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 WSTĘP 

PRZEDSTAWIENIE PROBLEMU  
Z wielu stron docierają informacje, o tym, że znacznie słabnie znajomość historii Polski wśród młodzieży.  

Uważam,  

Sama jestem młoda i  interesuję się kwestiami związanymi z przeszłością Polski. Uważam, że znajomość historii jest 
bardzo ważna, ponieważ zapewnia ona dobre funkcjonowanie społeczeństwa. Wyznawanie wspólnych wartości 
zakotwiczonych w przeszłości daje szansę na budowanie wspólnej przyszłości. Przez poznawanie historii można 
dowiedzieć się kim się jest, skąd i od kogo się pochodzi. Dzięki niej można odnaleźć swoją tożsamość.  

Dlatego zainteresowałam się tym problemem, który dotyczy ludzi, wspólnie ze mną tworzących dorastające 
społeczeństwo. Chcę zastanowić się dlaczego moi rówieśnicy słabo znają dzieje Polski i spróbować znaleźć sposób na 
zmianę tego stanu rzeczy, który uważam za niebezpieczny dla przyszłości mojego kraju. Przecież powszechnie 
wiadomo, że brak wiedzy o przeszłości grozi dokonywaniem przez ludzi błędnych wyborów.  

Stąd zrodził się pomysł napisania niniejszej pracy. 

PROCES TWÓRCZY  
Poniżej opiszę proces gromadzenia materiałów potrzebnych do lepszego zrozumienia, z czym mają trudności 
uczniowie i co może być tego powodem. 

Pomocą w tym były: 

• ankieta, którą sama opracowałam i przeprowadziłam wśród moich kolegów i koleżanek z gimnazjum,  

• sondaż na podobny temat zrealizowany przez TNS OBOP,   

• bezpośrednie rozmowy z moimi rówieśnikami.  

W ten sposób przeszłam do poszukiwania konkretnych rozwiązań, dzięki którym można by zmniejszyć skalę problemu. 

Informacji  szukałam w dostępnych mi źródłach, a więc: 

• w mediach,  

• w  prasie codziennej  

• w publikacjach tematycznych  

• na stronach internetowych  

Czerpałam je też z własnego doświadczenia.  

Niezwykle pomocna okazała się rozmowa z ekspertem. W tej roli obsadziłam dziennikarza i społecznika - pana Jana 
Pospieszalskiego. 

Tak zgromadzony materiał posłużył mi do wysnucia pewnych wniosków, które przedstawię poniżej. 
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OMÓWIENIE ZGROMADZONYCH MATERIAŁÓW 

PRZEDSTAWIENIE WYNIKÓW WŁASNYCH BADAŃ  
Teraz przedstawię wyniki własnych badań przeprowadzonych 

Składają się na nie: 

• ankieta którą przeprowadziłam wśród 36 uczniów trzecich klas Gimnazjum Przymierza Rodzin na Ursynowie. Jest 
to warszawska szkoła niepubliczna, pragnącą uchodzić za elitarną. 

• sonda telefoniczna wśród wybranych uczniów trzecich klas 

Z powodu  niskiej liczby badanych,  określonej  grupy wiekowej i specyfiki środowiska, w którym wykonałam te 
badania, ich wyniki nie mogą być reprezentatywne dla całej Polski. Jednak mogą stanowić informacje o poziomie 
zainteresowania historią swojej ojczyzny wśród młodzieży, która ma szanse stać się częścią przyszłej elity naszego 
kraju. 

OMÓWI ENI E WY NIKÓW  ANKI ET Y  

.Większości ankietowanych trudno jest określić w jakim stopniu 
się interesują się historią Polski. Aż 13 % ankietowanych deklaruje zupełny brak tego zainteresowania. 

 

Zdecydowana większość deklaruje, że zna historię swojej rodziny (65%), a ich rodzice i dziadkowie opowiadają o niej 
chętnie (82%).  To znaczy, że rodzice i dziadkowie dbają o historię i przekazują ją  młodemu pokoleniu. 

 

Informacji o historii Polski ankietowani szukają przede wszystkim w podręcznikach (33%)i Internecie (25%) 

 Aż 45% ankietowanych wydaję się, że szkoła nie spełnia 
dobrze swojej roli nauczania historii. 
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Ankietowani na pytanie, którym okresem z historii wojny interesują się najbardziej, odpowiadali przeważnie, że 
wiekiem XX. Jednak mimo to wielu z nich nie zna podstawowych faktów z tego czasu. 

Na przykład w „teście kompetencyjnym”, tylko 50% uczniów poprawnie określiło datę wkroczenia Armii Czerwonej na 
ziemie polskie w czasie II wojny światowej, a „Układ Warszawski” to dla 40% porozumienie polityczne pomiędzy 
rządem a opozycją 

Wszyscy mieli problemy z wymieniem na raz pięciu filmów o historii Polski. Wymieniono 19 tytułów filmów,  z 
czego 5 tytułów wymieniły 4 osoby badane. Najczęściej pojawiającymi się odpowiedziami były tytuły filmów (według 
kolejności): 

1. „Katyń” 

2. „Karol – człowiek, który został papieżem” 

3. „Popiełuszko” 

4. „1612” 

5. “Karol, papież, który pozostał człowiekiem”  

Były to filmy o których ostatnio „słychać było” w mediach. 

Natomiast nieco lepiej wyszło ankietowanym wymienie znanych im zagranicznych produkcji filmów historycznych. 
Ogólna ilość tytułów – 26,  a 5 tytułów wymieniło 6 osób. Zdecydowanie najczęściej wspominali te tyt€ły 

1. „Valkiria” 

2. „Sophie Scholl – ostatnie dni” 

3. „Opór” 

4. Pianista 

Duże trudności sprawiło  z wymieniem autorów książek i publikacji o historii Polski. Najczęściej wymieniani to 

1. Henryk Sienkiewicz 

2. Norman Davies. 

Dorobek pisarski takich osób jak  A. Paczkowski, J. Tazbir, Kołodziejczyk, Piskorski, Żaryn, Dudek jest zupełnie nie 
znany.  Może nieznajomość wynika z tego, że w ogóle mało czytają 

Na pytanie, czy uważają, że znajomość historii Polski  
może być im przydatna, znacząca większość, bo blisko ¾  
odpowiedziało twierdząco.  
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Najchętniej uczyliby się przez dyskusję, oglądanie filmu.  

 

Najwięcej problemów w czasie nauki historii mają z 
zapamiętywaniem dat i nazwisk. Okoliczności ważnych wydarzeń, 
czyli tło historyczne, nie jest dla nich trudne.  

 

 

Miażdżąca większość  przyznaje się, że nie uczestniczy w 
działaniach organizacji młodzieżowych. To pokazuje zanik 
zaangażowania i, jak sądzę, niechęć do wysiłku  

 

 

 

 

 

Z ankiet wynika, że szukając informacji  
dotyczących historii, uczniowie korzystają głównie  
z podręczników i Internetu.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas gdy 70% jest dumnych ze swojego narodu, 48% nie uczestniczy w obchodach świąt narodowych.  
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WYNIKI  SON DA ŻU  TNS  OBOP 
Świadectwem powszechności istnienia problemu  niskiej wiedzy na temat historii wśród młodego  są wyniki sondażu 
zrealizowanego przez TNS OBOP (na zlecenie programu   „Warto rozmawiać i  gazety „Rzeczpospolita”) w kwietniu 
2007 roku.  

Tematem badań było sprawdzenie wiedzy Polaków o zbrodni katyńskiej.  

Wyniki przedstawiają się następująco. „Tylko 40 %. Polaków słyszało o tej zbrodni "wiele" (54 % słyszało "coś") i tylko 
61 % wie, że odpowiedzialność za nią ponosi Związek Radziecki. Znaczący odsetek, bo 11 % Polaków, nadal przypisuje 
sprawstwo Niemcom, a kolejne 19 % uważa, że nic w tej sprawie nie zostało do końca ustalone.  

Co więcej, polskie społeczeństwo lepiej i pełniej przekazywało prawdę o Katyniu przed 1989 rokiem, mimo oficjalnej 
wersji PRL o Niemcach jako sprawcach, niż polskie państwo i polska szkoła po 1989 roku. Ci, którzy poznali prawdę 
przed 1989 rokiem dzięki rodzinnym przekazom, z radiostacji zagranicznych i niezależnych wydawnictw słyszeli o niej 
"wiele" (62 %) i wiedzą (78 %), że dokonał jej Związek Radziecki.  

Spośród tych, którzy poznali ją po 1989 roku, tylko 29 % słyszało o niej "wiele" i tylko 52 % wie, że sprawcami byli 
Sowieci.”  

Mam świadomość, że jest to badanie dotyczące tylko wycinka historii. Jednak na jego podstawie można wnioskować, 
że młodzi Polacy w ogóle słabo znają przeszłość swojego kraju, a na pewno słabiej od swoich rodziców. I to pomimo 
znacznie większych „obiektywnych trudności” naszych rodziców w zdobywaniu wiedzy o Katyniu. 
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WYWIAD Z EKSPERTEM -  STRESZCZENIE  
 

(pełny tekst w Załączniku nr 1)  

Udało mi się przeprowadzić wywiad z panem Janem Pospieszalskim - muzykiem, aranżerem i kompozytorem, 
dziennikarzem, autorem programów radiowych i telewizyjnych, prowadzającym program publicystyczny w TVP2 pt. 
„Warto rozmawiać”. Niestety ze względu na obszerność odpowiedzi nie przytoczę całości wywiadu, lecz streszczę go. 
Pokażę w ten sposób przewodnią  opinię mojego eksperta, która była mi bardzo pomocna w tworzeniu tej pracy. 

