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Szanowni Państwo, Drodzy Nauczyciele

Zapraszam do lektury publikacji podsumowującej program edukacyjny pn. 
Szkoła dziedzictwa. Projekt 966, zrealizowany dzięki współpracy Ośrodka 
Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz Centrum Turystyki Kulturowej 
TRAKT. 

Warto podkreślić, że wydawnictwo prezentuje cenne metody pracy 
projektowej i dydaktycznej, pomagające zainteresować uczniów szkół 
z różnych poziomów edukacji tematem początków państwa polskiego. 
Przygotowane w kontekście obchodów 1050–lecia Chrztu Polski, odgrywa 
ważną rolę w promocji edukacji na rzecz dziedzictwa narodowego oraz 
nauczania historii dawnej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii 
oraz innowacyjnych działań edukacyjnych. 

Jestem przekonany, że udział w projekcie Szkoła dziedzictwa. Projekt 966, 
który wykroczył poza granice regionu, stał się źródłem satysfakcji dla 
wszystkich uczestników, zarówno nauczycieli, jak i uczniów. Zaś niniejsza 
publikacja będzie stanowić bogaty zbiór dobrych praktyk dydaktycznych, 
inspirując postawy szacunku dla tradycji oraz propagując wiedzę na temat 
najdawniejszej historii Polski, a także roli, jaką Wielkopolska odegrała  
w kształtowaniu się zrębów polskiej państwowości. 

Gratulując uczestnikom projektu udanego połączenia nowoczesnych metod 
nauczania z rozwijaniem edukacji na rzecz dziedzictwa historycznego, życzę 
wielu podobnych, innowacyjnych przedsięwzięć w przyszłości, zarówno 
w upowszechnianiu wiedzy o dziejach Polski, jak i w innych dziedzinach 
nauczania. 

Marek Woźniak 
Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Szanowni Państwo

Z ciekawością przyglądam się tym działaniom edukacyjnym, które w sposób 
twórczy przybliżają istotne wydarzenia z naszej przeszłości. Obchody 1050. 
rocznicy chrztu Polski oraz początków państwowości w Poznaniu były 
szczególne dla nas wszystkich, jednak w bogatym programie jubileuszu 
podkreślić należy zwłaszcza te o charakterze edukacyjnym. 

Projekty powstałe w ramach Szkoły dziedzictwa. Projekt 966 przygotowanej 
przez CTK TRAKT przy współpracy z poznańskim ODN pozwoliły dzieciom 
i młodzieży odbyć fascynującą podróż w czasie. Złożyły się na nią m.in. 
posiłki przy średniowiecznym stole z Mieszkiem I i Dobrawą, poznawanie 
przedsiębiorczości ówczesnych kupców, odkrywanie znaczenia dzieła 
Mieszka I dla lokalnych społeczności. Twórcy Szkoły Dziedzictwa, szukając 
wraz z nauczycielkami i nauczycielami z całej Polski powiązań między 
dziedzictwem a fascynacjami – nie ucząc, a współtworząc projekty – 
wykreowali przyjazne środowisko, w którym dzieci chcą i mogą odkryć swoje 
pasje.

Zebrane w publikacji materiały i wyróżnione projekty niech staną się 
inspiracją dla niebanalnych działań edukacyjnych, będących odpowiedzią 
nas, dorosłych, na pytania o wspólne dziedzictwo.

Jacek Jaśkowiak 
Prezydent Miasta Poznania
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Szanowni Państwo

Mimo ciągłych reform, które polska szkoła przechodzi od ponad 25 lat, wciąż 
nie wykształca w naszych dzieciach chęci współpracy w grupie, umiejętności 
mediacji czy szukania nieszablonowych rozwiązań różnych zadań. 
A przecież w naszych dziejach niejednokrotnie znajdziemy przykłady na to, 
że porozumienie, wychodzenie ze schematu i wspólne działanie pozwalały 
nam wydobyć się z największych opresji i osiągać sukcesy. Ten sposób 
myślenia legł u podstaw tworzenia Szkoły Dziedzictwa, która jest częścią 
działań programowych Bramy Poznania – pierwszego w Polsce centrum 
interpretacji dziedzictwa. Prowadzona przez Centrum Turystyki Kulturowej 
TRAKT Brama Poznania to nowoczesna placówka wystawienniczo- 
-edukacyjna. W modernistycznym budynku na Śródce (obok Ostrowa 
Tumskiego najstarszej części Poznania) prezentuje opowieść o początkach 
naszego państwa, początkach chrześcijaństwa i ponad 1000-letnim 
dziedzictwie, które ukształtowało nas współczesnych.

Szkoła Dziedzictwa to propozycja kierowana do nauczycieli, którzy 
chcą wychodzić ze szkolnego schematu. We współpracy z Ośrodkiem 
Doskonalenia Nauczycieli podczas warsztatów prezentujemy nowoczesne 
formy edukacyjne, tłumaczymy czym jest interpretacja dziedzictwa i jak 
teorię przełożyć na praktykę, gdy nauczyciel powróci już do swojej szkoły. 
Niejednokrotnie zaskakujące i zadziwiające efekty ich pracy można znaleźć 
na specjalnie przygotowanej stronie www.portal.bramapoznania.pl, gdzie 
nauczyciele prezentują swoje już zrealizowane projekty. 

Niniejsza publikacja jest omówieniem pierwszej edycji Szkoły Dziedzictwa, 
dla której przyczynkiem była 1050. rocznica chrztu Polski. Mam nadzieję, 
że zebrane w niej teksty staną się dla nauczycieli ciekawym i inspirującym 
materiałem metodycznym, który pomoże im realizować najbardziej 
nieoczywiste pomysły edukacyjne.

Robert Mirzyński  
Dyrektor Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

Szanowni Państwo

Źródłem satysfakcji jest zorganizowanie przedsięwzięcia, które swoim 
zasięgiem może wykroczyć poza obszar regionu, a rangą i rozmachem potrafi 
dorównać innym jubileuszowym obchodom 1050. rocznicy chrztu Polski. 
Projekt Szkoła dziedzictwa. Projekt 966 zrealizowany dzięki współpracy 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w  Poznaniu z  Centrum Turystyki 
Kulturowej TRAKT spełnił ten zamysł.

Promowanie edukacji na rzecz dziedzictwa narodowego wśród nauczycieli 
stało się zaczynem rozwijania zainteresowań uczniów tematem początków 
państwa polskiego. Kluczową ideą projektu było połączenie tradycji 
z nowoczesnością. Dlatego tak istotne w realizacji pomysłów na przybliżenie 
dziedzictwa okazało się propagowanie nowego podejścia do edukacji. 
Szczególną wartością wspólnych działań zaangażowanych instytucji było 
wykorzystanie nowych technologii oraz innowacyjnych metod nauczania, 
dzięki którym udało się zaktywizować uczestników w czasie wizyt 
studyjnych, wycieczek i zabaw edukacyjnych. 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu stawia sobie za cel między 
innymi szeroką inspirację szkół i placówek oświatowych do wykorzystywania 
potencjału edukacyjnego różnych instytucji. Tym razem wraz z Centrum 
Turystyki Kulturowej TRAKT z powodzeniem skupiliśmy energię twórczą 
na historycznym wydarzeniu, którego obchody stały się ważnym 
i atrakcyjnym wydarzeniem w życiu szkoły.

Mam nadzieję, że niniejsza publikacja stanie się inspiracją do nowych równie 
wartościowych pomysłów edukacyjnych. 

Ewa Superczyńska 
Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
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„Mam pomysł!” − od tych słów, wypowiedzianych zazwyczaj z ogromnym 
entuzjazmem, rozpoczyna się przygoda z każdym nowym przedsięwzięciem. 
Tak było również z programem edukacyjnym Szkoła dziedzictwa. Projekt 966. 
Pomysł narodził się w  Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, a następnie 
został twórczo rozwinięty i  zrealizowany we współpracy z Ośrodkiem 
Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Domeną Centrum jest edukacja 
na rzecz dziedzictwa w myśl Tildenowskiej szkoły interpretacji. Ośrodek 
natomiast specjalizuje się w kształceniu nauczycieli z zakresu nowoczesnym 
metod dydaktycznych. Dzięki współpracy tych dwóch instytucji udało 
się stworzyć program o  unikatowym charakterze. Dla pełnego sukcesu 
przedsięwzięcia ważne było także zapewnienie wsparcia i zabezpieczenie 
środków na jego realizację oraz zaplanowanie optymalnego terminu 
dla uruchomienia programu. Mecenat zapewnili patroni – Marszałek 
Województwa Wielkopolskiego i Prezydent Miasta Poznania, a program 
Szkoła Dziedzictwa został wpisany do kalendarza obchodów jubileuszu 
1050. rocznicy chrztu Polski. W tym miejscu należy przywołać wspomnianą 
w pierwszym zdaniu wielką wartość dodaną – entuzjazm wszystkich 
stron zaangażowanych w projekt. On stanowił bowiem spirytus movens 
ostatecznego sukcesu programu. Przeanalizujmy zatem wspólnie szczegóły 
przedsięwzięcia.

TEMATYKA PROGRAMU

Tematyka programu koncentrowała się wokół zagadnienia chrztu Polski 
i początków polskiej państwowości. Czuliśmy się w pewnym stopniu 
zobowiązani do podjęcia tego zagadnienia z uwagi na jubileusz oraz przesłan-
ki historyczne, wskazujące na Poznań jako jedno z prawdopodobnych miejsc 
chrztu Mieszka I. Byliśmy przekonani, że jest to doskonały temat, który może 
zainteresować i zintegrować różnorodne szkoły z całej Polski na rzecz 
poznania i doceniania wspólnego dziedzictwa. Temat ten bowiem zasługuje 
na podniesienie temperatury emocjonalnej wśród dzieci i młodzieży.

Przekonanie to oparliśmy m.in. na wynikach badań z zakresu świadomości 
historycznej Polaków. Przeprowadzony w kwietniu 2016 r. sondaż wykazał, 
że chrzest Polski uznawany jest przez 70% respondentów za najbardziej 
znaczące i przełomowe wydarzenie (przed 1918 r.) w losach naszego kraju1. 
Ponadto Polacy nie mają wątpliwości, iż dla rozwoju kraju przyjęcie chrztu 
przez Mieszka I było właściwe, tak uważa 89% badanych2. Z uwagi na adre-
satów naszego programu sięgnęliśmy także do badań nad świadomością 
historyczną młodzieży. Cennym źródłem informacji stał się raport z badań 
przeprowadzonych na uczniach szkół ponadpodstawowych w aglomeracji 
warszawskiej w 2007 r. Ankietowana młodzież wskazała chrzest Polski 
jako jedno z trzech świąt, które należałoby szczególnie uroczyście 
obchodzić (10,4% wskazań)3. Można zatem założyć, że przekonanie 
o  konieczności szczególnie uroczystego obchodzenia rocznic konkretnych 
wydarzeń implikuje uznanie ich za niezwykle istotne w dziejach narodu4.  

1 Po 5% wskazań przypadło 
na Zjazd gnieźnieński w 1000 r. 

i koronację Bolesława Chrobrego 
w 1025 r., obydwa wydarzenia 

wiążą się z okresem powstawania 
naszego państwa; CBOS, 

Świadomość historyczna Polaków, 
Komunikat z badań nr 68/2016, 

Warszawa, kwiecień 2016, s. 8-9.
2 CBOS, 1050. Rocznica chrztu 

Polski, Komunikat z badań nr 
56/2016, Warszawa, kwiecień 

2016, s. 5.
3 Ł. Michalski, Świadomość 

historyczna uczniów szkół 
ponadpodstawowych 

w aglomeracji warszawskiej. 
Raport z badań, Instytut Pamięci 

Narodowej, Warszawa 2015,  
s. 174.
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A jednak chrzest Polski znalazł się dopiero na trzynastym miejscu (2,2% 
wskazań) listy faktów/wydarzeń historycznych, z których młodzież jest 
szczególnie dumna5. Z drugiej strony twórcy państwa polskiego uplasowali 
się na liście dwudziestu najwybitniejszych Polaków żyjących w przeszłości 
− Mieszko I na miejscu siedemnastym (7,3% wskazań), a Bolesław Chrobry 
na miejscu jedenastym (9,9% wskazań)6. Te same badania pokazują, 
że historia należy do ulubionych przedmiotów młodych ludzi (28,6% 
wskazań, czwarty ulubiony przedmiot po językach obcych, matematyce 
i wychowaniu fizycznym)7. W opinii badanej młodzieży znajomość historii 
jest potrzebna współczesnemu człowiekowi (łącznie 87,7% wskazań)8. 
Na pytanie dlaczego „gros uzasadnień zamykało się w obrębie czterech 
potrzeb: mądrości życiowej, czyli historii jako koniecznego elementu 
wykształcenia ogólnego; ekspertyzy, czyli słynnego cycerońskiego historia 
magistra vitae; identyfikacji, a więc samookreślenia siebie i narodu, 
w tym kształtowania postaw patriotycznych; tła dla współczesności, 
tzn. odniesienia kontekstowego dla współczesności. Pozostałe dwie 
uwzględnione w wypowiedziach potrzeby (ze znacznie niższym odsetkiem 
wskazań) to potrzeba integracji – wspólnotowej i grupowej oraz konieczność 
zachowania pamięci, czyli bliska wizji Blocha koncepcja historii jako wartości 
samej w sobie”9. Głównym źródłem wiedzy i poglądów historycznych badanej 
młodzieży są lekcje historii w szkole (80,9% wskazań). Nie dziwi również 
wysoka pozycja telewizji (70,2% wskazań). Natomiast ciekawym zjawiskiem 
jest bardzo wysoka pozycja rodziny w przekazywaniu wiedzy historycznej 
(rodzice – 64,5% wskazań i dziadkowie – 58,4% wskazań). Wysoką siódmą 
pozycję zajęły także wycieczki historyczne (49,6% wskazań)10.

Przedstawione powyżej wyniki badań pokazują dość różnorodny obraz 
świadomości historycznej młodzieży, pozwalają także na wyciągnięcie wielu 
istotnych wniosków ogólnych. Przytoczę jeden z nich, wyspecyfikowany 
przez Łukasza Michalskiego: „Widać bardzo wyraźnie szybko postępujące 
zawężanie się i schematyzację zainteresowań, jak i wiedzy oraz poglądów 
historycznych młodzieży. Proces ten (…) może okazać się w  niedługiej 
perspektywie zabójczy dla transmisji tzw. kodu kutrowego wspólnoty. 
Dlatego też trzeba podjąć zdecydowane i nowoczesne w formie próby 
przeciwdziałania temu zjawisku”11. Z pewnością program Szkoła dziedzictwa. 
Projekt 966 uznać można za próbę realizacji sformułowanego powyżej 
postulatu.

CELE PROGRAMU

Dobór celów odzwierciedla, wspominane we wstępie, dwa główne 
zagadnienia programu: edukację na rzecz dziedzictwa oraz wprowadzanie 
nowych metod dydaktycznych:

• zapoznanie uczestników programu z dziedzictwem Ostrowa Tumskiego, 
ze szczególnym uwzględnieniem początków państwowości i chrześcijaństwa 
na ziemiach polskich, w kontekście 1050. rocznicy chrztu Polski 

4 Ibidem, s. 172. 

5 Ibidem, s. 180.

6 Ibidem, s. 118. 

7 Ibidem, s. 33.

8 Ibidem, s. 77. 

9 Ibidem, s. 80.

10 Ibidem, s. 95. 

11 Ibidem, s. 223. 

dr Monika Herkt
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• rozwinięcie umiejętności pracy projektowej nauczycieli z uczniami, 
przygotowanie do przeprowadzenia własnych projektów w szkołach

• realizacja przez uczniów projektów edukacyjnych rozwijających ich 
kompetencje w obszarze wiedzy, umiejętności i postaw

• rozwijanie w polskich szkołach edukacji na rzecz dziedzictwa

• promowanie edukacji na rzecz dziedzictwa wśród nauczycieli 
z wykorzystaniem nowych technologii oraz innowacyjnych metod 
edukacyjnych typu: storytelling, questing i sketchnoting

• promowanie Ostrowa Tumskiego w kontekście przywrócenia mu 
należnej rangi wśród miejsc o szczególnej wartości dla naszego 
społeczeństwa i tożsamości narodowej

PRZEBIEG PROGRAMU

Program Szkoła dziedzictwa. Projekt 966 miał dwie edycje: wielkopolską − 
realizowaną w okresie od listopada 2015 do marca 2016 r. i ogólnopolską – 
trwającą od lutego do maja 2016 r. Łącznie w obu odsłonach programu wzięło 
udział 103 nauczycieli. Program składał się z trzech części: szkoleniowej dla 
nauczycieli, projektowej prowadzonej przez pedagogów wspólnie z uczniami 
w szkołach oraz prezentacyjnej. 

Pierwszy etap zakładał przygotowanie nauczycieli do realizacji projektów 
szkolnych. Program trzydniowego szkolenia obejmował wykłady, warsztaty 
metodyczne oraz zajęcia mające na celu doświadczanie przez uczestników 
autentycznej przestrzeni dziedzictwa Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. 
Nauczyciele mieli okazję wysłuchać prelekcji poświęconej początkom 
chrześcijaństwa w państwie Piastów oraz dotyczącej edukacji na rzecz 
dziedzictwa w kontekście poznańskiej wyspy katedralnej. W ramach szkoleń 
metodycznych zapoznali się z podstawami takich metod jak: storytelling, 
questing i sketchnoting; uczyli się opowiadać historie, „rysować myśli” 
i tworzyć zagadki dydaktyczne12. Istotnym elementem szkolenia było 
zwiedzanie Bramy Poznania, pierwszego w Polsce interaktywnego centrum 
interpretacji dziedzictwa, opowiadającego o walorach kulturowych Ostrowa 
Tumskiego. Pedagodzy pod opieką przewodnika poznawali dziedzictwo 
katedry poznańskiej, będącej pierwszą nekropolią władców Polski. Poznali 
z bliska znajdujące się w podziemiach katedry zabytki archeologiczne, 
interpretowane przez naukowców jako misa chrzcielna z czasów narodzin 
państwa polskiego oraz Złotą Kaplicę – mauzoleum pierwszych władców 
Polski. Obejrzeli też ekspozycję imponujących wałów Mieszka z X wieku, 
prezentowaną w  Rezerwacie Archeologicznym Genius loci oraz unikatowe 
eksponaty zgromadzone w  Muzeum Archidiecezjalnym (m.in. miecz  
św. Piotra uznawany za najstarszą polską relikwię). Organizatorzy zadbali 
jeszcze o ważny szczegół – uczestnicy szkolenia spoza Wielkopolski 
zostali zakwaterowani na Ostrowie Tumskim. Dzięki temu dziedzictwo tej 
historycznej przestrzeni poznali nie tylko podczas kursu, ale także w czasie 

12 Więcej o wspominanych 
metodach dydaktycznych 

w kolejnych artykułach 
autorstwa Iwony Wysockiej, 

Danuty Kitowskiej i Aleksandry 
Warczyńskiej. 

O programie edukacyjnym Szkoła dziedzictwa. Projekt 966

wolnym. Różnorodne tematy, formy oraz przestrzenie szkoleniowe sprawiły, 
że uczestnicy chętnie i  aktywnie brali udział we wszystkich zajęciach 
przewidzianych w programie.

Drugi etap polegał na przeprowadzeniu szkolnych projektów edukacyjnych. 
Ich tematykę oraz narzędzia uczestniczki i  uczestnicy dobierali 
samodzielnie, dzięki czemu efektywnie mogli rozwijać kompetencje 
w obszarze wiedzy, umiejętności oraz postaw. Wszystkie projekty wyróżniała 
jedna cecha – poruszały zagadnienie chrztu Polski. W działania projektowe 
zaangażowało się około 7 tys. uczennic i uczniów. 

Zdjęcie 1. 
Zwiedzanie ekspozycji  
Bramy Poznania,  
fot. Ł. Gdak

Zdjęcie 2. 
Warsztaty sketchnotingu,  
fot. Ł. Gdak

dr Monika Herkt
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Trzeci etap miał za zadanie upowszechnienie efektów szkolnej pracy 
projektowej na portalu edukacyjnym przygotowanym specjalnie dla 
programu Szkoła dziedzictwa. Projekt 966. Wszystkie projekty wraz z opisami, 
zdjęciami, filmami i innymi rezultatami pracy uczniów można przeglądać 
na stronie www.portal.bramapoznania.pl. Portal prezentuje 86 projektów 
edukacyjnych13, które stanowią bogatą bazę inspiracji dla dydaktyków.

Finał wielkopolskiej edycji programu odbył się 19 marca 2016 r. podczas 
XX Targów Edukacyjnych, natomiast edycji ogólnopolskiej 31 maja 
w Bramie Poznania. Podczas uroczystej gali przyznane zostały wyróżnienia 
oraz zaprezentowano najlepsze projekty nagrodzone w  poszczególnych 
edycjach14. Podsumowaniu towarzyszyły wystawy posterów projektowych, 
które można było oglądać na Międzynarodowych Targach Poznańskich 
podczas Targów Edukacyjnych, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Wielkopolskiego oraz w Bramie Poznania. Osiem szkół, które zrealizowały 
najciekawsze działania edukacyjne, zostało nagrodzonych wizytami 
dydaktycznymi w Poznaniu. Uczestnicy zwiedzili m.in. Ostrów Tumski 
i Stary Rynek oraz wzięli udział w warsztatach w Bramie Poznania. Łącznie 
w wizytach dydaktycznych wzięło udział około 250 uczniów. Wszystkie 
szkoły biorące udział w programie otrzymały publikacje książkowe związane 
z  tematyką chrztu Polski, metodami pracy edukacyjnej oraz statuetki 
i dyplomy uczestnictwa. 

ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWE EFEKTY PROGRAMU15

W programie wzięło udział 77 szkół, które łącznie zrealizowały 86 projektów 
edukacyjnych16. W zdecydowanej większości były to szkoły z województwa 
wielkopolskiego (75%), dla których dziedzictwo związane z chrztem Polski 
ma wymiar najbliższy, bo lokalny i  regionalny. Pozwala to na (ostrożne) 
wysnucie wniosku o silnej więzi emocjonalnej mieszkańców Wielkopolski 

Zdjęcie 3.  
Prezentacja wyróżnionych 

szkolnych projektów 
edukacyjnych podczas finału 

edycji wielkopolskiej,  
fot. Ł. Gdak

O programie edukacyjnym Szkoła dziedzictwa. Projekt 966

13 W niektórych przypadkach 
projekty edukacyjne prowadzone 

były przez kilku przeszkolonych 
nauczycieli, w jednostkowych 
przypadkach nie zrealizowano 

projektów z uwagi na 
niespodziewane okoliczności. 
Stąd różnica pomiędzy liczbą 

uczestników (103 osoby) a liczbą 
przeprowadzonych projektów (86). 

14 Komentarz dydaktyczny 
do wyróżnionych projektów jest 

zawarty w artykule autorstwa 
Iwony Wysockiej pt. „Od pomysłu 

do projektu. Różne realizacje idei 
programu Szkoła dziedzictwa. 

Projekt 966”.

 

15 Dane pochodzą z opisów  
szkolnych projektów 

edukacyjnych, zamieszczonych 
na www.portal.bramapoznania.pl 

16 Kilka szkół zrealizowało więcej 
niż jeden projekt edukacyjny, 

stąd wynika różnica pomiędzy 
liczbą szkół (77) oraz liczbą 

projektów (86). 

z tym dziedzictwem. Jedna na cztery szkoły biorące udział w  programie 
zlokalizowana była w pozostałych regionach: dolnośląskie (1), kujawsko-
pomorskie (1), lubuskie (2), łódzkie (4), mazowieckie (2), podkarpackie 
(6), pomorskie (1), warmińsko-mazurskie (1), zachodniopomorskie (1). 
Szczególnie cieszy stosunkowo wysokie zaangażowanie szkół z województwa 
podkarpackiego, jednego z najbardziej oddalonych od Wielkopolski regionów 
– z pewnością bowiem nie kilometry a entuzjazm i otwartość nauczycieli 
stanowił kluczowy czynnik decydujący o zaangażowaniu się w program. 
Nie bez znaczenia był również fakt, iż organizatorzy zadbali o maksymalną 
dostępność finansową programu. Nauczyciele spoza Wielkopolski mieli 
zagwarantowane noclegi, dzięki czemu przyjazd na szkolenie do Poznania 
wiązał się jedynie z niewielką opłatą rejestracyjną oraz kosztami przejazdu.

Zdjęcie 4. 
Wręczenie upominków 
wyróżnionym szkołom podczas 
finału edycji ogólnopolskiej,  
fot. Ł. Gdak

Zdjęcie 5. 
Okolicznościowa statuetka,  
fot. Ł. Gdak

dr Monika Herkt



1918

Rysunek 1 i 2 wizualizują rozkład przestrzenny szkół biorących udział 
w programie. 

Zdjęcie 6. 
Uczestnicy gali ogólnopolskiej, 

która odbyła się  
w Bramie Poznania,  

fot. Ł. Gdak

Rysunek 1. 
Udział szkół uczestniczących  

w programie wg kryterium 
lokalizacji (wyrażony liczbowo  

i procentowo). 
Źródło: opracowanie własne

Rysunek 2. 
Udział wielkopolskich szkół 

uczestniczących  
w programie (wyrażony  

liczbowo i procentowo). 
Źródło: opracowanie własne

O programie edukacyjnym Szkoła dziedzictwa. Projekt 966

Wielkopolska Poznań

Pozostałe powiaty z województwa  
wielkopolskiego

Pozostałe regiony Powiat poznański

Warto podkreślić, że najwięcej szkolnych projektów edukacyjnych 
zrealizowano w  klasach IV-VI szkoły podstawowej. Cieszy również duże 
zaangażowanie gimnazjów, dla których projekt edukacyjny stanowi 
obowiązkowy element programu nauczania (por. rys. 3). Wielokrotnie 
zdarzało się, że projekty angażowały całą społeczność szkolną na różnych 
etapach edukacyjnych w szkołach podstawowych i zespołach szkolnych. 
Jedna trzecia z nich została przeprowadzona we współpracy z podmiotami 
zewnętrznymi: samorządem lokalnym, parafią, lokalną instytucją kultury. 
W ten sposób realizowane projekty wpływały dodatkowo na integrację 
lokalnej społeczności wokół wspólnego dziedzictwa, jednocześnie ucząc 
trudnej sztuki współpracy. Zwyczajowo projekty przeprowadzano w okresie 2-3 
miesięcy, niektóre placówki zaplanowały obchody jubileuszu na cały rok szkolny. 

Rysunek 1 Rysunek 2

19 | 25%

17 | 29%

9 | 16%

32 | 55%58 | 75%

Jednym z celów programu było rozwijanie w szkołach edukacji na rzecz 
dziedzictwa z  wykorzystaniem innowacyjnych metod dydaktycznych. 
Przyjrzyjmy się zatem wspólnie temu aspektowi. W 39 projektach 
zastosowano przynajmniej jedną z zalecanych metod. Największą 
popularnością cieszył się storytelling i sketchnoting, zdecydowanie 
rzadziej stosowano questing. W co trzecim projekcie wykorzystano dwie 

lub nawet trzy zalecane metody dydaktyczne (por. rys. 4 i 5). Wśród 
najpopularniejszych pozostałych rozwiązań dydaktycznych należy 
wymienić: filmy (o różnorodnym charakterze: narracyjne, inscenizowane, 
w formie kroniki filmowej oraz dokumentujące przebieg projektu – tych 
ostatnich było zdecydowanie najwięcej); inscenizacje i przedstawienia; 
całodniowe wydarzenia szkolne (typu: festyn, dzień historyczny, dzień 
średniowiecza); konkursy plastyczne, historyczne, literackie; wykonywanie 
makiet średniowiecznego grodu; prezentacje multimedialne; gazetka 

Zdjęcie 7. 
Wystawa posterowa  
prezentowana  
w Bramie Poznania,  
fot. Ł. Gdak

Rysunek 3. 
Szkolne projekty wg kryterium 
etapu edukacyjnego (wyrażone  
w liczbach i procentach).
Źródło: opracowanie własne

Klasy I - VI SP Klasy IV - VI SP i gimnazjum

Klasy I - VI SP i gimnazjum Klasy ponadgimnazjalne

Klasy IV - VI SP Gimnazjum

dr Monika Herkt

2 | 2%

16 | 19%

14 | 16%

2 | 2%

25 | 29%

27 | 32%
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ścienna lub wystawa prac; wycieczki (w tym na Ostrów Tumski i do Bramy 
Poznania, jak i do lokalnych przestrzeni dziedzictwa). Pojedyncze projekty 
wykorzystywały gry (dydaktyczne, decyzyjne, terenowe), elementy 
historii alternatywnej, przeprowadzenie wywiadu lub sondy. Zestawienie 
to wskazuje na ogromną różnorodność stosowanych metod edukacyjnych 
oraz duże przywiązanie nauczycieli do tzw. sprawdzonych rozwiązań. 

17 CBOS, 1050. Rocznica chrztu 
Polski, Komunikat z badań  

nr 56/2016, Warszawa, kwiecień 
2016, s. 5-8. 
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Dziedzictwo ma wymiar interdyscyplinarny, stąd też stanowi doskonały 
temat dla projektów międzyprzedmiotowych. Współpracę projektową 
podejmowali najczęściej nauczyciele historii, języka polskiego, religii, 
plastyki i techniki, rzadziej informatyki. Niestety, do wyjątków należą 
projekty uwzględniające np. zagadnienia matematyczne lub odnoszące 
się do języków obcych. Rodzaj przedmiotów zadecydował o obszarach 
tematycznych projektów. Najczęściej koncentrowały się one wokół 
życia codziennego w  średniowieczu (w tym: ubiór, potrawy, narzędzia 
i naczynia, piśmiennictwo, miejsce zamieszkania), aspektach religijnych 
oraz kulturowych wydarzeń z X wieku. Dobór tych obszarów tematycznych 
w dużym stopniu odzwierciedla wyniki badania przeprowadzonego 
w kwietniu 2016 r. przez CBOS na temat 1050. rocznicy chrztu Polski17. 
Respondenci wyrażający pozytywny stosunek do wydarzeń sprzed 1050 
lat podkreślali przede wszystkim religijne znaczenie chrztu Polski (36%). 
Ponad jedna czwarta badanych (26%) wśród argumentów przemawiających 
za słusznością decyzji Mieszka I wymieniała aspekty geopolityczne 
(zachowanie niezależności przez Polskę, wejście do grona krajów Europy 
zachodniej, wzrost znaczenia na arenie międzynarodowej). Co dziesiąty 
badany wskazywał na pozytywne względy społeczno-kulturowe (bodziec 
do rozwoju kultury, cywilizacji i  postępu). Co ciekawe, niemal co czwarty 
badany uważał, że chrzest Polski w 966 r. był znaczącym wydarzeniem, ale 
nie potrafił uzasadnić swojej opinii – wśród tej grupy znaczący odsetek (31%) 
stanowili uczniowie i studenci. Wyniki przytoczonych badań potwierdzają 
zatem zasadność realizowania programów takich jak Szkoła Dziedzictwa.

Rysunek 4. 
Szkolne projekty wg kryterium 

liczby zastosowanych zalecanych 
metody dydaktycznych 

(wyrażone w liczbach  
i procentach). 

