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Wszelkie dowody dzielności, wszelkie 
oznaki zacności odbijają się w przykładach 
przodków jakby w jakichś zwierciadłach. 
Bezpieczniej bowiem wybrać się w drogę, gdy 
przodem idzie przewodnik, gdy światło posuwa 
się przed nami, i wdzięczniejszy jest obraz oby-
czajów, który obfitująca w przykłady starożyt-
ność przepowiada.

Mistrz Wincenty tzw. kadłubek

Mojej Żonie Brygidzie
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Od autora

W ramach realizowanego w okresie od 24 września do 17 grudnia 
2010 r. projektu pt. „korzenie. Mała ojczyzna a tożsamość”, finansowane-

go przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie, Stowarzyszenie Historyczno-
-kulturalne „terra incognita” zainicjowało podprojekt „Moje miejsce na 
ziemi. Poznajemy własne miejsce zamieszkania”. jego celem było przygo-

towanie kilku scenariuszy lekcji historii, obejmujących wiedzę z historii 
regionalnej oraz praktyczne formy jej zastosowania w edukacji szkolnej 
na poziomie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych (zakres podstawo-

wy i rozszerzony), a ponadto zaprezentowanie ich nauczycielom podczas 
warsztatów w chojnie i Gryfinie. zachęcając nauczycieli do większego 
wykorzystania dziejów regionalnych w codziennej pracy, nasze stowa-

rzyszenie ma nadzieję pobudzić młodzież do samodzielnego poznawania 
przeszłości miejsca zamieszkania – własnej małej ojczyzny oraz pogłębić 
umiejętność samodzielnego pozyskiwania przez nią informacji wprost 
z otaczającego świata. Przykładowe scenariusze zaprezentowane podczas 
warsztatów stały się podstawą dla niniejszej publikacji. uzupełnione zo-

stały o uwagi i wskazówki dotyczące wykorzystania w szkolnej edukacji 
historycznej elementów dziejów regionalnych, a w zasadzie wielu mi-
krohistorii. ideę wspiera bibliografia przedmiotu. znajdą w niej Państwo 
więcej informacji szczegółowych o poruszonych tu zagadnieniach, a tak-

że materiały źródłowe i ikonograficzne, które ze względu na niewielki 
charakter publikacji nie mogły się, niestety, w niej znaleźć. Może zainspi-
rują Państwa – miłośników swojej ziemi – do zaproponowania własnych 
pomysłów. 

Pracą tą spełniam częściowo własne dawne oczekiwania adresowa-

ne do szkoły. od wczesnego dzieciństwa, dzięki moim Rodzicom, intere-

sowałem się dziejami Pomorza i nowej Marchii, zwłaszcza średniowiecz-

nymi. idea tej pracy narodziła się wiele lat temu i dorastała wraz z moim 
doświadczeniem nauczyciela szkolnego i akademickiego. Mam nadzie-

ję, że przedstawione tu pomysły i przykłady będą użyteczne w Państwa 
codziennej pracy i dalszym wzniecaniu miłości do małej ojczyzny wśród 
młodzieży. 
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uWaGi nad edukacją 
ReGionalną i lokalną 

Historia regionalna jest w obecnej szkole często pomijana. Wynika 
to przede wszystkim z dwóch przyczyn. Po pierwsze, z powodu zbyt ob-

fitej w treści nauczania podstawy programowej nie ma czasu na przed-

stawianie dziejów poszczególnych regionów dzisiejszej Polski. Problem 
ten potęguje się wobec centralizmu egzaminów zewnętrznych. ich treść 
– siłą rzeczy – nie może obejmować partykularnych historii regionalnych 
(Pomorza, Śląska, Mazowsza, nie mówiąc już o mniejszych jednostkach, 
jak ziemia kłodzka, nowa Marchia1). nauczyciele zostali postawieni w sy-

tuacji, w której – czemu trudno się dziwić, ze względu na system nagra-

dzania – prawie wyłącznie dążą do tego, aby ich uczniowie uzyskali jak 
najlepsze wyniki na testowych egzaminach. niestety, rezygnują przez to 
często (nie z własnej woli) z zadania ukazywania złożoności procesów dzie-

jowych na przykładach zaczerpniętych z historii regionalnej. Przykładach 
najlepszych, bo wszechobecnych i najłatwiej dostępnych, a dzięki temu 
najbardziej zrozumiałych. Przy okazji gubią także niejednokrotnie prze-

słanie rozbudzania zamiłowania do przeszłości, do ojczyzny (małej, jak 
i dużej) i do środowiska, w którym się żyje. 

drugi powód wynika z niedostatecznego przygotowania meryto-

rycznego oraz braku zainteresowania nauczycieli nauczaniem historii re-

gionalnej. Powoduje to, że na uniwersytetach mamy do czynienia jedynie 
ze znikomym zainteresowaniem specjalnościami i przedmiotami regio-

nalnymi. Brakuje też kursów i szkoleń o tematyce regionalnej dla nauczy-

cieli, a jeśli są organizowane, nie cieszą się dużą frekwencją. W przypad-

1 Ponadto mamy do czynienia z dysonansem między traktowaniem dziejów np. Małopolski i Po-

morza zachodniego, a przecież regiony nienależące dawniej do Polski również mają swoją historię, 
którą powinno się traktować równorzędnie z dziejami regionów rdzennie polskich.
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ku Pomorza i nowej Marchii problem jest o tyle większy, że kraje te, poza 
kilkoma dziesięcioleciami, nigdy do Polski nie należały. dlatego trudno 
znaleźć informacje czy odniesienia do nich w podstawie programowej 
i w podręcznikach. Skoro więc ustawodawca postawił akcenty na dzie-

jach ojczystych – polskich oraz powszechnych, to lepiej więcej czasu na 
lekcjach poświęcić materiałowi dotyczącemu tematów, które potencjalnie 
mogą znaleźć się na egzaminie.

Sytuacji tej nie zmieniła reforma z lat 1998/1999, która wprowadziła 
długo wyczekiwane egzaminy zewnętrzne, mająca na celu ujednolicenie 
kryteriów oceniania w skali całego kraju. Paradoksalnie, kwestię dziejów 
regionalnych, po okresie pewnego odrodzenia po transformacji syste-

mowej, ponownie zepchnęła w cień. nie zmieniło tego także równoległe 
wprowadzenie rozporządzeniem Men z dnia 15 lutego 1999 r. ścieżek 
edukacyjnych, między innymi Edukacji regionalnej – dziedzictwo kulturowe 
w regionie, które wraz z kolejną reformą w 2009 r. włączono ostatecznie do 
programu nauczania poszczególnych przedmiotów2. Podstawowym celem 

zreformowanej szkoły miało być przecież wychowanie człowieka znające-

go i rozumiejącego najbliższe otoczenie, otwartego na świat oraz toleran-

cyjnego3. najczęściej zatem treści regionalne przekazuje się uczniom na 
osobnych zajęciach, jak koło historyczne, co jednak nie wyczerpuje możli-
wości pedagogicznych regionalistyki4. Ponadto kolejną barierą w wykorzy-

stywaniu nauczania dziejów regionalnych w szkole jest, moim zdaniem, złe 
podejście do regionalizmu, wynikające chyba jeszcze z wprowadzanego po 
1945 r. jednolitego pod każdym względem (etnicznym, kulturowym itd.) 
scentralizowanego państwa, opierające się, według alojzego zieleckiego, 

2 M. Suchańska, Ścieżka edukacyjna – forma nauczania interdyscyplinarnego [w] Ścieżki edu-

kacyjne – teoria i praktyka. Materiały do wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, red.  

M. Suchańska, kielce 2003, s. 7; P. Migdalski, Schulgeschichtsbücher in Polen [w] Inventing 
the EU. Zur De-Konstruktion von „fertigen Geschichten” über die EU in deutschen, polnischen 
und österreichischen Schulgeschichtsbüchern, hrsg. ch. kühberger, d. Mellies, Schwalbach/
ts 2009, s. 47–48; d. konieczka-Śliwińska, Regionalizm, w szkolnej edukacji historycznej, 
twoja nowa era. Magazyn dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie, b.r. i m.w., s. 13.
3 o. Baranowska, M. Machałek, e. Szumocka, Edukacja Regionalna. Dziedzictwo Kulturowe 
Pomorza Zachodniego, Program ścieżki edukacyjnej, Gimnazjum I–III, Szczecin 2001, s. 4;  
M. Suchańska, Ścieżka edukacyjna – forma nauczania interdyscyplinarnego, s. 7.
4 na temat nauczania regionalizmu w szkole zob. a. zielecki, Regionalizm w reformowanej 
szkole polskiej, Wiadomości Historyczne, 2001, nr 1, s. 82–97; tenże, Wiedza o regionie wpro-

wadzeniem do edukacji historycznej, Wiadomości Historyczne, 2000, nr 4; Region w edukacji 
historycznej. Nauka – doradztwo – praktyka, red. S. Roszak, M. Strzelecka, a. Wieczorek 
(toruńskie Spotkania dydaktyczne ii), toruń 2005.
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na przekonaniu, że regionalizm może, dzięki ukazywaniu różnic i odrębno-

ści lokalnych, prowadzić do separatyzmów, w związku z czym należy przede 
wszystkim odkrywać wkład społeczności regionu na dorobek kultury, gospodar-
ki i historii narodu i państwa polskiego5. nie muszę dodawać, że z naszej po-

morsko-nowomarchijskiej perspektywy jest to czysty anachronizm.

Mimo wskazanych wyżej przeszkód, stawianych historii regional-
nej we współczesnej szkole, zainteresowanie nauczycieli regionalizmem 
nie zanikło zupełnie. Świadczy o nim wiele publikacji nauczycielskich na 
łamach „Wiadomości Historycznych” oraz w różnych tomach pokonfe-

rencyjnych. jednak, co chciałbym podkreślić, są one często elementem 
starania się o wyższy stopień awansu zawodowego. Mimo to doczekaliśmy 
się w ostatnich latach kilku ciekawych publikacji i inicjatyw, dotyczących 
dziejów Pomorza zachodniego, skierowanych zarówno do uczniów jak 
i nauczycieli. Są to podręczniki elżbiety Marszałek i olgi Baranowskiej, 
konkurs dla młodzieży zorganizowany przez Wyższą Szkołę ekonomiczno-
-turystyczną w Szczecinie6, konkurs „Moja mała ojczyzna. Moja miejsco-

wość, mój region” przygotowany przez zachodniopomorskie centrum 
doskonalenia nauczycieli i Muzeum narodowe w Szczecinie7, przewod-

nik i poradnik metodyczny Tajemnice krajobrazów Pomorza Zachodniego8, 

praca o powojennym Szczecinie Małgorzaty Machałek9 oraz odbywające 
się od 2008 r. konferencje edukacyjne przygotowane przez katarzynę 
Rembacką, których pokłosiem są ciekawe materiały10. Wskazane tu pu-

blikacje, aspirujące w niektórych przypadkach do miana podręczników, 
nie uwzględniają jednak podstawowej kwestii – pomijają różną charakte-

5 a. zielecki Regionalizm..., s. 96.
6 e. Marszałek, Pomorze Zachodnie, Warszawa 1999; taż, Mój region Pomorze Zachodnie: szko-

