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Rola HiS przewidziana w ramach 

prac ministerialnych 

• Cele programu: 

 

– Poszerzenie wiedzy z zakresu historii, wiedzy o 

społeczeństwie i wiedzy o kulturze 

– Pokazać uczniom zainteresowanym naukami 

doświadczalnymi podstawy wiedzy humanistycznej 

– Ukazać że humanistyka może być kluczem do zrozumienia 

świata 

– Pomóc młodemu człowiekowi w autoidentyfikacji we 

współczesnym świecie 

– Stworzyć bazę podstawowych pojęć, znaczeń ze świata 

otaczającej nas humanistyki 
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Ojczysty Panteon i ojczyste 

spory 
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Dwie narracje 

Dwa patriotyzmy 
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Budowa podstaw 

autoidentyfikacji 

• Skąd pochodzimy 

• Tradycja narodowa, ale także szerzej tradycja 

europejska 

• Koncepcja chrześcijańskiej Europy opartej na 

antycznych wzorcach filozoficznych 

• Odwołanie do „wielkich przodków – Polaków” 

• Przypomnienie najważniejszych momentów w 

dziejach Polski 

• Odwołanie do poprzednich pokoleń i ich dorobku 

• Drogi łatwe i niełatwe narodu polskiego 
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W jaki sposób prezentować treści HiS 

w różnych rodzajach szkół 

• Różne koncepcje lekcji – nauczyciel kreatorem 

świata  

• Multimedia – materiały wsparcia ze strony 

wydawnictwa 

• Wykorzystanie filmów, prezentacji, nowoczesnych 

mediów 

• Współczesne pokolenie wymaga nowoczesnego 

języka przekazu 

• Wystawy, spotkania na uczelniach 

• Współpraca z uczelniami wyższymi 
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Wyjazdy naukowe 
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Humanistyka dla nie humanistów 

- HiS ma zbudować fundamenty 

• Każdy typ szkoły wymaga osobnego 

podejścia 

• Doboru właściwego wątku 

tematycznego 

• Próby powiązania go z treściami 

bliskiemu danej grupie uczniowskiej 
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Idea tolerancji – relacji między 

tym co bliskie i dalekie 
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Problem swojskości i obcości w 

przeszłości 

• Chrześcijaństwo średniowieczne było 

integrystyczne 

• Każdy obcy był z założenia wrogiem 

• Barbarzyńcy – obcy, więc wrodzy 

• Krucjaty pogłębiły to poczucie – obcość –

wrogość 

• Pojawienie się nietolerancji religijnej 

• Narodziny średniowiecznego antysemityzmu 



13 

Gdy odzywa się szczęk oręża 

milknie rozum 
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Idea tolerancji w epoce 

nowożytnej 

Teoria 
 

• Polska tolerancja religijna 

• 1555 – konfederacja 

warszawska 

• „Polska państwem bez stosów” 

• „dla różnej wiary i odmiany w 

kościele krwi nie przelewać” 

• „Pokój pomiędzy rozerwanymi i 

poróżnionymi w wierze” 

Praktyka 
• 1574 – pierwsze tumulty antyprotestanckie w 

Polsce 

• 1591 – zniszczenie zborów w Krakowie 

• 1638 – zniszczenie i zamknięcie zboru w 

Rakowie 

• 1656- zniszczenie protestanckiego Leszna 

• 1658 – wygnanie Arian z Polski 

• 1668 – ustawa o zakazująca zmiany 

wyznania z katolickiego na inne pod groźbą 

kary śmierci 

• 1716 – zakaz budowy zborów protestanckich 

• 1718 – usunięcie ostatniego ewangelika z 

sejmu 

• 1724 – ścięcie 11 protestantów w Toruniu 
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Akt konfederacji warszawskiej 
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Sąd nad Arianami i ich wygnanie 
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Polska przedmurzem 

chrześcijańskiej Europy 
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Czy to aż takie trudne? 
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Kolonializm, rasizm, nazizm 
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nacjonalizm 

Nacjonalizm może być 

czymś dobrym i 

pozytywnym i czymś 

bardzo złym 
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II Rzeczypospolita była 

państwem wielu narodów i kultur 

• Według spisu ludności z 1921 roku w Polsce mieszkało: 