Źródło: opracowanie własne

Rysunek 5. 
Liczba szkolnych projektów 

wg kryterium rodzaju 
zastosowanych zalecanych 

metod dydaktycznych (łączna 
liczba projektów nie sumuje się 

do 86, gdyż w 29 projektach 
zastosowano przynajmniej dwie 

metody dydaktyczne). 
Źródło: opracowanie własne

Rysunek 4 Rysunek 5

Jedna metoda Storytelling

Trzy metody Sketchnoting

Brak danych lub nie wykorzystano Brak danych lub nie wykorzystano

Dwie metody Questing

10 | 11%
47 | 55%

47

30

23 | 27%
32

12
6 | 7%

18 W tej części artykułu korzystam 
z danych opracowanych 
przez Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli w Poznaniu. Punktem 
odniesienia do wyliczenia 
udziałów procentowanych 
są statystyki pochodzące tylko 
z wypełnionych ankiet.  

Rysunek 6. 
Etap szkolny w ocenie nauczycieli
(wyniki ankiet ewaluacyjnych).
Źródło: opracowanie własne na 
podstawie danych z ODN  
w Poznaniu

Warto zaznaczyć, iż co trzeci projekt uwzględniał aspekty lokalnego 
dziedzictwa, na przykład poprzez poszukiwanie okolicznych zabytków 
związanych z początkami państwa lub elementów wspólnych pomiędzy 
wydarzeniami i bohaterami z przeszłości a współczesnością. Ten właśnie 
aspekt projektów cieszy nas szczególnie, stanowi bowiem dobry fundament 
dla rozwijania w szkołach edukacji na rzecz dziedzictwa.

PROGRAM W OCENIE NAUCZYCIELI18

Po zakończeniu części szkoleniowej poprosiliśmy nauczycieli o wypełnienie 
ankiet ewaluacyjnych, odpowiedzi uzyskaliśmy od 75% uczestników. Prawie 
połowa ankietowanych legitymowała się ponad dwudziestoletnim stażem 
pracy, jedna trzecia przepracowała w zawodzie od 11 do 20 lat, jedynie 5% 
miało staż krótszy niż 10 lat. Zdecydowaną większość stanowili nauczyciele 
dyplomowani (66%) i mianowani (23%). Okazuje się zatem, iż w program 
szczególnie zainteresował doświadczonych nauczycieli.

Około 90% uczestników, którzy udzielili odpowiedzi, wskazało 
na bardzo wysoką wartość merytoryczną szkolenia, wysokie kompetencje 
prowadzących, a także bardzo dobrą organizację przebiegu zajęć. Niewiele 
mniejszy procent uczestników podkreślał dużą przydatność szkolenia dla 
przeprowadzenia szkolnych projektów edukacyjnych wraz z  uczniami. 
Ocenę szkolenia pod kątem sześciu różnych kryteriów prezentuje rysunek 6. 

Około 90% uczestników, którzy udzielili odpowiedzi uznało, iż wprowadzone 
podczas szkolenia nowe metody dydaktyczne zostały trafnie dobrane. 
Questing został zaliczony do najbardziej atrakcyjnych metod dydaktycznych 
(42% wskazań), storytelling i sketchnoting uplasowały się na równorzędnej, 
drugiej pozycji (18% wskazań). Opinia ta jest dość zaskakująca, jeżeli 
odwołamy się do danych pochodzących z analizy ilościowo-jakościowej 
szkolnych projektów edukacyjnych. Prawdopodobnie rozbieżność pomiędzy 
deklarowaną atrakcyjnością metody a możliwością zastosowania jej 
w realiach szkolnych okazała się trudna do pokonania. 

dr Monika Herkt
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Jedna trzecia ankietowanych jako mocną stronę szkolenia wymieniła wizytę 
studyjną w Bramie Poznania oraz wykorzystanie metody warsztatowej, 
aktywizującej uczestników. Prawie 50% uczestników, którzy udzielili 
odpowiedzi, zadeklarowało chęć zorganizowania wycieczki na Ostrów 
Tumski i do Bramy Poznania. Zestawiając ten wynik z danymi pochodzącymi 
z analizy ilościowo-jakościowej, okazuje się, iż niemal połowie z nich 
udało się zrealizować to zamierzenie. Prawie jedna czwarta ankietowanych 
uznała, że wizyta na Ostrowie Tumskim i w Bramie Poznania, daje szansę 
na prawdziwe poznanie unikatowej przestrzeni dziedzictwa i stanowi 
inspirację dla nowych pomysłów dydaktycznych. 

Ewaluacja, jak wspomniano, została przeprowadzona po pierwszym 
szkoleniowym etapie programu i dotyczyła wyłącznie nauczycieli. Niemniej 
zauważalne są czytelne nawiązania do realizacji celów przedsięwzięcia 
– rozwijanie edukacji na rzecz dziedzictwa związanego z początkami 
państwowości i chrześcijaństwa na ziemiach polskich z  wykorzystaniem 
nowoczesnych metod dydaktycznych i poprzez bezpośredni kontakt z tym 
dziedzictwem. 

W naszej ocenie program edukacyjny Szkoła dziedzictwa. Projekt 966 
przyniósł ciekawe efekty każdej z uczestniczących stron, wyposażył nas 
w nowe doświadczenia, pogłębił wiedzę i rozwinął nowe umiejętności. 
Zgodnie z planami organizatorów oraz wyrażoną przez uczestników 
programu potrzebą kontunuowania innowacyjnych działań edukacyjnych, 
rozpoczęliśmy przygotowania do kolejnej edycji Szkoły Dziedzictwa, 
której realizacja jest planowana na przełomie 2016 i 2017 r. Tym razem 
zainspirowało nas do działania stwierdzenie, że wielokulturowość jest już 
faktem, natomiast międzykulturowość jest wciąż zadaniem. 
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Gregory J. Ashworth, jeden z moich ulubionych ekspertów w tematyce 
dziedzictwa, definiuje to zagadnienie jako współczesne wykorzystanie 
przeszłości. Nic więc dziwnego, że dziedzictwo objawia się aktualnie 
w niemal każdej sferze naszego życia: w dyskursie naukowym, świecie 
kultury, polityki i gospodarki, zajmują się nim instytucje międzynarodowe, 
krajowe, samorządowe i pozarządowe, jest przedmiotem przeróżnych 
inicjatyw obywatelskich. Z badań przeprowadzonych przez Narodowy 
Instytut Dziedzictwa wynika, iż 89% badanych jest przekonanych 
o tym, że dziedzictwo pełni ważną rolę społeczną1. Jednakże zdecydowanie 
mniejszy odsetek z nich potrafi zdefiniować ten termin, być może 
właśnie z uwagi na wspomnianą ogromną różnorodność zastosowań. 
Ta okoliczność skłania do refleksji nad potrzebą rozwijania edukacji 
na rzecz dziedzictwa, zarówno w systemie edukacji formalnej, jak 
i nieformalnej. Niniejszy artykuł jest jedynie próbą przybliżenia 
wybranych aspektów dziedzictwa, które mogą być pomocne nauczycielom  
w pracy dydaktycznej. 

Z PRZESZŁOŚCI POPRZEZ HISTORIĘ DO DZIEDZICTWA

Dziedzictwo coraz częściej „rywalizuje” z takimi pojęciami jak: historia, 
pamięć, zabytki, tradycja2. Rysunek 1 obrazuje, jakie relacje zachodzą 
pomiędzy tymi terminami, z  których każdy czerpie z przeszłości, czyli 
zdarzeń, które nastąpiły przed czasem teraźniejszym. Relatywnie niewiele 
z tych zdarzeń staje się historią, pamięcią i  pozostałościami poprzez 
świadomy proces wyboru, rejestrowania, przedstawiania i  zachowania. 
Kolejnym etapem jest dziedzictwo odkrywane (lub konstruowane) poprzez 
interpretację rozumianą jako proces przyczynowo-skutkowy. Interpretacja 
dziedzictwa prowadzi do jego zrozumienia, dostrzeżenia wartości, docenie-
nia go. W efekcie procesu interpretacji dochodzi do zbudowania postawy 
szacunku, stanowiącej fundament silnej identyfikacji z dziedzictwem3.

1 Społeczno-gospodarcze 
oddziaływanie dziedzictwa 

kulturowego. Raport z badań 
społecznych, Narodowy Instytut 

Dziedzictwa, Warszawa 2013, 
s.29.

2 K. Kowalski, O istocie 
dziedzictwa europejskiego – 

rozważania, Międzynarodowe 
Centrum Kultury, Kraków 2013, 

s. 5.
3 Wszystkim szerzej 

zainteresowanym zagadnieniem 
interpretacji dziedzictwa 

polecam książkę Freemana 
Tildena Interpreting our 

heritage z 1957 r. Mimo że od 
jej opublikowania minęło już 

prawie 60 lat, nadal pozostaje 
aktualna. Sekret tej nieustannej 

aktualności zasadza się na idei 
uniwersalnych prawd i zasad.
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HISTORIA

rejestrowanie wybranych 
aspektów przeszłości

PAMIĘĆ

zbiorowa i indywidualna 
pamięć o przeszłości

DZIEDZICTWO

PRZESZŁOŚĆ

wszystko, co zdarzyło się  
do tej pory

POZOSTAŁOŚCI

wartości materialne 
i niematerialne, które przetrwały  
z przeszłości do teraźniejszości; 
artefakty, obiekty architektury, 

dzieła sztuki, przekazy ustne

interpretacjawybórRysunek 1. 
Z przeszłości poprzez historię do 

dziedzictwa.

Źródło: na podstawie  
Gregory J. Ashworth,  

Planowanie dziedzictwa,  
Międzynarodowe Centrum  
Kultury, Kraków 2015, s. 62.

Związek dziedzictwa z przeszłością jest oczywisty. Jednakże równie ważna 
staje się jego relacja z  teraźniejszością. Przecież dziedzictwo kulturowe 
obecne „tu i teraz” zaczynamy poznawać od odkrywania i doświadczania 
obiektów i zjawisk, które mają wymiar teraźniejszy. Dopiero w dalszej 
kolejności następuje poznanie przeszłości i korzeni tego dziedzictwa. 
Dlatego prezentacja przeszłości przez pryzmat dziedzictwa kulturowego 
jest rozwiązaniem optymalnym i odpowiadającym potrzebom współczesnej 
młodzieży, która chce wiedzieć, jakie jest znaczenie tego, co dziś widzi 
i czego dziś doświadcza. Pełne zrozumienie wrażeń i odczuć wynikających 
z obcowania z dziedzictwem stanowi klucz do identyfikacji z  nim 
oraz jednoczesnego poczucia tożsamości kulturowej.

Za podsumowanie aspektu relacji terminologicznych niech posłużą słowa 
Krzysztofa Kowalskiego: „Dziedzictwo sprawdzi się wszędzie tam, gdzie 
historia jest zbyt akademicka i  bezosobowa, gdzie pamięć okazuje się 
zbyt partykularna, a tradycja zbyt lokalna i  zamknięta. Ponadto jest ono 
propozycją ucieczki od starych sposobów interpretacji przeszłości, która 
uwzględnia nowe cele, jakie przed przeszłością stawia teraźniejszość. 
Poprzez fakt świadomego wyboru, bez którego dziedzictwa nie ma, wyraża 
ono swoją kontrolę teraźniejszości nad przeszłością. Jest zawsze władzą 
żywych nad umarłymi. Nigdy odwrotnie”4.

DZIEDZICTWO W CIĄGŁYM ROZWOJU5

Często powtarzanym błędem jest traktowanie dziedzictwa jako synonimu 
zabytku, rozumianego jako obiekt nieruchomy, będący wytworem 
człowieka, który chcemy zachować z uwagi na jego szczególną wartość 
historyczną i/lub artystyczną. Tymczasem zabytki to tylko jeden 
(choć bardzo ważny) z komponentów dziedzictwa. Kwestię dodatkowo 
komplikuje to, iż pojęcie dziedzictwa nie jest stałe w czasie, a jego definicja 
ulega różnorodnym przeobrażeniom z uwagi na zmieniającą się sytuację 
społeczną, gospodarczą i polityczną. Tradycyjnie dzieli się je na kulturowe 
i naturalne. Z kolei dziedzictwo kulturowe – na materialne (ruchome 
i nieruchome) oraz niematerialne. Definicje poszczególnych rodzajów 
dziedzictwa opracowała Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, 
Nauki i Kultury (UNESCO). 

Konwencja UNESCO w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego 
i naturalnego z 1972 r. w art. 1. zawiera listę rodzajową obiektów ruchomych 
i nieruchomych zaliczanych do kulturowego dziedzictwa materialnego:

• zabytki: dzieła architektury, dzieła monumentalnej rzeźby 
i malarstwa, elementy i budowle o charakterze archeologicznym, 
napisy, groty i zgrupowania tych elementów

• zespoły: budowli oddzielnych lub łącznych

• miejsca zabytkowe: dzieła człowieka lub wspólne dzieła człowieka 
i przyrody, jak również strefy, a także stanowiska archeologiczne6

4 K. Kowalski, O istocie 
dziedzictwa europejskiego – 
rozważania, Międzynarodowe 
Centrum Kultury, Kraków 2013, 
s. 6.

5 Tę część artykułu odnoszę 
wyłącznie do terminologii 
pojawiającej się w wybranych 
dokumentach formalnych. 
Wszystkim zainteresowanym 
szerszym zgłębieniem tematu 
polecam publikację Krzysztofa 
Kowalskiego, O istocie 
dziedzictwa europejskiego – 
rozważania, Międzynarodowe 
Centrum Kultury, Kraków 2013.

dr Monika Herkt

6 Konwencja UNESCO w sprawie 
ochrony światowego dziedzictwa 
kulturalnego i naturalnego,  
1972 r., art. 1. 
Wspomnianą Konwencję 
ratyfikowało 186 krajów w tym 
Polska. Państwa-sygnatariusze 
zobowiązują się m.in. do badań 
nad dziedzictwem kulturowym 
i przyrodniczym, do ustalenia 
listy obiektów o wartości 
uniwersalnej, do ustalenia 
prawa mającego na celu ich 
ochronę, rozwijania kompetencji, 
które mają zachować te obiekty 
światowego dziedzictwa dla 
przyszłości. 
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Każdy z tych obiektów, by uzyskać rangę światową, musi charakteryzować się 
wyjątkową powszechną wartością w znaczeniu historycznym, historii sztuki 
lub nauki, weryfikowaną przez środowiska eksperckie. Warto zwrócić uwagę, 
iż w myśl wyżej wymienionej definicji dziedzictwem jest także krajobraz 
kulturowy, czyli przestrzeń historycznie ukształtowana w wyniku działalności 
człowieka, zawierająca wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze.

W 2003 r. pojawia się kategoria niematerialnego dziedzictwa kulturowego, 
przez które rozumie się „praktyki, wyobrażenia, przekazy, wiedzę 
i umiejętności – jak również związane z nimi instrumenty, przedmioty, 
artefakty i przestrzeń kulturową – które wspólnoty, grupy i, w niektórych 
przypadkach, jednostki uznają za część własnego dziedzictwa kulturowego. 
To niematerialne dziedzictwo kulturowe, przekazywane z  pokolenia 
na pokolenie, jest stale odtwarzane przez wspólnoty i grupy w  relacji 
z ich otoczeniem, oddziaływaniem przyrody i ich historią oraz zapewnia im 
poczucie tożsamości i ciągłości, przyczyniając się w ten sposób do wzrostu 
poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz ludzkiej kreatywności”7.

Dziedzictwo poznańskiego Ostrowa Tumskiego według przytoczonych 
definicji tworzą: 

a) wartości materialne – świadkowie historii:

• układ urbanistyczny – dopasowany do kształtu wyspy, nawiązujący 
przestrzennie do przebiegu mieszkowych wałów obronnych z X wieku 
oraz do pruskich fortyfikacji z XIX wieku, zmieniony i częściowo 
zniszczony w okresie powojennym

• zabytki nieruchome – zespół architektoniczny, na który składa 
się przede wszystkim katedra wraz ze Złotą Kaplicą, kościół NMP, 
psałteria, dawna Akademia Lubrańskiego, pałac arcybiskupi, probostwo 
katedralne, jaz katedralny, zespół kanonii, wikariatów, rzeźb i pomników

• zabytki ruchome – dzieła sztuki malarskiej, rzeźbiarskiej, 
snycerskiej, zgromadzone w katedrze i na ekspozycji w Muzeum 
Archidiecezjalnym oraz archiwalia i zbiory biblioteczne zgromadzone 
w Archiwum Archidiecezjalnym

• zabytki archeologiczne – udostępnione zwiedzającym 
w podziemiach katedry oraz w Rezerwacie Archeologicznym Genius 
loci, a także te już odnalezione, jednak znajdujące się nadal pod ziemią 
i czekające na wyeksponowanie, np. palatium Mieszka I i kaplica 
Dobrawy pod kościołem NMP

• krajobraz kulturowy wyspy katedralnej, rozumiany jako wspólne 
dzieło natury i człowieka

b) wartości niematerialne, wśród których wymienić możemy: symbolikę 
i tradycję miejsca związaną z początkami państwowości polskiej i chrztem 
Mieszka I; tradycję miejsca związaną z pierwszą nekropolią władców Polski; 
kult miecza św. Piotra i Złotego Krzyża; legendy związane z Ostrowem Tumskim.

7 Konwencja UNESCO w sprawie 
ochrony niematerialnego 

dziedzictwa kulturowego,  
2003 r., art. 2. 
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Kolejnym przełomowym krokiem w definiowaniu dziedzictwa była 
Konwencja z Faro w 2005 r., w której czytamy: „Dziedzictwo kulturowe 
to zbiór zasobów odziedziczonych z  przeszłości, który społeczności, bez 
względu na jego przynależność własnościową, uznają za odbicie i wyraz 
swoich stale ewoluujących wartości, wierzeń, wiedzy i tradycji. Dziedzictwo 
obejmuje wszystkie aspekty środowiska, będące efektem oddziaływania 
w  czasie między człowiekiem a jego otoczeniem”8. Konwencję uznaje się 
za moment przejścia z tzw. starej do nowej formuły dziedzictwa. „Stare 
podejście koncentruje się na przedmiotach i czyniąc z nich dziedzictwo, 
umiejscawia je w przestrzeni chronionej. (…) Dziedzictwo utożsamiane 
jest z dobrami, które należy przechowywać nietknięte i  niezmienione. (…) 
Nowa perspektywa patrymonialna koncentruje się na ludziach, czyli nie 
na tym co ktoś posiada, ale na tych, którzy posiadają. (…) Nowe rozumienie 
sytuuje dziedzictwo blisko bogactw naturalnych. Powoduje to, że są mu 
przypisywane społeczne funkcje, które powinno ono spełniać, nawet jeśli 
rodzi się ryzyko ich zużycia, a nawet wyczerpania”9. Na szczęście dziedzictwo 
należy do kategorii bogactw przynajmniej częściowo odnawialnych, jego 
zasób będzie stale się rozszerzał, gdyż przejawy teraźniejszych oddziaływań 
pomiędzy człowiekiem a środowiskiem stać się mogą dziedzictwem dla 
przyszłych pokoleń. 

Z nową formułą dziedzictwa wiąże się także osłabienie roli ekspertów, 
władz centralnych, jak i różnorodnych instytucji, które dotychczas nie tylko 
odpowiadały za jego ochronę, konserwację i upowszechniane, ale również 
decydowały o tym, co i w jakiej formie ma zostać objęte tym terminem. 
Współcześnie nie tylko środowisko zawodowe związane z  dziedzictwem 
(np. specjaliści z zakresu historii sztuki, konserwacji, architektury) posiada 
kompetencje w uznawaniu danego zjawiska za element zasobu dziedzictwa. 
Zachodzi bowiem proces demokratyzacji dziedzictwa, w którym każda 
społeczność czy jednostka może uznać dany element za cenny i z tego 
powodu wart ochrony10. 

W polskim prawodawstwie dziedzictwo nie jest zdefiniowane. Jednakże 
termin „dziedzictwo” pojawia się w art. 5. Konstytucji Rzeczpospolitej 
Polskiej z 1997 r. jako jedna z głównych, obok niepodległości, wolności 
czy praw człowieka, wartości, których strzeże Rzeczpospolita Polska. 
Świadczy to o wysokiej randze dziedzictwa dla interesu prawnego całego 
państwa11. Państwo zobowiązane jest również do tworzenia warunków 
do upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem 
tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju (art. 6. ust. 1.). 

KONTEKST DZIEDZICZENIA

Krzysztof Kowalski definiuje zagadnienie w następujący sposób: „dziedzictwo 
jest emocjonalnie zaangażowane i cechuje je relacja z  tym, kto jest jego 
właścicielem, tym, kto wyraził zgodę na akt odziedziczenia”12. Podmiotem 

8 Definicja za Council of Europe 
Framework Convention on the 
Value of Cultural Heritage for 
Society, Faro 2005.
9 K. Kowalski, O istocie 
dziedzictwa europejskiego – 
rozważania, Międzynarodowe 
Centrum Kultury, Kraków 2013, 
s. 29.

10 Społeczno-gospodarcze 
oddziaływanie dziedzictwa 
kulturowego. Raport z badań 
społecznych, Narodowy Instytut 
Dziedzictwa, Warszawa 2013, s.17.

dr Monika Herkt

11 Zarządzanie miejscami 
wpisanymi na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO w Polsce 
i w Norwegii, red. J. Purchla, 
Międzynarodowe Centrum 
Kultury, Kraków 2011, s. 75.

12 K. Kowalski, O istocie 
dziedzictwa europejskiego – 
rozważania, Międzynarodowe 
Centrum Kultury, Kraków 2013, 
s. 15.
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dziedziczącym może być jednostka, ale i również wspólnota lokalna, 
regionalna, narodowa, czy też globalna. W każdym przypadku kluczowa 
jest owa więź emocjonalna zadzierzgnięta pomiędzy dziedziczącym 
a zasobem pozostawionym w spadku przez przeszłe pokolenia. Dlatego też 
ten sam element może stanowić ważną wartość dla jednych − stanowić ich 
dziedzictwo, do którego mają stosunek emocjonalny, a dla drugich być czymś 
niezrozumiałym, obcym i pozbawionym wartości. 

Wyrażając wolę dziedziczenia, podejmujemy jednocześnie swego rodzaju 
zobowiązanie. Dziedzictwo indywidualne (zdjęcia, przedmioty związane 
z ważnymi dla nas osobami i wydarzeniami, pamiętniki, rodzinne legendy) 
stanowi przedmiot naszej osobistej troski. Dbamy o nie sami, przechowując 
w bezpiecznym miejscu, dzieląc się nim z członkami rodziny i znajomymi, 
budujemy na nim poczucie swojej wartości i tożsamości. Z kolei dziedzictwo 
będące zasobem i wartością dla różnych społeczności (do których 
przynależymy) podlega zazwyczaj opiece specjalnie do tego powołanych 
instytucji na poziomie lokalnym (np. samorządowych instytucji kultury 
takich jak Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT), regionalnym, krajowym 
(np. Narodowy Instytut Dziedzictwa w Polsce), europejskim czy też 
światowym (np. UNESCO). 

DZIEDZICTWO – ASPEKT INTERDYSCYPLINARNOŚCI

Pojęcie dziedzictwa jest przedmiotem badań kilku nauk – historii, 
historii sztuki, socjologii, antropologii kultury, etnologii, a współcześnie 
również ekonomii czy nauk geograficznych. Każda z dyscyplin rozważa je 
z innej perspektywy i inne aspekty znajdują się w centrum zainteresowania, 
wspólnie budując interdyscyplinarną przestrzeń. Jako przykładowe elementy 
dziedzictwa wymienia się (w zależności od interpretacji) np. zamki, pałace, 
kościoły, pomniki, obrazy, rzeźby, drzewa, parki, obyczaje, muzykę, podania 
i przekazy ustne, wiedzę i umiejętności, a nawet zapachy, potrawy czy klimat. 
Taki stan rzeczy sprzyja edukacji na gruncie szkolnym, gdyż daje ogromne 
pole do tak cenionych współcześnie działań międzyprzedmiotowych, jak 
projekty edukacyjne. 

Rysunek 2 przedstawia poglądowe nawiązania do dziedzictwa kulturowego 
w  poszczególnych przedmiotach nauczanych w szkołach. Wszystkim 
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(…) nie ma dziedzictwa bez dziedziczącego, jeśli ma ono 
przetrwać, musi być przez kogoś akceptowane, komuś 
potrzebne. 

Zob. Heritage Regimes and the State, red. Regine F. Bendix, Aditya Eggert, Arnika 
Peselmann, Gootingen 2012; Laurajane Smith, Archeological theory and the politics 
of cultural heritage, London – New York 2004; taż, Uses of Heritage, London 2006; 
Intangible heritage, red. Laurajane Smith, Natsuko Akagawa, London-New York 
2009, cyt. za K. Kowalski, dz. cyt., s. 20, 186.

szerzej zainteresowanym tym aspektem polecam publikację Dziedzictwo 
kulturowe Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Podręcznik dla nauczycieli 
i edukatorów pod redakcją Danuty Konieczki-Śliwińskiej, Moniki Herkt 
i Renaty Pernak, wydaną w 2012 r. w formie elektronicznej przez Centrum 
Turystyki Kulturowej TRAKT13. W dziale trzecim podręcznika bardzo 
szeroko skomentowano (na przykładzie dziedzictwa poznańskiej wyspy 
katedralnej) praktyczne rozwiązania włączające tematykę dziedzictwa 
do zajęć przedszkolnych i szkolnych na każdym etapie edukacyjnym. 

dr Monika Herkt

13 Podręcznik dostępny jest  
m.in. na stronie  
www.bramapoznania.pl

„UWOLNIĆ” DZIEDZICTWO

W Poznaniu od kilku lat działa Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, 
instytucja kultury miasta Poznania, która systematycznie podejmuje kolejne 
inicjatywy by dziedzictwo jako takie, a szczególnie Ostrowa Tumskiego 
i Traktu Królewsko-Cesarskiego, uwolnić od stereotypowych ram. Edukacja 
na rzecz dziedzictwa (a nie tylko o dziedzictwie) obejmuje dzieci i młodzież, 
osoby z niepełnosprawnościami, rodziny, seniorów i nauczycieli. Z obserwacji 
dokonanych przez Centrum wynika, iż o dziedzictwie najlepiej mówić 
w kontekście codzienności. W ten sposób wiedza o przeszłości jest powiązana 
z bezpośrednim doświadczeniem współczesnego odbiorcy ułatwiając proces jej 
asymilacji. Pokazujmy zatem ludzką twarz zabytków i wydarzeń, przybliżając 
życie w przeszłości i  odnosząc wszelkie jego aspekty do współczesności. 
Takie działanie sprawia, że nasi odbiorcy budują relację emocjonalną 
z dziedzictwem i rozumieją jego znaczenie. Inna niezwykle istotna zasada 
w edukacji na rzecz dziedzictwa polega na prowokowaniu, rozumianym jako 
inspirowanie do samodzielnego myślenia, w przeciwieństwie do instruowania, 
rozumianego jako prosty przekaz zestawu informacji. Zastosowanie tej metody 
skłania odbiorców do samodzielnego poszukiwania znaczenia dziedzictwa 
i odkrywania głębokich prawd ukrytych w zabytkach, tradycjach, symbolach, 
legendach czy historycznych faktach, nadaje mu wartość najcenniejszą, 
bo naszą własną. 

Rysunek 2. 
Przykładowe pola działań  
międzyprzedmiotowych.
Źródło: opracowanie własne

HISTORIA

wydarzenia i postaci  
historyczne

PLASTYKA, WOK

style w sztuce, dzieła architektury 
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ZAMIAST PODSUMOWANIA

Na zakończenie przytoczę dwa cytaty, warte indywidualnej refleksji.

„Dziedzictwo kulturowe to wyjątkowy zasób, jaki został nam powierzony 
(…). Od nas zależy, jak będziemy to dziedzictwo chronić i w jaki sposób 
odpowiedzialnie nim zarządzać, tak aby z jednej strony nie utracić, nie 
pomniejszyć jego wartości, z drugiej zaś – troszczyć się, żeby to dziedzictwo 
było rzeczywiście dostępne dla nas wszystkich, aby było dziedzictwem 
odkrytym a nie ukrytym, zrozumiałym a nie zapomnianym, z którym każdy, 
jeżeli tylko chce, może i powinien się zetknąć”14.

„Dziedzictwo kulturowe jest źródłem bodźców kluczowych dla nauki 
i kształcenia ustawicznego, lepszego zrozumienia historii, poczucia dumy 
obywatelskiej oraz przynależności, stymuluje współpracę oraz rozwój 
osobisty”15. 
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Dziedzictwo Poznania i Wielkopolski związane  
z początkami chrześcijaństwa i państwa polskiego1 

1 Artykuł powstał na podstawie 
tekstów Artura Dębskiego 
prezentowanych na ekspozycji 
stałej Bramy Poznania 
oraz literatury przedmiotu. 
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Rok 2016 jest dla Poznania i Wielkopolski wyjątkowy. To data, która stanowi 
okazję do przypomnienia odległych wydarzeń związanych z początkami 
naszego państwa oraz roli, jaką w tym wyjątkowym momencie odegrał 
nasz region. W literaturze wiele uwagi poświęca się dziejom najnowszym, 
które są żywe w pamięci współczesnych pokoleń i nierzadko wywołują 
wiele emocji oraz dyskusji. Wydarzenia sprzed tysiąca lat cieszą się 
znacznie mniejszym zainteresowaniem. Są przy tym często prezentowane 
w sposób dość ogólny i podręcznikowy. A była to przecież epoka niezwykle 
barwna, obfitująca w ciekawych ludzi i doniosłe wydarzenia. W symboliczn 
sposób otwiera ją rok 966 i przełomowa decyzja Mieszka I o przyjęciu 
chrześcijaństwa. 

1050. rocznica chrztu pierwszego historycznego władcy Polski, której obcho-
dy przypadają na rok 2016, skłania do przemyśleń na temat dalekosiężnych 
konsekwencji tego dziejowego wydarzenia. Do dziś różni badacze przeszłości 
toczą na ten temat spory, a ich analizy i hipotezy wypełniają opasłe tomy 
naukowych opracowań. Jedno nie ulega jednak wątpliwości - decyzja  
Mieszka I była kamieniem milowym naszych dziejów, symbolicznym 
wkroczeniem w obręb kultury grecko-rzymskiej i judeochrześcijańskiej. 
Miała też wyraźny wymiar polityczny: stawiała piastowskiego księcia wyżej 
od pogańskich władców plemiennych. Czyniła z niego chrześcijańskiego 
władcę z woli Bożej, a nawet przyjaciela cesarza. Rzadko zdajemy sobie 
sprawę z tego, jak to niezwykłe wydarzenie inicjujące polską historię 
wpłynęło na naszą współczesnych tożsamość.

O samych okolicznościach chrztu Mieszka I wiemy bardzo niewiele. 
Świadków, którzy nie tylko widzieli, ale i potrafili opisać szczegóły tego 
wydarzenia właściwie nie ma. Różne są przyczyny niedostatku źródeł 
pisanych. Najważniejsza z nich wynika z faktu, iż ziemie polskie leżały z dala 
od centrów cywilizacyjnych ówczesnej Europy i nie wzbudzały większego 
zainteresowania. W tym czasie Mieszko I był władcą dość dużego kraju, 
o którym żydowski kupiec z dalekiej Hiszpanii, Ibrahim ibn Jakub pisał, że  
jest najrozleglejszym spośród krajów słowiańskich. Roczniki, które zachowa-
ły się do dziś, wspomniały o chrzcie bardzo skąpo, ograniczając się do krótkich 
zapisów: 966 Mesco dux Polonie baptizatur (Mieszko książę Polski został 
ochrzczony). 