ła podstawowa, gimnazjum, Szczecin 2002; taż, Regulamin konkursu Młodzież na morzu. Rok 
2009/2010, Szczecin 2009–2010; o. Baranowska, Pomorze Zachodnie. Moja mała ojczyzna, 

Szczecin 2001.
7 Moja mała ojczyzna. Moja miejscowość, mój region, www.zcdn.edu.pl (dostęp 10.11.2010 r.)
8 Tajemnice krajobrazów Pomorza Zachodniego, Przewodnik dla dociekliwych, red. z. Głąbiń-

ski, Szczecin 2009; W. kamieniecka, z. Głąbiński, Tajemnice krajobrazów Pomorza Zachod-

niego, Poradnik metodyczny dla nauczycieli, Szczecin 2009.
9 M. Machałek, Szczecin 1945–1990, Moje miasto, Szczecin 2010.
10 Szczecin – źródła wiedzy o historii miasta. Od archeologii do czasów najnowszych. Pierwsza 
Konferencja Edukacyjna, Szczecin 9 XII 2008 r., red. k. Rembacka, Szczecin 2009; Szcze-

cin – historię tworzą ludzie. Druga Konferencja Edukacyjna, Szczecin 11 XII 2009 r., red. 

k. Rembacka, Szczecin 2010, materiały z trzeciej konferencji (iii konferencja edukacyjna 
„Szczecin i jego miejsca” – Szczecin, 10 grudnia 2010 r.) ukażą się latem 2011 r.
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rystykę poszczególnych ziem wchodzących obecnie w skład wojewódz-

twa zachodniopomorskiego, między innymi części ziem dawnej nowej 
Marchii. dlatego pozostaje mieć nadzieję, że w dającej się określić przy-

szłości ukaże się przeznaczona do użytku szkolnego synteza dziejów tego 
terenu, obudowana propozycjami dydaktycznymi i zawierająca gotowe 
materiały źródłowe. Będzie wykorzystywana w edukacji szkolnej nie tyl-
ko w placówkach w południowych powiatach województwa zachodniopo-

morskiego, ale przede wszystkim w województwie lubuskim.

dlaczego warto zatem zajmować się w szkole na lekcjach historii 
nie tylko dziejami regionalnymi? otóż historia regionalna (jak Pomorza 
zachodniego), lokalna (jak poszczególnych ziem czy powiatów) lub mi-
krohistoria (dotycząca poszczególnych osad), kryją w sobie wiele użytecz-

nych cech, ważnych w codziennej nauczycielskiej pracy. Przede wszystkim 
mogą służyć jako doskonałe przykłady i ilustracje wielkich światowych 
procesów dziejowych. ich namacalność powoduje lepsze zrozumienie oma-

wianych treści, które tym samym przestają być abstrakcyjne. to, że historii 
regionalnej nie ma na egzaminach zewnętrznych, nie oznacza, że nie mamy 
jej tam także wykorzystywać. omawiając na przykład budowle w stylu go-

tyckim, można odwołać się do znanych obiektów z własnej okolicy. tym 
bardziej, że to właśnie na nich najlepiej nauczyć uczniów rozpoznawania 
cech charakterystycznych i typowych. jeśli będą umieli wskazać cechy sty-

lu gotyckiego na przykładzie zabytków w chojnie, to poradzą sobie z tym 
i w krakowie, Pradze czy Paryżu. Warto też wymieniać przykłady regional-
ne ilustrujące inne procesy, jak urbanizacji czy industrializacji w XiX w. 

operowanie przykładami zaczerpniętymi z dziejów regionalnych 
pomaga ponadto uczniom przygotować się do egzaminów zewnętrznych 
oraz poszczególnych lekcji. Sprzyjają tej idei: metoda projektów oraz licz-

ne konkursy, w których można, a nawet należy wykorzystać wiadomości 
z dziejów lokalnych. cenne są zwłaszcza te, w których uczniowie piszą 
samodzielne prace.

znajomość dziejów regionalnych wpływa ponadto pozytywnie na 
poszanowanie tradycji regionalnych i lokalnych, na opiekę i przywiązywa-

nie wartości do pamiątek przeszłości oraz zabytków. dzięki wykorzysty-

waniu takich metod pracy jak wywiady, nawiązuje się międzypokoleniowe 
więzi. uzyskując wiedzę o własnym miejscu zamieszkania, uczniowie po-

znają tradycje i historie rodzinne, dzięki którym łatwiej im się zidentyfiko-
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wać z miejscem, rodziną, jej dziejami i pochodzeniem. Poza tym ich zna-

jomość łatwiej osadzić w relacjach bliskich niż w dziejach państw. Warto 
zwrócić jeszcze uwagę na fakt, że gdy młodzi ludzie będą przywiązani do 
własnej małej ojczyzny, łatwo z niej nie zrezygnują i po zdobyciu wykształ-
cenia powrócą do niej z głową pełną pomysłów. uczuciom przywiązania 
i identyfikacji, by nie używać wielu górnolotnych słów, towarzyszyć będą 
pytania: jak współtworzyć? jak rozwijać swą małą ojczyznę? 

W przypadku nauczania regionalizmu w województwie zachodnio- 
pomorskim trzeba jednak mieć cały czas na względzie fakt, że obejmuje ono 
tereny, które od schyłku Xii w. stanowiły praktycznie odrębne od Polski 
jednostki polityczne. zatem każdą ingerencję Polaków w te ziemie należy 
rozpatrywać w kategorii interwencji, najazdu lub działań dyplomatycznych. 
Przestrzegam tu przed eksploatowaniem wykreowanych po drugiej wojnie 
światowej mitów związanych z tzw. ziemiami odzyskanymi, uwypuklających 
słowiański, często utożsamiany z polskim, ich charakter. 

W odniesieniu do naszego regionu trzeba wziąć pod uwagę jesz-

cze to, że po ostatniej reformie administracyjnej w 1999 r. połączono ze 
sobą w ramach jednego powiatu dwa, nigdy wcześniej ze sobą niepo-

wiązane, terytoria skupione wokół pomorskiego Gryfina i nowomarchij-
skiej chojny. Granica między obu krainami przed 1945 r. przebiegała 
ujściowym odcinkiem rzeki Rurzycy (o który toczono w średniowieczu 
spory11), a w okolicy chojny – kilka kilometrów od niej na północ – w re-

jonie przysiółka Graniczna (dawniej Grenzhof). dziś już tylko ta nazwa za-

świadcza o biegnącej tu od połowy Xiii w. do 1945 r. granicy państwowej, 
a później administracyjnej. Procesy rozwoju dziejowego, zwłaszcza doty-

czące struktury społecznej, ustrojowej, gospodarczej, a także kulturalnej 
w obu tych krajach przebiegały podobnie. trzeba mieć jednak na uwa-

dze różnice, wynikające z różnej przynależności obu regionów: północny 
do Pomorza zachodniego (księstwo to istniało do 1637 r.), południowy 
do nowej Marchii. zatem podejmując się nauczania historii regionalnej 
na przykładzie naszego powiatu, wkraczamy na obszar tyleż ciekawy, co 
trudny i skomplikowany. Warto jednak zmierzyć się z wyzwaniem, do 
czego, być może, zachęcą Państwa zaproponowane poniżej przykładowe 
scenariusze lekcji historii dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

11 zob. e. Rymar, Spór graniczny księstwa zachodniopomorskiego z Nową Marchią nad dolną 
Rurzycą (XIII–XVII wiek) PzP 15, 2000, z. 2, s. 27–38.
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ScenaRiuSze lekcji

Poniżej przedstawiam cztery przykładowe scenariusze lekcji doty-

czące: państwa Mieszka i, kultury i sztuki, przemian społecznych i gospo-

darczych pełnego średniowiecza, a także propagandy w Polsce ludowej 
ukazanej na przykładzie mitologii tzw. ziem odzyskanych. tematy te ko-

respondują z następującymi punktami Podstawy programowej z historii na 
iii etapie edukacyjnym: temat pierwszy: pkt 13; temat drugi: pkt 12; temat 
trzeci: pkt 11, 14: 4; na iV etapie edukacyjnym: temat czwarty: pkt 8: 4, 11: 
1; temat piąty: pkt 11: 4; na iV etapie edukacyjnym – zakres rozszerzony: 
temat pierwszy: pkt ii 4: 2–5; temat drugi: pkt ii 8; temat trzeci: pkt ii 5: 
2–3; 6: 2; temat czwarty: pkt V 12: 1; 13: 1–3; temat piąty: pkt V 13: 1; 14: 
4; 15: 4–512. Przy poszczególnych lekcjach ze względu na ograniczenie 
objętości zrezygnowałem z podawania szczegółowych celów kształcenia, 
ogólne wskazując je w części „od autora”. Pokładam nadzieję w mądrych 
nauczycielach, którzy, twórczo korzystając z przedstawionych propozycji, 
sprecyzują szczegółowe cele operacyjne w zależności od wybranych tre-

ści kształcenia i możliwości swoich uczniów13.

12 Podstawa programowa z komentarzami, t. 4, Edukacja historyczna i obywatelska, b.r.w., 

b.m.w.
13 cele kształcenia ogólne i szczegółowe do nauczania historii regionalnej na przykładzie 
Pomorza zachodniego podają: o. Baranowska, M. Machałek, e. Szumocka, Edukacja Re-

ginalna..., s. 6–7.
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Lekcja 1
PańStWo MieSzka i

Metody: praca w grupie, wykład, rozmowa nauczająca, praca z mapą, I. 

praca z tekstem źródłowym. 

Środki dydaktyczne: tablica, zeszyt, mapa historyczna (Polska w cza-II. 

sach pierwszych Piastów), atlas historyczny, encyklopedia historycz-

na, teksty źródeł. 
typ lekcji: lekcja poświęcona opracowaniu nowego materiału. III. 

czas trwania: 90 minut.IV. 

Przebieg lekcji

czynności organizacyjno-porządkowe1. 

Rekapitulacja wtórna2. 

Rekapitulacja wtórna jest uzależniona od tematu poprzedniej lek-

cji. jeśli jej tematem byli Słowianie i ich plemiona, warto zapytać uczniów 
o pochodzenie Słowian, ich podział, ustrój (organizację plemienną) i reli-
gię.

 

nawiązanie do nowego tematu lekcji3. 

