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Dydaktyka historii w polskiej refleksji naukowej to przede wszystkim dziedzina wiedzy 
zajmująca się edukacją historyczną społeczeństwa w przeszłości i współcześnie. rozu-
miana jest także jako dyscyplina naukowa badająca przenikanie wiedzy historycznej do 
grup społecznych (zwłaszcza młodzieży) oraz kształtowanie się ich świadomości i kultury 
historycznej, a także działalność edukacyjną różnych instytucji w tym zakresie1. Pojęcie 
dydaktyka historii pojawiło się w polskiej literaturze dydaktyczno-historycznej w okresie 
międzywojennym, funkcjonując wówczas obok innego określenia metodyka nauczania 
historii. Oba te terminy przez jakiś czas były stosowane zamiennie, a nawet w latach 
50. i 60. XX wieku metodyka nauczania historii wyparła w Polsce dydaktykę historii, na-
śladując słownictwo radzieckie. Jednak, jak przekonuje Jerzy Maternicki, dydaktyka hi-
storii jest pojęciem zdecydowanie szerszym, ponieważ obejmującym nie tylko praktyczną 
działalność w dziedzinie edukacji historycznej, ale również szeroko rozumiane badania 
nad upowszechnianiem historii2. W przeciwieństwie do metodyki nauczania historii, 
która koncentruje się przede wszystkim na rozważaniach o charakterze instruktażowym, 
dotyczy warsztatu dydaktycznego nauczyciela historii3. Niewątpliwie wzmocnieniu pozy-
cji dydaktyki historii w systemie nauk pomogło wprowadzenie jej do zestawu przedmio-
tów akademickich w latach 20. XX wieku, a także powstanie zakładów dydaktyki historii 
w wielu szkołach wyższych na przełomie lat 60. i 70. 

1 MATerNICKI, Jerzy: Teoretyczne i metodologiczne podstawy dydaktyki historii. In: MATerNICKI Jerzy – 
MAJOreK Czesław – SUCHOŃSKI Adam: Dydaktyka historii. Warszawa 1993, s. 23; TeNŻe: Dydaktyka 
historii. In: MATerNICKI, Jerzy (ed.): Współczesna dydaktyka historii : Zarys encyklopedyczny dla nauczycieli 
nauczycieli i studentów. Warszawa 2004, s. 43.
2 MATerNICKI, J.: Teoretyczne i metodologiczne, s. 10.
3 STĘPNIK, Andrzej: Metodyka nauczania historii. In: MATerNICKI, J. (ed.): Współczesna dydaktyka, s. 191.
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Niniejszy tekst nie jest wyczerpującym opracowaniem stanu współczesnej dydaktyki hi-
storii w szkołach wyższych w Polsce, bo taka synteza wymagałaby wieloosobowych badań 
nie tylko archiwalnych, ale także pamięciologicznych, polegających m.in. na przeprowa-
dzeniu wywiadów i zebraniu relacji od osób współtworzących polskie środowisko dydak-
tyczno-historyczne w ostatnich latach. W mojej intencji ma być jedynie wprowadzeniem 
w tak potrzebną dyskusję nad kondycją współczesnej dydaktyki historii w naszym kraju. 
Obecność i stały rozwój w szkołach wyższych odpowiednio przygotowanej kadry dydak-
tyczno-historycznej, która programuje i realizuje poszczególne formy zdobywania lub do-
skonalenia kompetencji edukacyjnych wydaje się być głównym czynnikiem warunkującym 
optymalizację procesu kształcenia nauczycieli historii. Bez prowadzenia badań dydaktycz-
nych, indywidualnego rozwoju naukowego wykładowców, wymiany międzynarodowej, 
a także stałej współpracy uczelnianych zakładów/pracowni dydaktyki historii z otoczeniem 
naukowym i kulturalnym trudno jest bowiem oczekiwać rozwoju tej dyscypliny naukowej.

Polskie środowisko dydaktyków historii w badaniach naukowych

Choć refleksja nad edukacją historyczną w Polsce sięga XVII wieku, kiedy to zaczęto za-
stanawiać się nad pożytkami płynącymi z uczenia się historii, to jednak całościowe bada-
nia nad polskim środowiskiem dydaktyków historii nie mają – niestety – tak wieloletniej 
tradycji. Jak dotąd, główny nurt tych badań stanowią przede wszystkim prace inicjowane 
i podejmowane przez prof. Jerzego Maternickiegow odniesieniu do polskiego środowiska 
historycznego, w ramach których analizą objęci zostali także dydaktycy historii4. W zało-
żeniach metodologicznych wspomnianych badań przyjęto bowiem zasadę o wydzieleniu 
kategorii„historycy – inni”, do której zaliczono m.in. dydaktyków historii, a także wy-
różnieniu wśród zainteresowań twórczych historyków – działalności popularyzatorsko-

-dydaktycznej, jako podstawy do wyodrębnienia oddzielnej grupy badanych5. W ten spo-
sób wśród obszernych analiz dotyczących historyków tzw. ogólnych, historyków dziejów 
politycznych, społeczno-gospodarczych, państwa i prawa, wojen i wojskowości, oświaty 
i kultury, możemy znaleźć także informacje związane z osobami zajmującymi się szeroko 
rozumianą dydaktyką historii w danym okresie historycznym lub na danym terenie6.

Na kanwie tych zdecydowanie szerokich badań nad polskim środowiskiem historycz-
nym prof. Maternicki szczegółowo zajął się także stricte problematyką rozwoju polskiej 
dydaktyki historii w XIX i XX wieku7. Poza omówieniem dziejów dydaktyki historii 

4 MATerNICKI, Jerzy (ed.): Środowiska historyczne II Rzeczypospolitej, I–V. Warszawa 1986–1990; TeNŻe: 
Warszawskie środowisko historyczne w okresie II Rzeczypospolitej. rzeszów 1999; MATerNICKI, Jerzy – ZA-
SZKLINIAK, Leonid (edd.): Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX wieku, 1–5. rzeszów 
2004–2007.
5 MATerNICKI, Jerzy: Polskie środowisko historyczne w latach 1918–1939. Założenia metodologiczne badań, 
ich organizacja i dotychczasowe wyniki. Kwartalnik Historyczny, 1986, 1, s. 180.
6 Patrz np. na temat warszawskich dydaktyków historii w okresie międzywojennym: MATerNICKI, J.: War-
szawskie środowisko historyczne, s. 121, a także na temat wybranych dydaktyków historii związanych ze śro-
dowiskiem lwowskim: CeNTKOWSKI, Jerzy: ewa Maleczyńska jako dydaktyk historii. In: MATerNICKI, J. – 
ZASZKLINIAK, L. (edd.): Wielokulturowe środowisko, IV, s. 484–493; WÓJCIK-ŁAgAN, Hanna: Franciszek 
Bujak jako dydaktyk historii. In: MATerNICKI, J. – ZASZKLINIAK, L. (edd.): Wielokulturowe środowisko, V, 
s. 500–510.
7 MATerNICKI, Jerzy: Dydaktyka historii w Polsce 1773–1918. Warszawa 1974; TeNŻe: Polska dydaktyka 
historii 1918–1939 : Materiały i komentarze. Warszawa 1978.
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w Polsce, począwszy od 1773 roku aż po rok 1939, i krytycznym omówieniem wybranych 
tekstów źródłowych, zaprezentował także propozycję teoretycznych i metodologicznych 
podstaw dydaktyki historii, publikując pod takim tytułem najpierw książkę w 1990 roku8, 
a potem włączając te zagadnienia do współautorskiego (z Adamem Suchońskim i Cze-
sławem Majorkiem) podręcznika akademickiego, wydanego w roku 19939. Dalsze losy 
współczesnego środowiska dydaktycznego zostały opisane także w formie licznych haseł 
w zbiorowym opracowaniu encyklopedycznym pt. Współczesna dydaktyka historii, opub-
likowanym w 2004 roku pod jego redakcją10. Szczególnie ważny wydaje się ostatni głos 
prof. Maternickiego, zaprezentowany na łamach Wiadomości Historycznych w 2004 roku, 
gdzie przestrzega bardzo wyraźnie przed grożącymi polskiej dydaktyce zagrożeniami: 
Istnieje jednak realna groźba, że ograniczając aspiracje poznawcze tej dziedziny wiedzy, 
przesadnie koncentrując uwagę na jej zadaniach doraźnych, praktycznych, możemy z cza-
sem doprowadzić do deprofesjonalizacji polskiej dydaktyki historii. Straci ona status dyscy-
pliny naukowej, stanie się natomiast na powrót dziedziną porad fachowych i zawodowego 
wtajemniczenia przyszłych nauczycieli historii11. Co warto podkreślić, badania prof. Ma-
ternickiego dotyczące polskiego środowiska historyczno-dydaktycznego najprężniej roz-
wijały się w latach 80. i 90. XX wieku, zaś po roku 2000 ograniczyły się jedynie do terenu 
Lwowa i osób z tym ośrodkiem związanych. Tymczasem sytuacja polskiej dydaktyki hi-
storii ulega dalszym przemianom, a trwające już drugie dziesięciolecie przekształcenia 
zarówno polskiej szkoły, jak i nauki (nie tylko historycznej), skłaniają do konieczności 
wznowienia badań zwłaszcza w odniesieniu do współczesnej kondycji środowiska dydak-
tyczno-historycznego. 

