalizację stosunków homoseksualnych2).
Kolejni prezydenci mieli zwyczaj powoływać sędziów podzielających wyznawany przez nich system wartości. Dzięki
1
2
3
4
5
6
7

czemu po powołaniu Soni Sotomayor i Eleny Kagan przez
Baracka Obamę możliwe było (mimo obecności sędziów powołanych jeszcze przez Ronalda Reagana) federalne uregulowanie możliwości zawarcia małżeństw homoseksualnych3.
W przeszłości zdarzały się jednak sytuacje, kiedy wymiana sędziów następowała zdaniem polityków zbyt ospale,
przez co nie można było wprowadzić najbardziej radykalnych reform społecznych. Jednym z najbardziej znanych
przykładów było uznanie za niekonstytucyjne w latach 30.
XX wieku przez Sąd Najwyższy kilku sztandarowych ustaw
wchodzących w skład tzw. nowego ładu (za niekonstytucyjne uznano próby regulowania cen czy pensji minimalnej).
Prezydent Franklin Delano Roosevelt, nie mogąc realizować swej interwencjonistycznej polityki, usiłował przeforsować projekt zakładający zwiększenie składu sędziowskiego
do 18 sędziów. Propozycja ta została jednak odrzucona
przez Kongres4. Ostatecznie po rezygnacji sędziego Willisa
Van Devantera Roosevelt powołał sympatyzującego z nim
prawnika Hugo Blacka, co zapobiegło uznaniu za niekonstytucyjne kolejnych regulacji tyczących się wynagrodzenia
czy czasu pracy.
Dyskusja o tym, czyją kompetencją jest obrona konstytucji, toczyła się również w weimarskich Niemczech. Odmienne poglądy wyrazili zwolennik decyzjonizmu Carl Schmitt
i normatywista Hans Kelsen. Pierwszy z nich w pracach Nauka o Konstytucji, Der Hüter der Verfassung i Legalität und
Legitimität wyraził pogląd, że konstytucja jest suwerenem5,
a obowiązek jej strzeżenia spoczywać powinien na prezydencie, który jako osoba mająca zarówno silny mandat
społeczny6, jak i narzędzia w postaci władzy zwierzchniej
nad policją i wojskiem powinien być w stanie wyegzekwować przestrzeganie konstytucji.
Zupełnie odmienne stanowisko prezentował Kelsen. Wychodząc od monteskiuszowskiej zasady podziału władzy,
założył, że jedynie niezależne od nacisków politycznych
(charakteryzujących się zawsze tymczasowością) sądownictwo jest w stanie zapewnić rzetelne zbadanie relacji ustaw
z konstytucją.
Dziś dyskusja o relacjach między władzą wykonawczą
a sądownictwem konstytucyjnym toczy się w kilku krajach.
Ostatnie zmiany regulacji w prawnych w Polsce i na Węgrzech (gdzie m.in. uzależniono ustawowo możliwość orzekania przez Trybunał od sytuacji gospodarczej kraju) czy
w Belgii (gdzie główną zmianą była nazwa z Sądu Arbitrażowego7 na Sąd Konstytucyjny) pokazują, że problematyka
wzajemnych relacji i podziału władz pozostaje aktualna.

Loving v. Virginia, 388 U.S. 1 (1967).
Lawrence v. Texas, 539 U.S. 558 (2003).
Obergefell v. Hodges, 576 U.S. (2015).
B. Cushman, Rethinking New Deal, New York 1998, s. 23–25.
C. Schmitt, Nauka o konstytucji, Warszawa 2013, s. 32–33.
Prezydent Niemiec w tym okresie wybierany był w trakcie wyborów powszechnych.
Nazwa pochodziła od głównego zadania sądu, czyli rozstrzygania sporów między francuskojęzyczną Walonią a flamandzkojęzyczną Flandrią.

w Republice
Czeskiej

z doświadczeń innych krajów

Nauczanie historii

Rozwiązania edukacyjne w Polsce są często porównywane z krajami całej Unii Europejskiej.
Ze względu na różnorodność poszczególnych państw czasami zestawienia te są niewspółmierne. Warto więc spojrzeć na kraje nam bliższe, np. na naszych południowych sąsiadów.
Blažena Gracová, Denisa Labischová

Współczesne trendy
w czeskiej dydaktyce historii
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Instytucjonalne zaplecze dydaktyki historii
Pewną barierę w dalszym rozwoju dydaktyki historii w Republice Czeskiej stanowi niedostatecznie
rozbudowana instytucjonalna baza dla tej dziedziny
nauki. Wykształcenie przedmiotowo-dydaktyczne stało się wprawdzie stałą częścią składową wykształcenia
uniwersyteckiego przeznaczonego dla przyszłych nauczycieli historii w szkołach podstawowych i średnich,
jednak dopiero w ostatnich latach istnieje możliwość
studiowania dydaktyki w samodzielnym programie
doktorskim.
Pracownicy akademiccy, którzy są wyładowcami teorii nauczania tego przedmiotu na uniwersyte-

Prace naukowe o czeskiej dydaktyce historii: B. Gracová, Z. Beneš, History Didactics in the Czech Republic, [w:] Facing – Mapping – Bridging
– Diversity. Foundation of a European. Discourse on History Education. Part 1., red. W. Hasberg, Schwalbach/Ts. 2011, s. 139–172; Z. Beneš, B.
Gracová, Didaktika dějepisu: mezi socializací jedince a jeho individuální výchovou, [w:] I. Stuchlíková, T. Janík, Oborové didaktiky: vývoj – stav –
perspektivy, Brno 2015, s. 289–326.
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Nauczanie historii w Republice Czeskiej jest kształtowane przez trendy przedmiotowo-dydaktyczne,
które opierają się na doświadczeniach innych krajów,
przede wszystkim Polski i Niemiec. Od połowy lat
dziewięćdziesiątych XX wieku za główną kategorię
dydaktyki historii uważana jest świadomość historyczna. Jej formowanie stanowi najbardziej ogólny cel
kształcenia historycznego1. Ze względu na interdyscyplinarność teorii nauczania historii są w niej odzwierciedlone inne dziedziny naukowe, np. dydaktyka nauk
przyrodniczych, która na podstawie konstruktywizmu
pedagogicznego podkreśla tzw. nauczanie zorientowane odkrywczo.
W edukacji historycznej chodzi przede wszystkim
o dydaktycznie ukierunkowaną analizę, krytykę i interpretację źródeł historycznych: pisanych, ikonogra icznych, audiowizualnych oraz ustnych. Czeska
dydaktyka przedmiotowa kieruje się również zaleceniami Rady Europy i konceptami, które powstały
na poziomie europejskim. Należy podkreślić przede wszystkim zaakcentowanie historii najnowszej

i dziejów współczesnych, przestrzeganie koncepcji
wieloperspektywiczności, która uwzględnia różne podejścia do interpretacji faktów historycznych i procesów, implementacji tzw. przestrzeni europejskiej
w procesie nauczania, przezwyciężenia tradycyjnego
rozumienia historii, w którym najważniejsze miejsce
zajmowały dzieje polityczne, i podkreślenie historii
życia codziennego, mniejszości społecznych, gender, dzieciństwa czy też sportu. Preferowane są m.in.
metody aktywizujące, metoda własnych przeżyć, wycieczki.

z doświadczeń innych krajów

tach, w większości wypadków specjalizują się w innej
dziedzinie nauki (np. zajmują się historią czeską albo
pedagogiką), tylko w nielicznych przypadkach zdobyli wykształcenie z dydaktyki historii na uniwersytetach zagranicznych. Często zajęcia z tego przedmiotu
prowadzą nauczyciele szkół średnich, którzy czerpią
przeważnie z własnej praktyki i doświadczenia. Dla
czeskiego systemu jest zatem charakterystyczna duża
dywersy ikacja poziomu przygotowania dydaktycznego, brakuje też dobrze opracowanej metodologii dla
poszczególnych przedmiotów.
Z tym też związane są kolejne problemy, np. brak
samodzielnych sekcji grantowych, które pomagałyby w do inansowaniu badań empirycznych. Ze względu
na to, że dydaktyka przedmiotowa jest najważniejszą
częścią składową wykształcenia przyszłych nauczycieli, Komisja Akredytacjyna Republiki Czeskiej (udzielająca akredytacji poszczególnym kierunkom na uniwersytetach) w roku 2010 postanowiła utworzyć stałą
grupę, która zajmuje się dydaktyką poszczególnych
przedmiotów. Jej celem jest pomoc w przywróceniu
znaczenia dydaktyk przedmiotowych jako pełnowartościowych dyscyplin naukowych.

Współpraca naukowa i międzynarodowa
kooperacja w dziedzinie szkolnej edukacji historycznej
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Społeczność naukowa czeskich dydaktyków historii silnie zabiega o intensywną współpracę w zakresie
wypracowania koncepcji nauczania historii w szkołach
i o ciągłą dyskusję dotyczącą aktualnych problemów
edukacji historycznej. W latach 2001–2011 w Telču odbyły się regularne spotkania historyków oraz dydaktyków z tej dziedziny z czeskich i słowackich uniwersytetów z przedstawicielami Ministerstwa Szkolnictwa,
Młodzieży i Sportu Republiki Czeskiej oraz pracowników instytutów pedagogicznych. Na spotkaniach zostały sformułowane m.in. zalecenia dotyczące nauczania
historii przeznaczone dla osób, które mogą podejmować decyzje w tych sprawach, osób odpowiedzialnych
za tworzenie programów nauczania i podręczników,
a także dla nauczycieli z praktyki. Od roku 2004 corocznie są organizowane konferencje dydaktyczne pod
patronatem Wydziału Filozo icznego Uniwersytetu im.
Jana Evangelisty Purkyně w Ústí nad Labem.
Znaczącą platformą wymiany doświadczeń wśród
nauczycieli historii stały się różne organizacje i stowarzyszenia zawodowe. Należy wspomnieć przede wszystkim o Towarzystwie Nauczycieli Historii
(Asociaci učitelů dějepisu – ASUD), Stowarzyszeniu
Obywatelskiim PANT, prowadzącym chyba najpopularniejszy portal internetowy Moderní dějiny („Dzieje
najnowsze”), Instytucie Badania Reżimów Totalitarnych (Ústav pro studium totalitních režimů), Instytucie Dziejów Współczesnych (Ústav pro soudobé ději2

ny) lub organizacji non-pro it „Człowiek w potrzebie”
(Člověk v tísni).
Wraz z rozwojem pedagogiki muzealnej dobre jakościowo programy nauczania oferują również placówki
muzealne, m.in. Pomnik Terezín (Památník Terezín),
Pomnik Lidice (Památník Lidice), Muzeum Żydowskie
w Pradze (Židovské muzeum v Praze), Muzeum Kultury Romów w Brnie (Muzeum romské kultury v Brně).