W 966 roku Wielka Sobota przypadła 14 kwietnia. W tamtym czasie 
zwyczajowo chrzty odbywały się w dzień poprzedzający najważniejsze 
święto chrześcijaństwa - Wielkanoc. Nie jest znane miejsce ceremonii. Być 
może był to Ostrów Lednicki, Giecz lub Poznań, bo właśnie na poznańskim 
Ostrowie Tumskim odnaleziono relikty interpretowane przez naukowców 
jako pozostałości misy chrzcielnej. Za umiejscowieniem chrztu Mieszka 
w dzisiejszej stolicy Wielkopolski przemawia wysoka ranga grodu oraz fakt, 
że już dwa lata po tym wydarzeniu właśnie tu utworzone zostało pierwsze 
na ziemiach polskich biskupstwo. Poznańska misa chrzcielna, prezentowana 
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w podziemiach katedry, znajdowała się pierwotnie w niewielkim obiekcie, 
tzw. baptysterium. Miała kształt okręgu z zagłębieniem pośrodku. Nad nią 
rozpostarta była tkanina przysłaniająca całą chrzcielnicę. Podczas ceremonii 
chrztu duchowny wypowiadał łacińską formułę modlitwy, polewając wodą 
lub zanurzając w niej nagiego katechumena. Nie wiemy jednak, kto dokonał 
aktu chrztu. Być może był to Jordan - późniejszy pierwszy poznański biskup. 
Świadkami wydarzenia byli z pewnością przedstawiciele książęcego dworu, 
a wśród nich księżna Dobrawa. To niezwykłe wydarzenie było dalece 
brzemienne w skutki. Chrześcijaństwo przyniosło nie tylko nową religię, ale 
także wszystkie zdobycze cywilizacji zachodnioeuropejskiej: pismo, sztukę, 
architekturę, tradycje, które przez tysiąc lat nadały kształt 
i charakter naszej kulturze.

Decyzja o przyjęciu chrztu miała charakter polityczny 
– dla nowego państwa w Europie chrystianizacja 
kraju i własna organizacja kościelna były warunkiem 
samodzielnego bytu. Tylko dzięki temu Polska mogła 
stać się pełnoprawnym członkiem chrześcijańskiej 
Europy. Z przekazów wiemy bowiem, że w okresie 
poprzedzającym chrzest Mieszka I jego państwo 
znajdowało się w trudnym położeniu politycznym. 
Przyjmując chrześcijaństwo, władca piastowski rozbił 
sojusz czesko-wielecki, a następnie, korzystając 
z pomocy Czechów, pokonał komesa Wichmana 
i sprzymierzonych z nim Wieletów. Uchronił tym swoje 
państwo nie tylko od permanentnego zagrożenia, ale 
także zasłużył sobie na wdzięczność niemieckiego 
cesarza, co przyczyniło się do uzyskania niezależnego biskupstwa 
w Poznaniu. Decyzja przyjęcia chrześcijaństwa nie była również łatwa 
z powodów wewnętrznych. Naruszała bowiem podstawowe zasady 
bytowania społeczności plemiennych. Władca decydujący się na ten krok 
musiał zatem dysponować nie tylko siłą militarną, lecz również poparciem 
ówczesnych elit społecznych. 

W konsekwencji chrztu Mieszka I dynastia Piastów zyskała poważanie 
i autorytet międzynarodowy. Jej członkowie mogli poprzez małżeństwa 
wiązać się z innymi rodami panującymi w Europie. Mieszko poślubił przybyłą 
z Czech Dobrawę, ich córka została wydana za mąż za króla szwedzkiego 
Eryka Zwycięskiego, jedną z żon Bolesława Chrobrego była córka 
margrabiego miśnieńskiego Oda. Takich przypadków międzynarodowych 
małżeństw było wiele. Więzy rodzinne wzmacniały pozycję dynastii 
na arenie europejskiej i okazywały się pomocne w momencie państwowych 
kryzysów. Przykładem pomocy z zagranicy jest wsparcie, jakie po reakcji 
pogańskiej i niszczycielskim najeździe księcia czeskiego Brzetysława 
uzyskał Kazimierz Odnowiciel od króla niemieckiego Henryka III 

dr Maciej Moszyński, Bartosz Małolepszy
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i władcy Rusi, Jarosława Mądrego. Wzmocnienie pozycji Polski skutkowało 
wzrostem aktywności polskich elit na arenie międzynarodowej. Zawierano 

sojusze, próbowano wpływać na politykę wewnętrzną innych państw, 
do Polski zaczęli przybywać dyplomaci i poselstwa obcych monarchów.  
Wydarzeniem, które w znaczący sposób podkreśliło i przypieczętowało 
obecność Polski wśród krajów Europy chrześcijańskiej, był zjazd gnieźnień-
ski w roku 1000. Cesarz niemiecki Otton III, zmierzając do grobu  
św. Wojciecha, wizytował Bolesława Chrobrego. Wystawne przyjęcie, 
które zorganizował polski książę, było komentowane w wielu kronikach. 
Podczas spotkania cesarz publicznie nałożył na głowę Chrobrego własny 
diadem, ofiarował mu włócznię św. Maurycego - jedną z najważniejszych 
ówczesnych relikwii monarszych - a także gwóźdź z Krzyża Świętego. Ten 
symboliczny gest związany był z przekazaniem uprawnień kościelnych 
i politycznych w odniesieniu do ziem podległych Bolesławowi Chrobremu.

Chrzest kraju oznaczał także nawiązanie bezpośrednich relacji ze Stolicą 
Apostolską. Świadectwem tego jest, zachowany w późniejszym skrócie, 
dokument zwany Dagome iudex, w który m.in. opisane zostały ówczesne 
granice państwa Piastów. Ziemie Mieszka oddano w nim pod opiekę św. 
Piotrowi. Ten symboliczny krok miał ogromne znaczenie dla władcy 
i rodzącej się dynastii. Czynił bowiem Księcia Apostołów patronem państwa 
piastowskiego i gwarantem jego stabilności terytorialnej. Był on również 
znakiem nawiązania symbolicznej więzi ze świętym, czego świadectwem 
jest, obecny w łonie dynastii do poł. XI w., koncentrujący się w Poznaniu kult 
św. Piotra.

Dobre relacje Mieszka I i Bolesława Chrobrego z papiestwem pozwoliły 
na bardzo szybkie ustanowienie biskupstwa w Poznaniu w 968 roku  
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Zdjęcie 2. 
Katedra na Ostrowie  

Tumskim w Poznaniu, 
fot. Ł. Gdak  

- wcześniej niż w czeskiej Pradze, skąd przybyła księżniczka Dobrawa - 
oraz arcybiskupstwa w Gnieźnie w 1000 roku. 

O wyborze tego ostatniego ośrodka na stolicę metropolitalną zdecydował 
fakt, iż Stolica Apostolska zwykła je zakładać w głównych centrach kultu 
pogańskiego. Pierwszym arcybiskupem został brat św. Wojciecha, Radzim 
Gaudenty, a w podległych mu sufraganiach ordynariuszami zostali: 
w Krakowie biskup Poppon, we Wrocławiu biskup Jan i w Kołobrzegu 
biskup Reinbern. Granice nowych diecezji wraz z biskupstwem poznańskim 
obejmowały cały kraj. Nowe struktury kościelne wzmocniły polityczną 
suwerenność państwa oraz jego wewnętrzną organizację. Chociaż 
w następnych dekadach państwo polskie przeżyło okres zamętu i załamania 
dynastyczno-ustrojowego spowodowany reakcją pogańską i najazdem 
księcia czeskiego Brzetysława, to po ich przezwyciężeniu nastąpił rozwój 
struktury kościelnej. Przywracając organizację państwa, nawiązano 
do wcześniejszej infrastruktury. Odbudowano grody i wznawiano 
funkcjonowanie ośrodków kościelnych. Zakończyła ten proces reaktywacja 
metropolii gnieźnieńskiej w latach 1075-1076. Nawiązania do wcześniejszego 

okresu miały miejsce w budowie katedr romańskich w Poznaniu i Gnieź- 
nie, które wzniesiono prawie dokładnie według dawnego planu.  
W centrum katedry gnieźnieńskiej stanął znów grobowiec św. Wojciecha. 
W Poznaniu wzniesiono pośrodku nawy nową konfesję Bolesława 
Chrobrego w podobnej jak wcześniej formie. W XII wieku w skład metropolii 
gnieźnieńskiej wchodziły: Poznań, Lubusz, Wrocław, Kraków, Płock, 
Włocławek oraz Kamień Pomorski. Po odrodzeniu się chrześcijaństwa 
w Polsce, miejscowe duchowieństwo wspierało akcje misyjne prowadzone 
wśród Wieletów, Litwinów, Pieczyngów i Jaćwingów. 

Chrystianizacja państwa Piastów pociągnęła za sobą nie tylko pojawienie 
się pisma, lecz również zadecydowała o jego formie. Chrzest Mieszka I  
w tradycji rzymskiej oznaczał bowiem wprowadzenie na podległym mu 

dr Maciej Moszyński, Bartosz Małolepszy
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Kazimierz Odnowiciel powraca 
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terytorium alfabetu łacińskiego. Proces jego adaptacji do wymogów języka 
polskiego trwał kilka wieków i zakończył się dopiero na początku XVI 
stulecia. Do tego czasu niepodzielnie panowała łacina, jako uniwersalny 
język kultury chrześcijańskiej. Zarazem jednak niezrozumiałość tego języka 
dla szerokich kręgów średniowiecznego społeczeństwa polskiego, na swój 
sposób powodowała powstanie i rozwój polskiego języka literackiego. 

Ówczesna Polska była krajem porośniętym gęstą puszczą, a drewno stanowi-
ło dostępny, a przy tym łatwy w obróbce materiał budowlany. Właściwie 
nie było wówczas potrzeby wznoszenia obiektów kamiennych. Sytuacja 
zmieniła się wraz z przyjęciem chrześcijaństwa. W Europie Środkowej obyczaj 
wznoszenia świątyń z kamienia przejęto z kręgu śródziemnomorskiego,  
gdzie architektura murowana miała długą tradycję. Zarówno w Italii, jak 
i Grecji kamień był stosunkowo łatwo dostępny, być może nawet bardziej 
niż drewno. W czasach rozwoju chrześcijaństwa tamtejsze lasy były już mocno 
przetrzebione. 

Do kraju Polan, wraz z chrześcijaństwem, dotarł zatem zwyczaj wznoszenia 
kościołów kamiennych. Nietrudno się domyślić, że tutejsi budowniczowie, 
jakkolwiek biegli w swoim fachu, nie potrafili obrabiać kamienia, a co 
istotniejsze, nie umieli sporządzać zapraw, którymi można było połączyć 
bryły budulca. Budowniczych należało więc sprowadzić z zagranicy. Budow-
le kamienne stały się w tym czasie również wyznacznikiem prestiżu i potęgi 
władcy. Wraz z przyjęciem chrztu zaistniała zatem potrzeba wznoszenia 
z kamienia nie tylko świątyń, lecz również siedzib książęcych. Nie wiemy, 
czy pierwszy historycznie potwierdzony polski władca – Mieszko I 
sprowadził mistrzów murarstwa jeszcze przed przybyciem na jego dwór 
Dobrawy, czy też przybyli oni w jej orszaku. Ta druga możliwość jest bardziej 
prawdopodobna. W ojczyźnie księżniczki budowano już bowiem kamienne 
kościoły od co najmniej stulecia. Można przypuszczać, że władca piastowski 
poznał osobiście monumentalne siedziby cesarskie Ottonów, które stanowi-
ły dla niego ważny punkt odniesienia. W konsekwencji w Poznaniu, 
Gnieźnie, Ostrowie Lednickim, Grzybowie czy Gieczu powstały wówczas 
wielkie inwestycje budowlane: monarsze rezydencje z kaplicami dworskimi. 
Wkrótce wzniesione zostały także katedry w Poznaniu i Gnieźnie. 

Pałace książęce – palatia były symbolem dynamicznie zmieniającego się 
i rozwijającego państwa Piastów. Rezydencje władców były wznoszone 
w osobnej części grodu, zazwyczaj przy południowym odcinku wałów 
obronnych. Te powstałe w Poznaniu czy na Ostrowie Lednickim zbudowane 
były w stylu przedromańskim i wraz z sąsiadującymi z nimi kaplicami 
książęcymi tworzyły monumentalne zespoły budynków, niespotykane 
dotąd na ziemiach polskich. Pod względem formy i rozmiarów świeckie 
części rezydencji były do siebie dość podobne – zbudowano je na planie 
wydłużonego prostokąta. Różnią się natomiast układem pomieszczeń 
i kształtem kaplicy. 
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Panujący przebywał w swoich rezydencjach okresowo. Jako władca 
podróżujący (rex ambulans) przemieszczał się po kraju, sprawując w ten 
sposób kontrolę nad podległym terytorium. Książę rezydował w tzw. grodach 
centralnych - potężnych twierdzach o masywnych umocnieniach, które były 
oddalone od siebie o jeden dzień drogi. Strzegły one centrum kraju, obszaru 
najbardziej zaludnionego i rozwiniętego gospodarczo. Zaliczały się do nich 
Giecz, Ostrów Lednicki, Grzybowo, Poznań i Gniezno. Podczas pobytu władcy 
i dworu w danym ośrodku, stawał się on tymczasowo stolicą państwa.

Przykład poznańskiego palatium obrazuje wysoką kulturę, która panowała 
w ówczesnym państwie Piastów. Pałac posiadał salę reprezentacyjną, 
w której organizowano uroczystości i podejmowano gości. Jednym z nich 
mógł być cesarz niemiecki Otton III, pielgrzymujący w 1000 roku do grobu 
św. Wojciecha w Gnieźnie. W pracowni złotniczej wyrabiano biżuterię 
dla książęcej rodziny i sprzęty liturgiczne. Świadczą o tym odnalezione 
na miejscu fragmenty tygli odlewniczych z drobinami złota, cząstki 
złotych ozdób i kamieni szlachetnych. Podobne ślady wytwórczości 
jubilerskiej odnaleziono w grodzie lednickim. Oba te przykłady świadczą 
o obecności na dworze książęcym wysoko wykwalifikowanych specjalistów.  

Poznańskie palatium posiadało też kancelarię, gdzie przechowywano 
i wystawiano dokumenty rangi państwowej. W tym miejscu odkryto bullę 
księcia Bolesława, tłok pieczętny, a także jego glinianą obudowę. W skarbcu 
przechowywano z pewnością cenne przedmioty, w tym wyroby ze złota, 
stanowiące w tym czasie wyjątkową rzadkość. Były też i prywatne pokoje 
władcy, znajdujące się na piętrze pałacu. Dobudowana do niego kaplica 
wzniesiona z inicjatywy żony Mieszka I – księżniczki czeskiej Dobrawy – była 
starannie ozdobiona obrazem mozaikowym ze szklanych kostek i dekoracją 
malarską. Z jej liturgicznego wyposażenia zachowały się kościane okładziny 
skrzynki relikwiarzowej.

Wzniesione w stylu preromańskim katedry w Poznaniu i Gnieźnie były 
monumentalnymi obiektami o układzie bazylikowym z trzema nawami 
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i wieżami. Styl ten wskazywał na związki z architekturą Europy Zachodniej, 
zwłaszcza terenów niemieckich. Budowle te pełniły nie tylko funkcję 
religijną, lecz także państwową. Decyzja o wzniesieniu w bezpośrednim 
sąsiedztwie książęcego palatium monumentalnej bazyliki była czytelnym 
znakiem protekcji władcy nad fundowanym kościołem i skupionym wokół 
niego duchowieństwem. 

Inicjatywę budowy kościoła katedralnego w Pozna-
niu należy przypisać biskupowi Ungerowi, następcy 
Jordana, który mimo powołania arcybiskupstwa 
w Gnieźnie w 1000 roku, zachował odrębność praw- 
ną podległego mu biskupstwa. Katedra 
poznańska stała się nekropolią pierwszych 
władców piastowskich. Tradycja pełnienia 
przez nią takiej funkcji ugruntowała się 
w czasach rozbicia dzielnicowego. Wówczas 
ponownie zaczęto w niej chować Piastów – 

tym razem książąt wielkopolskich. O miejscu spoczynku pierwszych 
królów pamiętano także po przeniesieniu ośrodka władzy centralnej 
do Krakowa. Do tej tradycji odwołano się także później, w XIV, 
a szczególnie w XIX wieku, kiedy to została ufundowana Złota Kaplica. 
W katedrze spoczęło ośmiu władców z dynastii piastowskiej: trzech 
królów - Bolesław Chrobry, Mieszko II i Przemysł II oraz pięciu książąt - 
Mieszko I, Kazimierz Odnowiciel, Władysław Odonic, Bolesław Pobożny 
i Przemysł I.  Katedra gnieźnieńska, jako siedziba arcybiskupa i ośrodek kultu  
św. Wojciecha, stała się miejscem koronacji pięciu władców Polski: Bolesława 
Chrobrego, Mieszka II, Bolesława Śmiałego, Przemysła II i Wacława II. 

Katedry, kościoły i kaplice wymagały właściwego przystrojenia i zaopatrze-
nia w stosowne sprzęty liturgiczne. Początkowo zapewne sprowadzano je 
wyłącznie z Zachodu. Sprzyjały temu bliskie kontakty polityczne Piastów 
z dworami monarszymi środkowej Europy oraz ze Stolicą Apostolską. 
Z czasem, obok importowanych dzieł sztuki sakralnej, w świątyniach 
zaczęły pojawiać się luksusowe wyroby miejscowych rzemieślników. 
Z okresu wczesnopiastowskiego zachowało się do dziś wiele znakomitych 
zabytków związanych z funkcjonowaniem katedr w Poznaniu i w Gnieźnie, 
np. tzw. kielich Dąbrówki zdobiony scenami ze Starego Testamentu, kielich  
św. Wojciecha z piękną agatową czarą, Drzwi Gnieźnieńskie ukazujące 
życiorys św. Wojciecha czy pięknie zdobiony pastorał biskupi z Limoges. 

Utworzenie w Poznaniu i Gnieźnie centrów władzy kościelnej wymagało 
prowadzenia urzędowej korespondencji oraz tworzenia i przechowywania 
dokumentów i cennych książek. Dlatego z czasem wykształciły się przy 
katedrach kancelarie. W znaczących ośrodkach życia religijnego podjęto 
dzieło spisywania pierwszych roczników, w których odnotowywano 
najważniejsze wydarzenia.
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Zdjęcie 4. 
Sarkofag z prochami Mieszka I  

i Bolesława Chrobrego  
w katedrze poznańskiej,  

fot. J. Tritt

Duchowni, którzy przybyli z zagranicy do kraju Mieszka I, nie byli w stanie 
sami podołać ogromowi pracy chrystianizacyjnej. W tym celu należało 
wykształcić kapłanów znających tutejszy język, najlepiej wywodzących 
się z miejscowej ludności. Do tego potrzeba było jednak czasu. Wśród 
poddanych chłopów chrzest najczęściej przyjmował formę masową. Kapłan 
po udzieleniu sakramentu mieszkańcom osady przenosił się w kolejne 
miejsce, zaś nowi wierni często do końca życia nie oglądali już duchownego. 
Miejscem, w którym duchowni pobierali swoje pierwsze nauki, stały się 
szkoły działające przy katedrach. Bowiem to na biskupie 
spoczywał obowiązek kształcenia kandydatów 
do stanu duchownego. Pośrednim świadectwem 
istnienia w Poznaniu szkoły katedralnej za czasów bp. 
Jordana są odnalezione na Ostrowie Tumskim rylce 
do pisania na woskowych tabliczkach. Nauki w tej szkole 
pobierali nie tylko przyszli duchowni, lecz również 
osoby zatrudnione w kancelarii książęcej i biskupiej. 

Ośrodek religijny, zwłaszcza tak ważny jak siedziba 
biskupstwa, wymagał obecności licznych ksiąg 
używanych podczas odprawiania obrzędów religijnych. 
Równie ważne były teksty prawa kanonicznego, 
nieodzowne w porządkowaniu życia lokalnego 
Kościoła. Najstarsze księgi były najpewniej własnością 
pierwszych biskupów, z czasem zaś duchowieństwa 
katedralnego. Przechowywano je w bibliotece 
kapitulnej. Najwcześniejszymi przykładami zabytków piśmiennictwa 
w Polsce są sprowadzone z Europy Zachodniej księgi liturgiczne. Należy 
do nich np. Złoty Kodeks Gnieźnieński - ewangeliarz wpisany na listę 
zabytków UNESCO Pamięć świata.

Przyjęcie chrztu i poczucie równoprawnej przynależności do wielkiej 
europejskiej wspólnoty chrześcijańskiej spowodowało poważne zmiany 
w obyczajowości. Duchowni, często obcy przybysze, roztaczali przed wierny- 
mi opowieści o wspaniałościach ważniejszych ośrodków religijnych 
i za przykład do naśladowania stawiali im życie Chrystusa, ale również 
apostołów i świętych męczenników. Te na poły legendarne opowieści 
wywoływały u wyznawców naturalną potrzebę wręcz fizycznej bliskości 
ze swym patronem. Aby uzyskać wstawiennictwo w konkretnej sprawie, 
bądź po prostu złożyć hołd świętemu, starano się odbywać pielgrzymki 
do miejsc z nim związanych, najlepiej do jego grobu. Najstarsza wzmianka 
o takiej podróży odbytej na ziemiach dzisiejszej Polski odnosi się do Zjazdu 
Gnieźnieńskiego i wizyty w 1000 roku Ottona III u grobu św. Wojciecha. 
Do Gniezna pielgrzymowali również Piastowie, np. Bolesław Krzywousty. 
Zachowały się jednak także wzmianki o poszukiwaniach wstawiennictwa 
poza granicami państwa. Ojciec Bolesława Krzywoustego – Władysław 
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Herman, wysłał poselstwo do sanktuarium św. Idziego we Francji, by w jego 
imieniu poproszono o narodziny męskiego potomka. W miarę upływu czasu 
taki sposób okazywania pobożności stawał się coraz bardziej popularny, 
również wśród ludzi pochodzących z niższych warstw społecznych. 
Pielgrzymi, aby uniknąć przeszkód ze strony mieszkańców odwiedzanych 
krajów, nosili umocowane w widocznym miejscu znaki poświadczające 
odbytą pobożną wędrówkę. Ten widoczny i rozpoznawalny symbol nie 
tylko umożliwiał w miarę bezpieczną i swobodną podróż, ale także często 
zapewniał darmowy posiłek czy nocleg. Jednymi z najstarszych znaków 
pielgrzymich są tzw. muszle św. Jakuba – pancerzyki mięczaków żyjących 
w pobliżu Santiago de Compostela w północnej Hiszpanii. Potwierdzały one 
wizytę w sanktuarium tego apostoła, położonym dosłownie na samym krań-
cu Europy. W Wielkopolsce szlak przebiegał przez powiaty: międzychodzki, 

sierakowski, szamotulski, obornicki, poznański, 
leszczyński i gnieźnieński. 

Wielką rolę w kształtowaniu więzi grupowych 
w ówczesnym społeczeństwie odgrywał kult świę-
tych. Bardzo ważna była tu funkcja dydaktyczna – 
życie świętych stawało się dla chrześcijan wzorem 
do naśladowania. Cześć jaką im oddawano była 
pewnym ukonkretnieniem wiary. Tłumy piel-
grzymów przebywających często ogromne odległo- 

ści, by nawiedzić miejsce pochówku świętego, przyczyniały się również 
do ekonomicznego rozwoju ośrodka kultu. W młodym państwie 
chrześcijańskim niezwykle ważny był fakt posiadania relikwii. Wśród tych 
najważniejszych, które miały istotne znaczenie ideowe, wymienić należy 
miecz św. Piotra w katedrze poznańskiej, ciało św. Wojciecha w katedrze 
gnieźnieńskiej i prochy pięciu braci męczenników przechowywane obecnie 
w kościele w Kazimierzu Biskupim. 

Dość zaskakujący jest brak świętego w dynastii Piastów. Niemal 
w całej wczesnośredniowiecznej Europie władcy, którzy przyjmowali 
chrześcijaństwo w swoim państwie lub zasłużyli się szczególnie 
w początkach chrystianizacji, byli ogłaszani świętymi. W Polsce mógłby 
to być zarówno Mieszko I, jak i Bolesław Chrobry. Najpewniej cały 
wysiłek ideowo-polityczny skoncentrował się na kanonizacji patrona 
Kościoła polskiego i państwa Piastów – św. Wojciecha. Wraz z przyjęciem 
chrześcijaństwa, państwo Piastów znalazło się w kręgu europejskiej kultury, 
sztuki i obyczajów. Styl życia przedstawicieli ówczesnych elit, którzy nie 
poświęcili się służbie Bogu, określamy dziś mianem kultury rycerskiej. 
W miarę upływu czasu wykształciła ona wzorce idealnego władcy, rycerza 
czy damy, które szlachetnie urodzeni starali się naśladować bez względu 
na to, czy pochodzili z Europy Północnej czy Południowej, Wschodniej czy 
Zachodniej. Pośród zwyczajów dworskich pojawiły się obrzędy pasowania 
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Zdjęcie 6. 
Alegoria chrystianizacji  

Polski, fot. J. Tritt

na rycerza i turnieje. Wzorców do naśladowania zarówno dla mężczyzn, jak 
i kobiet dostarczały spisywane eposy i legendy rycerskie oraz kulty świętych 
wojowników Chrystusowych. Wzorce takie przedstawiano i utrwalano 
w sztuce, literaturze i legendach przekazywanych z ust do ust, śpiewanych 
przez bardów na dworach królewskich i książęcych. 

W przedchrześcijańskich wierzeniach Słowian ważną rolę odgrywały 
miejsca święte, gdzie świat bogów miał stykać się ze światem ludzi. Były 
to najczęściej góry, źródła, głazy lub drzewa. Wiele z nich znajdowało się 
na terenie Wielkopolski. Jednym z ważniejszych miejsc obrzędów i wieców 
pogańskich było Wzgórze Lecha w Gnieźnie. Przypuszcza się, że w czasach 
plemiennych dokonywano tu intronizacji władców. Inny ośrodek kultu 
mieścił się na terenie dzisiejszego Kalisza, w okolicy Giecza oraz Lądu. 
Ich los po wprowadzeniu chrześcijaństwa był różny. Święte gaje zostały 
wycięte, w miejscu niektórych obiektów wzniesiono okazałe kościoły  
(np. w Gnieźnie), inne zaś popadły w zapomnienie. Chrześcijaństwo 
przejmowało dawne wierzenia i mity nadając im nowe znaczenie i wymiar 
duchowy. Wiele rytuałów pogańskich przekształciło się w ludowe obrzędy 
związane ze świętami chrześcijańskimi. Do najbardziej znanych należą 
obchody Nocy Świętojańskiej, która zastąpiła pogańskie święto związane 
z dniem przesilenia letniego czy nawiedzanie grobów w dzień Wszystkich 
Świętych, które jest skutkiem chrystianizacji dawnych obrzędów 
kontaktowania się z zaświatami i duchami zmarłych. Przedchrześcijańskie 
podłoże ma również obyczaj malowania pisanek na Wielkanoc czy 
pozostawiania dodatkowego nakrycia przy wigilijnym stole. 

Wejście Polski w krąg kultury europejskiej wyraziło się bardzo szybko 
w przejęciu pewnych dóbr duchowych w twórczości związanej z Polską 
(żywoty świętych), a także w bardzo otwartej i aktywnej postawie rodu 
panującego, a zapewne i niektórych możnych. Reprezentował ją na pewno 
Bolesław Chrobry. Wykształceni byli: Mieszko II, jego syn Kazimierz 
Odnowiciel, a także córka – Gertruda, żona wielkiego księcia kijowskiego 
Izasława, syna Jarosława Mądrego. Z Piastówną tą związany jest słynny 
Kodeks Gertrudy, zawierający modlitwy i cenne miniatury. Takich 
wyjątkowych ksiąg rękopiśmiennych przybyło do Polski znacznie więcej. 

Chrystianizacja zapoczątkowała przemiany światopoglądowe, co oznaczało 
zanik wielu dawnych obyczajów. Stopniowo porzucano wielobóstwo na rzecz  
wiary w jednego boga chrześcijańskiego. Proces ten trwał miejscami 
przez kilka stuleci. Towarzyszyło mu wykształcanie się nowych praw, często 
uwarunkowanych względami religijnymi. Szczególnie okrutne kary, wynikające 
ze starego prawa zwyczajowego, pod wpływem nauczania Kościoła były 
przez władców łagodzone. Niektóre z zasad życia chrześcijańskiego przyjmowano 
jednak bardzo niechętnie, co niekiedy powodowało stosowanie wobec opornych 
surowych kar. Saski kronikarz Thietmar wspomina o tym, iż jakoby z nakazu 
Bolesława Chrobrego, nieprzestrzegającym postów miano wybijać zęby. 
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Znakiem chrześcijańskiej pobożności stały się noszone na szyjach krzyżyki. 
Wśród nowych obyczajów rodzinnych był ślub zawierany przed księdzem 
i małżeństwo monogamiczne, zastępujące poligamię. Uległ zmianie cały 
dotychczasowy rytuał i obyczajowość pogrzebowa. W czasach pogańskich 
ciała zmarłych palono, a szczątki grzebano w taki sposób, że pochówki 
rzadko przetrwały do naszych czasów. Wyrastające z nauczania Kościoła 
zasady wymagały pochowania zwłok w ziemi bez ich spopielania. Ciało 
zmarłego zawijano w całun lub składano do trumny i umieszczano w ziemi, 
gdyż ta forma pochówku umożliwiała zgodnie z wykładnią nowej religii 
zmartwychwstanie, a tym samym zbawienie człowieka. Zmarły chowany był 
na wznak, z rękami skrzyżowanymi w geście modlitwy, z twarzą skierowaną 
na wschód. Pierwsze cmentarze chrześcijańskie lokalizowano w oddaleniu 
od grodów i osad, najczęściej za rzeką lub jeziorem, których przekroczenie 
miało symbolizować przejście na drugą stronę, do innego świata. Później 
zmarłych grzebano w świątyni, w miejscu uprzywilejowanym dla fundatorów 
i wyższych duchownych, a także wokół kościoła. W najstarszych pochówkach 
chrześcijańskich często spotyka się echa dawnych praktyk pogańskich – 
opalane dna jam grobowych, spalone elementy drewnianych trumien czy 
ślady palenia ognisk na zasypywanych grobach. Przyjmowanie nowego 
obrządku pogrzebowego napotykało duże opory poddanych pierwszych 
władców piastowskich, którzy dysponowali środkami przymusu jedynie 
wobec swego dworskiego otoczenia. Świadczy o tym powrót do praktyki 
ciałopalenia w czasie tzw. reakcji pogańskiej, jak i długie utrzymywanie się 
tego pogańskiego zwyczaju w miejscach oddalonych od ośrodków władzy. 

W przenoszeniu wzorców kulturowych z Europy Zachodniej nieocenieni  
byli zakonnicy. Pierwsi bracia z pewnością weszli już w skład orszaku 
Dobrawy. W 1002 roku pod Międzyrzeczem pięciu benedyktynów założyło 
erem, gdzie zginęli śmiercią męczeńską. Później, wraz z powstawaniem 
nowych zakonów, na ziemie polskie docierali kolejni mnisi. Opactwa 
benedyktyńskie założono wkrótce w Mogilnie i Lubiniu, a cysterskie 
w Łeknie, Lądzie, Gościkowie-Paradyżu oraz Obrze. Zakonnicy stali się 
prekursorami nowoczesnego rolnictwa, wprowadzając system trójpolówki, 
uprawiając winorośl, hodując ryby. Podnosili poziom cywilizacyjny swojej 
okolicy, intensywnie zagospodarowując podległe im obszary. Przenoszona 
na ziemie polskie gospodarcza praktyka benedyktynów, a później także 
cystersów czy norbertanów, była źródłem wielu nowych, nieznanych tu 
wcześniej umiejętności i technik rzemieślniczych. Zakonnicy inspirowali 
również zmiany w uprawie roli i hodowli. 

