
Debata  
o kształcie  
edukacji  
historycznej  
w stulecie  
niepodległości!

Przez „politykę historyczną” rozumiemy takie działania, które mają na celu 
wytwarzanie i promowanie okre��ony�� interpreta��i prze�zło��i� a na�tęp���ony�� interpreta��i prze�zło��i� a na�tęp��ony�� interpreta��i prze�zło��i� a na�tęp�ło��i� a na�tęp�o��i� a na�tęp���i� a na�tęp��i� a na�tęp�ęp�p�
nie wykorzystanie ich do osiągania politycznych celów. Teoretycznie można 
założyć, że samo poję�ie „po�ityka �i�tory�zna” ma ��arakter neutra�ny. 
Jednak �po�ób� w  �aki po�ityka �i�tory�zna �e�t praktykowana� każe po�że po�e po�
stawić pytanie, czy nie jest ona ostatecznie narzędziem służącym przede 
w�zy�tkim intere�om prawi�y i �zy używanie historii dla celów politycznych 
nie okazuje się zawsze działaniem antyemancypacyjnym. Choćby dlatego 
że zakłada, iż obraz przeszło�ci należy odpowiednio wygładzić i przykroić, 
a wygładzanie i przykrawanie zaw�ze po�iąga za �obą wyk�u�zanie i u�i�ładzanie i przykrawanie zaw�ze po�iąga za �obą wyk�u�zanie i u�i�adzanie i przykrawanie zaw�ze po�iąga za �obą wyk�u�zanie i u�i�ąga za �obą wyk�u�zanie i u�i�ga za �obą wyk�u�zanie i u�i�ą wyk�u�zanie i u�i� wyk�u�zanie i u�i�
�zanie ty��� którzy i które z �akiego� powodu do pożądanego obrazu nie 
pasują. To zjawisko obserwujemy dzi� na całym �wiecie. Historia niemal 
wszędzie �e�t po�em wa�ki. I o tym ���emy dy�kutować w�pó�nie� w gronie 
znakomity�� ek�pertów z kra�u i zagrani�y� pod�za� konferen��i 

„Szkolne gry z historią”
na którą �erde�znie zapra�zamy w�zy�tki�� zaintere�owany�� prob�emem 
nauczania historii, konstruowania programów nauczania tego przed�
miotu� organizatorów �zko�ny�� wy�taw� wy��ć do muzeów� ape�i ku �z�i. 
Zapra�zamy także edukatorów� animatorów ku�tury� przed�tawi�ie�i orga�
niza��i rodzi�ów� bez który�� w�par�ia wie�e �zko�ny�� przed�ięwzięć �i�to�
ry�zny�� nie byłoby moż�iwy��. 
Konferen��a odbędzie �ię w dnia�� 22�23 �i�topada 2018 r. w �iedzibie 
Zarządu Głównego Związku Nau�zy�ie��twa Po��kiego w War�zawie� przy 
u�. Smu�ikow�kiego 6/8� w Sa�i Ko�umnowe�. Pro�imy o zapoznanie �ię 
z podanym niże� programem konferen��i. Pod�za� konferen��i zapewnia�
my tłuma�zenie �ymu�tani�zne.
Je��i ���ie�iby��ie Pań�two w nie� u�ze�tni�zyć� na�eży do dnia 15 �i�topada 
prze�łać na adre� zow@znp.edu.pl wypełniony kwe�tionariu�z zgło�zenio�
wy� który dołą�zamy do zapro�zenia. W tema�ie e�mai�a wy�tar�zy wpi�ać 
„konferen��a �i�tory�zna”. Uprze�mie pro�imy przed wypełnianiem zgło�
�zenia o zapoznanie �ię z informa��ami prakty�znymi. 
A zatem do zoba�zenia!



KONFERENCJA „SZKOLNE GRY Z HISTORIĄ” 
Warszawa 22-23 listopada 2018 

Miejsce zakwaterowania:  Hotel Logos, Wybrzeże Kościuszkowskie33/35, 
Warszawa

Mie���e� w którym odbywa �ię �eminarium: 
Siedziba Zarządu Głównego Związku Nau�zy�ie��twa Po��kiego przy 
u�i�y Smu�ikow�kiego 6/8� �a�a 512

Adre�a�i:   Nau�zy�ie�ki i nau�zy�ie�e �i�torii� wiedzy o �połe�zeń�twie (WOS)� 
nau�zy�ie�ki i nau�zy�ie�e metody�y� wy��owaw�y� dyrektorzy �zkół 
pod�tawowy�� i ponadpod�tawowy��� nau�zy�ie�e �zkół wyż�zy�� 
k�ztał�ą�y nau�zy�ie�i �i�torii i WOS� pra�owni�y in�tytu��i za�mu�ą�
�y�� �ię badaniami �i�tory�znymi� rodzi�e� edukatorzy� animatorzy 
ku�tury� przed�tawi�ie nau�zy�ie��ki�� związków zawodowy�� i orga�
niza��i pozarządowy�� za�mu�ą�y�� �ię działaniami na rze�z eduka�
cji historycznej