Współpraca komisji podręcznikowych
Z powodzeniem rozwija się także międzynarodowa
współpraca w dziedzinie badań dotyczących podręczników szkolnych. W latach sześćdziesiątych XX wieku
zainicjowano, podobnie jak wcześniej w Polsce, regularne bilateralne spotkania między historykami
niemieckimi i czeskimi, którzy omawiali problem
interpretacji kluczowych wydarzeń w podręcznikach
historii obu państw. Ich celem było usunięcie nieprzychylnych obrazów o drugim państwie i stworzenie konkretnych zaleceń dla autorów nowych i wznawianych
podręczników. Po przymusowym przerwaniu obiecującej współpracy w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku w 1994 roku w Braunschweigu
odbyło się pierwsze kolokwium postkomunistyczne,
na którym zostały przestawione nowe podręczniki, bez
obciążenia ideologicznego.
Od 2002 roku inicjatywę w sprawie rozwoju
współpracy podjęła Czesko-Niemiecka Komisja
Podręcznikowa (Česko-německá komise pro učebnice, Deutsch-tschechische Schulbuchkomission),
utworzona w listopadzie tego roku podczas VIII Czesko-Niemieckiej Konferencji w Dreźnie, debatującej
nad koncepcją socjalizmu w Czechosłowacji i interpretacją życia codziennego w NRD w podręcznikach
do historii. Wspólne spotkania odbywają się co roku,
na przemian są organizowane warsztaty robocze oraz
konferencje o szerszym zakresie, a ich wynikiem są
publikacje naukowe. Przewodniczącym czeskiej części komisji jest Zdeněk Beneš, pozostali członkowie
to m.in. Blažena Gracová, Dagmar Hudecová i Denisa
Labischová, w skład niemieckiej części komisji wchodzą Manfred Alexander, Robert Maier, Robert Luft,
Theresa Langer i inni.
Tematyczne ukierunkowanie wspólnych konferencji stopniowo się rozwija, eksperci omawiali np. temat
kluczowych wydarzeń w powojennej historii – lata
1968 i 1989 – na XII konferencji w Pradze w 2012 roku,
omawiano związek między historią nauczaną w szkołach i edukacją medialną. Tematem ostatniej konferencji odbywającej się w roku 2014 w Breitenbrunn były
aspekty środowiskowe nauczania historii na przykładzie historii wydobywania uranu2.
Również współpraca czesko-polska w zakresie podręczników ma długą tradycję. Grupa robocza
do analizy podręczników szkolnych powstała przy

D. Labischová, Zpráva z XIII. česko-německé konference o školním dějepisu konané 20.–22. listopadu 2014, „Pedagogická Orientace“, roč.
25, 2015, č. 2, s. 302–305.

W ostatniej dekadzie czeski system edukacyjny został zasadniczo zreformowany w kierunku wzmocnienia autonomii szkół w określaniu treści kształcenia
3

Język – Szkoła – Przestrzeń jako determinanty rozwoju kultury Śląska Cieszyńskiego, Czeski Cieszyn 2012.
B. Gracová, D. Labischová, J. Szymeczek, Vzájemný obraz souseda v polských a českých školních učebnicích, Ostrava 2014. Na wstępie zamieszczono szczegółowy przegląd dorobku Komisji do spraw Podręczników.
4
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Miejsce historii w czeskim programie
nauczania w szkołach średnich

i strategii kształcenia. Reforma wprowadzana od 2005
roku polegała głównie na utworzeniu dwustopniowych programów nauczania, tzw. curriculum. Na poziomie centralnym (państwowym) powstały tzw. ramowe programy kształcenia dla poszczególnych typów
szkół, na poziomie szkolnym następnie zespoły nauczycieli tworzyły własne szkolne programy nauczania.
Nowe programy przyniosły kilka istotnych zmian.
Przede wszystkim wprowadziły tzw. kompetencje
kluczowe, których kształcenie powinno się stać priorytetem dla całej edukacji szkolnej. Są to umiejętności,
które powinni osiągnąć uczniowie, kończąc dany etap
kształcenia (nie są one ukierunkowane na konkretne
przedmioty). Chodzi o kompetencje uczenia się, rozwiązywania problemów, komunikacji, kompetencje
społeczne, osobowe i obywatelskie.
Na nowo została również zbudowana struktura poszczególnych dyscyplin szkolnych – podkreślono integrację i interdyscyplinarność w postaci tzw. edukacyjnych obszarów zawartości obejmujących poszczególne
przedmioty nauczania. Przykładem jest dziedzina edukacyjna pt. „Człowiek i społeczeństwo”, zawierająca dla
szkół podstawowych przedmioty takie jak wychowanie
obywatelskie i historia, dla czeskiego gimnazjum podstawy nauk społecznych i obywatelskich, historię i geogra ię.
Poszczególne szkoły mają możliwość ich pełnej lub częściowej integracji. Każdy przedmiot ma centralnie zdeiniowany program nauczania – curriculum, który nie
jest obligatoryjny, i tzw. oczekiwane rezultaty – osiągnięcia, które muszą zostać zdobyte.
W celu wzmocnienia elementu kształtującego edukację
(postawy i wartości) w ramowych programach zamieszczono sześć tzw. przekrojowych tematów, które dotyczą
współczesnych potrzeb wychowawczo-edukacyjne społeczeństwa, rozwijają i pielęgnują ogólną osobowość ucznia.
W przypadku szkół podstawowych chodzi o takie problemy, jak: wychowanie demokratycznego obywatela, edukacja osobowościowa i społeczna, wychowanie do myślenia
w kontekście europejskim i globalnym, edukacja medialna

z doświadczeń innych krajów

Stałej Wspólnej Czesko-Polskiej Komisji Nauk Humanistycznych przy Ministerstwie Szkolnictwa, Młodzieży i Sportu Republiki Czeskiej i Ministerstwie Edukacji
Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej (Stálá společná
česko-polské komise humanitních věd při MŠMT ČR
a MEN PR) w połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku
i działała do 2006 roku. Komisja skupiała uwagę przede wszystkim na problematyce wzajemnych czesko-polskich stereotypów i możliwości ich przezwyciężenia, zwłaszcza w nauczaniu historii.
Wyniki tych badań zostały zaprezentowane
na wielu konferencjach i warsztatach („Młodzież
czeska i polska o sobie” / „Česká a polská mládež
o sobě”, „Nauczanie historii w szkołach i przezwyciężanie stereotypowych wizerunków sąsiednich narodów” / „Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů”, „Czeska i polska
tradycja historyczna i jej związek z teraźniejszością” / „Česká a polská historická tradice a její vztah
k současnosti”, „Miejsce historii i rola nauczyciela
w kształtowaniu społeczeństwa wielokulturowego”
/ „Místo historie a úloha učitele při formování multikulturní společnosti”), a następnie opublikowane.
Po ukończeniu działalności Komisji badania nie zostały przerwane ani po stronie czeskiej, ani po stronie
polskiej, o czym świadczy np. publikacja Język – Szkoła
– Przestrzeń / Jazyk – Škola – Prostor3. Nowy rozdział
w polsko-czeskiej współpracy w tej dziedzinie stanowi działalność grupy roboczej do analizy podręczników szkolnych przy Polsko-Czeskiej Towarzystwie
Naukowym (Polsko-česká vědecká společnost). Przewodniczącą z polskiej strony jest Danuta Konieczka-Śliwińska, z czeskiej natomiast Blažena Gracová. Dotychczasową działalność dotyczącą przede wszystkim
analizy polskich i czeskich podręczników do historii
poszerzono również o media edukacyjne innych
przedmiotów, literatury czeskiej i polskiej, edukację
obywatelską oraz geogra ię.
W 2013 roku Ostrawa gościła uczestników konferencji „Wzajemny obraz sąsiada w polskich i czeskich
podręcznikach szkolnych” („Vzájemný obraz souseda
v polských a českých školních učebnicích”), w 2015
roku w Pradze odbyła się konferencja „Wizerunek
okresu socjalizmu we współczesnych polskich i czeskich podręcznikach szkolnych” („Obraz období socialismu v současných polských a českých školních
učebnicích”). Zaprezentowane referaty będą następnie
opublikowane4.

z doświadczeń innych krajów

i edukacja wielokulturowa (w gimnazium ostatnich pięć
wymienionych). Przenikanie pierwszego i drugiego stopnia
edukacji przez poszczególne przedmioty i ich implementacja jest możliwa albo przez włączenie do poszczególnych
przedmiotów, albo przez integrację w postaci nowo utworzonych samodzielnych przedmiotów, albo przez realizację
w formie interdyscyplinarnych projektów5.
Dla czeskiego nauczania historii charakterystyczne
są cykliczne (spiralne) plany nauczania. W czteroletnim gimnazjum oraz na wyższym stopniu gimnazjum
wieloletniego (16–19 lat) historia jest ponownie omawiana wg porządku chronologicznego od pradziejów
do teraźniejszości. Wiedza nabyta w szkole podstawowej jest pogłębiana i systematyzowana. Podejście
to jest jednak związane z pewnymi skutkami negatywnymi, ponieważ zazwyczaj wiedza, umiejętności czy też
system wartości nabyte podczas kształcenia w szkole
podstawowej nie są rozwijane w pożądany sposób, są
one bowiem tylko powtarzane i rozszerzane.

