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Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,,WOM"
Częstochowa

Rola postaci historycznej w edukacii -
dotychczasowe doświadczenia a,,nowa
podstawa programowa z historii"

Historia jest nauką która odgrywa olbtzymią rolę społeczną,
gdyż dzięki odpowiednim treściom można kształtować osobowo-
ści i wychowywać kolejne pokolenia1. Jeden z największych filo-
zofów francuskich XX wieku, Paul Ricoeur (191,3-2005), podejmu-
jąc temat zależności pomiędzy pamięcią a historią napisał:

Zgodnie z ogólnym ukierunkowaniem historiografii (...) podstawo-
wym odniesieniem dyskursu historycznego jest działanie społeczne,
ze względu na swoją zdolność do wytwarzania więzi społecznych
i społecznych tozsamości. W ten sposób na pierwszy,plan wysuwamy
podmioty zdolne do inicjatywy i posiadające orientacjg w sytuacjach
niepewnych - w reakcji na ograniczenia, normy i instytucje. (...) Obiek-
tem historyka są nie tylko zmarli, dla których twotzy się skrypturalny
pochówek; oddaje się on wskrzeszaniu dawnych żywych, których już
nie ma, choć byli, ale także re-prezentowaniu działań i namiętności. (...)
Obiektem historii są (...) dawni aktorzy historii2.

W związku z tym istotne jest, jakie postacie są wyrózniąne
w edukacji historycznej. Przedstawiane i omawiane na poszcze-
gólnych etapach edukacyjnych mająwpływ na kształtowanie toż-
samości społecznej. Najczęściejjest taĘ w zaLeżności od tego, czy
podejmujemy tematykę dziejow powszechnych, czy losy włas-
nej ojczyzny, a może regionu, wskazujemy na innych bohaterów.
Dzieje powszechne nalezałoby rozpatrywac przede wszystkim

1A. Zielecki, Kształtousanie postaw w naucząniu historii, w: Wartości w edukacji
historycznej, red. f, Rulka, Bydgoszcz 1,999, s. 43-61,.

2 P. Ricoeuł Pamięć, historia, zapomnienie, Kraków 2007 , s. 512-513,
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w kategoriach losów caĘch cywilizacj| a charakteryzującej" p*
stacie, to wielcy przedstawiciele swoich epok. Wybitny historyk
Fernand Braudel (1902-1985) podkreślał, że:

Każde wydarzenie, gdy mu się lepiej ptzyjrzeć, rozpada się na wiele
działań, gestów i ról. Cywilizacje to przede wszystkim hs,dzie, a zatem
ich postępki, dzińania, pasje i ,,zaangażowanie", ich nagłe i niespodzie-
wane wolty. Zwielu czynności, dzid' i biografii co jakiś czas wyłaniają
się ludzie i wydarzenia, sygnalizując ,,punkt zwrońy", nowy etap. Im
ważniejszątzecz zapowiadają tym bardziej oczywisty jest znak.

Wielkim wydarzeniem (to znaczy bogatym w konsekwencje) było
odkrycie w roku 1687 przez Newtona prawa powszechnego ciążenia
(...) Pojawiają się równiez konkretni ludzie, gdy stworzone przez nich
dzida zapowiadają nowy etap historii lub są podsumowaniem jakiegoś
procesu. (...) Słupami milowymi w dziejach cywilizacji są jednak ci, kto-
rzy przettwali niejedną koniunkturę, lecz całą ich serię, jak statki, które
przeżyĘ niejedną burzę Na rubieżach epok istnieją umysĘ uprzywile-
jowane, będące wcieleniem wielu pokoleń: Dante (1265-7327), zwleń-
czenie,,łacińskiego" średniowieczą Goethe (1749-1832), kończący
pierwszą nowozytność Europy, Newton, zapowiadający klasyczną
fizykę, oraz wielka proporcjonalnie do gigantycznych wymiarów dzi-
siejszej nauki, niezwykła osobowość Alberta Einsteina (7879 -7955)3.