Poza wspomnianymi badaniami całościowymi podejmowane są także próby podsumo-
wania losów poszczególnych środowisk związanych z głównymi ośrodkami naukowymi 
w Polsce. Zazwyczaj przy okazji jubileuszy profesorskich opracowuje się także informacje 
na temat prowadzonego (a często także utworzonego) przez daną osobę zakładu lub pra-
cowni dydaktyki historii. Tak było m.in. w przypadku środowiska wrocławskiego, które 
upamiętniło nie tylko 40-lecie pracy naukowej prof. grażyny Pańko, ale również jubileusz 
Zakładu Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie w Instytucie Historycznym Uni-
wersytetu Wrocławskiego12. Przy tej okazji prof. Joanna Wojdon zorganizowała debatę 
pt. Dzień dzisiejszy i perspektywy dydaktyki historii w Polsce na tle europejskim z udziałem 
przedstawicieli najważniejszych ośrodków dydaktyczno-historycznych z całego kraju13. 
Podobną inicjatywę podsumowania kierunków badawczych danego ośrodka podjęto 

8 MATerNICKI, Jerzy: Teoretyczne i metodologiczne podstawy dydaktyki historii. Warszawa 1990.
9 MATerNICKI, J. – MAJOreK, C. – SUCHOŃSKI, A.: Dydaktyka historii.
10 MATerNICKI, J. (ed.): Współczesna dydaktyka.
11 MATerNICKI, Jerzy: Profesjonalizacja polskiej dydaktyki historii w XX wieku. Wiadomości Historyczne, 
2004, 2, s. 30.
12 PAŃKO, grażyna: Z historii Zakładu Dydaktyki Historii w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocław-
skiego. In: PAŃKO, grażyna – WOJDON, Joanna (edd.): Edukacja historyczna i obywatelska w szkolnictwie 
ponadgimnazjalnym. Toruń 2003, s. 15–17; WOJDON, Joanna – TeCHMAŃSKA, Barbara (edd.): Wokół 
problemów edukacji… Księga pamiątkowa dedykowana Pani Profesor Grażynie Pańko z okazji 40-lecia Zakładu 
Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław 
2012.
13 Zapis tej debaty został opublikowany na łamach czasopisma Klio. Por.: WOJDON, Joanna: Debata Dzień 
dzisiejszy i perspektywy dydaktyki historii w Polsce na tle europejskim. Klio : Czasopismo poświęcone dziejom 
Polski i powszechnym 26, 2013, 3, s. 209–235.
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m.in. w Zielonej górze z okazji 70-lecia urodzin prof. Kazimierza Stachury14 oraz na 
Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 40-lecie Zakładu Dydaktyki 
Historii15. Nieco inaczej stało się w przypadku środowiska warszawskiego, kiedy to próby 
jego syntezy podjęła się osoba z zewnątrz: prof. Adam Suchoński w ramach szerszych 
badań nad środowiskiem historyków warszawskich opisał także warszawskich dydakty-
ków historii16. Nadal jednak wiele ośrodków dydaktyczno-historycznych w Polsce (w tym 
m.in. Poznań, Toruń czy rzeszów) nie opracowało swojej syntezy historycznej, podsu-
mowującej zazwyczaj kilkudziesięcioletnią już aktywność naukową i dydaktyczną. Ze 
względu na nieubłagalny upływ czasu sprawa ta wydaje się być coraz bardziej paląca. 

Dydaktycy historii w świetle danych statystycznych

Wg portalu Nauka Polska (bazy danych Ośrodka Przetwarzania Informacji od 1991 r.), 
w którym rejestrowani są wszyscy pracownicy nauki w Polsce, na koniec 2015 roku 
38 osób ze stopniem co najmniej doktora habilitowanego ma wpisaną dydaktykę historii 
jako specjalność naukową17. Wśród podanych w wykazie naukowców są 4 osoby, dla któ-
rych jest to główna specjalność (w kolejności alfabetycznej: Mariola Hoszowska, Barbara 
Kubis, Czesław Nowarski, Adam Suchoński), 2 osoby nie są historykami (reprezentują 
nauki o polityce lub pedagogikę, a dydaktyka historii jest ich dodatkową specjalnością), 
4 osoby niestety już nie żyją (Jerzy Centkowski, Hanna Konopka, Czesław Majorek, Ta-
deusz Słowikowski). Po uwzględnieniu tych danych stanowi to 32 osób ze stopniem na-
ukowym doktora habilitowanego lub profesora zwyczajnego, których możemy zaliczyć 
do współczesnego środowiska dydaktyczno-historycznego w Polsce. Z kolei w wykazie 
pracowników naukowych ze stopniem doktora – 76 osób podało dydaktykę historii jako 
swoją specjalność naukową. Po uwzględnieniu 4 osób, które nie są historykami (reprezen-
tują nauki filologiczne lub pedagogikę) oraz 4 osób, które już nie żyją (Marian Dąbrowa, 
Wit górczyński, eleonora Trzcińska, Andrzej Wasiak), grupa ta liczy 68 przedstawicieli, 
z czego aż 21 osób zadeklarowało, że dydaktyka historii jest ich jedyną specjalnością na-
ukową. Trzeba jednak pamiętać, że w tej grupie część nazwisk się powtarza, są to bowiem 
te same osoby, które mają również habilitację i profesurę z zakresu dydaktyki historii18. 
Łącznie zatem liczebność współczesnego środowiska dydaktyków historii w Polsce to 
niewiele ponad 60 osób ze stopniem doktora, doktora habilitowanego lub tytułem pro-
fesora. W ostatnich trzech latach do tej grupy dołączyły tylko 3 nowe osoby, a 7 uzyskało 
habilitację lub profesurę.

14 JAWOrSKI, Tadeusz: W 70 rocznicę urodzin Profesora Kazimierza Stachury. In: JAWOrSKI, Tadeusz – 
BUrDA, Bogumiła – SZyMCZAK, Małgorzata (edd.): Nauczanie blokowe i zintegrowane przedmiotów huma-
nistycznych w zreformowanej szkole. Zielona góra 2002, s. 7–8.
15 WrÓBeL-LIPOWA, Krystyna: Kierunki badań w Zakładzie Dydaktyki Historii IH UMCS w Lublinie. In: 
KUDŁA, Lucyna – NOWArSKI, Czesław (edd.): Dydaktyka historii jako dyscyplina akademicka wobec wyzwań 
współczesności. Kraków 2008, s. 199–206; TeNŻe: Czterdzieści lat dydaktyki historii w Uniwersytecie Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Res Historica, 2004, 18, s. 9–11.
16 SUCHOŃSKI, Adam: Warszawscy dydaktycy historii w XX w. In: DrOZDOWSKI, Marian – SZWANKOW-
SKA, Hanna (edd.): Warszawskie środowisko historyczne w XX w. Warszawa 1997, s. 105–118.
17 Patrz: http://www.nauka-polska.pl/dhtml/raportyWyszukiwanie/wyszukiwanieLudzieNauki.fs?lang=pl 
(dostęp: 20. 1. 2016).
18 Patrz: http://www.nauka-polska.pl/dhtml/raportyWyszukiwanie/wyszukiwaniePraceBadawcze.fs?lang=pl 
(dostęp: 20. 1. 2016).