Dla Pana Pospieszalskiego naturalną rzeczą jest wrażliwość na historię, którą powinno  się zaszczepiać od dziecka. 
Uważa on, że dzięki temu można dowiedzieć się kimś i skąd się jest i do jakiej wspólnoty się należy. Sam żył w czasach 
PRL -u. Historię poznawał, właśnie z przekazów rodzinnych, wbrew obowiązującej wykładni. A wzruszające historie 
jego wuja i babci, zainteresowały go historią Polski.  

Na pytanie dlaczego warto się uczyć się historii Polski, wskazał kilka istotnych powodów. Po pierwsze powinno się 
uczyć przez wzgląd na pokolenia, którym zawdzięczamy fakt, że żyjemy w wolnej i demokratycznej Polsce.  

Po drugie, dlatego, że jest ona  na prawdę fascynująca. A przez to, że przez ostatnich 50 lat była notorycznie 
zakłamywana i fałszowana. Tu widzi „robotę dla młodych historyków”, którzy mieliby odkryć ten czas historii na nowo.  

Po trzecie po to, by móc przeciwstawiać się zapobiegać powstawaniu fałszywych stereotypów historii Polski na 
zewnątrz kraju. Stanowczo sprzeciwia się przekształcaniu prawdy, mówiąc np. o polskich obozach koncentracyjnych, 
czy polskim antysemityzmie. 

Po czwarte jest powodem do dumy i chwalenia się nią na całym świecie. Sam jest bardzo dumny z bycia Polakiem. 

Mój ekspert zwrócił uwagę na to, że w pamięci zbiorowej istnieją całe obszary, które tworzą tzw. terra incognita, 
rzeczywistość nieopisaną. W szczególności chodzi o brak kultu bohaterów i nie mówienie o ich niesamowitych 
historiach.  

Pan J.  Pospieszalski uważa, że w gestii polityków jest zadbanie o historię i uchwalanie większego budżetu na jej 
promowanie. Także niepokoi go fakt, że kraje sąsiednie, RFN, czy Rosja kierują znacznie większy budżet na cele 
związane z historią. 

Szanse na propagowanie historii Polski widzi głównie w mediach. Dostrzega, że właśnie kultura masowa stała się 
głównym nośnikiem informacji. Jednak niepokojące są dla niego niedawno powstałe filmy, jak „Opór” czy „Valkiria”, 
które dość mocno odbiegają od prawdy historycznej. Mimo, to uważa, że powinno się korzystać ze zdobyczy techniki i 
w przystępny i atrakcyjny dla młodego pokolenia sposób, upamiętniać historię. Zna wiele przykładów życiorysów, 
które stanowią gotowy materiał na historyczny film akcji. Poprzez tych bohaterów można wg niego wskazywać wzorce 
do naśladowania.  

CO ZA TYM STOI?  HIPOTEZY DOTYCZĄCE 

POTENCJALNYCH PRZYCZYN PROBLEMU . 
Dlaczego wiedza historyczna młodych ludzi jest taka słaba. 

1) Samo młode pokolenie ? 
Być może problem tkwi w samym pokoleniu, które nie chce myśleć o sobie jako o kontynuatorach tradycji 
poprzednich pokoleń, ani o przyszłości narodu.  
Jest to pokolenie chcące żyć „nowocześnie”, czyli wyłącznie tu i teraz, a myśleć o sobie i swoim rozwoju. 
Historia w takim spojrzeniu na życie jest bezużyteczna.  

2) Dalekie skutki komunizmu ? 
Przyczyna tkwić może w niedalekiej przeszłości. Komunistyczna władza wpłynęła na pokolenie rodziców, a 
poprzez ich na pokolenie ich dzieci.  
Ciekawie ujmuje to prof. Ryszarda Legutko, który pisze w „Eseju o duszy polskiej”: „Komunistom udało się 

wyrobić w nas przekonanie, iż w roku 1939 nastąpiło całkowite zerwanie z przeszłością bezpośrednią i 

pośrednią. Propaganda podtrzymywała wprawdzie przekonanie, że PRL stanowi jakieś nawiązanie do 

„najlepszych polskich tradycji”, szczególnie do „tradycji piastowskiej”, ale nikt w to nie wierzył. Cała historia 

Polski jawiła się jako pasmo klęsk i nieporozumień, beznadziejnych konfliktów zewnętrznych i wewnętrznych, z 

których wreszcie wyzwolono się dzięki komunizmowi i Związkowi Radzieckiemu. (...) Faktycznie jednak 

przeszłość się nie liczyła, ponieważ jej jedyną racją było sankcjonowanie teraźniejszości i przyszłości. (...) 

Człowiek PRL- u zaczynał od historycznego zera, i cała jego wyobraźnia miała być temu podporządkowana”.  
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3) Natura nauki historii ? 
Przyczyna może leżeć w samej naturze tej dziedziny nauki. 
Historia onieśmiela i przytłacza swoim ogromem. Jest to niezwykle rozległa i pojemna dziedzina nauki. W 
rzeczywistości  omawia wszystkie dziedziny życia.  Dlatego dla zrozumienia historii trzeba  czerpać z innych 
nauk: socjologii, ekonomi, gospodarki, polityki, języka, kulturoznawstwa, matematyki. Może to zniechęca  
młodzież do nauki, która z góry zakłada, że nie ma szans przyswoić tej wiedzy? 

 

4) Nauczanie w szkole ?  
Kolejnym miejscem, gdzie przede wszystkim należałoby doszukiwać się winy za niski poziom wiedzy uczniów, 
jest szkoła. Jest to przecież instytucja, która ma za zadanie kształcić miliony młodych ludzi.  
Niestety często brakuje czasu w czasie roku szkolnego na rzetelne omówienie poszczególnych tematów.  
Przez to jest on przerabiany „po łebkach”. Uczeń zmuszony jest do szybkiego wkuwania mnóstwa faktów, 
które słabo osadzone w pamięci, jeszcze szybciej zapomina. Z powodu negatywnych emocji, których 
doświadcza przy nauce, samą historię kojarzy z czymś nieprzyjemnym.  
W ten sposób szkoła zamiast zachęcać do nauki, do niej zniechęca.  A to czego naucza szybko wylatuje 
uczniom z pamięci. 

5) Duch czasu ? 
Epoka, w której żyje dziś młodzież narzuca szybkie tempo i nieustanny pośpiech. W ich naturze jest 
niecierpliwość. „Nie mają czasu” na czytanie lektur, zastępowanych fragmentami i streszczeniami. To samo 
dotyczy nauczania historii. 

SPOSOBY ROZWIĄZANIA  
Istnieją różne sposoby na popularyzację historii Polski, które są już realizowane. Poniżej wyliczę najciekawsze z 
nich, a następnie pokrótce je opiszę i przyjrzę się ich wadom i zaletom 

1) Artyści na rzecz historii 

2) Inscenizacje i rekonstrukcje historyczne 

3) Gry miejskie 

4) Opowiadanie o bohaterach jako o zwykłych ludziach 

5) Zachęcanie do rozmowy z rodzicami i dziadkami 

6) Interaktywne muzea 

7) Strony internetowe, fora dla internautów 

8) Nowe filmy historyczne 

9) Gry komputerowe 

KRÓTKIE OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH PROPOZYCJI ROZWIĄZAŃ 

ARTYŚCI NA RZECZ HISTORII  
Pomysł polega na propagowaniu historii przez artystów popularnych wśród młodego pokolenia. 

Wykorzystując swoją pozycję mogą wywierać dobry wpływ na swoich fanów. W swojej twórczości (tekstach 
piosenek, obrazach, teledyskach itp.) ciekawie mówić o wydarzeniach historycznych Pokazywać, że historia może 
być „trendy”. 

Przykłady takiej działalności 

• Szwedzka grupa Sabaton grająca power metal, która śpiewa o polskich bohaterach spod Wizny, jednego z 
ważniejszych punktów strategicznych polskiej obrony z września 1939 roku. Temu zespołowi patronuje 
potomek legendarnego dowódcy kapitana Władysława Raginisa, który dowodził 720 Polakami walczącymi 
przez 3 dni (7 - 10 września) z 60 razy liczniejszą armią niemiecką pod dowództwem generała Guderiana. 
Teledysk „40:1” osiągnął rekordową liczbę wyświetleń na portalu YouTube. 

• Polska punk-rockowa grupa „Lao Che” nagrała w 2005 roku płytę „Powstanie Warszawskie”, która zdobyli 
serca wielu słuchaczy. 
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Zalety Wady 

• dotarcie do publiczności, która niekoniecznie 
zainteresowana jest historia 

• wykorzystanie wpływu artystów w dobry sposób 

• oderwanie od popkultury 

• niekonwencjonalny sposób mówienia o bohaterach, czy 
wydarzeniach 

• trudno nakłonić artystów do takiej działalności 

• jest to w pewnym sensie rezygnacja z wolności 
tworzenia i przekazu 

• każdy człowiek ma swój obraz historii, trudno być 
obiektywnym w mówieniu o niej,  

• nie zawsze wydarzenia historyczne nadają się na  
temat na piosenkę, czy obraz 

 

INSCENIZACJE I  REKONSTRUKCJE HISTORYCZNE  
Przedsięwzięcia polegające na swoistej wędrówce w czasie, z wykorzystaniem rekwizytów i strojów z epoki. Maja 
na celu przybliżenie współczesnym wydarzeń sprzed lat i zachowanie pamięci o nich. 

