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Załącznik nr 3 

 

 

AUTOREFERAT 

 

 

1. Imię i Nazwisko: Piotr Trojański 

 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe – z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania 

oraz tytułu rozprawy doktorskiej. 

 stopień naukowy magistra historii - Wydział Humanistyczny Wyższej Szkoły 

Pedagogicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) uzyskany w dn. 22 

czerwca 1992 r.  

Tytuł pracy: Stosunki narodowo-wyznaniowe w województwie lwowskim w okresie 

międzywojennym 

Promotor: dr hab. Jerzy Gołębiowski 

 stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii - Wydział 

Humanistyczny Akademii Pedagogicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet 

Pedagogiczny) uzyskany w dn. 22 września 2000 r.  

Tytuł rozprawy: Aktywność społeczno-gospodarcza ludności żydowskiej w województwie 

krakowskim w latach 1918-1939.  

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gołębiowski 

Recenzenci: prof. dr hab. Regina Renz i dr hab. Krzysztof Urbański, prof. AP 

 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych. 

 2000 - obecnie – adiunkt w Instytucie Historii i Archiwistyki (Katedra Edukacji 

Historycznej) Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej                      

w Krakowie (do 2009 r. – Akademia Pedagogiczna). Kierownik Pracowni Mniejszości 

Etnicznych i Narodowych (od 2010 r.), zastępca dyrektora Instytutu Historii (2013-

2015). 
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 2014-2017 – wykładowca w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie 

(Wydział Teologiczny, Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu – studia 

podyplomowe pt. „Relacje Chrześcijańsko-Żydowskie”). 

  2010-2016 – członek Zespołu i wykładowca w Centrum Badań Holokaustu 

Uniwersytetu Jagiellońskiego (Instytut Europeistyki, Wydział Studiów 

Międzynarodowych i Politycznych – studia II stopnia na kierunku: europeistyka – 

specjalność: Wiedza o Holokauście i totalitaryzmach).  

 1992-2000 – asystent w Instytucie Historii (Zakład Dydaktyki Historii) Wyższej Szkole 

Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (obecnie: Uniwersytet 

Pedagogiczny). 

 

 

4. Wskazanie osiągnięcia* wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 

(Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.): 

 

a) tytuł osiągnięcia naukowego:  

 

Państwowe Muzeum Oświęcim-Brzezinka a pamięć Auschwitz. Węzłowe problemy 

historii miejsca, polityki pamięci i edukacji o Auschwitz w latach 1945-1999 

 

b) (autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa), 

(Cykl publikacji) 

 

          monografie (edycje źródłowe): 

1. P. Trojański, 2019, Auschwitz w okowach polityki. Międzynarodowy Komitet 

Oświęcimski w latach 1954-1970. Wybór dokumentów, Wydawnictwo Naukowe 

Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2019, ss. 650.  

 

    prace zbiorowe (redakcje): 

2. (red.) P. Trojański, 2008, Auschwitz i Holokaust: dylematy i wyzwania polskiej edukacji, 

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim, ss. 397. 
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3. (red.) P. Trojański, 2014, Auschwitz i Holokaust: edukacja w szkole i w miejscu pamięci, 

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim, ss. 423. 

4. (red.) A. Czajkowska, P. Trojański, 2018, U podstaw pedagogiki Auschwitz                                     

i Holokaustu, Państwowe Muzeum Auschwitz-Barkanu, Oświęcim, ss. 339. 

Mój wkład w powstanie tej monografii wieloautorskiej polegał na opracowaniu jej 

koncepcji oraz struktury, współredagowaniu wstępu, dokonaniu redakcji artykułów i 

przygotowaniu ich do druku. Mój udział procentowy szacuję na 50%. 

(Zob. oświadczenie – Załącznik nr 5) 

 

    artykuły w czasopismach naukowych i rozdziały w monografiach wieloautorskich: 

 

5. P. Trojański, 2012, Upamiętnianie ofiar Auschwitz na terenie Państwowego Muzeum 

Oświęcim-Brzezinka w latach 1947-2000. Zarys problemu, „Krakowskie Studia 

Małopolskie”, nr XVII, s. 65-78. 

6. P. Trojański, 2013, Początki upamiętniania zagłady Żydów w Państwowym Muzeum                    

w Oświęcimiu (1946-1950), [w:] Historia – pamięć – tożsamość w edukacji 

humanistycznej. Tom 1: Historia i edukacja, B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska,                          

U. Kicińska (red.), Wydawnictwo Libron, Kraków, s. 217-230. 

7. P. Trojański, 2013, Upolitycznienie i instrumentalizacja pamięci ofiar Auschwitz (1946-

1955), [w:] Słowa w służbie nienawiści, A. Bartuś (red.), Państwowe Muzeum 

Auschwitz-Birkenau i Fundacja na Rzecz MDSM, Oświęcim, s. 337-343. 

8. J. Chrobaczyński, P. Trojański, 2015, Auschwitz and Katyń in bondage of politics: The 

process of shaping memory in communist Poland, [w:] Memory and change in Europe: 

Eastern Perspectives, (Eds.) M. Pakier, J. Wawrzyniak, Berghahn Books, New York,         

s. 246-263. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wyborze problemu badawczego, 

opracowaniu koncepcji artykułu, doborze odpowiedniej metodologii ujęcia problemu 

badawczego, wyznaczeniu głównych celów badawczych, ustaleniu dotychczasowego 

stanu badań, wykonaniu kwerendy, krytycznym opracowaniu zebranego materiału oraz 

napisaniu artykułu. Mój udział procentowy szacuję na 50%. 

(Zob. oświadczenie – Załącznik nr 5) 

9. P. Trojański, 2015, Od miejsca wspominania do miejsca pamięci. Proces transformacji 

muzeum w miejsce pamięci na przykładzie historii Państwowego Muzeum Auschwitz-
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Birkenau w Oświęcimiu, [w:] Historia – pamięć – tożsamość w edukacji humanistycznej, 

T. 3, Pamięć człowieka, pamięć miejsca, miejsca pamięci: studia historyczno-

antropologiczne, B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, A. Słaby (red.), Wydawnictwo 

Libron, Kraków, s. 405-420. 

10. P. Trojański, 2015, Sytuacja na terenach poobozowych w pierwszych latach                                

po wyzwoleniu Auschwitz (1945-1947), „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem”,                     

T. 37, nr 2, s. 45-61. 

11. P. Trojański, 2015, Problem profanacji szczątków ofiar Auschwitz w świetle materiałów 

procesowych Sądu Grodzkiego i Sądu Powiatowego w Oświęcimiu (1945-1969), [w:] 

Skrwawione dusze: prawda, sprawiedliwość, przebaczenie, pojednanie, A. Bartuś (red.), 

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau i Fundacja na Rzecz MDSM, Oświęcim,                  

s. 205-221. 

12. P. Trojański, 2015, ‘Trzeba mu jedną posłać, bo jakiś złotnik czy też kanadziarz’. Sprawa 

strażnika Stałej Ochrony Obozu Oświęcimskiego, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”, 

Nr 11, s. 503-520. 

13. P. Trojański, 2016, Od Działu Dokumentacyjnego do Archiwum. Działalność 

dokumentacyjna Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu w latach 

1947-1956, [w:] Historia – pamięć – tożsamość w edukacji humanistycznej, T. 4: 

Archiwum strażnikiem pamięci: studia historyczno-archiwalne, B. Popiołek, A. Słaby, 

A. Chłosta-Sikorska (red.), Wydawnictwo Libron, Kraków, s. 33-50. 

14. P. Trojański, 2016, Obraz Auschwitz w świadomości młodzieży polskiej w pierwszych 

latach po wojnie na podstawie wypracowań uczniów z 1947 roku, [w:] Dzieci wojny,               

A. Bartuś (red.), Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau i Fundacja na Rzecz MDSM, 

Oświęcim, s. 257-270. 

15. P. Trojański, 2018, Międzynarodowy Komitet Oświęcimski jako instytucjonalny świadek 

pamięci (1952-1970), [w:] Historia – Pamięć – Tożsamość. T. 5: Człowiek jako świadek 

historii: studia historyczne, B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, A. Słaby (red.), 

Wydawnictwo Libron, Kraków, s. 211-225. 

16. P. Trojański, 2018, Jakiej narodowości były ofiary Auschwitz? Obraz obozu 

Oświęcimskiego w polskich podręcznikach historii w latach 1952-1999, „Wiadomości 

Historyczne”, nr 4, s. 4-13. 

17. P. Trojański, 2018, Miejsca pamięci w przestrzeni publicznej, [w:] Historia w przestrzeni 

publicznej, J. Wojdon (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 135-142.  
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c) omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich 

ewentualnego wykorzystania. 

 

 

Jako główne osiągnięcie naukowe traktuje cykl publikacji podejmujących węzłowe 

problemy historii Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka, polityki pamięci i edukacji                   

o Auschwitz w latach 1945-1999. W skład prezentowanego cyklu wchodzi 13 artykułów,                     

1 wydawnictwo źródłowe i 3 monografie wieloautorskie pod moją redakcją, które zostały 

opublikowane w latach 2008-2019.  

Ramy czasowe wskazanych publikacji obejmują okres od oswobodzenia KL Auschwitz                

w 1945 r., kiedy to powstały pierwsze koncepcje upamiętniania ofiar byłego obozu, 

zmaterializowane wraz z otwarciem dwa lata później Państwowego Muzeum Oświęcim-

Brzezinka do czasu zmiany w 1999 r. nazwy instytucji na Państwowe Muzeum Auschwitz-

Birkenau. Zmiana ta miała istotne znaczenie dla kształtowania współczesnej pamięci 

Auschwitz, ponieważ nie tylko w sposób symboliczny przypieczętowywała zachodzące od 

czasu transformacji ustrojowej przemiany narracji historycznej muzeum, ale przede wszystkim 

otwierała nowy rozdział w dziejach instytucji, który charakteryzował się zerwaniem                                

z naleciałościami i obciążeniami okresu komunistycznego.  

Z uwagi na szeroki zakres tematyczny i chronologiczny wskazanego cyklu publikacji oraz 

jego interdyscyplinarny charakter literatura przedmiotu jest dosyć obszerna i zróżnicowana. 

Obejmuje parce z zakresu: historii, politologii, socjologii i pedagogiki.  

Na wstępie chciałbym stwierdzić, że pomimo istnienia kilku opracowań o charakterze 

monograficznym dotyczących pamięci Auschwitz (M. Kucia, Auschwitz jako fakt społeczny. 

Historia, współczesność i świadomość społeczna KL Auschwitz w Polsce, Kraków 2005.)                        

i historii Muzeum Oświęcimskiego w różnych jego okresach (J. Lachendro, Zburzyć                        

i zaorać…? Idea założenia Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w świetle prasy polskiej 

w latach 1945-1948, Oświęcim 2007; J. Huener, Auschwitz, Poland, and the Politics                              

of Commemoration, 1945-1979, Athens 2004; T. Cebulski, Auschwitz po Auschwitz. Historia, 

polityka i pamięć. Wokół Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau 1980-2010, Kraków 

2016) wciąż pozostaje wiele luk i otwartych problemów badawczych, którymi                      

postanowiłem się zająć.  

Analiza ich pozwoliła mi na wyróżnienie czterech obszarów tematycznych, 

zogniskowanych wokół następujących problemów badawczych: 
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I. Muzeum i Miejsce Pamięci Auschwitz na tle innych miejsc pamięci in situ. 

II. Powstanie i rozwój Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka w pierwszych latach 

istnienia. 

III. Przemiany form upamiętniania ofiar Auschwitz na terenie Państwowego Muzeum 

Oświęcim-Brzezinka a polityzacja pamięci ich w okresie PRL. 

IV. Auschwitz w świadomości młodzieży i edukacji historycznej w Polsce. 

 

W celu ich opracowania została dokonana szeroka kwerenda archiwalna, na którą       

składały się poszukiwania w archiwach polskich i zagranicznych, w tym głównie: Archiwum 

Akt Nowych w Warszawie, Archiwum Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa                                  

w Warszawie, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – Oddział w Krakowie, Archiwum 

Narodowe w Krakowie, Archiwum Państwowe w Katowicach – Oddział w Oświęcimiu 

(obecnie w Bielsku-Białej), Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w 

Oświęcimiu, Centralne Archiwum Syjonistyczne w Jerozolimie, Archiwum Jad Washem                      

w Jerozolimie, Archiwum Lohamei HaGeta'ot (Domu Bojowników Getta) w Izraelu, Wiener 

Library for the Study of the Holocaust and Genocide w Londynie. Pozyskane w trakcie tych 

kwerend materiały źródłowe wykorzystałem do przygotowania wskazanych w osiągnieciu 

głównym artykułów. Ponadto część z nich została opracowana naukowo i wydana w formie 

materiałów źródłowych: ‘Trzeba mu jedną posłać, bo jakiś złotnik czy też kanadziarz’. Sprawa 

strażnika Stałej Ochrony Obozu Oświęcimskiego, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”, Nr 11, 

2015, s. 503-520; Auschwitz w okowach polityki. Międzynarodowy Komitet Oświęcimski                          

w latach 1954-1957. Wybór dokumentów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 

Pedagogicznego, Kraków 2019, ss. 650.  

  Jak wyżej wspomniałem, prowadzone przeze mnie badania miały charakter 

interdysyplinarny. Dlatego w wielu przypadkach pojawiła się konieczność czerpania z dorobku 

i doświadczeń różnych subdyscyplin nauki historycznej, w tym głównie socjohistorii                                

i dydaktyki historii oraz innych pokrewnych dyscyplin naukowych, takich jak np. politologia 

czy pedagogika. Stąd, pośród metod badawczych wykorzystanych w moich badaniach znalazły 

się, m.in. metoda analityczna, opisowa, porównawcza, metoda mikrohistoryczna czy studium 

przypadku.   

Zanim przejdę do szczegółowego omówienia celów i wyników moich badań w zakresie 

poszczególnych obszarów tematycznych pozwolę sobie na kilka uwag o charakterze ogólnym, 
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celem uzasadnienia dokonanego przeze mnie wyboru tematycznego i jednocześnie wskazania 

ewentualnych potrzeb prowadzenia dalszych badań w tym zakresie.   

W ostatnich latach zintensyfikowaniu uległy badania nad problematyką muzeów i miejsc 

pamięci związanych z II wojną światową. Są one dzisiaj przedmiotem zainteresowania nie tylko 

historyków (Jonathan Huener, Jacek Lachendro, Zofia Wóycicka), socjologów (Marek Kucia, 

Sławomir Kapralski), politologów (Tomasz Cebulski) czy muzealników (Wiesław Wysok), ale 

także pedagogów (Tomasz Kranz) i dydaktyków (Andrzej Stępnik). Powstała nawet dziedzina 

badań pedagogicznych zwana pedagogiką miejsc pamięci, która odwołuje się do wykorzystania 

walorów edukacyjnych tkwiących w muzeach upamiętniających ofiary wojny. W związku                     

z tym zmienia się także rola muzeów, które stopniowo przestają być postrzegane jako jedynie 

instytucje gromadzące i przechowujące pamiątki przeszłości, a stają się także miejscami 

edukacji i upamiętniania. Szczególne miejsce w tych badaniach zajmuje Muzeum i Miejsce 

Pamięci Auschwitz, które z uwagi na swoją historię i uniwersalne znaczenie nieustannie 

penetruje pamięć zbiorową społeczeństw całego świata.  