Alternatywna wersja
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Krytyka aktualnej postaci planów nauczania, tzw.
curriculum historii, dla gimnazjum zakończyła się
utworzeniem propozycji alternatywnej wersji przedmiotu: historia dla gimnazjum czteroletniego oraz dla
wyższych stopni gimnazjum wieloletniego (Návrhu
alternativní verze vyučovacího předmětu Dějepis
pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň víceletého
gymnázia)6. Od roku 2011 propozycja ta była weryikowana w ramach pilotażu w wybranych szkołach
średnich. W tej alternatywnej wersji treści kształcenia historycznego zostały podzielone na dwa etapy.
W pierwszej i w drugiej klasie przyjmuje się,
że wiadomości uzyskane w szkole podstawowej
zostaną usystematyzowane za pomocą chronologicznie przedstawianych pięciu okręgów tematycznych. Dwa z nich zajmują się najważniejszymi
epokami i wydarzeniami, które obrazują rozwój
społeczeństwa aż do wybuchu pierwszej wojny
światowej. Następne trzy zajmują się historią XX
i XXI wieku, dzieje najnowsze są zatem akcentowane najbardziej. Na drugim etapie (w trzeciej
i czwartej klasie gimnazjum czteroletniego oraz
w korespondujących klasach w gimnazjum wieloletnim) chodzi o kurs specjalistyczny (Specializační kurz), który jest podzielony wg dziewięciu
tematów. Przedstawiona propozycja jest zatem
kombinacją chronologicznego i tematycznego podejścia do historii. Tematami do wyboru w ramach
kursu specjalistycznego są: Państwa i rządy, Konflikty i ich rozwiązywanie, Równość i nierówność
we społeczeństwie, Migracja – przenikanie i star5

cia kultur, Temat wybieralny z dziejów regionálních
albo miejscowych, Ekspansja, kolonizacja i dekolonizacja, Idee i ideały (nauka, sztuka, wiara).
Oprócz tego powstają również propozycje regionalnego curriculum na terenach leżących na pograniczu
z innymi państwami, np. polsko-czeskie regionalne
curriculum, które zostało utworzone w latach 2011–
2013 w ramach projektu ESF „Historia ponad granicami”.
Aktualnie przygotowywane są pewne zmiany
istniejącego curriculum, prowadzone są rozmowy
na temat egzaminu maturalnego na wzór polskiej
reformy, a także o potrzebie opracowania standardów kształcenia dla szkół podstawowych, jak również dla szkół średnich.

Podręcznik historii
– optymalność i stan rzeczywisty
Podręcznik do historii jest nie tylko podstawowym środkiem edukacyjnym, lecz także środkiem dydaktycznym systematycznie używanym na ziemiach
czeskich od XIX wieku. Współczesnie jednak trzeba
bronić klasycznego podręcznika przede wszystkim
przed jego największemu konkurentem, którym jest
podręcznik multimedialny, umożliwiający transmisję
informacji tekstowych, wizualnych oraz dźwiękowych.
Zaletą tego rodzaju podręcznika jest to, że uczeń może
pracować interaktywnie z jego poszczególnymi komponentami, a to dziś bardzo popularne aktywne podejście do nauki.
Jednak klasyczny podręcznik nadal zajmuje urzywilejowane miejsce w procesie nauczania, przede
wszystkim ze względu na łatwy dostęp, precyzyjność,
ekonomiczność i łatwe zastosowanie7. Podręcznik
można postrzegac jako zwierciadło kanonu wiedzy
szkolnej – kanonu treści oraz jej interpretacji. Trzeba
jednak rozważyć, czy takie stwierdzenie można zastosować również w chwili, kiedy materiał z tego samego
przedmiotu, przeznaczony dla tej samej klasy i dla tego
samego rodzaju szkoły, znacznie różni się w zależności
od wydawnictwa, w którym dany podręcznik powstał8.
Podręczniki do historii muszą uzyskać zatwierdzenie z czeskiego ministerstwa zarządzającego oświatą,
które jest wystawiane na co najmniej dwa lata i nie
dłużej niż na sześć lat. Istnieje jednak możliwość jego
przedłużenia, pod warunkiem wydania serii naukowej,
która obejmuje cały materiał historii dla odpowiedniego poziomu kształcenia. Drugim warunkiem jest zastosowanie się do aktualnych wskazówek i regulaminów
Ministerstwa Szkolnictwa, Młodzieży i Sportu Republiki Czeskiej wraz z postulatami mniejszości etnicznych
lub wyznaniowych. Wybór podręczników do historii

www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/skolskareforma/ramcove.
Návrh alternativní verze vyučovacího předmětu Dějepis pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň víceletého gymnázia (2010), Praha.
7
B. Gracová, Dějepisná učebnice z pohledu empirického výzkumu, „Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity”, Řada společenských věd, 27/2013/1, s. 163–172.
8
M. Nogová, M. Reiterová (red.), Kurikulum a učebnice z pohľadu pedagogického výskumu,Bratislava–Brno 2009.
6

Badania empiryczne
współczesnego nauczania historii
w szkołach podstawowych i średnich

9

B. Gracová, Dějepisná učebnice..., s. 163–172.

Propozycje ulepszenia nauczania historii
Na pytanie, co pomogłoby w otymalizacji nauczania
historii, zwłaszcza nauczyciele pracujący w gimnazjum
albo w średnich szkołach zawodowych jednomyślnie
odpowiadali, że rozwiązaniem byłaby większa liczba
lekcji historii (56% gimnazjum, 26% średnie szkoły
zawodowe)11. Już od dłuższego czasu obowiązujący
standard dwóch lekcji tygodniowo dla znacznej liczby
szkół jest nie do przyjęcia (liczba lekcji obowiązkowych, które są określone planem nauczania, jest niska,
większa liczba lekcji zależy od preferencji dyrekcji danej szkoły). Ponadto część nauczycieli jest niezadowolona z aktualnego curriculum i chętnie przyjęłaby
wprowadzenie zmian. Również dobry podręcznik
w formie zeszytu roboczego mógłby być impulsem dla
nauczycieli do bardziej systematycznej pracy z tym
środkiem dydaktycznym na lekcjach historii. Nadmierne zastępowanie podręcznika wykładem nauczyciela,
któremu często towarzyszy dyktowanie do zeszytu,
albo materiały własnej prowinencji prowadzi do tego,
że na uczniów nie oddziałują wrażenia obrazowe. Nie
mają oni możliwości konfrontacji różnych podejść
do wydarzeń historycznych, czyli tzw. zasady wielu
perspektyw. Uczniowie różnych rodzajów szkół podczas takiego stylu nauki nie mogą sobie przyswoić potrzebnych kompetencji dla pracy z tekstami pisanymi
i obrazowymi, a co za tym idzie – kompetencji własnego kształcenia.
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Badania empiryczne, mające na celu sprawdzenie
aktualnego stanu nauczania historii w czeskich szkołach, króre zostały zrealizowane w latach 2005–2014,
niejednokrotnie potwierdziły, że podręcznik szkolny
nadal jest niezastąpionym środkiem dydaktycznym
przede wszystkim w szkołach podstawowych oraz
w niższych klasach czeskiego gimnazjum. Podręczniki
te są darmowo wypożyczane uczniom podczas roku

szkolnego. Większość nauczycieli w gimnazjum dodatkowo przygotowuje własne materiały do nauki historii. Podręcznika do historii na lekcjach systematycznie
używa więcej niż połowa nauczycieli w szkołach podstawowych, jednak tylko jedna czwarta pedagogów
w szkołach średnich, którzy używają go sporadycznie.
Jedna dziesiąta nauczycieli w ogóle nie korzysta z podręczników szkolnych.
Koresponduje to też z opinią nauczycieli historii,
którzy oświadczyli, że różne rodzaje źródeł wykorzystują na lekcjach raczej w ramach wyjątku. Tylko
niespełna jedna trzecia nauczycieli uważa, że ważna
jest analiza źródeł pisanych oraz zdjęć, jedna piąta pedagogów systematycznie wykorzystuje w ramach lekcji
ilm dokumentarny. Karykatury i a isze systematycznie
w ramach lekcji wykorzystuje tylko 8% nauczycieli,
a jedna trzecia w ogóle nie uwzględnia tych źródeł.
W środowisku czeskim do tej pory nie jest wywierana presja na nauczycieli, tak jak jest to w Polsce
w związku z nową maturą, żeby swój styl nauczania
w jakiś sposób zmienili. W podręcznikach do historii
są wprawdzie zamieszczone karykatury w mniejszej
liczbie niż na przykład w Niemczech albo w Austrii, ale
można tam znaleźć dużo ciekawych tekstów ikonograicznych, również podczas przedstawiania polskiej historii, jak można zauważyć w poniżej zamieszczonym
przykładzie10.