Należy tutaj wymienić takze twórców wielkich religii czy też
wielkich systemów fi|ozoficznych a. Można za l er zym Topolskim
przyjąć, ze bohatera historycznego charakteryzują czyny o nad-
zwyczalnym charakterze,Będzie on tym bardziej historyczny, im
bardziej jego czyny okażąsię nadzwyczajnei waznes. Rozpatrując
ten problem z punktu widzenia innych dziedzin nauki znĄduj*
my podobne konstatacje. Z doświadczeń antropologów wyniką
że:

człowiek jest jednostkowym twórcą kultury, ale zarazem jest jej pod- l

porządkowany. Kultura istnieje poniekąd tylko w jednostkach i wyra- 
]

ża się poprzez jednostki. Nie ma kultury poza jednostkami ludzkimi
(...). Nie ma wątpliwośct, że właśnie jednostki ludzkie w ostatniej in- i

stancji są twórcami kultury, ze to one są odpowiedzialne za poszcze- ',

gólnewzoryiobyczaje.Kulturapowstaławzwiązkuzpragnieniami,

3 F. Braudel, Gramatyka cywilizacji, Warszawa 2006, s.60-61,. I

Ą Tamże, s.6'l.
5 

}. Topolski, |ak sig pisze i rozumie historię, Tajemnice narracji historycznej,'Nar-
szawa 1996, s. 309.
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potrzebami, dążeniami i sposobami ekspresji jednosteĘ ale w efekcie
jest od nich niezależna, działa jako czynnik zewnętrzny, gdyż jest zja-
wiskiem ponadjednostkowymó.

Nie ma więc wątpliwości, że jednostka odgrywa rolę kluczową
i wiedzieli o tym także ci,którzy tworzyli programy edukacyjne.
Odpowiedni dobór bohaterów moze bowiem wpĘwać na odpo-
wiedni model wychowawczy, Ptoby w tej dziedzinie podejmo-
wano iuż bardzo wcześnie, bo począwszy od starozytności. Ten
sposób kształtowania osobowości w oczywisty sposób wpłynął
na polską historiografię. Koncep.j" był mniej lub bardziej uda-
ną nigdy jednak nie pomijał łch walorów, jakie daje możli-
wość wskazania bohatera historycznego. Nawet Joachim Lelewel
(17 86-1"861) przeciwstawiający się tradycyjnemu ujęciu dziejów
jako ,,historii królów" i nawiązĄący silnie do koncepcji kulfury
ukształtow anej zwŁaszcza w Oświeceniu pisał, że

człowiek (,..) zawsze w społeczeństwie będący, może być oderwanie
uwazan}łm pojedynczo, po wtóre wyraźnie w związku społecznym,
w którym najisiotniejszej uwagi wymagają związki narodowe 7.

Na początku XX wieku duży autorytet zdobył Szymon Aske-
nazy (1865-1935), który jako ambicję swojego dziejopisarstwa sta-
wiał sobie moralne przygotowanie młodzieży do walki o niepod-
ległość, wskazując np. na takie postacie w historii jak Jan Henryk
Dąbrowski, czy książę Józef Poniatowski. Jego kontynuatorami
okazali się być reprezentanci obozu niepodległościowego: Michał
Sokolnicki (1880-1973) i Marian Kukiel (1885-1973)8.

W Polsce lat t918-1939 doceniańo potrzebę wskazywania bo-
hatera historycznego, zwłaszcza w końtekście historii politycznej.
Stanisław Zakrzewski (1873-1,936) uważał, że ,,historia jest cmen-
tarzem czynów ludzkich"9, a ppłk Marian Łodyński (1,884-L972)
posfulował w L925 roku, aby w państwowej szkole zbliżać oby-
watela do wojska poprzez podniesienie znaczenia jednostki,

6 E. Nowicką Świat człowieka - śzłiat kultury, Warszawa 2004, s.99.
7 

}. Lelewel, (Historyka rękopiśmienna). Z rękopisu, za: W. Kautą Synteza dziejów
Polski Michała Bobrzyńskiego, Katowice 1993, s.44-45.