Obraz Auschwitz w okresie Polski Ludowej kształtowany był głównie przez politykę 

historyczną państwa. Wiedza na ten temat wydaje się być istotna także dzisiaj, ponieważ – 

pomimo upływu czasu – Auschwitz wciąż odgrywa istotną rolę w dyskusjach dotyczących 

pamięci II wojny światowej. Nazwa byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady 

pozostaje niezmiennie jednym z najważniejszych symboli wojny i okupacji. Ponadto w ciągu 

ostatnich dziesięcioleci stała się także głównym symbolem Holokaustu i ludobójstwa w ogóle.  

Przez lata nośnikiem pamięci Auschwitz i narzędziem kształtowania jej polityki było 

otwarte w 1947 r. Państwowe Muzeum Oświęcim-Brzezinka. W kilka lat po wyzwoleniu 

władze komunistyczne postanowiły oficjalnie wpisać pamięć Auschwitz w politykę 

upamiętniania II wojny światowej, czyniąc ją podstawowym narzędziem walki politycznej                  

i ideologicznej. Decyzja ta stała się brzemienna w skutkach, ponieważ na lata ukształtowała 

sposób postrzegania Auschwitz w Polsce i częściowo także za granicą. Dlatego poznanie 

historii tej instytucji, szczególnie w okresie początkowym, gdy muzeum się formowało, jest 

kluczowe dla zrozumienia przemian pamięci Auschwitz i form upamiętniania różnych grup 

ofiar.  

W tym kontekście ważne stało się także zbadanie, jaki odbiór miała ta polityka                           

w społeczeństwie polskim, oraz w jaki sposób kształtowała świadomość historyczną dotyczącą 

II wojny światowej. Niezmiernie istotne dla mnie było również przenalizowanie, w jaki sposób 

Auschwitz był wykorzystywany przez władze komunistyczne na zewnątrz, tj. poza Polską. Stąd 
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też moje rozważania nad historią Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego, który był 

narzędziem realizacji tej polityki na arenie międzynarodowej. Ponieważ historia tej organizacji 

jest mało znana w świecie i praktycznie całkowicie nieznana w naszym kraju              

zdecydowałem się na opublikowanie jej zarysu w latach 1954-1970 i opracowanie 

wydawnictwa źródłowego, które – mam nadzieję – stanie się inspiracją do dalszych badań           

w tym zakresie.  

Systematyczny wzrost wiedzy na temat Auschwitz i jego miejsca w świadomości 

społecznej i historycznej przekłada się na rosnące zainteresowanie tym tematem również 

praktyki szkolnej. Głębokie przeświadczenie o walorach edukacyjnych tematyki było 

powodem zainteresowań edukacją o Auschwitz w Polsce w przeszłości i obecnie. Efektem tego 

zainteresowania jest szereg publikacji o charakterze naukowym, popularno-naukowym                            

i dydaktycznym, spośród których te ostatnie znalazły zastosowanie w edukacji szkolnej                           

w Polsce. Część z prac mających charakter naukowy włączyłem do zestawu publikacji 

wskazanych, jako główne osiągniecie naukowe, natomiast pozostałe zostały opisane w ramach 

osiągnięć pozostałych.  

 

Ad. I. Muzeum i Miejsce Pamięci Auschwitz na tle innych miejsc pamięci in situ. 

 

Pierwszy z węzłowych tematów, wchodzących w skład głównego osiągnięcia naukowego 

dotyczy roli, jaką Muzeum Auschwitz odgrywa wśród innych miejsc pamięci w Polsce.                         

Z uwagi na jego ogólny i metodologiczny charakter stanowi on swoiste tło dla kolejnych 

rozważań. Dostarcza bowiem podłoża teoretycznego, definiuje pojęcia i wskazuje na kierunki 

metodologiczne badań nad miejscami pamięci i pamięcią w ogóle. Ponadto pozwala 

umiejscowić Muzeum i Miejsce Pamięci Auschwitz w szerszej perspektywie tzw. muzeów 

martyrologicznych. Wyniki moich badań na ten temat zostały przedstawione w dwóch 

artykułach.  

Pierwszym z nich jest tekst: Miejsca pamięci w przestrzeni publicznej, [w:] Historia                         

w przestrzeni publicznej, J. Wojdon (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018,                  

s. 143-148. W artykule tym zaprezentowałem definicje i typologie miejsc pamięci. Omówiłem 

przykłady najważniejszych miejsc pamięci w Polsce ich charakter i znaczenie, zwracając przy 

tym szczególną uwagę na muzea martyrologiczne, ich historię powstania i rozwój. Na koniec 

zająłem się problemem roli miejsc pamięci powstałych na terenach poobozowych (in situ)                    

w kształtowaniu świadomości historycznej i postaw wobec przeszłości. Wynikiem tych badań 
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było m.in. usystematyzowanie wiedzy teoretycznej na temat miejsc pamięci i określenie roli, 

jaką one odgrywają w przestrzeni publicznej. Analiza przykładu Muzeum Auschwitz, które jest 

najbardziej znanym autentycznym miejscem pamięci, pokazała jak wielką rolę muzea 

martyrologiczne pełnią w kształtowaniu tożsamości zbiorowej poszczególnych grup 

społecznych, etnicznych i narodowych. Stanowią one szczególne „miejsca wspomnień”, gdzie 

członkowie poszczególnych wspólnot „składają” swoje wspomnienia lub uważają                          

je za nieodłączną część swojej tożsamości. 

Drugi tekst należący do tego obszaru badawczego nosi tytuł: Od miejsca wspominania do 

miejsca pamięci. Proces transformacji muzeum w miejsce pamięci na przykładzie historii 

Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ([w:] Historia – pamięć – tożsamość 

w edukacji humanistycznej, T. 3: Pamięć człowieka, pamięć miejsca, miejsca pamięci: studia 

historyczno-antropologiczne, B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, A. Słaby (red.), Wydawnictwo 

Libron, Kraków 2015, s. 405-420). Celem jego było przedstawienie drogi, jaką Muzeum 

Auschwitz przeszło od instytucji początkowo nastawionej na gromadzenie, badanie oraz opiekę 

nad obiektami historycznymi do miejsca refleksji i edukacji, którym jest dzisiaj. Rozważania 

na ten temat były także istotne z uwagi na obserwowaną obecnie tendencję wśród muzeów                    

in situ do łączenia tych dwóch nazw-funkcji (muzeum i miejsce pamięci) lub wręcz 

zastępowania pierwszej drugą. W tym kontekście postawiłem kilka pytań badawczych 

dotyczących m.in.: sposobu, w jaki przebiegał ten proces, jego przyczyn i charakteru, jak 

również dynamiki i trwałości transformacji. Pomocna w poszukiwaniu odpowiedzi                        

na te pytania była dyskusja na temat dwóch różnych perspektyw postrzegania (definiowania) 

Muzeum i Miejsca Pamięci Auschwitz: fizykalnej (James E. Young) i symbolicznej (Piere 

Nora), odpowiadającym dwóm formom pamięci: zinstytucjonalizowanej, uosobieniem której 

jest muzeum i spontanicznej, która nie potrzebuje fizycznego miejsca. Zestawienie te zrodziło 

kolejne pytania o paralelność lub następczość tych przemian. Odpowiedzi na nie szukałem w 

procesach kształtowania się indywidualnej i zbiorowej pamięci, które to w konsekwencji 

wytworzyły różne kategorie własnych symbolik (narodowej, religijnej czy uniwersalistycznej). 

Przeanalizowałem rolę, jaką w tych procesach pełniło Państwowego Muzeum Oświęcim-

Brzezinka. Następnie, posiłkując się różnymi badaniami (Jonathana Webbera, Marka Kuci, 

Zdzisława Macha, Sławomira Kapralskiego) dokonałem charakterystyki tych symbolik, 

wskazując czynniki, które je kształtowały. Na uwagę zasługuje konstatacja, że symbolika 

Auschwitz była pochodną kształtowania się pamięci miejsca, które początkowo przebiegało                

w sposób spontaniczny, a potem zinstytucjonalizowany. Proces ten omówiłem na przykładzie 
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dwóch skonfliktowanych ze sobą pamięci: polskiej i żydowskiej, konsekwencją których było 

powstanie dwóch różne narracji. Pokazałem przyczyny ich powstania i sposoby kształtowania, 

w rezultacie których w Polsce Auschwitz stał się symbolem przede wszystkim martyrologii 

polskiej, natomiast na Zachodzie głównie – żydowskiej. Warto podkreślić, że przez wiele lat 

obydwie symboliki funkcjonowały w separacji od siebie, silnie i w sposób odmienny 

oddziałując na świadomość społeczną po obu stronach żelaznej kurtyny, jednak się ze sobą nie 

spotykając. I dopiero upadek komunizmu pozwolił na zmianę tej sytuacji. Opisana w artykule 

transformacja pamięci była wynikiem splotu rożnych spontanicznych procesów, w których 

uczestniczyli byli więźniowie obozu, miejscowa ludność i władze lokalne, a także celowego 

działania władz centralnych, których narzędziem było Państwowe Muzeum Oświęcim-

Brzezinka. Instytucja ta przez lata wykazywała cechy zarówno tradycyjnego muzeum, jak                         

i nowoczesnego miejsca pamięci. Jego historia pokazuje, że przeszło ono drogę od miejsca 

wspominania przeszłości, które kształtowało instytucjonalne formy pamięci, do miejsca 

upamiętniania różnych grup ofiar. Proces ten związany był z długotrwałym rozwojem pamięci 

spontanicznej i powstaniem różnorodnych symbolik Auschwitz. Początkowo miał on charakter 

indywidualny, a potem przybrał formy grupowe i zinstytucjonalizowane, prowadząc                              

w konsekwencji do instrumentalizacji pamięci.  

 

Ad. II. Powstanie i rozwój Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka w pierwszych 

latach istnienia. 

 

Drugi węzłowy problem to historia Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka                       

w pierwszych kilkunastu latach jego istnienia. Okres ten był kluczowym dla Muzeum, 

ponieważ pozwolił nie tylko na jego powstanie, co z uwagi na różne uwarunkowania nie było 

wcale łatwe i przesądzone, ale przede wszystkim na stworzenie podwalin pod rozwój                               

i funkcjonowanie instytucji muzealnej w latach następnych. Dlatego celem moich badań była 

rekonstrukcja procesu tworzenia Muzeum Oświęcimskiego, ze wskazaniem na czynniki, które 

je kształtowały i poszczególne etapy jego rozwoju.  

Po wyzwoleniu na terenach byłego obozu Auschwitz panowała skomplikowana sytuacja. 

Władze państwowe próbowały zaprowadzić tam porządek rozumiany w dwojaki sposób. 

Pierwszy z nich miał charakter prawny i administracyjny, polegał na objęciu opieką miejsca 

pamięci i potem jego zagospodarowanie, czego końcowym efektem stało się powołanie                      

do życia Państwowego Muzeum w Oświęcimiu. Drugi porządek miał charakter społeczno-
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moralny i dotyczył postaw przedstawicieli władzy, urzędów państwowych, okolicznej ludności 

wobec tego, co pozostało po obozie. Związany był z problem ludzi szabrujących majątek oraz 

bezczeszczących ludzkie szczątki i stał często w opozycji do tworzącego się porządku 

prawnego i administracyjnego.  

W takiej oto sytuacji rodziły się pierwsze koncepcje dotyczące idei i organizacji muzeum, 

które to przy pomocy byłych więźniów i wsparciu władz państwowych zaczęto sukcesywnie 

wdrażać w połowie 1946 r. Jednak zanim do tego doszło trzeba było się uporać z problemami 

dotyczącymi zabezpieczenia terenu przed rozgrabieniem i zbezczeszczeniem, co też ostatecznie 

stało się głównym wątkiem moich badań w tym zakresie.  

Wyniki rozważań na ten temat przedstawiłem w czterech artykułach, których ramy 

chronologiczne obejmują dwie istotne daty, tj.: rok 1945, kiedy to, niemal zaraz                                       

po oswobodzeniu obozu powstały pierwsze koncepcje upamiętnienia miejsca, i rok 1956,                           

w którym właściwie dopiero zakończył się proces formowania muzeum jako instytucji 

pełniącej wszystkie swoje statutowe funkcje. Należy zauważyć, że rok wcześniej stanowisko 

dyrektora muzeum objął Kazimierz Smoleń, który funkcję te sprawował do 1989 r. Jego zasługi 

dla Muzeum Auschwitz są nie do przecenienia, ponieważ nie tylko odrodził instytucję po 

okresie stalinowskiej zapaści, ale przede wszystkim opracował koncepcję nowoczesnej 

placówki, która to konsekwentnie wdrażana była przez następne 35 lat.  

Pierwszy artykuł w tej części nosi tytuł: Sytuacja na terenach poobozowych w pierwszych 

latach po wyzwoleniu Auschwitz (1945-1947) („Studia nad Autorytaryzmem                                                  

i Totalitaryzmem”, T. 37, nr 2, 2015, s. 45-61). Koncentruje się on na wspomnianym powyżej 

pierwszym aspekcie zaprowadzania porządku na terenach poobozowych, który miał charakter 

prawno-administracyjny. W tekście tym omówiłem jedną z najważniejszych i najbardziej 

palących spraw, bez których nie mogło być mowy o utworzeniu muzeum, tj. konieczność 

przejęcia przez władze polskie od Armii Czerwonej wszystkich terenów poobozowych i ich 

zabezpieczenia przed zniszczeniem oraz rozgrabieniem. Realizacja tego zadania była 

warunkiem podstawowym dla rozpoczęcia prac nad tworzeniem instytucji muzealnej. 

Zagadnienia szczegółowe, które zostały przedstawione w tym artykule to: stan prawny terenów 

i ich przejmowanie przez organy władzy państwowej, działania rządu i władz lokalnych                       

na rzecz zabezpieczenia terenów poobozowych, pierwsze plany i koncepcje dotyczące 

organizacji muzeum w Oświęcimiu. Podstawą źródłową niniejszego opracowania były 

niepublikowane dotąd materiały archiwalne przechowywane w Archiwum Akt Nowych                       

w zbiorze Urzędu Rady Ministrów, zawierające korespondencję prowadzoną przez Prezydium 
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Rady Ministrów z Urzędem Wojewódzkim w Krakowie i innymi instytucjami państwowymi 

zaangażowanymi w tę sprawę. 