W klasztorach, gdzie funkcjonowały skryptoria, rozwijano kulturę pisa-
nia. Krąg osób, które posiadały tę cenną umiejętność, był początkowo bar-
dzo wąski. Należeli do niego prawie wyłącznie duchowni. Wraz z rozwojem 
klasztorów księgi przepisywano, ale tworzono też zupełnie nowe. W murach 
klasztornych i kościelnych szkół katedralnych gromadzono, spisywano i prze-
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chowywano najstarsze kroniki i dzieła hagiograficzne. Pierwszym kronika-
rzem spisującym dzieje państwa polskiego był nieznany z imienia przybysz 
z Zachodu, określony jako Gall Anonim. Jego Kronika powstała w XII wieku. 
Warte odnotowania jest, że mnich z klasztoru benedyktyńskiego w Lubiniu, 
będący notariuszem księcia Bolesława Pobożnego, po raz pierwszy w 1257 r. 
użył nazwy Polonia Maior na określenie dzisiejszej Wielkopolski. 

W kontekście wielkiego jubileuszu 2016 roku nie sposób nie wspomnieć 
o Szlaku Piastowskim. W ostatnich latach podjęto decyzję o jego koniecznym 
liftingu, tak aby znów znalazł się w centrum zainteresowania turystów. 
Dotychczasowe atrakcje Szlaku poddano weryfikacji i zakwalifikowano 
tylko te, które związane są bezpośrednio Piastami lub prezentują tematykę 
dotyczącą ich epoki. Zniknęły niepasujące do tych kryteriów obiekty, 
a pojawiły się nowe: np. w Wągrowcu, Kaliszu i Włocławku. Gniezno stało się 
centralnym punktem Szlaku, gdzie krzyżują się jego dwie główne trasy. 

Ważną rolę na Szlaku Piastowskim odgrywają miejsca odwołujące się 
do początków państwa polskiego, mające status pomników historii. To 
jedna z czterech prawnie zdefiniowanych form ochrony zabytków w Polsce. 
Terminem tym określa się zarówno pojedyncze obiekty, jak i większe zespoły 
zabytków o szczególnych wartościach materialnych i niematerialnych, mają-
ce istotne znaczenie dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Zabytek 
musi być utrwalony w świadomości społecznej i stanowić źródło inspiracji 
dla kolejnych pokoleń. Do tego prestiżowego grona należą: Ostrów Lednicki, 
gnieźnieńska katedra pw. Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha oraz history-
czny zespół miasta Poznania, z najstarszą jego częścią – Ostrowem Tumskim.  

Szczególne miejsce w kontekście dziedzictwa kulturowego związanego 
z początkami polskiej państwowości zajmuje stolica Wielkopolski. 
W 2014 r. uruchomiona została tu Brama Poznania. Pełni ona funkcję 

dr Maciej Moszyński, Bartosz Małolepszy

Zdjęcie 7. 
Mieszko I i Bolesław Chrobry 
w Złotej Kaplicy,  
fot. J. Tritt
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miejsca stanowiącego wstęp do dalszego zwiedzania atrakcji turystycznych 
na Ostrowie Tumskim i Szlaku Piastowskim. Brama Poznania jest 
miejscem opowiadającym – za pomocą ekspozycji oraz realizowanej oferty 
programowej – o losach historycznych i współczesnych Ostrowa Tumskiego, 
a także znaczeniu, jakie miejsce to ma dla tożsamości współczesnych Pola-
ków. W szczególności pokazywana jest tu rola, jaką wyspa odegrała w czasach 
kształtowania się państwa polskiego w kontekście europejskim. Przeszłość 
ukazana jest przez pryzmat sukcesu, osiąganego mimo niejednokrotnie 
trudnych okoliczności, oraz skuteczności działania wspólnoty związanej 
z poznańską wyspą, wspólnoty budującej własną teraźniejszość i przyszłość.

Brama Poznania zachęca turystów do odwiedzenia wyspy i bliższego 
przyjrzenia się tej autentycznej przestrzeni dziedzictwa. Ekspozycja odsyła 
do przestrzeni Ostrowa Tumskiego, zachęca do samodzielnych poszukiwań 
śladów przeszłości i ich interpretacji. W tym celu Brama Poznania 
wykorzystuje najnowsze trendy wystawiennicze oraz realizuje atrakcyjną 
ofertę programową: wystawienniczą, edukacyjną i turystyczną, czerpiąc 
inspirację z najlepszych doświadczeń innych europejskich instytucji 
zajmujących się dziedzictwem. 

Perspektywa ponad tysiąca lat pozwala dostrzec głębokie zakorzenienie 
w tożsamości mieszkańców Poznania i Wielkopolski niezwykłych wydarzeń 
dziejowych inicjujących polską historię. Otwiera je przełom, jakim było 
przyjęcie przez księcia Mieszka I chrześcijaństwa, a rozwija funkcjonowanie 
tradycji tego wydarzenia w późniejszych czasach, aż po XXI wiek. Obchodzo-
na w tym roku okrągła rocznica chrztu pierwszego historycznego władcy 
Polski powinna wzmocnić obecność tych wydarzeń w lokalnej świadomości, 
a zarazem stać się inspiracją do poznawania niezwykle bogatego dziedzictwa 
kulturowego naszego regionu.

Dziedzictwo Poznania i Wielkopolski związane z początkami chrześcijaństwa (…)

Zdjęcie 8. 
Brama Poznania, 

fot. Ł. Gdak

Iwona Wysocka 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

Opowiem ci ciekawą historię, czyli storytelling  
w dydaktyce szkolnej 
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Lubimy dzielić się opowieściami. I lubimy ich słuchać. W przestrzeni 
edukacyjnej coraz częściej pojawia się termin: storytelling. Ten angielski 
termin to nic innego jak rodzime i bardzo swojskie gawędziarstwo. 
Storytelling to też sztuka posługiwania się opowieścią. Proces tworzenia 
opowiadanej historii i sposób jej przedstawiania determinowany jest celem 
opowiadacza. Dlatego też interesuje się tym edukacja, psychoterapia, biznes. 
Opowieść może służyć budowaniu emocjonalnych więzi między ludźmi, 
może słuchaczy do czegoś przekonywać, może umacniać relacje w grupie 
lub stanowić element opisu konkretnej społeczności. Obecnie opowieść 
bywa też zawoalowaną reklamą usługi, produktu, działania.

Dla wielu jednak jest przede wszystkim umiejętnością, która buduje klimat 
spotkań międzyludzkich. − I co i co, i co było dalej? To klasyczne pytanie, 
które zadają dzieci, jeśli przerywa się opowieść w miejscu najwyższego 
napięcia. Bohater właśnie zbliża się do niebezpiecznej jaskini. Nagle słyszy 
potężny ryk i… − Chcecie wiedzieć, co było dalej? – Taaaaak – krzyczą 
radośnie dzieciaki i z niecierpliwością czekają na zakończenie historii. Potęga 
retardacji polega właśnie na wzmożeniu napięcia i dołożeniu maksymalnej 
dawki niepewności. Dobrze się skończy czy nie za bardzo? Bohater wróci 
do domu czy nie? Kto mu pomoże? Warto czasem się trochę poprzekomarzać, 
aby potem radość z powrotu do opowieści była jeszcze większa. 

Tak, lubimy opowieści i mamy w tej konkurencji bogate tradycje – wszak 
gawędy wpisały się do kanonu polskiej literatury. Umiejętność opowiadania 
różnych historii czyniła w wiekach średnich z opowiadaczy istoty wyjątkowe. 
To na nich, wędrownych nośnikach pamięci i tradycji, spoczywała ogromna 
odpowiedzialność za różne formy przekazu. Pełnili funkcje reporterskie: 
- Opowiem ci, co widziałem, czego doświadczyłem, co mi się przydarzyło. 
Byli transmiterami cudzych historii: - Opowiem ci, co usłyszałem lub –
Posłuchaj, co inni opowiadają. I wreszcie byli twórcami nowych opowieści. 
Opowiadali fabuły pełne niezwykłych zdarzeń i dramatycznych zwrotów 
akcji. A zgromadzona wokół nich gawiedź trwała w zasłuchaniu jeszcze 
długo po tym, jak wybrzmiały ostatnie słowa. I nic się w tym względzie 
nie zmieniło. Pojawia się błysk zainteresowania w oku słuchacza i jest 
szansa na rozdmuchanie go w wielki płomień. Jak? Może właśnie poprzez 
ciekawą historią z niebanalnym rozwiązaniem. Bardzo dobrze wykorzystuje 
ten schemat program Szkoła dziedzictwa. Projekt 966, który został tak 
pomyślany, by dać szansę różnym szkolnym inicjatywom i jednocześnie 
zaprosić młodych ludzi do wspólnego przeżycia 1050 rocznicy chrztu Polski. 
Idąc tropem dobrze skonstruowanej opowieści przyjrzymy się konkretnym 
szkolnym realizacjom. 

Czym w istocie rzeczy jest dobra historia? To bohater, który pojawia się 
jako pierwszy artefakt i warunkuje konstrukcję pozostałych elementów. 
Dobrze pomyślany przez autora może udźwignąć każdą opowieść. Bohater 
zagospodarowuje i trochę zawłaszcza swój świat. Kim on jest? Skąd się wziął? 

Opowiem ci ciekawą historię, czyli storytelling w dydaktyce szkolnej

Autor go wymyśla, kreuje, mianuje na to szczególne stanowisko. Daje mu 
imię, nazwisko, pełną tożsamość. Decyduje o upodobaniach i wyglądzie. 
Wszystko jedno, czy opowiadasz historię, czy ją spisujesz – musisz dobrze 
obsadzić główną rolę. Bohater to ktoś, z kim słuchacze lub czytelnicy mogą 
się utożsamić. Powinni go/ją choć trochę polubić. Jak to wygląda w praktyce? 
Sympatię wzbudzają nie ci, którzy zawsze wszystko świetnie robią i w ogóle 
są dobrzy z natury, i wszystko im wychodzi… Lubimy bohaterów, którym 
nie zawsze dobrze się dzieje. Cenimy za sukces, ale przede wszystkim za to, 
że próbują dojść do celu i w końcu realizują go – czasem okupując to ogrom-
nym poświęceniem. Tego doświadczyła Ania – bohaterka opowiadania 
napisanego przez Zuzię Kowalik ze Szkoły Podstawowej w Mieszkowie. 
Bohaterka trafia do średniowiecznej osady i musi sama zmierzyć się 
z panującymi tam obyczajami. Zaczyna się od postrzyżyn, Ania traci swoje 
piękne długie włosy i od tego momentu wszyscy uważają, że jest… chłopcem! 
Oj, nie jest lekko, kiedy każą strzelać z łuku a do jedzenia dają ziarenka, 
suchy chleb i wodę.1 Z różnymi perypetiami musi się też zmierzyć Nikodem, 
bohater opowieści uczniów ze szkoły w Popielawach, który przenosi się  
z XXI w. do czasów Mieszka I. Dostępuje zaszczytu rozmowy z samym 
księciem, ale nie ma pojęcia jak wrócić do domu!2 Inny typ postaci, który  
może spodobać się odbiorcom, to ktoś, kto się zmienia. Warto wiedzieć, 
że bardziej przykuje uwagę słuchaczy taka postać, która jest niejednozna- 
czna lub zmienia się w toku narracji. Takim typem osobowości jest Wiking  
Gili, bohater opowieści ułożonej przez uczniów z gimnazjum nr 56 w Pozna-
niu. Najpierw jest najeźdźcą a potem zupełnie zmienia swoje nastawienie 
i przechodzi duchowa przemianę. „Do dziś dziwi mnie to, że przyjęli mnie 
do siebie, nakarmili, opatrzyli rany i opiekowali się, póki nie wyzdrowiałem. 
(…) Sami rozumiecie, że nie miałem innego wyjścia, jak pokochać tych 
dzielnych wojów i odpłacić tym, co we mnie najlepsze”3. Zmienia się też, 
pod wpływem silnych emocji, bohater opowieści spisanej przez Weronikę 
Zarębską ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Radomsku. Ze spiskowca i mordercy 
staje się szczęśliwym narzeczonym. Autorka opisała historię późniejszą niż 
czasy Mieszka i Dobrawy, ale związaną z jej rodzinnym miastem. 

„- Dlaczego mi ją odebrałaś? - zapytał Zygmunt. 
- Bo myślałeś tylko o sobie, że to ty musisz być królem za wszelką cenę, nie 
doceniałeś jej- odpowiedziała dama. 
- A... czy mogą ją jeszcze odzyskać, była dla mnie wszystkim? -zapytał 
przerażony książę. 
- Jest tylko jedno rozwiązanie, musisz pogodzić się z tym, że Jadwiga będzie 
królem Polski oraz bardziej doceniać swoją narzeczoną, musisz o nią dbać 
bardziej niż o siebie. 
- Obiecuję! – krzyknął Zygmunt.

Następnego dnia książę wywiązał się ze swojej obietnicy, a białogłowa 
przywróciła do życia Marię. Radości nie było końca”4.

1 Z. Kowalik ze Szkoły 
Podstawowej w Mieszkowie, 
Postrzyżyny nowoczesnej 
dziewczyny, http://portal.
bramapoznania.pl/
projekt/?id=189  
dostęp 11.07.2016.

2 S. Wiktorowicz (autorka 
wpisu) Publiczne Gimnazjum 
w Popielawach, Tajemnicza księga, 
http://portal.bramapoznania.pl/
projekt/?id=198  
dostęp 11.07.2016.

3 s. F. J. Hipnarowicz (autorka 
wpisu), Gimnazjum  
nr 56 w Poznaniu, Czy jeden 
człowiek może wpłynąć 
na losy społeczności?, http://
portal.bramapoznania.pl/
projekt/?id=142  
dostęp 11.07.2016.

4 W. Zarębska ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Radomsku, 
Jak Jadwiga Andegaweńska 
została królem Polski, http://
portal.bramapoznania.pl/
projekt/?id=196  
dostęp 11.07.2016.

Iwona Wysocka
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Kolejnym filarem dobrej historii jest tzw. „dzianie się”, czyli akcja. Siła 
napędowa tejże to niebywały impuls do tworzenia ciekawych zdarzeń.  
– Nie masz pojęcia, co mi się dziś przytrafiło! Acha! Uwaga! Będzie historia! 
To jest dla odbiorcy znak. Skup się! Chcę ci coś opowiedzieć! Dźwignią 
są oczywiście wydarzenia. To dzięki nim siedzimy w fotelu kinowym 
i trzymamy kciuki za naszego bohatera, kalkulując, czy uda mu się ujść 
z życiem z kolejnej pułapki. To głównie one w powieści powodują nasze 
permanentne zaczytanie. Objawem jest   ten niezwykły stan uzależnienia, 
w którym łapczywie przewracamy strony, aby dowiedzieć się, co dalej. Zatem 
fabuła utworu, czyli ogół wszystkich zdarzeń i wątków, to potężna siła! Akcja, 
wydarzenia, tempo, spójnie zakomponowany wątek bohatera to clou historii. 
Nie można też zapomnieć o przeszkodach. W pomyśle na akcję wykorzystać 
trzeba i siłę zaskoczenia, i przewrotność losu, i nieoczekiwane zmiany. 
W tym czai się sukces. Bo nic tak nie przyciąga uwagi słuchacza, jak odrobina 
niepewności i dobrze dawkowane niebezpieczeństwa czyhające na naszego 
bohatera. Akcja to element całego konglomeratu fabularnych zdarzeń, która 
zawiązuje się, rozwija na wznoszących wydarzeniach - aż do kulminacji 
i momentu zwrotnego a potem zwija się do rozwiązania – szczęśliwego lub nie.

Świetnie o tym wiedzą młodzi autorzy opowieści o czasach Mieszka i Dobrawy. 
Przyjrzyjmy się kilku przykładom. Opowieść z Gimnazjum w Popielawach 
opiera się na pomyśle przeniesienia bohatera do średniowiecza przy pomocy 
niezwykłej księgi. „Nagle coś przykuło jego uwagę - na dnie leżała stara 
zakurzona księga. Kiedy ją otworzył, zobaczył blask. Nagle poczuł, że unosi się 
w górę i nabiera dużej prędkości. Był przerażony i ze strachu zamknął oczy. 
Gdy je otworzył, znajdował się przed ogromną budowlą.”5. Innym pomysłem 
na ciekawą fabułę jest umieszczenie bohatera w drużynie najeźdźców. To 
wspomniany już Wiking opowiada nam historię Polan, którzy stali się jego 
współbraćmi. „W głowie, pewnie nie tylko mojej, powstało pytanie: jak 
to możliwe, że w tak rozległych kniejach wyrósł gród aż tak potężny? Nie 
miałem czasu na snucie dalszych rozmyślań, gdyż nagle przeszył mnie ostry 
ból rozdzieranego ciała. Jakieś ostrze wbiło się w moje przedramię i uwolniło 
tyle krwi, że niemal natychmiast omdlałem”6. Niezwykłą pomysłowością 
wykazała się autorka innego opowiadania. Precyzyjnie przemieszała światy 
do końca trzymając czytelnika w niepewności – kto jest skąd? Jej bohaterkę 
poznajemy w czasach nam współczesnych, ale czy ona rzeczywiście jest stąd? 
Dobrze rozpisana akcja to mocny punkt tej historii.

„(…) - Masz coś, co należy do nas! 
- Co niby? 
- Naszyjnik księżnej Dobrawy Przemyślidki – odparł 
- Że co, proszę? 
- Słyszałaś. Dawaj go! – krzyknął 
- Nie mam żadnego naszyjnika księżnej Dobrawy! 
- A to, to co to jest?! – chwycił mój naszyjnik z jaskółką, ten od matki. 
- To moje! Zostaw to! (…) 

5 S. Wiktorowicz (autorka 
wpisu) Publiczne Gimnazjum 

w Popielawach, Tajemnicza księga, 
http://portal.bramapoznania.pl/

projekt/?id=198  
dostęp: 11.07.2016.

6 s. F. J. Hipnarowicz (autorka 
wpisu), Gimnazjum  

nr 56 w Poznaniu, Czy jeden 
człowiek może wpłynąć 

na losy społeczności?, http://
portal.bramapoznania.pl/

projekt/?id=142  
dostęp: 11.07.2016.

Ogarnęło mnie przerażenie. Nie miałam jak się stąd wyrwać, nie miałam 
po co krzyczeć, zresztą i tak nikt by mi nie pomógł. – to koniec – pomyślałam. 
Mężczyzna wycelował we mnie broń i…”7. Mocne, ciekawe, wciągające w tok 
opowieści!

Co jeszcze jest ważne? Trzeci filar to emocje. Do tej kategorii można z całą 
pewnością zaliczyć strach. Świetnie wkomponuje się w każdą opowieść, 
czyni bohaterów bardziej wiarygodnymi. Bać się – ludzka rzecz. Bać się, 
ale działać - to pokazuje klasę człowieka. Strach jest ważnym elementem 
powieści kryminalnych, sensacji, thrillerów i horrorów. Można powiedzieć, 
że ten rodzaj napięcia świetnie się sprzedaje. Jednak najbardziej interesujące 
z punktu widzenia słuchacza są zmiany stanu emocjonalnego bohaterów. 
Uwielbiamy wszyscy taką huśtawkę: od miłości do nienawiści, od strachu 
do euforii i szczęścia! A im bardziej zapętlimy emocjonalne perypetie 
bohaterów, tym lepiej. Tak też zrobiła autorka cytowanej już opowieści 
Człowiek w kapturze – Zofia Cerkaska ze Szkoły Podstawowej w Suchym 
Lesie: „Nogi zaczęły mi się trząść. Niech to… Obrócić się czy nie? Obrócić 
– myślę. Lepiej stawić czoła niebezpieczeństwu niż stać obrócona do niego 
plecami. Dobra, dosyć tego! Obróciłam się szybko i ze świstem wypuściłam 
powietrze. Pusto! Uliczka była pusta! Odetchnęłam z ulgą i ruszyłam 
ku wyjściu. – A dokąd to? – spytał oślizgły głos za mną. Na ramionach 
poczułam gęsia skórkę i tym razem postanowiłam się nie obracać”. Świetnie 
wyeksponowane emocje bohaterki trzymają czytelnika w napięciu!

Dochodzimy do kluczowego momentu: jak to wszystko sensownie poskła-
dać i co zrobić, aby nasza historia różniła się od setek innych, jej podobnych? 
Nie jest to łatwe, bo znawcy tematu, czyli pisarze i scenarzyści twierdzą 
zgodnie, że wszystkie schematy fabularne zostały już wymyślone. Są 
jednak możliwości żonglowania rozmaitymi elementami w celu uzyskania 
oryginalnej i niepowtarzalnej fabuły. Zatem schemat podróży można 
zgrabnie połączyć ze schematem zemsty i dodać szczyptę przygody. Można 
stworzyć wiele kombinacji. Emma Coats8, która pracowała dla studia 
filmów animowanych PIXAR, robiąc storyboardy dla wielu ich produkcji, 
sformułowała aż 22 reguły tworzenia opowieści. Jedną z jej zasad jest 
na przykład stwierdzenie, że bohatera podziwia się nie za działania, ale 
za próby, które podejmuje. Jest też zasada, że autor musi znać zakończenie 
już na początku tworzenia opowieści, bo dobre zamknięcie historii to jeden 
z najtrudniejszych elementów. 

Ważny jest też język. Istotą jego barwności   jest bogactwo środków 
językowych. To one uczynią opowieść ciekawszą, bardziej potoczystą, 
obrazową. Najczęstsze są porównania będące mostami przerzucanymi 
między myślami mówcy i słuchacza. Ułatwiają wygodne, ciekawe 
opisywanie świata. Niektóre z nich stały się przysłowiowe wręcz i stosowane 
są automatycznie, jak choćby idzie jak po grudzie (ciężko) czy odwrotnie 
– poszło jak z płatka (bez problemu). Pięknym zabiegiem, poetyzującym 

7 Z. Cerkaska ze SP w Suchym 
Lesie, Człowiek w kapturze, 
http://portal.bramapoznania.pl/
projekt/?id=138 
dostęp: 11.07.2016.

8 http://pananimator.pl/22-
zasady-opowiadania-historii-
wedlug-studia-pixar/
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9 J. Kobusińsa (autorka wpisu), 
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum 

Sióstr Nazaretanek w Kaliszu; 
http://portal.bramapoznania.pl/

projekt/?id=135  
dostęp: 11.07.2016.

10 Z. Cerkaska ze SP w Suchym 
Lesie, op. cit

11 Szkolny Klub Wolontariusza 
w Gimnazjum w Wólce 

Pełkińskiej, Mieszko i AAC; 
http://portal.bramapoznania.pl/

projekt/?id=175  
dostęp: 11.07.2016.

.

 

tekst wystąpienia jest też metafora, obecna zwyczajowo w świecie wier-
szy i poematów. Kolejnym  zabiegiem, często stosowanym w opowieściach, 
jest anafora, czyli celowe powtórzenie. Chodzi o silne oddziaływanie 
na słuchacza. Opowieść, z powtarzającym się zwrotem, lepiej zapada 
w pamięć. Tworzy się rytm, podświadomie oczekujemy, kiedy ten motyw 
kolejny raz się pojawi. Dobrym przykładem jest znany z baśni zwrot: I znowu 
wędrowali (najczęściej w poszukiwaniu czegoś lub kogoś). Jesteśmy czujni, 
uwaga napięta - i o to właśnie chodzi mówiącemu.

Uczniowskie opowieści, które powstały w ramach projektów szkolnych 
zadziwiają pomysłowością i sprawnością językową. Czasem też poczuciem 
humoru. Bo jak tu nie uśmiechnąć się, czytając np. tekst uczniów ze szkoły 
Sióstr Nazaretanek w Kaliszu z wklejonymi cytatami ze znanych piosenek? 
„Mieszko postanawia, że musi coś zdziałać, by w świecie nie mówiono  
on nie jest grosza wart, a weź go czart”. W rozmowie z Dobrawą mówi:  
,,Jesteś szalona, mówię ci, ty zawsze nią byłaś, skończ już wreszcie 
śnić, nie jesteś aniołem mówię ci, jesteś szalona”9. Niektóre fragmenty 
opowieści uczniowskich świetnie działają na wyobraźnie odbiorcy, jak 
choćby ten fragment przywoływanego już Człowieka w kapturze. „Znowu 
usłyszałam śmiechy. Tym razem były to głosy tylko dwóch tyczkowatych 
facetów, bo kobita, której wcześniej pokazałam język, stała z kamiennym 
wyrazem twarzy.”10 Soczysty język to silna broń autora. Ale język 
to również transmiter informacji. Musi być dopasowany do możliwości 
odbiorcy. Ta myśl towarzyszyła przez cały projekt uczennicom z Wólki 
Pełkińskiej, które postanowiły opowiedzieć historię o Mieszku dzieciom 
z niepełnosprawnością intelektualną. Dzięki współpracy ze specjalistami, 
udało im się stworzyć niezwykłą książeczkę z opowieścią słowno-
rysunkowo-piktogramową. Cały tekst to zaledwie osiem zdań a zaczynał 
się tak: „Dawno, dawno temu w pięknej krainie Polan mieszkał książę 
Mieszko I. Rządził on państwem, w którym nikt go nie słuchał. Mieszko był 
smutny i samotny. Pewnego dnia jego los się odmienił za sprawą pięknej 
czeskiej księżniczki Dobrawy. Książę zapragnął ją poślubić, jednakże 
Dobrawa miała jeden malutki warunek żeby Mieszko i jego naród 
przyjął chrzest. Po długim namyśle książę w 966 roku spełnił życzenie 
pięknej księżniczki i mógł ją poślubić. Od tej pory wszystko się zmieniło 
na lepsze – lud stał się posłuszny i wszystkim dobrze się wiodło. Mieszko 
ze swoją żoną zamieszkali w pięknym zamku gdzie żyli długo i szczęśliwie.”  
Słowom towarzyszą rysunki i piktogramy. Pierwsze zdanie ma też taką 
wersję:11

Jest jeszcze jeden element wart omówienia. Storytelling to także opowiada-
nie historii. Aby opowieść się dopełniła, musi być wygłoszona. Do tego 
celu konieczna jest umiejętność prowadzenia narracji w formie ustnej. Aby  
dobrze opowiadać nie wystarczy mieć świetną historię, choć ona jest nie-
zwykle istotna. Swoboda, z jaką mówca kreuje w trakcie swego wystąpienia 
inne światy, jest zawsze miarą jego oratorskiej klasy. Wystąpienie tworzy 
głos, poprawna artykulacja, odrobina aktorstwa i skuteczna walka z tremą. 
Im większe audytorium, tym przygotowań do wygłoszenia opowieści musi 
być więcej. W ramach programu Szkoła dziedzictwa. Projekt 966 nauczyciele 
tworzyli wiele sytuacji, w których powstawały opowieści. Mówienie od  
dawna jest zapisane w podstawie programowej i każdy polonista dobrze wie, 
że ćwiczenia z tego działu muszą się znaleźć w corocznym planie naucza-
nia – zarówno w szkole podstawowej jak i na wyższych poziomach edukacji. 
Uczeń powinien mieć szansę na budowanie samodzielnych wypowiedzi 
i wygłaszanie ich w różnych okolicznościach. Nauczyciele, w ramach szkol-
nych projektów, doskonale zdawali sobie sprawę, że stoją przed ogromną  
szansą, która może pomóc w rozwiązaniu kilku istotnych szkolnych proble-
mów. Atrakcyjność wymyślonych przez uczniów tematów projektowych 
dawała szansę na zaszycie w nich sporej dawki elementów z podstawy 
programowej. Między innymi znalazło się miejsce na budowanie opowieści, 
spisywanie ich i wygłaszanie. Aby osiągnąć zamierzony efekt i dobrze 
zaprezentować się przed całą szkołą, a czasem i całą gminą, nie wystarczył 
tylko dobry pomysł. Tu potrzeba praktycznych ćwiczeń. Sensownych, 
systematycznych, wieloaspektowych. Bo opowieści są po coś. Nikt ich 
nie opowiada bez powodu. Od opowiadacza zależy, co wykorzysta w swej  
historii. Od słuchacza zaś – co dla siebie z niej weźmie. Tak było w szkole 
w Murzynnie. „Uczniowie klas IV i V nauczyli się tworzyć ciekawe opo- 
wiadania, metodą storytellingu. Opowiedzieli losy pewnego wędrowca, 
który odwiedził współczesne Gniewkowo, poznał jego mieszkańców, 
współczesne zwyczaje. Nikt z mieszkańców Gniewkowa nie domyślał się, 
kim jest ten wędrowiec, gdy... (…).”12. A tak tworzyli opowieści w Ryczywole: 
„Kolejnym zadaniem było przygotowanie opowieści z pomocą storytellingu. 
Jedna z cyklu Nie do wiary zaczynała się tak: Pewnego wiosennego dnia 
z naszymi rodzicami wybrałyśmy się na wycieczkę do Gniezna. Zwiedzały-
śmy tam katedrę, w której znajdują się słynne Drzwi Gnieźnieńskie 
przedstawiające życiorys św. Wojciecha. Byłyśmy bardzo rozkojarzone 
i niestety oddzieliłyśmy się od rodzin. Zmartwione i wystraszone chodziłyśmy 
po całej katedrze i szukałyśmy naszych rodziców. Niespodziewanie z pod-
ziemi katedry wyszła kobieta. (…)”13. 

Ponieważ pomysłowość uczniowska nie zna granic, to w kilku szkołach 
połączono słowo i obraz. Tak było np. w Luboniu. „Uczniowie przygotowali 
również komiksy na temat Mieszka I i chrztu Polski. Niektórzy wykonali 
pełne humoru kolorowe rysunki i dopisali do nich wesołe komentarze”14. 
Czasem dobrze wymyślona historia stawała się scenariuszem filmu:  

12 M. Czeladka, opis projektu 
w Szkole Podstawowej im. 
Księstwa Gniewkowskiego 
w Murzynnie, http://portal.
bramapoznania.pl/projekt/?id=178  
dostęp: 11.07.2016.

13 I. Kowalska, opis projektu 
w Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Ryczywole, http://portal.
bramapoznania.pl/projekt/?id=114  
dostęp: 11.07.2016.

14 P. Hącia, opis projektu 
w Gimnazjum nr 2 w Luboniu 
http://portal.bramapoznania.pl/
projekt/?id=123 
dostęp: 11.07.2016.
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To był pomysł uczniów z Błażowej: „Zwrócono się w stronę storytellingu. 
Próbowaliśmy snuć własne opowieści. Na kolejnych zajęciach połączyliśmy 
w całość fragmenty przygotowane przez uczniów. (…) Efektem końcowym (…) 
jest powstanie Opowieści o tym jak przez wieki Błażowa i Poznań wzajemnie 
się wspierały na gruncie chrześcijaństwa i nauki oraz filmu pod tym  
samym tytułem nakręconego przez uczniów. (…)”15. Uczniowie przekonali 
się jaką siłę oddziaływania ma dobrze przygotowana opowieść. I jak  
bardzo może uwiarygodnić ich wystąpienie. Dobrym przykładem jest  
projekt realizowany w Szkole Podstawowej w Golinie: „W ramach projektu 
[dzieci] wykonały ciekawe prace plastyczne, przedstawiające domy z różnych 
epok począwszy od średniowiecza na czasach współczesnych kończąc. 
Potem układały krótkie, ale za to barwne w swojej treści opowiadania 
do przygotowanych przez siebie ilustracji.”16.