8 A.F. Grabski, Zarys historii historiografii polskiej, Poznań 2003, s. 148-1,49.
9 Za:H. Pohoską Dydaktykahistorji, Warszawa 1928, s.97.
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a charakter kształtować poptzez historię wojskową. Chociaż
w większości przyęto, że natJczanie historii powinno odbywać
się w harmonii pomiędzy poszczególnymi działami, tj. historią
polltyczną społeczną i gospodarcząlo, to jednak ze względow
propagandowych często wykorzystywano odpowiedni dobór bo-
haterów w podręcznikaó aby kształtować pożądane postawy.
Nafuralny i harmonijny układ w proporcjach pomiędzy ogołem
treści edukacyjnych, a eksponowaniem bohaterów historycz-
nycb często próbowano zabutzyć, nadużywając metod propa-
gandowych w określonych celach politycznych. W napisanym
pTzez profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego Jana Dąbrowskiego
(1890-1965) podręczniku do nauki historii w klasie IV gimnazjów
z 1937 roku, obejmującym zakres materiału od wybuchu I woj-
ny światowej po ówczesne czasy współczesne na dziewięćdzie-
siąt siedem rycin aż piętnaście przedstawia Józefa Piłsudskiego
a sześć I lub II Brygadę Legionów. Największych przeciwników
poliltycznych Marszałka w ogóle nie zilustrowano11. Cel wycho-
wawczy był tutaj jasnyl2.

O wpĘwie odpowiedniego doboru postaci w treściach edu-
kacyjnych na wychowanie młodzieży doskonale wiedzieli ko-
muniści. Poniewaz w latach 1948-7956, w okresie stalinowskim,
mieliśmy do czynienia z typowąstrukturą państwa totalitarnego,
to,,Instrukcja programowa i podręcznikowa dla 11-letnich szkół
ogólnokształcących na rok szkolny 1954155" z 1954 roku oraz
idąca w ślad za nią ,,Instrukcja programowa i podręcznikowa
dla 11łetnich szkół ogólnokształcących na rok szkolny 1,956157"

z 1956 roku, w klasie IV przewidywary zaprezentowanie takich
bohaterów historycznycĘ jak Fryderyk Engels i Karol Marks
(przedstawieni jako,,nauczyciele robotników"), Ill/łodzimierz

Lenin (nauczyciel robotników całego świata), a także, oczywi-
ście, Jozef Stalin - jako obiekt oficjalnego kultu. Z innych Euro-
pejczyków przewidziano w treściach edukacyjnych dla klasy IV
tylko Konstantego Rokossowskiego. Na tym koniec13. Dopiero

l0 Tamże.
11 

}. Dąbrowski, Historią dla IV klasy gimnazjów,Lwow 1937.
l2Tamże.

'3 L. Kudła, Bohaterowie europejscy w polskiej szkolnej edukacji historycznej,
<http://www.celat.ulaval.calhistoire.memoire/Mem_et_postcom/L _%2lKudla_
pl.doc>, s. 1; dostęp 09.06.2010 r.
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w klasie V pojawili się inni bohaterowie, tym tazem z historii sta-
rcżytnej, a wśród nich, szczególnie wyróżniony, Spartakus14,któ-
rego powstanie niewolników miało być jedną z głównych ptzy-
cąm upadku Cesarstwa Rzymskiego.W kolejnych klasach liczba
tych bohaterów wyraźnie się zwiększyła, a wymowne jest oma-
wianie postaci Lenina na sześciu jednostkach lekcyjnych w kla-
sie VII i na ośmiu jednostkach lekcyjnych w klasie X. W latach
sześćdziesiąrych ten porządek uległ tylko niewielkim zmianom
(np. Lenin pojawił się juz nie na sześciu, a na czterech jednostkach
lekcflnych)'u. W latach siedemdziesiątych nadal nadmiernie eks-
ponowano rolę Marksa, Engelsa i Lenina. Dopiero w 1981 roku,
w wyniku negocjacji Krajowej Komisji Koordynacyjnej Oświaty
i Wychowania NSZZ ,,Solidarność" z ptzedstawicielami władz
państwowycĘ przebudowano program nauczania i wydatnie
zrrrniejszono w nich indoktrynującą rolę liderów socjalizmu16.