Dwa kolejne artykuły (Problem profanacji szczątków ofiar Auschwitz w świetle materiałów 

procesowych Sądu Grodzkiego i Sądu Powiatowego w Oświęcimiu (1945-1969), [w:], 

Skrwawione dusze: prawda, sprawiedliwość, przebaczenie, pojednanie, A. Bartuś (red.), 

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau i Fundacja na Rzecz MDSM, Oświęcim 2015,                       

s. 205-221; ‘Trzeba mu jedną posłać, bo jakiś złotnik czy też kanadziarz’. Sprawa strażnika 

Stałej Ochrony Obozu Oświęcimskiego, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”, Nr 11, 2015,                  

s. 503-520) nawiązują do wspomnianego powyżej drugiego porządku, tzw. moralnego, który 

należało zaprowadzić na terenach poobozowych. Tematem ich jest kontrowersyjny i w zasadzie 

mało zbadany problem dotyczący zachowaniem się ludności okolicznej, która dopuszczała się 

aktów grabieży mienia i bezczeszczenia ciał ofiar Auschwitz. Sytuacja ta powodowała 

konieczność podjęcia rozlicznych działań przez ludzi powołanych do tworzenia Muzeum. 

Celem ich było zabezpieczenia znajdującego się tam mienia przed rozgrabieniem, jak również 

zwalczanie przypadków profanacji prochów pomordowanych. W tym miejscu warto 

nadmienić, że przypadki bezczeszczenia prochów ofiar w pierwszych latach po wojnie miały 

miejsce na terenie większości byłych niemieckich obozów zagłady, w tym także Auschwitz. 

Sprawcami ich była zazwyczaj ludność okoliczna i żołnierze Armii Czerwonej. Powodem 

rozkopywania terenów poobozowych była chęć wzbogacenia się związana z powszechnym 

przekonaniem, że znajdują się tam kosztowności pozostałe po zamordowanych ofiarach, 

głównie Żydach. Postawy takie były powszechnie piętnowane w prasie, a ludzi, którzy 

dopuszczali się tych czynów określano mianem „hien cmentarnych”, „złotników”, „kopaczy” 

lub – tak jak w przypadku Auschwitz także – „kanadziarzy”. Z procederem profanacji grobów 

władze państwowe, lokalne i muzealne próbowały sobie radzić w różny sposób, zakazując                

np. wstępu na tereny byłego obozu Birkenau, gdzie znajdowały się prochy pomordowanych. 

Milicja i muzealna straż (Stała Ochrona Obozu Oświęcimskiego) organizowała obławy                        

na przebywających tam ludzi, którzy rozkopywali ziemię w poszukiwaniu złota. Schwytanych 

na gorącym uczynku aresztowano i doprowadzano przed sąd. Jednak pomimo tych działań 

proceder ten nadal rozwijał się i trwał – oczywiście w zdecydowanie mniejszym zakresie – 

przez wiele lat po wojnie. 

Celem artykułu dotyczącego tej kwestii (Problem profanacji szczątków ofiar Auschwitz…) 

była próba analizy zjawiska bezczeszczenia prochów ofiar niemieckiego ludobójstwa                            

w Auschwitz, które miały miejsce w latach 1945-1969. Pośród zagadnień szczegółowych, 
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którymi się w tym artykule zająłem znalazły się następujące kwestie: sposoby zabezpieczenia 

terenów poobozowych przed rozgrabieniem, analiza zjawiska profanacji, skuteczność ścigania 

sprawców i ich charakterystyka społeczna. W trakcie badań udało mi się określić skalę zjawiska 

profanacji na terenach poobozowych, zakres udziału w tym procederze okolicznej ludności, jak 

również dokonać wstępnej oceny działań podejmowanych przez władze lokalne celem 

przeciwdziałania temu procederowi.  

Podstawą źródłową artykułu były akta wytworzone przez Sądy Grodzki i Powiatowy                         

w Oświęcimiu, które przechowywane są w Archiwum Państwowym w Katowicach – Oddział 

Bielsko-Biała (wtedy: Oświęcim). Należy zauważyć, że wykorzystane w pracy materiały 

procesowe, okazały się niezwykle cennym źródłem informacji na temat interesującego mnie 

zjawiska. Pozwoliły spojrzeć na zagadnienie profanacji szczątków ofiar Auschwitz z różnych 

perspektyw badawczych (świadka i sprawcy). Dały możliwość poznania motywów 

postępowania ludzi. Pokazały uwarunkowania prawne związane z przeciwdziałaniem 

procederowi oraz wskazały na możliwości i ograniczenia organów ścigania w jego zwalczaniu.  

Dopełnieniem badań nad problematyką profanacji tzw. grobów oświęcimskich był drugi 

artykuł (‘Trzeba mu jedną posłać…’), który ma charakter studium przypadku. Został on oparty 

na materiałach znajdujących się w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział                                

w Krakowie, zawierających dokumenty z procesu funkcjonariusza Stałej Ochrony Obozu 

Oświęcimskiego, który podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych zastrzelił 

jedną z osób przyłapanych na bezczeszczeniu szczątków ofiar KL Auschwitz. Sprawa ta jest 

dotąd jedynym znanym i tak dobrze udokumentowanym przypadkiem zabójstwa tzw. 

„kanadziarza” przez pracownika ochrony muzeum w Oświęcimiu. Na podstawie tego 

jednostkowego przypadku można dokonywać analogii i porównań do podobnej sytuacji, jaka 

panowała na terenach innych byłych obozów zagłady w pierwszych latach po wojnie. Akta tej 

sprawy mają ponadto istotne znaczenie ze względu na ich różnorodność, ponieważ na potrzeby 

procesowe zgromadzono ogromny materiał dowodowy, obejmujący poza kilkakrotnymi 

przesłuchaniami świadków i podejrzanego także inne dokumenty dotyczące funkcjonowania 

Stałej Ochrony Obozu Oświęcimskiego i sytuacji panującej na terenach poobozowych. Dlatego 

analiza tych materiałów daje możliwość odpowiedzi na wiele pytań dotyczących m.in.: skali 

zjawiska profanacji szczątków ofiar KL Auschwitz; charakterystyki osób, które się jej 

dopuszczały (płeć, wiek, miejsce zamieszkania, zawód); powodów, dla których to robiły, oraz 

sposobów zapobiegania temu procederowi przez władze tworzącego się muzeum. 

Dowiadujemy się z nich także, kim byli strażnicy muzealni, w jakich warunkach pracowali,                
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na jakie niebezpieczeństwa byli narażeni oraz jak radzili sobie z towarzyszącym im na terenie 

byłego obozu stresem. Stąd w artykule tym nie tylko omawiam szczegółowo sprawę 

wspomnianego strażnika, ale także to, w jaki sposób Muzeum Oświęcimskie walczyło                             

z „kanadziarzami” i co być może najistotniejsze, kim oni byli i jaki był ich stosunek do tego, 

co robili. Na koniec należy zaznaczyć, że artykuł ten ma charakter źródłowy i zamieszczam                   

w nim fragmenty wybranych protokołów przesłuchań świadków i podejrzanego zawierają 

wiele cennych informacji mogących stanowić inspirację i podstawę do dalszych badań w tym 

zakresie. 

Ostatnim tekstem wchodzącym w skład wątku badawczego poświęconego pierwszym 

latom historii Muzeum jest artykuł zatytułowany Od Działu Dokumentacyjnego do Archiwum. 

Działalność dokumentacyjna Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu                         

w latach 1947-1956 ([w:] Archiwum strażnikiem pamięci, T. 4 Archiwum strażnikiem pamięci: 

studia historyczno-archiwalne, B. Popiołek, A. Słaby, A. Chłosta-Sikorska (red.), 

Wydawnictwo Libron, Kraków 2016, s. s. 33-50). W tekście tym dokonałem szczegółowej 

analizy okoliczności powstania Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka oraz pierwszych 

formy upamiętniania ofiar. Następnie omówiłem zbieranie dowodów zbrodni przez 

pracowników muzeum, które było kluczowym zadaniem dokumentacyjnym w pierwszych 

latach jego istnienia. Potem przedstawiłem proces tworzenia muzealnego Archiwum                                   

i Biblioteki, które powstały na bazie Działu Dokumentacji przy OKBZH w Krakowie. 

Scharakteryzowałem współpracę zewnętrzną Muzeum i sposoby upowszechniania wiedzy                        

o Auschwitz w Polsce. Na zakończenie określiłem, jakie znaczenie dla Państwowego Muzeum 

Oświęcim-Brzezinka miało zbieranie i dokumentowanie świadectw zbrodni niemieckich 

popełnionych w KL Auschwitz. Wykazałem, że wynikało ono nie tylko z zapisów statutowych, 

ale traktowane było jako szczególna powinnością pierwszych pracowników Muzeum – byłych 

więźniów wobec tych, którzy zginęli. Podkreśliłem zasługi dra Jana Sehna, który stworzył 

zaczątki muzealnego archiwum, jak również dyrektora Kazimierza Solenia, którego główną 

zasługą było wyodrębnienie Archiwum ze struktur Wydziału Dokumentacji, ale także 

pozyskanie kopi dokumentów osobowych z Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskiej 

w Polsce (GKBZHwP), jak również nawiązanie współpracy z innymi podobnymi instytucjami 

w Polsce i zagranicą. Działania te okazały się niemiernie ważne dla Muzeum Oświęcimskiego 

i stworzyły podwaliny pod jego rozwój w latach następnych.  

 



15 

 

Ad. III. Przemiany form upamiętniania ofiar Auschwitz na terenie Państwowego Muzeum 

Oświęcim-Brzezinka i polityzacja ich pamięci okresie PRL. 

 

W ramach trzeciego wątku tematycznego podjąłem badania nad formami upamiętniania 

ofiar Auschwitz i ich przemianami na terenie Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka                   

w latach 1947-2000 oraz starałem się wskazać, jaki wpływ na nie miała polityka historyczna 

ówczesnego państwa polskiego. Wątek ten w moim cyklu publikacji jest najobszerniej 

reprezentowany, ponieważ na niego składają się 4 artykuły i książka o charakterze źródłowym: 

Upamiętnianie ofiar Auschwitz na terenie Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka w latach 

1947-2000. Zarys problemu, „Krakowskie Studia Małopolskie” 2012, nr XVII, s. 65-78; 

Początki upamiętniania zagłady Żydów w Państwowym Muzeum w Oświęcimiu (1946-1950), 

[w:] Historia – pamięć – tożsamość w edukacji humanistycznej. Tom 1: Historia i edukacja,              

B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, U. Kicińska (red.), Wydawnictwo Libron, Kraków 2013,                

s. 217-230; Upolitycznienie i instrumentalizacja pamięci ofiar Auschwitz (1946-1955), [w:] 

Słowa w służbie nienawiści, A. Bartuś (red.), Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau                          

i Fundacja na Rzecz MDSM, Oświęcim 2013, s. 337-343; Międzynarodowy Komitet 

Oświęcimski jako instytucjonalny świadek pamięci (1952-1970), [w:] Historia – Pamięć – 

Tożsamość. T. 5. Człowiek jako świadek historii: studia historyczne, B. Popiołek, A. Chłosta-

Sikorska, A. Słaby (red.), Wydawnictwo Libron, Kraków 2018, s. 211-225.; Auschwitz                           

w okowach polityki. Międzynarodowy Komitet Oświęcimski w latach 1954-1970. Wybór 

dokumentów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2018, ss. 650. 

W tym miejscu chciałbym nadmienić, że ustalenia zawarte w powyższych artykułach stały się 

podstawą do napisania obszernego wprowadzenia do wspomnianej edycji źródłowej. Ponieważ 

wprowadzenie to jest ich wersją rozszerzoną i w wielu miejscach zmienioną, dlatego 

przedstawiając cel i wyniki badań na temat przemian form upamiętniania ofiar Auschwitz                        

i polityzacji pamięci pozwolę sobie tekst ten traktować jako podstawę omówienia tematu.  

Celem moich badań prowadzonych w ramach trzeciego wątku tematycznego była analiza 

przemian form upamiętniania i pamięci ofiar Auschwitz na terenie Państwowego Muzeum 

Oświęcim-Brzezinka w okresie PRL i pierwszych latach po transformacji ustrojowej. 

Szczegółowe problemy badawcze, którymi się zająłem dotyczyły następujących kwestii: 

powstania Muzeum i pierwszych form upamiętniania ofiar, problemu upamiętnienia zagłady 

Żydów na terenie Muzeum Oświęcimskiego, upolitycznienia i instrumentalizacji pamięci 

Auschwitz, roli i znaczenia Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka oraz 
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Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego w kształtowaniu pamięci ofiar Auschwitz                    

w Polsce i zagranicą.  

Pierwsza z publikacji powstała w ramach tego wątku tematycznego nosi tytuł 

Upamiętnianie ofiar Auschwitz na terenie Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka w latach 

1947-2000. Zarys problemu („Krakowskie Studia Małopolskie” 2012, nr XVII, s. 65-78). Ma 

ona charakter przekrojowy i prezentuje przemiany form upamiętniania ofiar Auschwitz                         

w całym badanym okresie. W artykule tym omówiłem podstawowe kwestie i wytyczyłem 

kierunki przemian różnych form upamiętniania Auschwitz, wskazując na konieczność badania 

takich zagadnień jak np.: symbolika Auschwitz, początki kształtowania się pamięci o byłym 

obozie, instrumentalizacja i deformacje pamięci Auschwitz w okresie PRL oraz formy pamięci 

współczesnej.  

Badania te wykazały, że na sposób upamiętniania ofiar Auschwitz wpływ miało wiele 

czynników, które wynikały zarówno ze swoistego charakteru miejsca, jego historii jak                              

i uwarunkowań politycznych, w jakich działało Państwowe Muzeum Oświęcim-Brzezinka.               

W okresie PRL wiedza o Auschwitz stała się treścią oficjalnej propagandy i wychowania                      

w szkole. Na terenie byłego obozu w Oświęcimiu odbywały się wiece i manifestacje,                               

a nauczanie o hitlerowskich obozach koncentracyjnych i wizyta w Muzeum Auschwitz były 

obowiązkowymi elementami programu nauczania historii. W wyniku nacisków politycznych 

pamięć o obozie cały czas poddawana była instrumentalizacji i w konsekwencji ulegała 

deformacji.  

Ustalenia zawarte w tym artykule stały się dla mnie inspiracją do prowadzenia dalszych 

badań. Efektem ich były kolejne publikacje o charakterze przyczynkarskim, monograficznym                   

i źródłowym, które teraz pokrótce omówię.  

 Pierwszy z nich ma charakter przyczynkarski i nosi tytuł Początki upamiętniania zagłady 

Żydów w Państwowym Muzeum w Oświęcimiu (1946-1950) ([w:] Historia – pamięć – 

tożsamość w edukacji humanistycznej. Tom 1: Historia i edukacja, B. Popiołek, A. Chłosta-

Sikorska, U. Kicińska (red.), Wydawnictwo Libron, Kraków 2013, s. 217-230). Prowadzone       

na potrzeby tego artykułu badania wykazały, że na kształt upamiętniania zagłady Żydów                              

w Państwowym Muzeum w Oświęcimiu wpływ miały przede wszystkim czynniki natury 

politycznej. Ponadto jego forma i zakres powiązane zostały ściśle ze sposobem kultywowania 

pamięci Holokaustu w PRL, który z kolei był wypadkową skomplikowanych relacji polsko-

żydowskich i sytuacji geopolitycznej, w jakiej znalazła się po wojnie Polska.  
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Należy podkreślić, że losy powstania ekspozycji żydowskiej w Państwowym Muzeum 

Oświęcim-Brzezinka pokazują, jak tworzyła się pamięć ofiar Auschwitz w pierwszych latach 

po wojnie oraz w jaki sposób władze komunistyczne próbowały wykorzystać pamięć 

żydowskich ofiar Auschwitz do realizacji własnych celów politycznych. Na tym przykładzie 

można zaobserwować proces rywalizacji pamięci „polskiej” i „żydowskiej” Auschwitz. 