Wykład: nauczyciel wskazuje, że tworzenie państw na bazie ple-

mion wczesnośredniowiecznych było kolejnym etapem rozwoju społe-

czeństw. ich powstanie wiązało się z jednoczeniem władzy i podbojem ko-

lejnych plemion przez jedną dynastię. taki proces zaszedł także w Polsce, 
gdzie jednoczenia plemion w dorzeczy Warty, odry i Wisły podjęli się  
w X w. Piastowie. następnie informuje uczniów, że na dzisiejszej lekcji przyj-
rzą się państwu polskiemu w okresie, gdy wyłaniało się z mroków dziejów.

opracowanie nowego materiału.4. 

nauczyciel podaje uczniom temat lekcji oraz zagadnienia.
temat: Państwo Mieszka i

Źródła historyczne do dziejów państwa pierwszych Piastów1. 

ustrój państwa patrymonialnego2. 
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chrzest Mieszka i i jego poddanych3. 

terytorium państwa Mieszka i oraz stosunki z sąsiadami:4. 

walki Mieszka o Pomorzea) 

bitwa pod cedyniąb) 

wojny o Śląsk i przyłączenie krakowac) 

dokument d) Dagome iudex

nauczyciel prezentuje krótko źródła do najstarszych dziejów Polski: 
kroniki Widukinda, thietmara, Galla anonima, kosmasa. Wskazuje ich 
wartość poznawczą.

następnie rozdaje encyklopedie i prosi uczniów o wyszukanie ha-

sła monarchia patrymonialna. Wspólnie z uczniami omawia krótko ustrój 
państwa patrymonialnego, wskazując jego charakterystyczne cechy.

następnie nauczyciel rozdaje uczniom teksty źródłowe dotyczą-

ce wzmianek o chrzcie Mieszka i: kroniki thietmara, kosmasa i Galla 
anonima14.

uczniowie mają odpowiedzieć na pytania:
– Skąd przybyło chrześcijaństwo do Polski?
– kim była i kiedy przybyła do Polski dobrawa?
– jaką rolę w rozpowszechnianiu chrześcijaństwa pełniła dobrawa?
– W jaki sposób udało się jej skłonić Mieszka do chrztu?
– z czego wynikają różnice w postrzeganiu przez kronikarzy czeskiej 

księżniczki?

nauczyciel powinien kierować odpowiedziami uczniów tak, aby uzy-

skać odpowiedź na pytanie o przyczyny i skutki chrztu Polski. należy wskazać 
i podkreślić, że władcy w okresie kształtowania państwa potrzebowali nowej 
religii dla wzmocnienia własnej pozycji. W świetle zasad religii chrześcijań-

skiej stawali się osobami nietykalnymi. tylko im oraz skupionym wokół nich 
centrom politycznym przysługiwała kontrola informacji, ponieważ ochrzczo-

ny książę zyskiwał na swoje usługi jedyną, ówcześnie mającą umiejętność 
pisma grupę społeczną – duchowieństwo. nauczyciel powinien też wska-

14 Wskazywane tu źródła są przetłumaczone na język polski: Kronika Thietmara, opr. M.z. 
jedlicki, Poznań 1953; Kosmasa Kronika Czechów, przeł. M. Wojciechowska, Warszawa 
1968; anonim tzw. Gall, Kronika polska, przeł. R. Grodecki, opr. M. Plezia, Wrocław 71999. 
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zać międzynarodowe aspekty decyzji Mieszka, między innymi uniwersalny 
charakter chrześcijaństwa w ówczesnej europie, oraz zwrócić uwagę na to,  
że X w. był okresem formowania się i wejścia państw europy Środkowej 
i Wschodniej (Polska, dania, Ruś, Węgry) do świata chrześcijańskiej cywili-
zacji europejskiej. nie należy jednak podkreślać antyniemieckiego charakte-

ru misji, która wyszła z czech, jak czyniono to dawniej15.

Przechodząc do czwartego zagadnienia, nauczyciel wskazuje, że 
prawdopodobnie w kręgu głównych zainteresowań Mieszka i od samego 
początku jego panowania znajdowało się Pomorze. Przyczyną tego stanu 
rzeczy była przypuszczalnie chęć osiągnięcia dostępu do bogatych mię-

dzynarodowych emporiów handlowych, jak Wolin, Szczecin, kołobrzeg, 
a przez nie uzyskania kontaktu ze światem. Warto dodać, że Piastowie 
często pozyskiwali fundusze na swoją działalność ze sprzedaży niewolni-
ków, głównie do arabskiej części Półwyspu iberyjskiego, co potwierdzają 
liczne znaleziska monet arabskich – dirhemów. 

  nauczyciel rozdaje uczniom teksty źródłowe dotyczące siły zbroj-
nej, walk Mieszka i i granic jego państwa:

– Fragment relacji ibrahima ibn jakuba oraz Galla anonima o sile 
zbrojnej państwa Mieszka16.

– Fragment kroniki thietmara oraz żywota św. Wojciecha autorstwa 
Brunona z kwerfurtu z opisem bitwy pod Cidini.

– tłumaczenie dokumentu Dagome iudex17.

uczniowie otrzymują także fragment dokładnej mapy topograficz-

nej wyobrażającej okolice cedyni18, mają też do dyspozycji ścienną mapę 

15 cele, jakie przyświecały władcom średniowiecznym, którzy przyjmowali chrzest, podsu-

mował ostatnio, celnie uwypuklając znaczenie dla budowy państwa, Przemysław urbańczyk, 
Władza i polityka we wczesnym średniowieczu, Wrocław 2000, s. 146–202, zwłaszcza 188 nn.
16 Wiek V–XV w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli hi-
storii i studentów, opr. M. Sobańska-Bondaruk, a.B. lenard, Warszawa 1997, nr 37, 154, s. 85–86.
17 G. labuda, Słowiańszczyzna starożytna i wczesnośredniowieczna, Poznań 1999, s. 
154–161; Bruno z kwerfurtu, Świętego Wojciecha żywot drugi, tłum. B. kürbis, [w] W krę-

gu żywotów świętego Wojciecha, red. jan a. Spież, kraków 1997, s. 94 lub tenże, Święte-

go Wojciecha Żywot Drugi, [w] Piśmiennictwo czasów Bolesława Chrobrego, przeł.  
k. abgarowicz, Warszawa 1966, s. 99.
18 Może to być mapa wojskowa lub stare niemieckie Messtichblatty dostępne w internecie lub 
z Google maps, najlepiej zdjęcie satelitarne. należy zwrócić uwagę, że w XViii w. dokonano regu-

lacji koryta odry, w związku z czym nastąpiło jego oddalenie od podnóża karpat cedyńskich.
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historyczną (Polska w czasach pierwszych Piastów) lub atlas historyczny.
nauczyciel dzieli klasę na grupy 4–5-osobowe.

zadaniem każdej z grup jest przygotowanie pisemniej odpowiedzi 
na następujące pytania:

– z czego się składały i jak liczne były siły zbrojne Mieszka i?
– jakie były przyczyny najazdu Hodona?
– jaki był przebieg bitwy? – warto poprosić uczniów o próbę rekon-

strukcje bitwy na podstawia skromnych źródeł pisanych i mapy.
– W jaki sposób Mieszko i pokonał najeźdźców?
– jakie skutki przyniosło zwycięstwo Polsce?
– jak w źródłach ukazany został stosunek Mieszka i do cesarza?
– Gdzie na odcinku pomorskim przebiegała granica państwa 

Mieszka?
– jakie ziemie wchodziły w skład państwa Mieszka i w końcu jego 

panowania?

liderzy grup prezentują odpowiedzi. Warto podkreślić, że przy-

jęcie pomorskiej – cedyńskiej – lokalizacji Cidini, pozwoliło przyjąć tezę 
mówiącą, że bitwa ze względu na to, iż stoczono ją na terenie podległym 
Mieszkowi i, świadczyła o wcześniejszym posiadaniu przez niego Pomorza. 
zwycięstwo to miało potwierdzić polskie panowanie nad Pomorzem.

Rekapitulacja pierwotna5. 

nauczyciel zadaje pytania uczniom: 
– jakie znaczenie miała jednostka w kreowaniu państw średnio-

wiecznych? 
– jakie były największe zasługi Mieszka i dla Polski?

zadanie domowe (do wyboru)6. 

– Poszukać we własnym najbliższym otoczeniu współczesnych wy-

razów wdzięczności lub kultu dla twórcy państwa polskiego. zasta-

nowić się, dlaczego Mieszko i został upamiętniony?
– Wypełnić drzewko decyzyjne na temat: czy Mieszko i słusznie po-

stąpił, wprowadzając we własnym państwie chrześcijaństwo?

ocena uczniów7. 

nauczyciel ocenia pracę uczniów na lekcji według ustalonych kryteriów.
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Lekcja 2
kultuRa i Sztuka PełneGo ŚRednioWiecza

Metody: praca w grupie, wykład, rozmowa nauczająca, drama, burza I. 

mózgów, praca z materiałem źródłowym. 
Środki dydaktyczne: tablica, zeszyt, mapa historyczna (Polska w cza-II. 

sach pierwszych Piastów), encyklopedia historyczna, słownik wyra-

zów obcych, teksty źródeł. 
typ lekcji: lekcja poświęcona opracowaniu nowego materiału.III. 

czas trwania: 90 minut.IV. 

Przebieg lekcji

na poprzedniej lekcji nauczyciel powinien zlecić uczniom przy-

gotowanie i wstępne opracowanie następujących zagadnień: okoliczne 
klasztory (takich zakonów jak cystersi, augustianie, cysterki, templariu-

sze, joannici), zamki (Soltzenburg koło Morynia, Swobnica, Widuchowa) 
i sławne miejsca pielgrzymkowe (np. chojna, Garnowo) oraz zebranie 
informacji o pobliskich zabytkach architektury romańskiej i gotyckiej.

czynności organizacyjno-porządkowe1. 

Rekapitulacja wtórna2. 

nawiązanie do nowego tematu lekcji3. 

nauczyciel przypomina uczniom, że średniowiecze było epoką, kiedy 
powstał układ państw w europie zbliżony do dzisiejszego. Był to również czas, 
gdy kształtowało się poczucie pewnej więzi europejskiej opartej na uniwersa-

lizmie jej kultury. czy uczniowie potrafią wymienić cechy wspólne kultury 
europejskiej w średniowieczu? Problematyka ta będzie tematem tej lekcji.

opracowanie nowego materiału4. 

nauczyciel podaje uczniom temat lekcji i zagadnienia:
temat: kultura i sztuka średniowiecza

uniwersalizm kultury średniowiecznej1. 

idea imperium rzymskiego – papiestwo i cesarstwoa) 

chrześcijaństwob) 

łacina językiem „urzędowym” europyc) 
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edukacja w średniowieczu:2. 

szkołya) 

uniwersytetyb) 

zakony:3. 

kontemplacyjne: benedyktyni, cystersia) 

żebrzące – mendykanci: dominikanie, franciszkanieb) 

kanonickie: norbertanie – kanonicy regularnic) 

rycerskie: templariusze, joannici, krzyżacyd) 

kultura dworska i rycerska4. 