99OBZORY DANUTA KoNIECzKA-ŚLIWIŃSKA wSpółCZESNE śRODOwISKO DYDAKTYKów HISTORII w pOLSCE

Poza dydaktyką historii badacze ci zajmują się praktycznie wszystkimi dziedzinami 
nauki historycznej. Zadeklarowali bowiem nie tylko typowe specjalności związane z po-
szczególnymi epokami historycznymi (w tej grupie najwięcej jest historyków nowożyt-
nych oraz szeroko rozumianej historii XX wieku lub historii najnowszej), ale także histo-
rię oświaty i szkolnictwa, historię wychowania, historię historiografii, nauki pomocnicze 
historii, historię regionalną, historię wojskowości. Część osób zajmuje się dodatkowo 
również edukacją regionalną lub wiedzą o społeczeństwie (w rozumieniu przedmiotu na-
uczanego w polskim systemie oświaty, określanego często jako wychowanie obywatelskie 
lub edukacja obywatelska). Poza tym mamy tu przekrój różnorodnych problemów szcze-
gółowych, jak np. społeczne problemy środków masowego komunikowania, historia naj-
nowsza Niemiec, media w edukacji, zarządzanie informacją i wiedzą, stereotypy etniczne, 
stosunki polsko-czechosłowackie, dzieje duchowieństwa katolickiego w Polsce. Oznacza 
to, że dydaktyka historii dla wielu tych naukowców stanowi jedynie jeden z kilku innych 
obszarów zainteresowań badawczych, nie zawsze dla nich główny, a często – pewnie tylko 
dodatkowy. Jest to niewątpliwie jedna z głównych przyczyn słabości polskiego środowi-
ska dydaktyczno-historycznego, które w praktyce dydaktyką historii zajmuje się niejako 
na marginesie swoich głównych badań naukowych i jest skłonna zadeklarować ją jako 
swoją specjalność przede wszystkim na poziomie doktoratu, przy kolejnych stopniach na-
ukowych – tendencja ta zdecydowanie maleje, a przeważa dążenie do poszerzania zakresu 
swoich zainteresowań na obszary związane stricte z nauką historyczną.

Warto jednak zauważyć, że dane statystyczne podane w bazach OPI pozwalają nam 
jedynie na bardzo ogólną orientację w sformalizowanym stanie personalnym tego śro-
dowiska, niestety nie dostarczą nam informacji o stopniu bieżącej aktywności naukowej 
wskazanej grupy ani o podejmowanych przez nich projektach badawczych, chociażby 
z tego względu, że z pewnością znaczną część z nich stanowią także emerytowani już pra-
cownicy naukowi, a zawarte dane dotyczą głównie uzyskiwanych stopni naukowych.

Dydaktycy historii w strukturach uczelnianych

Jednym z czynników warunkujących profesjonalizację polskiej dydaktyki historii jest – 
jak pisze Jerzy Maternicki – zaplecze instytucjonalne w postaci uczelnianych zakładów 
dydaktyki historii19. Na 19 uczelni publicznych, które zajmowały się w ostatnich latach 
kształceniem nauczycieli i funkcjonowały w nich przez kilkanaście, a często i kilkadziesiąt 
lat zakłady/pracownie dydaktyki historii: już tylko w 10 uczelniach działają zakłady od-
wołujące się w swojej nazwie do dydaktyki historii (Uniwersytet rzeszowski, Uniwersy-
tet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet gdański, 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Mikołaja Koper-
nika w Toruniu, Uniwersytet Śląski). W 4 uczelniach zakłady zmieniły nazwę: na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim w Krakowie powstał Zakład Historii Kultury i edukacji Historycznej, 
na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KeN w Krakowie – Katedra edukacji Historycznej, 
na Uniwersytecie Łódzkim – Pracownia Dydaktyki i Technologii Informacyjnej, a na Uni-
wersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Zakład edukacji Historycznej i Dzie-
dzictwa Kulturowego. W 5 uczelniach (na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie, 

19 MATerNICKI, J.: Profesjonalizacja polskiej dydaktyki historii, s. 30.
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Uniwersytecie w Białymstoku, Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Uni-
wersytecie Szczecińskim oraz na Uniwersytecie Opolskim) nie funkcjonują już odrębne 
zakłady/pracownie formalnie zajmujące się dydaktyką historii, a pracujący w nich w po-
przednich latach dydaktycy historii albo przeszli do innych jednostek instytutowych lub 
ogólnouczelnianych, albo są już na emeryturze. Nie znaczy to jednak, że w wymienionych 
uczelniach nie ma możliwości ukończenia specjalności nauczycielskiej w zakresie histo-
rii. Kształcenie przyszłych nauczycieli historii odbywa się wówczas najczęściej w ramach 
międzywydziałowych, ogólnouczelnianych jednostek (centrów kształcenia nauczycieli), 
które oferują studentom różnych kierunków przedmioty psychologiczno-pedagogiczne 
i dydaktyczne, zgodnie z ministerialnymi standardami.

Pod względem rozwoju instytucjonalnego zaplecza dydaktyki historii wyraźnie daje się 
zauważyć tendencja spadkowa, widoczna zwłaszcza w ostatnich kilku latach, kiedy to za-
równo ze względu na starzenie się naukowej kadry dydaktyczno-historycznego, a także 
niż demograficzny wśród kandydatów na studia, coraz więcej uczelni podejmuje decyzje 
o likwidacji lub przekształceniu zakładów dydaktyki historii.

Dodatkowym wskaźnikiem opisującym stan współczesnego środowiska dydaktyczno-
-historycznego w strukturach uczelnianych jest liczebność pracowników zakładów/
pracowni zajmujących się kształceniem nauczycieli historii. Jak wynika z danych poda-
wanych na stronach domowych badanych uczelni publicznych, w grudniu 2015 roku 
65 osób przypisanych było do tych jednostek instytutowych. Pod względem liczebności 
największe zakłady dydaktyki historii funkcjonują aktualnie na Uniwersytecie Wrocław-
skim i Poznańskim (po 7 etatowych pracowników), najmniejszy natomiast zakład jest na 
Uniwersytecie rzeszowskim (tylko 2 etatowych pracowników). Dane te jednak wymagają 
dalszych uściśleń ze względu na indywidualną sytuację kadrową poszczególnych jedno-
stek, m.in. w Poznaniu w Zakładzie Dydaktyki Historii zatrudnieni są także psycholodzy 
i pedagodzy, zaś na Uniwersytecie Jagiellońskim – w ZakładzieHistorii Kultury i edukacji 
Historycznej tylko 2 osoby są dydaktykami historii.

Dydaktycy historii w strukturach pozauczelnianych

Kondycję polskiego środowiska dydaktyczno-historycznego odzwierciedla także jego 
aktywność w strukturach pozauczelnianych, w różnego rodzaju gremiach naukowych 
zarówno w kraju, jak i za granicą. Począwszy od IV Powszechnego Zjazdu Historyków 
Polskich w Poznaniu w 1925 roku, prawie na każdym zjeździe obradowała odrębna sekcja 
dydaktyczna. Już na pierwszym posiedzeniu sekcji na zjeździe poznańskim szczegółowo 
rozważano kwestię organizacji kształcenia nauczycieli, podejmując uchwałę o jego powią-
zaniu z Instytutami pedagogicznymi, którym należało – zdaniem uczestników zjazdu – na-
dać większe naukowe i praktyczne rozwinięcie20. Uważano wówczas, że w procesie kształ-
cenia nauczycieli na poziomie akademickim ważne jest zapoznanie studentów zarówno 
z aspektem naukowym nauczania historii, jak i z jego wymiarem metodycznym. Wreszcie, 
postulowano jak najszybsze powołanie fachowego czasopisma z zakresu dydaktyki, jako 
pilnej potrzeby w zakresie przygotowania nauczycieli historii21. Co warto podkreślić, to już 

20 Por. Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Poznaniu 6–8 grudnia 1925 r., II: Protokoły. 
Lwów 1927, s. 176.
21 Tamże, s. 180,182.
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właśnie na VI Zjeździe w Wilnie w 1935 roku zwrócono uwagę na konieczność wzajemnego 
powiązania trzech komponentów procesu kształcenia nauczyciela historii: przygotowania 
merytorycznego (naukowego) z przygotowaniem pedagogicznym i obowiązkową prak-
tyką22. Problematyka kształcenia nauczycieli, a także rozwój badań nad polską dydaktyką 
historii były przedmiotem m.in. Zjazdu w Lublinie w 1968 r.23 i w Toruniu w 1974 roku24.

Stałym elementem integrującym polskie środowisko dydaktyczno-historyczne jest nie-
wątpliwie Komisja Dydaktyczna przy Zarządzie głównym Polskiego Towarzystwa Histo-
rycznego działająca nieprzerwanie od 1932 roku25. Do jej zadań należy m.in. współpraca 
z władzami oświatowymi, ośrodkami kształcenia kandydatów do zawodu nauczyciela, 
ośrodkami doskonalenia nauczycieli historii, organizacja spotkań i zjazdów nauczycieli 
historii, współudział w wydawaniu czasopisma Wiadomości Historyczne, wspieranie 
nauczycieli historii w doskonaleniu swojego warsztatu dydaktycznego i w prowadzeniu 
badań naukowych, opieka zwłaszcza nad absolwentami specjalności nauczycielskiej roz-
poczynającymi pracę w szkole26.