Rywalizacja ta prowadzona była na wielu płaszczyznach i poziomach: lokalnym, centralnym, 

jednostkowym i instytucjonalnym. Bezpośrednio zaangażowani w nią byli dawni polscy 

więźniowie polityczni Auschwitz (m.in. Józef Cyrankiewicz, Zygmunt Balicki), którzy poprzez 

sprawowane funkcje i zajmowane stanowiska w najważniejszych instytucjach państwowych 

bezpośrednio wpływali na proces upamiętniania II wojny światowej w Polsce. Dzięki 

ogromnemu zaangażowaniu przedstawicieli, stosunkowo jeszcze wtedy licznej i prężnie 

działającej, społeczności żydowskiej w Polsce, do końca lat 40., martyrologia żydowska                      

na terenie Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka znalazła swój wyraz w realizowanych 

tam projektach upamiętniających. I chociaż w pierwszych latach istnienia muzeum nie udało 

jej się nadać szczególnego charakteru, który był planowany, i w rezultacie splotu różnych 

czynników ograniczono ją w zasadzie tylko do części ekspozycji jednego z bloków, to i tak jej 

przekaz był wyraźny. Sytuacja zmieniła się diametralnie w 1950 roku, kiedy to zgodnie                           

z decyzją najwyższych władz państwowych całe muzeum oświęcimskie zostało 

podporządkowane realizacji celów politycznych partii komunistycznej. Wiązało się to z jednej 

strony z procesem stalinizacji życia społecznego i politycznego w kraju, z drugiej zaś –                          

ze zmianą stosunku władz komunistycznych do Żydów w całym bloku wschodnim.                                   

W rezultacie tej zmiany w latach następnych wykreowany został obraz Auschwitz jako głównie 

miejsce męczeństwa Polaków, natomiast zagłada Żydów sprowadzona została do części 

martyrologii międzynarodowej. Stan taki utrzymywał się właściwie przez cały okres PRL. 

Kolejna publikacja stanowiąca rozwinięcie tez z artykułu przeglądowego, dotyczącego 

problemu upolitycznienia i instrumentalizacja pamięci ofiar Auschwitz w okresie PRL                           

to artykuł pt.: Upolitycznienie i instrumentalizacja pamięci ofiar Auschwitz (1946-1955) ([w:] 

Słowa w służbie nienawiści, A. Bartuś (red.), Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau                           

i Fundacja na Rzecz MDSM, Oświęcim 2013, s. 337-343). Tezy w nim zawarte znalazły 

rozwinięcie i uzupełnienie we wprowadzeniu do wspomnianej wyżej edycji źródłowej                           

pt. Auschwitz w okowach polityki. Międzynarodowy Komitet Oświęcimski w latach 1954-1970. 

Wybór dokumentów (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2019, 

ss. 650). Ponieważ wprowadzenie to jest jego wersją rozszerzoną i w wielu miejscach 
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uzupełnioną o nowe ustalenia, dlatego przedstawiając cel i wyniki badań na ten temat pozwolę 

sobie teksty te potraktować łącznie. Dodatkowo, nadmienię, że połączenie tych publikacji                     

w jeden tekst i jego rozwinięcie we wspomnianej wyżej edycji źródłowej dało możliwość 

spojrzenia szerszego na intersujący mnie problem i dodatkowo usystematyzowanie 

zagadnienia. W rezultacie udało mi się wyróżnić kilka zasadniczych etapów instrumentalizacji 

pamięci Auschwitz w badanym okresie, na który składały się wzajemnie przenikające się różne 

procesy: internacjonalizacji, polonizacji, chrystianizacji, judaizacji, uniwersalizacji pamięci 

ofiar. Przy czym należy zaznaczyć, że procesy te miały różną dynamikę, natężenie i trwałość 

zależną od wielu czynników natury politycznej i społecznej. Czasem się przenikały                                     

i uzupełniały, a czasem były także wzajemną reakcją na siebie. Biorąc to wszystko pod uwagę 

stworzyłem wstępną periodyzację problemu przemian form pamięci Auschwitz, zgonie z którą 

można wyróżnić następujące okresy:  

 Uniwersalizacja i internacjonalizacja pamięci ofiar Auschwitz (pierwsze lata istnienia 

muzeum) 

 Instrumentalizacja pamięci ofiar Auschwitz (lata lat 50.) 

 Internacjonalizacja i polonizacja ofiar Auschwitz (lata 60. i 70.) 

 Chrystianizacja i judeizacja pamięci ofiar Auschwitz (lata 80.)  

 Dekomunizacja i rekonstrukcja pamięci ofiar Auschwitz (lata 90.) 

W wyniku analizy dostępnej literatury i nowych materiałów źródłowych udało mi się 

także w kilku miejscach zweryfikować istniejące do tej pory w literaturze przedmiotu ustalenia 

i tezy dotyczące np. decydującego wpływu władz polskich na ostateczny kształt 

Międzynarodowego Pomnika Ofiar Faszyzmu w Auschwitz. Zakwestionowałem 

reprezentowane przez niektórych badaczy (James E. Young, Michael C. Steinlauf) twierdzenie, 

jakoby inicjatorem zmian formy wieńczącej pomnik, która miała być koronnym dowodem                 

na marginalizację pamięci ofiar żydowskich w Auschwitz był rząd polski. Z nowych 

materiałów źródłowych, do których udało mi się dotrzeć, wynika bowiem, że stało się                            

to na wyraźną prośbę międzynarodowych artystów pracujących przy pomniku i dodatkowo 

uzyskało aprobatę Międzynarodowego Komitetu Budowy Pomnika. Tym samym powtarzana 

w literaturze przedmiotu teza o manipulacji politycznej dokonanej przez władze polskie przy 

budowie pomnika jest nieuprawniona. I jakkolwiek nie zmienia to ogólnej oceny całokształtu 

polityki państwa polskiego wobec pamięci Auschwitz, to jednak wyraźnie pokazuje, że sprawa 

ta jest o wiele bardziej skomplikowana niż do tej pory sądzono i w związku z tym wymaga 

dalszych pogłębionych badań.  
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Zanim przejdę do omówienia kolejnych publikacji dotyczących tego wątku tematycznego 

chciałbym nadmienić, że częściowe wyniki moich badań w tym zakresie w ujęciu 

porównawczym zostały opublikowane w języku angielskim w artykule pt. Auschwitz and Katyń 

in bondage of politics: The process of shaping memory in communist Poland ([w:] Memory and 

change in Europe: Eastern Perspectives, (Eds.) M. Pakier, J. Wawrzyniak, New York: 

Berghahn Books, 2015, s. 246-263.). Współautorem tego tekstu jest prof. Jacek Chrobaczyński, 

który w artykule tym przestawił perspektywę pamięci Katynia, natomiast moim zadaniem była 

analiza przemian pamięci Auschwitz. 

Ostatnie dwie publikacje, jakie powstały w ramach wątku III to artykuły zatytułowane 

Międzynarodowy Komitet Oświęcimski jako instytucjonalny świadek pamięci (1952-1970), 

([w:] Historia – Pamięć – Tożsamość. T. 5. Człowiek jako świadek historii: studia historyczne, 

B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, A. Słaby (red.), Wydawnictwo Libron, Kraków 2018, s. 211-

225.) i wspomniana wyżej edycja źródłowa pt. Auschwitz w okowach polityki. Międzynarodowy 

Komitet Oświęcimski w latach 1954-1970. Wybór dokumentów (Wydawnictwo Naukowe 

Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2019, ss. 650.), która zawiera zmieniona wersje tego 

artykułu, dlatego pozwolę sobie te dwie publikacje także omówić łącznie. 

Badania nad historią Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego (MKO) są dopiero                

w fazie początkowej. Ich stan sprowadza się w zasadzie do kilku artykułów wydanych w języku 

niemieckim (Katharina Stengel), które są oparte głównie na materiałach przechowywanych                 

w zagranicznych archiwach. Poza wspomnianymi wyżej moimi tekstami dostrzega się brak 

opracowań w języku polskim. Stąd zrodził się pomysł przygotowania wydawnictwa 

źródłowego, zawierającego dokumenty znajdujące się w polskich archiwach, które to mogłoby 

stać się w przyszłości inspiracją i zachętą do prowadzenia badań w tym kierunku.  

Cezury czasowe publikacji obejmują okres od powstania MKO w 1954 r. do jego rozłamu 

w 1970 r. To zaledwie kilkanaście lat w długiej, bo prawie siedemdziesięcioletniej historii 

organizacji, które jednak okazały się mieć ogromne znaczenie. Działalność MKO z tego okresu 

wpłynęła bowiem w istotny sposób na proces internacjonalizacji Auschwitz i w znacznym 

stopniu przyczyniła się do rozwoju utworzonego w 1947 r. Państwowego Muzeum Oświęcim-

Brzezinka. Idea umiędzynarodowienia Muzeum Oświęcimskiego znalazła wyraz w takich 

formach upamiętniania, jak tworzenie od 1960 r. tzw. pawilonów (wystaw) narodowych                        

i odsłonięcie w 1967 r. Międzynarodowego Pomnika Ofiar Faszyzmu na terenie byłego obozu 

w Birkenau. Koniec lat pięćdziesiątych to walka o odszkodowania dla byłych więźniów                     

KL Auschwitz III-Monowitz, którzy jako robotnicy przymusowi pracowali dla zakładów 
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chemicznych należących do IG Farben Industrie, jak również starania o rekompensaty                               

za utracone zdrowie dla ofiar eksperymentów medycznych. To także okres ważny z punktu 

widzenia ścigania zbrodniarzy hitlerowskich, którego ukoronowaniem były procesy 

frankfurckie z lat sześćdziesiątych. We wszystkie te działania instytucjonalnie lub 

indywidualnie zaangażowany został Międzynarodowy Komitet Oświęcimski, poprzez 

działania jego poszczególnych członków. 

Publikacja podzielona została na dwie zasadnicze części: opisową i źródłową. Pierwsza                  

z nich to wprowadzenie rzeczowe, w którym przedstawiony jest kluczowy dla funkcjonowania 

MKO problem polityzacji Auschwitz w okresie PRL. Jego rys dostarcza szerszego tła                           

do następującej po nim charakterystyki rozwoju i działalności MKO w latach 1954-1970. 

Podstawą opracowania tych zagadnień – jak już wyżej wspomniałem – są teksty, które ukazały 

się już wcześniej, jednak na potrzeby niniejszej publikacji zostały w niektórych miejscach 

znacznie zmienione i uzupełnione o nowe ustalenia. 

Główne pytanie badawcze związane z historią MKO dotyczyło kwestii wpływu polityki na 

funkcjonowanie i działalność Komitetu oraz pośrednio także Muzeum Oświęcimskiego.                  

W tym kontekście zastanawiałem się, w jakim stopniu działalność ich została upolityczniona                  

i jaką rolę w tym procesie odgrywały poszczególne osoby, organizacje i instytucje państwowe? 

Jaki wpływ na proces polityzacji Auschwitz miała ówczesna sytuacja geopolityczna? W jakim 

stopniu umiędzynarodowienie Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka było efektem 

działań MKO i czy w rezultacie przyczyniło się ono do uświadomienia znaczenia Auschwitz         

w świecie? Inna grupa pytań badawczych dotyczyła roli Komitetu w dbaniu o interesy byłych 

więźniów i ściganiu zbrodniarzy hitlerowskich. W tym przypadku istotne okazały się także 

pytania o efekty starań MKO o odszkodowania dla robotników przymusowych (byłych 

więźniów KL Auschwitz III-Monowitz) i ofiar eksperymentów medycznych. Konsekwentnie 

także – o wkład Komitetu w ściganie zbrodniarzy hitlerowskich i doprowadzenie do sądzenia 

ich podczas procesów frankfurckich w latach sześćdziesiątych. 

Druga część książki stanowi jej zasadniczą treść i jest wyborem źródeł archiwalnych 

dotyczących historii i działalności MKO w okresie pierwszych 15 lat jego funkcjonowania. 

Zamieszczone w niej dokumenty pochodzą z Archiwum Akt Nowych w Warszawie i są częścią 

zespołu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Zarząd Główny w Warszawie                     

(ZG ZBoWiD). Powodem, dla którego dokumenty te znalazły się w tym zespole archiwalnym, 

jest fakt, iż to właśnie Związek Bojowników o Wolność i Demokrację był organizacją, która 

nie tylko zainicjowała powstanie MKO i w dużej mierze finansowała jego działalność, ale 



21 

 

przede wszystkim był polskim członkiem instytucjonalnym Komitetu, który poprzez swoje 

polityczne i terytorialne umocowanie w znacznej mierze decydował o kierunkach jego działania 

i rozwoju. 

Wybór źródeł poprzedza krótki rys historyczny MKO w latach 1954-1970,                                     

tj. od momentu jego powstania do przejęcia przez władze polskie całkowitej kontroli nad 

organizacją. Zainteresowanie komunistów Komitetem było widoczne od samego początku. 

Wynikało ono z faktu, iż w czasie zimnej wojny Komitet stanowił swoisty pomost pomiędzy 

Wschodem i Zachodem. Za pomocą jego członków, którzy mieszkali po obu stronach żelaznej 

kurtyny, władze komunistyczne chciały uczynić z MKO narzędzie propagandowe do realizacji 

polityki antyzachodniej, której podstawowym elementem było dyskredytowanie na arenie 

międzynarodowej Republiki Federalnej Niemiec oskarżanej o tendencje rewizjonistyczne. 

Badania wykazały, że władze polskie traktowały Komitet instrumentalnie, widząc w nim 

możliwość oddziaływania na politykę pamięci o II wojnie światowej za granicą. Chcąc przejąć 

kontrolę, doprowadziły do przeniesienia w 1960 r. siedziby sekretariatu generalnego z Wiednia 

do Warszawy, a dziesięć lat później do Oświęcimia, co w konsekwencji oznaczało rozłam                  

w szeregach organizacji. Wyrazem przejęcia kontroli nad MKO było obsadzenie jego 

najważniejszych stanowisk polskimi działaczami, którzy stali całkowicie zależni od władzy 

komunistycznej. 

Podsumowując, można stwierdzić, że pomimo rozlicznych problemów                                               

i instrumentalnego traktowania Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego przez władze 

komunistyczne udało się Komitetowi stosunkowo wiele osiągnąć. W ciągu pierwszych kliku 

lat istnienia MKO stał się organizacją, która nie tylko działała na rzecz ofiar Auschwitz, ale 

także przyczyniła się w sposób znaczny do podniesienia świadomości społeczeństw Europy 

zachodniej w tym względzie. Projekty realizowane przez Komitet w tym czasie na wiele lat 

wyznaczyły kierunki aktywności Muzeum Oświęcimskiego i pośrednio wpłynęły też na obecny 

kształt pamięci o Auschwitz w Polsce i na świecie. 