Ruch pielgrzymkowy5. 

architektura i sztuka6. 

styl romańskia) 

styl gotyckib) 

nauczyciel rozdaje uczniom encyklopedie i słowniki oraz prosi ich 
o odszukanie definicji słów: uniwersalizm oraz uniwersalny, wyjaśniając, że 
ich rozumienie jest kluczem do odkrycia cech średniowiecznej kultury eu-

ropejskiej. uczniowie prezentują je najlepiej własnymi słowami. następnie 
nauczyciel omawia krótko edukację średniowieczną. zwraca przy tym uwa-

gę na istnienie w miastach naszego regionu dobrze zorganizowanej sieci 
parafialnej. Warto podać przykład chojny, w której istniał wieniec kaplic 
typowych dla miast średniowiecznych, w kościołach liczne altarie (ołtarze) 
oraz bractwa religijne, a także szkoła. trzeba też dodać, że przy miejsco-

wym kościele parafialnym istniała biblioteka licząca w 1717 r. 346 wolumi-
nów. Przy parafiach działały szkoły parafialne. Prawdopodobnie najstarszą 
w naszym regionie była placówka w Gryfinie, przy kościele św. Mikołaja, 
wspominana od 1292 r., w której część uczniów pobierała naukę dzięki spe-

cjalnemu stypendium utworzonemu przez radę miejską.
Warto zapytać uczniów, jakie znają wezwania współczesnych kościo-

łów i kaplic (burza mózgów). Można je wypisać na tablicy. trzeba wspomnieć, 
że tak zwane patrocinia (pierwotnie oznaczało kościół, w którym w ołtarzu 
były relikwie, a jeśli ich nie było, świątynie dedykowano Bogu lub wydarze-

niom i przedmiotom związanym z jego życiem lub działalnością19) nie doty-

czyły tylko samych kościołów, ale też wezwań ołtarzy, bractw religijnych (np. 
bractwo wypędzonych w Gryfinie, wspominane od 1327 r.) oraz altarii. 

19 e. Rymar, Patrocinia w nowomarchijskiej części diecezji kamieńskiej (XIII–XVI w.), [w] tenże, 
Biskupi – mnisi – reformatorzy. Studia z dziejów diecezji kamieńskiej, Szczecin 2002, s. 216.
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nauczyciel pyta uczniów o wiadomości na temat zakonów działa-

jących w okolicy. uczniowie prezentują przygotowane materiały. należy 
zwrócić uwagę na podział zakonów na różne odłamy oraz ich działalność nie 
tylko duszpasterską, ale przede wszystkim zasługi w rozwoju gospodarczym 
– cystersi, templariusze, joannici (komandorie tych ostatnich, znajdujące się 
na naszym terenie: Rurka, chwarszczany, Golice, miały typowo gospodarczy 
charakter, wyjątkiem jest zamek w Swobnicy, do którego w 1382 r. joannici 
przenieśli komandorię z Rurki po jej zniszczeniu w 1373 r. przez mieszkań-

ców chojny). Warto wskazać też okoliczności kasacji templariuszy oraz do-

dać, że ich posiadłości na naszym terenie przejęli joannici. istotną kwestią 
jest wskazanie różnic między poszczególnymi zakonami, nie tylko w regu-

łach, ale też w ubiorze.
Przy 4. punkcie lekcji (kultura dworska i rycerska) warto wskazać, że 

na naszym terenie nie istniały w zasadzie siedziby dworu panującego, a jedy-

ny zamek należący do władców – Soltzenburg, istniał krótko i pełnił właści-
wie jedynie funkcję administracyjną i militarną. Ponadto oba regiony były po-

łożone peryferyjnie we własnych państwach, co powodowało, że nie rozwijała 
się tutaj kultura dworska. zapewne trochę lepiej było w kwestii kultury rycer-

skiej, gdyż w toku kolonizacji niemieckiej w Xiii i XiV w. osiadło tutaj wiele 
rodów rycerskich, przynosząc zapewne z zachodu nie tylko prawo feudalne, 
ale i elementy kultury rycerskiej. jednym z jej najciekawszym elementem 
były turnieje rycerskie (np. w pobliskim kostrzynie20 czy w Szczecinie) oraz 

pieśni miłosne (tzw. minnesang21), religijne i okolicznościowe. Warto wska-

zać jeden przykład – otóż w 1372 r. pod murami chojny poległ przy próbie 
zdobycia miasta książę szczeciński kazimierz iii, ugodzony bełtem (strzałą) 
z kuszy w szyję, a wydarzenie to opisuje zachowana pieśń średniowieczna, 
a także ikonografia, między innymi międzywojenny notgeld. Warto zastoso-

wać tu metodę dramy, aby ukazać dramat księcia. Można także wykorzystać 
dramę innych charakterystycznych dla rycerstwa obrzędów, jak pasowania 
na rycerza lub turnieju rycerskiego. ciekawe źródłowe opisy tych wydarzeń 
są powszechnie dostępne22. 

W nawiązaniu do kolejnego punktu lekcji nauczyciel powinien 
wskazać, że na fali nowej pobożności – devotio moderna – rozwijały się od 
20 B.W. Brzustowicz, Margrabia Jan z Kostrzynia i turnieje rycerskie, nRHa 4, 1997, s. 29–39.
21 Pieśni najważniejszych minnesingerów są obecnie dostępne także w języku polskim, zob. 
Arcydzieła niemieckiego średniowiecza, red. j. Starnawski, łódź 1994; Minnesang. Niemiecka 
średniowieczna pieśń miłosna, przeł. a. lam, Warszawa 1997.
22 Wiek V–XV w źródłach, nr 153, 154, s. 272–274.



23

Moja mała ojczyzna

schyłku XiV w. nowe formy kultu, opozycyjne wobec wcześniejszego ze-

wnętrznego formalizmu celebry, polegające na naśladowaniu chrystusa. 
na Pomorzu oraz w nowej Marchii w tym okresie rozwijał się kult pątniczy. 
najsławniejszym miejscem pielgrzymkowym w tej części europy były Góra 
chełmska pod koszalinem oraz Wilsnack (na południe od Berlina). na na-

szym terenie takie lokalne ośrodki kultu rozwinęły się w chojnie – w klasz-

torze augustianów, Garnowie oraz w Binowie w Górach Bukowych.
ostatnia, najobszerniejsza część lekcji zostanie poświęcona sztuce 

romańskiej i gotyckiej. Skupimy się tutaj na architekturze ze względu na 
wybitne obiekty istniejące w tym regionie i reprezentujące te style. 

nauczyciel wprowadza uczniów do tematu, wskazując korzenie 
stylu romańskiego, wywodzące się z architektury karolińskiej, rzekomo 
naśladującej styl rzymski – romański, oraz jego rozprzestrzenianie się 
wraz z chrześcijaństwem. Wskazuje dwa podokresy funkcjonowania tego 
stylu w Polsce: przedromański X–Xi w., romański Xi–Xiii w. Podobnie na-

uczyciel charakteryzuje ogólnie styl gotycki i jego narodziny we Francji 
w okresie tak zwanego renesansu Xii w. Wyjaśnia etymologię nazwy go-

tyk, którą rozpowszechnił w XVi w. Giorgio Vasari.
uczniowie na przygotowanych przykładach (jeśli jest czas i moż-

liwość można też wyjść do obiektu w danej miejscowości, np. do gotyc-

kich kościołów: fary w chojnie, Gryfinie – elementy romańskie – kaplicy 
pw. św. Gertrudy w chojnie, kaplicy pojoannickiej w chwarszczanach) 
omawiają ich cechy charakterystyczne. Przestrzegam przed popełnianym 
powszechnie błędem mówiącym, że obiekt, w którym zastosowano łuk 
ostry, jest wybudowany w stylu gotyckim oraz że w gotyku jako budulec 
występuje cegła, zaś w romanizmie kamień. Przeczą temu przykłady kate-

dry w kamieniu Pomorskim i kościoła klasztornego w kołbaczu. obydwa 
w pierwszej fazie romańskiej były wznoszone od razu z cegły. zresztą styl 
gotycki narodził się we Francji jako styl architektury kamiennej. kolejna 
uwaga dotyczy bezrefleksyjnego, błędnego zaliczania prostych wiejskich 
kościółków, pochodzących z Xiii–XV w., do stylu gotyckiego. najczęściej 
reprezentują one wypracowany jeszcze w romanizmie schemat małego 
kościoła salowego, do którego z biegiem czasu dodano detale gotyckie, 
jak ostrołuki czy maswerkowe dekoracje. należy również zwrócić uwagę, 
że im wcześniejszy obiekt w naszym regionie, tym sposób obróbki kamie-

nia i regularny układ warstw są bardziej precyzyjne. W obiektach z Xiii w. 
jest to doskonale widoczne, na przykład w kaplicy templariuszy w Rurce, 
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w świątyniach w Baniach, cedyni, Gryfinie, Mętnie (dużym23), Starym 

objezierzu24. W obiektach wzniesionych w drugiej połowie XiV  w. i póź-

niejszych mamy ledwo co przepołowione granitowe głazy, na przykład 
w Mętnie (małym). Wynika to z coraz powszechniejszego wykorzystania ce-

gły oraz kryzysu ekonomicznego, który dotknął tę część europy w XiV  w. 
cechy te wypisujemy na tablicy. Rekapitulując, nauczyciel powinien podsu-

mować cechy obu stylów, zwłaszcza gotyckiego, do których zalicza się: 
System przypór1. 

System baldachimowy2. 

Ścianę diafoniczną (jako element systemu baldachimowego)3. 

technikę grubego muru (pozostałość romańska) wykorzystywaną dalej na 4. 

Pomorzu i w nowej Marchii, ze względu na specyfikę regionu
Wszystkie one są doskonale widoczne zwłaszcza w częściowo zruj-

nowanych lub odbudowywanych obiektach, jak w kaplicy św. Gertrudy 
oraz farze w chojnie, które tym samym odsłaniają tajniki ich konstrukcji.

Spośród ciekawostek należy wskazać tajemnicze szachownice na 
kamieniach kościółków wiejskich, zachowany oryginalny ołtarz i freski ro-

mańskie w Moryniu oraz ciekawy późnoromański portal z guzami w klaszto-

rze cedyńskim. Warto zwrócić też uwagę na zachowane w naszym regionie 
odwzorowania w architekturze wiejskiej wybitnych przykładów architektu-

ry miejskiej. Freski gotyckie zachowały się natomiast wraz z bogatym deta-

lem architektonicznym w farze chojeńskiej i kaplicy w chwarszczanach.
 

Rekapitulacja pierwotna5. 

Pogadanka na temat: jak kultura średniowieczna wpływała na ży-

cie społeczeństwa i jednostki? jakie elementy kultury średniowiecznej 
dotrwały w codziennym życiu do dziś? 

zadanie domowe (do wyboru)6. 

 uczeń ma naszkicować przekrój modelowego kościoła romańskiego –

oraz gotyckiego i opisać jego fragmenty.

23 obecnie istnieje jedna wieś Mętno, jednak dla lepszego rozróżnienia obu wchodzących 
w jej skład średniowiecznych osad stosuję tu wyróżnik duży – dla dużej niemieckiej wsi 
kolonizacyjnej i mały – dla mniejszej osady słowiańskiej. Pod tymi nazwami Mętno Małe 
i Mętno duże osady te wystąpiły już w księdze ziemskiej z 1337 r.
24 Warto wspomnieć o specyficznych zachowanych na naszym terenie kościołach wiejskich, 
reprezentowanych m.in. przez obiekty w Mętnie (dużym) i Starym objezierzu, które cha-

rakteryzują się szerszą od nawy wieżą.
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  Wymienić przykłady sztuki romańskiej i gotyckiej w Polsce i euro-–

pie (można polecić wykorzystanie internetu).

ocena uczniów7. 

nauczyciel ocenia pracę uczniów na lekcji według ustalonych kryteriów.