Zgromadzone w ramach programu Szkoła Dziedzictwa przykłady 
tworzonych przez uczniów opowieści pozwalają stwierdzić, że nauczyciele 
chętnie korzystają z tej metody, pokazując uczniom, że świat jest pełen 
historii. Sztuka opowiadania to najbardziej podstawowa forma nauczania. 
Do pracy z tworzeniem narracji warto zaprząc różnych pomocników.  
Są zadania polegające na wymyślaniu życiorysu lub zdarzenia  
wylosowanemu bohaterowi. Dobrze też sprawdzają się ćwiczenia 
z rozsypanymi obrazkami, rysowanie komiksu, pisanie scenariusza filmu. 
Pomagają w opowieściach kostki Story Cubes i gry narracyjne, np. DIXIT. 
Z kolei dla miłośników nowych technologii niezwykłym przeżyciem będzie 
z pewnością napisanie i zilustrowanie własnej książeczki przy pomocy 
programu Storyjumper lub Storybird17. Wszystko, co buduje fabułę, skłania 
do logicznego układania elementów świata przedstawionego, będzie 
pomocne w pracy dydaktycznej. I na koniec pamiętajmy: jeśli chcemy 
nauczyć opowiadania, to sami musimy zacząć opowiadać!

BIBLIOGRAFIA
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http://portal.bramapoznania.pl

15 M. Kutrzeba, opis projektu 
ZS Gimnazjum Publiczne im. 

Anny Jenke w Błażowej; http://
portal.bramapoznania.pl/

projekt/?id=163  
dostęp: 11.07.2016.

16 P. Ciesielski, opis projektu 
w Szkole Podstawowej  

im. Juliusza Słowackiego 
w Golinie, http://portal.

bramapoznania.pl/
projekt/?id=103  

dostęp: 11.07.2016.

17 https://storybird.com/ 
oraz http://www.storyjumper.

com/
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Nie będę specjalnie odkrywcza, jeśli stwierdzę, że edukacja w XXI wieku 
stawia przed nauczycielami szczególnie wysokie wymagania. Jak dotrzeć 
do uczniów, aby zachęcić ich do aktywnego poznawania świata? Co zrobić, 
aby proces edukacji nie był tylko żmudnym wkuwaniem definicji i regułek, 
aby rozbudzić w uczniach pasję odkrywcy? Może dobrym rozwiązaniem 
okaże się przeniesienie do rzeczywistości reguł rządzących grami 
komputerowymi? I nie proponuję tutaj wariantu gier z kilkoma życiami, ale 
zabawę w rozwiązywanie zadań i zagadek, odkrywanie tajemnic z ogromną 
dawką edukacji i doskonałej zabawy pod obco brzmiącą nazwą questing. 

Idea questingu narodziła się w latach 90. XX wieku w Stanach Zjednoczonych 
z inicjatywy Stevena Glazera. W Polsce na dobre zagościła od 2011 r., kiedy 
zrealizowano projekt Bałtów polską stolicą questingu i od tego czasu powoli, 
ale konsekwentnie rozwija się, zyskując coraz szersze grono miłośników. 
Szacuje się, że obecnie w Polsce działa ponad pięćset ścieżek questowych, 
a od czerwca 2012 roku questowymi ścieżkami można wędrować również 
w Wielkopolsce, gdzie większość z nich została zebrana w nieustannie 
rozwijającej się serii Wielkopolskie Questy. 

QUESTING, A CÓŻ TO TAKIEGO?

Questing to zabawa, rodzaj gry terenowej, zawierającej w sobie pewne 
elementy harcerskich podchodów, której towarzyszy spora dawka edukacji 
podanej w łatwy i przyjemny sposób,a przez to, że zabawie towarzyszą  
emocje, zawarte w niej wiadomości pozostają na długo w pamięci. Questy 
pozwalają poznać dziedzictwo historyczne, przyrodnicze i kulturowe dane-
go regionu, dlatego z powodzeniem są wykorzystywane przez nauczycieli  
jako forma lekcji terenowej. Zarówno czas przejścia (ok. 40 min) jak i forma 
przekazu sprawiają, że taki sposób edukacji jest jednocześnie efektywny, 
jak i z wielkim entuzjazmem przyjmowany przez dzieci i młodzież. Biorąc 
udział w zabawie uczestnicy zdobywają wiedzę, ćwicząc jednocześnie 
spostrzegawczość oraz czytanie ze zrozumieniem. W dobie popularności 
gier internetowych questy są również świetną alternatywą na spędzanie 
wolnego czasu. Zadania, które gracz wykonuje na ekranie monitora,  
przygody które przeżywa wspólnie z fikcyjnymi bohaterami zostają 
zamienione na przygodę, której bohaterem staje się uczestnik zabawy, 
na zadania i zagadki, które musi wykonać mierząc się z rzeczywistością. 
W czasie rozwiązywania questu uczniowie najczęściej pracują w grupie, uczą 
się współdziałania, nawiązują relacje, których na próżno szukać u graczy 
komputerowych. 

Fenomen questingu polega na tym, że jest on atrakcyjny dla wszystkich 
grup wiekowych, zarówno dla odbiorców indywidualnych, jak i grupowych.  
Udział w zabawie jest bezpłatny (wyjątek stanowią trasy ułożone 
na terenie obiektów turystycznych, do których obowiązują bilety wstępu). 
Trasy są dostępne niemalże 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu 
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i są bezobsługowe, a ulotki do zabawy można samodzielnie wydrukować ze 
stron internetowych.

JAK SIĘ BAWIĆ?

Uczestnik zabawy otrzymuje ulotkę, na której w formie rymowanki 
umieszczone są zadania, zagadki i wskazówki kierunku przeplatane dużą 
porcją edukacji. Kierując się nimi dociera do miejsca, w którym została 
ukryta skrzynia skarbów (!). Skarbem jest pieczęć, której odcisk przystawia 
się na ulotce questowej stając się poświadczeniem przejścia całej ścieżki. 

UCZY BAWIĄC – BAWI UCZĄC

Właśnie ze względu na tą cechę, questing jest coraz chętniej wykorzystywa-
ny przez nauczycieli w procesie edukacji. Treści w nim zawarte są łatwo 
i trwale zapamiętywane przez uczestników. Dzieje się tak za sprawą emocji, 
które wyzwalają się w czasie gry, a właśnie to, co wywołuje emocje jest 
zapamiętywane!

Cenną umiejętnością doskonaloną przy okazji zabawy z questami jest 
czytanie ze zrozumieniem. Istotna jest kolejność i precyzja wykonywania 
zadań, a rozwiązanie ich wymaga spostrzegawczości i uwagi. Po pewnym 
czasie u osób rozwiązujących questy wyrabia się nawyk uważnej obserwacji 
mijanych szczegółów, a to z kolei bardzo poprawia orientację w terenie. 

Powyższe wnioski dotyczą tych sytuacji, w których uczniowie 
są jedynie odbiorcami, uczestnikami zabawy. Wszystkie te zjawiska  
zachodzą w zwielokrotnieniu, kiedy uczniowie sami są autorami 
questów. Żeby przekazać historię, muszą ją najpierw poznać i dotrzeć 
do miejsc wcześniej nie znanych. Poznając historię nie tylko wertują 
książki i czasopisma, ale również docierają do ciekawych ludzi, pasjona-
tów, regionalistów, lokalnych bohaterów. Dzięki temu poznają swoją  
Małą Ojczyznę, która staje się im bliższa i ciekawsza. Stają się  
w swoim środowisku ekspertami, budują poczucie własnej wartości. 

UNIWERSALNY WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ

Wydawałoby się, że questing, tak mocno związany z turystyką będzie 
wykorzystywany tylko w plenerze, tylko w obiektach turystycznych. 
Nic bardziej mylnego! Z jednakowym powodzeniem zasady questingu 
można wykorzystać do przeprowadzenia gry w terenie, jak i w przestrzeni 
zamkniętej. Istotne jest tylko to, co chcemy pokazać odbiorcy, czego chcemy 
go nauczyć. Ścieżka questowa może prowadzić również po pomieszcze-
niach w szkole, po klasie, po obiektach rozsianych wokół szkoły. Czasem 
warto zatrzymać się przy tym, co mijamy każdego dnia, zwrócić uwagę 
na pomijane detale i wydobyć z nich niesamowite historie. Znany jest 
przykład, kiedy po budynku pałacowym, w którym przed laty mieściła się 
szkoła został napisany quest. Zaprezentowano go jako atrakcję w trakcie 
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imprezy lokalnej i zaproszono do udziału zarówno dzieci, jak i dorosłych.  
Jakież było zdziwienie organizatorów, kiedy dorośli ze wzruszeniem dzielili 
się wspomnieniami z dzieciństwa spędzonego w tych murach, zauważając 
jednocześnie: - Tyle lat chodziłem do tej szkoły, a tych miejsc, tych detali 
i historii nie znałem. Dziękuję. 

W podobny sposób został wykorzystany quest, który powstał na potrzeby 
jednorazowej akcji edukacyjnej w Zespole Szkół im. Powstańców 
Wielkopolskich w Brennie. Trasa prowadziła m.in. przez budynek szkoły. 
Jedna z zagadek dotyczyła napisu na sztandarze szkoły, który teoretycznie 
powinien znać każdy uczeń. Wielu uczniów po zabawie twierdziło, że tą 
sentencję widziało po raz pierwszy w życiu (!).

Jak więc widać quest można wykorzystać nie tylko jako formę lekcji, ale 
również jako atrakcję lokalnego święta, dnia patrona czy innej, dowolnej 
imprezy. Mało tego, po tym samym terenie mogą przebiegać różne trasy 
tematyczne o różnym stopniu trudności, dla różnych uczestników.  
Bez względu na to czy ścieżka questowa prowadzi przez miasto, czy wokół 
klasy, układając ją stosuje się zawsze jednakowe zasady. 

ZASADY UKŁADANIA QUESTÓW

Temat questu

Przystępując do układania ścieżki questowej, należy wybrać temat. Zawsze 
staramy się tak dobrać zadania i zagadki, aby nawiązywały do myśli 
przewodniej questu. Często zdarza się, że autor questu chciałby w nim 
zawrzeć wszystkie historie związane z danym miejscem. Jeśli mamy wiele 
tematów i historii, lepiej ułożyć dwie krótsze trasy niż jedną zbyt długą, 
w której będzie przysłowiowy groch z kapustą. Czasem słyszy się od osób 
mieszkających w małych miejscowościach, że u nas nie ma nic ciekawego. 
To nieprawda. Nie ma miejsc bez historii. Może nie będą to historie, 
o których uczą w podręcznikach, ale historie ludzi tu mieszkających, których 
doświadczyli rodzice czy dziadkowie. Ciekawie opowiedziane staną się 
bliższe, bo będą dotyczyły znanych osób i miejsc. 

Którędy droga?

Aby napisać quest, należy wyznaczyć miejsca kluczowe dla trasy, takie, 
które pozwolą zilustrować naszą opowieść. Może to być budynek, gdzie 
ktoś istotny dla opowieści się urodził, mieszkał, czegoś dokonał, tablica  
albo pomnik upamiętniający jakieś wydarzenie, drzewo pamiętające cieka-
wą historię. Czasem warto zaprowadzić do urokliwego zakątka, gdzie 
po prostu jest ładnie, czy do miejsca, z którego roztacza się piękny widok. 
Układając trasę, należy określić miejsce startu i mety. Start dobrze zacząć 
w miejscu oczywistym, łatwym do zidentyfikowania. Meta, czyli miejsce 
ukrycia skrzyni skarbów powinno być ogólnodostępne. Jest to szczególnie 
istotne, jeśli chcemy aby z naszego questa mogli korzystać nie tylko 

uczniowie. Nie ukryjemy więc skarbu w budynku szkoły, biblioteki czy 
urzędu, jeśli są one zamknięte w weekendy. Jednocześnie skarb powinien 
być tak zamaskowany, aby nie rzucał się w oczy osobom postronnym. 
Dużym problemem, z którym borykają się twórcy questów jest takie ukrycie  
skrzyni skarbów, aby była ona bezpieczna. Często niestety zdarza się, 
że pieczęć, czy wręcz cała skrzynia są niszczone przez wandali. Dobrym 
rozwiązaniem jest więc ukrycie jej np. w hotelu, restauracji, w obiekcie 
z całodobową ochroną czy na terenie prywatnym. Skarbem dla questowicza 
jest po prostu pieczątka nawiązująca grafiką do tematu questa. Może 
być wykonana własnoręcznie z gumki kreślarskiej albo, gdy skrzynia jest 
dobrze zabezpieczona – tradycyjna pieczątka na drewnianym kołeczku. 

Musimy pamiętać, że nawet przy doskonałej znajomości terenu nie da się 
napisać questa nie wychodząc z domu. Układając wskazówki kierunku 
i zagadki korzystamy z tego, co faktycznie można zaobserwować w terenie. 
Nasze obserwacje dokładnie notujemy, uzupełniając notatki dużą ilością 
fotografii ilustrujących miejsca i detale. Dzięki dobrej dokumentacji z terenu 
unikniemy mozolnego i czasochłonnego powracania na trasę w czasie 
redakcji tekstu. 

Planując przebieg trasy, możemy ją ułożyć w pętelkę lub liniowo. Pamiętajmy 
jednak, że zazwyczaj po dotarciu na metę, uczestnicy muszą jeszcze wrócić 
do miejsca, gdzie pozostawili swój środek lokomocji. 

Wskazówki kierunku

Wydaje się, że największą trudność przy układaniu questa stanowi 
zredagowanie wskazówek kierunku. Pisząc musimy pamiętać, że nie 
zawsze dla odbiorcy jest oczywisty nasz tok myślenia i znajomość terenu. 
Jest to szczególnie ważne, jeśli uczestnikiem zabawy mogą być również 
osoby spoza danej miejscowości. W questach jako wskazówki kierunku 
wykorzystujemy stałe elementy otoczenia (elementy architektoniczne, 
charakterystyczne budowle, pomniki itp.). Jednocześnie staramy się, 
aby wskazówki te były czytelne w terenie, ale niekoniecznie oczywiste 
dla osoby czytającej nasz tekst w domowym zaciszu. Zamiast więc pisać – 
skręć w ulicę Lipową, można powiedzieć – idź tam, gdzie wzrok orła sięga 
(zakładając, że ów przykładowy orzeł nad wejściem do np. apteki spogląda 
akurat w kierunku ulicy Lipowej). Poniżej kilka przykładowych fragmentów 
questów.

„Chrobry z mieczem – wziął koronę na swe skronie,  
Mieszko – chrzest przyjmując – losy Polski złożył w swoje dłonie. 
Z Dobrawą u boku spogląda przed siebie,  
w ten sposób dalej pokieruje Ciebie”1. 

„Za azymut wieżę kościelną miej! I ruszaj śmielej”2

1 Wielkopolskie Questy, Początek 
Polski w Poznaniu.  
Źródło:  www.
regionwielkopolska.pl

2 Źródło: Spacer po Mieszkowie – 
quest wykorzystany w projekcie 
Wojowie Mieszka I na urodzinach 
u generała, Szkoła Podstawowa 
im. St. Taczaka w Mieszkowie
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„Tyłem do drzwi kościoła obróć się 
i zgodnie z ruchem wskazówek zegara poruszaj się”3.

Prowadząc uczestników, musimy zadbać o ich bezpieczeństwo. Jest 
to niesłychanie ważne, zwłaszcza gdy naszym odbiorcą będą dzieci. Dlatego 
układając trasę pamiętamy, że prowadzimy uczestników chodnikiem (!), 
a przez jezdnię przechodzimy na pasach lub na przejściu ze światłami. 
W treści umieszczamy informację, aby uczestnicy upewnili się, że przejście 
jest bezpieczne, że przechodzimy na zielonym świetle itd. Bez takiego 
komunikatu, który dla uczestnika staje się zadaniem, dzieci będą 
przez jezdnię przebiegały nie zwracając uwagi na nadjeżdżające samochody! 

Zadania i zagadki

To kolejna trudność, choć z pozoru ułożenie zagadek w terenie wydaje się 
oczywiste. Układając zadania starajmy się, aby były one do rozwiązania  
tylko (!) w terenie. Jeśli, umieścimy zadania zbyt łatwe i oczywiste, pozbawi-
my uczestnika radości odkrywania tajemnic, a quest będzie po prostu 
nudny. Zadania mogą być naprawdę różnorodne. Może to być odczytanie 
słowa z tablicy pamiątkowej lub informacyjnej, liczenie liter czy elementów 
w terenie, proste działania, układanie anagramów, rebusów, krzyżówek 
itp. Ważne jest, aby rozwiązanie zagadki było jednoznaczne. Poniżej kilka 
przykładowych fragmentów questów.

„Odszukaj teraz dużą tablicę,  
zwróć zaraz do niej swoje oblicze. 
Informacji na niej wiele umieszczono,  
widok pałacu Mieszka również przedstawiono. 
Siedzibę jego _ _ _ _ _ _ _ _ nazwano  
z kamienia całą ją wybudowano”4. 

„Potem przyszła wojna – czas dla ludzi smutny,  
los chorych ze szpitala był bardzo okrutny. 
Co się z nimi stało, powie Ci tablica. 
Z jakiej księgi pochodzi zapisany tu cytat?” 5 
_ _ _ _ _ _ _ 

„Rozejrzyj się teraz po Rynku dokładnie,  
zaraz mnicha zagadniesz, kto to taki zgadniesz. 
To _ _ _ _ _   _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ - średniowieczny skryba  
do pisania kronik pióra używa. 
Przepisz z lewej stronicy dwa ostatnie słowa 
_ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
i w dalszą wędrówkę ruszaj od nowa.

3 Źródło: U pana wojewody 
w ogródku – quest w projekcie 
Moja miejscowość Rososzyca – 

dawniej i dziś, Szkoła Podstawowa 
w Rososzycy 

4 Wielkopolskie Questy Początek 
Polski w Poznaniu.  

Źródło:  
www.regionwielkopolska.pl

5 Wielkopolskie Questy Wokół 
klasztoru w Owińskach.  

Źródło:  
www.regionwielkopolska.pl

2

9, 11

4

b

Był on kanclerzem Kazimierza Wielkiego, 
nie chciał na tronie króla andegaweńskiego. 
Insygnia piastowskie ukradł ciemną nocą,  
cudem ustrzegł życie z Bożą pomocą. 

Idź dalej w stronę, gdzie wzrok Janka sięga,  
na czerwonym murze pamiątkowa „księga”. 
Na chwałę powstańców tutaj umieszczona, 
zobacz co postacie trzymają w ramionach”6. 
Trzymają  _ _ _ _   

„Po lewej stronie stoi pomnik znanego świętego, 
przyjrzyj się uważnie, co jest atrybutem jego?” 7 
_ _ _ _ _ 

 
Układając zagadki, należy dostosować ich poziom do wieku i możliwości 
adresata. Inaczej będą brzmiały zagadki dla dzieci z klas I-III, a inaczej 
dla gimnazjalistów czy osób dorosłych. Zadania i zagadki zmierzają 
do odgadnięcia końcowego hasła. Hasło nie powinno być dłuższe niż 20-25 
liter. Z jednej zagadki wykorzystamy nie więcej niż 2-3 litery. Przenosimy 
je do hasła, tak jak w klasycznej krzyżówce. Pamiętajmy, aby hasło nie było 
zbyt oczywiste. Jako zakończenie gry zostanie z pewnością zapamiętane 
przez uczestników. Postarajmy się więc, aby było ciekawe, aby nawiązywało 
lub podsumowywało temat questa. Hasło może być też wskazówką ukrycia 
skrzyni skarbów. 

Układając trasę questową należy zwrócić uwagę na różnorodność środowi-
ska przyrodniczego zmieniającego się w różnych porach roku. Jest to bardzo 
ważne w sytuacji, kiedy trasę przygotowujemy zimą lub późną jesienią, 
a będzie ona wykorzystywana w okresie pełnej wegetacji roślin. Elementy 
widoczne przez gołe korony drzew będą zupełnie nieczytelne latem. 
Nad jeziorem widok mogą przysłonić bujnie wyrośnięte trzciny itd.

Równie istotne jest spojrzenie na trasę oczami odbiorcy, a raczej z poziomu 
wzroku odbiorcy. Pewne zagadki i zadania mogą być po prostu niewykonalne 
dla osób o wyraźnie niższym wzroście niż autor questa.

Narracja

Pisząc questa należy wziąć pod uwagę ograniczone miejsce w ulotce. Unikamy 
więc kwiecistych opisów, obfitujących w przymiotniki, a nieistotnych 
dla historii. Do narracji można wykorzystać istniejące w terenie tablice 
informacyjne. Pamiętajmy jednak, aby w ulotce nie powielać informacji 
z tablic, a jedynie zadawać pytania, zmuszające uczestnika do zapoznania 
się z jej treścią. Quest powinien być lekki i ciekawy. Nie umieszczamy więc 
w nim natłoku dat i nazwisk. Lepiej podać ciekawostki, które zachęcą 

6 Wielkopolskie Questy Czarnków 
– perła nad Notecią.  
Źródło:  
www.regionwielkopolska.pl 

7 Źródło: U pana wojewody 
w ogródku – quest w projekcie 
Moja miejscowość Rososzyca – 
dawniej i dziś, Szkoła Podstawowa 
w Rososzycy
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odbiorcę do samodzielnego zgłębienia tematu. Poniżej kilka przykładowych 
fragmentów questów.

„Idź, gdzie koniec placu, kościółek niewielki, 
przed wąską jezdnią przystań na dwie chwilki. 
Tu wał przebiegał, bronił wstępu do serca osady,  
gość nieproszony wejść doń nie dał rady. 
Tu granica przebiegała między grodem, a podgrodziem, 
do grodu wchodzić nie każdy był godzien”8. 

„W dawnych czasach jarmarki tu się odbywały 
i na nich najczęściej kozy sprzedawali. 
Starsi mieszkańcy do dziś to pamiętają 
i jedną z ulic kozim rynkiem nazywają”9. 

Wygładzenie tekstu

Elementem, który wyróżnia quest od zwykłej ulotki informacyjnej jest 
sposób przekazu – tekst questa jest rymowanką (!). Dla dzieci jest to sposób 
dużo łatwiejszy do czytania, a rytmiczność sprawia, że łatwiej się maszeruje. 
Ponadto podział na strofy sprawia, że w marszu łatwiej się czyta, a tekst się 
nie zlewa. Redakcja takiego tekstu może nastręczać pewne trudności. Dlatego 
po napisaniu, dobrze jest dać całość do przeczytania i naniesienia poprawek 
osobie, która nie uczestniczyła w redakcji tekstu. 

Testowanie

Kiedy tekst jest gotowy, wysyłamy na trasę osoby, które przetestują i ocenią 
naszą pracę. To trudny moment dla autora, ponieważ wiąże się z przyjęciem 
krytyki. Osoby testujące mogą iść samodzielnie, a można im towarzyszyć 
i dyskretnie obserwować. Znajomość sposobu rozwiązywania zadań jest 
dla autora bardzo ważna. Widzi, które zagadki były dla uczestników łatwe, 
a przy których dłużej się zastanawiali, czy pokonali trasę tą samą stroną 
ulicy, co autor itd. Jednakże należy pamiętać, aby towarzysząc testującym 
nie zagadywać ich i nie podpowiadać na trasie! Wszystkie uwagi testujących 
trzeba przyjąć, przeanalizować i nanieść poprawki. Nie wysyłamy wszystkich 
testujących jednocześnie. Po naniesieniu pierwszych poprawek wysyłamy 
kolejną turę testujących… i aż do skutku. To żmudny i niewdzięczny etap 
pracy nad questem, ale niesłychanie ważny. Jeśli zostanie on pominięty, 
albo wykonany niedbale, a na trasie wystąpią niejasności, może okazać się, 
że cała nasza praca poszła na marne, bo grupa po prostu zgubi się w terenie. 
Zniechęcenie uczestników przy pierwszym queście może zaowocować 
niechęcią do tego rodzaju zabaw i w efekcie może zniweczyć nasze założenia 
edukacyjne. 

8 Wielkopolskie Questy  
Początek Polski w Poznaniu.  

Źródło:  
www.regionwielkopolska.pl

9 Żródło: U pana wojewody 
w ogródku – quest w projekcie 
Moja miejscowość Rososzyca – 

dawniej i dziś, Szkoła Podstawowa 
w Rososzycy 

Strona informacyjna

Ta część jest szczególnie ważna, zwłaszcza kiedy układamy ścieżkę, z której 
będą korzystały osoby spoza szkoły, czy nawet spoza miejscowości. Questing 
pomimo tego, że zyskuje coraz większe grono sympatyków, ciągle jeszcze 
jest mało znany. Dlatego w części informacyjnej należy w jednym zdaniu 
umieścić informację na czym ta zabawa polega. Dalej podajemy lokalizację 
miejscowości. O ile w przypadku miejscowości oczywistych – jest to tylko 
formalność, o tyle w przypadku miejscowości mniejszych – to absolutna 
konieczność. Podajemy także miejsce startu i orientacyjny czas przejścia trasy. 

Każdy quest powinien mieć swojego opiekuna, do którego kontakt również 
umieszczamy na ulotce. Nie jest to tylko formalność. Opiekun powinien 
czuwać nad bezpieczeństwem i dostępnością trasy i skrzyni skarbów. Znane 
są przypadki, kiedy np. restauracja, w której umieszczono skarb była od 
ponad roku nieczynna, a quest nadal funkcjonuje na stronie internetowej jako 
atrakcja dostępna dla turystów. Kontakt do opiekuna, chociażby w postaci 
adresu mailowego, umożliwia poinformowanie przez użytkowników 
o trudnościach w przejściu trasy czy dostępności skrzyni skarbów. Pozwala 
też na szybką reakcję i usunięcie przeszkody. 

Rysowanie mapy

Istotnym elementem ulotki questowej jest mapa. Pełni ona funkcje zarówno 
dekoracyjne, jak i informacyjne. Mapę najlepiej narysować ręcznie, 
nanosząc najistotniejsze elementy na trasie, bez jednoczesnego zaznaczania 
przebiegu całej trasy. Nie stosujemy map Google, które zupełnie nie pasują 
do charakteru questów. Zaznaczamy punkt startu, natomiast nigdy (!) nie 
nanosimy miejsca ukrycia skarbu! Jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne, 
nie nanosimy również nazw ulic. Na mapce powinien zostać zaznaczony 
kierunek północny. Pamiętajmy, że niekiedy mapa faktycznie pomaga 
uczestnikowi zabawy zorientować się w terenie i podjąć dalszą wędrówkę. 

Zdjęcie 1.  
Przykładowe mapy questowe 
- Śladami Czarnej Halszki z serii 
Wielkopolskie Questy.  
Źródło:  
www.regionwielkopolska.pl

Zdjęcie 2.  
Przykładowe mapy questowe - 
Śladami historii Pleszewa z serii 
Wielkopolskie Questy.  
Źródło:  
www.regionwielkopolska.pl
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Przygotowanie skrzyni skarbów

Nagrodą dla uczestnika zabawy za podjęty trud jest dotarcie do skrzyni 
skarbów, w której została ukryta pieczęć. To właśnie jej odcisk stanowi 
ukoronowanie całej wyprawy. Pieczęć może być zarówno wykonana 
samodzielnie, jak i zamówiona w profesjonalnym zakładzie. Zawsze jednak 
treść pieczątki powinna nawiązywać do tematyki questa. Według opinii 
questowiczów samodzielnie wykonana pieczątka nie jest gorsza od pieczęci 
profesjonalnej. Najlepszym materiałem do samodzielnego wykonania 
pieczęci jest duża gumka kreślarska, w której wzór można wyrzeźbić 
przy pomocy prostych narzędzi. Mogą to być dłutka zakupione w sklepie 
z artykułami dla plastyków, nożyk do tapet czy nawet przyrządy do manicure. 
Projektując wzór, pamiętajmy jednak, że odcisk, który uzyskamy jest  
odbiciem lustrzanym wzoru, który wytniemy w gumce. Wzór można 
zaprojektować jako negatyw i jako pozytyw - wg pomysłu autora.

Planując skrzynię skarbów, warto przewidzieć w niej miejsce na schowanie 
niewielkiego notesu, nazywanego niekiedy Księgą Questowiczów, w której 
uczestnicy umieszczą swoje opinie i wrażenia po przejściu trasy.

Odznaki questowe

Są w Polsce regiony, gdzie uczestnicy 
mają możliwość zdobywania odznak 
questowych. W woj. łódzkim, gdzie 
zrealizowano projekt QuizQuesting, 
powstało 35 tras questowych.
Osoby, które przejdą 5, 15, 25 
i 35 questów mogą otrzymać kolejne 
Odznaki Odkrywcy. Poświadczenia 
z przejścia poszczególnych questów 
zbierają w specjalnej książeczce, 
a na koniec otrzymują odznakę. 

W woj. wielkopolskim powstają questy zebrane w serii Wielkopolskie 
Questy, której patronuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum 
Animacji Kultury w Poznaniu. Zdobywcy questów mogą otrzymać odznakę 

Zdjęcie 3.
Przykładowe pieczęcie wykonane 
przez autorów questów w gumce 

kreślarskiej,  
fot. A. Warczyńska

Zdjęcie 4. 
Wielkopolskie Questy. Odznaka 

Odkrywców Tajemnic,  
fot. A. Warczyńska 

ustanowioną wspólnie z PTTK Wielkopolskie Questy. Odznaka Odkrywców 
Tajemnic. Odznaka została ustanowiona w stopniach brązowym (za 5 
questów), srebrnym (za kolejne 8 questów) i złotym (za kolejne 12 questów).  
Zdobywcy, oprócz odznak, otrzymują także pamiątkową książeczkę.

DOŚWIADCZENIA NAUCZYCIELI KORZYSTAJĄCYCH 
Z  QUESTÓW JAKO METODY EDUKACJI

Po przeprowadzonych warsztatach, w których brali udział nauczyciele 
uczestniczący w programie Szkoła dziedzictwa. Projekt 966 można było 
zaobserwować bardzo duże zainteresowanie tą metodą. Uczestnicy  
poznali teoretyczne założenia układania questów i wykorzystania ich 
jako metody edukacyjnej, a w drugiej części szkolenia mogli spróbować 
swoich sił zarówno jako autorzy, a także jako testujący ścieżki questowe. 
W praktyce okazało się, że nauczyciele chętniej sięgali po gotowe questy 
jako narzę-dzie edukacyjne, aniżeli sami je układali. Wiele grup w ramach 
przygotowań do obchodów 1050. rocznicy chrztu Polski przeszło quest 
z serii Wielkopolskie Questy, prowadzący po Ostrowie Tumskim Początek 
Polski w Poznaniu oraz Wokół klasztoru w Owińskach, a na Dolnym Śląsku 
wykorzystano quest Waleczni z Gaworzyc. Metody stosowane w questingu 
były inspiracją do podejmowania różnorodnych działań, wykorzystują-
cych aktywne poznawanie miejsc związanych z historią. Doświadczenia 
uczestników, zarówno tych biorących udział w programie, jak i korzystają-
cych z questowych tras niezależnie, pokazują, że metoda ta jest przyjmo-
wana przez uczniów z dużym zainteresowaniem. Możliwość poruszania 
się w czasie lekcji, aktywnego poszukiwania i odkrywania tajemnic 
sprawia, że uczniowie podchodzą do zadań edukacyjnych z entuzjazmem 
i zainteresowaniem. Najlepiej świadczy o tym komentarz jednej z opiekunek 
questowiczów w wieku gimnazjalnym: – To jest świetne! Przez 45 minut 
żaden z uczniów nie wyjął telefonu komórkowego! Myślę, że lepszej zachęty 
nie potrzeba.