 

Ad. IV. Auschwitz w świadomości młodzieży i edukacji historycznej w Polsce. 

 

Ostatni węzłowy problem związany z historią Państwowego Muzeum Oświęcim-

Brzezinka i pamięcią ofiar Auschwitz to problem funkcjonowania byłego obozu                                         

w świadomości młodzieży polskiej i sposób przedstawiania tej problematyki w edukacji 

historycznej w Polsce. Temat ten znalazł odzwierciedlenie w moich dwóch publikacjach: jednej 
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o charakterze przyczynkarskim a drugiej – przekrojowym. Uzupełnieniem ich są redakcje                      

i współredakcje kilku książek, poświęconych szeroko rozumianemu problemowi edukacji                        

o Auschwitz i Holokauście.  

Pierwszy z nich to artykuł zatytułowany: Obraz Auschwitz w świadomości młodzieży 

polskiej w pierwszych latach po wojnie na podstawie wypracowań uczniów z 1947 roku ([w:] 

Dzieci wojny, A. Bartuś (red.), Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau i Fundacja na Rzecz 

MDSM, Oświęcim 2016, s. 257-270).  

Celem jego była próba rekonstrukcji obrazu Auschwitz, jaki funkcjonował                                      

w świadomości młodzieży polskiej w pierwszych latach po wojnie. Podstawą źródłową analizy 

stały się wypracowania uczniów szkoły średniej zawodowej, które znajdują się zbiorach 

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – Oddział w Krakowie. Warto podkreślić, że napisane 

one zostały przez uczniów, którzy zwiedzali Muzeum jesienią 1947 r. , tj. zaledwie kilka 

miesięcy po jego oficjalnym otwarciu. Analiza materiału źródłowego pozwoliła na znalezienie 

odpowiedzi na kilka pytań badawczych dotyczących nie tylko stanu wiedzy młodzieży na temat 

Auschwitz, ale także jej postaw wobec tego miejsca pamięci. Pośród szczegółowych zagadnień 

opisanych w tym artykule znalazły się takie kwestie, jak: wygląd terenów poobozowych                              

i pierwszych ekspozycji muzealnych, formy oprowadzania, znaczenie Auschwitz dla 

współczesnych oraz sposób postrzegania przez młodzież ofiar i sprawców. Ciekawym 

aspektem z perspektywy dnia dzisiejszego, który wyłonił się z analizy wypracowań 

uczniowskich, była także sprawa wizji Muzeum Auschwitz w przyszłości. 

Podsumowując należy stwierdzić, że prace uczniów na temat obozu Oświęcimskiego 

okazały się cennym źródłem do badań nad świadomością młodzieży polskiej w kwestii 

Auschwitz w pierwszych latach po jego wyzwoleniu. Na ich podstawie możemy się dziś 

dowiedzieć wiele na temat stanu wiedzy młodzieży dotyczącej byłego obozu oraz określić jej 

stosunek do tego miejsca pamięci. Poprzez zestawienie informacji tam zawartych z innymi 

źródłami możemy także poznać czynniki, które świadomość tę kształtowały. Ponadto z uwagi 

na fakt, iż wypracowania te zostały napisane bezpośrednio po wizycie w nowo otwartym 

Muzeum, są one także bezcennym materiałem do badania historii tego miejsca pamięci i jego 

oddziaływania na zwiedzających. Z relacji uczniowskich możemy się również dowiedzieć 

wiele na temat sposobu zwiedzania, warunków i sytuacji panującej wówczas na terenie byłego 

obozu, jak również poznać plany związane z rozwojem Muzeum, bowiem opinie uczniów                      

w wielu przypadkach były odzwierciedleniem informacji przekazywanych im przez 

przewodników, zasłyszanych lub przeczytanych w prasie.    
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Drugi artykuł dotyczący tego wątku tematycznego nosi tytuł: Jakiej narodowości były 

ofiary Auschwitz? Obraz obozu Oświęcimskiego w polskich podręcznikach historii w latach 

1952-1999 („Wiadomości Historyczne” 2018, nr 4, s. 4-13). Warto nadmienić, że jego 

poszerzona wersja ukaże się w tym roku w języku angielskim pt. The image of Auschwitz in 

Polish history textbooks (1956-1999) ([w:] “Holocaust Studies: A Journal of Culture and 

History. Special Issue: New Perspectives on Auschwitz” 2019). 

Przedmiotem moich rozważań zawartych w tym artykule był obraz Auschwitz i jego 

przemiany na kartach podręczników historii w okresie PRL oraz pierwszych latach                                

po transformacji ustrojowej. W tym miejscu należy podkreślić, że problem ten nie znalazł do 

tej pory odzwierciedlenia w literaturze przedmiotu, bowiem analizy programów                                              

i podręczników, jakie powstawały skupiały się głównie na prezentacji szerszych aspektów 

związanych  z II wojną światową lub Holokaustem, natomiast sam Auschwitz nie był nigdy                     

w centrum ich uwagi.  

Obraz Auschwitz odtworzyłem na podstawie analizy wybranych podręczników historii 

wydawanych w Polsce od początku lat pięćdziesiątych do końca lat dziewięćdziesiątych                    

XX w. Cezury czasowe artykułu wyznaczyły publikacje pierwszych po wojnie podręczników 

historii, które uwzględniały tematykę obozową i ostatnich, jakie ukazały się przed reformą 

systemu edukacji z 1999 r. Takie zestawienie pozwoliło mi na dostrzeżenie przemian, jakie                 

w tym względzie nastąpiły po 1989 r. i w znacznym zakresie utrzymują się do dzisiaj.  

Głównym problem, który mnie interesował był sposób, w jaki autorzy podręczników 

prezentowali tematykę historii obozu Auschwitz i jego ofiar oraz jakie wydarzenia polityczne 

mogły mieć na to wpływ. Na tym przykładzie przedstawiłem proces instrumentalizacji historii 

i odpowiedziałem na pytanie, w jakim zakresie podręcznikowa wizja Auschwitz oddziaływała 

na sposób postrzegania martyrologii polskiej i żydowskiej z okresu wojny.  

Badania wykazały, że po II wojnie światowej w Polsce tematykę Auschwitz stopniowo 

wprowadzano do edukacji historycznej. Jednak zakres informacji na ten temat zależał od wielu 

czynników społecznych i politycznych. W ten sposób w okresie PRL stworzony został 

specyficzny obraz obozu Auschwitz w edukacji szkolnej, który władze państwowe 

wykorzystały dla celów propagandowych. Zgodnie z nim manipulowano liczbą ofiar i ich 

pochodzeniem etnicznym. W konsekwencji w edukacji historycznej żydowskie ofiary                           

w Auschwitz zostały zmarginalizowane, podczas gdy polskie i międzynarodowe męczeństwo 

było podkreślane. Sytuacja ta zmieniła się po 1989 r., kiedy to w drugiej połowie lat 

dziewięćdziesiątych ukazały się całkowicie nowe podręczniki, prezentujące zagadnienie 
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Auschwitz w zupełnie inny sposób niż te sprzed transformacji. Podstawowa różnica w narracji 

podręcznikowej polegała na jednoznacznej identyfikacji obozu Auschwitz z ofiarami 

żydowskimi. Zmiany te były odzwierciedleniem upowszechniana nowych badań dotyczących 

Auschwitz, w czym szczególne znaczenie miały obchody 50. rocznicy wyzwolenia Auschwitz, 

które z uwagi na swój wymiar (pierwsze w wolnej Polsce i liczny udział przywódców 

światowych) przyciągnęły uwagę mediów z Polski i zagranicy. W tym kontekście nie należy 

także zapominać o kilkuletniej pracy polsko-izraelskiej komisji podręcznikowej, która                    

w 1995 r. opublikowała wspólne ustalenia dotyczące sposobu prezentacji historii Żydów                       

w Polsce i historii Polski w Izraelu.  I jakkolwiek ustalenia te nie weszły w życie od razu,                       

to jednak stopniowo inspirowały one autorów podręczników do zmian sposobu przedstawiania 

Auschwitz, który z symbolu martyrologii polskiej i międzynarodowej stawał się zwolna główną 

ikoną Holokaustu. 

Kończąc prezentacje ostatniego wątku tematycznego wskazanego do oceny jako 

osiągniecie główne chciałbym wspomnieć o kilku pracach redakcyjnych, które stanowią 

uzupełnienie moich zainteresowań w tym zakresie. Dwie pierwsze są rezultatem 

ogólnopolskich konferencji, jakie organizowane były przez Państwowe Muzeum Auschwitz-

Birkenau w Oświęcimiu przy współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym (Auschwitz                           

i Holokaust: dylematy i wyzwania polskiej edukacji, P. Trojański (red.), Państwowe Muzeum 

Auschwitz-Birkenau, Oświęcim 2008, ss. 397; Auschwitz i Holokaust: edukacja w szkole                    

i w miejscu pamięci, P. Trojański (red.), Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim 

2014, ss. 423), a trzecia efektem doświadczeń pracy jako wykładowcy i kierownika studiów 

podyplomowych „Totalitaryzm – nazizm – Holokaust”, które od 1998 r. prowadzone                             

są wspólnie przez Muzeum Auschwitz i Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Krakowie (U podstaw pedagogiki Auschwitz i Holokaustu, A. Czajkowska,                     

P. Trojański (red.), Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim 2018, ss. 339). 

Publikacje te mają charakter monografii wieloautorskich, w których znalazły się teksty 

teoretyków i praktyków edukacji o Auschwitz i Holokauście z całej Polski. Lektura ich pozwala 

prześledzić zmiany, jakie edukacja ta przeszła w Polsce od czasu wprowadzenia reformy 

programowej w 1999 r. praktycznie do dzisiaj. Znajduje się tam także wiele prac o charakterze 

historycznym, które bezpośrednio nawiązują do tematyki mojego głównego osiągniecia 

naukowego.  
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych. 

 

Pozostałe osiągniecia w okresie od uzyskania stopnia doktora nauk humanistycznych 

również miały charakter interdyscyplinarny i związane były głównie z badaniami z zakresu 

historii XX w. i dydaktyki historii, jak również różnymi pracami o charakterze wdrożeniowym 

i popularyzatorskim. Wyrazem ich jest ok. 60 publikacji naukowych i dydaktycznych, w tym 

jedna monografia podoktorska, 13 redagowanych samodzielnie lub współredagowanych 

monografii wieloautorskich, podręczniki szkolne, programy kształcenia i poradniki 

dydaktyczne. Warto nadmienić, że część z tych publikacji ukazała się w językach 

kongresowych (angielskim, niemieckim i francuskim). Natomiast miejscem wydania tekstów 

obcojęzycznych były, poza Polską, także: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Republika Czeska 

i Stany Zjednoczone.  

Tematyka moich pozostałych osiągnieć naukowo-badawczych została skupiona wokół 

kilku wątków problemowych, wśród których można wyróżnić dwa nurty badawcze: 

historyczny i dydaktyczny, które teraz pokrótce scharakteryzuję.  

 

a) Nurt badań historycznych 

 

Do pierwszego nurtu należą prace historyczne związane z historią polskich Żydów okresu 

międzywojennego, II wojną światową, w tym głównie Holokaustem i zagładą Romów. 

Tematyka tych pierwszych koncentruje się na historii społeczno-gospodarczej Polski okresu 

międzywojennego. Jest ona kontynuacją moich zainteresowań badawczych rozpoczętych 

podczas pracy nad doktoratem, których wyniki ukazały się drukiem w książce pt. Żydzi                            

w województwie krakowskim 1918-1939. Studia statystyczne nad aktywnością społeczno-

zawodową, Kraków 2009, ss. 302. Monografia ta była uzupełnioną i poszerzoną wersją 

rozprawy doktorskiej. Po uzyskaniu stopnia doktora postanowiłem kontynuować te badania                    

i nieco poszerzyć ich zakres tematyczny, m.in. o takie zagadnienia jak problematyka małych 

miast. Ich wyniki opublikowałem w 6 artykułach: Z badań nad problematyką małych miast                  

w województwie krakowskim w okresie międzywojennym, ”Annales Universitatis Paedagogicae 

Cracoviensis. Studia Historica”, 2013, z. 14, s. 342-353; Stowarzyszenie Rękodzielników 

Żydowskich Szomer Umonim w Krakowie – jego rozwój i działalność w okresie 

międzywojennym, [w:] Kraków. Studia z dziejów miasta. W 750 rocznicę lokacji, J. Rajman 

(red.), Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2007, s. 221-236; Żydowska 
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prasa zawodowa i jej rola w rozwoju aktywności społeczno-gospodarczej kupców                                         

i rzemieślników małopolskich w okresie międzywojennym, [w:] „Annales Academiae 

Paedagogicae Cracoviensis”, Folia 29, Studia ad Institutionem et Educationem Pertinentia                   

I (2005), J. Krukowskiego (red.), Kraków 2005, s. 63-76; Rękodzieło i Przemysł" jako źródło 

do badań nad życiem społeczno-gospodarczym rzemieślników żydowskich Krakowa w okresie 

międzywojennym, [w:] Prasa w warsztacie badawczym historyka: geneza - charakterystyka – 

interpretacja, K. Karolczak, K. Meus (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 

Pedagogicznego, Kraków 2017, s. 129-150; Żydowskie przedsiębiorstwa handlowe w woj. 

krakowskim w okresie międzywojennym. Zagadnienia statystyczne, „Studia Judaica” 2005,                    

nr 1-2(15-16), s. 79-100; Kwestia organizacji cechowej rzemieślników żydowskich w woj. 

krakowskim w dwudziestoleciu międzywojennym, „Annales Academiae Pedagogicae 

Cracoviensis 3, Studia Historica I”, Kraków 2001, s. 137-148. 

Kolejny wątek moich badań historycznych to dzieje II wojny światowej i pierwszych lat 

powojennych, których część stanowi opisany wyżej (jako osiągnięcie główne) cykl                           

publikacji dotyczący historii Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka. Problematyka                      

ta poszerzyła znacznie mój dotychczasowych krąg zainteresowań i spowodowała, że zająłem 

się kilkoma nowymi tematami, pośród których chciałbym wymienić przede wszystkim 

zagadnienia związane z szeroko rozumianą okupacją niemiecką, w tym głównie: problemami 

życia społecznego, losu dzieci polskich i żydowskich, jak również migracjami wojennymi                        

i powojennymi.  

Pierwszy temat został zrealizowany razem z prof. Jackiem Chrobaczyńskim i dotyczył 

funkcjonowania Krakowa pod okupacją niemiecką. Efektem jego realizacji był wspólny 

artykuł, który ukazał się w języku angielskim w zagranicznym czasopiśmie: Cracow – the 

capital of the Genaral Government. Functions of the city in the system of the German 

occupation and clandestine activity, [w:] Evropská velkoměsta za druhě světově války. 