Poza Komisją Dydaktyczną, działającą przy Polskim Towarzystwie Historycznym, okre-
sowo funkcjonowały również inne gremia naukowe skupiające środowisko dydaktyków 
historii, jak np. Komisja Dydaktyki Historii Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Aka-
demii Nauk działająca w latach 1985–1993 oraz po jej zamknięciu – Krajowa Komisja 
Dydaktyki Historii utworzona w 1994 roku. Do zadań wspomnianych Komisji należała 
m.in. integracja polskiego środowiska dydaktyków historii poprzez jego reprezentowa-
nie na zewnątrz, ułatwianie współpracy z historykami i władzami szkolnymi, inicjowanie 
i organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych dotyczących sze-
roko rozumianej edukacji historycznej, współpraca z Ministerstwem edukacji Narodowej 
i Sportu w kwestiach dotyczących nauczania historii27.

Na forum międzynarodowym polskie środowisko historyczne aktywizuje się w ramach 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Dydaktyków Historii (International Society of Hi-
story Didactics, skrót ISHD), założonego w 1980 roku w Tutzing, a zrzeszającego pra-
cowników naukowych zajmujących się problematyką edukacji historycznej oraz kształce-
niem i doskonaleniem nauczycieli historii28. Z Polski należą do niego m.in. Barbara Kubis, 

22 Patrz opis dyskusji podczas obrad sekcji VIII poświęconej nauczaniu historii: Pamiętnik VI Powszechnego 
Zjazdu Historyków Polskich w Wilnie 17–20 września 1935 r., II: Protokoły. Lwów 1936, s. 233–234, a także 
wystąpienie Franciszka Bujaka nt. przygotowania naukowego nauczyciela historii oraz Wisławy Knapowskiej 
o przygotowaniu pedagogicznym kandydatów na nauczycieli historii w szkołach średnich.
23 Patrz np. referat: SŁOWIKOWSKI, Tadeusz: Aktualny stan badań nad dziejami nauczania historii oraz po-
stulaty na przyszłość. In: Pamiętnik X Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie, 17–21 września 
1968 r., II: Referaty plenarne – sekcje VII–XI. Warszawa 1968, s. 205–213.
24 Patrz referat: gIeySZTOr, Aleksander – MATerNICKI, Jerzy: Niektóre problemy dydaktyczne studium hi-
storycznego w szkołach wyższych. In: SŁOWIKOWSKI, Tadeusz (ed.): Problemy dydaktyki historii w szkole śred-
niej i wyższej. XI Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Toruniu : Kolokwium Komisji Dydaktycznej PTH (Toruń, 
8 września 1974). Toruń 1974, s. 26–36.
25 Por. m.in. ZIeLeCKI, Alojzy: Komisja Dydaktyczna Zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Historycz-
nego. In: MATerNICKI, J. (ed.): Współczesna dydaktyka, s. 148.
26 Projekt regulaminu Komisji Dydaktycznej Zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego, przy-
jęty na posiedzeniu w dniu 3 kwietnia 1957 r. APAN Warszawa. Polskie Towarzystwo Historyczne. Komisja Dy-
daktyczna (lata 1948–1951, 1956–1959). Sygn. I–3, teczka nr 27 (strony nie numerowane).
27 MATerNICKI, Jerzy: Krajowa Komisja Dydaktyki Historii. In: TeNŻe (ed.): Współczesna dydaktyka, s. 158.
28 CeNTKOWSKI, Jerzy: Międzynarodowe Towarzystwo Dydaktyki Historii : International Society for History-
Didactics). In: MATerNICKI, J. (ed.): Współczesna dydaktyka, s. 191.
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Jerzy Centkowski, Adam Suchoński, grażyna Okła, Maria Kujawska, Joanna Wojdon, 
Danuta Konieczka-Śliwińska, grzegorz Chomicki, Barbara Wagner. Od roku 2012 przed-
stawiciel polskiego środowiska – prof. Joanna Wojdon pełni funkcję redaktora w głów-
nym periodyku Stowarzyszenia Yearbook – Jahrbuch – Annales, wydawanym corocznie.

Formy integracji środowiska dydaktyczno-historycznego

równie ważnym zapleczem instytucjonalnym polskiej dydaktyki historii, a jednocześ-
nie niezbędnym forum wymiany doświadczeń i prezentacji wyników badań jest rynek 
czasopism naukowych. Począwszy od 1933 roku funkcję fachowego czasopisma dydak-
tycznego dla szerokiego grona odbiorców (nie tylko ze świata nauki, ale także dorad-
ców metodycznych, a przede wszystkim dla nauczycieli pracujących w szkołach) pełnią 
Wiadomości Historyczno-Dydaktyczne, ukazujące się po II wojnie światowej pod nazwą 
Wiadomości Historycznych, a od 2006 roku jako Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Spo-
łeczeństwie29. Początkowo głównym wydawcą WH był Zarząd główny Polskiego Towarzy-
stwa Historycznego, później Ministerstwo Oświaty (Ministerstwo Oświaty i Wychowania, 
Ministerstwo edukacji Narodowej), Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych (póź-
niejsze Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne), w ostatnich latach – Spółka Wydawnicza 
Dr Josef raabe, a obecnie Agencja AS Józef Szewczyk30. Pismo to, w udany sposób łączy 
w sobie problematykę akademickiej dydaktyki historii z propozycjami rozwiązań prak-
tycznych, z tego względu znajduje swoich odbiorców nie tylko wśród naukowej kadry zaj-
mującej się kształceniem nauczycieli, ale również w środowisku nauczycieli pracujących 
w różnych typach szkół.

Od 2011 roku – dzięki uprzejmości redakcji – środowisko dydaktyczno-historyczne 
wypełnia swoimi artykułami i recenzjami jeden numer rocznie w wysoko punktowanym 
kwartalniku naukowym KLIO : Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym wy-
dawanego przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Poza recenzowanymi arty-
kułami syntetycznymi publikowane są w nim teksty o charakterze dyskusyjnym, recenzje 
i omówienia, noty bibliograficzne oraz dział zatytułowany Kronika naukowa poświęcony 
najważniejszym konferencjom naukowym, projektom edukacyjnym i innym wydarze-
niom z zakresu dydaktyki historii31.

Niewątpliwie jedną z ważniejszych form integracji środowiska dydaktyczno-historycz-
nego, zapewniającą możliwość zaprezentowania najnowszych badań i wymianę wzajem-
nych doświadczeń, są liczne konferencje i spotkania naukowe. Niemalże stałym patronem 
konferencji naukowych środowiska dydaktyczno-historycznego jest Polskie Towarzystwo 
Historyczne i Komisja Dydaktyczna przy Zarządzie głównym PTH. Początkowo organi-
zowane były wyłącznie w ramach powszechnych zjazdów historyków polskich, potem 
także pomiędzy zjazdami, ale do końca lat 70. XX wieku nie miały charakteru regular-
nego. W latach 1985–1993, dzięki inicjatywie wspomnianej wcześniej Komisji Dydak-
tyki Historii Komitetu Nauk Historycznych PAN, organizowano w miarę systematyczny 
cykl konferencji dydaktycznych w poszczególnych ośrodkach uczelnianych (m.in. w Kra-

29 Patrz strona internetowa redakcji Wiadomości Historycznych z Wiedzą o Społeczeństwie: http://aspress.com.
pl/historia.html (dostęp 20. 1. 2016).
30 rULKA, Janusz: Wiadomości Historyczne. In: MATerNICKI, J. (ed.): Współczesna dydaktyka, s. 417–418.
31 Patrz strona internetowa KLIO: http://www.klio.umk.pl/, (dostęp 20. 1. 2016).
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kowie, Toruniu, Poznaniu, rzeszowie, Opolu)32. W latach 90. XX wieku cykliczne spot-
kania o charakterze naukowym organizował m.in. ośrodek krakowski pod nazwą Szkoły 
Dydaktyków Historii33, w ostatnim czasie także ośrodek wrocławski w trójprzedmioto-
wym cyklu Edukacja – Kultura – Społeczeństwo34. Od 2003 roku nieprzerwanie każdego 
września spotkamy się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na Toruńskich 
Spotkaniach Dydaktycznych, organizowanych przez Zakład Dydaktyki Historii i Wiedzy 
o Społeczeństwie oraz Stowarzyszenie Oświatowców Polskich w Toruniu35.

Warto także wspomnieć o inicjatywie wykorzystującej nowoczesne formy komunika-
cji, zainicjowanej i prowadzonej przez Zbigniewa Osińskiego na platformie internetowej 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Baza wiedzy dla dydaktyków histo-
rii (http://kampus.umsc.lublin.pl) oprócz pełnych tekstów artykułów z zakresu dydak-
tyki historii zawiera także adresy stron przydatnych dla tej dziedziny wiedzy, informacje 
o publikacjach i badaniach dydaktyków polskich, a także listę adresową poczty elektro-
nicznej osób zarejestrowanych w bazie jako dydaktycy historii36.