Lekcja 3
PRzeMiany SPołeczne i GoSPodaRcze 

PełneGo ŚRednioWiecza

Metody: praca w grupie, wykład, rozmowa nauczająca, burza mózgów, I. 

praca z mapą, praca z tekstem źródłowym. 
Środki dydaktyczne: tablica, zeszyt, mapa historyczna (Polska II. 

w Xiii w.), teksty źródłowe, plany wsi średniowiecznych. 
typ lekcji: lekcja poświęcona opracowaniu nowego materiału. III. 

czas trwania: 45 minut.IV. 

Przebieg lekcji

na poprzedniej lekcji nauczyciel powinien zlecić uczniom przygo-

towanie i opracowanie następujących zagadnień: plany okolicznych wsi 
(np. osinów dolny, lisie Pole, nawodna, Mętno (duże i małe), Marwice, 
Baniewice, wsi o cechach miejskich (Wełtyń, Widuchowa, Boleszkowice); 
plany starych miast w Gryfinie, cedyni, chojnie, trzcińsku-zdroju, Baniach, 
Moryniu, Mieszkowicach25. uczniowie powinni sobie też przypomnieć wia-

domości o czasie powstania kościołów w poszczególnych miejscowościach.

czynności organizacyjno–porządkowe1. 

Rekapitulacja wtórna2. 

nawiązanie do nowego tematu lekcji3. 

nauczyciel w formie miniwykładu nawiązuje do faktu, że średnio-

wiecze jest nie tylko okresem, kiedy powstaje, zbliżona do dzisiejszej, sieć 
państw w europie, ale także krajobraz osadniczy, który przetrwał do dziś.

25 W przypadku wsi można skorzystać z niemieckich Messtischblattów lub zdjęć satelitar-

nych z Google Maps.
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opracowanie nowego materiału4. 

nauczyciel podaje uczniom temat lekcji i zagadnienia.
temat: Przemiany społeczne i gospodarcze pełnego średniowiecza

kolonizacja wewnętrzna1. 

powstanie nowej sieci osadniczeja) 

położenie prawne chłopab) 

dokończenie chrystianizacji Pomorza i nowej Marchiic) 

Miasta2. 

lokacja miastaa) 

położenie prawne miastb) 

Społeczeństwo późnego średniowiecza:3. 

nowa grupa społeczna wykrystalizowana w średniowieczu – a) 

mieszczanie

wzrost znaczenia duchowieństwa i kościołab) 

nauczyciel informuje uczniów, że przed okresem kolonizacji wewnętrz-

nej przeprowadzonej według wzoru niemieckiego osiedla słowiańskie stanowiły 
jedynie kilkudworcze osady lub w najlepszym razie małe wsie – okolnice (zob. 
plan starej części osinowa dolnego lub Reptowa). W Xiii w. książęta pomor-
scy na swoim terenie, a margrabiowie brandenburscy w Marchii zaodrzańskiej 
(Terra Transoderana) rozpoczęli likwidację pustek osadniczych i puszcz przez 
wydawanie pozwoleń na ich zasiedlenie i trzebienie lasów. jednym z takich 
kolonizatorów był Burchard de Vehlefanz w ziemi widuchowskiej26. W ten 

sposób powstało wiele tak zwanych wsi osiekowych – hagenów oraz owal-
nicowych. inną pamiątką po tym procesie jest istnienie wsi bliźniaczych, na 
przykład krajnika Górnego i dolnego, lubiechowa Górnego i dolnego oraz 
Mętna dużego i małego. osady „dolne” lub „małe” nazywano słowiańskimi i są 
one pozostałością osiedli założonych przez ludność słowiańską obok szybciej 
rozwijających się i bogatszych nowych kolonizacyjnych wsi założonych na pra-

wie niemieckim. W Mętnie widoczne jest to nawet w architekturze – piękny 
Xiii-wieczny, wzorowany na świetnych przykładach brandenburskich, kościół 
późnoromański znajduje się w dawnej niemieckiej wsi kolonizacyjnej (Mętnie 

26  e. Rymar, Niektóre momenty dziejowe Chojny i Ziemi Chojeńskiej w średniowieczu. kolo-

nizacja niemiecka w Xiii w. (1), [w] Chojna i okolice na przestrzeni wieków, red. R. Skrycki, 
chojna–zielona Góra 2007, s. 54 nn.; j.M. Piskorski, Kolonizacja wiejska Pomorza Zachod-

niego w XIII w. i w początkach XIV wieku na tle procesów osadniczych w średniowiecznej 
Europie, Poznań 1990; wyd. 2 2005, s. 127–128.
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dużym), zaś późniejszy z XV w, wykonany o wiele gorszą techniką budowlaną, 
w mniejszej słowiańskiej osadzie (Mętnie małym). 

nauczyciel prosi uczniów o przygotowanie i pokazanie ewentualnie 
naszkicowanie na tablicy schematycznych planów wsi. następuje ich wspól-
ne omówienie, podczas którego nauczyciel wskazuje, że najbardziej typowymi 
przykładami wsi kolonizacyjnej były owalnica i ulicówka. dokonuje się opisu 
ich podstawowych cech. każda wieś miała wytyczone granice i podległe jej 
przynależności ziemskie, jak lasy, łąki czy wody, oraz prawa, na przykład poło-

wu ryb. Wsie były też zobowiązane do opłacania daniny swemu panu grunto-

wemu27. trzeba też podkreślić znaczenie wolności, którą otrzymywali chłopi, 
w porównaniu z dawnym prawem książęcym oraz przywileje, jak na przykład 
wolnizna. Podczas omawiania nauczyciel zapoznaje uczniów z terminami: za-

sadźca, sołtys. typowa wieś na naszym obszarze liczyła 64 łany (1 łan – ok. 
18 ha). kościół, który istniał praktycznie w każdej wsi w okresie kolonizacji 
niemieckiej, otrzymywał na własny użytek od 1 do 8 łanów, w nowej Marchii 
najczęściej 4. W dobie kolonizacji pojawiły się w tej części europy stodoły, mły-

ny wodne i wiatrowe oraz pług koleśny w miejsce radła. chłopi opłacali liczne 
podatki, jak dziesięcinę, opłaty za używanie pastwisk, od używania określonej 
wielkości łodzi, bedę – powszechny podatek gruntowy i meszne dla kościoła.

Warto dodać, że choć stara pieśń kolonizacyjna mówiła:
Do kraju wschodniego chcemy podążać konno,
Do kraju wschodniego chcemy razem,
Wszyscy na zielone puszcze,
Wszyscy na puszcze,
Tam będzie lepszy byt!

to wiele lokowanych osad nawet nie powstało lub nie wytrzymało próby 
czasu. obrazuje to znane przysłowie: Tot, Not, Brot – Śmierć, bieda, chleb, 

mówiące, że pierwsze pokolenie czeka śmierć, drugie bieda, a dopiero 
trzecie ustabilizowany byt28.

27 aby ukazać w prosty sposób, jak opisywano granice wsi i jej posiadłości, można przyto-

czyć dokument Barnima i nadający wieś nawodną templariuszom z Rurki w 1244 r. – zob. 
P. Migdalski, Dokument księcia pomorskiego Barnima I z 1244 z darowizną wsi Nawodna 
dla zakonu templariuszy, zawierający pierwszą wzmiankę o Chojnie, [w] Chojna i okolice na 
przestrzeni wieków (2), red. R. Skrycki, chojna–zielona Góra 2008, s. 10–12.
28 Więcej o kolonizacji wiejskiej pod kątem dydaktycznym zob. przygotowywany przez auto-

ra art. pt. Zapomniane zakątki. Dawne średniowieczne wsie wchłonięte przez miasto Szczecin 
w szkolnej edukacji historycznej, który ukaże się na w trzecim tomie materiałów pokonferen-

cyjnych wspomnianych w przypisie 10 na s. 11. na temat kolonizacji wiejskiej podstawową 
pracą jest książka j.M. Piskorskiego, Kolonizacja... (stamtąd cytaty).



28

Paweł Migdalski

Po omówieniu problematyki wsi przechodzimy do miast. nauczyciel 
poprosi uczniów, aby zaprezentowali przygotowane plany pobliskich osiedli 
miejskich. Spyta, czy widzą jakieś podobieństwa w planach. dobrze jest tu 
wykorzystać burzę mózgów. Podczas rozmowy należy dążyć do osiągnięcia 
wniosków mówiących, że miasta zakładano najczęściej na planie kolistym bądź 
zbliżonym do czworoboku, ulice przecinały się pod kątem prostym, w kwarta-

le środkowym znajdował się rynek, a przy jednym z przylegających bloków 
(także narożnym) fara miejska – główna świątynia miasta, najczęściej jedyna, 
pełniąca funkcję świątyni parafialnej. W mieście znajdowały się też kaplice: 
Świętego ducha wewnątrz murów miejskich oraz położone poza obwarowa-

niami jerozolimska oraz szpitalne: św. Gertrudy, św. jerzego (leprozorium), 
św. Michała.

największą ilość czasu warto przeznaczyć na kwestię lokacji miast 
oraz ich ustroju. najlepiej jest podzielić klasę na grupy i dać każdej do ana-

lizy dokument lokacyjny. niestety, dla miast na naszym terenie nie mamy 
ich zachowanych wiele. dokument taki ma Gryfino29, natomiast dla chojny 
zachował się dyplom margrabiów z 1271 r. potwierdzający prawo miejskie 
i posiadłości miasta, zaś dla trzcińska-zdroju dokument z 1281 r., w któ-

rym margrabiowie mówią o wymierzaniu miasta i posiadanych prawach30.

dla dokumentu gryfińskiego istotne są pytania:
–  jaki to rodzaj źródła?
–  kto jest wystawcą, a kto odbiorcą dokumentu?
–  jakie przywileje otrzymali mieszczanie Gryfina?
–  jakie prawa i przywileje zachował książę dla siebie? dlaczego?
–  ile lat wolnizny otrzymali mieszkańcy Gryfina?

Warto też zadać pytania natury ogólnej:
–  jakie korzyści płynęły dla księcia z fundacji miast i zakładania wsi?
–  jaki wniosek można wyciągnąć na temat sieci miast? Gdzie były 

lokowane miasta? jak daleko od siebie (na podstawie współczesnej 
mapy Pomorza)?

29 tłumaczenie dokumentu, [w] Dzieje Gryfina i okolic, red. P. kołosowski, Gryfino 2009, 
s. 75–76.
30 dokumenty te omawia e. Rymar, Trzcińsko średniowieczne, PzP 22, 2007, z. 3, s. 106–107; 
tenże, Początki miasta Chojny (1235–1244) w ramach miejskiej reformy w księstwie Barnima I 
zachodniopomorskiego, MzP 33, 1987, s. 165, 185 nn.; tenże, Niektóre momenty… (1), s. 50 nn.
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omawiając odpowiedzi na pytania, trzeba też wskazać (np. wypisać 
na tablicy) i zdefiniować z uczniami następujące pojęcia: prawo niemiec-

kie, burmistrz, ława miejska, rada miejska, wójt, lokator, cech, ratusz. 
Można podkreślić, że wiele z tych terminów jest pochodzenia niemiec-

kiego. istotną sprawą związaną z problematyką miejską było funkcjono-

wanie podmiejskich osiedli – wików na Pomorzu (pod Gryfinem) i chyży 
w Brandenburgii (m.in. pod cedynią, w chojnie – wewnątrz murów miej-
skich!) oraz wyjątkowo pod pomorską Widuchową31. należy także omó-

wić stare przysłowie: Stadt Luft macht frei nach Jahr und Tag – Powietrze 
miejskie czyni wolnym po roku i dniu, ponieważ wskazywało ono na wolno-

ści, jakie uzyskiwał człowiek po roku od zamieszkania w mieście.
należy też wspomnieć, że w okresie Xiii–XiV w. w wyniku lokacji 

miast i immunizacji instytucji kościelnych pojawił się nowy stan – miesz-

czaństwo, a kościół, wobec postępującego osłabienia władzy książęcej, 
stawał się obok miast decydującym czynnikiem politycznym.