z doświadczeń innych krajów

jest szeroki, zwłaszcza tych przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych i niższych klas czeskiego
wieloletniego gimnazjum (klasy te są podobne do polskiego gimnazjum).
Autorzy najnowszych podręczników uwzględnili
zapotrzebowanie na nowoczesny podręcznik. Udało
im się przygotować bardzo dobrze opracowaną serię
pod względem dydaktycznym, która została uzupełniona zeszytem ćwiczeń i często także poradnikiem
metodycznym dla nauczycieli. Można też zauważyć
dużą różnicę w kierunku ułatwienia językowego tekstów, był to bowiem problem, który od lat obciążał czeskie podręczniki. Liczba komponentów obrazowych
podręczników zbliżyła się do wymaganego standardu,
by teksty werbalne i ikoniczne były zakomponowane
równoważnie. Z biegiem czasu poprawa nastąpiła
również w aspekcie dydaktycznym. Pytania i zadanie przekraczają wytyczone ramy tradycyjnej orientacji na faktogra ię, zadania te starają się ukierunkować uczniów na wyszukiwanie informacji, powiązań
z wcześniej omawianymi tematami czy też ukazanie
obszarów wspólnych między różnymi kierunkami.
Niektóre serie podręczników dysponują również wersją interaktywną9.
Mankamentem rynku podręczników szkolnych jest
nowa seria przeznaczona dla gimnazium czteroletniego
(podobnego do polskiego liceum), ponieważ do tej pory
wydrukowano tylko podręcznik dziejów najnowszych
uzupełniony zeszytem ćwiczeń. Nowe podręczniki
i materiały do historii dla szkół średnich nie istnieją.
Jest to spowodowane brakiem zainteresowania wydawaniem podręczników dla tego stopnia edukacji przez
wydawnictwa specjalizujące się w podręcznikach szkolnych (Fraus, SPN, Albra, Nová škola, Didaktis). Z jednej
strony wydatki są dla nich nieopłacalne (mniejsza liczba
szkół średnich niż szkół podstawowych, małe zainteresowanie wśród pedagogów), z drugiej strony w szkołach
średnich uczniowie kupują podręczniki sami.
W czeskich podręcznikach do historii nadal nie zamieszcza się informacji metodycznych, jak na przykład
w podręcznikach niemieckich lub austriackich. Właśnie
w tych informacjach można znaleźć podstawowe wskazówki do kształcenia ukierunkowanego empirycznie,
w którym używane są różne środki dydaktyczne.

z doświadczeń innych krajów

Niektóre z przytoczonych braków nauczyciele zastępują wykorzystaniem portali oraz płyt DVD. Większość nauczycieli historii zna wspomniany wyżej portal Moderní dějiny, a 8% z nich również materiały, które
są na nim umieszczone, wykorzystuje na lekcjach.
Najczęściej chodzi o prezentacje multimedialne, karty
pracy oraz poradniki metodyczne. Artykułami i pracami naukowymi, które również znajdują się na tym portalu, interesuje się tylko jedna piąta pedagogów. Portal
ten jest znany również około połowie uczniów, jednak
są oni bardzo rzadko jego aktywnymi użytkownikami. Trzeba jednak podkreślić, że około jednej trzeciej
studentów korzysta z tego portalu podczas przygotowywania własnych referatów i prac seminaryjnych.
Zainteresowanie pedagogów płytami DVD jest o wiele
mniejsze, na lekcjach historii wykorzystuje tę możliwość zaledwie jedna czwarta nauczycieli12. Jedna piąta
nauczycieli w szkołach podstawowych (a 7% w szkołach średnich) domaga się utworzenia centralnego
metodycznego portalu dla przedmiotu historia, który
z pewnością przyśpieszyłby i ułatwiłby przygotowanie
się do lekcji.

Wyzwania
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Mimo dużego wysiłku wszystkich kompetentnych
osób, które biorą udział w procesie historycznej edukacji młodzieży, wyniki tej edukacji nie przynoszą pełnej
satysfakcji. Choć podręczniki są bardziej wartościowe,
istnieje też duża liczba innych materiałów dydaktycznych, a dla nauczycieli są organizowane różne kursy
metodyczne i przedmiotowe, to jednak większość pedagogów nadal prowadzi wykłady w tradycyjny sposób. Aktualna wiedza i kompetencje kształconej młodzieży też nie są podstawą do wielkiego optymizmu.
Jednak trzeba podkreślić to, że zainteresowani nauką
historii uczniowie mają do dyspozycji dużą liczbę źródeł i informacji, a wielu z nich potra i je skutecznie

wykorzystać. Czeskie podręczniki szkolne do historii
przedstawiają historię obiektywnie, bez emocji, podchodzą do niej z wielu perspektyw, dzięki temu udaje
się przezwyciężyć wiele stereotypów, również tych
polsko-czeskich. Dowodem na to są wyniki przeprowadzonych analiz treści, co potwierdza również jeden
z najnowocześniejszych podręczników do historii13.

Na drugim brzegu rzeki Olzy żyje Jacek
niewiele metrów dzieli go ode mnie
więc ślemy sobie choć pozdrowień race
dwaj sojusznicy i dwie bliskie ziemie
Z brzegów puszczamy kaczki dla zabawy
gdy jeden wygra drugi robi grandę
kręcą głowami czesko-polskie baby
bo uprawiamy własną propagandę14
Jaromír Nohavica

10

M. Hlavačka, Novověk. Dějepis pro gymnázia a střední školy 3, Praha 2001, s. 74–75.
Ostatnie dane z roku 2014: J. Janková, Funkčnost zařazení a míra využívání vybraných komponent současných dějepisných učebnic, Ostrava
2014. Diplomová práce, s. 90–114.
12
A. Josková, A. Abelová, Současné dějepisné učebnice a další edukační materiály k československým dějinám období 1968–1989. (Obsahová
analýza edukačních médií a empirický výzkum), Opava 2014, s. 112–164.
13
F. Parkan, T. Mikeska, M. Parkanová, Dějepis 9. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, Plzeň 2011, s. 14–15.
14
W tłumaczeniu Renaty Putzlacher.
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Teaching history in the Czech Republic
Teaching history in the Czech Republic is partly influenced by experience of Poland and Germany, and for the past few
years it has undergone several changes. In the recent years emphasis has been put on modern history, analysis of historical sources, different attitudes towards facts’ interpretation, and everyday life of people became in the centre of interest,
instead of dominating so far political history. There are different initiatives undertaken to overcome arising problems such
as not sufficient institutional base, lack of cooperation between different elements of the professional environment, history
teaching programs which are criticized and ought to be reformed, or traditional schoolbooks which compete with the multimedia ones. It is worth mentioning that the Czech historians cooperate with Polish and German counterparts, looking for
solutions to improve history teaching.
Tłumaczyła: Magdalena Śnieć

historia i style

Il. 8. Dom z Chimerami w Kijowie; źródło: fotolia

Michał Pszczółkowski

A

43

Wiadomości Historyczne 1/2016

rchitektura XIX wieku, stojąca pod znakiem historyzmu i wariantów „neo” minionych epok, w miarę rozwoju technicznego i przemysłowego „wieku
pary i elektryczności” zaczęła popadać w coraz
większą niełaskę. Nowe materiały budowlane – stal,
szkło i żelbet – domagały się nowej estetyki. Architekci
coraz wyraźniej dostrzegali anachronizm kostiumów antycznych i gotyckich, coraz głośniej wyrażali konieczność
wypracowania nowych możliwości w projektowaniu.
Na fali tych dążeń narodziła się secesja – pierwszy nowy
styl XX wieku.
Secesja to kierunek, który objął wszystkie dziedziny
działalności artystycznej: od architektury, przez malarstwo i rzeźbę, do mebli, ceramiki, biżuterii, ubiorów
i tkanin. Programowym zadaniem secesji było odejście
od historyzmu, stąd pochodzi też jej nazwa oznaczająca „oddzielenie, odłączenie”. Postulowaną nowość stylu
uzyskiwano – jak i wcześniej – za pomocą ornamentu,
tym razem jednak nie odwoływał się on do antycznych
porządków architektonicznych czy barokowych aplikacji
rzeźbiarskich, ale był tworzony na bazie natury, motywów roślinnych i zwierzęcych; sięgano też po inspiracje
orientalne i japońskie. Charakterystycznym środkiem
secesji stały się więc płynne, faliste linie, formy unikające
symetrii, miękko ukształtowane bryły i wnętrza. Cechy te
są widoczne w belgijskiej i francuskiej art nouveau, można je też dostrzec w twórczości jednego z największych

indywidualistów architektury XX wieku – Katalończyka
Antonio Gaudíego. Oryginalne formy secesyjne zostały
wypracowane w Wiedniu (Otto Wagner) i Budapeszcie
(Ödön Lechner).
W architekturze ziem polskich nie znajdziemy może
tak niezwykłych realizacji jak Casa Battló w Barcelonie (il.
1) czy Hôtel Tassel w Brukseli (il. 2), tym niemniej estetyka secesyjna wycisnęła na polskiej architekturze wyraźne
piętno. Krzywolinijne, organiczne formy, często łączone
z elementami historyzmu, widoczne są w architekturze
kamienic i willi wielu polskich miast: Warszawy, Poznania, Łodzi czy Torunia. Polska secesja jest zróżnicowana, na ziemiach zaboru pruskiego dominowały bowiem
wpływy berlińskie, rosyjskiego – petersburskie, w Galicji
zaś – wiedeńskie.
Do najbardziej interesujących efektów doszli przedstawiciele środowiska krakowskiego. To w Krakowie
najwcześniej przejawiły się dążenia do indywidualnych,
twórczych rozwiązań, które miały przełamać dominację
historyzmu. Takim „krakowskim Gaudím” był Teodor Talowski, który między innymi zaprojektował ciąg kamienic
przy ulicy Retoryka. Budynki te noszą przedziwne nazwy:
„Pod Pająkiem”, „Pod Śpiewającą Żabą”, „Festina Lente”
(il. 3) czy „Faber est suae quisque fortunae”. Projektant
komponował w sposób swobodny i pozbawiony sztywności historyzmu, posługiwał się cegłami o indywidualnie
kształtowanych fakturach i kolorystyce, twórczo operował napisami i sentencjami, parafrazował detale historyczne w niespotykany dotąd sposób; w elewacjach pojawiają się przedstawienia zwierząt, fantastyczne stwory,
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a nawet… kule armatnie, które niby przypadkiem utkwiły
w murze.
Właściwa secesja dotarła do Krakowa w końcu XIX
wieku, tra iając na podatny grunt, związany z aktywnym
środowiskiem artystów młodopolskich. Jedną z najwcześniejszych, a jednocześnie bardzo już dojrzałą realizacją jest tzw. Dom Sztuki (il. 4) – pawilon wystawowy
Krakowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych
przy placu Szczepańskim. Projektant (Franciszek Mączyński) posłużył się naczelną ideą secesji wiedeńskiej
– chodzi o tzw. Gesamtkunstwerk, tj. zasadę całościowego kształtowania budynku jako dzieła sztuki, łączącego
architekturę, malarstwo i rzeźbę. Wyraźnie secesyjny
posmak nadaje temu gmachowi portyk kolumnowy z kolumnami secesyjno-jońskimi, zwieńczony bardzo charakterystyczną dla kierunku maską: w tym przypadku jest
to maska Apollina w słonecznej aureoli. W elewacjach
bocznych umieszczono popiersia XIX-wiecznych wybitnych artystów krakowskich. Całą bryłę opasał wieńczący
fryz z antykizująco-secesyjnym w formie, symbolicznym
przedstawieniem zmienności losów artysty autorstwa
malarza Jacka Malczewskiego.
Secesja cieszyła się w Krakowie dużą popularnością,
dekoracje tego nurtu weszły do wnętrz kawiarni, budynków użyteczności publicznej, a nawet kościołów. Nawet
przy Rynku Głównym, obok Kościoła Mariackiego stanęła kamienica secesyjna, znana jako Dom Czynciela (il. 5).
Do najbardziej znanych wnętrz należy słynna krakowska
kawiarnia „Jama Michalika”, secesyjna w pełnym tego znaczeniu słowa. Wszystkie elementy – meble, drzwi, lustra,
lampy itd. – zostały ukształtowane według zasad nowego stylu, operującego falistymi, organicznymi wykrojami.
Dzięki tak kompleksowemu potraktowaniu projektu uzyskano niezwykle spójną całość.
Do najbardziej wziętych przedstawicieli krakowskiej secesji należał Stanisław Wyspiański, autor wnętrza gmachu Towarzystwa Lekarskiego w Krakowie
(il. 6). Klatka schodowa w hallu otrzymała balustradę