Główne nurty badań naukowych i publikacje z zakresu dydaktyki historii

Polskie środowisko dydaktyczno-historyczne, zdaniem Jerzego Maternickiego, prowa-
dzi badania w czterech zasadniczych kierunkach. Pierwszy z nich to badania o charak-
terze historycznym nad dziejami edukacji historycznej i rozwojem myśli dydaktyczno-

-historycznej w poszczególnych epokach. Drugi to rozważania poświęcone teoretycznym 
i metodologicznym problemom dydaktyki historii, sposobom rozumienia historii, jej 
tradycji i społecznym funkcjom. Trzeci kierunek to badania empiryczne nad aktualną 
rzeczywistością edukacyjną i współczesną edukacją historyczną. Ostatni kierunek badań 

32 MATerNICKI, Jerzy: Konferencje dydaktyków historii. In: TeNŻe (ed.): Współczesna dydaktyka, s. 150.
33 MAZUr, Janina – ZIeLeCKI, Alojzy (edd.): Organizacja studiów pedagogicznych (stacjonarnych i zaocz-
nych) w uniwersytetach i wyższych szkołach pedagogicznych. Kraków 1996 oraz TyCHŻe (edd.): Praktyczne 
kształcenie kandydatów na nauczycieli historii. rzeszów 1998.
34 Z każdej konferencji ukazują się trzy oddzielne książki. Patrz np.: PAŃKO, grażyna – SKOTNICKA, Mał-
gorzata – TeCHMAŃSKA, Barbara (edd.): Edukacja 2010. Opole – Wrocław – Lublin 2011; TeCHMAŃSKA, 
Barbara – ZAWADKA, Marek (edd.): Kultura 2010. Opole 2011; TeCHMAŃSKA, Barbara – ZAWADKA, Ma-
rek (edd.): Społeczeństwo 2010. Opole 2011.
35 Każde spotkanie w Toruniu poświęcone jest odrębnej problematyce, a wygłoszone referaty i komunikaty 
są wydawane następnie w publikacji pokonferencyjnej: rOSZAK, Stanisław – STrZeLeCKA, Małgorzata – 
ZIÓŁKOWSKI, Mariusz (edd.): Tradycja i mity w edukacji historycznej w dobie reformy : I Toruńskie Spotka-
nia Dydaktyczne. Toruń 2004; rOSZAK, Stanisław – STrZeLeCKA, Małgorzata – WIeCZOreK, Agnieszka 
(edd.): Region w edukacji historycznej. Nauka – doradztwo – praktyka : II Toruńskie Spotkania Dydaktyczne. To-
ruń 2005; TyCHŻe (edd.): Źródła w edukacji historycznej : III Toruńskie Spotkania Dydaktyczne. Toruń 2006; 
rOSZAK, Stanisław – STrZeLeCKA, Małgorzata (edd.): Muzea i archiwa w edukacji historycznej : IV Toruń-
skie Spotkania Dydaktyczne. Toruń 2007; rOSZAK, Stanisław – STrZeLeCKA, Małgorzata – WIeCZOreK, 
Agnieszka (edd.): Polska – Europa – świat w szkolnych podręcznikach historii : V Toruńskie Spotkania Dydak-
tyczne. Toruń 2008; TyCHŻe (edd.): Miejsca pamięci w edukacji historycznej : VI Toruńskie Spotkania Dydak-
tyczne. Toruń 2009; TyCHŻe (edd.): Obraz, dźwięk i smak w edukacji historycznej : VII Toruńskie Spotkania 
Dydaktyczne. Toruń 2010; TyCHŻe (edd.): Parlament – konstytucja – demokracja w edukacji historycznej i oby-
watelskiej : VIII Toruńskie Spotkania Dydaktyczne. Toruń 2011; TyCHŻe (edd.): Wizualizacje historii : IX To-
ruńskie Spotkania Dydaktyczne. Toruń 2012; rOSZAK, Stanisław –STreLeCKA, Małgorzata – WIeCZOreK, 
Agnieszka – WrÓBeL, Łukasz (edd.): Kierunki badań dydaktycznych : Kierunki zmian edukacji historycznej : 
X Toruńskie Spotkania Dydaktyczne. Toruń 2013.
36 Patrz więcej na ten temat: OSIŃSKI, Zbigniew: Suplement – internetowa baza wiedzy z zakresu dydaktyki 
historii.Wiadomości Historyczne, 2007, 1, s. 12.
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stanowią badania porównawcze, dotyczące systemów edukacyjnych w różnych krajach37. 
Prezentacji wyników tych badań lub szerszych refleksji powstałych na ich kanwie doko-
nuje się m.in. na łamach zbiorowych syntez i autorskich opracowań podsumowujących 
aktualny stan dydaktyki historii w Polsce. Fundamentalną publikacją w tym zakresie jest 
wielokrotnie cytowana w niniejszym artykule praca zbiorowa Jerzego Maternickiego, 
Adama Suchońskiego i nie żyjącego już Czesława Majorki, pt. Dydaktyka historii38. Po 
raz pierwszy podsumowano w niej nie tylko najnowsze badania nad szkolną edukacją 
historyczną oraz metodami i środkami dydaktycznymi w nauczaniu historii, ale przede 
wszystkim zaprezentowano teoretyczne i metodologiczne podstawy dydaktyki historii. 
Cennym uzupełnieniem tej publikacji, zwłaszcza w odniesieniu do zmian, jakie dokonały 
się w nauczaniu historii po reformie systemu oświaty w Polsce w 1999 roku, jest opraco-
wanie o charakterze encyklopedycznym pod redakcją Jerzego Maternickiego – pt. Współ-
czesna dydaktyka historii. Zarys encyklopedyczny dla nauczycieli39. W kolejnych latach na 
rynku wydawniczym pojawiły się także trzy autorskie książki dydaktyków historii (Marii 
Kujawskiej, Alojzego Zieleckiego i Marii Bieniek) stanowiące ich indywidualne podsu-
mowanie najważniejszych przemian w nauczaniu historii w Polsce, zarówno w wymiarze 
teoretycznym, jak i praktycznym40. W 2006 roku środowisko krakowskie, skupione m.in. 
w ówczesnej Akademii Pedagogicznej im. Komisji edukacji Narodowej, zorganizowało 
ogólnopolską konferencję naukową poświęconą relacjom dydaktyki historii jako odrębnej 
dyscypliny akademickiej wobec wyzwań współczesności. Książka pokonferencyjna, która 
ukazała się w dwa lata później, dokumentowała ówczesny stan polskiej dydaktyki historii 
w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku i była znaczącym, całościowym opracowaniem 
na ten temat41. Ostatnim wydawnictwem o charakterze syntezy z zakresu dydaktyki histo-
rii jest seria Wydawnictwa Naukowego PWN, w ramach której ukazały się dwie książki: 
ewy Chorąży, Danuty Konieczki-Śliwińskiej i Stanisława roszaka, pt. Edukacja histo-
ryczna w szkole. Teoria i praktyka oraz Janusza Korzeniowskiego i Małgorzaty Macha-
łek pt. Edukacja obywatelska w szkole : Teoria i praktyka42. Stanowią one, jak do tej pory, 
najnowszą prezentację aktualnych problemów współczesnej dydaktyki historii w Polsce, 
wskazując m.in. na zupełnie nowe obszary refleksji, jakie pojawiły się w ostatnim cza-
sie, np. obecność mitów i stereotypów w edukacji szkolnej, edukacyjne znaczenie miejsc 
pamięci, zastosowanie nowych technologii w nauczaniu historii, rozwój pozaszkolnych 
form edukacji historycznej, takich jak edukacja muzealna czy edukacja archiwalna.