Každodennost okupovaného velkoměsta. Praha 1939-1945 v evropské srovnání, Olga Fejtová, 

Václav Ledvinka, Jiří Pešek (red.), “Documenta Pragensia” 2007, nr XXVI, s. 57-70. Warto 

nadmienić, że publikacja ta była pokłosiem międzynarodowej konferencji zorganizowanej 

przez Archiwum Miasta Pragi w 2006, w której uczestniczyłem jako prelegent. Drugi temat 

badawczy, dotyczył problemu przymusowych migracji obywateli polskich w czasie II wojny 

światowej. Realizowałem go także wspólnie (tym razem z mgr Katarzyną Odrzywołek).                               

Na podstawie materiałów źródłowych pozyskanych z archiwów zagranicznych, głównie 

izraelskich, brytyjskich i amerykańskich udało nam się opracować temat dotyczący ratowania 
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dzieci żydowskich przez Delegatury Ambasady RP w ZSRR i żołnierzy Armii Andresa. Wyniki 

tych badań zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym „Zagłada Żydów. Studia                                 

i Materiały” (K. Odrzywołek, P. Trojański, Dzieci Teheranu – od mrozów Syberii do słońca 

Palestyny. Rola delegatur Ambasady RP w ZSRR i Armii gen. Andersa w ratowaniu dzieci 

żydowskich, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”, Nr 11, 2015, s. 144-172). Chciałbym 

nadmienić, że inspiracją do realizacji tego projektu był mój udział w misji badawczej Centrum 

Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 

która się odbyła w 2015 r. w Izraelu. Podczas wspomnianej misji, kierowanej przez                              

prof. Huberta Chudzio, dyrektora Centrum udało nam się zarejestrować wywiady z grupą tzw. 

Dzieci Teheranu, które wraz Armią Andersa, przez Teheran dotarły do Palestyny. Zebrany 

materiał częściowo został już opracowany. Przy tej okazji chciałbym wspomnieć o udziale w 

innej misji badawczej Centrum, która odbyła się rok później i poświęcona została tzw. aliji 

gomułkowskie 1956 r. Podobnie jak, w przypadku pierwszej misji dokumentacyjnej rezultatem 

jej był materiał badawczy, który aktualnie znajduje się w opracowaniu i niedługo stanie się 

podstawą do wydania kolejnej edycji źródłowej poświęconej tym zagadnieniom. Udział w tej 

misji zainspirował mnie do napisania artykułu recenzyjnego dotyczącego emigracji żydowskiej 

z lat 1956-1960. (Emigracja gomułkowska z perspektywy lat na podstawie książki Ewy Węgrzyn 

pt. „Wyjeżdżamy! Wyjeżdżamy?! Alija gomułkowska 1956-1960”, Wydawnictwo Austeria,                

ss. 396, Kraków-Budapeszt 2016, „Chorzowskie Studia Polityczne”. Polska i Europa w dobie 

konfliktów społeczno-politycznych XXI wieku. Nr 12/2016, s. 229-233). Moje zainteresowania 

losami dzieci żydowskich znalazł także wyraz w pracach redakcyjnych monografii 

wieloautorskiej pt. Zdeptane dzieciństwo. II wojna światowa i jej wpływ na los dzieci                            

(A. Bartuś, P. Trojański (red.), Fundacja na Rzecz MDSM i Państwowe Muzeum Auschwitz-

Birkenau, Oświęcim 2017, ss. 399).   

Pięć kolejnych projektów, należących do kręgu badań historycznych związanych                              

z II wojną światową mają także charakter prac redakcyjnych. Są one efektem 4 konferencji 

międzynarodowych i jednej – ogólnopolskiej, w organizacje których byłem bezpośrednio 

zaangażowany. Pierwsza z nich miała miejsce w 2008 r. i została zorganizowana w ramach 

nawiązanej przeze mnie kilka lat wcześniej współpracy z Beit Berl College w Izraelu.                                  

Jej rezultatem stała się wydana w języku angielskim monografia wieloautorska, pt. Poles and 

Jews. History-Culture-Education (M. Misztal, P. Trojański (red.), Wydawnictwo Naukowe 

Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2011, ss. 227). Sprawozdanie z tej konferencji 

opublikowałem w „Studiach Historica” w 2009 r.: Sprawozdanie z polsko-izraelskiej 
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konferencji naukowej pt. Polacy i Żydzi. Historia – kultura – edukacja, Kraków, 22-23 września 

2008 roku, [w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Historica VIII (2009). 

W 2012 r. w ramach tejże współpracy została zorganizowana kolejna międzynarodowa 

konferencja, poświęcona życiu i spuściźnie Janusza Korczaka. Jej efektem stała się książka 

zatytułowana Korczakian reminiscences. Selected aspects of the times and legacy of Janusz 

Korczak, (Eds.) A. Chłosta-Sikorska, H. Stępniewska-Gębik, P. Trojański Wydawnictwo 

Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2014, ss. 230.  

W międzyczasie nawiązałem także współpracę z Państwowym Muzeum Auschwitz-

Birkenau i Międzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, w ramach której                    

w 2010 r. zorganizowana została ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona problematyce 

Auschwitz i innych ludobójstw XX w. Pokłosiem jej była książka pod moją współredakcją: 

Auschwitz a zbrodnie ludobójstwa XX wieku, A. Bartuś, P. Trojański (red.), Fundacja na Rzecz 

MDSM i Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim 2012, ss. 280. Duże 

zainteresowanie tą tematyką sprawiło, że konferencja stała się cykliczną i w tym roku odbędzie 

się jej 10. edycja. Należy podkreślić, że konferencja ta wytyczyła nowy kierunek badań 

porównawczych związanych z tematyką Auschwitz i innych ludobójstw. Ponadto, pośrednio 

przyczyniła się także do zmiany w podejściu Muzeum Auschwitz, jednego                                                    

ze współorganizatorów konferencji, do problematyki innych ludobójstw, które to przez wiele 

lat unikało wyraźnego łączenia tych kwestii w pracy naukowej i muzealnej. 

Ostatnie dwa projekty konferencyjno-edytorskie związane były z moją aktywnością                  

na forum międzynarodowym, a konkretnie działalnością w International Holocaust 

Remembrance Alliance (IHRA), gdzie od 2000 r. reprezentuję Polskę jako ekspert w dziedzinie 

edukacji o Holokauście. W latach 2011-2016 w ramach tej organizacji pełniłem funkcję członka 

Komitetu Sterującego, który realizował wieloletni projekt mający na celu inwentaryzację badań 

i koordynację prac związanych z identyfikacją, oznakowaniem i upamiętnianiem miejsc 

masowych zbrodni z okresu II wojny światowej. W efekcie udało nam się opracować bazę 

danych instytucji zajmujących się tym problemem w świecie i przygotować wskazówki                          

do pracy z tym tematem. Ponadto, w ramach tego projektu, zorganizowaliśmy dwie konferencje 

międzynarodowe w Krakowie (2014) i Wilnie (2017). Rezultaty pierwszej konferencji zostały 

opublikowane w formie monografii wieloautorskiej, której byłem współredaktorem: Killing 

Sites. Research and Remembrance, (Eds.) T. Lutz, D. Silberklang, P. Trojański, J. Wetzel,                      

M. Bistrovic, IHRA series, vol.1, Metropol, Berlin 2015, ss. 234.  
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Maja aktywność w IHRA zaowocował także udziałem w kolejnym projekcie 

międzynarodowym poświęconym ludobójstwu Romów w okresie II wojny światowej. 

Rezultatem jego był cykl konferencji organizowanych od 2010 r. w Krakowie w ramach 

projektu "Dik I Na Bistar - Roma Genocide Remembrance Initiative". Jedna z nich           

zakończyła się w 2015 r. publikacją książki, która nota bene doczekała się już dwóch wydań: 

Education for Remembrance of the Roma Genocide: scholarship, commemoration and the role 

of youth, (Eds.) A. Mirga-Kruszelnicka, E. C. Acuna and P. Trojański, Wydawnictwo Libron, 

Kraków 2015, ss. 289 (wyd. 2 rozszerzone, 2016, ss. 296).  

Osobną płaszczyznę mojej aktywności naukowej stanowią krytyczne recenzje 

wydawnictw naukowych, artykuły recenzyjne, sprawozdania z konferencji naukowych, 

wywiady i polemiki. Na szczególną uwagę zasługują publikacje, które związane są z obszarem 

moich zainteresowań naukowych, a mianowicie: Medializacja a Auschwitz. Kilka uwag na 

podstawie książki Pawła Grenia pt. „Pamięć a media. Obchody wyzwolenia KL Auschwitz-

Birkenau w dyskursie prasowym” (Kraków 2017, ss. 219), „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 

2019, nr 1, s. 97-104; O polityzacji i mitologizacji historii KL Auschwitz na podstawie książki 

Tomasza Cebulskiego pt. „Auschwitz po Auschwitz” (Kraków 2016, ss. 323), „Chorzowskie 

Studia Polityczne” 2018, nr 15, s. 319-325; Emigracja gomułkowska z perspektywy lat                        

na podstawie książki Ewy Węgrzyn Wyjeżdżamy! Wyjeżdżamy?! Alija gomułkowska 1956-1960, 

Wydawnictwo Austeria, Kraków – Budapeszt 2016, ss. 396, „Chorzowskie Studia Polityczne” 

2016, nr 12, s. 229-233; Jak pisać podręczniki szkolne o Zagładzie? Na marginesie recenzji 

książki pt. Zrozumieć Holokaust, ”Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 2013, nr 9, s. 591-595 

(współautor: R. Szuchta); Przez tysiąclecia i wieki. Cywilizacje nowoczesności. Podręcznik 

kompromisowy, „Wiadomości Historyczne” 2004, nr 3, s. 50-54). P. Trojański, Andrzej 

Chojnowski, Jerzy Tomaszewski, Izrael, Warszawa, 2001, „Studia Judaica” 2001, nr 1/2,                        

s. 179-190; P. Trojański, Sprawozdanie z polsko-izraelskiej konferencji naukowej pt. "Polacy                    

i Żydzi. Historia – kultura – edukacja": Kraków, 22-23 września 2008 roku, „Annales 

Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica” 2009, Z. 8, s. 299-302; Powszechny 

Zjazd Historyków Polskich w Krakowie, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. 

Studia Historica” 2005, Z. 4, s. 274-275; Zmaganie się z własną przeszłością - pomiędzy mitem 

a rzeczywistością, „Konspekt” 2001/2002, nr 9, s. 59-62; Beit Berl Academic College z Izraela, 

“Konspekt” 2006, nr 4 (27), s. 113-114; Pomiędzy Polską a Izraelem. Z Aharonem 

Seidenbergiem rozmawia Piotr Trojański; przeł. Mateusz Trojański, „Konspekt” 2013,                            

nr 1 (46), s. 130-133; Z profesorem Żalińskim w Ziemi Świętej, [w:] Sztambuch Henryka             



30 

 

W. Żalińskiego: labuntur anni..., K. Karolczak i Ł.T. Sroka (red.), Wydawnictwo DiG,                     

Warszawa 2013, s. 137-144. 

 

b) Nurt badań dydaktycznych 

 

Publikacje z zakresu dydaktyki historii reprezentują mój drugi, równoważny                                  

do historycznego kierunek zainteresowań badawczych, które w wielu przypadkach przybrały 

charakter wdrożeniowy. Związane są one bezpośrednio z moją pracą w Katedrze Edukacji 

Historycznej (wcześniej: Zakładzie Dydaktyki Historii) Instytutu Historii i Archiwistyki 

(wcześniej Instytutu Historii) Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, jak również 

w Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau 

w Oświęcimiu, gdzie od 2006 r. pełnię funkcję doradcy akademickiego i koordynatora 

projektów międzynarodowych.  

 Tematyka moich prac dydaktycznych koncentruje się wokół kilku wątków o charakterze 

ogólnym i szczegółowym. Prace te dotyczą różnych zagadnień z zakresu dydaktyki historii,                 

a w szczególności edukacji związanej z Holokaustem. Pośród nich znajdują się artykuły 

naukowe, programy, podręczniki szkolne i materiały edukacyjne do nauczaniem historii                      

na różnych poziomach kształcenia.  

Omawiając prace dydaktyczne o charakterze ogólnym chciałbym zacząć od rozdziału 

mojego współautorstwa, który został poświęcony dokonaniom polskiej dydaktyki historii. 

Ukazał się on w języku angielskim w pracy zbiorowej na temat stanu edukacji historycznej                

w Europie (Historical Education – Historical Culture – History Didactics in Poland, [w:] 

Facing – Mapping – Bridging Diversity: Foundation of a European Discourse on History 

Education. Part 2, (Eds.) Elisabeth Erdmann, Wolfgang Hasberg, Wochenschau Verlag, 

Schwalbach/Ts, 2011, s. 117-148 – współautor: J. Brynkus). Praca ta powstała z inicjatywy 

International Society for History Didactics i jest unikatową publikacją, stanowiącą przegląd 

stanu edukacji historycznej w Europie. Kolejnym artykułem o charakterze ogólnym, który 

chciałbym tutaj przywołać jest również tekst współautorski, poświęcony refleksji nad celami 

kształcenia historycznego w kontekście wyzwań współczesności. Ukazał się on w „Zeszytach 

Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego” (Cele kształcenia historycznego i ich adekwatność 

wobec wyzwań współczesności, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace 

Historyczne” 2015, z 2, nr 142 (2), s. 281-291 – współautor: A. Chłosta-Sikorska). Innym 

ważnym tekstem poruszającym kwestie teoretyczne jest rozdział w monografii wieloautorskiej, 
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poświęconej rozważaniom nad dydaktyką historii jako dyscypliną akademicką. Omawiam                      

w nim kwestie relacji pomiędzy historią narodową i europejską w kontekście wyzwań 

współczesnej edukacji historycznej (Historia narodowa czy europejska? Eurocentryzm 

wyzwaniem dla współczesnej edukacji historycznej w Polsce, [w:] Dydaktyka historii jako 

dyscyplina akademicka wobec wyzwań współczesności, L. Kudła i Cz. Nowarski (red.), Kraków 

2008, s. 49-58). 

Charakter teoretyczny miały także niektóre prace dotyczące edukacji o Auschwitz                       

i Holokauście. Prace te – tak jak wyżej zaznaczyłem – w rzeczywistości reprezentują mój 

główny wątek pozostałych zainteresowań badawczych i dydaktycznych. I chociaż 

zainteresowania te zacząłem realizować już od połowy lat dziewięćdziesiątych XX w., kiedy to 

w Londynie uczestniczyłem w Pierwszej Europejskiej Konferencji Nauczycieli nt. Nauczania 

o Holokauście, to należy podkreślić, że uległy one znacznemu zintensyfikowaniu, bezpośrednio 

po obronie doktoratu i wprowadzeniu reformy szkolnej, która to Holokaust wpisała jako 

obowiązkowy temat nauczania w szkołach na poziomie ponadpodstawowym. W II połowie lat 

dziewięćdziesiątych, m.in. z mojej inicjatywy, zorganizowane zostały w Krakowie pierwsze 

konferencje nauczycieli dotyczące tego, jak uczyć o Holokauście. Konferencje te z czasem 

przybrały charakter ogólnopolski, a nawet międzynarodowy i stały się ważnym forum wymiany 

myśli i doświadczeń teoretyków i praktyków edukacji z Polski i zagranicy.  