Il. 1. Casa Battló w Barcelonie; źródło: fotolia
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Il. 2. Hotel Tassel w Brukseli – wnętrze; źródło: Wikimedia Commons

Il. 3. Kamienica „Festina lente” w Krakowie; fot. autor

w postaci gęsto splecionych gałązek i liści kasztanowca

Il. 4. Pałac Sztuki w Krakowie; źródło: fotolia

historia i style

áIl. 6. Wnętrze Domu Lekarskiego w Krakowie; źródło: Wikimedia Commons
ãIl. 5. Kamienica Czynciela w Krakowie; źródło: fotolia
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wie (il. 8), luksusowy budynek mieszkaniowy, wybudo(motyw kasztanowca, związany z Plantami, jest dość
wany w latach 1901–1902 według projektu polskiego arczęstym tematem krakowskiej secesji), podobne motywy
chitekta Władysława Horodeckiego. Na gzymsie wieńcząbudują dekoracyjny fryz pod su item hallu, w oknach zaś
cym zasiadły egzotyczne zwierzęta, fantastyczne postaci,
znalazły się witraże, tworzące wspólnie alegorię układu
przedziwne stwory i morskie dziwolągi, tworząc jedyną
słonecznego pod tytułem „Apollo spętany”. Secesyjne
w swoim rodzaju attykę. Dom pod Chimerami to reawitraże projektu Wyspiańskiego o charakterystycznym,
lizacja znana i popularna wśród dzisiejszych kijowian,
wijącym się rysunku ozdobiły też wnętrze krakowskiego
nie tylko ze względu na oryginalność architektoniczną,
kościoła franciszkanów (il. 7).
ale też wiele związanych z nią legend. Jedna z nich mówi
Artysta wykonał ponadto projekty witraży do katedry
o klątwie, jaką architekt rzucił na mieszkańców kamieniwawelskiej; wówczas nie doczekały się realizacji, wykonacy po przymusowej z niej wyprowadzce. Rzeczywiście,
no je dopiero w latach 2005–2007. Obecnie można je powszyscy wcześniej czy później zbankrutowali, ostatni
dziwiać w Pawilonie Wyspiański 2000. Witraż, od czasów
stracili majątki w czasie rewolucji październikowej.
gotyku właściwie niestosowany, stał jednym z ulubionych
Secesja to krótki okres, trwający zaledwie około
technik secesji ze względu na wyraźny kontur i płaską
dziesięciu lat. Jej znaczenie jest duże
plamę barwną, a także upodobanie arze względu na wyłom, jaki uczyniła
tystów tego nurtu do układów pionow architekturze historyzmu, jako prowych: obrazy secesyjne często miały
pozycja nowego stylu nie zdała jednak
formę wąskich, wysokich prostokątów,
egzaminu. Największym jej grzechem
stosowano motywy wertykalne i strzebyło przywiązywanie nadmiernej wagi
liste (wysmukłe postacie, długie łodygi
do ornamentu i dekoracji: dała tylko
roślin). Stąd witraż w architekturze sepozór nowoczesności, zastępując orcesyjnej występuje powszechnie i to nie
nament historyczny ornamentem secetylko we wnętrzach kościelnych: witrasyjnym. Z kolei w warunkach polskich,
żami zdobi się domy, sklepy, kawiarnie,
zwłaszcza w połączeniu z historyzmem,
hotele i banki.
była zbyt mało „swojska”. W 1908 pisaPewną ironią historii jest to, że najno na temat architektury lwowskiej:
większe dzieła polskiej sztuki secesyj„dom żywcem z Wiednia przeniesiony,
nej znajdują się poza granicami krajeden, drugi, trzeci… Lemberger-wieju. Jedno z nich to dzieło życia Józefa
ner-barock-secessions-stil – z czasów,
Mehoffera, jednego z największych
kiedy secessya w powijakach była, tylmistrzów secesji – witraże wykonane
ko nieco tańszy, gdyż co drogo koszdla wnętrz katedry w szwajcarskim
tui, u Lwowi si nie podobi. Wstrętne!”.
Fryburgu. Nad realizacją tego projektu
W atmosferze zbliżającego się kon liktu
artysta pracował ponad 40 lat! Niezwyna skalę światową i wiązanych z nim
kle dekoracyjne, oszałamiające wręcz
nadziei na odzyskanie niepodległości
pod względem bogactwa ornamentów,
oczekiwano raczej stylu, który sposób
barw i form witraże przedstawiają
przystępny dla wszystkich ożywi naroświętych, sceny biblijne i sceny z dziejów miasta. Drugie dzieło to realizacja Il. 7. Bóg Ojciec – witraż w kościele franciszkanów dową tradycję. Poszukiwania nowych
inspiracji trwały nadal.
niezwykła – Dom z Chimerami w Kijo- w Krakowie; źródło: Wikimedia Commons
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W dydaktycznej „eksploatacji” zjawiska rekonstrukcji historycznych na pierwszy plan
wysuwają się: udział uczniów jako widzów w inscenizacjach i udział rekonstruktorów
w lekcjach historii. Obie formy są zdecydowanie zbyt rzadko obecne w edukacji szkolnej
– i to na każdym z jej poziomów.

Rekonstrukcje historyczne
z perspektywy dydaktyka historii
Jan Chańko
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przypadku pierwszym trudności organizacyjne (imprezy w okresie wakacyjnym lub daleko od szkoły) i finansowe (koszty dojazdu)
potrafią skutecznie zniechęcić do organizacji
wycieczki. Ale walory dydaktyczne wynagradzają wysiłki: zetknięcie się ze starannie odtworzonym przebiegiem wydarzenia, przedmiotami „z epoki”
to przeżycie, które potrafi doprowadzić niektórych uczniów do trwałego zainteresowania historią. Zobaczą ją bowiem w formie dynamicznej, trójwymiarowej,
a może też zapachowej i smakowej, czego nie są w stanie dokonać nawet współczesne media.
Np. w odniesieniu do rekonstrukcji związanych
z I wojną światową dotyczy to szeroko rozumianej „infrastruktury” pól bitewnych (okopy, ziemianki itp.),
twierdz i innych dzieł forty ikacyjnych, np. Giżycka,
Modlin, Przemyśla czy Torunia (forty, bunkry). Sztuczne
dymy tworzą umowną atmosferę ataku gazowego (Bolimów) czy zasłon dymnych stosowanych podczas ataku
piechoty. Są też odgłosy: huk wystrzałów i okrzyki. Jeśli można następnie dotknąć umundurowania, oporządzenia i uzbrojenia żołnierzy niemieckich austriackich,
rosyjskich, to dla uczniów doświadczenie i przeżycie.
Zobaczą też oni autentyczny trud, zaangażowanie rekonstruktorów. I może się zastanowią: skąd taka pasja
się bierze, albo poczują, że ich ona też ogarnia.

W

Przygotowanie
Z edukacyjnego punktu widzenia istotne jest,
by udział w wycieczce na rekonstrukcję lub insceni1

zację poprzedziło wprowadzenie w formie przygotowanych przez uczniów informacji z Internetu albo
z ogólnodostępnej literatury: o epoce, o wydarzeniu, o biorących w nim udział osobach. Istotne jest
też „skonsumowanie” nabytej wiedzy przez omówienie na lekcji, konkurs (ale lepiej nie przez pracę klasową).

Zarażanie historią
Jeśli zaś rekonstruktorzy przybędą do szkoły, mamy
do czynienia z „bliskimi spotkaniami” z tymi pasjonatami. Zapewne powiedzą, skąd u nich te zainteresowania i jak się one rozwijały. Opowiedzą o swej grupie
rekonstrukcyjnej, jak powstała i jakim historycznym
kontekstem się zajmuje. Przybliżą charakterystykę
tej epoki czy okresu. Zademonstrują elementy stroju,
uzbrojenie, narzędzia pracy. Pojawia się też, w odniesieniu jednak raczej tylko do XX wieku, możliwość pokazania fotogra ii, map, dokumentów, krótkich autentycznych ilmów z wydarzeń wojennych czy też takich,
które realizowane są obecnie, ale dotyczą tamtego
okresu. Daje to możliwość „wielozmysłowego wchłaniania historii”.
Istotne jest jednak, by ci rekonstruktorzy, którzy decydują się na wizyty na lekcjach, stosowali proste zasady dydaktyczne: dostosowanie narracji do poziomu
wiekowego uczniów, unikanie nadmiernego uszczegółowienia, wprowadzanie elementów aktywizacji uczniów, a nie wyłącznie form wykładów z pokazami. To te
potknięcia dydaktyczne, które obecnie dają się zauważyć, rzutują negatywnie na dalszą współpracę rekonstruktorów ze szkołami1.