Przykłady takiej działalności 

• inscenizacja „Akcji pod Arsenałem” i walk Powstania Warszawskiego  

• rekonstrukcja bitwy pod Osuchami, realizowana przez grupę rekonstrukcji historycznych WIR Biłgoraj 

• grupa „pionier 39” rekonstruującą 39. Batalion Saperów (Pionier-Bataillon 39) z Berlina. 

 

Zalety Wady 

• wierne odtwarzanie znaczących wydarzeń, pokazuje jak 
mogły one wyglądać 

• można przenieś się w realia minionych lat, poczuć ich 
atmosferę 

• doświadczenie namacalności historii 

• uświadamia, że ludzie, którzy żyli w przeszłości w nikłym 
stopniu się od nas różnili 

• wysokie koszty, począwszy od strojów z epoki, po np. 
amunicję, czy pojazdy 

• okazjonalne 

• utrudniony dostęp – są skierowane przede wszystkim do 
mieszkańców miejscowości, gdzie są organizowane 

• niekiedy wstrzymanie ruchu ulicznego 

 

 

GRY MIEJSKIE  

Zabawa historyczna, odbywająca się wg określonego scenariusza, z wykorzystaniem przestrzeni miejskiej i 
rekwizytów z epoki. 

Przykłady takiej działalności 

• Kisiel warszawski - czyli wędrówka śladami powieści Stefana Kisielewskiego „Widziane z góry”, gra miejska 
organizowana przez Muzeum Powstania Warszawskiego, dzięki której poznać  można było Warszawę lat 60-
tych  

• Bitwa o Poznań - podróż po krętych ścieżkach kryptologii i Poznaniu lat 30-tych 

• Enigma – w związku z 75 rocznicą złamania kodu Enigmy, w 2007 roku zrealizowano grę, która polegała na 
rozwikłaniu zagadki tajemniczego szyfru. Tygodniowych wykłady z kryptologii połączone z grą miejską 

 

Zalety 

 

Wady 
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• gra na świeżym powietrzu 

• „czynne uczestniczenie w historii” 

• integracja z innymi uczestnikami zabawy 

• poznanie nowych, nieznanych jeszcze miejsc 

• zwykłe z pozoru miejsca nabierają wartości historycznej 
i sentymentalnej 

• kojarzenie faktów historycznych z konkretnymi miejsca 

• może w niej uczestniczyć wąska grupa osób 

• nie wszędzie są miejsca, z którymi wiąże się ciekawa 
historia 

• zależne od pogody 

• wymaga poświęcenia kilku godzin wolnego czasu 

 

 

OPOWIADANIE O BOHATERACH JAKO O ZWYKŁYCH LUDZIACH  
Działanie mające na celu przybliżenie wielkich postaci historycznych zwykłemu człowiekowi przez mówienie o ich 
zwykłych ludzkich cechach. Pokazywanie historii poprzez pryzmat codziennego życia.  

Przykłady takiej działalności 

• Wspomnienia przyjaciół o  Janie Rodowiczu, „Anodzie”, w rocznicę jego śmierci zorganizowane na Wydziale 
Architektury Politechniki Warszawskiej  

 

Zalety Wady 

• poznanie nietuzinkowych jednostek 

• możliwość utożsamiania się z bohaterami historycznymi 

• oswojenie historii 

• poznanie przez pryzmat postawy bohatera szerszej 
historii 

• niezliczona liczba ciekawych postaci 

• postawa tych osób wzorem dla młodzieży 

• ciekawsze niż zwykłe fakty 

• źródłem takich anegdot mogą być książki, wspomnienia, 
dzienniki historyczne 

• trudność mówienia o ludziach z dalszych czasów 

• trudność w dotarciu do prawdziwych, a zarazem 
ciekawych informacji o bohaterach 

• ograniczenia czasowe jeżeli chodzi o szkołę, ograniczana 
możliwość mówienia o interesujących aspektach życia 
bohaterów 

 

   

ZACHĘCANIE DO ROZMOWY Z RODZICAMI I  DZIADKAMI  
Zachęcenie młodych ludzi do rozmowy z bliskimi o „historii prywatnej”. Zainteresowanie historią Polski przez 
historię własnej rodziny. Tworzenie albumów i kronik rodzinnych, drzew genealogicznych. Najprostsze - nagrań 
audio i wideo. Nie wiemy, kiedy naszych bliskim może zabraknąć 

Przykład: 

• „Kronika seineńska” – powstała z inicjatywy fundacji „Pogranicze” 

• Archiwum historii mówionej (2006-2008) – projekt zrealizowany przez wolontariuszy Muzeum Powstania 
Warszawskiego 

 

Zalety Wady 

• bezpośredniość relacji • trudne do wyegzekwowania 
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• łatwa dostępność 

• łatwość nawiązania kontaktu 

• możliwość poznania historii swojej rodziny 

• zacieśnianie relacji międzypokoleniowych 

• poznawanie ciekawych anegdot 

• poznanie swojej tożsamości 

• nie jest dostępne dla sierot, czy dzieciom z rodzin 
patologicznych, rozbitych 

• traumatyczne przeżycia uniemożliwiają wspominanie 
przeszłości 

• często dorośli nie maja czasu i chęci rozmowy 

 

INTERAKTYWNE MUZEA  
Próba przełamania stereotypu, że muzea muszą być nudne. Dostosowane do oczekiwań młodego pokolenia – 
multimedialność i uczestnictwo. Przy użyciu najnowszych technik audiowizualnych angażują zwiedzających do 
aktywnego oglądania niesamowitej ekspozycji.  

Przykłady 

Muzeum Powstania Warszawskiego 

projekt Muzeum Komunizmu (w podziemiach pod Placem Defilad w Warszawie) 

Zalety Wady 

potencjalne duże zainteresowanie 

odświeżanie idei muzeów 

szeroki zasięg 

chluba dla miasta 

nowoczesne rozwiązanie 

miejsce pracy dla wolontariuszy 

wysokie koszty realizacji, a potem utrzymania 

wymagany długi czas na zgromadzenie eksponatów 

brak gwarancji sukcesu takiej inwestycji 

potrzeba zaangażowania dużej liczby osób 

utrudnienia od strony organizacyjnej - biurokracja 

trudności z pozyskaniem sponsorów 

 

STRONY INTERNETOWE ,  FORA DLA INTERNAUTÓW  
Żyjemy w epoce interaktywnej. Internet jest już coraz bardziej wykorzystywany przez miłośników historii 
najnowszej Polski do dzielenia się swoja pasja. For internetowe dają możliwość wymiany opinii i uzyskanie 
informacji od znawców historii.  

Przykłady takiej działalności 

• www.historia.org.pl 

• www.historycy.org 

• www.polskiedzieje.pl 

 

Zalety Wady 

• łatwa dostępność 

• różnorodność źródeł 

• wykorzystanie zdobyczy techniki 

• dotarcie do młodych, spędzających czas, 
surfując po Internecie  

• kontakt wirtualny 

• zamieszczanie niepotwierdzonych informacji  

• brak pewności, że uzyskane informacje są prawdą 

• możliwość wystąpienia błędów merytorycznych, 
przekłamań 

• zbyt duża anonimowość – bezkarność 
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TWORZENIE NOWYCH FILMÓW HISTORYCZNYCH  
Wykorzystanie kina cieszącego się dużą popularnością wśród młodzieży, jako łatwiejszą do zaakceptowania formę 
przekazu masowego do popularyzacji historii. Na razie słabo wykorzystywane w Polsce, w porównaniu do innych 
krajów (USA, Niemcy, Rosja), choć tematów nie brakuje. 

Przykłady: 

• „Popiełuszko – wolność jest wśród nas”, który mówi o życiu i śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, kapelana 
„Solidarności” 

• „Katyń” (reż. A.Wajda) 

• planowany film o Lechu Wałęsie (reż. A. Wajda, scenariusz A. Holland) 

• 1612 (prod. rosyjskiej) 

Zalety  Wady 

• atrakcyjność formy 

• łatwa dostępność 

• jednoczesna nauka i rozrywka 

• zaangażowanie artystów i mediów w popularyzacje historii 

• duża liczba tematów do wykorzystania 

• wysokie koszty produkcji 

• możliwość wywołania kontrowersji związku 

• subiektywizm interpretacji zdarzeń historycznych w ujęciu 
twórców filmu 

• bywa narzędziem „polityki historycznej” 

GRY KOMPUTEROWE  
Istnieje już wiele gier, których fabuła osadzona jest w realiach czasów historycznych.. Gry komputerowe to nadal 
rozwijająca się dziedzina popkultury, która znajduje fanów nie tylko wśród najmłodszych. Amerykanie wiodą prym 
na rynku gier historycznych, w których kreują pozytywny obraz historii. Niestety w Polsce  ta forma promowania 
historii jest jeszcze mało wykorzystywana. 