Rekapitulacja pierwotna4. 

Pogadanka na temat: jak wyglądałaby twoja okolica, gdyby nie 
zaszedł tu proces kolonizacji i nie powstały miasta na prawie niemieckim? 
jakie zmiany ustrojowe wprowadzone w toku kolonizacji i lokacji prze-

trwały do dziś? 

zadanie domowe5. 

uczeń ma naszkicować i opisać w zeszycie dwa podstawowe mode-

le nizinnej wsi kolonizacyjnej oraz miasta średniowiecznego, podać kilka 
przykładów z okolicy.

ocena uczniów6. 

nauczyciel ocenia pracę uczniów na lekcji według ustalonych kry-

teriów.

31 zob. na temat chyży j.M. Piskorski, Brandenburskie „Kietze” (chyże) – instytucja pocho-

dzenia słowiańskiego czy „produkt” władzy askańskiej?, Przegląd Historyczny 79/2, 1988, 
s. 301– 329. zob. też studia Herberta ludata, Słowianie – Niemcy – Europa. Wybór prac, 

przeł. j.M. Piskorski, Marburg–Poznań 2000, s. 140–211. 
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Lekcja 4
PRoPaGanda W PolSce ludoWej 

na PRzykładzie „zieM odzySkanycH”

Metody: praca w grupie, wykład, rozmowa nauczająca, praca z teks-I. 

tem źródłowym, pokaz. 
Środki dydaktyczne: tablica, zeszyt, mapy historyczne: Polska w okresie II. 

międzywojennym oraz Polska po 1945 r., podręcznik, materiały źródło-

we potrzebne do pracy w grupach, leksykon historyczny, encyklopedia, 
słownik wyrazów obcych, fotografie pomników. 
 typ lekcji: lekcja poświęcona opracowaniu nowego materiału, rozsze-III. 

rzająca podstawę programową. 
 czas trwania: 45 minut.IV. 

Przebieg lekcji:

nauczyciel prosi uprzednio uczniów, aby przypomnieli sobie wy-

darzenia związane ze stosunkami pomorsko-polskimi we wczesnym śred-
niowieczu.

czynności organizacyjno–porządkowe 1. 

Rekapitulacja wtórna2. 

nawiązanie do nowego tematu lekcji3. 

nauczyciel w formie luźnego wykładu nawiązuje do faktu, że średnio-

wiecze jest nie tylko okresem, kiedy powstaje, zbliżona do dzisiejszej, sieć 
państw w europie, ale także krajobraz osadniczy, który przetrwał do dziś.

opracowanie nowego materiału4. 

nauczyciel podaje uczniom temat lekcji i zagadnienia:
temat: Propaganda w Polsce ludowej na przykładzie tzw. ziem 

odzyskanych
Propaganda i mity oraz ich funkcje1. 

Mit tzw. ziem odzyskanych2. 

Sposoby propagowania mitu tzw. ziem odzyskanych3. 

etapy normalizacji, czyli budowy poczucia swojskości na tzw. zie-4. 

miach odzyskanych
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nauczyciel rozdaje słowniki, encyklopedie i leksykony oraz pro-

si uczniów o odszukanie definicji pojęć: propaganda i mit (rozumianego 
jako historia wzorcowa dla grupy ludzi, spełniająca się przez powtarza-

nie). Wspólnie zastanawiają się nad ich funkcjami: kształtowanie okre-

ślonego systemu wartości i świadomości w społeczeństwie, narzucanie 
pojęć i kontrola idei. definicje zostają zapisane do zeszytu.

nauczyciel wyświetla uczniom fotografie kilku pomników (np. Mieszka i 
w Mieszkowicach, płaskorzeźby z chojeńskiego technikum budowlane-

go, pomnika zaślubin z morzem w kołobrzegu, pomnika w nowogardzie). 
uczniowie mają wskazać ich wspólne cechy (nawiązywanie do dziejów pol-
sko-pomorskich sprzed wieków). dlaczego upamiętniono lub nawiązywano 
do epizodów, które miały miejsce prawie tysiąc lat temu? nauczyciel kieruje 
dyskusję na problem poczucia obcości nowych polskich mieszkańców na 
tzw. ziemiach odzyskanych w 1945 r. oraz ich różne pochodzenie, które 
mogło wywoływać konflikty. Wspólnie definiują pojęcie „ziemie odzyskane”  
i wskazują na mapach przesunięcie Polski na zachód.

Warto też wskazać na specyficzną powojenną rzeczywistość, silnie 
wpływającą na świadomość i nastrój ludności, wynikającą między innymi z:

1) utraty przez Polskę 20% terenów (utrata 182 tys. km kw. na kresach 
Wschodnich i pozyskanie 102 tys. km kw. na kresach zachodnich),

2) dwuwładzy – rząd londyński i lubelski,
3) ograniczenia suwerenności na rzecz zSRR,
4) obecności armii czerwonej i nkWd,
5) zniszczenia kraju, konieczności jego odbudowy,
6) rozproszenia Polaków po świecie oraz ich migracji,
7) walki politycznej o władze w kraju, zwalczania podziemia niepod-

ległościowego i struktur politycznych32,

8) traumy powojennej (eksterminacja ludności przez okupantów itp.)
oraz specyficznych dla ziem zachodnich kwestii:

9) granicy na odrze i nysie – poczucie tymczasowości,
10) obecności, a następnie wysiedlenia ludności niemieckiej,
11) niedostatecznego zasiedlenia ziem zachodnich,
12) powstania nowego plemienia polskiego na ziemiach zachodnich z różnorod-

nych grup, pochodzących ze wszystkich regionów dawnej Rzeczypospolitej,
13) poczucia obcości na nowej ziemi.

32 Powyższe punkty za e. kaszuba, Między propagandą a rzeczywistością, Warszawa–Wrocław 
1997, s. 115–116.
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należy tu wskazać, że władza, wraz z praktycznie wszystkimi 
środowiskami, także kościołem, starała się propagować mit tzw. ziem 
odzyskanych, aby przynajmniej te ostatnie problemy umniejszyć i po-

kazać, że jesteśmy tu nie od dziś, ale byliśmy już tysiąc lat temu. Warto 
też podkreślić, że dopełnieniem walk o Pomorze przed setkami lat stała 
się krew polskiego żołnierza przelana w 1945 r. na Wale Pomorskim, pod 
kołobrzegiem i Siekierkami.

aby ukazać uczniom środki rozpowszechniania mitu tzw. ziem 
odzyskanych, nauczyciel dzieli klasę na 4 grupy. każda z grup otrzymuje 
zestaw źródeł, którymi ma się posłużyć. Grupa pierwsza zajmie się histo-

riografią i literaturą piękną – dostanie fragment książki W. Filipowiaka33, 

legendy o założeniu Mieszkowic i o raku z Morynia oraz fragment książ-

ki S. Rzeszowskiego34. Grupa druga zajmie się prasą i nazewnictwem – 
otrzyma starą książkę telefoniczną lub przewodnik turystyczny z nazwami 
firm oraz fragment artykułu prasowego z okresu obchodów tysiąclecia 
Państwa Polskiego lub milenium bitwy pod cedynią35, ewentualnie 

z okresu pionierskiego36. trzecia grupa będzie opracowywać malarstwo 
i sztukę użytkową – otrzyma kilka ilustracji nawiązujących do bitwy pod 
cedynią i forsowania odry37. ostatnia grupa zajmie się muzeami oraz mo-

numentami – dostanie zestaw zdjęć reprodukujących fragment ekspozycji 
Muzeum Regionalnego w cedyni oraz kilka monumentów z jej okolic.

Grupy będą miały za zadanie na podstawie otrzymanych materia-

łów wyszukać jak najwięcej świadectw nawiązujących do mitologii tzw. 
ziem odzyskanych oraz odpowiedzieć na pytania:
– jaki wydźwięk mają te świadectwa?
– czy jest w nich wskazany wróg? kto nim jest? dlaczego?

33 W. Filipowiak, Cedynia w czasach Mieszka I, Poznań 1966, s. 80–88.
34 S. Rzeszowski, Wychowanek Długosza, Warszawa 1967, s. 57–58.
35 Można sięgnąć do opublikowanych dwóch stron z prasy poświęconych rocznicy bitwy 
[w] P. Migdalski, Obchody tysiąclecia bitwy pod Cedynią w 1972 r. w świetle prasy regional-
nej, [w] Prasa jako źródło do dziejów Śląska i Pomorza w XIX i XX w., red. e. Włodarczyk, 
j. nowosielska-Sobel, Szczecin 2005, wklejki po s. 164 i po s. 170. 
36 np. tekst cz. Piskorskiego, Byliśmy, jesteśmy, będziemy, Pionier Szczeciński, nr 1 z dn.  
5 września 1945 r., s. 1, reprodukowany [w]: Stettin Szczecin 1945–1946. Dokumenty – Wspo-

mnienia, Rostock 1995, s. 246.
37 Reprodukcje obrazów związane z tym zagadnieniem znajdują się w pracy: 1000 lat dziejów 
oręża polskiego. Cedynia – Siekierki 972 – 1945 – 1972, red. t. Białecki, k. Sobczak, Szcze-

cin, s. 231 nn. kolorowe reprodukcje pudełek do zapałek znajdują się w albumiku: Cedynia, 
Tysiąclecie zwycięstwa, opr. graf. e. Macijewicz, [Szczecin 1972].
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– do jakich wydarzeń z dziejów się odwołują?
– jakie zwroty się w nich powtarzają?
– jakimi metodami posługiwano się, propagując mit tzw. ziem odzyskanych?

W dyskusji kończącej przegląd wyników pracy uczniów należy 
zwrócić uwagę na antyniemiecki charakter interesującej nas mitologii 
oraz podkreślić jej permanentny charakter. odpowiadając na ostatnie 
postawione pytanie, trzeba wskazać, że w kreowaniu mitologii tzw. ziem 
odzyskanych posługiwano się wszystkimi dostępnymi mediami.

na zakończenie tej części lekcji warto wskazać, że będące przyczyną 
kreowania mitu tzw. ziem odzyskanych poczucie tymczasowości trwało dłu-

go, bo aż do lat dziewięćdziesiątych XX w. Sytuacji nie polepszyło w ogóle pod-

pisanie w 1950 r. układu zgorzeleckiego z nRd (7 lipca). Większy wpływ na po-

czucie swojskości Polaków miała wizyta chruszczowa w Szczecinie w 1959  r. 
oraz przede wszystkim układ zawarty 7 grudnia 1970 r. z RFn, a zwłaszcza jego 
ratyfikacja przez parlamenty obu krajów w maju–czerwcu 1972 r., której skut-
kiem było ustanowienie przez papieża Pawła Vi w czerwcu 1972 r. stałej orga-

nizacji kościelnej na ziemiach zachodnich i północnych. niepokoje w kwestii 
granicy zachodniej nie zostały jednak wyciszone zupełnie, wzrastały zawsze, 
gdy w niemczech zachodnich pojawiały się głośniejsze wystąpienia organiza-

cji ziomkowskich czy podczas konfliktu z nRd w zatoce Pomorskiej w latach 
1985–1989, a ostatni raz w momencie jednoczenia się niemiec, kiedy obawiano 
się o prawomocność dawnych traktatów w nowej sytuacji politycznej38.