W obrębie wyróżnionych przez J. Maternickiego czterech głównych kierunkach badań 
historyczno-dydaktycznych dają się jeszcze wyodrębnić mniejsze nurty refleksji nauko-

37 MATerNICKI, Jerzy: Problemy, metody i funkcje dydaktyki historii. In: MATerNICKI, J. – MAJOreK, C. – 
SUCHOŃSKI, A.: Dydaktyka historii, s. 27–28.
38 MATerNICKI, J. – MAJOreK, C. – SUCHOŃSKI, A.: Dydaktyka historii.
39 MATerNICKI, J. (ed.): Współczesna dydaktyka.
40 KUJAWSKA, Maria: Problemy współczesnej edukacji historycznej. Poznań 2001; ZIeLeCKI, Alojzy: Wprowa-
dzenie do dydaktyki historii. Kraków 2007; BIeNIeK, Maria: Dydaktyka historii : Wybrane zagadnienia. Olsztyn 
2007.
41 KUDŁA, Lucyna – NOWArSKI, Czesław (edd.): Dydaktyka historii jako dyscyplina akademicka wobec wy-
zwań współczesności. Kraków 2008.
42 CHOrĄŻy, ewa – KONIeCZKA-ŚLIWIŃSKA, Danuta – rOSZAK, Stanisław: Edukacja historyczna 
w szkole : Teoria i praktyka. Warszawa 2008; KOrZeNIOWSKI, Janusz – MACHAŁeK, Małgorzata: Edukacja 
obywatelska w szkole : Teoria i praktyka. Warszawa 2011.
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wej nad zagadnieniami kluczowymi dla tej dziedziny wiedzy. Jednym z takich nurtów są 
badania nad modelem kształcenia nauczyciela historii. refleksja nad przygotowaniem 
nauczycieli historii towarzyszy bowiem rozwojowi polskiej dydaktyki historii już od 
czasów Komisji edukacji Narodowej. Jednak dopiero rozbudowa seminariów nauczy-
cielskich w XIX wieku, a przede wszystkim powołanie liceów pedagogicznych w latach 
30. XX wieku zainicjowało szerszą dyskusję na ten temat43. Zdecydowany rozwój badań 
naukowych nad optymalnym modelem kształcenia nauczycieli historii nastąpił wraz 
z rozwojem systemu oświaty w Polsce po II wojnie światowej, kiedy to nie tylko podej-
mowano analizę stanu i kierunków rozwoju kształcenia nauczycieli w Polsce Ludowej, 
ale zaczęto także interesować się tą problematyką w odniesieniu do wcześniejszych epok. 
Wśród wielorakich prac, zarówno w formie obszernych monografii, jak i mniejszych obję-
tościowo artykułów, można wyróżnić cztery zasadnicze kierunki refleksji. Pierwszy z nich 
to badania historyczne poświęcone nauczycielom historii, ich kwalifikacjom naukowym 
i dydaktycznym w poszczególnych okresach historycznych44. Drugi nurt stanowią bada-
nia dotyczące jednej z form kształcenia nauczycieli, takich jak np. seminaria nauczyciel-
skie, licea pedagogiczne czy wyższe szkoły pedagogiczne45. Trzeci nurt to z kolei badania 
poświęcone całościowemu procesowi kształcenia i doskonalenia nauczycieli, obejmują-
cemu nie tylko kształcenie kandydatów do zawodu nauczycielskiego, ale także rozwijanie 
kompetencji zawodowych nauczycieli już pracujących w szkole46. Ostatnią grupę badań, 
najbardziej rozległą, reprezentują prace poświęcone wybranym kompetencjom nauczy-
cieli historii oraz wynikającym z nich konsekwencjom dla procesu kształcenia i doskona-
lenia nauczycieli, także ze względu na przekształcenia systemu oświaty w Polsce47.

Problematyka badań nad modelem kształcenia nauczycieli historii w Polsce podejmo-
wana była także w ramach międzynarodowych lub ogólnopolskich spotkań naukowych, 
stanowiąc główny lub poboczny temat konferencji. Pierwszą tego typu całościową dys-
kusję nad kształceniem nauczycieli historii podjęto podczas międzynarodowej konfe-
rencji naukowej w Poznaniu, zorganizowanej w dniach 21–23 września 1995 roku pod 
hasłem Nauczyciel historii – ku nowej formacji dydaktycznej48. Istotny wkład w rozwój ba-
dań nad praktycznym kształceniem nauczycieli miał również ośrodek krakowski, który 

43 WÓJCIK-ŁAgAN, Hanna – ZIeLeCKI, Alojzy: Kształcenie nauczycieli historii. In: MATerNICKI, J. (ed.): 
Współczesna dydaktyka, s. 160–162.
44 Patrz m.in. ZWOLSKA, Wanda: Nauczyciele historii w gimnazjach galicyjskich w dobie autonomicznej 
(1867–1914). Rocznik Łódzki, 1971, 15, s. 183–199; gÓrCZyŃSKI, Wit: Nauczyciele historii w szkołach śred-
nich Królestwa Polskiego w latach 1815–1830. Rozprawy z Dziejów Oświaty, 1984, 26, s. 19–59.
45 Patrz m.in. NOWArSKI, Czesław: Akademickie kształcenie nauczycieli historii w Polsce (1945–1980). Kra-
ków 1999; DOrOSZeWSKI, Jerzy: Seminaria nauczycielskie w Polsce w świetle polityki oświatowej państwa 
(1918–1937). Lublin 2002; MŁyNArCZyK-TOMCZyK, Anita: Edukacja historyczna w liceach pedagogicznych 
(1944–1970) : Teoria i praktyka. Kielce 2009.
46 Patrz m.in.: WÓJCIK-ŁAgAN, Hanna: Nauczyciele historii szkół średnich i powszechnych w latach 
1918–1939 : kształcenie, dokształcanie, doskonalenie. Kielce 1999; KOŹMIAN, Danuta: Kształcenie i dokształ-
canie nauczycieli szkół podstawowych w województwie szczecińskim. Warszawa 1986; JArOWIeCKI, Jerzy – NO-
WeCKI, Bogdan – rUTA, Zygmunt (edd.): Kształcenie nauczycieli w Polsce Ludowej 1945–1975. Kraków 1983.
47 Patrz m.in. JULKOWSKA, Violetta: Kompleksowe przygotowanie nauczycieli i studentów historii do rea-
lizacji zadań edukacyjnych szkoły XXI wieku. In: JAWOrSKI, Tadeusz – BUrDA, Bogumiła – SZyMCZAK, 
Małgorzata (edd.): Nauczanie blokowe i zintegrowane przedmiotów humanistycznych w zreformowanej szkole. 
Zielona góra 2002, s. 73–83; STrZeLeCKA, Małgorzata: Nowe wyzwania w procesie kształcenia nauczycieli 
historii. In: rOSZAK, S. – STrZeLeCKA, M. – ZIÓŁKOWSKI, M. (edd.): Tradycja i mity, s. 289–301.
48 KUJAWSKA, Maria (ed.): Nauczyciel historii – ku nowej formacji dydaktycznej. Poznań 1996.
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dwukrotnie (w 1995 i 1997 roku) zorganizował tzw. Szkołę Dydaktyków Historii, po-
święconą dogłębnej analizie akademickiego kształcenia nauczycieli historii (m.in. przy-
gotowaniu studentów historii do lekcji próbnych, praktykom pedagogicznym, organizacji 
zajęć na specjalności nauczycielskiej)49.

Drugim, niezwykle istotnym dla rozwoju polskiej dydaktyki historii, nurtem badań są 
rozważania nad szkolnym podręcznikiem historii. Wśród różnorodnej problematyki pod-
ręcznikowej można wyróżnić kilka zespołów zagadnień, wokół których toczyła się dotych-
czasowa dyskusja i prowadzone były badania szczegółowe. Pierwszy zespół problemowy 
dotyczy szeroko rozumianej roli i funkcji szkolnego podręcznika historii, postrzeganych 
w kontekście celów, jakie ma urzeczywistniać, i warunków, w jakich spełnia swoje zada-
nie. Dyskusja w tym zakresie prowadzona jest niejako równolegle: w obrębie dydaktyki 
ogólnej (podręcznik szkolny) oraz dydaktyki historii (podręcznik historii)50. Drugi nurt 
badawczy zajmuje się przede wszystkim strukturą i treścią podręcznika, jego elemen-
tami składowymi, pełnionymi przez nie funkcjami oraz ich doborem i układem. Wyraź-
nie w tym nurcie wyodrębniają się także badania nad obecnością historii regionalnej 
w treściach i strukturze podręczników dla poszczególnych typów szkół51. Trzeci zespół 
problemowy związany jest z analizą rodzajów (typów) podręczników, zarówno na kanwie 
typologii wypracowanych na gruncie dydaktyki ogólnej, jak i szczegółowo w odniesieniu 
tylko do podręczników historii52. grupę czwartą stanowią badania nad formą graficzno-

-językową podręcznika. W jej zakres wchodzi także analiza szeroko rozumianej obudowy 
dydaktycznej, wyrażanie treści, ich przystępność, czytelność i edytorstwo oraz badanie 
recepcji treści podręcznika53. Odrębny zespół zagadnień stanowią metody i techniki ba-