QUESTY JAKO POKŁOSIE PROGRAMU  
„SZKOŁA DZIEDZICTWA. PROJEKT 966”

Questing był jedną z metod edukacyjnych, które zostały zaprezentowane 
w ramach programu Szkoła dziedzictwa. Projekt 966. Metoda ta została 
bardzo ciepło przyjęta przez uczestników warsztatów i wysoko oceniona 
jako atrakcyjne narzędzie edukacyjne. 

Aby sprawnie posługiwać się questingiem jako metodą edukacyjną 
potrzeba dużej praktyki zdobytej zarówno w trakcie realizacji gotowych 
tras questowych, jak i przy układaniu nowych questów. Ze względu 
na ograniczone ramy czasowe projektu uczestnicy zdołali zapoznać 
się z ogólnymi założeniami questingu oraz w niewielkim stopniu z ich 
praktycznym zastosowaniem. W efekcie bez solidnej praktyki nie udało się 
w zadowalający sposób wdrożyć questów w prace projektowe. Nie mniej 

Questing jako metoda edukacyjna Aleksandra Warczyńska
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nauczyciele wykorzystywali w swoich projektach gotowe, istniejące już trasy 
questowe. Ponadto questy stały się inspiracją przy realizacji różnorodnych 
gier terenowych i konkurencji. Autorzy programu z zadowoleniem 
stwierdzają, że metoda ta, zaprezentowana w czasie warsztatów nie została 
zarzucona. Docierają bowiem sygnały, że uczestnicy programu, już bez presji 
czasu przystępują w swoich środowiskach do układania tras questowych, 
które będą wykorzystywane w procesie edukacyjnym. 

GDZIE SZUKAĆ QUESTÓW?

Gotowe do realizacji questy można znaleźć między innymi na stronach 
internetowych:

• www.questing.pl

• www.questy.com.pl

• www.regionwielkopolska.pl

Należy jednak pamiętać, aby przed rozpoczęciem wyprawy z dziećmi 
skontaktować się z opiekunem questa i upewnić się, że zarówno trasa, jak 
i skrzynia skarbów są dostępne. 

dr Danuta Kitowska 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile

Sketchnoting jako metoda edukacyjna 

Questing jako metoda edukacyjna
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Od kilku lat w polskich szkołach obserwuje się renesans stosowania technik 
graficznych. Coraz częściej po kredki, flamastry i pastele sięgają uczniowie 
oraz ich nauczyciele. Realizacja programu Szkoła dziedzictwa. Projekt 966 
stała się doskonałą okazją do upowszechniania sketchnotingu.

CO TO JEST SKETCHNOTING? 

Pojęcie sketchnoting pochodzi z  połączenia dwóch angielskich słów: sketch 
– szkic, noting – notowanie, ale coraz częściej na jego określenie używa się 
sformułowania: notowanie graficzne. Notatki graficzne tworzone na planie 
mapy (mindmapping, mapy myślowe, mapy mentalne) znane są od dawna  
i upowszechniane przez Tony’ego Buzana w wielu jego książkach, 
wydanych również w języku polskim. Skonstruowanie mapy myślowej 
polegającej na umieszczeniu w centrum kartki słowa kluczowego 
(lub/i obrazu kluczowego), a następnie poprowadzenie od niego poziomych 
rozgałęziających się na końcu linii z odniesieniami tematycznymi, czyni taką 
notatkę wysoce ustrukturalizowaną. Sketchnoting jest pojęciem szerszym 
i definiuje wszystkie notatki graficzne, również te tworzone z tekstów 
pisemnych czy wystąpień publicznych, gdy strukturalizacja jest ograniczona. 

Pojęcie sketchnoting rozpowszechnione zostało w Polsce wraz z krzewieniem 
idei tzw. myślenia wizualnego (ang. visual thinking), które można 
określić mianem komunikacji (z samym sobą i innymi osobami), w której  
reprezentacje umysłowe mają charakter obrazowych metafor, dzięki którym 
możliwe staje się dostrzeżenie nowych kontekstów.

Wśród kompetencji przyszłości pojawia się tzw. alfabetyzm wizualny, 
rozumiany jako „umiejętność tworzenia i konsumpcji przekazu wizualnego. 
To zdolność czytania znaczenia we wszystkim, co widzimy. Rozszerza 
podstawowe znaczenie określenia umiejętność czytania i pisania (ang. 
literacy) przekonaniem, że obraz może zostać przeczytany i może 

Sketchnoting jako metoda edukacyjna

Rysunek 1. 
Istota sketchnotingu . 

Źródło: opracowanie własne

komunikować znaczenie. Alfabetyzm wizualny to również umiejętność 
oceny, wykorzystywania w praktyce i tworzenia wizualnych reprezentacji 
danego pojęcia. To klucz do umiejętności sensorycznych, podstawowy aspekt 
myślenia krytycznego”1.

W ostatnich latach coraz bardziej popularny stał się graphic recording  
– graficzny zapis konferencji, seminariów czy warsztatów, który także jest 
notatką graficzną, tyle że wykonaną na dużym formacie papieru.

DLA KOGO PRZYDATNE NOTOWANIE GRAFICZNE? 

Alfabetyzm wizualny staje się ważną kompetencją dla wszystkich 
ludzi. Komunikacja graficzna coraz częściej ma charakter uniwersalny 
i służy szybszemu zrozumieniu czy zapamiętaniu przekazu. Spotykamy się  
z rysunkowymi mapami w turystyce czy komunikacji miejskiej, graficznymi 
instrukcjami obsługi sprzętu domowego, piktogramami na lotniskach 
i  w  restauracjach. Dużą popularnością cieszą się kolorowe infografiki  
z powodzeniem komunikujące dane liczbowe na plakatach reklamowych  
i w kampaniach politycznych czy społecznych. 

Sketchnoting wykorzystywany jest coraz powszechniej w zarządzaniu 
wiedzą oraz zarządzaniu komunikacją interpersonalną i społeczną. 
Sprawnie wykonana, a potem wykorzystywana przez autora lub cały zespół,  
notatka graficzna jest odpowiedzią na trend w  zarządzaniu, jakim jest 
produktywność. Gospodarka oparta na wiedzy oczekuje pracowników 
elastycznych, dostosowujących się do zmian, ciągle uczących się. Dlatego 
coraz większą wagę przywiązuje się do efektywności uczenia się, której 
sprzyja notowanie graficzne. 

Istnieją zawody szczególnie predestynowane do używania tej techniki, 
np. nauczyciel, trener, specjalista ds. sprzedaży czy reklamy, w których 
istnieje potrzeba czytelnego prezentowania treści. Pozwala to na bardziej 
komunikatywny przekaz. 

1 M. Mizerska, Alfabetyzm 
wizualny, (w:) Księga trendów  
w Edukacji 2.0, YDP, 2015,  
s. 216, http://www.ydp.pl/ksiega-
trendow-w-edukacji-2-0/  
dostęp: 2.07.2016.

dr Danuta Kitowska

Rysunek 2. 
Istota sketchnotingu. 
Źródło: opracowanie własne
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DLACZEGO WARTO STOSOWAĆ SKETCHNOTING? 

Najważniejszym ze wszystkich zmysłów jest zmysł wzroku. Przyjmuje się, 
że ok. „80% informacji z zewnątrz dociera do mózgu człowieka, poprzez zmysł 
wzroku”2.

W psychologii poznawczej mówi się o teorii podwójnego kodowania:  
„(…) człowiek reprezentuje rzeczywistość w dwóch systemach: niewerbal-
nym (sensorycznym) i werbalnym (językowym)3. (…) chociaż system 
werbalny ma potencjalnie większe możliwości w zakresie kodowania 
informacji, kodowanie obrazowe sprzyja efektywności zapamiętania (efekt 
przewagi obrazu nad słowem – Paivio, Csapo)”4. Dlatego warto słowo 
wzmacniać obrazem, który poza zwiększeniem czytelności przekazu, 
poprawia efektywność uczenia się. Sketchnoting poprawia zapamiętywa-
nie, umożliwia lepsze rozumienie związków przyczynowo-skutkowych, 
pozwala syntetyzować i analizować wiedzę o wiele szybciej niż za pomocą 
tradycyjnych metod, wspiera kreatywność. Pozwala się relaksować, tworząc 
przydatne notatki graficzne przepisów kulinarnych, planów zakupów 
czy projektując okolicznościowe kartki itp. Umiejętność świadomego 
wykorzystywania obrazu pomaga ponadto „interpretować media wizualne 
oraz sztukę i rozumieć znaczenie, które wcześniej nie było dostrzegane”5, 
w  tym otaczające nas komunikaty wizualne. „Pomaga być bardziej  
świadomym konsumentem wszystkich mediów wizualnych, np. reklam”6.

Szczególnego znaczenia nabiera notowanie graficzne w szkole. Uczniowie 
mogą stosować sketchnoting podczas lekcji każdego z przedmiotów 
do notowania treści, kreowania pomysłów, projektowania rozwiązań 
problemów, zbierania i porządkowania wiedzy. Mogą również wykorzysty-
wać graficzne metafory w prezentacjach plakatowych i komputerowych. 
Dla nauczycieli sketchnoting może być pomocą w wizualizacji trudnych 
zagadnień, co podnosi poziom rozumienia treści i poprawia komunikację 
w klasie.

2 Fragment filmu Zmysł wzroku, 
http://www.o-nauce.pl/film/

zmysl-wzroku,64 
dostęp: 25.07.2016

3 E. Nęcka, J. Orzechowski, 
B.Szymura, Psychologia 

poznawcza, Warszawa 2013, s. 80.

4 Ibidem, s. 84.

5 M. Mizerska, Alfabetyzm 
wizualny, op.cit., s. 219-220.

6 Ibidem, s. 219-220.

Rysunek 3. 
Istota sketchnotingu. 

Źródło: opracowanie własne

JAK STOSOWAĆ SKETCHNOTING? 

Notatka graficzna, ze względu na swoją istotę, powinna charakteryzować się 
czytelnością. Na jej użyteczność wpływa również czas notowania, dlatego 
stosuje się kilka zasad dotyczących tworzenia notatki graficznej:

• Najistotniejszą zasadą jest takie zakodowanie treści (pojęć, obiektów, 
związków, in.) w formie obrazu, aby symbolicznie ujmowało istotę, 
np.: aby przedstawić kubek wystarczy narysować prostokąt z falistą 
kreską z jednej strony, miłość – serce, człowieka – głowę, tułów 
i kończyny.

• Istotne jest właściwe użycie koloru, który w przypadku czerwonego 
może oznaczać coś zabronionego lub ważnego, w przypadku koloru 
zielonego – naturę, czarnego – negatywne odczucia, sytuacje, 
zachowania. Ciekawostką jest użycie flamastra w kolorze szarym, 
którym często zaznacza się symboliczny cień, który nadaje obrazom 
wrażenie trójwymiarowości, jednocześnie podnosząc estetykę całej 
pracy i zadowolenie autora.

• W celu strukturalizacji treści wykorzystuje się ramki, chmurki, 
punktory i strzałki.

• Szczególnego wymiaru nabiera w notatce liternictwo. Wielkość 
i sposób pisania liter wpływa bezpośrednio na sposób odczytania 
treści. Dlatego ważne są tytuły zapisane różnym krojem pisma 
umieszczone w specjalnych ramkach lub wstęgach.

• Duża rola w efektywności sketchnotingu przypisywana jest 
zastosowanym narzędziom. Za podstawowe narzędzie uważa się 
czarny cienkopis, którym konturuje się obrazy i zapisuje słowa. 
Obok wspomnianego wcześniej flamastra o szarym kolorze używa 
się flamastrów w innych kolorach o końcówkach tradycyjnych 
lub pędzelkowych (brush). 

Rysunek 4. 
Istota sketchnotingu . 
Źródło: opracowanie własne

Sketchnoting jako metoda edukacyjna dr Danuta Kitowska
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WYKORZYSTANIE W PROGRAMIE  
„SZKOŁA DZIEDZICTWA. PROJEKT 966”

Sketchnoting w szkolnych projektach edukacyjnych stanowił prosty 
sposób na odwzorowanie historycznej rzeczywistości. Uczniowie 
z powodzeniem stosowali graficzne symbole, wydobywając najważniejsze 
cechy epoki historycznej, prezentując bohaterów i ich związki, ukazując 
chronologię oraz przyczyny i skutki zdarzeń. W notatkach pojawiają się 
stroje, broń, architektura i inne atrybuty charakterystyczne dla danego 
okresu historycznego. Notowanie graficzne wykorzystywano na plakatach, 
w prezentacjach komputerowych i innych formach projektowej działalności. 
Poniżej dokonano analizy wybranych notatek graficznych uczniów z 4 szkół 

biorących udział w programie.

Rysunek 5. 
Istota sketchnotingu. 

Źródło: opracowanie własne

Notatka zawiera humorystycznie przedstawioną analizę problemów Polski 
Piastów w X wieku stanowiącą genezę późniejszych działań Mieszka I. Autor 
zbudował notatkę na planie owalu, ukazując konsekwentnie chronologię 
zdarzeń, sytuując chrzest jako punkt kulminacyjny. 

W notatce skoncentrowano się na fakcie chrztu Polski w roku 966. W sposób 
komiksowy przedstawiono bohaterów, nie przywiązując wagi do detali 
związanych np. z kostiumami, ale dbając o estetykę i czytelność przekazu. 
Zastosowano kilka symbolicznych kodów – bitwa, miłość, chrzest.

Prace uczniów Szkoły Podstawowej  
im. W. Bogusławskiego w Suchym Lesie

Jesteśmy tu, gdzie byliście – 1050 lat
opiekun projektu - Ewa Groszewska

Zdjęcie 1. 
Notatka graficzna ucznia  
Szkoły Podstawowej  
im. W. Bogusławskiego 
w Suchym Lesie.  
Źródło: archiwum opiekuna  
grupy projektowej  
E. Groszewskiej

Zdjęcie 2. 
Notatka graficzna ucznia  
Szkoły Podstawowej  
im. W. Bogusławskiego 
w Suchym Lesie.  
Źródło: archiwum opiekuna  
grupy projektowej  
E. Groszewskiej

Sketchnoting jako metoda edukacyjna dr Danuta Kitowska
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Ciekawa w formie i treści notatka pozwalająca wczuć się w rolę Mieszka I.  
Analiza myślowa przedstawiona w formie klasycznych komiksowych chmurek. 

Notatka treściowo sięga końca X wieku a zastosowana stylistyka pozwala 
bardzo szybko odkodować informacje zawarte przez autora. Mimo że postaci 
nie zawierają cech umożliwiających odwzorowanie epoki historycznej, 
to przypisane im atrybuty pozwalają na identyfikację osób. Zastosowane  
w pracy inne symbole są łatwe do odkodowania i z pewnością pozwoliłyby 
nie tylko autorowi na udaną powtórkę z historii Piastów.

Zdjęcie 3. 
Notatka graficzna ucznia  

Szkoły Podstawowej  
im. W. Bogusławskiego 

w Suchym Lesie.  
Źródło: archiwum opiekuna  

grupy projektowej  
E. Groszewskiej

Zdjęcie 4. 
Notatka graficzna ucznia  

Szkoły Podstawowej  
im. W. Bogusławskiego 

w Suchym Lesie.  
Źródło: archiwum opiekuna  

grupy projektowej  
E. Groszewskiej

Prace uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. S. Staszica w Szamotułach

Mieszkamy w Wielkopolsce - tu wszystko się zaczęło (966-2016)
opiekun projektu - Paweł Biedny

Praca, która bardziej przypomina rysunek niż notatkę graficzną, niesie jednak 
za sobą ładunek informacyjny, który jest ciekawą ilustracją przebiegu chrztu 
Polski. 

Notatka doskonale wpisuje się w układ mapy myślowej. Mind mapping sprzyja 
skojarzeniom i bardzo dobrze stymuluje twórczość. 

Prace uczniów Gimnazjum Sióstr Nazaretanek w Kaliszu

Stąd nasz ród. Stąd nasza wiara
opiekun projektu - Joanna Kobusińska

Zdjęcie 5.
Notatka graficzna ucznia 
Gimnazjum Sióstr Nazaretanek 
w Kaliszu.  
Źródło: archiwum opiekuna 
grupy projektowej  
J. Kobusińskiej

Zdjęcie 6. 
Prezentacja plakatów 
projektowych uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 1 
w Szamotułach.  
Źródło: archiwum opiekuna 
grupy projektowej  
P. Biednego

Sketchnoting jako metoda edukacyjna dr Danuta Kitowska
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Prace uczniów Gimnazjum nr 1 im. Zjazdu Gnieźnieńskiego w Gnieźnie

Chrzest oczami gimnazjalisty7

opiekun projektu - Anna Dziel 

7 Projekt z Gniezna  
Chrzest oczami gimnazjalisty  

nie jest prezentowany na 
www.portal.bramapoznania.pl 

Zdjęcie 7. 
Notatka graficzna wykonana  

w ramach projektu. 
Źródło: J. Duras, 

Gimnazjum nr 1 im. Zjazdu 
Gnieźnieńskiego w Gnieźnie.

Zdjęcie 8. 
Notatka graficzna wykonana  

w ramach projektu. 
Źródło: N. Baran, 

Gimnazjum nr 1 im. Zjazdu 
Gnieźnieńskiego w Gnieźnie.

Zdjęcie 9. 
Notatka graficzna wykonana  
w ramach projektu  
Źródło: J. Kłak, Gimnazjum  
nr 1 im. Zjazdu Gnieźnieńskiego 
w Gnieźnie.

Zdjęcie 10. 
Notatka graficzna wykonana  
w ramach projektu. 
Źródło: M. Frasz, Gimnazjum  
nr 1 im. Zjazdu Gnieźnieńskiego 
w Gnieźnie.

Prace uczniów z Gimnazjum nr 1 im. Zjazdu Gnieźnieńskiego w Gnieźnie 
znakomicie wpisują się w ideę sketchnotingu, w którym zapis graficzny jest 
bardzo oszczędny a mimo to bardzo czytelny. Uczniowie po mistrzowsku 
eksperymentują z kreską, a ich symbole są wyraźnie autorskie, 
a nie zapożyczone. Aby notatki nabrały jeszcze lepszego charakteru 
informacyjnego, konieczne byłoby wykorzystanie potencjału koloru.

Sketchnoting jako metoda edukacyjna dr Danuta Kitowska
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Analizując prezentacje działań zrealizowanych w ramach programu Szkoła 
dziedzictwa. Projekt 966, odnosi się wrażenie, że sketchnoting okazał się 
łatwo adaptowalną techniką pracy na wszystkich etapach edukacyjnych. 
Pozostaje tylko mieć nadzieję, że pozyskane w ramach projektu umiejętności 
wykorzystywania zwizualizowanych metafor, tworzenia spójnych notatek 
graficznych i właściwego odczytywania przekazu wizualnego będą 
przez uczniów wykorzystywane nie tylko podczas ich rozwoju edukacyjnego, 
ale też w codziennym życiu, a nauczyciele, biorący udział w projekcie, będą 
upowszechniać sketchnoting w kolejnych grupach uczniów.
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Iwona Wysocka 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

Od pomysłu do projektu.  
Różne realizacje idei programu Szkoła dziedzictwa. Projekt 966

www.portal.bramapoznania.pl
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Kilka miesięcy temu wśród znajomych nauczycieli krążyła ilustracja pokazu-
jąca salę muzealną, na ścianach obrazy w bogato zdobionych ramach i ludzie 
pochylający się nad opisami owych dzieł. Na pierwszym planie siedzą w tej 
sali na ławeczce dzieciaki i każdy z nich spogląda z uwagą… nie, nie na wy-
brany obraz, tylko na ekran swojego telefonu! Drugi przykład z tego cyklu: 
sonda uliczna po kolejnym niebezpiecznym wypadku autokaru. Dziennikarz 
pyta przechodniów, co budzi w nich lęk, czego najbardziej się boją. Ludzie 
odpowiadają, że boją się o bezpieczeństwo rodziny, boją się kataklizmów, 
wojny, szalonych kierowców. A zapytana nastolatka po chwili namysłu od-
powiada: - Najbardziej to się boję, że gdzieś nie będzie wi-fi. To stwierdzenie 
pokazuje przepaść między uczniami – cyfrowymi tubylcami i pokoleniem 
nauczycieli, którzy w sporej liczbie są cyfrowymi imigrantami. Na szczę-
ście szkoła i nauczyciele nie są na straconych pozycjach, bo dobre pomysły  
zawsze znajdą uznanie w oczach nastolatków. Trzeba tylko zadać sobie pyta-
nie, czym dla nich jest dobry pomysł. W sukurs przychodzą raporty i badania. 
Na uwagę zasługuje np. diagnoza WSiP Jak żyją i uczą się gimnazjaliści, a jak 
licealiści? Są to badania etnograficzne, w których wzięło udział 70 młodych 
ludzi z różnych miejsc w Polsce. Autorki tak charakteryzują swoich rozmów-
ców: „O współczesnych nastolatkach często mówi się, że są przebodźcowa-
ne, że nie mogą się na niczym skupić. Świat treści, w których są zanurze-
ni gimnazjaliści i licealiści może nam się wydawać chaotyczny. Zwróćmy  
jednak uwagę na to, że dzieciaki bardzo często konsumują treści w pewien 
skonwencjonalizowany sposób – w ramach szerszego uniwersum, swego 
rodzaju światów np. świata komiksów Marvel’a, świata Harry’ego Potter’a, 
Świata Średniowiecza czy Świata Powstania Warszawskiego. Ma to bez-
pośrednie przełożenie na szkołę i chęć sięgania po określone lektury, (…) 
po teksty kultury, które mogą odczytać w ramach szerszego uniwersum. 
Do tych światów mogą się dostać na rożne sposoby - poprzez książkę, film, 
opowieść nauczyciela, figurki, gry, przebieranie, kolekcjonowanie itd. Aby 
zrozumieć i się zaangażować, potrzebują opowieści, niekończącego się  
nigdy tekstu, do którego sami mogą dopisywać swoje wersje.”1. Pojawia się w tej  
wypowiedzi wyraźna sugestia szukania indywidualnej drogi do serc  
i umysłów młodych ludzi. Bo nie jest prawdą twierdzenie, że wszystko, co 
poza siecią i poza światem digitalnym, jest przez nich z punktu odrzucane. 

Znakomitym dowodem na taką tezę jest program Szkoła dziedzictwa.  
Projekt 966 realizowany we współpracy między Centrum Turystyki 
Kulturowej TRAKT i  Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. 
Jego ideą było, najkrócej rzecz ujmując, zainspirowanie nauczycieli ze szkól 
najpierw w Wielkopolsce a w drugiej edycji w całej Polsce, do inicjowania 
szkolnych projektów poświęconych 1050 rocznicy chrztu Polski. Pomysł 
i sposób realizacji tematu zależał od nauczycieli i uczniów. Efekty, jakie 
można podziwiać na platformie edukacyjnej Bramy Poznania,2 przeszły 
najśmielsze oczekiwania pomysłodawców. Nauczyciele zdecydowali się 
na zastosowanie wielu ciekawych metod pracy, sugerowanych również 

1 M. Byrska, N. Puciato, M. Brown, 
Jak uczą się gimnazjaliści, a jak 

licealiści, Diagnoza WSiP, 2015. 

2 http://portal.bramapoznania.pl/
projekty/?akademia=0  

dostęp: 18.07.2016. 
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przez organizatorów programu. Projekty bardzo dobrze sprawdzają 
się w każdej grupie wiekowej – od maluchów ze szkoły podstawowej 
po maturzystów. Projekt jest właściwie czymś więcej niż tylko metodą – 
to strategia dydaktyczna aktywizująca uczestników wokół wspólnych celów. 
Ze względu na różne formy trudno o jedną definicję. Pewne wspólne cechy 
to nastawienie na praktyczność działania, całościowe ujmowanie problemu, 
nastawienie na cel i na produkt. Zarówno nauczyciel, jak i uczeń odchodzą 
w tych działaniach od tradycyjnych, szkolnych ról. Jest to strategia wielce 
w dydaktyce szkolnej pożądana, bo dzięki niej aktywizujemy uczących 
się, kształtujemy umiejętność zadawania pytań i formułowania hipotez, 
skłaniamy do samodzielnego planowania i wykonywania zadań na drodze 
do osiągnięcia zakładanego celu.

Światem projektów jest praktyka; wiedza, teoria, uczenie się – to wszystko 
odbywa się jakby mimochodem. Wymiar atrakcyjnej użyteczności i praktyki 
znieczula na obecność teorii i uczniowie osiągają pożądany przez nauczycie-
li stan samodzielnego nasiąkania wiedzą. W projekcie podmiotowość 
uczniów jest ogromna. Często praca nad konkretnymi zadaniami jest 
rozwijaniem własnych pasji i zainteresowań. Nauczyciele, planując wraz 
z uczniami zadania, uwzględniają ich indywidualne preferencje i dzięki  
temu zwiększają szansę na końcowy sukces. Dla każdego zespołu zadaniowe-
go – czy to będą uczniowie czy osoby dorosłe, ważne jest poczucie  
sprawstwa. Siła tkwi w przekonaniu, że każdy członek zespołu przyczynia 
się do końcowego sukcesu. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest zupełnie 
inna rola nauczyciela. Częściej jedynie stwarza warunki do pracy swoim 
podopiecznym, towarzyszy im, wspiera ich samodzielne uczenie się, jest 
może o krok z przodu, ale nie ma roli jedynego eksperta. Miarą dojrzałości 
i mądrości, zarówno uczniów jak i nauczycieli, jest wytrwanie w tych rolach 
do końca projektu. I tu znowu trzeba odwołać się do wniosków z diagno- 
zy WSiP. Kim, według młodych ludzi, ma być nauczyciel? „Większość 
gimnazjalistów wciąż jeszcze nie ma sprecyzowanych zainteresowań. Są 
otwarci na zmiany, mają poczucie, że mają jeszcze prawie pełen wachlarz 
możliwości. To, czy zainteresują się danym przedmiotem, daną dziedziną 
wiedzy, zależy w dużej mierze od osoby nauczyciela. (…) Uczniowie doceniają 
zaangażowanie nauczycieli, starających się urozmaicić im lekcje, poprzez 
wprowadzenie elementów gier, zabaw, zaoferowanie współuczestnictwa 
w eksperymencie, czy po prostu dających okazję do przeżycia nietypowej, 
nienudnej lekcji. To, co najistotniejsze w lekcji interaktywnej, to zaangażo-
wanie nauczyciela. To on sprawia, że coś jest ciekawe, a nie sama technologia, 
gadżet, gra. (…) Samo narzędzie elektroniczne nie jest przepustką 
do ciekawej lekcji. Kluczowa jest rola nauczyciela. Dobry nauczyciel  
poradzi sobie bez żadnego sprzętu”3. To jest ważna informacja 
z punktu widzenia szkoły. Młodzież ma świadomość różnicy światów. 
Oczekuje jasnych zasad i konsekwencji. Wsparcia i sprawiedliwości. 
Nauczyciel ma być autorytetem, bardziej coachem niż nadzorcą.

3 Informacja prasowa o badaniu, 
s. 5: http://www.wsip.pl/
aktualnosci/diagnoza-wsip/ 
dostęp: 18.07.2016.

Iwona Wysocka



8180

Wtedy jest szansa na sukces. Czy to udało się uczestnikom Szkoły  
Dziedzictwa? Lektura materiałów udostępnionych przez szkoły na portalu 
Bramy Poznania pokazuje, że wszyscy spędzili czas projektowy bardzo 
pracowicie. Poniżej wizytówki ośmiu wyróżnionych szkolnych proje- 
któw edukacyjnych (4 z edycji ogólnopolskiej i 4 z edycji wielkopolskiej).

Mała wioska na skraju lasu

 
Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum w Dąbrowicy, woj. podkarpackie 
Przyjęcie chrztu Mieszka I sławią mieszkańcy grodu dąbrowickiego

Opiekunki projektu to nauczycielki historii: koordynator mgr Elżbieta 
Darnia i dyrektor szkoły mgr Małgorzata Leja. Uczestnicy to klasy 
I – VI Szkoły Podstawowej i I – III Publicznego Gimnazjum w Dąbrowicy, 

tj. 102 uczniów, nauczyciele, 
rodzice i partnerzy: Parafia 
Rzymskokatolicka w Kolonii 
Polskiej, GOK i instytucje 
kultury, organizacje i lokalni 
przedsiębiorcy, władze Gminy 
Kuryłówka i Adamówka, 
a przede wszystkim lokalna 
społeczność; łącznie ok. 200 
osób. 

Działania 

• Twórcze zajęcia 
w bibliotece (storytelling 

i sketchnoting, inscenizacje, zajęcia muzyczne i plastyczne, filmy, 
wystawy)

• Jubileuszowa Msza św. z inscenizacją przybycia Dobrawy, zaślubin 
oraz chrztu Mieszka 

• Konkursy

• Wydanie szkolnego Śpiewnika Jubileuszowego

• Pielgrzymka wiary do Kaplicy ks. S. Szpetnara założyciela parafii

• Happening Pożegnanie Światowida 

• Dzień w kraju Mieszka: happening i warsztaty w zagrodzie 
edukacyjnej, doświadczanie pracy bartnika, garncarza, piekarza, 
serowara, tkacza i kmiecia

• Wykonanie makiety i plenerowego obrazu grodu średniowiecznego

• Quest Z Lednicy do Dąbrowicy. Cztery plemiona polskie ruszyły 
szlakiem wiary z Wielkopolski na podkarpacką ziemię 

Zdjęcie 1.  
Plener malarski, tworzenie 

obrazu średniowiecznego grodu.  
Źródło: archiwum Szkoły 

Podstawowej i Publicznego 
Gimnazjum w Dąbrowicy

Osiągnięte rezultaty

• Organizacja uroczystości jubileuszu 1050. rocznicy chrztu Polski dla 
lokalnej społeczności 

• Rozwój kompetencji historycznych, wykorzystania wiedzy w praktyce, 
współpracy w grupie 

• Wzmocnienie patriotyzmu, pielęgnowanie lokalnej historii na tle 
wydarzeń z historii Polski

• Adaptacja innowacyjnych metod pracy do bieżących potrzeb szkoły 
i środowiska

Co było sukcesem? 