Postęp był znaczny. Na podstawie badań }anusza Rulki z 1985
roktr, w kanonie wybitnych Polaków w świadomości historycznej
mło dzie ży, w pierwszej dziesiątce znaj dujemy: Adama Mickiewi-
cza, Mikołaja Koperniką Tadeusza Kościuszkę, Marię Skłodow-
ską-Curie, Fryderyka Chopina, Jana Kochanowskiegq Władysła-
wa Sikorskiego, Józela Piłsudskiego, Henryka Sienkiewic za i lana
III Sobieskiego". Zko|ei w raporcie zbadań (1985-1986)/ opraco-
wanym ptzez InstyfutBadań Problemów Młodzieży w 1987roku,
wśród pierwszych jedenasfu bohaterów narodowych znaleźli się:
Tadeusz Kościuszko, Jan III Sobieski, Mieszko I,\ózef Piłsudski,
Władysław Jagiełło, Władysław Sikorski, Bolesław Chrobry, Kazi-
mierz Wielki, Mikołaj KoperniĘ Jan Paweł II i Lech Wałęsal8.

Po 1989 roku, wraz z ptzemianami politycznymi w kra-
ju, zmieniło się także podejście do edukacji historycznej, Zre-
zygnowano ze sztywnego sugerowanią kanonu postaci histo-
rycznych. Odpowiedni wybór w tej dziedzinie pozostawiono

1a Tamże, s.2,
15 Tamże, s.2-3.
]6 Tamże, s. 4.
17 I. Rulką Kanon wybitnych Polaków w świadomości historycznej młodzieżry,

,,Edukacja PoliĘczna" 1988, vol. 12, s. 313, za: J. Maternicki, Teoretyczne i meto-
dologiczne podstawy dydaktyki historii, w: Dydaktykahistorii, Warszawa 1993, s.1,I0.

18 
}. Maternicki, Teoretyczne i metodologiczne podstawy dydakĘki historii, dz. cyt.

l27
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nauczycielowi19. W pewnym sensie powrócono do modelu postu-
lowanego przez Hannę Pohoską (1895-1953) w okresie między- i

wojennym, która pisała: ,,Poza wybraniem nazwisk niezbędnych
należy pozostawić pole wyboru i nauczycielom, i uczniom"2o.
Powazne zmiany nastąpiĘ wraz z reformą szkolnictwa końca lat
dziewięćdziesiątycĘ kiedy to pojawiła się duza ilość programów
ttauczania, napisanych w oparciu o ministerialną podstawę pro-
gramową prezentowanych ptzez przede wszystkim przez kon-
kurujące z sobą liczne wydawnictwa edukacyjne. Dobór posta-
ci był róznorodn!, a w kanonie pojawił się m.in. Jan Paweł II21.

Polska w udany sposób pozbyła się balastu indoktrynacji socjali-
stycznej, nie widzimy zbytniej popularności ani polskich, ani za-
gr aniczny ch przywódców politycznych poprzedniej epoki. Ina-
czej wyg|ąda to w Rosji, gdzie Stalin nadal jest postrzegany jako
j e den z tr ze ch najb ar dziej lubiany ch p o st a ci h isto ry czn y ch" .

Odpowiedni dobór kanonu bohaterów w edukacji historycznei
jest więc niezwykle ważny, gdyżmoże odgrywać zasadniczą rolę
w procesie wychowania i kształtowania postaw, popTzezwskan1-
wanie odpowiednich wzorców. W opracowanej tzw. ,,Nowej pod-
stawie programowej ", wpr ow adzonej w ży cie Rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia23 grudnia 2008 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania pr zedszkolnego or az kszt*
cenia ogólnego w poszczególnych typach szkołz3, znajdujemy
powiedzi na nurtujące nas pytania, czy taki kanon powstał i
odpowiada on współczesnym wymogom edukacyjnym. W
ciu o ten dokument ministerstwa powstają podręczniki i
my do nauczania historii.