Pośród moich publikacji teoretycznych dotyczących edukacji związanej z Holokaustem 

znajdują się zarówno teksty o charakterze przekrojowym, jak i wąsko sprofilowanym                            

do różnych szczegółowych zagadnień związanych np. z nauczaniem o Auschwitz i zagładzie 

Żydów w Polsce i na świecie. Ich prezentację rozpocznę od tych pierwszych. W 2002 r. ukazał 

się w języku polskim i niemieckim artykuł mojego autorstwa poświęcony miejscu okupacji 

niemieckiej i Holokaustu w świadomości młodych Polaków w latach dziewięćdziesiątych                  

XX w. (Okupacja hitlerowska i Holocaust w świadomości historycznej młodego pokolenia 

Polaków w końcu XX wieku, [w:] Pamięć i upamiętnianie. O znaczeniu edukacji                    

historyczno-politycznej w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży. Materiały z konferencji                    

w Berlinie, 6-8 X 2000, Polsko Niemiecka Wspólpraca Młodzieży, K. Dethlefsen (red.), Berlin, 

Poczdam/Warszawa 2003, s. 129-139; wersja niemieckojęzyczna: Die Deutsche Okkupation 

und der Holocaust im Geschichtsbewusstsein junger Polen in den 90er Jahren, [w:] Erinnern 

und Gedenken. Zur Bedeutung der historisch – politischen Bildung im deutsch-polnischen 

Jugendaustausch, Dokumentationder Konferenz von 6.-8.10.2000, Deutsch-Polnisches 

Jugendwerk, Knut Dethlefsen (Hrsg.), Berlin, Potsdam/Warschau 2002, s. 129-139). Był                      
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on pokłosiem konferencji, która z inicjatywy Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży miała 

miejsce w 2000 r. w Berlinie. Trzy lata później także w języku niemieckim opublikowałem 

artykuł poświęcony dziedzictwu Holokaustu w Polsce w jego wymiarze edukacyjnym (Das 

erbe des Holocaust in Polen und seine erzieherische Dimension, [w:] Mitteleuropa. Geistige 

Grundlagen – Geschichte und Gegenwart – Pädagogische Perspektiven, Stiftung Haus der 

Action 365, Frankfurt/Main 2005, s. 221-234). Podobnie jak pierwsza publikacja, także                               

i ta druga była rezultatem polsko-niemieckiej konferencji, która tym razem w 2004 r. odbyła 

się w Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Tutaj chciałbym nadmienić, że artykuły                             

na podobny temat ukazały się także w języku francuskim i angielskim. Pierwszy z nich                            

w publikacji pokonferencyjnej, która miała miejsce w 2007 r. w Marsylii (Faire face                                

à l’holocauste en Pologne: l’histoire et le présent, Facing the Holocaust in Poland: the history 

and the present, [w:] Les Européens et la Shoah, sou la Direction de Renée Dray-Bensousan, 

„Cahiers d A.R.E.S“ no. 6/7, Marseille 2008, s. 89-105 – współautor: W. Długoborski; wersja 

angielskojęzyczna: Facing the holocaust in Poland: the history and the present, [w:] Les 

Européens et la Shoah, sou la Direction de Renée Dray-Bensousan, „Cahiers d A.R.E.S“                   

no. 6/7, Marseille 2008, s. 74-88 – współautor: W. Długoborski). Natomiast drugi został 

opublikowany w 2014 r. w monografii wieloautorskiej, redagowanej przez Lynn Zimmerman 

z Purdue University Calumet w USA (The Legacy of the Holocaust in Poland and Its 

Educational Dimension, In. L. Zimmerman (Ed.), Jewish Studies and Holocaust Education                   

in Poland, McFarland & Company, Inc Publishers , Jefferson NC 2014, s. 93-116). Kończąc 

prezentację tekstów przekrojowych, dotyczących edukacji o Holokauście chciałbym 

nadmienić, że w 2013 r. ukazał się w języku polskim mój tekst podsumowujący dotychczasowe 

dokonania w zakresie edukacji o Holokauście w Polsce (Edukacja o Holokauście. Próba 

krytycznego bilansu, [w:] Edukacja muzealna w Polsce. Aspekty, konteksty, ujęcia, W. Wysok 

i A. Stępnik, Lublin 2013, s. 129-150). Należy podkreślić, że artykuł ten nie tylko zbierał moje 

dotychczasowe ustalenia w tym zakresie, ale był także – co najważniejsze – krytyczną analizą 

zmian programowych, jakie zaszły w edukacji o Holokauście po 2008 r.  

Uzupełnieniem tekstów przekrojowych były krótkie raporty dotyczące stanu edukacji 

powstałe na potrzeby równych projektów, pośród których chciałbym wymienić trzy teksty 

dotyczące nauczania o Holokauście w polskich szkołach na różnych poziomach edukacji: 

Czego uczy się w polskich szkołach o Holokauście?, [w:] Trudne pytania w dialogu polsko-

żydowskim, Wydawnictwo Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, Warszawa 2006,                      

s. 104-109 – współautor: R. Szuchta; wersja angielskojęzyczna: What is taught about                             
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the Holocaust in Polish schools today?, [w:] Difficult Questions in Polish-Jewish Dialogue, 

Wydawnictwo Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, Warszawa 2006. s. 104-109 – 

współautor: R. Szuchta); Zagłada Żydów" na studiach wyższych? O potrzebie nauczania                              

o Holokauście na wszystkich poziomach edukacji, [w:] Medycyna w cieniu nazizmu,                               

M. Musielak, K. B. Głodowska (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego, 

Poznań 2015, s. 329-339. 

Drugą grupę tekstów teoretycznych poruszających szczegółowe aspekty edukacji                       

o Holokauście stanowią publikacje zawierające rozważania na temat psychospołecznych 

uwarunkowań edukacji o zagładzie Żydów (Pomiędzy „banalnością zła” a „banalnością 

heroizmu” – czyli o potrzebie analizowania w nauczaniu o Holokauście procesów                                       

i mechanizmów psychospołecznych, które doprowadziły do Zagłady, [w:] Auschwitz                                   

i Holokaust – dylematy i wyzwania polskiej edukacji, P. Trojański (red.), Państwowe Muzeum 

Auschwitz-Birkenau, Oświęcim 2008, s. 255-265) oraz relacji pomiędzy nią a edukacją                          

na rzecz przeciwdziałania zbrodniom ludobójstwa (Teaching ABOUT or teaching FOR? 

Holocaust education in the context of education for prevention of Crimes against Humanity,     

In. Korczakian reminiscences: selected aspects of the times and legacy of Janusz Korczak, 

(Eds.) A. Chłosta-Sikorska, H. Stępniewska-Gębik. P. Trojański, Kraków 2014, s. 197-211).                       

Inne tematy szczegółowe dotyczące edukacji o Holokauście, które znalazły się w kręgu moich 

zainteresowań dydaktycznych to: problematyka miejsc pamięci, podręczników szkolnych                      

i multimedialnych środków dydaktycznych. Efektem pierwszych były artykuły nt. miejsc 

pamięci w Polsce i Izraelu: (Muzeum i Miejsce Pamięci Auschwitz, [w:] Historia w przestrzeni 

publicznej, J. Wojdon (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018, s. 143-148;                   

P. Trojański, Rola miejsc pamięci w edukacji o Holokauście w Izraelu, [w:] Toruńskie 

Spotkania Dydaktyczne V, Miejsca pamięci w edukacji historycznej, S. Roszak, M. Strzelecka, 

A. Wieczorek (red.), Stowarzyszenie Oświatowców Polskich oddział w Toruniu, Toruń 2009, 

s. 39-48). Z kolei badania nad podręcznikami historii pod kątem prezentowanej w nich 

problematyki wojny i Holokaustu zaowocowały (poza wymienionym w osiągnięciu głównym 

artykułem nt. Auschwitz) trzema dodatkowymi tekstami współautorskimi. Pierwsze dwa 

dotyczą kwestii sposobu prezentacji Zagłady w dawnych podręcznikach historii (Jak pisać 

podręczniki szkolne o Zagładzie? Na marginesie recenzji książki pt. Zrozumieć Holokaust, 

”Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 2013, Nr 9, s. 591-595 – współautor: R. Szuchta; 

“Korczak known and unknown”: What was taught in Polish schools about Janusz Korczak and 

the extermination of the Jews, In: Korczakian reminiscences: selected aspects of the times and 



34 

 

legacy of Janusz Korczak, A. Chłosta-Sikorska, H. Stępniewska-Gębik, P. Trojański (Eds.), 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2014, s. 179-196 – 

współautor: R. Szuchta) a trzeci – obozów koncentracyjnych i ośrodków zagłady                                   

we współczesnych podręcznikach historii (Die Darstellung nationalsozialistischer 

Konzentrations- und Vernichtungslager in Lehrbüchern polnischer postgymnasialer Schulen, 

[w:] Auschwitz im Kontext: die ehemaligen Konzentrationslager im gegenwärtigen 

europäischen Gedächtnis, B. Dybaś, I. Nöbauer, L. Radonić (Hrsg.), Peter Lang Edition, 

Frankfurt am Main 2017, s. 153-182 – współautor: A. Kalisza). Z kolei kwestia wykorzystania 

nowoczesnych środków dydaktycznych w nauczaniu o Holokauście znalazła miejsce                               

w artykule poświęconej audiowizualnej kolekcji Fundacji Shoah w USA (Relacje 

audiowizualne z kolekcji USC Shoah Foundation Institute w Los Angeles jako źródło wiedzy                

i środek dydaktyczny do nauczania o Holokauście, [w:] M. Ausz, M. Szaba (red.), Multimedia 

a źródła historyczne w nauczaniu i badaniach, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii                           

Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, s. 155-166). 

 

c) Parce wdrożeniowe i popularyzatorskie 

 

Badania historyczne i dydaktyczne, jak również sześcioletnie doświadczenie w pracy 

nauczyciela historii i WOS w szkole podstawowej oraz średniej przełożyły się na realizację 

różnych projektów wdrożeniowych, które znalazły szerokie zastosowanie w praktyce szkolnej. 

Składają się na nie przede wszystkim: programy kształcenia, podręczniki, książki pomocnicze 

do nauczania historii, przewodniki metodyczne oraz scenariusze lekcji (tradycyjne, online), 

portale, platformy e-learningowe oraz wystawy edukacyjne. Tematycznie można je podzielić 

na dwie grupy, tj. na dotyczące nauczania historii w ogóle i sprofilowane tematycznie, które 

poświęcone zostały wybranym jej aspektom, takim jak np. edukacji o Auschwitz i Holokauście.  

Prezentację dokonań w tym zakresie chciałbym rozpocząć od podręcznika historii                              

do klasy 3. szkoły ponadgimnazjalnej, który został opracowany wspólnie z Grzegorzem 

Szymanowskim i ukazał się nakładem Wydawnictwa ZNAK (Historia. Ludzie i Epoki. 

Podręcznik do nauczania historii do klasy 3 liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego 

i technikum, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2004, ss. 366). Podręcznik ten został obudowany 

przewodnikiem dydaktycznym i był wykorzystywany w polskich szkołach przez wiele lat,                     

aż do zmian programowych w 2012 r. Mówiąc o pracy nad podręcznikami historii chciałabym 

także wspomnieć o kilkuletniej współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi, 
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gdzie jako konsultant prowadziłem szkolenia dla nauczycieli z zakresu wykorzystania 

podręczników szkolnych. Praca ta stała się dla mnie inspiracją do napisania recenzji jednego             

z podręczników wydanych przez WSiP (Przez tysiąclecia i wieki. Cywilizacje nowoczesności. 

Podręcznik kompromisowy, „Wiadomości Historyczne” 2004, nr 3, s. 50-54).  

Pozostała grupa prac wdrożeniowych dotyczy kwestii szczegółowych poświęconej 

tematyce edukacji o Holokauście, którą zajmuję się w zasadzie od samego początku mojej pracy 

dydaktycznej na uczelni. Pierwszą publikacją wdrożeniową na temat edukacji o Holokauście 

było opracowanie wspólnie z Robertem Szuchtą programu do nauczania o Holokauście, który 

został wydany w 2000 r. i promowany w nowoutworzonych szkołach gimnazjalnych dzięki 

wsparciu finansowemu MEN (Holocaust. Program nauczania. O historii i zagładzie Żydów               

na lekcjach przedmiotów humanistycznych w szkołach ponadpodstawowych, Wydawnictwa 

Szkolne PWN, Warszawa 2000, 2001, ss. 61). Idea nauczania o Holokauście przedstawiona w 

tym programie doczekała się rozwinięcia w postaci książki pomocniczej do nauczania                               

o Holokauście, która została wydana przez Oficynę Wydawniczą „Mówią Wieki” w 2003 r.,                 

a następnie – 3 lata później ukazała się jej druga wersja ponowiona i rozszerzona (Holocaust – 

zrozumieć dlaczego, Oficyna Wydawnicza „Mówią Wieki”, Warszawa 2003, ss. 311 (wydanie 

II – 2006, ss. 311). Do wznowionej edycji książki dołączony został program multimedialny, 

który służył jako dodatkowa pomoc dydaktyczna (Holokaust – zrozumieć dlaczego, Program 

multimedialny na CD, Oficyna Wydawnicza „Mówią Wieki” i Żydowski instytut historyczny 

IN-B, Warszawa 2006 – współautor: R. Szuchta). Chciałbym nadmienić, że wspomniana 

książka powstała na bazie cyklu artykułów, publikowanych przez nas na łamach czasopisma 

historycznego „Mówią Wieki” w 2001/2002 r. Publikacje te były pierwszymi w Polsce 

tekstami, które poruszały tematykę nauczania o Holokauście. Książka cieszyła się dużym 

zainteresowaniem wśród nauczycieli i młodzieży, czego dowodem było kilkakrotne jej 

wznawianie. Ostatnia jej edycja ukazała się w 2012 r. pod zmienionym tytułem – „Zrozumieć 

Holokaust” (Zrozumieć Holokaust. Książka do nauczania o zagładzie Żydów, Państwowe 

Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu i Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, 

Warszawa 2012, ss. 352 – współautor: R. Szuchta). Książka ta była rozszerzoną wersją wydania 

poprzedniego, wzbogaconą o nowe ustalenia historyczne, dotyczące m.in. relacji polsko-

żydowskich z okresu II wojny światowej. Ponadto prezentowała informacje na temat innych 

ludobójstw XX w., co jak wyżej wspomniałem, wynikało z nowej koncepcji 

komparatystycznego podejścia do edukacji o Holokauście. Uzupełnieniem książki był poradnik 

dydaktyczny pt. Jak uczyć o Holokauście. Poradnik metodyczny do nauczania o Holokauście 
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w ramach przedmiotów humanistycznych w zreformowanej szkole (Ośrodek Rozwoju Edukacji, 

Warszawa 2012, ss. 79- współautor: R. Szuchta), który stanowił zaadaptowaną do nowych 

warunków programowych wersję programu i poradnika z 2000 r. Obydwie publikacje ukazały 

się także w wersji elektronicznej i są aktualnie dostępne online na stronach internatowych ORE 

oraz Muzeum Auschwitz.  