Aspekty te poruszał już na tych łamach R. Nowakowski, Żywe lekcje historii – pomocna dłoń w edukacji historycznej, „Wiadomości Historyczne” 2012, nr 2, s. 51–53, 58–66.
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Materiały do rekonstrukcji
W przestrzeni medialnej, w Internecie, zwłaszcza
w ramach często odwiedzanego przez uczniów serwisu YouTube, spotykamy liczne, dłuższe i krótsze ilmy
z rekonstrukcji historycznych. To materiał dydaktyczny
równie cenny, a wygodniejszy w użyciu niż fragmenty
historycznych ilmów fabularnych.
Coraz częściej na kartach podręczników i zeszytów
ćwiczeń (historia i społeczeństwo – szkoły podstawowe; historia; historia i społeczeństwo. Dziedzictwo
epok – szkoły ponadpodstawowe) można spotkać jako
materiał ilustracyjny fotogra ie pochodzące z rekonstrukcji historycznych: wydarzeń (zwłaszcza bitwy),
postaci (zwłaszcza rycerze + konie, żołnierze). Są bardzo realistyczne, choć nie zawsze w podpisie dowiadujemy się, że nie pochodzą ze swej epoki. Tego rodzaju materiały można także spotkać w przeznaczonych
do użytku szkolnego multimediach.

Korzyści i zagrożenia
Istnieje także potrzeba zwrócenia uwagi na aspekty
wychowawcze, zarówno oddziaływania GRH na uczniów, widzów i obserwatorów, jak i na samych uczestników, członków grup rekonstrukcyjnych. Współczesna
pedagogika i dydaktyka dalekie są od oddzielania treści
poznawczych i umiejętności od walorów wychowawczych. Zatem ta separacja jest nieco sztuczna. Korzyścią
jest przede wszystkim to, że to nie tylko materiał poglądowy na lekcję historii, to wychowanie w ogóle i jakiś
aspekt wychowania obywatelskiego.
Warto także wspomnieć o pewnych zagrożeniach.
Zatem tytuł tego tekstu mógłby brzmieć: Dydaktyczne
i wychowawcze walory (i zagrożenia) działalności grup
rekonstrukcji historycznych w procesie edukacji historycznej młodzieży (i nie tylko), a jeszcze w celu uczynienia tytułu bardziej barokowym, z podtytułem Oczami
dydaktyka historii. Ów podtytuł ma o tyle sens, że dostrzegam wartości poznawcze inscenizacji historycznych także dla innych przedmiotów szkolnych: języka
ojczystego, wiedzy o społeczeństwie, geogra ii, a nawet
wiedzy o środowisku i techniki, ale z braku kompetencji nie chciałbym się wypowiadać na te tematy.

Edukacyjne korzyści z rekonstrukcji

2

Wstępne uwagi na ten temat: J. Chańko, Grupy rekonstrukcji historycznych a edukacja historyczna, „Weteran” 2010, nr 1, s. 25–27.
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W ostatnich kilkunastu latach na świecie, także
w naszym kraju, zapanowała moda na działalność miłośników historii w postaci grup rekonstrukcyjnych.
Zapewne wśród rozlicznych przyczyn tego zjawiska
są i tradycje rodzinne, i więcej czasu wolnego, możliwości materialne, chęć przynależności do określonych
wąskich, elitarnych środowisk, wreszcie możliwości
stowarzyszania się, jakich w Polsce przed 1989 rokiem
po prostu nie było.
Jeśli próbować odpowiedzieć na pytanie: na ile działalność grup rekonstrukcji historycznych można zdyskontować w procesie edukacji historycznej, to można

udzielić lapidarnych odpowiedzi, że oczywiście wykorzystanie jest możliwe i warto z tej działalności korzystać. Takie stwierdzenia nie mogą być do końca zadowalające, zatem warto zająć się tymi zagadnieniami
nieco szerzej2.
Współczesną, nowoczesną dydaktykę historii powinno, jak twierdzi literatura przedmiotu już od początku lat 90. ubiegłego wieku, charakteryzować:
● odejście od werbalizmu – wykładów, pogadanek,
nauczania podręcznikowego i biernego czy bierno-aktywnego uczestniczenia uczniów w procesie
edukacyjnym, który obecnie określa się jako proces
nauczania/uczenia się, podkreślając równorzędność
każdego z obu członów;
● przyznanie prymatu metodom aktywnym, wielostronnie angażującym ucznia;
● położenie znacznie większego nacisku na kształcenie umiejętności ucznia i to zarówno w sferze
„manualnej” (odczytywania i selekcji wiadomości,
ich wydobywanie z różnych źródeł informacji), jak
i w zakresie rozwoju intelektu. Takie umiejętności,
jak np. kojarzenie faktów, wnioskowanie, rozumowanie przyczynowo-skutkowe, samodzielne formułowanie stanowisk, są coraz częściej kształtowane
w toku edukacji szkolnej i wyraźnie preferowane
(punkty) w zadaniach egzaminacyjnych (np. nowa
matura z historii).
Być może niektórzy dydaktycy nie zgodzą się z tym,
ale w moim przekonaniu wśród wielu nauczycieli wzrasta przekonanie o narastającej bierności uczniów,
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ich obojętności wobec zabiegów edukacyjnych, zaabsorbowania rozrywką: Internet, DVD, kręgle, bilard, nie
mówiąc o fascynacji przemocą i używkami. Uczniowie
(i to także ci nieobojętni) zwracają uwagę na ubóstwo
form nauczania, środków dydaktycznych, krytykują siermiężny szarobury obraz szkoły, przegrywający
z kolorową, ruchliwą rzeczywistością Internetu, gier
komputerowych, kina i telewizji. Do „walki” z tymi
zjawiskami można wykorzystać formy proponowane
przez Grupy Rekonstrukcji Historycznych (GRH).

GRH jako nośniki wiedzy?
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Dlaczego nie? Określenie „nośniki” jest może niezbyt
eleganckie, ale za to krótkie. Tak sformułowane zagadnienie możemy, jak sądzę, rozpatrywać na trzech płaszczyznach, czyniąc tak ze względów, że się tak wyrażę,
porządkowych. W rzeczywistości bowiem będą się one
wzajemnie przenikać, uzupełniać i to może stanowić
najistotniejszy walor działalności GRH.
Płaszczyzna 1. Zabytki kultury materialnej lub
ich wierne repliki występujące w dużych kompletnych zespołach, zestawach: stroje, umundurowanie,
sprzęt i oporządzenie, narzędzia pracy i broń, meble,
pomieszczenia, budynki i budowle, a nawet ich kompleksy, środki transportu. Daje to uczniom konkretny,
namacalny, ściśle związany z okresem lub tematem
materiał poznawczy. Uczeń może dotknąć, czasem
i „przetestować” funkcjonowanie „neolitycznej” siekierki, „średniowiecznego” młota kowalskiego czy
żaren. Zagrożenie polegające np. na wzajemnym porąbaniu się widzów należy oczywiście wyeliminować.
Jest wiele dobrych przykładów (Biskupin, skansen
i piknik historyczno-folklorystyczny Przybylina na Słowacji). Nieoceniona, ale czasami i niedoceniana może
być w tym zakresie rola uczestników, świadków wydarzeń z historii najnowszej, w przypadku tej starszej
zaś – opinie i zalecenia historyków.
Płaszczyzna 2. Żywi ludzie, którzy demonstrują, jak
to się nosiło, używało, stosowało w przeszłości te różne zabytki lub ich repliki (ważna jest wierność odtworzenia i/
lub obecność autentyku, choćby do obejrzenia). Udowodniona zostaje przydatność, użyteczność, a także skuteczność funkcjonowania tych czasami dziwnych i nie-

spotykanych na co dzień narzędzi i urządzeń. Istotne jest
zachowanie zasad bezpieczeństwa w stosunku do członków GRH, jak i widzów. Znowu może się zaznaczyć ekspercka rola uczestników wydarzeń sprzed lat kilkudziesięciu.
Płaszczyzna 3. Rekonstrukcje, inscenizacje, aranżacje,
prezentacje, czyli bitwy, oblężenia, demonstracje, akcje
bojowe, turnieje, pojedynki, ale też życie codzienne: posiłki, uczty, gry, zabawy – niewątpliwe to walory poznawcze, o ile „występy” te zachowują wierność wzorcom
z przeszłości i zostały odtworzone na bazie wiarygodnych źródeł i kompetentnych opracowań. Niezbędni są
konsultanci spośród zawodowych historyków lub uczestników tych wydarzeń. Młodzież poznaje taktykę i obyczaje, taniec i smak potraw. Trzeba jednak zwrócić uwagę
na wielkie wyczulenie młodzieży na fałsz lub tylko niedokładność aranżacji czy też używanych akcesoriów. Bardzo ważny jest udział w prezentacjach młodzieży, która
sama przygotowuje ciasto i wypieka chleb, strzela z łuku,
ale raczej już nie z ciężkiego karabinu maszynowego, czy
nawet uczestniczy w wytopie żelaza.
Jest dla mnie nieporozumieniem odtwarzanie całej
bitwy grunwaldzkiej siłami kilkuset czy nawet kilku tysięcy członków GRH, jak to się zdarzyło 15 lipca 2010 r.
i powtarza w latach następnych. Z szacunkiem natomiast czytam o takiej rekonstrukcji, jak ukazanie fragmentu bitwy nad Bzurą – przeprawa w Witkowicach,
choć dziennikarski tytuł Bitwa jako produkt turystyczny („Wiadomości Turystyczne”, 1–15 VIII 2004) musi
wywoływać zdumienie. Z poczuciem dużej wartości
edukacyjnej oglądałem w telewizji pokaz tańców
słowiańskich i muzyki z X–XI w. – Rodzina Słowiańska
w Sieradzu. Duże wrażenie wywarł na mnie i na uczniach, którym to pokazywałem, zestaw teledysków
brytyjskiej grupy folkowo-rockowej Blackmore’s Night,
zrealizowanych w scenerii zamków szkockich, w średniowiecznych strojach. Sama zaś muzyka nawiązywała
do utworów trubadurów i minstreli.