49 MAZUr, Janina – ZIeLeCKI, Alojzy (edd.): Organizacja studiów pedagogicznych (stacjonarnych i zaocz-
nych) w uniwersytetach i wyższych szkołach pedagogicznych. Kraków 1996; TyCHŻe (edd.): Praktyczne kształ-
cenie kandydatów na nauczycieli historii. rzeszów 1998.
50 Na gruncie dydaktyki ogólnej ten nurt badań nad podręcznikiem odzwierciedlają prace: LeCH, Konstanty: 
Systemy nauczania. Warszawa 1964; OKOŃ, Wincenty: Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa 1984; 
SKrZyPCZAK, Józef: Podręcznik szkolny : wymagania, ocena, rozbudowa, metodyka stosowania. Poznań 2003. 
Natomiast w odniesieniu do podręczników historii szczegółowe badania i klasyfikacje pełnionych przez nie funkcji 
prowadzili głównie A. Zielecki, J. Maternicki i W. Kojs. Patrz prace: ZIeLeCKI Alojzy: Role i funkcje podręcznika 
historii. rzeszów 1984; TeNŻe: Wprowadzenie do dydaktyki historii. Kraków 2007; MATerNICKI, Jerzy: O nowy 
kształt edukacji historycznej. Warszawa 1984; KOJS, Wincenty: Uwarunkowania dydaktycznych funkcji podręcz-
nika. Warszawa 1975.
51 Por. prace m.in. ZUJeW, Dymitr: Podręcznik szkolny. Warszawa 1986; KOJS, W.: Uwarunkowania; KO-
SZeWSKA, Barbara (ed.): Z badań nad podręcznikiem szkolnym. Warszawa 1980; MAJOreK, Czesław: Struk-
tura informacji w podręczniku do nauczania historii. Wiadomości Historyczne, 1977, 3; MIKA, Jerzy: Koncepcja 
podręcznika historii regionalnej : Śląsk Opolski. In: KUJAWSKA, Maria (ed.): Podręcznik historii : perspektywy 
modernizacji. Poznań 1994, s. 129–132; PÓŁĆWIArTeK, Józef: Historia regionalna i lokalna w podręcznikach 
historii dla szkoły w Polsce XXI wieku. In: WALCZAK, Jan – ZIeLeCKI, Alojzy (edd.): Przeszłość w szkole przy-
szłości : Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Podręczniki historii dla szkoły XXI wieku”, Częstochowa 
20–22 V 1997. Częstochowa 1997, s. 125–136; BUrDA, Bogumiła: Koncepcja podręcznika regionalnego dla 
Środkowego Nadodrza. In: Tamże, s. 137–142.
52 Ogólne typologie rodzajów podręczników proponowanych na gruncie dydaktyki ogólnej przedstawił i sze-
roko omówił J. Skrzypczak w swojej pracy. Patrz: SKrZyPCZAK, Józef: Konstruowanie i ocena podręczników. 
Poznań – rzeszów 1997. W dydaktyce historii natomiast funkcjonują głównie typologie J. Maternickiegooraz 
koncepcja M. Kujawskiej. Por. prace: MATerNICKI, Jerzy: Trzy typy szkolnego podręcznika historii. Wiado-
mości Historyczne, 1975, 4, s. 162–169; KUJAWSKA, Maria: Podręcznik obudowany do nauczania i uczenia się 
historii. In: TAŻ (ed.): Podręcznik historii, s. 55–65.
53 Por. prace m.in.: ZIeLeCKI, Alojzy: Dydaktyczna koncepcja podręcznika historii i jego obudowy. In: WAL-
CZAK, J. – ZIeLeCKI, A. (edd.): Przeszłość w szkole przyszłości, s.13–29; gLIMOS–NADgÓrSKA, Anna: 
Krytyczna analiza koncepcji dydaktycznej podręczników szkolnych historii dla szkoły podstawowej obowiązują-
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dań podręczników historii na trzech etapach ich opracowywania, dające się podzielić na 
badania diagnostyczne, badania podczas pracy autorsko-wydawniczej, badania goto-
wych podręczników funkcjonujących w praktyce szkolnej54. Dość wyraźny nurt badawczy 
zajmuje się także badaniem możliwości wykorzystania podręczników w edukacji szkolnej 
oraz w samokształceniu ucznia55. Wśród podanych zagadnień dodatkowo można jeszcze 
wyróżnić charakterystyczne badania nad zagranicznymi podręcznikami historii56, bada-
nia sondażowe oceny i odbioru podręczników szkolnych wśród uczniów i nauczycieli57 
oraz badania nad narracją podręcznikową58.

W ostatnim dziesięcioleciu rozwinął się szczególnie także nurt badań nad dziejami 
edukacji historycznej w okresie po II wojnie światowej. Przemiany społeczno-polityczne 
w Polsce po 1989 roku, otwarcie archiwów i dostęp do materiałów źródłowych m.in. 
Polskiej Zjednoczonej Partii robotniczej czy Instytutu Pamięci Narodowej umożliwiły 
przeprowadzenie nowych poszukiwań badawczych i ukazanie rzeczywistości edukacyj-
nej Polskiej rzeczypospolitej Ludowej w świetle nowych interpretacji i ocen. Dotyczy to 
zarówno szerszych problemów, jak np. strategia wychowawcza w PrL czy ideologizacja 
komunistyczna szkolnej edukacji historycznej w tym okresie, jak i węższych zagadnień 
poświęconych nauczaniu historii w określonym typie szkół59. Oczywistym bodźcem po-
budzającym badania nad współczesną edukacją historyczną były także ostatnie reformy 
systemu oświaty w Polsce z lat 1999 i 2008/2009. Wprowadzone wówczas nowe rozwią-
zania organizacyjne (skrócono m.in. szkoły podstawowe, wprowadzono gimnazja i szkoły 
ponadgimnazjalne), programowe (pojawiła się Podstawa programowa kształcenia ogól-
nego), dydaktyczne czy egzaminacyjne niejako wymogły na środowisku dydaktyków 
historii zajęcie się tymi problemami i udzielenie wsparcia nauczycielom historii w rea-
lizacji nowych zadań, jak np. korelacja i integracja wiedzy, nauczanie blokowe, ścieżki 

cych w Polsce Ludowej w latach 1945–1980. Wiadomości Historyczne, 1984, 1, s. 55–65; KreUTZ, Mieczysław: 
Rozumienie tekstów. Warszawa 1968; BOLeCHOWSKA, Maria: recepcja treści podręczników do nauczania 
historii. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach : Zeszyt Katedry Pedagogiki, 4. Katowice 
1965; BIeNIeK, Maria: Obudowa dydaktyczna polskich podręczników historii 1795–1914. Olsztyn 2001.
54 Por. prace: ZACZyŃSKI, Władysław: Praca badawcza nauczyciela. Warszawa 1995; PArNOWSKI, Ta-
deusz: Merytoryczne i edytorskie problemy podręczników. Warszawa 1976.
55 SZyBKA, Czesław: Samodzielna praca uczniów na lekcjach historii. Warszawa 1964.
56 Patrz prace J. Centkowskiego dotyczące niemieckich podręczników historii. CeNTKOWSKI, Jerzy: Poszuki-
wanie nowoczesnego modelu podręcznika historii w Niemczech. In: KUJAWSKA, M. (ed.): Podręcznik historii, 
s. 87–93; TeNŻe: Współczesne niemieckie podręczniki historii. In: WALCZAK, J. – ZIeLeCKI, A. (edd.): Prze-
szłość w szkole przyszłości, s. 297–305 oraz inne prace na temat europejskich doświadczeń podręcznikowych, 
np.: KUŹNIAr, Marta: Współczesny podręcznik historii w Austrii. In: Tamże, s. 305–309; PAŃKO, grażyna: 
Obudowa dydaktyczna czeskich podręczników do historii z lat dziewięćdziesiątych. In: Tamże, s. 315–320.
57 Patrz prace: DĄBrOWA, Marian: Podręczniki szkolne w ocenie nauczycieli i uczniów. In: KUJAWSKA, M. 
(ed.): Podręcznik historii, s. 132–137; KUJAWSKA, Maria: Polskie podręczniki historii – rzeczywistość i per-
spektywa zmian. In: WALCZAK, J. – ZIeLeCKI, A. (ed.): Przeszłość w szkole przyszłości, s. 29–37.
58 Patrz: KONIeCZKA-ŚLIWIŃSKA, Danuta: Retoryka we współczesnych szkolnych podręcznikach historii. 
Poznań 2001; TOMALSKA, Halina: Współczesne uwarunkowania narracji w podręczniku historii. In: KUBIS, 
Barbara (ed.): Edukacja historyczna a współczesność : Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi dr. hab. Ada-
mowi Suchońskiemu w czterdziestolecie pracy dydaktycznej i naukowej oraz z okazji siedemdziesiątych urodzin. 
Opole 2003, s. 475–485.
59 OSIŃSKI, Zbigniew: Nauczanie historii w szkołach podstawowych w Polsce w latach 1944–1989 : Uwarunko-
wania organizacyjne oraz ideologiczno-polityczne. Toruń 2006; MŁyNArCZyK-TOMCZyK, Anita: Edukacja 
historyczna w liceach pedagogicznych (1944–1970) : Teoria i praktyka. Kielce 2009; WAgNer, Barbara: Stra-
tegia wychowawcza w PRL. Warszawa 2009; BryNKUS, Józef: Komunistyczna ideologizacja a szkolna edukacja 
historyczna w Polsce (1944–1989). Kraków 2013.
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międzyprzedmiotowe czy system egzaminów zewnętrznych60. Innym, znaczącym impul-
sem do rozwoju badań dydaktyczno-historycznych było niewątpliwie przystąpienie Pol-
ski do Unii europejskiej i związane z tym otwarcie się na edukację regionalną, edukację 
europejską oraz edukację międzykulturową. W kilku znaczących ośrodkach naukowych 
w Polsce zorganizowano wówczas konferencje naukowe (np. w Białymstoku, Zielonej 
górze, Częstochowie), podejmujące tę problematykę w odniesieniu do nauczania histo-
rii, poszukując genezy tych zjawisk m.in. w doświadczeniach polskiej szkoły okresu Dru-
giej rzeczypospolitej, jak i starając się odpowiedzieć na pytanie, jak należy współcześnie 
uczyć historii w warunkach integracji europejskiej i społeczeństwa wielokulturowego61.