19 L. Kudła, Bohaterowie europejscy w polskiej szkolnej edukacji historycznej, dz-'
cyt., s.4-5.

20 H. Pohoską Dydaktyka historji, dz, cyt., s.96.
21 L. Kudła, Bohaterowie europejscy w polskiej szkolnej edukacji historycznej, llz-,

cyt., s. 5.
22 Stalin trzecią najbardziej popularną postacią w historii Rosji, ,,Gazeta IN

cza" z 30.12.2008, <http://wybor cza.pll I,7 6842,6105655,Stalin_trzeci
dziej_popularna_postacia_historyczna.htmlą dostęp 09.06.2010 r.

23 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w
podstawy programowej wychowania przeilszkolnego oraz kształcenia ogólnego w
gólny ch typ ach szkół, <htę://www. reformapro gramowa.men. gov.p|dla
cie|ilrozporzadzenie-o-podstawie-programowej-w-calosci>, dostęp: 08.06.2010 r,



Rola postaci historycznej w edukacji 129

W ,,Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół
podstawowych" znajdujemy liczne postacie, głównie z historii
Polski, które na Ęm etapie edukacyjnym sąniezbędne do ptzybli-
zenia dziejów ojczystych w powiązaniu z historią powszechną. Są
to następujący bohaterowie historyczni: Mieszko I, św. Wojciech,
Bolesław Chrobry, Otton III, Kazimierz Wielki, św. Franciszek
zAsyżu,Krzysztot Kolumb, Mikołaj KoperniĘ św. Jadwiga królo-
wa Polgki, Władysław Jagiełło, Stefan Czarniecki, }an III Sobieski,
Stanisław August Poniatowski, Thdeusz Kościuszko, Jan Matejko,
Stanisław Moniuszko, Henryk Sienkiewicz, Stanisław Wyspiań-
ski, Fryderyk Chopirr, Adam Mickiewicz, Maria Skłodowska-
-Curie, Helena Modrzejewska, Józef Piłsudski, Roman Dmow-
ski2a. Są to postacie zarówno z dziedziny poliĘki, jak i nauki,
sztuki, religii. Trzy ostatnie punkty podstawy: Polska w okresie
II wojny światowej, Polska Rzeczpospolita Ludowa, Solidarność
i powstanie III Rzeczypospolitej25, nie wspominająnic opozytyw-
nych bohaterach z historii Polski, pozostawiając to albo inwencji
autora podręcznika, albo też nauczyciela. Wyraźniej jednak wi-
dac, że autorzy dokumenĘ wymieniając wcześniejtak liczne po-
stacią teraz ich nie wskazali.

W ,,Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimna-
zjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umozliwia
uzyskanie świadectwa dojtzałości po zdaniu egzaminu mafural-
nego", znajdujemy następujące postacie historyczne: Karol Wiel-
ki, Otton IIl pierwsi Piastowią Kazimierz Wielki, Krzysztof Ko-
lumb, Vasco da Gama, Ferdynand Magellan, Leonardo da Vinci,
Michał AnioŁ Rafael Santi, Erazm z Rotterdamu, Mikołaj Koper-
nik, Galileusz, Marcin Luter, Jan Kalwiry ostatni }agiellonowie,
Mikołaj Rej, Jan Kochanowski, Andrzej F ry cz Modrzewski, Stani-
sław Konarski, Stanisław Leszczyński. Zakres materiału kończy
się na roku 1918, a ostatni temat brzmi: Sprawa polska w pierw-

2a Podstawa pro1ramou)a kształcenia ogólnego dla szkoł podstawowych. Załącznik
nr 2, <http:l/bip.men.gov.p|men_bip/akĘ_prawne/rozporzadzenie_20081223_
za|}.pdf>, s.32-34; dostęp 08.06.2010 r.