  

Zalety Wady 

• dobra zabawa połączona z nauką 

• możliwość  dotarcia z historią do maniaków 
komputerowych, którzy spędzają czas głównie przed 
ekranem komputera 

• kultura masowa powoli przejmuje rolę nośnika informacji o 
istotnych sprawach, kształtuje świadomość  historyczną 
konsumentów, wykorzystanie tej funkcji w dobry sposób  

• historia stanowi świetny materiał na grę strategiczną 

• „to rozrywka interaktywna, gracz nie jest biernym 
obserwatorem wydarzeń, lecz ich inicjatorem” 

• wykorzystanie umiejętności naszych zdolnych informatyków 
– stworzenie nowego rynku pracy 

• wspieranie kultury masowej 

• siedzenie przed komputerem jest niekorzystne dla 
zdrowia 

• dowolność interpretacji historii, kontrola  

• utrwalanie uproszczonych, stronniczych wersji 
zdarzeń 

• dotychczas głównym tematem takich gier, 
pojawiających się na rynku jest II wojna światowa i 
czasy starożytne, inne są rzadko poruszane 

• „Gra musi  dostarczać  doskonałej rozrywki i trafiać w 
gust ogólnoświatowego odbiorcy, a dopiero w dalszej 
kolejności można myśleć na przykład o promowaniu 
naszych dziejów.” 

 

Przykłady takiej działalności 

“Blitzkrieg” 

“Kompania Braci” 

„Kozacy” 



str. 14 

 

“Call of Duty” 

 

 

  

MÓJ WYBÓR 

 „WIKISTORIA .PL”  (ALBO HISTOPEDIA .PL)  

W trakcie przygotowywania mojej pracy napotkałam, ku memu miłemu zaskoczeniu, wiele inicjatyw i przedsięwzięć 
próbujących popularyzować wiedzę historyczną u młodego pokolenia.  Jednak, jak wskazują wyniki badań, w tym 
mojej ankiety, najwyraźniej nie przekładają się one na liczbę miłośników historii wśród młodzieży. Tylko wąska grupa 
osób czynnie uczestniczy w działaniach młodzieżowych organizacjach, zajmujących się propagowaniem historii Polski.  

Teraz problemu nie widzę już w samym  braku inicjatyw, lub w braku dobrych pomysłów, lecz w ich niewystarczającym 
lub nieskutecznym ich rozpropagowaniu.  

Dlatego wydaje mi się dobrym pomysłem stworzenie swoistej „bazy wiedzy”, gdzie gromadzone – i aktualizowane - 
byłyby informacje o wszystkich działaniach dotyczących propagowania historii Polski.  

Najlepszym miejscem, w którym mogłaby ona powstać, jest Internet. Bo jak wskazują badania to tam często młodzi 
szukają informacji o historii.  

Nie może być to jednak tylko kolejna nowa strona internetowa, ponieważ wiele już takich istnieje.  

Charakterystyczne cechy i innowacyjność tego przedsięwzięcia polegałaby na połączeniu zalet: 

• stron internetowych (atrakcyjność wizualna i łatwa nawigacja, zestaw odnośników do interesujących stron 
internetowych) 

• internetowych portali społecznościowych tzw. Web 2.0 -  (do których głownie naleŜą młodzi internauci np. na 
portalu grono.net ma swoje konto ponad 1,5 mln osób) gdzie użytkownicy są jednocześnie współtwórcami; dzięki  

• uporządkowania i łatwego uzupełniania informacji charakterystycznej dla encyklopedii internetowej – Wikipedii.  

Byłaby to jednocześnie swoista wyszukiwarka historyczna.  

Działały by tu jednocześnie linki odnoszące do stron o internetowych różnych organizacji, muzeów itp. Zamieszczony - 
i rozszerzany - byłby tu m.in.: 

• spis książek i publikacji o tematyce popularno-historycznej 

• teksty publikacji – udostępnione za zgodą autorów 

• informacje o wystawach w muzeach,  

• grach miejskich,  

• premierach filmowych,  

• programach telewizyjnych i audycjach radiowych,  

• wykładach historyków,  

• spotkaniach z żywymi świadkami historii,  

• rekonstrukcjach historycznych itp.  

Każdy mógłby znaleźć tu coś dla siebie.  

Część informacyjna działałaby na zasadach podobnych do Wikipedii. Wkład w jej tworzenie mógłby mieć każdy 
zainteresowany. Jednak by zapobiec zamieszczaniu tam zbędnych i błędnych informacji, weryfikowali by je 
administratorzy.  
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KROKI DZIAŁANIA  
1. Zarejestrowanie domeny „wikipedia.pl” (albo histopedia.pl) 

2. Zawiązanie grupy inicjatywnej złożonej z osób entuzjastycznie nastawionej do tego pomysłu  

3. Wspólne ustalenie szczegółowego planu działania 

4. Przeanalizowanie posiadanych umiejętności oraz kontaktów (rodzina, nauczyciele, przyjaciele) wśród historyków, 
popularyzatorów wiedzy oraz informatyków 

5. Nawiązanie kontaktów,  a następnie współpracy z: 

1. wydawcami publikacji popularno-naukowych (czasopisma, dodatki do gazet, wydawnictwa książkowe) 

2. organizatorami gier ulicznych 

3. kierownictwem muzeów i wystaw  

4. autorami podręczników szkolnych 

5. woluntariuszami 

6. twórcami i administratorami portali społecznościowych  

7. informatykami 

8. ludźmi mediów 

6. Znalezienie odpowiednich narzędzi informatycznych (legalnych, przyjaznych i bezpłatnych) do utworzenia 
wikipedii.pl 

7. Rozpoczęcie katalogowanie zasobów do bazy wiedzy – gromadzenie dostępnych materiałów przez: 

1. przeszukiwanie Internetu (zbieranie adresów internetowych oraz treści  

2. korzystanie z innych źródeł (publikacji, wydawnictw, mediów…) 

3. określenie zakresu tego, co ma się tam znajdować,  

4. zapisywanie na nośnikach elektronicznych 

8. Odnalezienie i powołanie osób odpowiedzialnych za weryfikację zamieszczanych przez internautów informacji 

9. Akcja promocyjna.  

1. założenie własnych profili na portalach internetowych – np. grono.pl, nasza-klasa.pl itd. jako 
zainteresowanych historią  

2. rozpoczęcie akcji informacyjnej o przedsięwzięciu drogą łańcuszka maili, znajomy informuje znajomego 
(tzw. „marketingu wirusowego”). 

10. Udostępnienie zasobów bazy danych internautom, umożliwienie im współtworzenia portalu 

11. Po uruchomieniu i sprawdzeniu zainteresowania mediów w celu rozpropagowania; 

12. Jeżeli akcja zacznie przynosić rezultaty – może zacząć brakować miejsca na serwerach oraz czasu woluntariuszy do 
pracy przy projekcie. Wtedy powstania potrzeba profesjonalizacji i finansowania przedsięwzięcia 

 

 OCENA SZANS ROZWIĄZANIA 
 

Uważam, że to rozwiązanie ma duże szanse na osiągniecie sukcesu, ponieważ: 

1. Nie jest włączona w program szkolny (choć z czasem może na niego wpłynąć) – a więc 

2. Nie potrzebuje początkowego dużego nakładu finansowego,  

3. Na początek wystarczy „zaczyn” entuzjastów wsparty wiedzą i umiejętnościami informatycznymi ich przyjaciół 
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4. Rozrasta się samo dzięki wbudowanej możliwości współtworzenia przez uczestników – a więc nie zależy wyłącznie 
od uporu i konsekwencji inicjatorów akcji, z którymi w moim pokoleniu nie jest najlepiej. 

5. Rozpoczyna się w przestrzeni wirtualnej (Internecie), a więc nie wymaga początkowego zaangażowania „na 
zewnątrz” (wychodzi naprzeciw postawom większości badanych w Mojach ankiecie, którzy nie angażują się w 
działania organizacji) 

6. Ma z założenia przedłużenie w realnej rzeczywistości w bezpiecznej przestrzeni 

7. Jest interaktywne, (a więc spełnia oczekiwanie znacznej części uczestników mówiących o dyskusji jako o 
oczekiwanej formie nauczania) 

8. Jest po prostu fajne. Tak jak ciekawa jest sama historia. 

 

ZAKOŃCZENIE  
Mam nadzieję, że ta praca i proponowane tu rozwiązanie może stać się pomocą w 

upowszechnieniu znajomości historii Polski wśród młodzieży. 
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ANEKS NR 1 

WYWIAD Z „AUTORYTETEM” 

NOTKA BIOGRAFICZNA  
 

Jan Pospieszalski - z wykształcenia plastyk i muzyk, aranŜer i kompozytor, były członek zespołu „Czerwone Gitary”, 

aktualnie publicysta i prowadzący program u w TVP „Warto rozmawiać”, ur.1955 

 

WYWIAD Z JANEM POSPIESZALSKIM  

Dlaczego warto uczyć się o historii Polski? 

Jest kilka powodów, dla których warto uczyć się historii.  

Po pierwsze państwo, w którym Ŝyjemy nie powstało z umowy społecznej. Fakt, Ŝe dzisiaj Ŝyjemy w wolnym, 

demokratycznym kraju nie wynika, z tego, Ŝe tak się umówiliśmy. To logiczna konsekwencja zdarzeń - dorobku 

pokoleń, które nas poprzedzają. Nie naszą zasługą jest istnienie suwerennej Polski, lecz tych, którzy na to zapracowali, 

którzy nas poprzedzali. I to nie tylko tych, którzy bezpośrednio przyczyniali się, czy byli współautorami przemian 

politycznych, ale takŜe tych, którzy wiele lat  temu oddali Ŝycie w imię niepodległości Polski i ideałów wolności. 