• 27.177.000 obywateli II RP, w tym: 

• 18.632.000 – obywateli narodowości polskiej (69,2%) 

• 8.532.000 – obywateli innych narodowości (30,8%) 

• W tym: 

– 4.600.000 – Ukraińcy (14,2%) 

– 2.500.000 -  Żydzi (7,8%) 

– 1.500.000 – Białorusini (3,8%) 

– 1.000.000 – Niemcy (3,7%) 

Inne mniejszości: Czesi, Litwini, Słowacy, Ormianie, Tatarzy 
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Polskie mniejszości narodowe 
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Współczesna wielokulturowość 

• Obawy i zagrożenia wynikają z niewiedzy, braku 

informacji, uleganiu schematom 

• Zamykamy się w społecznościach 

monogamicznych kulturowo 

• Obcość często postrzegamy jako zagrożenie bo jej 

nie znamy 

• Paradoks otwartych granic 

• Turystyka tak! 

• Osiedlanie się i praca tak!  - ale tylko w jednym 

kierunku 



24 

Nie uciekniemy od 

wielokulturowości 
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Współpraca z uczelniami wyższymi 

pomocą w realizacji programu 

• Pozwala uatrakcyjnić zajęcia dla uczniów 

• Stworzyć podstawę do spotkania z nauką 

• Pokazać, że uczenie może być także 

zabawą 

• Poznawanie jako droga poprzez wynalazki 

techniczne 

• Filozofia – jako myślenie – mądrość – matka 

wszelkiej nauki 
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Współczesna szkoła jako 

miejsce wymiany poglądów 
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Leonardo prekursor 

współczesnej nauki 
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Książka – pomiędzy dobrem a 

złem 
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To co nas otacza nie było od 

zawsze 
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Nauka w służbie totalitaryzmów 
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Nauka tworzy także śmierć 



32 

Nauka a etyka  

Kwestie 

światopoglądowe 

będą coraz 

ważniejsze, a nie 

marginalne, jak się 

współcześnie 

uważa 
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HiS to nie tylko historia 

• To także stosunki międzyludzkie, opowieść 

o tworzeniu świata, w tym społeczeństwa  

• To opowieść o rodzinie, o tej najmniejszej 

komórce społecznej 

• Od rzymskiego modelu rodziny do rodziny 

współczesnej 

• Od miłości dworskiej do czasów „dzieci 

kwiatów” 
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Kult kobiety 

Od Ewy do Marii Magdaleny 
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Życie codzienne w Grecji 
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W czasach dawnych dzieci także 

się bawiły 
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Rzymski model rodziny 
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Pompeje – świat rodziny zatrzymany w chwili 
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Miłość dworska 
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Dzieci zawsze były dziećmi 
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Polski wzorzec życia domowego 

- sarmatyzm 
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Dwór sarmacki – 

marzenie pokoleń 

Zabawa, 

pijaństwo, 

hulanki, swawole 
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Edukacja szlachecka 
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Gdy łacina była językiem ludzi 

kulturalnych 
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Każda nauka zaczynała się od 

domu rodzinnego 
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Nauka będąca podróżą 

intelektualną 

Kiedyś studia były 

oczywistością 
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Emancypacja kobiet 
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Pozycja kobiety na przełomie XIX 

i XX wieku 
• Od idei powieści sentymentalnej do miłości romantycznej 

• Pozycja kobiety w XIX wieku zamkniętej w gorsecie czasów 

reakcji 

• Dom – wychowanie dzieci – życie w cieniu 

• Emancypacja z pozycji zamknięcia domowego 

• Kobieta zdobywa świat 

• Walka o prawa wyborcze dla kobiet rozpoczęła się już w XVIII 

wieku, początkowo prowadzona była przez sufrażystki.  

• Pierwszą "współczesną" wojowniczką o prawa wyborcze 

kobiet była Olimpia de Gouges, którą ścięto 3 listopada 1793 

za przygotowanie w czasie Rewolucji Francuskiej Deklaracji 

Praw Kobiety i Obywatelki.  
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O każde prawo trzeba walczyć i 

dbać 
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Zmiany w modelu rodziny w XXI 

wieku 

Macierzyńskie – 

Tacierzyńskie 

Partnerstwo w wychowaniu 
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Filary kultury europejskiej 
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O rodowodzie 

języków 
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Średniowiecze – wieki ciemne? 
Mity o średniowieczu: 

1. W Średniowieczu uważano, że Ziemia jest 

płaska. 