25 Tamże, s. 34-35.
26 Podstawa proqralfiowa kształcenia ogólnego dla gimnazjólł i szkoł ponad-

gimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po

Edukacja...9
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Następne treści uczniowie poznająw szkole ponadgimnazjal-
nej. W I klasie będzie to wiek XX zrealizowany w zakresie pod-
stawowym. Podstawa plogramowa wymienia futaj następujące
pozytywne postacie: Władysław Grabski, Józef Piłsudski, Roman
Dmowski i |an Paweł II27. Na dalszym etapie kształcenia ucznio-
wie zdecydują, czy będą chcieli kontynuować naukę w przed-
miocie historia. Jeśli tak, to podstawa w zakresie tozszerzonym,
w II i III klasie przewiduje zrealizowanie do kwietnia klasy III
materiału z zakresu dziejow powszechnych i ojczystych od staro-
żytności po współczesność. W dokumencie wspomina się posta-
cie: Aleksandra Macedońskiego, Karolingów, Ottonów, Piastów,

Jagiellonów, Stanisława Augusta Poniatowskiego i Napoleona Bo-
naparte. Ogólnie podstawa programowa koncentruje się tutaj na
procesach dziejowych oraz systemach politycznych i gospodar-
czych. Synchronizacji dziejów Polski z historią Europy i świata26.
Wytaźnie brakuje w tym kanonie bohaterów XX wieku. Jest on
też zdominowany przez mężczyzn, tak jakby kobiety-bohaterki
historii nie istniaĘ. Nie ma ani XlX-wiecznej Emilli Plater, ani
XX-wiecznej Anny Walentynowicz. Wyraźnie brakuje polskich
bohaterów drugiej wojny światowej czy przełomowego w dzie-
jach Polski roku 1989.

Uczniowią którzy zdecydują o innym profilu przedmioto-
wym, spotkają się z ptzedmiotem uzupełniającym,,historia i spo-
łeczeństwo", ttoszącym podtytuł,,dziedzictwo epok". Pozosta-
wia on sporą dowolność w wyborze treści nauczanta, a ,,zajęcia
historia i społeczeństwo powinny objąć co najmniej cztery takie
wątki (np. cztery wątki tematyczne lub dwa wątki tematyczne
i dwa wątki epokowe)"2g. Wymieniono dziewięć tematów zajęc:

,,Europa i świał", ,,Ięzyk, komunikacja i media", ,,Kobieta i męż-
czyzna, todzina" ,,,Nauka", ,,Swojskość i obcość", ,,Gospodarka",
,,RZądzący irządzeni", ,!,lojna i wojskowość", ,,Ojczysty Panteon
i ojczyste spory".

zdaniu egzaminu maturalnego, <http://bip.men.gov.pllmen_bip/akty_prawne/
r ozp or zadzenie 20O8t223 zal_4.p df>, s. 58-65, dostęp: 08. 06.2010 r.

27 Tamże, s. 65-68.
28 Tamże, s. 68-79.
29 Tamże, s.221.
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Celem zajęć - zdaniem jego iwórców - jest pokazanie uczniom zainte-
resowanym naukami matematycznymi i przyrodoznawstwem, że wie-
dza humanistyczna może stanowić klucz do rozumienia świata współ-
czesnego i pomaga w autoidentyfikacji w świecie30.