Polskich patriotów którzy cierpieli prześladowania. Byli wysiedlani, tracili domy, majątki, tracili równieŜ najbliŜszych, 

poniewaŜ tak potoczyła się historia. JeŜeli weźmiemy pod uwagę, Ŝe w ciągu ostatnich 250 lat tylko przez dwa 

dwudziestolecia na terenach Polski nie stacjonowały wojska obcych mocarstw.  (bo choćby przyjąć datę pierwszego 

rozbioru, rok 1772, rok 1918, odzyskanie niepodległości, a potem lata 1939-1991, to zaledwie dwa dwudziestolecia 

Polska była całkowicie suwerenna). Nasze pokolenia, moje i twoje, są wielkimi farciarzami. Stąd musimy zastanowić 

się, jak Ŝyły te inne pokolenia, które nie miały takiego szczęścia, czyli przywileju wolności jak my. Jak wiele 

zawdzięczamy tym których wysiłek, równieŜ nieudnych powstań, spiskowania, konspiracji i cierpienia sprawiły, Ŝe 

Polska bez własnego państwa ale jako zobowiązanie, jako wartość duchowa,  w czasie zaborów, w czasach wojen, 

później komunizmu przetrwała. Jak to się stało Ŝe przeniesiono do dziś całą przestrzeń duchową, atmosferę, kulturę, 

język, dziedzictwo - wszystko to, czym teraz oddychamy? Dziedzictwo duchowe, na które się składa, myśl, literatura, 

muzyka, Chopin, Moniuszko, Szymanowski, Karłowicz, Gomułka, Wacław z Szamotuł. Cała olbrzymia twórczość 

literacka, tych którzy tworzyli po polsku i upominali się o Polskę.  Począwszy od Kochanowskiego przez wielką trojkę 

romantyków, z Norwidem, myślącym o politycznym aspekcie Polski, z Mickiewiczem, który nie tylko pisał, ale i 

działał na rzecz niepodległości, a później Sienkiewiczem, który budził ducha narodowego,  z Wyspiańskim, ze 

wspaniałymi witraŜami, polichromiami Mehoffera, itd. To jest niesamowity dorobek pozostawiony dla nas. To sprawia, 

Ŝe poznając kulturę duchowa, równieŜ mamy świadomość skąd pochodzimy,  kim jesteśmy. DuŜo moŜemy się w ten 

sposób dowiedzieć, o sobie, o tajnikach polskiej duszy, o naszej toŜsamości. To przebogaty obszar do rozpoznawania, 

podejmowania róŜnych tropów i wspaniałych odkryć. 

W dziedzictwie materialnym mamy tego niewiele, poniewaŜ terytorium naszego kraju, było swoistym przedpokojem, 

przez który przetaczały się najgorsze armie świata w te i we w te, rujnując i grabiąc, paląc. Akurat my jesteśmy 

mieszkańcami najbardziej udręczonego miasta Europy, Warszawy, najpierw przez wojnę, potem przez komunizm i 

ideologicznie zrealizowany plan odbudowy, a teraz przez deweloperkę i kompletny chaos budowlany. A w środku Pałac 
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Kultury. W samym centrum miasto zostało ugodzone jak ranny zwierz maczugą komunizmu, zafundowaną przez 

Stalina.  

Rzecz kolejna, historię naleŜy poznawać, bo sama w sobie jest szalenie fascynująca. TakŜe dlatego, ze przez ostatnie 50 

lat była notorycznie fałszowana i do tej pory nie udało nam się jej do końca odkryć. W pamięci zbiorowej nie 

funkcjonują cale obszary, które tworzą terra incognita, rzeczywistość nieopisana, nierozpoznana.. Jest ciekawa, bogata 

i ciągle do odkrycia dla młodych historyków. Przykładem nie odkrytej, nie znanej przestrzeni, jest historia rzezi 

wołyńskiej,  co stało w latach 1942- 47 roku na kresach wschodnich II RP. To  są rzeczy nie opisane, ale są jeszcze w 

relacji świadków, funkcjonują w pamiętnikach, wspomnieniach ksiąŜkach, ale nie znalazły naleŜytego miejsca w naszej 

pamięci zbiorowej. 

O to trzeba się upomnieć. TakŜe o okres powojenny. O śołnierzy Wyklętych, o bohaterów formacji wojskowych 

struktur po-AK’owskich, które w latach 1944 – 1947, a niektóre nawet do 1950 r. działały w Polsce, a które nie godziły 

się na władzę komunistów. Ci ludzie mieli odwagę wystąpić przeciwko przewaŜającej sile, walczyli zbrojnie, nie 

zaniechali konspiracji, za co niektórzy z nich zapłacili najwyŜszą cenę.  

 Ten czas historii nieopisanej jest o tyle ciekawszy, ze funkcjonuje jako rzeczywistość równoległa do wersji wydarzeń, 

która obowiązuje w tak zwanej kulturze masowej. Wyobraź sobie, ze piosenka z  serialu “Czterej pancerni” juz na 

samym początku jest kłamstwem, poniewaŜ słyszymy “do domu wrócimy, w piecu napalimy, nakarmimy psa”. Okazuje 

się, ze Pierwsza Brygada Westerplatte nie wróciła do domu, nie nakarmiła psa, a jeŜeli chodzi o palenie to spalili wsie 

na Podlasiu, gdzie likwidowali ludzi z AK, którzy nie złoŜyli broni. Była to brygada zmotoryzowana, gdzie dowódcą 

kaŜdego czołgu był oficer NKWD a polscy Ŝołnierze w polskich mundurach strzelali do Polaków jeszcze długo po 

zakończeniu wojny. 

Pacyfikowano wsie w poszukiwaniu Ŝołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. Natomiast kolejne pokolenia 

uczą się historii z serialu wydanego przez telewizję polską na DVD z propagandowej, komunistycznej, kłamliwej 

opowiastki byłego pezetpeerowskiego politruka Janusza Przymanowskiego.  

I to jest kłopot. Dlatego naleŜy uczyć się historii, badać ją, poznawać, poniewaŜ istnieje szereg niezbadanych, 

nieopowiedzianych, nieprzyswojonych spraw ale i takie które trzeba po prostu odkłamać 

Ponadto przez ostatnie  20 lat pojawiała się teza, ze Ŝyjemy w czasach post historycznych. Tzn. Ŝe w momencie kiedy 

upadł mur berliński, kiedy skończył się podział świata na dwa rywalizujące ze sobą obozy, obóz komunistyczny i kraje  

demokratyczne, skończyła się historia.  

Nic bardziej błędnego, historia się nie skończyła, ona trwa nadal, a ostatnio jakby nabrała nawet przyspieszenia.  Z 

historii naleŜy  wnioski. 

Jakie wnioski? 

Moje doświadczenie jest takie, ze jak zacząłem poznawać historię Polski zacząłem stawać się bardziej pewny siebie, 

dumny a nawet zarozumiały. Powtarzam  za Jarosławem Markiem Rymkiewiczem, ze nie wyobraŜam sobie, jakim 

nieszczęściem było by dla mnie urodzić się Francuzem, czy Anglikiem. Sama myśl Ŝe mógłbym się urodzić nie jako 

Polak napawa mnie lękiem. Traktuję to jako koszmar senny. Jestem szczęśliwy, ze jestem Polakiem, jestem z tego 

niezwykle dumny. 

Dlaczego jest Pan dumny z bycia Polakiem? 

Z kilku powodów. Pierwszy, to ze ta u nas dominacja ducha, tego wątku niematerialnego była zupełnie niezwykła. 

Najpierw niezwykły okres sarmacki a potem przez to, Ŝe byliśmy pozbawieni własnego państwa, jako substancji 
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rozwinęła się u nas fantastyczna kultura duchowa. Wcale nie wtórna, nie imitująca jakiś modernistycznych projektów 

zachodnich, ale na prawdę nasza, autentyczna. Odwołam się do Chopina, który był absolutnie nowatorski, 

rozwiązaniami muzycznymi, harmonicznymi wyprzedził epokę o dwa pokolenia o 50 lat. Był niepowtarzalnym 

połączeniem talentu kompozytorskiego i wirtuozerii instrumentalnej.  

Kolejny powód do dumy to demokracja szlachecka I Rzeczypospolitej. Poza tym,  to u nas w XVI w został 

zapoczątkowany i potem zrealizowany projekt, który dopiero po kilkuset latach Europa nieśmiało zaczęła wcielać w 

Ŝycie. Mianowicie unia polsko – litewska. Na owe czasy był to projekt absolutnie bez precedensu. Dwa narody, które 

nawet w sensie etnicznym róŜniły się znacznie, z dwóch róŜnych grup językowych, na dwóch roŜnych prędkościach 

rozwoju cywilizacyjnego, róŜne wyznaniowo, wchodzą w dobrowolny polityczny związek, na równych prawach, 

tworząc Rzeczpospolitą Obojga Narodów.  

Dopiero teraz taki projekt z trudem realizuje współczesna Europa.  

A wspomniana demokracja szlachecka, przy wszystkich swoich wadach, była absolutnie rewolucyjnym i 

fenomenalnym pomysłem politycznym. Oczywiście, gdyby obok nas funkcjonowały organizmy państwowe ustrojowo 

podobne, pewnie historia potoczyłaby się zupełnie inaczej. Taki ustrój w starciu z ościennymi absolutystycznymi 

potęgami, Prusami i Cesarstwem Rosyjskim, przegrał. Natomiast jako pomysł ustrojowy I RP była ewenementem i 

prekursorem rozwiązań, które wiele pokoleń później najpierw PN Ameryka  a potem Europa zaczęła stosować. 

Następna rzecz – wielowyznaniowość i tolerancja religijna.. Konfederacja warszawska, działalność Pawła Włodkowica 

dostęp do najwyŜszych urzędów państwowych wiernych Prawosławnych, śydów, Ormian, Karaimów, a potem 

toruńskie Collegium Charitativum to wszystko wyprzedza znacznie podobne rozwiązania na Zachodzie.  