Mobilizując do działania na rzecz dobra wspólnego całą społeczność, 
pokazano, że w małej wiosce na skraju lasu, przy skromnych nakładach 
finansowych, realizuje się ciekawe przedsięwzięcia. Nieszablonowe  
działania, odbiegające od typowego sposobu obchodzenia świąt państwo-
wych ukazały, że poznanie, odtwarzanie i pielęgnowanie czasów 
średniowiecza może dać radość, łączy pokolenia, stawia mosty między 
historią dawną a współczesnością.4

Rekomendacje metodyczne

Dąbrowica to dobry przykład działania zespołowego. Sukces można osiągnąć 
w pojedynkę, ale znacznie lepiej pracować w zespole. Organizatorom udało 
się włączyć do projektu całą lokalną społeczność. Dzięki temu zatarła się 
granica między szkołą i światem zewnętrznym. Uczenie się było mimowolne, 
przyjemne, spontaniczne. Powstała 
wspólnota! W centrum były zadania 
– równie ważne dla uczniów 
i ich rodzin, jak i dla proboszcza, 
dla lokalnych przedsiębiorców 
i mieszkańców wsi. Mocne poczucie 
sprawstwa było siłą napędową 
tych działań. Na podkreślenie 
zasługuje różnorodność zadań: 
od wykonywanych indywidualnie 
(prace ceramiczne, plastyczne), 
zespołowo – drużyny questowe, 
po działania grupowe, przeżywane 
w dużej społeczności – jak choćby inscenizacja zaślubin Mieszka i Dobrawy 
podczas mszy świętej, co jest pięknym nawiązaniem do bogatej tradycji 
teatralnej w kościele średniowiecznym. 

4 Wizytówka przygotowana 
przez ZS w Dąbrowicy.  
Źródło:  
http://portal.bramapoznania.pl/
projekt/?id=190 

Zdjęcie 2.  
Zaślubiny Mieszka i Dobrawy. 
Źródło: archiwum Szkoły 
Podstawowej i Publicznego 
Gimnazjum w Dąbrowicy
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Jak to w średniowieczu bywało

 
Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Taczaka w Mieszkowie, woj. wielkopolskie 
Wojowie Mieszka I na urodzinach generała?

Opiekunką projektu była pani 
Jolanta Waszak-Nowak. W projekcie 
wzięli udział wszyscy uczniowie 
od klasy I do VI, łącznie 180 osób. 
Projekt miał na celu ukazanie 
ponadczasowej odpowiedzialności 
dwóch bohaterów za losy państwa. 
Niecodzienna oprawa uroczystości 
urodzin generała Taczaka - warta 
honorowa szkolnych wojów  
Mieszka I przy pomniku, była 
oddaniem czci patronowi szkoły, 

a jednocześnie zwieńczeniem dwumiesięcznej wędrówki do kraju Mieszka I, 
nawiązującej do obchodów rocznicy chrztu Polski. 

Działania 

• Wycieczka do Bramy Poznania

• Promocja obchodów: plakaty, foldery, gazetki, prezentacje 
multimedialne

• Poznawanie legend i faktów historycznych

• Tajemnice skryptorium, zabawy z gęsim piórem

• Wykonanie strojów średniowiecznych, elementów uzbrojenia, 
dekoracji

• Warsztaty muzyczno - taneczne

• Rozwijanie talentów literackich ( storytelling), plastycznych 
(sketchnoting)

• Średniowieczna uczta, żywa lekcja historii, dzień średniowiecza 
w szkole

• Warta honorowa wojów Mieszka I przy pomniku generała Taczaka

• Średniowieczny festyn rodzinny

• Quest Spacer po Mieszkowie 

Osiągnięte rezultaty 

Uczniowie poznawali historię, politykę, kulturę i warunki życia ludzi 
w okresie wczesnego średniowiecza w Polsce. Zrozumieli motywy działania 
Mieszka I związane z przyjęciem chrztu z Czech i wpływ tej decyzji na wzrost 
znaczenia Polski w Europie, bezpieczeństwo i dalsze losy kraju. Połączenie 

Zdjęcie 3.  
Nie jest łatwo pisać gęsim 

piórem! 
Źródło:  

archiwum Szkoły Podstawowej 
im. gen.StanisławaTaczaka 

w Mieszkowie

rocznicy chrztu Polski z powstaniem wielkopolskim wykazało, że patriotyzm 
bohaterów narodowych i troska o losy państwa są ponadczasowe. Dzień 
średniowiecza w szkole był zwieńczeniem dwumiesięcznej wspólnej pracy. 

Co było sukcesem?

Cieszymy się, że doświadczyliśmy wielu pozytywnych przeżyć, że udało 
nam się zaangażować w realizację projektu całą społeczność szkolną, 
rodziców, sympatyków szkoły oraz mieszkańców Mieszkowa. Jesteśmy 
dumni, że potrafimy w krótkim czasie skutecznie zaktywizować uczniów 
i środowisko lokalne do wspólnej pracy i przy zabawie wiele się nauczyć. 
Z dumą czytaliśmy wyrazy uznania zamieszczone w lokalnych mediach.5

Rekomendacje metodyczne

Godne podkreślenia w tym projekcie jest położenie nacisku na wychowawczy 
i patriotyczny wymiar planowanych zadań. Autorom i realizatorom udało się 
znaleźć punkty wspólne między rocznicą chrztu Polski i świętem patrona 
szkoły. Szeroka skala działań, zaangażowanie wszystkich uczniów, ich rodzin 
i lokalnej społeczności pokazała, 
jak atrakcyjna może być praca 
projektowa. Dzięki takim zadaniom 
jak storytellingowe tworzenie 
opowieści, przygotowywanie stro-
jów średniowiecznych, uzbrojenia, 
uczty - można z sukcesem zreali-
zować wiele treści opisanych 
w podstawie programowej. Wielki 
rodzinny festyn średniowieczny, 
jako podsumowanie działań, 
był ważnym wydarzeniem dla 
wszystkich mieszkańców. Wartością 
dodaną tego projektu jest niewątpliwe świadomość, że w szkole pracuje się 
ciekawie i mądrze a uczniowie mają szansę doświadczyć rzeczy naprawdę 
niecodziennych!

Z empatią i pomysłem

 
Gimnazjum w Wólce Pełkińskiej, woj. podkarpackie 
Mieszko i AAC

Opiekunką projektu była pani Katarzyna Wesołowska a projekt wykonały 
uczennice ze Szkolnego Klubu Wolontariusza: J. Makara, O. Łozińska, 
S. Czwałga, J. Kłak, S. Czado, S. Perykasza, K. Machała, K. Czwakiel,  
D. Stęchły oraz A. Janas (wykonanie ilustracji). Celem projektu było dotarcie 
z opowieścią o Mieszku I do dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, 

Zdjęcie 4.  
Warta honorowa wojów. 
Źródło: archiwum Szkoły 
Podstawowej im. gen. Stanisława 
Taczaka w Mieszkowie 

5 Wizytówka przygotowana 
przez Szkołę Podstawową 
im .gen. Stanisława Taczaka 
w Mieszkowie. 
Źródło: http://portal.
bramapoznania.pl/
projekt/?id=189 
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które mają trudności z komunikowaniem się. 

Działania

• Warsztaty dla wolontariuszek na temat AAC6 (termin oznacza 
alternatywną, wspomagającą komunikację, np. gesty, rysunki, 
piktogramy), prowadzone przez logopedów z Ośrodka Rehabilitacyjno- 
-Edukacyjno-Wychowawczego im. K. Rajtar w Jarosławiu

• Napisanie opowieści o Mieszku I w formie bajki

• Wykonanie ilustracji i dokumentacji fotograficznej

• Stworzenie e-booka w programie Storyjumper i Youblisher7

• Przygotowanie do wydruku wersji papierowej bajki

• Przygotowanie makiety zamku w bajkowej scenerii i zaproszenie 
dzieci z OREW

• Przedstawienie dzieciom historii o Mieszku I połączone ze wspólną 
zabaw

• Przygotowanie filmu z realizacji projektu

Osiągnięte rezultaty 

• Poznanie systemu komunikacji AAC

• Przygotowanie książeczki dla dzieci Mieszko i AAC w wersji 
elektronicznej i papierowej, oraz e-booka

• Zapoznanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną z historią 
Mieszka I

• Poszerzenie zasobów biblioteczki AAC w Ośrodku o opowieść 
o Mieszku I

Co było sukcesem?

Uczennice mówią o projekcie: „Dowiedziałam się, jak można przekazać historię 
i emocje za pomocą piktogramów, 
a ich odszyfrowywanie było 
świetną zabawą”; „Jestem dumna, 
że podołałyśmy zadaniu, dzieci 
były zadowolone, przyczyniłyśmy 
się do uśmiechów na ich 
twarzach”; „Jesteśmy z małej wioski 
a zostałyśmy docenione, dzięki 
temu mamy motywację do dalszych 
działań”; „Projekt pokazał nam, 
że nie ma rzeczy niemożliwych”; 
„Cieszę się, że poznałam dzieci 
niepełnosprawne intelektualnie, 

dzięki nim inaczej patrzę na świat. Świetnie się z nimi bawiłam. Czułam się 
jakbym wróciła do przedszkola i słuchała bajki o Mieszku. Koledzy ze szkoły 

6 Dla zainteresowanych więcej 
informacji o AAC: www.aac.org.pl

 
7 Wersja elektroniczna ksią-

żeczki tutaj: https://www.
storyjumper.com/book/in-

dex/27071048/57112b9dcb010

Zdjęcie 5.  
Goście w zamku Mieszka I. 

Źródło: archiwum Gimnazjum 
w Wólce Pełkińskiej

szczerze gratulowali nam sukcesu”; „Super się czuję pomagając innym, 
wywołuje to uśmiech na twarzach tych, którym pomagamy a taki widok 
jest bezcenny”; „Spotkanie z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie 
pokazało nam, jak ważne są osoby, które chcą dać coś od siebie”8.

Rekomendacje metodyczne

Tak wiele zawdzięczamy często tak nielicznym! Uczennice ze Szkolnego 
Klubu Wolontariusza w małej podkarpackiej wiosce zrobiły rzecz niezwykłą 
– podarowały niepełnosprawnym intelektualnie dzieciom 
swój czas, uwagę i niezapomniane chwile radości. 
Włożyły w ten projekt mnóstwo energii, bo najpierw same 
musiały się sporo nauczyć. Poznanie zasad alternatywnej 
komunikacji pozwoliło im na przygotowanie właściwego 
tekstu, odpowiedniego dla dzieci wymagających 
specjalnego wsparcia. Dzięki pracy nad książeczką 
o Mieszku I poczuły, jak wielka siła tkwi we wspólnej pracy, 
której efekt będzie prawie natychmiast wykorzystany 
przez innych. Inicjowanie projektów społecznie 
użytecznych, których praktyczne zastosowanie można 
szybko wykazać, bardzo podbudowuje zapał uczestników. 
Świadomość, że dzieci będą miały profesjonalnie 
wykonaną pomoc dydaktyczną był, jak sądzę, niezwykle 
silnym motywatorem. A beneficjenci - co widać 
na zdjęciach odpłacili tym, co mieli najlepsze - radością i uśmiechem. 

Handel łączy ludzi, światy, religie

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi   
Zarys wymiany zagranicznej Polski od państwa Piastów do dnia dzisiejszego

Celem projektu  było pogłębienie zainteresowań historycznych uczniów 
z uwzględnieniem  specyfiki kształcenia zawodowego. Opiekunami projektu 
byli Artur Filipowski i Jacek Klimczak. W projekcie uczestniczyli uczniowie 
na wszystkich poziomach nauczania, reprezentujący zawody, w których 
szkoła prowadzi kształcenie tj. przyszli handlowcy, ekonomiści i kolejarze. 
Łącznie w działaniach realizowanych w ramach projektu uczestniczyło ok. 
120 uczniów i 15 nauczycieli. 

Działania

Projekt skupiał się wokół tematyki handlu międzynarodowego. Uczniowie 
uczestniczyli w warsztatach Zarys wymiany zagranicznej Polski od 
państwa Piastów do dnia dzisiejszego oraz przygotowali wystawę 
plakatów o takim samym tytule. Nauczyciele wykonali grę decyzyjną 

8 Wizytówka przygotowana 
przez Gimnazjum w Wólce  
Pełkińskiej.  
Źródło:  
http://portal.bramapoznania.pl/
projekt/?id=175 

Zdjęcie 6. 
Co kryje się za bramą?  
Źródło:  
archiwum Gimnazjum w Wólce  
Pełkińskiej
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Handel Zagraniczny Polski pierwszych Piastów, która wykorzystywana 
jest obecnie na zajęciach dydaktycznych kształcenia zawodowego.  
Projekt został opisany w biuletynie Dobre Praktyki wydawanym przez 
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Osiągnięte rezultaty

Dla ucznia

• Pogłębienie wiedzy o zmieniających się uwarunkowaniach handlu 
zagranicznego Polski na przestrzeni wieków

• Rozwijanie zainteresowań historią Polski

• Udoskonalenie rozumienia mechanizmów inwestowania

• Kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji i ponoszenia 
ryzyka

• Udoskonalenie umiejętności prezentacji efektów współpracy w grupie

Dla nauczycieli

• Udoskonalenie umiejętności opracowania i wdrożenia własnego 
programu

Dla szkoły

• Pogłębienie wiedzy nauczycieli na temat innowacyjnych, aktywnych 
metod pracy

• Wyposażenie szkoły w grę edukacyjną Handel Zagraniczny Polski 
pierwszych Piastów

Co było sukcesem?

Ogromnym sukcesem było pokazanie handlu zagranicznego Polski 
na przestrzeni wieków, skorelowanie niezwiązanych ze sobą przedmiotów 
jak historia i ekonomia oraz zaangażowanie w realizowanie projektu  
znacznej części społeczności szkolnej.9

Rekomendacje metodyczne

Nie jest łatwo zachęcić młodzież ze  
szkoły ponadgimnazjalnej do dodatko-
wej pracy. A przecież projekt z definicji 
toczy się i podczas lekcji, i między 
lekcjami, i w czasie wolnym. Magnesem 
w tym projekcie był niekonwencjonalny 
sposób ujęcia tematu. Nauczyciele 
potrafili pokazać ciekawy wątek w ro-
zwoju ludzkości: handel. W pierwszych 

wiekach naszej historii stał się on impulsem do poznawania świata, 
do odkrywania innych kultur, do zdobywania zaszczytów i bogactwa.  
A jak jest dziś? Stawianie pytań i szukanie odpowiedzi poprzez  

Zdjęcie 7.  
Praca w grupach. 

Źródło: archiwum ZSP nr 5 im. 
Króla B. Chrobrego w Łodzi

9 Wizytówka przygotowana 
przez ZSP nr 5 w Łodzi.  

Źródło: http://portal.
bramapoznania.pl/

projekt/?id=157

indywidualną lekturę źródeł, warsztaty, pracę w grupach, to ważne  
momenty w tej pracy. Niezwykłą atrakcją była też specjalnie przygotowana 
do tego tematu gra symulacyjna, pozwalająca uczniom przeżyć wiele 
emocji i przede wszystkim doświadczyć, czym jest odpowiedzialności 
za podejmowane decyzje. 

Warto budować wspólnotę!

 
Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie 
Jesteśmy tu, gdzie byliście - 1050 lat 

Opiekunką projektu była pani Ewa Groszewska. W projekcie wzięli udział 
uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych - łącznie ok. 400 osób. 
Zostały podjęte różnorodne  zadania edukacyjne, mające na celu nie 
tylko zaciekawienie uczniów w/w  problematyką, ale przede wszystkim 
pogłębienie ich wiedzy na temat jubileuszowych wydarzeń, jak i całej epoki 
Polski wczesnośredniowiecznej.  Propozycje różnych aktywności dotyczyły 
wszystkich uczniów w szkole i środowiska lokalnego. Każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie.

Zdjęcie 8.  
Plansza gry.  
Źródło:  
archiwum ZSP nr 5 im. Króla  
B. Chrobrego w Łodzi

Zdjęcie 9.  
Skarby sucholeskiego  
skryptorium.  
Źródło:  
archiwum SP im. Wojciecha 
Bogusławskiego w Suchym Lesie 
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Działania

• Storytelling - tworzenie historii o zabarwieniu sensacyjnym 

• Sketchnoting - przybliżenia historycznych faktów dotyczących chrztu 
Polski

• Przygotowanie żywej lekcji historii z udziałem grupy rekonstrukcji 
Rodem z Polski

• Quest Mieszko I burzy bałwany

• Gazetki o pierwszych Piastach, folder turystyczny Pierwsze klasztory 
na ziemiach polskich, kartki z pamiętnika Mieszka lub Dobrawy; 
tworzenie średniowiecznych inicjałów, naczyń stołowych, ceramiki 
ozdobnej

• Makieta grodu, katedry w Poznaniu, kamieniczek miasta; tworzenie 
modeli broni średniowiecznej

• Przygotowanie książek kucharskich i planszowych gier historycznych

• Przeprowadzenie wywiadów z Mieszkiem i Dobrawą; tworzenie 
portretów oraz kukiełek przedstawiających postaci Mieszka i Dobrawy

• Przeprowadzenie sondy szkolnej; przygotowanie wystawy

• Opracowanie szkolnego konkursu wiedzy Jesteśmy tu, gdzie byliście - 
1050 lat

• Szkolny Festiwal Naukowy

• Wycieczka na Ostrów Tumski i do Bramy Poznania

Osiągnięte rezultaty

• Pogłębienie wiedzy z zakresu dziejów Polski, szczególnie w związku 
z Jubileuszem Chrztu Polski w kontekście budowania patriotyzmu

• Rozwinięcie umiejętności pracy projektowej

Co było sukcesem?

Realizacji zadań  projektowych  towarzyszyły imponująca kreatywność 
oraz  niezmiernie radosne zaangażowanie,  zarówno uczniów, jak i ich 
rodziców. Ta właśnie postawa - współodpowiedzialności i współodczuwa-
nia -   była wielkim sukcesem wszystkich szkolnych działań i pozwala mieć  
nadzieję, iż następne pokolenia, będą mogły powtórzyć po nas: Jesteśmy tu, 
gdzie byliście - 1100 lat.10

Rekomendacje metodyczne

Różnorodność zrealizowanych działań budzi szacunek. Dobre pomysły 
zawsze są w cenie a w tym przypadku mamy gejzer różnorodnych inicjatyw. 
Na szczególne podkreślenie zasługują formy, z którymi rzadziej spotykamy 
się w codziennej praktyce szkolnej – jak choćby zajęcia z ceramiki, 
z kartografii, tworzenie gier planszowych, replik broni średniowiecznej, 
questy, notatki graficzne, tworzenie kukiełek do zajęć dramowych.  

10 Wizytówka przygotowana 
przez SP im. Wojciecha 

Bogusławskiego  
w Suchym Lesie.  

Źródło:  
http://portal.bramapoznania.pl/

projekt/?id=138 

Atrakcyjne dla uczniów jest wejście 
w rolę. Mamy tu takie zadania, np. 
średniowieczny skryba, budowniczy 
grodu, rycerz, postać historyczna 
w dramie, dziennikarz przeprowadza-
jący sondę. Emocje i uczucia towarzy-
szące takim działaniom potęgują 
uczenie się i zapamiętywanie ważnych 
treści. Na podkreślenie zasługuje też 
pozyskiwanie sojuszników do działań 
projektowych. W tej szkole twórczy i zaangażowani nauczyciele zintegrowali 
całe lokalne środowisko.

Opowieści z najstarszego miasta w Polsce

 
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Sióstr Nazaretanek w Kaliszu 
Stąd nasz ród. Stąd nasza wiara

Opiekunkami projektu były panie Joanna 
Kobusińska oraz Jolanta Gaj. W projekcie 
udział wzięli uczniowie klas czwartych, 
piątych i szóstych szkoły podstawowej 
oraz uczniowie klas pierwszych, 
drugich i trzecich gimnazjum, łącznie 
około 200 osób. O wyborze tematu 
projektu zadecydował fakt, iż Kalisz 
jest najstarszym miastem w Polsce 
z wieloma zabytkowymi obiektami, 
które związane są z początkami 
chrześcijaństwa na ziemiach polskich. Celem było lepsze poznanie  
walorów lokalnego i regionalnego dziedzictwa. Przydział zadań uwzględnił 
naturalne predyspozycje oraz zainteresowania dzieci i młodzieży. 

Działania

• Klątwa św. Wojciecha – praca z wykorzystaniem metody  
sketchnotingu

• Wykonanie makiet kaliskiego grodu

• Interdyscyplinarny przekład tekstu na obraz

• Wycieczka do Muzeum Okręgowego Ziemi Kalskiej oraz do skarbca 
kaliskiej bazyliki, zebranie materiałów do pracy dziennikarskiej

• Storytelling Od pogaństwa do chrześcijaństwa, czyli o tym,  
jak Mieszko I wprowadzał chrzest 

• Impreza: Szkolny dzień człowieka średniowiecza 

Zdjęcie 10.  
W oczekiwaniu na występ. 
Źródło:  
archiwum SP im. Wojciecha 
Bogusławskiego w Suchym Lesie

Zdjęcie 11.  
Potęga słowa pisanego.  
Źródło:  
archiwum Szkoły Podstawowej  
i Gimnazjum Sióstr Nazaretanek 
w Kaliszu
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• Opracowanie i rozpowszechnienie okolicznościowej gazetki

• Przygotowanie wystawy tematycznej

Rezultaty

• Przybliżenie dzieciom i młodzieży zagadnień związanych z tematyką 
chrztu Polski

• Zapoznanie uczniów z cennymi zabytkami regionalnymi, związanymi 
z początkami chrześcijaństwa i polskiej państwowości

• Ugruntowanie w uczniach świadomości bycia integralną część 
wspólnoty narodowej i chrześcijańskiej

• Wykorzystanie w praktyce nowatorskich technik oraz różnorodnych 
metod pracy

• Integracja środowiska uczniowskiego oraz włączenie do działań 
nauczycieli i rodziców

Co było sukcesem?

Nauczyciele, uczniowie i rodzice zgodnie uznali, iż projekt był 
niezwykle wartościowym przedsięwzięciem. Prawdziwym sukcesem 
było zaangażowanie się wszystkich uczniów szkoły. Wszystkie prace 
cechował wysoki poziom merytoryczny i artystyczny oraz zróżnicowanie 
zastosowanych form. Realizacja projektu wyzwoliła dużą kreatywność 
uczestników. Gazetka okolicznościowa, podsumowująca projekt, na stałe 
włączona zostanie do zasobów szkolnej biblioteki, a przygotowane makiety 
wykorzystane zostaną w pracy dydaktycznej szkoły.11

Rekomendacje metodyczne

Istotą tego projektu było zainteresowa-
nie uczniów bogactwem regionalnego 
dziedzictwa. Opiekunki umiejętnie wy-
korzystały chrzest Mieszka do poka-
zania lokalnej historii najstarszego 
miasta w Polsce. Dzieje Kalisza, zabytki, 
legendy były motywami przewodnimi 
prac uczniowskich. Taki zabieg meto-
dyczny pozwala skupić się na tym, co bli-
skie, nasze, budujące tożsamość lokalną.  
Zadania, które wykonują uczniowie, mu-

szą budzić ciekawość i ochotę do działania. Oglądając zdjęcia makiet średnio-
wiecznego Kalisza, nikt nie ma wątpliwości, że autorami byli ludzie z pasją.  
Bogactwo detali, pomysłowość wykorzystania tworzyw, kolorystyka – 
to wszystko zachwyca i budzi podziw dla talentu uczniów-budowniczych. 
Czynnikiem wzmacniającym poczucie własnej wartości jest też uznanie zwie-
dzających szkolną wystawę. To dobra prognoza w kontekście następnych  
projektów, które z pewnością pojawią się w tej szkole.

11 Wizytówka przygotowana 
przez Szkołę Podstawową 

i Gimnazjum Sióstr  
Nazaretanek w Kaliszu.  

Źródło: http://portal.
bramapoznania.pl/

projekt/?id=135 

Zdjęcie 12.  
Podziwiajmy talent 

budowniczych. 
Źródło:  

archiwum Szkoły Podstawowej  
i Gimnazjum Sióstr Nazaretanek 

w Kaliszu

Jak to na zjazdach drzewiej bywało

 
Zespół Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich w Biedrusku 
Zjazd wojów, kupców, rzemieślników i białogłów do Biedruska

Opiekunkami projektu edukacyjnego 
były nauczycielki Bogdana Sulińska  
i  Małgorzata Andrzejczak. Do jego realiza- 
cji zaangażowano wszystkich uczniów 
szkoły podstawowej i gimnazjum, do-
pasowując zadania do ich wieku, możli-
wości i zainteresowań. Podczas projek-
tu szkolnego uświadomiono uczniom 
znaczenie chrztu Polski dla duchowości 
naszych przodków, przybliżono historię 
Polski i regionu.

Działania

• Przygotowanie imprezy Targ średniowieczny

• Zorganizowanie koncertu muzyki średniowiecznej

• Przeprowadzenie warsztatów ceramicznych

• Zorganizowanie VII Maratonu Humanistycznego pt. 1050 – lecie 
chrztu Polski dla uczniów gimnazjum

• Przygotowanie licznych konkursów, m.in.: 
na komiks o tematyce Mieszko pod Cedynią, Misja św. Wojciecha, 
Przybycie Dobrawy, Chrzest Mieszka I, Koronacja Bolesława Chrobrego 
oraz konkursu plastycznego o tematyce Średniowiecze w oczach 
współczesnych, Poczet władców piastowskich, Wygląd grodu, Wojowie 
i rycerze, Projekt znaczka pocztowego z okazji 1050. Rocznicy Chrztu 
Polski, Projekt pieczęci Mieszka I, konkursu historycznego Początki 
państwa polskiego – panowanie Piastów czy konkursu na strój z epoki 
średniowiecza

• Zaplanowanie kontynuacji działań projektowych poprzez udział 
uczniów w różnych przedsięwzięciach nawiązujących do jubileuszu 
chrztu Polski

Rezultaty

W trakcie trwania projektu dzieci nabyły nowe umiejętności, np. po raz 
pierwszy odbyły się w szkole warsztaty ceramiczne. Działania w ramach 
projektu wzmocniły integrację grup dziecięcych poprzez zabawy, konkursy, 
pracę w zespołach. Nasze obchody to również radosne uśmiechy, zwłaszcza 
podczas prezentacji strojów średniowiecznych. Miłą niespodziankę sprawili 
dzieciom nauczyciele, przebierając się w stroje zgodne z konwencją projektu.

Zdjęcie 13.  
Zjazd białogłów. 
Źródło:  
archiwum Zespołu Szkół im. 
7 Pułku Strzelców Konnych 
Wielkopolskich w Biedrusku
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Co było sukcesem?

Projekt okazał się bardzo atrakcyjny. Cieszy nas zaangażowanie wszystkich 
uczniów, nauczycieli, a także rodziców. Młodzi ludzie, ucząc się historii 
Polski, szczególną uwagę zwrócili na rolę Wielkopolski w tworzeniu naszego 
państwa, zrozumieli rangę chrztu, jako wydarzenia nie tylko religijnego, 
lecz także politycznego i społecznego, mającego wpływ na niemal wszystkie 
dziedziny życia ówczesnego społeczeństwa.12

Rekomendacje metodyczne

Szkolne projekty udają się wtedy, gdy 
temat jest interesujący dla uczniów, 
pozwala im odkryć nowe dla nich rzeczy, 
doświadczyć bycia w roli, przeżyć 
niecodzienne wydarzenie. Uczniowie 
ze szkoły w Biedrusku dostali od swoich 
nauczycieli niepowtarzalną szansę 
wejścia do świata średniowiecznych 
zwyczajów, kultury, sztuki. Z pewnością 
zapamiętają na długo, jak plastyczna 
jest glina i jak z łatwością przeistacza się 

w ceramiczne naczynie. Będą wiedzieć jak wyglądały stroje kobiet i mężczyzn, 
jak brzmiała muzyka w czasach, gdy pierwsi chrześcijanie żyli na ziemiach 
polskich. Walorem dodatkowym jednej z imprez było dostosowanie się 
nauczycieli do klimatu średniowiecznego jarmarku - też się przebrali, ku 
radości swoich uczniów. Taki gest buduje wspólnotę i pokazuje dobre relacje 
panujące w tej szkole.

Doświadczanie średniowiecza

 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Szamotułach 
Mieszkamy w Wielkopolsce - tu wszystko się zaczęło (966-2016)

Opiekunami projektu byli pan Paweł Biedny i pani Urszula Burman. Projekt 
realizowany był w klasach czwartych, piątych i szóstych przez ok. 400 
uczniów. Podczas trwania projektu przybliżono uczniom historię chrztu 
Polski i roli Wielkopolski jako terenu gdzie wszystko się zaczęło. 

Działania

• Tworzenie opowieści z wykorzystaniem metody storytellingu

• Przeprowadzenie lekcji historii na Ostrowie Tumskim i w Bramie 
Poznania

• Przygotowanie galerii projektu:

• Komiksy: ślub Mieszka i Dobrawy, Chrzest Mieszka

Zdjęcie 14.  
Maraton humanistyczny  

gimnazjalistów.  
Źródło:  

archiwum Zespołu Szkół im. 
7 Pułku Strzelców Konnych 

Wielkopolskich w Biedrusku

12 Wizytówka przygotowana 
przez Zespół Szkół im. 7 

Pułku Strzelców Konnych 
Wielkopolskich w Biedrusku. 

Źródło:  
http://portal.bramapoznania.pl/

projekt/?id=129 

• Bohaterowie chrztu

• Moda X a XXI wiek

• Mapy życia polskich świętych

• Historyczne opowieści przedstawione graficznie Co by było, gdyby 
Mieszko nie przyjął chrztu?

• Drzewa genealogiczne Piastów

• Utworzenie zbiorów dokumentów Kancelarii Księcia:

• Pierwsze strony gazet z 966 roku 

• Listy oficjalne dyplomacji Mieszka I, życzenia ślubne dla Mieszka 
i Dobrawy

• Przewodniki po Szamotułach

• Kartki z pamiętnika Dobrawy

Rezultaty

• Zdobycie wiedzy na temat początków kształtowania się państwowości 
polskiej

• Rozbudzenie zainteresowań historycznych i rozwijanie patriotyzmu 
lokalnego

• Wzajemnie uczenie się poprzez konkretne działania projektowe

• Rozwijanie zdolności opowiadania historii 

• Wcielania się w role

• Rozwijanie zdolności plastycznych, językowych

• Powstanie wyjątkowych prac uczniów

Co było sukcesem?

Najważniejsze było uświadomienie uczniom, że decyzja Mieszka 
o chrzcie była przełomem dla historii Polski. Działania projektowe 
rozwinęły plastyczne, literackie i językowe zdolności uczniów, dały 
możliwość wzajemnego uczenia się, poszukiwania informacji oraz dzielenia 
się wiedzą. Dumni jesteśmy z zaangażowania uczniów w poszczególne 
działania, od wyobrażenia sobie, jak Mieszko i Dobrawa mogliby wyglądać 
po rewelacyjne gazety z 966r. Na przygotowaną wystawę została zaproszona 
cała społeczność szkolna: uczniowie, nauczyciele i rodzice. Oglądają ją 
również goście przebywający w szkole.13 

Rekomendacje metodyczne

Wydawać by się mogło, że wszystko już było. A jednak uczniowie z Szamotuł 
potrafili zaskoczyć swoją pomysłowością. Pojawiły się w ich projekcie 
elementy dotąd mało wyeksponowane. Nauczyciele, poprzez umiejętne 
zadawanie pytań i zachęcanie do aktywności, wyzwolili w uczniach 
ogromny potencjał. Podziw budzą różnorodne prace zgromadzone 
w Kancelarii księcia. Pomysły na średniowieczne gazety to kolejne 

13 Wizytówka przygotowana 
przez Szkołę Podstawową nr 1  
im. Stanisława Staszica  
w Szamotułach. 
Źródło: http://portal.bramapo-
znania.pl/projekt/?id=130  
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kreatywne, literacko-historyczne 
zadanie. Trzeba było utrzymać się 
w konwencji średniowiecznych 
realiów, ale wyraźnie widać, że autorzy 
puszczają do czytelnika oko. Dowcipem 
skrzą się ogłoszenia, np. Nie czujesz się 
bezpiecznie? Wynajmij woja! A tuż obok 
zachwalanie wysokiej jakości narzędzi 
rolniczych: Sochy i radła w kategorii 
lux! Bardzo ciekawym pomysłem było 
zadanie filozoficznego pytania Co by 

było, gdyby Mieszko nie przyjął chrztu? Powstały mapy pojęć uzupełnione 
odpowiednią narracją. Takie działania uczą logicznego myślenia przy 
jednoczesnym niekonwencjonalnym podejściu do tematu.