O bohaterze historycznym inaczej rozmawia się z dzieckiem
10łetnim, inaczej z 15 i 1,6łetnim, a jeszcze inaczej z 18łatkiem.
Powinniśmy zadbać o to, aby w kanonie postaci historycznych,
znaleźIi się bohaterowie, wokół których chcielibyśmy realizować
projekty edukacyjne, roztrząsać z uczniami spory, doĘczące ich
oceny/ czy teżw oparciu o określone wzorce osobowe - wychowy-
wać. Musimy mieć możliwość prowadzenia tego specyficznego
dyskursu historycznego w relacjach nauczyciel - uczeń i uczeń -
nauczyciel na wszystkich etapach edukacyjnych i w oparciu
o możliwie wszystkie epoki historyczne, zwłaszcza zaś w tema-
cie historii najnowszej. Powodów mozna znaleźć bardzo dużo,
a zasadniczymi są trzy: pożądany model wychowania w patrio-
Ęzmie31 i duchu pokolenia Powstania Warszawskiego3z, olbrzy-
mi wpĘw wydarzeń XX wieku na czasy współczesne i otaczają-
cą ucznia rueczywistość materialną i duchową (rozwój techniki,
problemy moralną problemy gospodarcze, społeczne, polityczne,
ekologiczne, ale i szfuka, religia czy też problematyka Holocau-
sfu33), mozliwość konfrontowania poznanych w szkole wiadomo-
ści na temat poszczegolnych bohaterów historycznych XX wieku
z łm, co funkcjonuje w pamięci zbiorowej otoczenią a przede
wszystkim rcdziny O fenomenie pamięci ponadpokoleniowej,
wspomniany jużPau| Ricoeur pisał:

m Tamże.
31 Zob. Wizja polsklego patriotyzmu. MateriaĘ z II Konferencji o patriotyzmie zor-

ganizowanej przez SZZAK i MEN w Sejmie RP 29 listopada 2006 r, pod patronatem
Prezydenta RĘ Warszawa 2008; }. Salij OĘ Patriotyzm dzisiaj,Poznań 2005.

32 Zob. Scenariusze lekcji o Powstaniu Warszawskim dla szkót ponadpodstawowych,
Warszawa 20O6; Walka o pamięć. Władze i społeczeństwo wobec Powstania Warszaw-
*iego 1944-1989, red. A. Panecka, Warszawa 2008.

33 Zob. Dlaczego nalĄ uczyć o Holokauście?, red, J. Ambrosewicz-Jacobs,
L Hońdo, Kraków 2005; P. Trojański, Holocaust jako źródło kształtowania wartości
uniwersalnych, w: Wartości w edukacji historycznej, dz. cyt., s. 89-93; K. Oleksy, Sym-
lolika Auschwitz i uniwersalne wartości moralne związane z tą tematyką, w: tamże,
s, 268-274; A. Białecka, Działalność pedagogiczna muzeum i mie jsca pamięci Ausch-
lłitz-Birkenau, w : tamże, s, 27 5-28L.
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|est to (...) intensywne doświadczenie, ptzyczyniające się do poszerze-
nia krę gu bliskich relacji p oprzez otwarcie 80 na pt zeszłośó która nawet
wtedy, gdy jest przeszłościąnaszych żyjący ch w ciąż ojcow, udostępnia
nam doświadczenie pokoleń innych niżnasze, Kluczowe znaczenie ma
tutaj pojęcie pokolenią podsumowujące dwoiste rozumienie współ-
czesności ,,tego samego" pokolenia, do którego należąistoty w różnym
wieku, oraz pojęcie następstwa pokoleń w sensie zastępowania jednego
pokolenia pr zez drwgie3a.

Jest to niezwykle istotne w czasach, kiedy więzy rodzinne sta-
ją się corazbardziej powierzchowne. W świetle badań przepto-
wadzonych jeszcze w latach dziewięćdziesiątych, aż60% polskiej
młodzieży może nie uznawać żadnych autorytetów, a25o/" uznńo
wzorce osobowe rodziców i krewnych. JednoczeŚnie okazuje się,
ze niekoniecznie ujęci w kanonie edukacyjnym bohaterowie mogą
stać się skutecznym narzędziem wychowawczym, częstojest taĘ
że młodzież odtzuca te autorytety, nawet jeśli są propagowane
w programach, podręcznikach i poptzez nauczycieli3s. Powstaje
pytanie, czy ptzez odpowiedni dobór treści programowych jeste-
śmy w stanie to zmienić?