Okazuję się, Ŝe osiągnięcia cywilizacyjne w Polsce realizowane 200 – 300 lat wcześniej niŜ w innych krajach Europy.  

Co jest dowodem na to, Ŝe nie Ŝyjemy w czasach posthistorycznych? 

ChociaŜby to, Ŝe sąsiednie kraje, w interesie narodowym, odwołując się do historii, realizują własną politykę 

historyczną.. Republika Federalna Niemiec na realizacje róŜnych działań upamiętniających historię przeznaczyła 

wielokrotnie większy budŜet niŜ Polska. Na przykład projekt “Ucieczka, Wypędzenie i Pojednanie” czyli tzw. muzeum 

wypędzonych, realizowany jest przy poparciu wszystkich frakcji politycznych. Ten ponadpartyjny konsensus pokazuję, 

Ŝe dla Niemców jako narodu historia jest waŜna więc naleŜycie o nią dbają. TakŜe film “Valkiria” o zamachu na Hitlera 

pokazuje jak bardzo Niemcom zaleŜy na zmianie wizerunku. Zastąpienie widma Hitlera, pozytywnymi bohaterami. 

Zresztą to kolejna taka produkcja. 

Tak, takŜe duŜym zainteresowaniem cieszył się film o Sophie Scholl. 

Tak to teŜ był projekt kinematograficzny zrobiony z duŜym rozmachem, odwołujący sie do tych wątków historii III 

Rzeszy, które miały raczej marginalne znaczenie - nie odegrały znaczącej roli, ale w świadomości, w pamięci 

zbiorowej, a pośrednio i w polityce, mają dziś dla Niemców olbrzymie znaczenie. 

To samo jeśli chodzi o naszego wschodniego sąsiada. Federacja Rosyjska nie wycofuje się z symboliki ZSRR, godło 

armii, melodia hymnu itd. Nie otwarte są nadal archiwa dotyczące Katynia. Produkcja wysobudŜetowych filmów 

historycznych opisujących wydarzenia 1612, pokazuje, Ŝe takŜe w państwowym rosyjskim myśleniu historia jest 

ogromnie waŜna.  

Jak układają się relacje między Polską I jej sąsiadami na tle historycznym? 
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Stosując eufemizm, relacje w zakresie polityki historycznej z naszymi  zachodnimi i wschodnimi sąsiadami  naleŜą do 

trudnych, lub jak kto woli są to relacje podwyŜszonego ryzyka. Ostatnio  w Berlinie miała miejsce wystawa pokazująca 

sztukę - obrazy, budowle współpracujących ze sobą  dworów:  pruskiego i rosyjskiego w czasach rozbiorów Polski.  

Taka wystawa nie budzi w Polakach miłych uczuć, bo byli to nasi zaborcy, którzy w porozumieniu napadli i gnębili 

Polskę. A co najciekawsze sponsorem wystawy jest spółka Gazprom, która realizuje w brew polskim interesom projekt 

ominięcia nas rurą transportująca po dnie Bałtyku gaz do zachodniej Europy, by móc oddziaływać na gospodarkę 

Polski. Wziąwszy pod uwagę te fakty, nagle okazuję się ze historia splata się z gospodarką i polityką. Coś co wydaje się 

tylko pewną ideą, ramotą, czy spojrzeniem w przeszłość nagle okazuje się czymś bardzo rzeczywistym, praktycznym, 

osadzonym w realiach które nas dotyczą. 

 Jak Pan zaczął się interesować historią? 

Moje zainteresowania historią rodziły się na przekór obowiązującej wykładni. Dojrzewałem i chodziłem do szkoły w 

czasach PRL-u kiedy historia była często zakłamywana, manipulowana lub w najlepszym przypadku pełna przemilczeń. 

Poznawałem więc historię z przekazu rodzinnego. Jednym z pierwszych opowieści, które mnie wzruszyły  i zaskoczyły 

była historia moim stryja, Antoniego który był Ŝołnierzem Kampanii Wrześniowej, ranny bitwie pod Modlinem, dostał 

się do niewoli niemieckiej. Potem uciekł z oflagu ze złamaną nogą, z pomocą przyjaciół przez zieloną granicę aŜ na 

Węgry. Stamtąd trafia do polskiej armii, która się tworzyła na terenach Francji. PoniewaŜ Niemcy zaatakowali Francję 

ewakuowali się do Anglii. Tam współtworzy oddziały Cichociemnych. Jego mama, a moja babcia, która była rodowitą 

Niemką mieszkającą w Poznaniu, kiedy  1 września  zobaczyła co dziarscy chłopcy z Wermachtu wyprawiają, od tego 

dnia zakazała mówić do siebie po niemiecku. Bo dom mojego ojca był domem dwujęzycznym, gdzie wychowywano 

dzieci w obu kulturach. Babcia podjęła świadomą decyzję, nie podpisała listy Volkdeutschów, choć to umoŜliwiłaby jej 

zachowanie majątku i  dawało specjalne przywileje w okupowanej Polsce.  Jako Polka wraz z całą rodziną, ze swoimi 

dziećmi, została wysiedlona, pozbawiona domu. Musiała w bydlęcych wagonach na wiązce siana jechać do 

Częstochowy, gdzie byli przejęci przez jakieś siostry zakonne i tam kątem się gnieździli. Tak więc moja babcia w 

latach wojny wybrała Polskę, do końca Ŝycia próbowała nauczyć się polskiego. Dumny jestem teŜ z mojego wuja, który 

później w 1945 roku jako Cichociemny został zrzucony na spadochronie na tereny zajętej juŜ przez Sowietów,  podjął 

próbę nawiązania kontaktu z polską partyzantką, został złapany przez sowieckich Ŝołnierzy jako szpieg brytyjski, 

więziony w częstochowskiej piwnicy, znajdującej się dwie ulice dalej od miejsca, gdzie od 5lat przebywała na 

wygnaniu reszta jego rodziny.  Nie wiedzieli, Ŝe są od siebie tak blisko. 

W  Częstochowie spędził kilka tygodni, po czym został przetransportowany na Łubiankę. I jako jeden z nielicznych 

więźniów przeŜył to straszne NKWD - owskie więzienie. Potem w ramach porozumień alianckich przewieziony przez 

Teheran do Londynu, gdzie spędził do końca swoje Ŝycie. Bo w latach PRL nie miał do Polski prawa wjazdu. 

Poprzez historię mojego wuja i babci zainteresowałem się historią Polski. Odtąd zacząłem być na nią bardziej wraŜliwy. 

Zatem przez historię rodziny do historii Polski. 

Czy miejsce zamieszkania tez miało wpływ na rozwój tego zainteresowania? 

Tak, człowiek który mieszka w Częstochowie w naturalny sposób ociera się o historię. Pamiętam jak miałem 15, 16 lat 

w naszej szkole w liceum plastycznym był casting na statystów do filmu “Potop”, w nim wielu moich znajomych 

wzięło udział. Ja byłem za młody, Ŝeby występować jako Ŝołnierz, ale wielu znanych mi dorosłych statystowało w tym 

filmie.  Potop szwedzki, obrona Jasnej Góry, ksiądz Kordecki, to było mi bardzo bliskie choćby dlatego Ŝe Jasna Góra 

leŜała na szlaku moich codziennych pieszych wędrówek z domu do szkoły. Mieszkałem w domu, który wybudowany 
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został w 1638 roku i w 1655 był kwaterą dowódcy wojsk szwedzkich Millera. Był to budynek nowicjatu zakonu 

Paulinów, do dzisiaj jest obok cudowne źródełko z wodą święconą. 

Czy w związku z tym, Ŝe Pan od dziecka nasiąkał tą historią, wyniósł ją z domu, czy przekazuję ją Pan swoim 

dzieciom? 

Myślę, Ŝe tak, choć o to naleŜałoby się zapytać samych Franka I Basi. Staram się w sposób nie nachalny, ale jakoś przy 

okazji wędrówek po Polsce, czy okazjonalnego przejazdu pokazać miejsca o znaczeniu historycznym. Np. dawną 

granicę oddzielającą Prusy od  II RP, albo tu jedziemy przez Byczynę gdzie Zamoyski uwięził austriackiego arcyksięcia 

Maksymiliana. 

Czy szkoła to dobre miejsce na naukę historii? Gdzie naleŜy uczyć? 

Oczywiście szkoła to miejsce, gdzie naleŜy poznawać historię. Ale historia jest zbyt powaŜną sprawą, by zostawiać ją 

tylko nauczycielom. UwaŜam, Ŝe historia jest elementem naturalnego kodu kulturowego, który przekazuje się w 

rodzinie. Tak jak to, Ŝe nóŜ trzyma się w prawej ręce, a widelec w lewej, Ŝe naleŜy gasić po sobie światło. NaleŜy do 

elementarnego wychowania ludzkiego. To wraŜliwość i wiedza o tym, kim się jest, skąd się jest, do jakiej wspólnoty się 

naleŜy. Dla mnie wydaję się to normalne. 

Oczywiście, zobiektywizowana wiedza, jako pewna obowiązująca wykładnia, czyli kanon programu szkolnego, 

powinien być zrealizowany i przyswojony przez uczniów. Jako element, którego naleŜy wymagać na wszelkiego 

rodzaju egzaminach, sprawdzianach. Natomiast teraz Ŝyjemy w epoce interaktywnej, multimedialnej. Nośnikiem 

historii jest kultura masowa. TakŜe tej zakłamanej i niewłaściwej jak pokazałem na przykładzie „Czterech Pancernych” 

, czy powstałych ostatnio filmów „Valkiria” i „Opór”. Kultura masowa ma to do siebie Ŝe tworzy dzieła które często 

odbiegają od tego jak było na prawdę.   