Czwartek, 22 listopada 2018

od 10.00 Re�e�tra��a i zakwaterowanie w �ote�u Logo�

11. 00�12.00

Otwar�ie konferen��i. 
Wy�tąpienie Sławomira Broniarza� preze�a ZNP�  
i dr. Ern�ta Hi��ebranda� dyrektora Funda��i im. Friedri��a Eberta

„25 �ek��i o eduka��i i demokra��i”� wykład inaugura�y�ny – Fred van Leeuwen – 
były wie�o�etni �ekretarz genera�ny Międzynarodówki Eduka�y�ne�

12.00�13.30

Pane� I – Po co jest historia w szkole? Poszukiwanie modelu nauczania historii
Moderatorka – Anna Dzierzgow�ka
Pane�i��i – dr �ab. Piotr La�kow�ki� dr �ab. E�żbieta Ga�ek� Su�anne T�ei�mann
GEW (Gewerk���aft Erzie�ung und Wi��en���aft) 

13.30�14.30 Lun�� w re�taura��i Ku��nia War�zaw�ka (�ote� Logo�)

14.30�16.00
Pane� II – Wspólna historia, która dzieli
Moderatorka – Dorota Obidniak 
Pane�i��i – Miro�ław Sie�aty�ki� dr E�żbieta Jani�ka� dr Joanna Andry��owi�z�Skrzeba

16.00�16.30 Przerwa na kawę

16.30�18.00
Pane� III – Wycieczka do muzeum?
Moderator – dr �ab. Piotr La�kow�ki
Pane�i��i – dr He�ena Datner� dr Adam O�to��ki� dr Maria Kobie��ka

18.30 Kolacja

Piątek, 23 listopada 2018

07.00�9.00 Śniadanie

09.00�10.30
Pane� IV– Nieobecni, wymazani z historii
Moderatorka – Anna Dzierzgow�ka
Pane�i��i – dr �ab. Izabe�a Skórzyń�ka� Anna Czerwiń�ka� Seba�tian Matu�zew�ki

10.30� 11.00 Przerwa na kawę

11.00 – 12.30
Pane� V – Zabrać historię historykom
Moderatorka – Dorota Obidniak
Pane�i��i – Ka�ia Gauza� dr Magda�ena Pinker� dr Mar�in Bar�z

12.30 – 13.00 Pod�umowanie konferen��i



INFORMACJE PRAKTYCZNE

Szanowni Pań�two�
uprze�mie pro�imy o uważne zapoznanie �ię z poniż�zymi informa��ami. 

ZAKWATEROWANIE
D�a u�ze�tników zamówi�i�my pewną �i�zbę mie��� no��egowy�� w �ote�u Logo� przy Wybrzeżu 
Ko��iu�zkow�kim 31/33 w War�zawie. Je�t to �ote� zna�du�ą�y �ię w komp�ek�ie budynków ZNP� 
�o pozwa�a na bezpo�rednie prze���ie z �ote�u do �a�i konferen�y�ne�. Li�zba mie��� no��egowy�� 
w poko�a�� �edno� i dwuo�obowy�� �e�t �ednak ograni�zona� o zakwaterowaniu de�ydować wię� 
będzie ko�e�no�ć zgło�zeń. 

KOSZTY
Organizatorzy konferen��i pokrywa�ą ko�zty materiałów konferen�y�ny�� d�a w�zy�tki�� u�ze�tni�zek 
i u�ze�tników konferen��i. 

Posiłki 
Organizatorzy konferen��i pokrywa�ą ko�zty po�iłków� wymieniony�� w programie� d�a w�zy�tki�� 
u�ze�tni�zek i u�ze�tników konferen��i. U�ze�tni�zki i u�ze�tni�y� którzy ma�ą �pe��a�ne ży�zenia 
doty�zą�e diety� pro�imy o wpi�anie te� informa��i w odpowiednie� rubry�e kwe�tionariu�za.

Noclegi
Ko�zty no��egów u�ze�tni�zek i u�ze�tników niebędą�y��  �złonkiniami i �złonkami ZNP pokrywa�ą 
oni �ami. Ko�zt no��egu w poko�u �ednoo�obowym wyno�i 229 zł� a w poko�u dwuo�obowym 298 zł 
(za pokó�)
O�oby wybiera�ą�e poko�e dwuo�obowe pro�zone �ą o podanie w kwe�tionariu�zu imienia i nazwi�ka 
o�oby� z którą ���ą dzie�ić pokó�� �o ułatwi ob�łudze �ote�u dokonanie re�e�tra��i. 
Ko�zty no��egów d�a �złonkiń i �złonków Związku Nau�zy�ie��twa Po��kiego pokrywa Zarząd Główny 
ZNP.