4. Rekapitulacja pierwotna
Pogadanka na temat: czy propaganda tzw. ziem odzyskanych występu-

je do dziś? jeśli tak, to dlaczego? jeśli nie, to dzięki czemu uległa wyciszeniu?

5. zadanie domowe
uczeń ma za zadanie wypisać obiekty, nazwy i inne świadectwa 

mitologii tzw. ziem odzyskanych ze swojej miejscowości lub okolicy.

6. ocena uczniów

nauczyciel ocenia pracę uczniów na lekcji według ustalonych kry-

teriów.

38 Por. P. Migdalski, „...w tej strażnicy Rzeczypospolitej”. Rejon Pamięci Narodowej Cedynia–
Gozdowice–Siekierki, Szczecin–Poznań 2007, s. 56 n.; tenże, Wizyta papieża Jana Pawła II 
w Szczecinie 11 czerwca 1987 r. w świetle prasy, zapiski Historyczne 73, 2008, z. 4, s. 84–86.
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WSkazóWki dotyczące WykoRzyStania 
dziejóW ReGionalnycH 

W Szkolnej edukacji HiStoRycznej

W powyższych scenariuszach obecna jest podająca metoda na-

uczania – wykład. Wynika to z faktu, że to my – nauczyciele, powinniśmy 
uczniów zainteresować odpowiednimi przykładami czy ciekawostkami 
z dziejów regionu. Spoczywa na nas ten obowiązek, ponieważ, niestety, 
wciąż stosunkowo niska jest świadomość regionalna, a wiedza o przeszło-

ści miejsc naszego zamieszkania – ziem zachodnich i północnych – nie-

wielka. o ile dwa pierwsze pokolenia polskie, żyjące na tych ziemiach, 
nie odczuwały szczególnego z nią związku emocjonalnego, to trzecie, nie 
mając już tak traumatycznych wspomnień wojennych i nie znając – choć-

by z opowiadań – innej Polski, rozpoczyna poszukiwania własnej tożsa-

mości z tymi ziemiami. Stąd coraz większe zainteresowanie przeszłością 
Pomorza, nowej Marchii, Śląska. My, nauczyciele powinniśmy wyjść na-

przeciw temu zapotrzebowaniu.

Rozbudzenie rzetelnego zainteresowania regionami po 1990 r. 
przyczyniło się do tego, że z roku na rok dysponujemy coraz większą 
bazą w postaci literatury i opublikowanych źródeł. dlatego też naszym 
zadaniem jest pogłębianie tej wiedzy i coraz większe jej wykorzystywanie 
w codziennej edukacji szkolnej jako ilustracji treści objętych podstawą 
programową. Moim zdaniem, optymalne byłoby przygotowanie powyż-

szych lekcji, opierających się wyłącznie na materiałach dotyczących jednej 
miejscowości. jest to jednak trudne ze względu na różny stopień zacho-

wania i dostępności materiału źródłowego39 oraz substancji zabytkowej. 
Stąd w przedstawionych scenariuszach pojawiło się „skakanie” po terenie 

39 Materiał źródłowy (najczęściej łaciński lub niemieckojęzyczny) w miarę możliwości bę-

dzie udostępniany polskiemu czytelnikowi przez stowarzyszenie.



36

Paweł Migdalski

całego powiatu. Wynika ono z jeszcze jednego powodu – chęci ukazania 
wielu przykładów, aby nauczyciele z poszczególnych zakątków naszej zie-

mi nieznanej (Terra Incogita), na której mieszkamy od 1945 r., mogli z nich 
skorzystać. zachęcam Państwa do uzupełnień i wykorzystywania w swej 
pracy przede wszystkim tych przykładów, które znajdują się bezpośrednio 
wokół placówek oświatowych – miejsca Państwa zatrudnienia.

 

aby ułatwić te poszukiwania, wskażę poniżej kilka hasłowych za-

gadnień, które łatwo udokumentować w konkretnych miejscowościach, 
a następnie zaprezentuję – według epok (od średniowiecza do czasów po 
drugiej wojnie światowej) – inne wątki z dziejów regionalnych, które moż-

na poruszyć przy poszczególnych tematach. na koniec zaproponuję kilka 
metod nauczania wraz z przykładową tematyką, sprawdzonych w mojej 
praktyce pedagogicznej. 

ze względu na specyfikę rozwoju dziejowego osiedli gminnych na-

szego regionu należy wymienić następujące zagadnienia: 
Banie – templariusze, styl romański, styl gotycki, Żydzi w europie 

Środkowej.
cedynia – kultura łużycka, Słowianie, budownictwo grodowe, sztu-

ka Polski ludowej, mitologia tzw. ziem odzyskanych, państwo Mieszka i, 
chrystianizacja, sztuka romańska, klasztory – cysterki, uprawa winorośli, 
regulacja rzek – na przykład odry w XViii w., Żydzi w europie Środkowej, 
nowe sposoby wypoczynku – luftkurort, gospodarka w Polsce ludowej.

chojna – styl gotycki, obwarowania miejskie, układ miasta średnio-

wiecznego, klasztory – augustianie, mennica średniowieczna, średnio-

wieczne spory i wojny wewnętrzne, reformacja, wojna trzydziestoletnia, 
Żydzi w europie Środkowej, industrializacja, walki w 1945 r., obóz koncen-

tracyjny, wysiedlanie niemców i zasiedlanie przez ludność polską, walka 
o władzę w Polsce ludowej, stosunki państwo–kościół w Polsce ludowej.

Gryfino – styl gotycki, średniowieczne obwarowania miejskie, 
układ miasta średniowiecznego, nowożytne umocnienia forteczne, Żydzi 
w europie Środkowej, kolonizacja fryderycjańska w okolicy, wysiedlanie 
niemców i zasiedlanie przez ludność polską, inwestycje Polski ludowej, 
wydarzenia 1976 r.

Mieszkowice – styl gotycki, obwarowania miejskie, układ miasta 
średniowiecznego, wojna trzydziestoletnia, legendy i podania, mitologia 
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tzw. ziem odzyskanych, wysiedlanie niemców i zasiedlanie przez lud-

ność polską, industrializacja, kultura pierwszych lat powojennych.
Moryń – styl romański, obwarowania miejskie, układ miasta 

średniowiecznego, sekty średniowieczne – waldensi, Żydzi w europie 
Środkowej, zamek, legendy i podania.

trzcińsko-zdrój – klasztory – cysterki, styl gotycki, obwarowania 
miejskie, układ miasta średniowiecznego, Żydzi w europie Środkowej, 
nowe sposoby wypoczynku – uzdrowisko.

Widuchowa – styl romański, układ miasta średniowiecznego, Żydzi 
w europie Środkowej, wysiedlanie niemców i zasiedlanie przez ludność 
polską, uprawa tytoniu.

Realizując podstawę programową, warto wykorzystać również inne 
ciekawe przykłady zaczerpnięte z historii regionalnej. Mówiąc o średnio-

wieczu, przy tematach o życiu religijnym epoki dobrze jest wskazać, że duże 
zapotrzebowanie na wino mszalne (i nie tylko!) doprowadziło do założenia 
wielu winnic na naszym terenie. Śladem po nich są piwnice do przechowy-

wania wina w cedyni z XViii w. oraz liczne nazwy Weinberg, widoczne na 
starych mapach (m.in. koło Siekierek, cedyni, chojny). 

odrodzenie i tematy związane z reformacją to doskonała okazja 
do zwrócenia uwagi na fakt, że w religii reformowanej za jedyne źródło 
objawienia uznano Biblię. zaowocowało to wznoszeniem w świątyniach 
ołtarzy ambonowych. Warto byłoby zachęcić uczniów do ich poszukiwa-

nia i określania losów – co się z nimi stało i dlaczego. Przy okazji prezenta-

cji kultury renesansu należałoby wspomnieć nieliczne zabytki z regionu, 
na przykład ciekawą renesansową bramkę w Witnicy oraz tak charakte-

rystyczny i szerzący się w tym okresie strach przed czarami (wyrazem 
tego był Młot na czarownice), którego niemym świadkiem jest zamek 
w Swobnicy, gdzie często płonęły stosy. dobrze byłoby też wymienić 
regionalne skutki odkryć geograficznych: przywiezienie z nowych ziem 
tytoniu i ziemniaków, uprawianych tutaj do dziś, oraz powstanie duali-
zmu gospodarczego w europie, który zaowocował wykształceniem się 
i utrwaleniem pańszczyzny. Pamiątką po tamtym okresie są używane 
tu do 1945 r. nazwy pochodzące często jeszcze ze średniowiecza, jak na 
przykład Wzgórze Wisielców (Galgenberg), na których wykonywano wy-

roki sądów. Miejsca takie znajdowały się między innymi koło lubiechowa 
dolnego, chojny czy Gryfina.
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z tematyki odnoszącej się do XVii w. należy podkreślić przeło-

mowe znaczenie układu w Mieszkowicach z 23 stycznia 1631 r., kiedy 
dwa państwa, wyznające różne religie: katolicka Francja i protestancka 
Szwecja, pierwszy raz w dziejach europy podpisały sojusz, nie bacząc 
na różnice wyznaniowe. Sygnatariuszami paktu, mówiącego o przejęciu 
przez Francję części kosztów szwedzkiej interwencji w Rzeszy, byli: wy-

słannik kardynała Richelieu – Hercules Girard baron de charnacé oraz 
ze strony szwedzkiej hrabia Gustaw Horn i marszałek johan Banér. 
należałoby też ukazać inny od podręcznikowego charakter wyprawy 
Stefana czarnieckiego przez Pomorze do danii. Pozostające pod włada-

niem Szwecji od 1648 r. Pomorze (ujście odry i ziemie na zachód od niej) 
było jednym z celów ataku, a czarniecki pozostawił tu po sobie „czarną 
legendę”. 

W naszym regionie można też wskazać nieliczne przykłady sztuki 
barokowej, między innymi kościół w zatoni dolnej czy pokryte stiukami 
wnętrza zamku w Swobnicy. z klasycyzmem zetkniemy się na przykład 
pałacu krzymowskim lub kościele w dobropolu. interesujące i zachowa-

ne są też obiekty wzniesione w bardzo rozpowszechnionej właśnie w tym 
czasie (ale najczęściej pochodzące z XViii i XiX w.) konstrukcji ryglowej, 
jak kościoły w Marwicach i Rynicy. temat o absolutyzmie pruskim to 
możliwość zaprezentowania pozytywnych skutków polityki gospodarczej 
i kulturalnej Fryderyków, do których należy regulacja odry, zakładanie 
nowych wsi (tzw. kolonizacja fryderycjańska), unowocześnienie komuni-
kacji (pojawienie się dróg bitych, poczty), nadanie praw ludności żydow-

skiej, wpuszczenie do państwa i pozwolenie na osiedlenie się hugenotów, 
którzy rozwinęli rzemiosło, oraz powołanie elementarnego szkolnictwa 
powszechnego. ciekawym wątkiem jest też bitwa prusko-rosyjska pod 
Sarbinowem z 1758 r. – jedna z najkrwawszych bitew w XViii w. 