W związku z tym nie trzeba się zraŜać i korzystać z dobrodziejstw kultury masowej, Internetu i telewizji, do tego, aby 

powstawały dzieła pokazujące prawdziwą wersję wydarzeń i dbać by rozbudzać wraŜliwość. UwaŜam, Ŝe naleŜymy do 

takiej wspólnoty, w której mieliśmy na prawdę niezwykła ilość fantastycznych bohaterów, a losy ich stanowią gotowe 

scenariusze sensacyjnych filmów. Wystarczy nie zepsuć tego co napisało samo Ŝycie, co zawierają ich biografie. Do 

takich osób naleŜy na pewno Jan Karski, rotmistrz Pilecki, czy św. brat Albert Chmielowski, Henryk Cybulski, ps. 

Harry i jego historie z Wołynia. Pewnie takŜe wiele innych, nieodkrytych Ŝyciorysów ludzi, z ich charakterem, 

niezłomnością. 

To w jaki sposób przedstawiać tych bohaterów w filmach? 

Wydaję mi się, Ŝe filmy o bohaterach historycznych nie muszą być tylko filmami przygodowymi, czy filmami akcji, ale 

takŜe moŜna dzięki nim pokazywać postawy, nadające się na wzory. Odwoływać się do tego, co w naturze ludzkiej jest 

dobre, wzniosłe. Zresztą wydaje mi się, Ŝe taka jest rola dziedzictwa kulturowego. Jest tak, ze ojciec nagradza dziecko 

za dobre czyny, a za złe gani, albo nazywa niewłaściwymi. To samo w relacjach między ludzkich. Chętniej odwołujemy 

się do fajnych, dobrych, pięknych doświadczeń Ŝyciowych, do tych, w których wykazaliśmy się odwagą, sumiennością, 

rzetelnością i godnością niŜ do tego, gdzie zawaliliśmy, zawiedliśmy, coś się złego stało. Dokładnie taka sama 

dydaktyczna rola historii moŜe być realizowana w społeczeństwie, w wspólnocie. Ta wspólnota powinna chętnie 

uwypuklać te rzeczy, które w jej historii były dobre i właściwe, a ocenić negatywnie, czy piętnować te rzeczy, które 

były niedobre, niewłaściwe. Pokazując bohaterów tworzymy wzorce, autorytety. Dajemy punkty odniesienia i 

przykłady do naśladowania. Pokazując heroizm, samozaparcie, to Ŝe ludzi mogą na rzecz dobra wyŜszego zrobić coś w 

sposób zupełnie niezwykły, wspaniały, staje się dla nas element fantastycznej odskoczni od małości i miernoty, które 

nas otaczają. W naszym interesie jest śledzenie, tropienie, popularyzowanie pięknych biografii bohaterów ciągle zbyt 

słabo obecnych w pamięci zbiorowej. 
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To przez co popularyzować historię naszej ojczyzny? 

Choćby przez teledyski. Ostatnio widziałem video klip piosenki zespoły heavy metalowego Sabaton ze Szwecji 

opowiadający o naszych bohaterach września. Szwedzki zespół trafił na historię bitwy nad Wizną gdzie w pierwszych 

dniach wojny nasz stosunkowo niewielki oddział powstrzymał skutecznie natarcie hitlerowców. Stosunek strat był 1 do 

40. W tej bitwie na kaŜdego zabitego Polaka zginęło 40 napastników z Wermachtu. Polacy pod wodzą kapitana 

Raginisa walczyli do ostatniego naboju- prawie wszyscy zginęli. To były polskie Termopile. Ale paradoksem jest Ŝe 

niezwykłych bohaterów znad Wizny polska młodzieŜ poznaje za pośrednictwem szwedzkiej kapeli która śpiewa to po 

angielsku.  

Nie znamy takŜe nazwisk bohaterów którzy oddali Ŝycie - często wraz z całą rodziną, za ratowanie swych Ŝydowskich 

sąsiadów. Powstaje o tym dopiero teraz serial i  dwa filmy. Takich bezimiennych bohaterów musimy pokazywać i się 

nimi chwalić - wtedy nikt nie będzie mógł powtarzać głupot o polskich obozach koncentracyjnych czy polskim 

antysemityzmie. Podczas gdy Francuzi, Belgowie odstawiali karnie całymi gromadami swoich obywateli Ŝydowskiego 

pochodzenia w ręce Gestapo, w Polsce działa śegota, umierali Ulmowie, Osuchowie, Barankowie czy Kowalscy, ginęli 

całymi rodzinami za to, Ŝe nieśli pomoc polskim śydom. Historię moŜe stać się nam bliską przez bohaterów, przez 

filmy, kulturę masową, multimedia, a takŜe przez nadawanie nazw ulic. Choćby dlatego, ze jeszcze w wielu miejscach 

ulice noszą imiona bohaterów komunistycznych. Dla mnie bardzo waŜnym wydarzeniem było to, ze niedawno jedną z 

ulic w Pradze nazwano imieniem Ryszarda Siwca. Ta ulica przywołuje dawnego Ŝołnierza AK, inŜyniera z lat 

przedwojennych, człowieka, który walczył z Niemcami. Do władzy w Czechosłowacji doszły siły stawiające akcent na 

niepodległość i rozluźnienie stosunków ZSRR. To wystarczyło, by reformatorskie zapędy  tamtejszym przywódców, 

zostały krwawo stłumione poprzez interwencję zbrojną wojsk układu warszawskiego. Na znak protestu przeciwko temu 

atakowi Siwiec przyjechał gdzieś z Podkarpacia i 8 września 1968 roku na stadionie X - lecia dokonał aktu 

samospalenia podczas DoŜynek, na oczach wielu ludzi. To kolejna bardzo słabo znana postać. Smutne, Ŝe on ma w 

Pradze swoją ulice, a w Polsce mało kto o nim słyszał. Wprawdzie powstał o nim film, ale przeszedł w TVP1 w nocy, 

bez większego rozgłosu. 

Muzeum Powstania Warszawskiego odniosło wielki sukces i cieszy się duŜym zainteresowaniem i renomą nawet 

wśród młodszych pokoleń. Zatem co zrobić by takich sukcesów było coraz więcej? 

Muzeum Powstania Warszawskiego mimo, Ŝe w jego projekt zaangaŜowani byli przedstawiciele róŜnych środowisk 

powstało z inicjatywy politycznej. Powstało dopiero po 16 latach niepodległości kiedy prezydentem Warszawy został 

Lech Kaczyński. Nie oszukujmy się to jest rola polityków, akt pewnej woli politycznej, uruchomienia i skierowania 

budŜetu, wykonanie konkretnych prac. To są kwestie, które mogą być inicjowane przez jakieś stowarzyszenia i ruchy 

obywatelskie. Ale to przede wszystkim rola polityków i nikt nie zastąpi ich w podejmowaniu właśnie takich decyzji. 

UwaŜam, Ŝe tak samo kwestią rozstrzygnięć politycznych jest to, Ŝe Niemcy kierują gigantyczny budŜet na produkcje 

filmu o Valkirii, czy o Sophie Scholl. UwaŜam, ze takŜe obowiązkiem naszego państwa jest skierowanie duŜych 

pieniędzy na produkcje  na profesjonalnym - najlepszym moŜliwie poziomie o polskich bohaterach tych z czasów 

stosunkowo nieodległych i dawniejszych. To jest zobowiązanie elit politycznych, które powinny takie projekty 

realizować. 

Czy w porównaniu z czasami, kiedy pan się uczył w szkole coś zmieniło się na lepsze w związku z nauczaniem historii 

w szkole. Czy moŜna tam złapać tak zwanego bakcyla historycznego? 

Na pewno na lepsze zmieniła się podstawa programowa. śyjemy w wolnym kraju. Ale nieraz wydawać się moŜe Ŝe 

efekt jest zupełnie odwrotny. Historia, mnie fascynowała, bo była często owocem zakazanym, była odkrywaniem 

tajemniczej przygody wbrew obowiązującemu systemowi. Stanowiła swoistą inicjację. A dla młodego człowieka to 
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było tajemnicze i intrygujące. Dzisiaj, jako kolejna lekcja do wykucia, przestaje być kręcące. MoŜe właśnie dlatego 

mamy zdumiewające wyniki badań, które przeprowadził OBOP  na zlecenie naszej redakcji  w kwietniu 2007 roku na 

grupie osób wykształconych juŜ w demokratycznej Polsce. Odsetek osób, które np. na pytanie, czy skłonni są  

przypisywać zbrodnię katyńską Niemcom, albo nie wiedzą kto jej dokonał jest o wiele większy niŜ w moim pokoleniu, 

kiedy ta wiedza była zakazana i trzeba było ją wyrywać z konspiracyjnych gazetek, czy ksiąŜek wydawanych w drugim 

obiegu, albo z przekazów rodzinnych. Jest to przykre, Ŝe w wolnej Polsce tak zadbaliśmy o edukację, Ŝe kłamstwo 

dotyczące Katynia w dalszym ciągu w wielu środowiskach jeszcze funkcjonuje. 
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ANEKS  NR 2 

ANKIETA 
Witaj, 

Nazywam się Emila, jestem w trzeciej klasie gimnazjum. Proszę Cię o poświęcenie kilku minut na 

rzetelne wypełnienie tej anonimowej ankiety na temat historii Polski. Stanowi ona ważny element 

badań, które potrzebne mi są do napisania mojej pracy do olimpiady z WOS’u. 

