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Sprawozdanie z sieci nauczycieli historii 

 

ZAKŁADNICY HISTORII 

 

    25 października 2021 r. o godz. 20.00 odbyło się spotkanie autorskie on-line.  

Gościliśmy dr Barbarę Jundo- Kaliszewską, autorkę książki pt ,,Zakładnicy historii’’, 

adiunkta - Katedry Teorii Polityki i Myśli Politycznej, Wydziału Studiów Międzynarodowych 

i Politologicznych, tłumacza, niezależną publicystkę. Zainteresowania naukowe: konflikty 

etniczne, nacjonalizmy, separatyzmy, stosunki polsko-litewskie, mniejszość polska na Litwie, 

Polacy na Wschodzie, polska polityka wschodnia, historia ZSRR, bezpieczeństwo 

międzynarodowe. Nasz gość współpracuje z „Przeglądem Bałtyckim”, „Obserwatorem 

Międzynarodowym”, portalem „Znad Wilii”. 

 

Spotkanie poprowadziła dr Ewa Czaińska, nauczyciel historii I liceum Ogólnokształcącego 

w Głogowie.  

 

Autorka zaprezentowała historyczne ujęcie kwestii odrodzenia narodowego Polaków na 

obszarze współczesnej Wileńszczyzny na przełomie lat 80. i 90. XX wieku, ze szczególnym 

uwzględnieniem działań na rzecz utworzenia polskojęzycznej, autonomicznej jednostki w 

obrębie Litwy. Wątek polityki narodowościowej w krajach byłego bloku Związku 

Socjalistycznych Republik Radzieckich nieustannie powraca w międzynarodowej przestrzeni 

publicznej. Z powodów politycznych opisane wydarzenia do dziś budzą kontrowersje oraz 

rzutują na relacje bilateralne Polski i Litwy, dlatego warto poznać ich genezę. 

„To bardzo ważne. aby nie pozwalać narzucać w historiografii fałszywej wizji historii, 

niezgodnej z faktami i przebiegiem wydarzeń. Trzeba pamiętać, że jeśli na to pozwolimy, 

wówczas wypaczony obraz wydarzeń historycznych zostanie utrwalony oraz znajdzie odbicie 

w publikacjach w obcych językach, a wtedy tym trudniej będzie go zwalczać i polemizować z 

nim. Dlatego trzeba przeszłość pokazywać taką, jaką była naprawdę, bez upiększeń 

spowodowanych doraźnymi potrzebami politycznymi i tzw. poprawnością polityczną. Tę 
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ważną funkcję spełnia znakomicie książka dr Barbary Jundo-Kaliszewskiej”. 

Prof. Grzegorz Mazur  

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem nauczycieli historii i wos-u powiatu 

głogowskiego i górowskiego.         

                                                                                                               

                                                                                                                        Beata Józków 
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Prosimy o telefoniczne zgłoszenie się  na listę i dostarczanie karty zgłoszenia za pomocą elektronicznego 

formularza www.pcpppidn.eu Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego zakładka szkolenia (dla osób 

opłacających warsztaty indywidualnie) lub osobiście na  adres PODM,  ul. Jedności Robotniczej 38, 67-200 

Głogów (dla osób korzystających z finansowania przez dyrektora placówki na wydrukowanym druku KARTA 

ZGŁOSZENIA-pdf-z podpisem i pieczątką dyrektora placówki). 

Zapisy na warsztaty trwają do ……………………………… 

Wszelkich informacji dot. form szkoleniowych  udziela dział szkoleń  tel. 76 838 42 93. 
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