Bardzo wiele przykładów zaczerpniętych z historii regionalnej i uży-

tecznych w edukacji szkolnej odnajdziemy również dla wielkich procesów 
charakteryzujących długi wiek XiX, na przykład dla industrializacji (liczne 
stare fabryki, infrastruktura kolejowa, rozwój folwarków – np. Markocin, 
Raduń) czy rozwoju miast, które w wyniku przyrostu liczby ludności wy-

szły poza średniowieczny obręb murów. Pojawiały się też kolejne nowinki 
techniczne: samochody, prąd, radio, czego ślady widoczne są na przykład na 
starych pocztówkach. Warto też odnotować powstanie dużej liczby pomni-
ków wojennych upamiętniających poległych mieszkańców w XiX-wiecznych 
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konfliktach: wojnie z danią (1864), z austrią (1866) i z Francją (1870–1871) 
oraz w pierwszej wojnie światowej. często przetrwałe do dziś, zostały „za-

adaptowane” przez polskich mieszkańców (wieża widokowa w cedyni, cokół 
pod pomnikiem Mieszka i w Mieszkowicach, anioły z pomnika przy kościele 
pw. najświętszego Serca Pana jezusa w chojnie.

Mówiąc o okresie drugiej wojny światowej i czasach bezpośrednio 
po niej i przedstawiając politykę okupanta na ziemiach polskich oraz skut-
ki powstania warszawskiego, należy wspomnieć o wybudowanym krótko 
przed wybuchem wojny lotnisku w chojnie oraz istniejącym przy nim 
obozie koncentracyjnym – filii obozu dla kobiet z Ravensbrück. trafiła 
tam grupa uczestniczek powstania. Warto także wskazać inne istniejące 
tu obozy jenieckie (Marwice, dębogóra, Steklno, czarnówko, Babinek, 
Widuchowa, Bolkowice, Grzybno, kamienny jaz, Swobnica, krajnik 
dolny) oraz obóz pracy w nowym czarnowie40. jako ciekawostkę moż-

na podać kilka faktów związanych z walkami o ten region i forsowaniem 
odry, jak wbicie pierwszego polskiego słupa granicznego nad odrą 
w czelinie 27 lutego 1945 r., co miało duży wydźwięk propagandowy. 
Pamiątką po tym są dwa pomniki w czelinie oraz tablica z fragmentem 
tekstu Manifestu PkWn – stawiajcie słupy graniczne nad Odrą. kolejnym 
były walki na ostatnim niemieckim przyczółku na prawym brzegu odry 
pod osinowem dolnym, w których w dniach 25–27 marca 1945 r. udział 
wzięli polscy żołnierze. Ważną sprawą jest zilustrowanie procesu „wy-

zwalania” regionalnymi przykładami. zaowocowało ono dokonaną już po 
zajęciu wielu miejscowości totalną ich destrukcją, jak miało to miejsce 
w przypadku chojny i Gryfina. 

kolejną interesującą kwestią, dotyczącą już tematyki powojennej, 
jest sprawa wysiedleń ludności niemieckiej. należy tu podkreślić, że na 
obszarach nadodrzańskich zaszły tak zwane dzikie wysiedlania wojsko-

we, wykonane jeszcze przed decyzjami poczdamskimi. ich celem była bu-

dowa „polskiego wału”. Ponieważ szybkie zasiedlenie tych ziem Polakami 
nie nastąpiło, doszło do dewastacji sporej liczby gospodarstw i to mimo 

40 Funkcjonujące tu obozy jenieckie i pracy nie mają literatury przedmiotu, z wyjątkiem 
obozu w chojnie – t. zgoda, Obóz koncentracyjny dla kobiet w Königsbergu, Rocznik cho-

jeński 2, 2010, s. 153–174. Wspomina je również praca Obozy hitlerowskie na ziemiach pol-
skich 1939 –1945, Informator encyklopedyczny, Warszawa 1979. dlatego warto przygotować 
z uczniami projekt i spróbować uzyskać więcej informacji o działających tu obozach z relacji 
świadków historii – osób starszych. 
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podjętego tu osadnictwa wojskowego41. z okresu Polski ludowej warto 
wskazać proces przejmowania władzy przez komunistów, równoznaczny 
z odsuwaniem w cień, a w rezultacie zniszczeniem, PSl-u, ułomności po-

wojennego rozwoju gospodarczego oraz oddźwięku „polskich miesięcy” 
w regionie. interesującą tematyką jest problem granicy polsko-niemiec-

kiej po 1945 r., jej uznania oraz oddziaływania społecznego, tak obcego 
dla dzisiejszych młodych. W procesie ugruntowywania polskości nad 
odrą wyróżnić można następujące wydarzenia: konferencje w jałcie 
i Poczdamie, umowę zgorzelecką z 1950 r., układ warszawski z 1970 r. 
i jego ratyfikację w 1972 r. Skutkiem tejże było ustanowienie przez pa-

pieża Pawła Vi stałej organizacji kościelnej na ziemiach północnych i za-

chodnich. istotne są także obawy o przyszłość granicy w dobie jednocze-

nia się niemiec w 1989–1990 r. i wreszcie umowy: graniczna z 1990 oraz 
o dobrym sąsiedztwie z RFn z 1991 r. zamknięcie tego procesu stanowiło 
otwarcie kolejnych przejść granicznych, jak w osinowie w 1993 r., oraz 
w końcu wejście Polski do strefy Schengen w 2007 r. 

Ważnym zagadnieniem, które możemy zilustrować przykładami 
z regionu, są stosunki państwo–kościół w Polsce ludowej. tutaj także 
zaznaczyła się polityka wyburzania kościołów lub ich nieodbudowywania 
przez długi okres. zmiana nastawienia władz nastąpiła dopiero w latach 
osiemdziesiątych XX w., czego symbolem może być powolne od 1984 r. 
wznoszenie sanktuarium w Siekierkach. na tym tle można też rozpatry-

wać kwestię odbudowy kościoła farnego w chojnie. jedną ze scen tego 
konfliktu stanowiły również obchody tysiąclecia Państwa Polskiego 
i millenium chrztu Polski w latach sześćdziesiątych, które miały miejsce 
w naszym regionie w cedyni i Siekierkach.

Spośród metod nauczania, które chciałbym zaproponować wszyst-
kim zainteresowanym nauczaniem historii z wykorzystaniem wiedzy 
regionalnej, wymienię przede wszystkim metodę projektu. Pozwala ona 
uczniom w pełni zaprezentować własną dociekliwość, systematyczność 
prac i zainteresowanie tematem. Warto, stosując ją, skorelować treści 

41 ciekawe dokumenty na ten temat zestawiają dostępne zbiory źródeł: Źródła do dziejów Po-

morza Zachodniego, t. 2, opr. t. Białecki, z. chmielewski, Szczecin 1985 (odnośnie naszego 
regionu np.: nr 1, s. 23, nr 2, s. 26–27, nr 7, s. 46, nr 11, s. 54, nr 30, s. 96–97); Niemcy w Pol-
sce, t. 3, województwa poznańskie i szczecińskie, opr. S. jankowiak, k. Steffen, Warszawa 2001 
(zob. np. nr 7, s. 65), a także dla chojny publikowane w Gazecie Chojeńskiej wspomnienia.
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z innymi przedmiotami, gdyż, zadając na przykład temat o życiu dawnych 
mieszkańców chojny czy Gryfina, można wykorzystać nie tylko wiedzę 
historyczną, ale także filologiczną, muzyczną czy plastyczną oraz z zakre-

su kultury fizycznej i ocenić ucznia z kilku przedmiotów. Warto również 
zadać uczniom przygotowanie portfolio, w którym zbieraliby materiały 
dotyczące jakiegoś zagadnienia i stosownie do potrzeb wykorzystywali je 
na lekcjach i w pracach zadanych do domu. Rozpatrując możliwości wybra-

nych metod nauczania, proponuję dla każdej z nich kilka przykładowych 
pytań lub haseł tematycznych, wynikających z dziejów regionalnych:

dyskusja, debata za i przeciw:1. 

– czy bitwa pod cidini naprawdę była pod cedynią?
– średniowieczne korzenie dzisiejszej wsi,
– znaczenie układu w Mieszkowicach z 1631 r.,
– wysiedlenia niemców z Polski po 1945 r.
drama:2. 

– śmierć księcia szczecińskiego kazimierza pod chojną,
– pasowanie na rycerza,
– misterium w Baniach.
Metoda SWot:3. 

– kolonizacja na prawie niemieckim,
– mitologia tzw. ziem odzyskanych,
– zagospodarowanie nowo włączonych ziem do Polski w 1945 r.,
– rozwój gospodarczy Pomorza i nowej Marchii / mojej okolicy 

w XiX w.
drzewko decyzyjne:4. 

– sprowadzenie chrześcijaństwa do Polski przez Mieszka i,
– kasacja zakonu templariuszy,
– układ w Mieszkowicach z 1631 r.,
– rozwój gospodarczy Pomorza i nowej Marchii / mojej okolicy 

w XiX w.,
– mitologia tzw. ziem odzyskanych,
– wysiedlenie niemców z Polski po 1945 r.,
– układ warszawski z 1970 r.,
– otwarcie granicy z niemcami po 1990 r.
Metaplan:5. 

– rozwój gospodarki regionu w XiX i pierwszej połowie XX w.,
– wysiedlenia niemców z Polski po 1945 r.,
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– regionalna polityka gospodarcza Polski po 1945 r.,
– nawiązanie dobrosąsiedzkich stosunków z niemcami po 1945 r.
Burza mózgów6. 

– przyczyny chrztu Mieszka i,
– przykłady sztuki romańskiej,
– przykłady sztuki gotyckiej.

7.  Projekt i portfolio:
– dzieje mojej miejscowości,
– historia mojego kościoła,
– dawne drogi mojego regionu,
– sztuka romańska w regionie,
– sztuka gotycka w regionie,
– propaganda tzw. ziem odzyskanych.

8.  Wystawa:
– moja rodzina na ziemiach zachodnich i północnych,
– przykłady dziedzictwa kulturowego w mojej miejscowości,
– moja osada po 1945 r.,
– sztuka mojego regionu,
– walki w mojej okolicy na przestrzeni wieków.

9.  Wycieczka historyczna:
– szlakiem romanizmu,
– szlakiem gotyku,
– wieś średniowieczna,
– przemysł XiX w.,
– szlakiem zakonów rycerskich.

10. konkurs:
– moja osada po drugiej wojnie światowej w relacjach jej miesz-

kańców,
– dawny przemysł w mojej ziemi,
– jak zachować i rozpropagować dawne dziedzictwo?
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