Z góry dziękuję! 

1. Czy interesujesz się historią Polski? 

zdecydowanie nie raczej nie trudno 
powiedzieć 

raczej tak zdecydowanie tak 

� � � � � 

2. Jeżeli w ostatnim pytaniu udzieliłeś odpowiedzi twierdzącej, to jaki okres historii Polski najbardziej Cię ciekawi? 

 

3. Czy uważasz, że w szkole masz okazję w ciekawy i rzetelny sposób poznać dzieje naszej ojczyzny?  

zdecydowanie nie raczej nie trudno 
powiedzieć 

raczej tak zdecydowanie tak 

� � � � � 

4. Czy znasz historię swojej rodziny?  

zdecydowanie nie raczej nie trudno 
powiedzieć 

raczej tak zdecydowanie tak 

� � � � � 

5. Czy twoi rodzice, dziadkowie z chęcią opowiadają ci o historii , i o swoim w niej udziale ?  

robią to z chęcią  

� 

muszę dopytywać  

� 

nie ma kto 

opowiadać � 

nie interesuję się tym � 

6. Gdzie szukasz informacji o historii Polski 

nie szukam  

� 

w Internecie 

� 

w podręcznikach 

� 

w encyklopedii 

� 

w prasie popularno-

naukowej 

� 

materiałach 

źródłowych 

� 

gdzie indziej : 

________________________________________________________________________________________________

Wymień przynajmniej pięć filmów o historii Polski, zrealizowanych w ciągu ostatnich pięciu lat 

_______________________________________________________________________________________- 
7. Wymień przynajmniej pięć zagranicznych filmów historycznych, zrealizowanych w ciągu ostatnich pięciu lat 

_______________________________________________________________________________________- 
8. Wymień 3 autorów książek o historii Polski. Którą z nich czytałeś? 

 
 
 
 

9. Czy uważasz, że znajomość historii swojego narodu może być Ci pomocna w życiu dorosłym, zawodowym ? 

zdecydowanie nie raczej nie trudno 
powiedzieć 

raczej tak zdecydowanie 
tak 

� � � � � 
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dlaczego ?: 

________________________________________________________________________________________________

W jaki sposób najchętniej uczył(a)byś się o przeszłości  

film wykład muzeum rozmowa z 
miłośnikami historii 

dyskusja odegranie 
scenki 

praca z 
książką 

� � � � � � � 
inaczej, jak: 
________________________________________________________________________________________ 
10. Jakie wydarzenie z współczesnej historii Polski wydaje Ci się najważniejsze?  

dlaczego ?: ___________________________________________________________________________ 

11. Czy jesteś dumny(a) z przeszłości swojego narodu?  
zdecydowanie nie raczej nie trudno 

powiedzieć 
raczej tak zdecydowanie tak 

� � � � � 
dlaczego ?: 

________________________________________________________________________________________________ 

12. Co sprawia Ci najwięcej trudności w nauce historii?  

zapamiętanie dat nazwisk okoliczności sensu wydarzeń 

� � � � 

coś innego:  

13. Czy lubisz zwiedzać muzea historyczne? 

zdecydowanie nie raczej nie trudno 
powiedzieć 

raczej tak zdecydowanie tak 

� � � � � 

dlaczego ?:  

14. Wymień znane Ci organizacje młodzieżowe zajmujące się pielęgnowaniem historii Polski.  

15. Czy w nich uczestniczysz?   

zdecydowanie nie raczej nie trudno 
powiedzieć 

raczej tak zdecydowanie tak 

� � � � � 

dlaczego  ?:  

16. Czy uczestniczysz w obchodach świąt narodowych wspominających najważniejsze wydarzenia z historii 
Polski?  

nigdy sporadycznie na ogół tak często we wszystkich 

� � � � � 

dlaczego ? :  

17. Czy uważasz, że działalność Instytutu Pamięci Narodowej jest prawidłowa 

zdecydowanie nie raczej nie trudno 
powiedzieć 

raczej tak zdecydowanie tak 

� � � � � 

dlaczego ?:  

 

Wypełnij pole przy prawidłowej odpowiedzi. 

Pytanie Odpowiedź 

1. Podaj datę wkroczenia Armii Czerwonej na ziemie Polski 
podczas II Wojny Światowej 

a. � 22 lipca 1944 
b. � 17 września 1939 
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Pytanie Odpowiedź 

c. � 30 czerwca 1940 
d. � 17 października 1939 
e. � nie wiem 

2. Nazwa „Cichociemni” oznacza a. � nazwę kabaretu 
b. � oddziały dywersyjne Armii Krajowej 
c. � mniejszość narodową 
d. � nie wiem 

3. Pierwszym prezydentem Polski po zakończeniu II Wojny 
Światowej został: 

a. � Józef Piłsudski 
b. � Bolesław Bierut 
c. � Lech Wałęsa 
d. � Wojciech Jaruzelski 
e. � nie wiem 

4. Kiedy został zamordowany ksiądz Jerzy Popiełuszko? a. � 1984 
b. � 1989 
c. � 1981 
d. � nie wiem 

5. Prezydentem Polski po odzyskaniu niepodległości został a. � Bolesław Bierut 
b. � Władysław Gomułka 
c. � Wojciech Jaruzelski 
d. � nie wiem 

6. Mur Berliński upadł z powodu a. � katastrofy budowlanej  
b. � przemian społeczno-politycznych w obozie państw 

socjalistycznych zapoczątkowanych przez „Solidarność” 
c. � zamachu terrorystcznego 
d. � nie wiem 

7. Nazwa „Szare Szeregi” oznacza a. � organizację tajnych współpracowników 
b. � hufce pracy ochotniczej  
c. � formację harcerską z czasów wojny 
d. � nie wiem 

8. Józef Beck jest autorem następującego powiedzenia a. � nie oddamy ani guzika 
b. � nie oddamy Wołgi 
c. � długi trzeba zwracać 
d. � nie wiem 

9. Nazwa „Grupa Wyszehradzka” oznacza  a. � stowarzyszenie miłośników Czech i Moraw 
b. � Polskę, Czechy, Słowację i Węgry 
c. � Francję, Niemcy, Polskę 
d. � nie wiem 

10. Układ Warszawski to a. � tytuł filmu amerykańskiego 
b. � nazwa sojuszu wojskowego 
c. � układ figur w partii szachów 
d. � porozumienie polityczne między rządem a opozycją 
e. � nie wiem 

11. Które z wymienionych osób otrzymały Nagrodę Nobla a. � Leszek Balcerowicz 
b. � Maria Curie-Skłodowska 
c. � Lech Wałęsa 
d. � Adam Michnik 
e. � Wisława Szymborska 
f. � Jacek Kuroń 
g. � Zbigniew Herbert 

12. Ustaw w kolejności chronologicznej następujące 
wydarzenia 
 

a. � wybory do Sejmu kontraktowego 
b. � wprowadzenie stanu wojennego 
c. � przyznanie Nagrody Nobla Lechowi Wałęsie 
d. � nie wiem 

13. W czasie wprowadzenia stanu wojennego stłumiono 
strajki w kopalni, której nazwa brzmi: 

a. � „Halemba” 
b. � „Wujek” 
c. � „Wieliczka” 
d. � w czasie komunizmu kopalnie były zamknięte 
e. � nie wiem 
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Pytanie Odpowiedź 

14. Kto był ministrem spraw wewnętrznych w ostatnich 
latach PRL-u 

a. � Władysław Raczkiewicz 
b. � Czeslaw Kiszczak 
c. � Edward Gierek 
d. � Wojciech Jaruzelski 
e. � nie wiem 

15. Kto był ostatnim szefem rządu RP na uchodźctwie ? a. � Władysław Sikorski 
b. � Ryszard Kaczorowski 
c. � Lech Kaczyński 
d. � Wojciech Jaruzelski 
e. � nie wiem 

16. Kiedy miała miejsce Bitwa nad Bzurą ? a. � 9-22 września 1939 
b. � 15 sierpnia 1920 
c. � 22 lipca 1944 
d. � 1 sierpnia 1944 
e. � nie wiem 

17. Kiedy powstał Pałac Kultury i Nauki ? a. � za Gierka  
b. � za Gomułki 
c. � za Bieruta 
d. � za Jaruzelskiego 
e. � nie wiem 

18. Przyporządkuj datę do odpowiedniego wydarzenia 
1. marzec 1968 
2. grudzień 1970 
3. październik 1956 
4. luty 1989 
5. sierpień 1980 

a. � rozpoczęcie obrad Okrągłego Stołu 
b. � fale strajków przekształcone w walki uliczne z milicją 
c. � wystąpienia studentów UW 
d. � powołanie na I Sekretarza PZPR Władysława Gomułki 
e. � strajk w Stoczni Gdańskiej, powstanie Solidarności 

19. Wraz z jakimi państwami wstąpiliśmy do NATO? a. � Czechosłowacja, Węgry 
b. � Czechy, Węgry 
c. � Estonia, Litwa, Łotwa, Słowacja, Czechy, Cypr,  
d. � Rumunia, Słowenia 
e. � nie wiem 

 

Jestem:    kobietą �    mężczyzną � 

Jestem uczniem:    gimnazjum �     liceum �         studiuję �     
 pracuję � 

Uczę się w klasie  1 �  2 �   3 �                                       (studiuję na roku 1 � 2 
� 3 �  4 �  5 � ) 

Mam lat  

Dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas!             Emila. 
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