Stałym obszarem refleksji polskiego środowiska dydaktyczno-historycznego, ale dość 
nierównomiernie rozwijającym się, ponieważ uzależnionym od ciągłych zmian, jakie wy-
wołuje dokonujący się postęp technologiczny, jest problematyka szeroko rozumianych 
mediów edukacyjnych i wykorzystania technologii informacyjnej w edukacji historycznej. 
W 2001 roku w Bydgoszczy, ówczesna Akademia Bydgoska (dzisiejszy Uniwersytet Kazi-
mierza Wielkiego) zorganizowała ogólnopolską konferencję naukową po raz pierwszy po-
święconą zagadnieniom multimediów w edukacji historycznej i społecznej. Dyskutowano 
tam m.in. o wpływie nowych mediów na teorię dydaktyki historii i wiedzy o społeczeń-
stwie, a także o wykorzystaniu komputera, internetu i innych środków audiowizualnych 
w nauczaniu historii62. Problematyka ta powróciła ponownie w 2012 roku, podczas mię-
dzynarodowej konferencji naukowej w Lublinie, kiedy to wspólnie historycy i archiwiści 
rozważali kwestię multimediów i źródeł historycznych w nauczaniu i badaniu63.

Trzeba również wspomnieć o zupełnie nowych obszarach badań dydaktyków historii, 
podejmowanych w ostatnich latach ze szczególnym natężeniem, a inspirowanych prob-
lematyką obecną w najnowszych poszukiwaniach nie tylko historyków, ale także przed-
stawicieli innych dyscyplin naukowych (socjologów, kulturoznawców, archeologów, hi-
storyków sztuki). Jest to m.in. kwestia obecności kobiet w programach i podręcznikach 
szkolnych64, zagadnienie pamięci w edukacji65, a także szeroko rozumiana edukacja mu-

60 Patrz np. KUJAWSKA, Maria (ed.): Uczeń w Nowej Szkole : Edukacja humanistyczna. Poznań 2002; 
PAŃKO, g. – WOJDON, J. (edd.): edukacja historyczna; JAWOrSKI, Tadeusz – BUrDA, Bogumiła – SZyM-
CZAK, Małgorzata (edd.): Nauczanie blokowe i zintegrowane przedmiotów humanistycznych w zreformowanej 
szkole. Zielona góra 2002; SrOgOSZ, Tadeusz – UrBANOWICZ, Beata (edd.): Nauczanie blokowe i zintegro-
wane w praktyce szkolnej. Częstochowa 2003; PAŃKO, grażyna – WOJDON, Joanna (edd.): Korelacja – inte-
gracja wiedzy – szansa dla ucznia. Wrocław 2006.
61 Por. np. KONOPKA, Hanna (ed.): Edukacja w procesie integracji europejskiej. Białystok 2003; BUrDA, Bo-
gumiła – HALCZAK, Bogdan (edd.): Wielokulturowość w nauczaniu historii. Zielona góra 2004; OKŁA, gra-
żyna: Wielokulturowość w nauczaniu historii w okresie drugiej Rzeczypospolitej. Kielce 2008; LeWANDOWSKA, 
Izabela: Historyczna świadomość regionalna : Z badań nad młodzieżą licealną Warmii i Mazur. Olsztyn 2003; 
BUrDA, Bogumiła – SZyMCZAK, Małgorzata (edd.): „Duża i mała ojczyzna” w świadomości historycznej, 
źródłach i edukacji. Zielona góra 2010.
62 rULKA, Janusz – TArNOWSKA, Barbara (edd.): Multimedia w edukacji historycznej i społecznej. Byd-
goszcz 2002.
63 AUSZ, Mariusz – SZABACIUK, Małgorzata (edd.): Multimedia a źródła historyczne w nauczaniu i badaniach. 
Lublin 2015.
64 Patrz np. SZyMCZAK, Małgorzata: Kobiety w polskich programach i podręcznikach do nauczania historii dla 
szkoły średniej po II wojnie światowej. Zielona góra 2011; CHMUrA-rUTKOWSKA, Iwona – gŁOWACKA-

-SOBIeCH, edyta – SKÓrZyŃSKA, Izabela (edd.): „Niegodne historii”? : O nieobecności i stereotypowych wi-
zerunkach kobiet w świetle podręcznikowej narracji historycznej w gimnazjum. Poznań 2015.
65 POPIOŁeK, Bożena – CHŁOSTA-SIKOrSKA, Agnieszka – KICIŃSKA, Urszula (edd.): Historia – pamięć – 
tożsamość w edukacji humanistycznej, 1: Historia i edukacja. Kraków 2013.
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zealna i edukacja w miejscach pamięci66. Na razie sygnalizowane są one pojedynczymi 
konferencjami czy publikacjami, ale wyraźnie można zaobserwować tendencję do ich 
rozwoju i bardziej pogłębionej refleksji w odniesieniu do dydaktyki historii.

Podsumowanie

Nie ulega wątpliwości, że niesprzyjającym aktualnie warunkom rozwoju polskiej huma-
nistyki, a co za tym idzie także dydaktyki historii, jest się w stanie przeciwstawić tylko 
silne środowisko naukowe, podejmujące nowoczesne prace badawcze i rozwijające się 
zarówno pod względem personalnym, jak i instytucjonalnym. Aby to było możliwe, ko-
niecznym wydaje się podjęcie szerokich, międzyuczelnianych badań nad polskim środo-
wiskiem dydaktyków historii w trzech powiązanych ze sobą obszarach: historycznym, 
teraźniejszym i przyszłościowym, dokumentujących nie tylko minione lata, ale wska-
zujących także aktualne kierunki rozwoju i nowe pola badawcze. Ze względu na upływ 
czasu sprawą niezwykle pilną jest opracowanie w poszczególnych ośrodkach naukowych 
dziejów zakładów/pracowni dydaktyki historii, ukazujących ich największe osiągnięcia, 
rozwój kadrowy, miejsce w strukturze uczelnianej. Z kolei ze względu na zmieniającą się 
rzeczywistość i postęp nauki historycznej (choć nie tylko jej samej) potrzebne wydaje się 
ponowne podjęcie kluczowych dla dydaktyki historii tematów badawczych, takich jak od-
powiedź na fundamentalne pytania po co uczyć historii, jak przygotować kreatywnych na-
uczycieli historii, w jaki sposób uczyć nowocześnie itp. W przeciwnym razie, nie tylko nie 
uda się wzmocnić polskiego środowiska dydaktyczno-historycznego, ale i nie zatrzyma 
się procesu jego rozpadu.

Summary

Contemporary Circle of History Didactics in Poland
Danuta Konieczka-Śliwińska

Without a doubt, the current unfavorable conditions of development of the Polish humanities, and in 
turn history education, can only be faced by a strong academic environment, one that conducts modern 
academic research and grows both personally and institutionally. To make this possible, widespread 
academic research needs to commence on the topic of Polish circles of history didactics, covering three 
inter-related fields: historical, contemporary and future-related, which would not only document the 
past, but also show current directions of development and new research fields. Given the time, it seems 
urgent for individual scientific units to work on the history and legacy of history education institutions 
that would highlight their major achievements, staff development and their place within university 
structures. On the other hand, given the changing reality and developments in historical research (as 
well as in other fields), it seems necessary to return to certain academic issues crucial for history edu-
cation, such as the fundamental question of the purpose of teaching history, ways of generating crea-
tive history teachers, methods of providing modern education, etc. Otherwise, not only will we fail to 
empower the Polish history teaching circles, but we will also fail to stop their disintegration.

66 KrANZ, Tomasz: Edukacja historyczna w miejscach pamięci : Zarys problematyki. Lublin 2009; WySOK, 
Wiesław – STĘPNIK, Andrzej (edd.): Edukacja muzealna w Polsce : Aspekty, konteksty, ujęcia. Lublin 2013.