Gdy nie wiadomo o co chodzi,
czyli koszty
Czy szkoły, a nawet kuratoria oświaty stać na s inansowanie pokazów grup komercyjnych czy choćby tylko na zwrot kosztów grupom działającym na zasadach

Aspekt wychowawczy
Warto zastanowić się nad wychowawczymi aspektami działalności GRH. Tu także można mówić o różnych
polach oddziaływań. Po pierwsze, niektórzy młodzi
ludzie zostają wyrwani z marazmu. Widzą, że innym
także w ich wieku „się chce”, że są bardzo głęboko zaangażowani w działalność GRH, że potra ią poświęcać
masę swego czasu wolnego, ba! nawet i pieniądze,
na przygotowania, na udział w pokazach. Rozmawiają
z uczestnikami GRH i zostają „zainfekowani” ideą przynależności do elitarnego klubu, mogą się wyróżnić,
w całej pełni zaangażować.
Ci młodzi chcą zatem wejść do grupy i okazuje się
to nie takie proste. Dobrze byłoby, gdyby wymagania
były wysokie, a nawet istniały zróżnicowane stopnie
wtajemniczenia. Należałoby wymagać, poza dobrymi
chęciami i wolą podporządkowania się statutowi czy
regulaminowi, wiedzy historycznej o epoce, o jednostce, o wytworach kultury materialnej, obyczajach. Lider
grupy czy też członek wprowadzający mógłby podsuwać przedmiotową literaturę, omawiać niektóre kwestie, udzielać wyjaśnień itp. Samo zaistnienie młodego
człowieka w GRH na pełnych prawach powinno być
przeprowadzone obrzędowo lub przez egzamin. W grupie będzie traktowany koleżeńsko i może zawiązać
przyjaźnie na całe życie. Nawiązują się w nich też więzi
międzypokoleniowe. Dwa przykłady spoza kręgu GRH:
mozolne stawanie się pełnoprawnym członkiem grupy
w Lecie leśnych ludzi Marii Rodziewiczówny, obozy epigra iczne Studenckiego Koła Naukowego Historyków
UŁ – egzamin i ceremoniał przyjęcia w poczet badaczy
pisma w materiale twardym – epigra ików.

Drugi, kto wie, czy nie najważniejszy, aspekt wychowawczy funkcjonowania GRH budzi pewne wątpliwości. Chodzi o patriotyzm, poczucie przynależności
do tradycji historycznej, wolę jej kultywowania. Wiele
polskich i zagranicznych GRH działa właśnie na podstawie takich założeń. Są jednak i takie, które z patriotyzmem trudno łączyć (konnica Budionnego, formacje
SS). Do rekonstrukcji „konfrontacyjnych” potrzebni są
przeciwnicy, mogą to być członkowie danej grupy rekonstrukcyjnej, rotacyjnie występujący „po drugiej
stronie”. Warto zawsze postawić sobie pytanie, czy
dana rekonstrukcja nie godzi swym charakterem
w czyjeś przekonania, zasady moralne lub po prostu
w dobre obyczaje. Oglądając kilka lat temu na Słowacji,
bardzo realistycznie odtworzone powieszenie zbójcy
Janosika, miałem wątpliwości.
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non pro it? Szkoły i kuratoria będą nadal biedne i raczej
nieskore do pokrycia kosztów prezentacji GRH. Grupy niekomercyjne muszą zatem szukać sponsorów,
co się łatwo pisze, ale nie jest wcale prostym zadaniem.
Mogłyby one w swych statutach zawrzeć zobowiązania
nieodpłatnych (lub tylko z opłaconymi kosztami) prezentacji na potrzeby edukacyjne. Grupy komercyjne
mogłyby obejmować patronaty nad poszczególnymi
szkołami. Warto pomyśleć o profesjonalnych rejestracjach kamerami video najlepszych i największych prezentacji, choć ich oglądanie nawet na dużym ekranie
to już nie to samo!

Co z tą edukacją?
Potencjalne możliwości wykorzystania zjawiska
rekonstrukcji historycznej w nauczaniu historii wydaje się nie budzić wątpliwości. Podobnie zresztą jak
w kwestii popularyzacji wiedzy o przeszłości. Problemy, jakie można obecnie dostrzec, tkwią w sferze
organizacyjno- inansowej i programowej. Środowiska rekonstruktorów i nauczycieli historii powinny
się do siebie zbliżyć i się z sobą kontaktować, czemu
nie sprzyja ich różnorodność, a także wzajemna nieufność. Swoją drogą znamienne jest to, że tak niewielu nauczycieli historii angażuje się w działalność
w zakresie rekonstrukcji historycznych. A szkolne
koła historyczne, o ile istnieją, rzadko mają charakter
rekonstrukcyjny.
Wśród niektórych nauczycieli pojawia się, nie wiedzieć dlaczego, pogląd, że przynależność np. licealistów
do grup rekonstrukcyjnych ma coś wspólnego z uczestniczeniem w sekcie albo środowisku nastawionym
na hedonizm, zagrożonym alkoholizmem i rozpustą. Generalnie są to bzdury, ale pojedyncze przypadki bywają
nagłaśniane.
Działalność dobrych (bo są też i słabsze) grup rekonstrukcyjnych jest niewątpliwie wartościową popularyzacją wiedzy historycznej. To także nośniki innych
cennych wartości. Warto, by szkoły, nauczyciele i przede
wszystkim uczniowie, ale nie tylko, korzystali z wiedzy,
umiejętności i zaangażowania rekonstruktorów.
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Zimna wojna oczami Spielberga
nia 27 listopada 2015
do polskich kin trafił Most
szpiegów – nowy film Stevena Spielberga ze znakomitą
pierwszoplanową rolą Toma
Hanksa. Akcja tego szpiegowskiego thrillera rozgrywa się w latach
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych
XX wieku. Główny bohater to amerykański prawnik James B. Donovan, który zostaje wysłany przez
CIA do Berlina Wschodniego, aby
pomóc w uwolnieniu przetrzymywanego tam wojskowego pilota.
Kiedy poznajemy go na początku filmu, Donovan znajduje się
u szczytu swojej zawodowej kariery. Ma szczęśliwą rodzinę i wysoką pozycję społeczną, uchodzi
za eksperta od spraw ubezpieczeń
i odszkodowań, a na dodatek cieszy
się szacunkiem, który zdobył przed
laty jako oskarżyciel w Norymberdze. Właśnie to ostatnie sprawia,
że zostaje wyznaczony na obrońcę radzieckiego szpiega Rudolfa Abela, aby swoim nazwiskiem
uwiarygodnić uczciwość w dużym
stopniu fikcyjnego procesu, który
wytoczono pojmanemu agentowi.

D

Nieoczekiwanie dla wszystkich Donovan podchodzi jednak do swego
nowego zadania z ogromnym profesjonalizmem oraz wielkim zapałem, a ze swymi apelacjami dociera
mimo społecznego napiętnowania
nawet do Sądu Najwyższego USA.
Dzięki tym wysiłkom ratuje ostatecznie swojego klienta przed
karą śmierci. Niebawem, co zostało zresztą przewidziane przez
bezkompromisowego adwokata,
wolność Abela staje się dla Amerykanów cenną kartą przetargową.
W międzyczasie zestrzelono bowiem nad terytorium radzieckim
samolot szpiegowski U-2 i pojmano
młodego pilota Francisa Gary’ego
Powersa. Donovan zostaje więc
wysłany do Berlina Wschodniego,
gdzie podejmuje niebezpieczną grę
ze służbami bezpieczeństwa ZSRR
i NRD, a nawet ze wspierającym go
nieoficjalnie CIA. Stawia sobie bowiem za cel nie tylko uratowanie
rzeczonego pilota, lecz także uwolnienie młodego studenta, który trafił w ręce służb wschodnioniemieckich podczas wznoszenia muru
berlińskiego.