Energia, jaką uruchomił w szkołach z całej Polski program Szkoła 
dziedzictwa. Projekt 966 z pewnością zasiliłaby sporą elektrownię. 
Pomysłowość w budowaniu sytuacji dydaktycznych, kreatywność uczniów 
i nauczycieli, współpraca w szkołach, partnerstwo z lokalnymi podmiotami – 
to naprawdę może się podobać.

Po raz kolejny można pokazać konkretne dowody na ogromną jakościową 
zmianę, która dokonała się w polskich szkołach w ostatnich kilkunastu  

latach. Kiedy przypominam sobie  
zajęcia z nauczycielami prowadzone 
w poznańskim Ośrodku Doskonalenia 
Nauczycieli w latach 2001-2005, 
podczas których przekonywaliśmy 
uczestników do inicjowania projektów 
szkolnych, zapraszaliśmy do wspólnej 
realizacji projektów regionalnych, 
wreszcie pokazywaliśmy na konkre-
tnych przykładach wartość projektów 
międzynarodowych, to z dużą radością 
mogę stwierdzić: jesteśmy już w innej 

epoce! Z ogromną przyjemnością rekomenduję wszystkim nauczycielom 
opisane powyżej szkolne projekty zrealizowane w ramach programu Szkoła  
dziedzictwa. Projekt 966. Są one ogromną inspiracją, stanowią solidny zasób, 
z którego mogą czerpać szkoły w całej Polsce. Mam nadzieję, że jeszcze nie 
raz usłyszymy o znakomitych pomysłach nauczycieli z tych szkół. Kolejne 
roczniki uczniów czekają na swój moment. Bo jak powiedział Paulo Coehlo 
jest tylko jeden sposób nauki – przez działanie!

Zdjęcie 15.  
Trudne decyzje, który tekst jest 

najlepszy?  
Źródło:  

archiwum Szkoły Podstawowej  
nr 1 im. Stanisława Staszica  

w Szamotułach

Zdjęcie 16.  
Często nad projektami pracowały 

całe rodziny  
Źródło:  

archiwum Szkoły Podstawowej 
w Rososzycy
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Brama Poznania  
pierwsze w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa 

Brama Poznania to pomysł na nowoczesną prezentację historii. Ideę tę  
wyraża działalność instytucji oparta o Tildenowską teorię interpretacji 
dziedzictwa oraz współczesna architektura budynku Bramy. Zwiedzenie 
ekspozycji, udział w zajęciach edukacyjnych i wycieczkach to pierwsze kroki 
na drodze zgłębiania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Ostrowa 
Tumskiego w Poznaniu. 

Ostrów Tumski w Poznaniu  
kolebka państwowości i chrześcijaństwa na ziemiach polskich

To miejsce, w którym kształtowała się polska państwowość. Właśnie stąd 
chrześcijaństwo zaczęło promieniować na ziemie polskie. W katedrze 
na Ostrowie Tumskim spoczywają pierwsi władcy Polski. Przez wieki 
rozwijały się tu poznańskie tradycje akademickie i mecenat sztuki. Ostrów 
to także nieduża, niezwykle atrakcyjna przyrodniczo wyspa usytuowana 
pomiędzy rzekami Wartą i Cybiną.

Proponowane przez nas formy edukacji dla grup szkolnych i przedszkolnych 
na rzecz dziedzictwa wykorzystują zarówno ekspozycję główną Bramy 
Poznania, przestrzeń poznańskiego Ostrowa Tumskiego, jak również  
narrację osnutą wokół Traktu Królewsko-Cesarskiego. Dziedzictwo bowiem 

to nie tylko zabytki, ale i przyroda, tradycje, język, muzyka, legendy, 
literatura i wiele innych elementów. Wszystkie one, zarówno materialne, 
jak i niematerialne, warte są lepszego poznania, zrozumienia, docenienia 
i ochrony. 

Zajęcia edukacyjne

Zajęcia edukacyjne pomagają w realizacji programu dydaktycznego 
i wychowawczego obowiązującego w polskich szkołach. Do każdego rodzaju 
i tematu zajęć dobierane są stosowne metody dydaktyczne, odpowiednie 
dla danej grupy wiekowej. W ofercie dodatkowo wyróżniają się zajęcia 
przygotowane z myślą o grupach uczących się języka angielskiego. 

Proponujemy trzy rodzaje zajęć:

• Zajęcia na ekspozycji
• Zajęcia w sali warsztatowej

• Zajęcia terenowe 

Zwiedzanie ekspozycji

Wizyta na ekspozycji w Bramie Poznania daje możliwość spojrzenia na ważne 
wydarzenia historyczne z perspektywy poznańskiego Ostrowa Tumskiego. 
Dzięki nowoczesnym formom wystawienniczym, grze barw, świateł i symboli, 
przeniesiemy się w czasie do początków państwa polskiego. Prześledzimy 
też kluczowe wydarzenia minionych stuleci. Dla grup gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych (również z wymian międzynarodowych) 
przygotowaliśmy tematyczne oprowadzanie po ekspozycji. Pracownicy 
Biura Obsługi Klienta jako pierwsi w Polsce korzystają z rozwiązania 
technologicznego zw. Master/Slave. Rozwiązanie to łączy atuty 
bezpośredniego kontaktu odbiorcy z przewodnikiem z odsłuchiwaniem 
nagrań lektorskich dostępnych w audioprzewodniku. 

Z myślą o nauczycielach

Mając świadomość kluczowej roli nauczyciela i edukatora, pamiętamy 
o potrzebach i oczekiwaniach dydaktyków. W ramach naszej oferty 
proponujemy możliwość doskonalenia zawodowego przez udział 
w spotkaniach, seminariach i programie edukacyjnym Szkoła Dziedzictwa. 
Zachęcamy też do sięgania po różnorodne materiały dydaktyczne dostępne 
(bezpłatnie) na naszej stronie www.BramaPoznania.pl.

W tym roku szkolnym zachęcamy zwłaszcza do 
zapoznania się z ofertą Bramy Poznania skierowaną 
do grup o szczególnych potrzebach edukacyjnych,  
a także z propozycją nawiązującą do wielokulturowego 
dziedzictwa Poznania. 

Brama Poznania 

Fot. Ł. Gdak
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Lato i zima 

Zarówno w czasie ferii zimowych, jak i w czasie wakacji (lipiec i sierpień) 
zapraszamy grupy dzieci od I do VI klasy szkoły podstawowej do udziału 
w zajęciach półkolonijnych. Zapraszamy na warsztaty połączone z wizytą 
na ekspozycji, a w czasie wakacji letnich także zajęcia terenowe

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

Instytucja kultury Miasta Poznania 
CTK TRAKT jest operatorem Bramy Poznania ICHOT i Traktu Królewsko-Cesarskiego 

ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań 
www.BramaPoznania.pl | www.trakt.poznan.pl

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (ODN) od 70 lat działa na rzecz 
oświaty. Wspiera zawodowo ponad 30 000 nauczycieli zatrudnionych 
w dwunastu powiatach Wielkopolski. 

Oferta programowa

Na ofertę programową Ośrodka składają się kursy, seminaria, konferencje, 
warsztaty, projekty, rady pedagogiczne, wspomaganie szkół w rozwoju, 
doradztwo metodyczne, konsultacje, szkolenia w ramach grantów 
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. 

Od 20 lat placówka organizuje Targi Edukacyjne, będące najpopularniej-
szym wydarzeniem społeczno-edukacyjnym w regionie i jednym z naj-
większych w kraju. Ośrodek wydaje także własny dwumiesięcznik Uczyć 
lepiej i prowadzi stronę www.odn.poznan.pl.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

Fot. Ł. Gdak

Fot. Archiwum ODN

Fot. Archiwum ODN
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Projekty i wyróżnienia

Ważną część działalności instytucji stanowi przygotowanie 
i realizacja projektów edukacyjnych - regionalnych, ogólnopolskich 
i międzynarodowych. Ośrodek był także partnerem Ministerstwa Edukacji 
Narodowej w realizacji ogólnopolskiego projektu Otwarci na zmiany. 
W 2015 roku ODN zakończył realizację projektu systemowego eSzkoła 
Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan, w którym 
uczestniczyło 226 szkół podstawowych z województwa wielkopolskiego, 
ponad 600 nauczycieli i ponad 9000 uczniów opracowujących biogramy 
1808 Wielkopolan. Od 2016 roku ODN jest liderem projektu systemowego 
Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, prowadzony 
przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, od 2015 roku. Jest 
placówką akredytowaną przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty; posiada 
Certyfikat Nr 441/2006, potwierdzający zgodność systemu zarządzania 
jakością z normą ISO 9001:2008, Certyfikat European Language Label 
za innowacyjność w zakresie nauczania języków obcych, tytuł Miejsce 
Odkrywania Talentów. 

W roku szkolnym 2015/16 Ośrodek zrealizował sześć 
projektów regionalnych: Jasnowłosa prowincja, 
Wygraj sukces własnej szkoły, Poznań dla wiaruchny  
i łynych, Pamiętamy! Powstanie Wielkopolskie 1918/1919, 
Spotkania z poezją współczesną oraz we współpracy 
z Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT program  
Szkoła dziedzictwa. Projekt 966.

W 2014 r. otrzymał nagrodę honorową Dobosz Powstania Wielkopolskiego 
za upowszechnianie wiedzy i tradycji patriotycznych, a w 2013 roku 
Wyróżnienie Nadleśniczego Nadleśnictwa Łopuchówko za zasługi 
w edukacji leśnej.

Ambicją Ośrodka jest integracja środowiska oświatowego, czego najlepszym 
świadectwem jest stała współpraca z ponad 60 instytucjami w regionie 
i w kraju: z  uczelniami, muzeami, teatrami, wydawnictwami i innymi 
placówkami realizującymi zadania edukacyjne.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

ul. Górecka 1, 60-101 Poznań 
www.odn.poznan.pl

Fot. Archiwum ODN

Fot. Archiwum ODN
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Nazwa projektuLp.

1

9

17

5

13

3

11

19

7

15

2

10

18

6

14

4

12

20

8

16

Szkoła

ul. Trawiasta 10, 04-618 Warszawa

ul. Słoneczna 2, 64-061 Kamieniec

ul. Rzemień 1, 39-322 Rzemień

os. Piastowskie 27, 61-149 Poznań

ul. Głuszyna 187, 61-329 Poznań

ul. Wrocławska 48, 63-400 Ostrów Wielkopolski

ul. Radliniecka 11, 63-200 Mieszków

ul. Krotoszyńska 42, 63-708 Rozdrażew

ul. Szkolna 16, 62-021 Paczkowo

ul. Wojska Polskiego 6, 62-005 Owińska

ul. Popielawy 118, 97-221 Rokiciny

ul. Dąbrowica 6A, 37-303 Kuryłówka

ul. Orłowska 57, 81-542 Gdynia

ul. Dąbrowskiego 33, 66-400 Gorzów Wielkopolski

ul. Świerzawska 18, 60-320 Poznań

ul. Dąbrowskiej 27, 97-500 Radomsko

ul. Poznańska 70, 60-185 Skórzewo

ul. Warszawska 19, 66-400 Gorzów Wlkp.

ul. Szkolna 221, 59-180 Gaworzyce

ul. Adama Mickiewicza 5, 64-510 Wronki

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Publiczne Gimnazjum im.Jana Pawła II

Szkoła Podstawowa w Rzemieniu

Szkoła Podstawowa nr 3 w Poznaniu im. Boleslawa 

Krzywoustego

Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 w Poznaniu

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Władysława Reymonta

Szkoła Podstawowa im.gen. Stanisława Taczaka

Zespół Szkół Publicznych w Rozdrażewie

Zespół Szkół w Paczkowie, Gimnazjum im. Św. Jana 

Pawła II

Szkoła Podstawowa im. H. Ch. Andersena w Bolechowie

Publiczne Gimnazjum w Popielawach

Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy

Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych

Zespół Szkół Elektrycznych

Prywatna Szkoła Podstawowa MIESZKO

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mieszka I

Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Adama Mickiewicza

Zespół Edukacyjny w Gaworzycacyh Gimnazjum Publiczne

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka we 

Wronkach

150 lat Gminy Wawer … a nawet więcej?

Festyn u Mieszka I

Obchody rocznicy chrztu Polski w Szkole Podstawowej 

w Rzemieniu

Żywa oś czasu w Szkole Podstawowej nr 3 w Poznaniu

Blask Chrztu

Śladami duchownych w Ostrowie Wielkopolskim

Wojowie Mieszka I na urodzinach generała?

Jak to z chrztem Polski było...?

W grodzie Mieszka I

Przez korzenie do źródła 

Spadkobiercy Mieszka I w Popielawach

Przyjęcie chrztu Mieszka I sławią mieszkańcy  

grodu dąbrowickiego

Co chrzest dał Mieszkowi I i Polsce?

Tak to się zaczęło - czasy Mieszka I

Prywatna Szkoła Podstawowa MIESZKO z wizytą u 

Mieszka I

Od Mieszka I do Leszka Czarnego. 1050 lat Polski.  

750 lat Radomska

Historyja w kronice zapisana, czyli kilka słów o chrzcie 

Polski

Oto prawda cała jak Polska powstawała

Jeden dzień w kraju Mieszka

Dziedzictwo kulinarne od czasów Mieszka I do czasów 

współczesnych

Adres Miejscowość

mazowieckie

wielkopolskie, powiat grodziski

podkarpackie

wielkopolskie

wielkopolskie

wielkopolskie, powiat ostrowski

wielkopolskie, powiat jarociński

wielkopolskie, powiat krotoszyński

wielkopolskie, powiat poznański

wielkopolskie, powiat poznański

łódzkie

podkarpackie

pomorskie

lubuskie

wielkopolskie

łódzkie

wielkopolskie, powiat poznański

lubuskie

dolnośląskie

wielkopolskie, powiat szamotulski

Warszawa

Kamieniec

Rzemień

Poznań

Poznań

Ostrów Wielkopolski

Mieszków 

Rozdrażew

Paczkowo

Owińska

Popielawy

Kuryłówka

Gdynia

Gorzów Wlkp.

Poznań

Radomsko

Skórzewo

Gorzów Wlkp.

Gaworzyce

Wronki

Paweł Ajdacki, Jacek Czarnowski

Genowefa Bentkowska

Lucyna Szczutko

Elwira Kucharczyk

Barbara Osiak, Alicja Pawlak

Karol Marszał

Jolanta Waszak-Nowak

Jolanta Bożejewicz

Iwona Kubiak

Dominika Maćkowiak

Sabina Wiktorowicz

Małgorzata Leja

Monika Smolińska, Jolanta Wdowiak

Marta Kudelska

Ewa Zabrocka

Beata Herod

Maria Nowicka

Marta Mazurek

Beata Soboń, Elżbieta Cieniuch

Elżbieta Stachowiak, Lidia Perz

Województwo Opiekun projektu

Zestawienie szkół i projektów zrealizowanych w ramach Szkoły dziedzictwa. Projekt 966



Nazwa projektuLp.

21

29

37

25

33

23

31

39

41

27

35

22

30

38

26

34

24

32

40

42

28

36

Szkoła

ul. Murzynno 33, 88-140 Gniewkowo

ul. Radarowa 4B, 02-137  Warszawa

os. Stefana Batorego 101, 60-687 Poznań

ul. Biesal 59, 11-039 Gietrzwałd

Czermin 454, 39-304 Czermin

ul. Wólka Pełkińska 137b, 37-511 Wólka Pełkińska

ul. Tuszyma 482, 39-321 Tuszyma

os. Stefana Batorego 101, 60-687 Poznań

os. Stefana Batorego 101, 60-687 Poznań

ul. Objezierze 3, 64-600 Objezierze

ul. św. Floriana 3,  60-536 Poznań

ul. Św. Jadwigi Królowej, 97-500 Radomsko

ul. Turowo 78, 78-400 Szczecinek

os. Stefana Batorego 101, 60-687 Poznań

ul. Raszyńska 48, 60-135 Poznań

ul. Drewnowska 88, 91-008 Łódź

ul. Szkolna 2, 62-310 Pyzdry

ul. R. Berwińskiego 2/4, 60-765 Poznań

os. Stefana Batorego 101, 60-687 Poznań

os. Stefana Batorego 101, 60-687 Poznań

pl. ks. Adolfa Kowala 1, 36-030 Błażowa

os. Stefana Batorego 101, 60-687 Poznań

Szkoła Podstawowa im. Księstwa Gniewkowskiego w 

Murzynnie

Szkoła Podstawowa nr 88 im. Gabriela Narutowicza 

Gimnazjum nr 12 im. Jacka Kuronia w Poznaniu

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Biesalu

Gimnazjum w Czerminie

Gimnazjum w Wólce Pełkińskiej

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Tuszymie

Gimnazjum nr 12 im. Jacka Kuronia w Poznaniu

Gimnazjum nr 12 im. Jacka Kuronia w Poznaniu

Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Poznaniu im. rtm. 

Witolda Pileckiego

Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 4

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Turowie

Gimnazjum nr 12 im. Jacka Kuronia w Poznaniu

Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława 

Chrobrego

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Króla Bolesława 

Chrobrego 

Gimnazjum im. Kazimierza III Wielkiego 

Szkoła Podstawowa nr 26 im. Ryszarda Berwińskiego

Gimnazjum nr 12 im. Jacka Kuronia w Poznaniu

Gimnazjum nr 12 im. Jacka Kuronia w Poznaniu

ZS Gimnazjum Publiczne im. Anny Jenke w Błażowej

Gimnazjum nr 12 im. Jacka Kuronia w Poznaniu

Śladami przeszłych pokoleń współcześni swe szlaki 

wytyczają

Rocznicowe szaleństwo

Blog modowy od X do XXI w

O źródłach bez wody, czyli jak poznać przeszłość?

Chrzest Polski - spotkanie z moją historią

Mieszko i AAC

Co wiemy o czasach Mieszka?

Film - kiedyś - dzisiaj

Stroja w latach 966-2016

Historia rolnictwa

Dziedzictwo chrztu Polski

Czasy Mieszka I

Dawno, dawno temu w grodzie

Projekt 966 - wiadomości: zaginienie Dobrawy

Dni Patrona

Zarys wymiany zagranicznej Polski od państwa Piastów 

do dnia dzisiejszego

Nie można odcinać korzeni, z których się wyrosło

Wtedy wszystko się zaczęło... i do dziś trwa...

Porownanie wieków - jak było kiedyś, jak jest dzisiaj 

Sonda uliczna - chrzest Polski 

Opowieść o tym, jak przez wieki Poznań z Błażową 

nawzajem się wspierały...

Życie codzienne w 966 i 2016

Adres Miejscowość

kujawsko-pomorskie

mazowieckie

wielkopolskie

warmińsko-mazurskie

podkarpackie

podkarpackie

podkarpackie

wielkopolskie

wielkopolskie

wielkopolskie, powiat obornicki

wielkopolskie

łódzkie

zachodniopomorskie

wielkopolskie

wielkopolskie

łódzkie

wielkopolska, powiat wrzesiński

wielkpolskie

wielkopolskie

wielkopolskie

podkarpackie

wielkopolskie

Gniewkowo

Warszawa

Poznań

Gietrzwałd

Czermin

Wólka Pełkińska

Tuszyma

Poznań

Poznań

Objezierze

Poznań

Radomsko

Szczecinek

Poznań

Poznań

Łódź

Pyzdry

Poznań

Poznań

Poznań

Błażowa

Poznań

Marzanna Czeladka

Irena Kisielew, Ada Małgorzata Kołakowska

Wojciech Biernacik

Mirosława Gromacka

Janina Ziemba

Katarzyna Wesołowska, Bernadeta Makara

Lucyna Szczutko

Wojciech Biernacik

Wojciech Biernacik

Paulina Ostrowska-Celebańska

Aleksandra Ślonzak

Żaneta Śliwiok

Mariola Stefaniak, Krystyna Ludwiczak

Wojciech Biernacik

Przemysław Wróbel

Artur Filipowski, Jacek Klimczak

Mirosława Wawrzyniak

Alicja Szafran-Jarzembowska

Wojciech Biernacik

Wojciech Biernacik

Małgorzata Kutrzeba

Wojciech Biernacik

Województwo Opiekun projektu



Nazwa projektuLp.

43

51

59

47

55

45

53

61

63

49

57

44

52

60

48

56

46

54

62

64

50

58

Szkoła

ul. Szkolna 1, 64-426 Łowyń

ul. Szkolna 15, 62-002 Suchy Las

ul. Stanisława Staszica 1, 64-500 Szamotuły

ul. Promyk 4, 60-393 Poznań

ul. Szreniawska 6, 61-051 Wiry

ul. Łozowa 77, 61-448 Poznań

ul. Poznańska 50, 62-006 Kobylnica

 os. Jana III Sobieskiego 114, 60-688 Poznań

ul. os. Stefana Batorego 101, 60-687 Poznań

ul. Słowackiego 54/56, 60-521 Poznań

ul. Kościuszki 10, 62-800 Kalisz

ul. Kolska 2, 62-500 Konin

ul. Żonkilowa 34, 60-175 Poznań

ul. Świerczewskiego 46, 62-003 Biedrusko

ul. Szkolna 5, 62-800 Kalisz

ul. Kościelna 75, 64-300 Bukowiec

ul. Jankowicka 22a, 62-080 Ceradz Kościelny

ul. Harcerska 1, 62-800 Kalisz

ul. Sienno 27, 62-100 Wągrowiec

ul. Janków Pierwszy 78, 62-814 Blizanów

ul. Wielichowska 43a, 64-000 Kościan

ul. Kościuszki 10, 62-800 Kalisz

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łowyniu

Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Bogusławskiego

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica 

Gimnazjum nr 56 im. Józefa Wybickiego

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich 

w Wirach 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 , Szkoła Podstawowa 

nr 21

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu 

w Kobylnicy

Publiczne Liceum Zakonu Pijarów im. św. Józefa 

Kalasancjusza

Gimnazjum nr 12 im. Jacka Kuronia w Poznaniu

Szkoła Podstawowa nr 36 im. mjra Henryka Sucharskiego

III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika

Szkoła Podstawowa nr 1 w Koninie

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2

Zespół Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych 

Wielkopolskich w Biedrusku

II LO im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu

Zespół Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalny w Bukowcu

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Ceradzu 

Kościelnym

Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek, Gimnazjum 

Sióstr Nazaretanek

Szkoła Podstawowa im. ks. Jakuba Wujka w Siennie

Zespół Szkół w Jankowie Pierwszym

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka 

Ratajczaka

III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika

Jak to w czasach Mieszka było?

Jesteśmy tu, gdzie byliście - 1050 lat

Mieszkamy w Wielkopolsce - tu wszystko się zaczęło 

(966-2016)

Jak decyzja Mieszka wpłynęła na przebieg historii Polski?

Szkoła Dziedzictwa. Projekt 966

Odkrywamy skarby chrztu św.

Życie w X wieku i dziś

Gdyby PRL istniał dłużej - to jak wyglądałyby obchody 

w 2016 roku?

966 - 2016 Życie wczoraj i dziś

Weselmy się z Mieszkiem i Dobrawą

966-2016. Kuchnia wczoraj i dziś

Jak to dawniej było …?

Skarby chrześcijańskiego Poznania

Zjazd wojów, kupców, rzemieślników i białogłów do 

Biedruska

Gdyby nie Mieszko, to co?

Gdyby Mieszko dzisiaj do nas przyszedł to...

Droga do Chrześcijaństwa

Stąd nasz ród. Stąd nasza wiara

Smaki przeszłości. Kuchnia 966-2016

Chrzest Mieszka I i jego wpływ na dzieje Polski

Obchody 1050-lecia chrztu Polski w ZSP w Kościanie

Decyzje sprzed tysiąca lat...

Adres Miejscowość

wielkopolskie, powiat międzychodzki

wielkopolskie, powiat poznański

wielkopolskie, powiat szamotulski

wielkopolskie

wielkopolskie, powiat poznański

wielkopolskie

wielkopolskie, powiat poznański

wielkopolskie

wielkopolskie

wielkopolskie

wielkopolskie, powiat kaliski

wielkopolskie, powiat koniński

wielkopolskie

wielkopolskie, powiat poznański

wielkopolskie, powiat kaliski

wielkopolskie, powiat nowotomyski

wielkopolskie, powiat poznański

wielkopolskie, powiat kaliski

wielkopolskie, powiat wągrowiecki

wielkopolskie, powiat kaliski

wielkopolskie, powiat kościański

wielkopolskie, powiat kaliski

Łowyń

Suchy Las

Szamotuły

Poznań

Wiry

Poznań

Kobylnica

Poznań

Poznań

Poznań

Kalisz

Konin

Poznań

Biedrusko

Kalisz

Bukowiec

Ceradz Kościelny

Kalisz

Wągrowiec

Blizanów

Kościan

Kalisz

Monika Pestka-Lehmann

Ewa Groszewska

Paweł Biedny, Urszula Burman

s. Faustyna Jadwiga Hipnarowicz, 

Danuta Ciszak

Wanda Rosińska

Emilia Siedlecka

Magdalena Książkiewicz

Wojciech Biernacik

Wojciech Biernacik

Anna Gruchot

Sławomir Przygodzki

Katarzyna Loch

Bernadetta Mika, Ewa Perek

Bogdana Sulińska, Małgorzata Andrzejczak

Violetta Słupianek, Anna Balcerzak

Sława Pawłowska

Magdalena Matwiej

Joanna Kobusińska, Jolanta Gaj

Agnieszka Dzierzgowska, Elżbieta Głowaczewska, 

Damian Ignaczak 

Arleta Janczak

Katarzyna Marciniak-Helińska, 

ks. Artur Włodarczak

Renata Stępień

Województwo Opiekun projektu



Nazwa projektuLp.

65

73

81

69

77

67

75

83

85

71

79

66

74

82

70

78

68

76

84

86

72

80

Szkoła

ul. Garbary 82, 61-758 Poznań

os. Piastowskie 47, 64-000 Kościan

ul. Aleje 1-go Maja 22, 62-510 Konin

ul. Zbiersk-Cukrownia 144, 62-830 Zbiersk

ul. Borzęcice 136, 63-720 Koźmin Wlkp.

ul. Chociszewskiego 56, 60-261 Poznań

ul. Szkolna 1, 64-630 Ryczywół

os. Stefana Batorego 101, 60-687 Poznań

ul. Krakowska 10, 61-889 Poznań

ul. Kaliska 3, 63-405 Rososzyca

ul. Partyzancka 15, 63-440 Ostrów Wielkopolski

ul. Kołłątaja 1, 62-030 Luboń

ul. Dudycza 4, 64-030 Nietążkowo

ul. Marii Konopnickiej 5, 64-030 Śmigiel

ul. Grzybno 48, 63-112 Brodnica

ul. ks. Augustyna Kordeckiego 11, 62-862 Iwanowice

ul. Kopernika 12, 62-590 Golina

os. Rzeczypospolitej 44, 61-395 Poznań

ul. Łężyńska 9, 62-506 Konin 

ul. Wolności 20, 62-590 Golina

ul. Armii Krajowej 27, 62-400 Słupca

ul. Aleje 1-go Maja 22, 62-510 Konin

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 40 im. 

Mieszka I w Poznaniu

Zespół Szkół nr 2 w Kościanie

Zespół Szkół im. M. Kopernika 

Zespół Szkół w Zbiersku 

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w 

Borzęcicach

Szkoła Podstawowa nr 90 im. hr. Władysława 

Zamoyskiego 

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ryczywole

Gimnazjum nr 12 im. Jacka Kuronia w Poznaniu

Szkoła Podstawowa nr 82 im. księcia Przemysła I

Szkoła Podstawowa w Rososzycy

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w 

Ostrowie Wielkopolskim

Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza 

w Nietążkowie

Gimnazjum im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu

Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie

Zespół Szkół w Iwanowicach 

Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Golinie

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Stefana Batorego

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Floriana Marciniaka w 

Koninie 

Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Golinie

Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Słupcy

Zespół Szkół im. M. Kopernika 

Dziedzictwo Ostrowa Tumskiego - życie codzienne w 

czasach Mieszka I

Kościan w latach 966 - 2016

Dziewczyna taka jak ja (966-2016)

Śladami kultury chrześcijańskiej po naszej miejscowości

966-2016 moda kobieca wczoraj i dziś

1050 lat temu

Tajemnice chrztu Mieszka

Szkoła dziedzictwa. Projekt 966

966 - 2016 życie wczoraj i dziś

Moja miejscowość - Rososzyca - dawniej i dziś

Czy wiesz może, co jadano na dworze... Mieszka I

Konsekwencje przyjęcia chrztu przez Mieszka I

Czy jeden człowiek może wpłynąć na losy społeczności?

Kościoły ziemi śmigielskiej dziedzictwem przyjęcia 

chrześcijaństwa

Rolnictwo wczoraj i dziś 966-2016

Szkoła dziedzictwa. Projekt 966. Opowiem historię  

o Mieszku I

Życie codzienne wczoraj i dziś 966-2016

Z ratajskiej perspektywy. Moja dzielnica 966-2016

Szkoła dziedzictwa. Projekt 966 - stroje wczoraj i dziś

Domy 966 - 2016

Targi, jarmarki i odpusty, czyli jak się w Słupcy dawniej 

i dziś handluje

Konin na przestrzeni wieków

Adres Miejscowość

wielkopolskie

wielkopolskie, powiat kościański

wielkopolskie, powiat koniński

wielkopolskie, powiat kaliski

wielkopolskie, powiat krotoszyński

wielkopolskie

wielkopolskie, powiat obornicki

wielkopolskie

wielkopolskie

wielkopolskie, powiat ostrowski

wielkopolskie, powiat ostrowski

wielkopolskie, powiat poznański

wielkopolskie, powiat kościański

wielkopolskie, powiat kościański

wielkopolskie, powiat śremski

wielkopolskie, powiat kaliski

wielkopolskie, powiat koniński

wielkopolskie

wielkopolskie, powiat koniński

wielkopolskie, powiat koniński

wielkopolskie, powiat słupecki

wielkopolskie, powiat koniński

Poznań

Kościan

Konin

Zbiersk

Kożmin Wielkopolski

Poznań

Ryczywół

Poznań

Poznań

Rososzyca

Ostrów Wielkopolski

Luboń

Nietążkowo

Śmigiel

Brodnica

Iwanowice

Golina

Poznań

Konin

Golina

Słupca

Konin

Justyna Kulma

Janusz Maćkowiak

Gabriela Matuszkiewicz

Dariusz Pawelec

Beata Głuch-Janus

Magdalena Bagrowska, 

Małgorzata Hypś-Wolińska

Iwona Kowalska

Hanna Janicka

Katarzyna Kostańska

Mirosława Kois

Emilia Baran

Paulina Hącia, 

Katarzyna Urbaniak

Danuta Boczek

Monika Szudra

Marcin Grzegorczyk

Wioletta Mikołajczyk

Aldona Olesiak

Małgorzata Szymanowicz

Agnieszka Czechowska

Przemysław Ciesielski

Ewa Kistela

Gabriela Matuszkiewicz

Województwo Opiekun projektu