Niewątpliwie nalezy podejmowac proby. Wprowadzenie ele-
mentów bio gt aficznych do edukacj i hi storycznej p ozw ala na, wy -
jaśnienie motywów działań ludzi w przeszłości, daje możliwość
wartościowania poczynań bohatetów otaz odniesienia się do ich
konkretnych zachowań. Można przyjąć lub odrzucić prezento-
wane przez nich wartości, a na pewno nie można przejść obok
obojętnie. Ponadto, na podstawie prezentowanych wątków bio-
graficznych doskonalimy umiejętność tworzenia historii własnej
rodziny czy też autobiografii36. Najczęściej uczniowie są w stanie
odtworzyć historię własnej rodziny (drzewo genealogiczne, al,
bum) w oparciu o losy swoich najbliższycĘ znanych sobie przed-
stawicieli rodu. Konieczne jest więc umożliwienie im Ęch dzia-
łań na różnych etapach tozwoju emocjonalnego. Z tego punkfu

3a P. Ricoeur, Pamięć, historia, zapomnienie, dz. cyt., s.524-525.
35 M. Kujawska, Strategie utrwalania historii prywatnej przez polską młodzież.

Wspominanie iheroizacjabliskich, w: Historin. Społeczeństwo. Wychowanie, red. J. Ma-
ternicki, M. Hoszowska, P. Sietżęga, Rzeszów 2003, s. 53-55.

36 
}. Brynkus, Biografistyka historyczna, w: Współczesna dydaktyka historii, War-

szawa2004, s.27.
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widzenia bardzo istotne w edukacji historycznej są wątki historii
najnowszej, które ułatwiają uczniom tego typu poszukiwania.

Otwarta pozostaje kwestia doboru kanonu postaci historycz-
nych w zakresie historii XX wieku. Zadziwia fakt niewielu pro-
pozycji w tej dziedzinie. W przeszłości fenomen zainteresowania
Piłsudskim, wynikał m.in. z tego, że żyĘ pokolenia zywo reagu-
iące na tę postać, gdyz stanowiła ona część ich życiorysu. Podob-
nie było z sukcesem, jaki odniosĘ książki Szymona Askenazego
o postaciach XIX wieku. Odpowiednie wzorce stawiano przed
dziećmi i młodzieżą w XIX i na początku XX wieku, kiedy ist-
niały jeszcze podobne problemy zaborów. Przywołanie postaci
wybitnycĘ ukazanych w perspektywie wielkich wydarzeń histo-
rycznych, zawsze przyczyniało się do kształtowania modeli mo-
Ęwacyjnych37. W przedstawianych postaciach poszukiwano ory-
ginalności i wyjątkowości.

Dzisiaj na|eży więc poszukiwać osobowości, które mogły-
by stanowić taki wzorzec i żyĘ w możliwie bliskich uczniowi
czasacĘ tak aby mógł on na ten temat porozmawiać w domu
z - niekoniecznie zorientowanym w podręcznikach - rodzicem
czy dziadkiem, ale dysponującym własnym doświadczeniem
i możliwością potwietdzenia określonych wartości bohatera hi-
storycznego. Postaci, których życie iniezwyczajne postawy mogą
pomóc odpowiedzieć na pytania nurtujące młodych ludzi dzisiaj.
Współcześnie nowa podstawa programowa z historii odebrała te
szanse w gimnazjach (cała populacja dzieci i młodzieży w wieku
od 13 do 16lat), przenosząc treści historii po 1918 roku do pierw-
szych klas szkoł ponadgimnazjalnych. PtzyszŁośc dopiero poka-
że, czy szkĄ te, mając do dyspozycji rok na edukację historyczną
w zakresie historii najnowszej, a następnie w cyklu dwuletniego
przygotowania do mafury, będą w stanie tę lukę zapełnić.

37 Tenże, Człowiek jako wartość podstawowa w edukacji historycznej, w: Wąrtości
w edukacji historycznej, dz. cyt,, s. 106.