Film Spielberga z ogromną precyzją oddaje realia oraz nastrój
czasów zimnej wojny. W sposób
niemal namacalny prezentuje
strach przed wybuchem kon liktu
nuklearnego, obsesyjne polowania na szpiegów w powojennych
Stanach Zjednoczonych czy wyjątkowo specy iczny klimat zarówno
samego Berlina, jak i całego ówczesnego świata przedzielonego
przez żelazną kurtynę na dwie
skrajnie odmienne części. Ogromnym atutem produkcji są również
rewelacyjne role drugoplanowe,
które u boku gwiazdy Filadel ii
i Forresta Gumpa stworzyli między
innymi: niezwykle przekonujący
jako Rudolf Abel – Mark Rylance (Kochanice króla, Anonimus),
świetnie grająca żonę głównego
bohatera Mary Donovan – Amy
Ryan (Gdzie jesteś Amando?, Wojna światów) oraz będący jak zwykle klasą sam dla siebie Alan Alda
(MASH, Aviator), który wcielił się
w Thomasa Wattersa Jr.
Opracował Artur Ryszard Jęcka
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Kanały YouTube o historii
Kanał został stworzony w 2013
roku dla tych, którzy chcą coś wreszcie zapamiętać z historii. Aby tak się
stało, charyzmatyczny prowadzący
(Wojciech Drewniak) w kolejnych
odcinkach przedstawia najważniejsze momenty z dziejów Polski (Grunwald, rozbiory), jak i wydarzenia,
o których niewiele się w szkole mówi.
Wśród tych drugich są zagadnienia
z historii gospodarczej (podatki),
obyczajowości i mentalności (rzymskie uczty) czy kultury materialnej
(komunikacja pocztowa w dawnych
wiekach). W kilkunastominutowym
skrócie uczymy się również o całych cywilizacjach (wikingowie), jak
i niewielkich grupach społecznych
(szpiedzy, piraci). Oczywiście jedni i drudzy zaprezentowani są inaczej, niż przyzwyczailiśmy się o nich
myśleć – bez cenzury obyczajowej
i z dozą informacji kontrowersyjnych. Szybko przekazywane wiadomości pomagają zapamiętać charakterystyczne miejsca oraz kostiumy

F

ascynaci historii nie mogą przejść
obojętnie obok „AleHistoria”. Jest
to oficjalny kanał magazynu historycznego „Gazety Wyborczej” o tym
samym tytule. Podobnie jak „Historia
bez cenzury” prezentuje fakty, o których
nie mówi się w szkole, z tą jednak różnicą, że same wydarzenia historyczne,
a nie sposób ich interpretacji i podania
budzą emocje i kontrowersje. No bo jak
przejść obojętnie obok zamachu na Franza Kutscherę, dziejów najsłynniejszego

noszone przez prowadzącego. O tym,
że wiedza podawana jest w formie
rozrywkowej „pigułki”, a wydarzenia jednoznacznie interpretowane,
„ostrzegają” sami autorzy. Swobodny
i dosadny język powoduje, że kanału nie można polecić najmłodszym.
Można za to rekomendować obcokrajowcom, dla których twórcy stworzyli film o historii i dokonaniach Polaków w języku angielskim – „Poland
first to fight!” Autorzy oprócz procesów historycznych i zdarzeń z historii świata i Polski prezentują ich
głównych aktorów. Nim poświęcone

zostały dwie playlisty: „Sylwetki Bez
Cenzury” i „Władcy Polski”. Tutaj
dowiadujemy się o znanych i nieznanych, a raczej mniej chlubnych,
faktach z życia Juliusza Słowackiego,
Krystyny Skarbek czy Kaliguli. Również jako ludzie z krwi i kości prezentowani są polscy królowie: „czadowy
Kazik” – Kazimierz Odnowiciel, „bohater po francusku” – Henryk Walezy
czy „bigamista wielki” – Kazimierz
Wielki. Obok wiedzy widzowie mogą
także zdobyć nagrody w ramach organizowanych przez autorów i sponsorów konkursach.

więzienia świata w Alcatraz czy cudu
na Wembley z 1973 r.? Również aktorzy
tych wydarzeń, przedstawieni w minibiografiach, zainteresują każdego widza.
Choć większość treści dotyczy historii
najnowszej, to miłośnicy średniowiecza
i nowożytności też coś dla siebie znajdą
(sylwetki Mieszka I, Jadwigi Andegaweńskiej czy dzieje masonerii). Trzymająca napięcie muzyka, estetyczna szata
graficzna, a także dynamiczna narracja
sprawiają, że widzowie, mimo braku prowadzącego, się nie nudzą. Dopełniający
te elementy szybki montaż powoduje,
że prezentowane wydarzenia udaje się
zamknąć w kilkuminutowym odcinku,
co pewnie ucieszy tych, którzy nie lubią

długich wprowadzeń i dygresji. Mimo
to ciekawym świata nie zabraknie świeżych materiałów, gdyż główny cykl liczy
już ponad sto części. Te ukazują się regularnie co tydzień, co jest wielką zaletą dla
chcących oglądać „AleHistorię” w ramach
subskrypcji. Obok głównej serii na kanale
zamieszczono kilka tematycznych playlist. Są wśród nich obalające historyczne mity „Ciekawostki historyczne” czy
„Kobiety, które zmieniły świat”. Fanom
rodzimej historii sporo filmów oddano
nalistachpoświęconychdziejomikulturze
II Rzeczpospolitej i Polski Ludowej.
Na kanale nie mogło oczywiście zabraknąć osobnej listy filmów poświęconej II
wojnie światowej.

Śladami Wiecha i nie tylko
W książce znajdziecie wiele ciekawych informacji o jednej z dzielnic naszej stolicy – warszawskiej Woli od czasów wsi Wielka Wola przez wolne elekcje, rozwój przemysłowy, przyłączenie do Warszawy, dwudziestolecie międzywojenne do II wojny światowej, czasy robotniczej
Woli w PRL, na warszawskim City kończąc.
Jednym z celów publikacji było upamiętnienie Stefana Wiecheckiego „Wiecha”, którego życie
i twórczość były nierozerwalnie związane z warszawską Wolą.
Autorzy: Janusz Dziano, Wojciech Kępka-Mariański, Ireneusz Wywiał pod redakcją Danuty Koper
Opracował Łukasz Wróbel
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Rokiem Henryka Sienkiewicza,

Feliksa Nowowiejskiego, Cichociemnych
oraz Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski

W 170. rocznicę urodzin oraz 100. rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze zasługi dla Narodu i nieoceniony udział w dziele
S
odrodzenia Polski, czci Jego pamięć i postanawia ustanowić rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewio
ccza. Henryk Sienkiewicz to pierwszy Polak uhonorowany Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury,
doceniony za całokształt twórczości i – jak wówczas stwierdzono – rzadko spotykany geniusz, który
d
w
wcielił w siebie ducha Narodu. Jego powieści historyczne podtrzymywały kolejne pokolenia Polaków
w czasach narodowych niedoli. Za swoje obywatelskie zasługi dla Ojczyzny przez współczesnych
zzwany „Hetmanem Duchowym Polaków”, a za etos dobroczynności – „Wielkim Jałmużnikiem Narro
rodu”.
o
Twórczość Henryka Sienkiewicza, działalność społeczna i nieustanne orędownictwo za niepodległym państwem polskim odegrały niezwykle istotną rolę w odzyskaniu przez Polskę wolności…
p
((Fragment
(F
F
Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 22 grudnia 2015 r.)

W 2016 roku przypada 70. rocznica śmierci Feliksa Nowowiejskiego, a w roku 2017 – 140.
rocznica urodzin tego wybitnego kompozytora, dyrygenta, pedagoga, organisty wirtuoza, organizatora życia muzycznego i szambelana papieskiego. Jego dorobek wywarł wpływ na kulturę muzyczną całego świata, a w szczególności Polski. Artysta zawsze stał po stronie polskości i polskiej kultury. Feliks Nowowiejski skomponował m.in.
muzykę do „Roty” Marii Konopnickiej. 15 lipca 1910 roku, w 500. rocznicę bitwy pod Grunwaldem, utwór został
odśpiewany po raz pierwszy przed pomnikiem Grunwaldzkim przez chóry pod batutą kompozytora. Artysta był
autorem wielu pieśni patriotycznych, które umacniały tożsamość narodową Polaków. W niepodległej Polsce brał
czynny udział w tworzeniu i organizowaniu życia artystycznego…
… (Fragment Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 22 grudnia 2015 r.)

W lutym 2016 roku przypada 75. rocznica pierwszego
z
zrzutu do walki w okupowanej Polsce Cichociemnych –
Spadochroniarzy
S
Związku Walki Zbrojnej /Armii Krajowej,

k
kt
który
t
nastąpił w nocy z 15 na 16 lutego 1941 roku. Działania Cichociemnych
u
umożliwiły nawiązanie łączności z Krajem drogą lotniczą oraz przeprowadzan
nie akcji sabotażowo-dywersyjnych przeciwko okupantom. Do końca 1944
rroku na obszar Polski zrzuconych zostało 316 Cichociemnych, z których 112
ro
od
o
oddało
d
życie za wolną Ojczyznę. Kilkudziesięciu kolejnych żołnierzy polskich
– spadochroniarzy – skierowano do innych okupowanych krajów w Europie.
C
Ci
Cichociemni, ludzie, którzy odbyli szczególnie profesjonalne i specjalistyczne
p
pr
przeszkolenie, stanowili elitę Polskich Sił Zbrojnych. Z uwagi na fakt, iż ich
za
zasługi w bojach o niepodległość Polski były niezwykłe, a wyczyny wojenne
wyjątkowe, powinni znaleźć się na stałe w panteonie naszych bohaterów narodowych…
… (Fragment Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 22 grudnia 2015 r.)

W 1050. rocznicę przyjęcia chrztu przez księcia Mieszka I Sejm Rzeczypospolitej Polskiej czci pamięć tego przełomowego
k

w historii naszego Narodu wydarzenia. Chrzest władcy Polan i jego
d
dw
dworu,
w
a w konsekwencji Chrzest Polski, odbył się w Wigilię Paschalną,
1 kwietnia 966 roku. Akt ten miał decydujące znaczenie dla procesu
14
jjednoczenia
je
e
plemion polskich pod władzą Piastów i kształtowania się
cch
chrześcijańskiej
h
tożsamości naszego Narodu. Św. Jan Paweł II w przem
mówieniu do polskich biskupów z 14 lutego 1998 roku tak mówił
o znaczeniu przyjęcia chrztu: „Polska weszła w krąg kultury chrześcijańskiego
Zachodu i zaczęła budować swą przyszłość na fundamencie
jjaa
Ewangelii.
Od tamtych czasów staliśmy się pełnoprawnymi członkami
Ew
E
w
europejskiej
rodziny narodów ze wszystkimi wynikającymi z tego koneu
e
u
sekwencjami.
Wespół z innymi narodami Europy jesteśmy współtwórsse
e
cami,
a zarazem dziedzicami jej bogatej historii i kultury”…
c
ca
… ((Fragment Uchwały
h ł S
Sejmu
j
Rzeczypospolitej z dnia 22 grudnia 2015 r.)