Prawie każdy średniowieczny uczony wierzył, że 

nasza planeta jest okrągła. Wymysł  XIX wieku 

2. Prawo „pierwszej nocy” faktycznie istniało. 

W XIX-wiecznej Francji bardzo popularnym 

poglądem było to, że dawni panowie feudalni 

posiadali prawo sypiania – jako pierwsi – z 

żonami poddanych im chłopów, zaraz po ślubie. 

Wieki średnie nie zarejestrowały takiego 

przypadku. 

3. Wikingowie nosili hełmy z rogami. 

4. Średniowiecze specjalizowało się w 

skomplikowanych narzędziach tortur. 

5. W wiekach średnich zastanawiano się nad tym 

ile aniołów może tańczy na główce od szpilki. 
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6. Na kobiety zakładano pasy cnoty, aby nie uprawiały 

seksu. W rzeczywistości pierwszy pas cnoty został 

użyty dopiero w XIX w. i był inspirowany fascynacją na 

temat średniowiecznych narzędzi tortur. 

7. W Średniowieczu pito tylko piwo i wino, bo woda 

była zanieczyszczona. 

8. Zamek w Neuschwanstein jest średniowiecznym 

zamkiem. Nie. Został wybudowany w 1869 r. przez 

Ludwika II Bawarskiego. 

9. Ludzie średniowieczni uważali pomidory za trujące. 

(nie znali ich) 

10. W wiekach średnich ludzie nie żyli więcej niż 30 

lat. ( to tylko średnia wieku) 

11. W Średniowieczu nie używano sztućców. 

12. Ludzie średniowieczni nie podróżowali. 

13. W wiekach średnich kobiety nie miały praw. 
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14. Średniowieczni nie dbali o higienę osobistą. 

W Średniowieczu ludzie brali kąpiele i starali 

się utrzymać czystość. Popularne były też 

proste urządzenia kosmetyczne i grzebienie. 

Mniej o higienę osobistą dbano w późniejszych 

wiekach. 

15. Wszyscy ludzie w Średniowieczu byli 

pobożni i słuchali Kościoła. 

16. Średniowiecze to wiek głupoty i zacofania. 

To także jest bardzo mylnym poglądem. W XIII i 

XIV wieku w Europie uniwersytety wyrastały jak 

grzyby po deszczu. Tłumaczono wtedy na 

łacinę starożytne dzieła, m.in. Platona i 

Arystotelesa. 
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Wiek oświecenia – początki 

współczesnego świata 
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Polska złotych czasów kultury 



59 

Najważniejsze dzieła polskiego 

oświecenia 

• „Monitor” wydawany od 1765 roku 

• „Zabawy przyjemne i Pożyteczne” - 1770 

• Teatr Narodowy – 1765 – dyr. Wojciech Bogusławski 

• Słowniki, encyklopedie 

• Biblioteka Załuskich – 1747 

• Obiady czwartkowe – ówczesna „Szkoła Ateńska” 

• Komisja Edukacji Narodowej 

• Płac na wodzie – Łazienki królewskie 

• Towarzystwo do Spraw Ksiąg Elementarnych 

 

• Dzięki tym dokonaniom „polskość” przetrwała lata zaborów 
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Kultura masowa 
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Wszystko i każdy jest na 

sprzedaż 

Reklama 

 

Propaganda 

 

Komunikatory 

 

Internet 

 

Człowiek 

 

???? 
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Zagrożenia współczesnego 

świata 

• Skomplikowanie świata powoduje poszukiwanie 

prostych rozwiązań 

• Szukamy prostego wskazania winnego, tego że 

świat nie jest taki jakim byśmy chcieli by był 

• Skrajny nacjonalizm i rasizm nadal są atrakcyjne – 

bo dają proste odpowiedzi na współczesne 

zagrożenia 

• To co wydaje się nam stabilne w jednej chwili może 

zniknąć, bo nic nie jest na zawsze 

• Uczyć to także rozbrajać miny w postrzeganiu 

świata, zwłaszcza tak wielkiego jak nigdy dotąd 
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Dziękuję za uwagę 