Kolejna grupa publikacji o charakterze wdrożeniowym dotyczy tematyki edukacji                     

o Auschwitz. Prace te związane były z moim dodatkowym zatrudnieniem                                                  

w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum 

Auschwitz-Birkenau. Przy współpracy z Muzeum oraz jego kontaktom krajowym                                   

i zagranicznym udało się zrealizować kilka projektów wydawniczych i szkoleniowych. 

Efektem ich były materiały edukacyjne, konferencje, warsztaty i seminaria. Do pierwszej grupy 

należą materiały dydaktyczne dla nauczycieli na temat nauczania o Auschwitz i Holokauście 

(Jak uczyć o Auschwitz i Holokauście. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli, Państwowe 

Muzeum Auschwitz-Birkenau, J. Ambrosewicz-Jacobs, K. Oleksy, P. Trojański, Oświęcim 

2007, ss. 311). Podstawą do ich opracowania były prace dyplomowe słuchaczy studiów 

podyplomowych „Totalitaryzm – nazizm – Holokaust”, które od 1996 r. Uniwersytet 

Pedagogiczny (wcześniej Akademia Pedagogiczna) w Krakowie prowadzi wspólnie                              

z Muzeum Auschwitz.  

Kolejną publikacją o podobnym charakterze, jednak adresowaną głównie dla odbiorców 

zagranicznych, był tzw. pakiet europejski zawierający wskazówki dla nauczycieli                                   

i edukatorów organizujących wizyty w Miejscu Pamięci Auschwitz. Poradnik ten ukazał się 

najpierw w języku angielskim (European pack for visiting Auschwitz-Birkenau Memorial               

and Museum – Guidelines for teachers and educators, (Eds.) A. Białecka, K. Oleksy,                          

F. Regard, Council of Europe Publishing, Strasbourg 2010, ss. 281), a potem także w językach 

francuskim (Pack européen pour la visite du Mémorial et du Musée d'Auschwitz-Birkenau - 

Pistes pédagogiques pour enseignants et éducateurs, Coordinataion de la publication:                               

A. Białecka, K. Oleksy, F. Regard, P. Trojański, Editions du Counseil du Europe, Strasbourg 

2012, ss. 288) i polskim (Przygotowanie do wizyty w Muzeum i Miejscu pamięci Auschwitz-

Birkenau. Pakiet europejski – wskazówki dla nauczycieli i edukatorów, Państwowe Muzeum 

Auschwitz-Birkenau, Oświęcim 2013, ss. 262). Należy zaznaczyć, że publikacja ta była 

zwieńczeniem zapoczątkowanej 5 lat wcześniej współpracy pomiędzy Muzeum Auschwitz, UP 

(wówczas AP) w Krakowie, Ministerstwem Edukacji Narodowej i Radą Europy. W jej ramach 

odbywały się w Krakowie i Oświęcimiu koordynowane przeze mnie cykliczne seminaria 
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europejskie nauczycieli z państw Rady Europy, które były poświęcone edukacji o Auschwitz             

i Holokauście w autentycznym miejscu pamięci.  

Praca na polu dydaktycznym związana jest bezpośrednio z aktywnością w zakresie 

popularyzacji historii. Dlatego czasem trudno jest je od siebie oddzielić. W jej zakres wchodzą 

takie formy działania, jak np.: wykłady, seminaria, wystawy edukacyjne, wywiady do mediów 

itp. Ponieważ jest ona bardzo obszerna, omawiając ją pozwolę sobie skupić się tylko na kilku 

wybranych przykładach, które mam nadzieję pozwolą oddać jej specyficzny charakter.  

Ich prezentację zacznę od stwierdzenia, że duży wpływ na charakter tej działalności miała 

moja aktywność w Stowarzyszeniu Centrum Polsko-Niemieckim w Krakowie (SCPN), którego 

jestem wiceprezesem. Profil tej organizacji pozwolił mi na realizację wielu projektów 

adresowanych do organizacji pozarządowych, celem których był rozwój społeczeństwa 

obywatelskiego. Tematyka ich wynikała bezpośrednio z moich zainteresowań naukowymi 

dotyczących historii Żydów i edukacji o Holokauście. Pierwszym projektem, w którym brałem 

udział jako współautor była wystawa pt. „Żydzi w Polsce. Swoi czy obcy”, zorganizowana 

przez Centrum przy współpracy z Domem Anny Frank w Amsterdamie.  Od 1998 r. przez 

następne kilkanaście lat wystawa podróżowała po Polsce i innych krajach (Niemcy, Rumunia), 

odwiedzając w sumie kilkadziesiąt muzeów, centrów kultury i szkół. Na bazie projektu tej 

wystawy, którego koordynację po kilku latach przejąłem, opracowany został portal edukacyjny 

zatytułowany „Żydzi w Polsce. Ocalić od zapomnienia – uczyć dla przyszłości” 

(www.zydziwpolsce.edu.pl). Tutaj chciałabym nadmienić, że tekst opisujący ten projekt 

opublikowałem w 2003 r. w języku niemieckim w wydawanym m.in. przez SCPN czasopiśmie 

„Interfinitimos“: P. Trojański, Juden in Polen: vor dem Vergessen bewahren – für die Zukunft 

lehren. Virtuelle Geschichte der Juden in Polen, „Inter Finitimos“ 2003, nr 1, s. 129-131).  

Kontynuowana w latach następnych współpraca z Domem Anny Frank zaowocowała 

jeszcze kilkoma dużymi projektami międzynarodowymi i krajowymi adresowanymi dla 

młodzieży, m.in. opracowaniem materiałów do nauczania o antysemityzmie, komiksów                     

do nauczania o Holokauście, ale przede wszystkim organizacją seminariów i kolejnej wystawy 

edukacyjnej pt. „Jestem stąd. Polska wielu narodów”. Wystawa ta powstała w 2012 r. dzięki 

wsparciu rządu holenderskiego. Głównymi partnerami Centrum w tym projekcie, poza Domem 

Anny Frank były Muzeum Auschwitz i kierowana przeze mnie Pracownia Mniejszości 

Etnicznych i Narodowych Instytutu Historii UP, która sprawowała nadzór merytoryczny. 

Należy podkreślić, że wystawa ta wciąż podróżuje po Polsce i przy okazji jej prezentacji 

organizowanych jest wiele oddolnych inicjatyw edukacyjnych poświęconych 

http://www.zydziwpolsce.edu.pl/
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wielokulturowości. Pomocą w ich realizacji służy specjalnie w tym celu stworzona strona 

internetowa (www.jestemstad.pl) i bogato ilustrowany katalog wystawy (Jestem stąd. Polska 

wielu narodów, M. Grądzka, P. Trojański (red.), Stowarzyszenie Centrum Polsko-Niemieckie, 

Kraków 2012 (wyd. II – 2016), s. 35). Zdobyte doświadczenia przy opracowaniu tej wystawy 

wykorzystałem w pracy nad innym podobnym projektem, którym stała się wystawa poświęcona 

pomocy Żydom w czasie Holokaustu na terenie okupowanej Europy. Organizatorem jej była 

Europejska Sieć Pamięć i Solidarność (European Network Remembrance and Solidarity), która 

w 2017 r. zwróciła się do mnie z propozycją konsultacji. Projekt został zrealizowany                                

z powodzeniem i otwarcie wystawy zatytułowanej „Between Life and Death. Stories of Rescue 

During the Holocaust” miało miejsce w styczniu 2018 r. w siedzibie Komisji Europejskiej w 

Brukseli. Od tego czasu odwiedziła już 5 miast europejskich: Brukselę, Amsterdam, 

Bratysławę, Wilno i Wrocław.  

Inne przykłady popularyzacji historii związane są z moją współpracą z Centrum Badań 

Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego Zespołu byłem członkiem. Przez kilka lat 

prowadziłem tam wykłady w ramach dziesięciu edycji Szkoły Letniej pt. „Jak uczyć                               

o Holokauście”. Wykłady otwarte na temat historii Holokaustu prowadziłem także                                

na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, gdzie uruchomiono seminarium 

zatytułowane „ABC relacji żydowsko-chrześcijańskich” (później studia podyplomowe).                

Od dwóch lat współpracuję także z Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie, gdzie wykładam 

w ramach cyklu seminariów zatytułowanych „Kontekst edukacji o Holokauście”. Moja 

współpraca z tym muzeum polegała także na recenzowaniu ich publikacji edukacyjnych 

(Świadkowie polsko-żydowskiej historii. Historie ocalonych z Zagłady, byłych więźniów 

niemieckich nazistowskich obozów i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, M. Stępień (red.), 

Żydowskie Muzeum Galicja, Kraków 2016). Wykłady i prace recenzyjne wykonywałem także 

dla innych instytucji, w tym także Instytutu Pamięci Narodowej, opiniując trzy wydania Tek 

Edukacyjnych IPN: Operacja polska” NKWD 1937‒1938. Losy Polaków w Rosji bolszewickiej 

i w ZSRS do 1939 roku, Warszawa-Kraków 2018; Zbrodnia Katyńska”, Kraków-Warszawa 

2014; Polacy ratujący Żydów w latach II wojny światowej, Warszawa 2008.  

Kończąc ten przegląd mojej działalności popularyzatorskiej w zakresie historii chciałem 

nadmienić, że sporadycznie udzielam także wywiadów dla mediów, przykładem czego                      

są następujące artykuły prasowe: P. Trojański, Przez wieki Żydzi byli w Europie kozłami 

ofiarnymi, rozm. przepr. Maria Mazurek, „Gazeta Krakowska”, 09.02.2018, s. 20-21.                          
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R. Szuchta, P. Trojański, Na kamieniach obojętności. Nie chodzi już o to czy, ale jak uczyć                  

o Zagładzie, rozm. przepr. Agnieszka Sabor, „Tygodnik Powszechny” 2005, nr 5, s. 15.  

  

d) Doświadczenia międzynarodowe 

 

Od samego początku pracy na uczelni, a potem także w Muzeum Auschwitz                                     

i Stowarzyszeniu Centrum Polsko-Niemieckim zaangażowany byłem w różne projekty                           

o charakterze międzynarodowym. Dlatego moje osiągnięcia w tym względzie są stosunkowo 

duże i przybrały różnorodne formy. Wiele z nich, takich jak np. udział i organizacja licznych 

konferencji naukowych oraz publikacje w językach obcych omówiłem powyżej, 

charakteryzując mój dorobek w zakresie badań historycznych i dydaktycznych. Dlatego tutaj 

pozwolę sobie je tylko uzupełnić, zwracając natomiast uwagę na ich nowe formy.    

Chronologicznie rzecz ujmując, pierwsze kontakty międzynarodowe nawiązałem                       

w latach dziewięćdziesiątych XX w., podczas wyjazdów zagranicznych. Udział w konferencji 

londyńskiej na temat edukacji o Holokauście zaowocował współpracą ze Spiro Institute                       

w Londynie (później Jewish Cultural Centre). Jej efektem był cykl organizowanych                                 

w Krakowie (pierwszych w Polsce) konferencji metodycznych poświęconych nauczaniu                       

o Holokauście. Konferencje te stały się inspiracją do przygotowania monografii wieloautorskiej 

poświęconej edukacji o Holokauście, która prezentowała polskie i zagraniczne doświadczenia 

w tym względzie (Holocaust. Lekcja historii. Zagłada Żydów w edukacji szkolnej,                                     

J. Chrobaczyński, P. Trojański, (red.) Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków 2004, pp. 341).                 

W następnych latach nawiązałem współpracę z Izraelem (Beit Ber College), która zaowocowała 

nie tylko wspólnymi projektami konferencyjnym i wydawniczymi, o czym pisałem powyżej, 

ale także wymianą pracowników i studentów, którą to do dnia dzisiejszego koordynuję. Tutaj 

chciałbym nadmienić, że na początku ostatniej dekady XX w. międzynarodowe, objazdowe 

seminaria studenckie poświęcone problematyce Holokaustu organizowałem także we 

współpracy z partnerami z Niemiec (PH Freiburg, PH Ludwigsburg) i Kanady (York University 

Toronto). Od kilku lat prowadzę również współpracę z holenderskimi (HAN University                     

of Applied Sciences w Nijmegen) i duńskimi (VIA University College) uczelniami 

kształcącymi przyszłych nauczycieli, których studenci przyjeżdżają do Krakowa i Oświęcimia 

na seminaria.  

Jak wyżej wspomniałem, od 2000 r. jestem członkiem polskiej delegacji w IHRA, gdzie 

zasiadam w Grupie Roboczej ds. Edukacji (Education Working Group). W latach 2014-2015 
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pełniłem funkcję jej przewodniczącego. Moje wieloletnie doświadczenie w pracy w IHRA 

sprawiło, że w latach 2017-2018 zostałem powołany w skład wąskiego zespołu ekspertów 

międzynarodowych do opracowania nowej misji, wizji i strategii działania IHRA na następnych 

20 lat. Prace te zakończyły się sukcesem i nowa strategia jest aktualnie wdrażana.  

Ponadto w latach 2006-2013 współpracowałem z Biurem Instytucji Demokratycznych                  

i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, jak ekspert przy 

realizacji projektu pt. „Development of Teaching Materials for combating Anti-Semitism and 

other Forms of Discrimination”. Rezultatem jego było opracowanie zestawu materiałów 

edukacyjnych do nauczania o antysemityzmie, które zostały przetłumaczone na kilka języków 

i zaadaptowane do użytku w 12 krajach europejskich. W ramach polskiej wersji językowej 

ukazały się one w 2008 r. (przewodnik dydaktyczny i trzy zeszyty edukacyjne: Część 1. 

Historia antysemityzmu w Europie do 1945 r., Część 2. Antysemityzm – ciągłem zmaganie?                  

i Część 3. Uprzedzenia. U2?). Materiały te uzyskały rekomendację ministra edukacji narodowej 

dopuszczającą je do użytku szkolnego na poziomie szkoły podstawowej                                                       

i gimnazjalnej.  

Podobne rezultaty przyniosła także, zasygnalizowana powyżej, moja współpraca z Radą 

Europy. W latach 2009-2010 brałem udział w charakterze trenera w europejskim projekcie dot. 

edukacji na rzecz przeciwdziałania zbrodniom przeciwko ludzkości („Education for the 

Prevention of Crimes Against Humanity. Module for Trainer training”, 2009 - 2010). Zadaniem 

międzynarodowego zespołu trenerów (Francja, Wielka Brytania, Belgia i Polska) było 

opracowanie modułu szkolenia, a następnie go przeprowadzenie. W rezultacie, podczas kilku 

seminariów zorganizowanych w Strasbourgu i Krakowie, udało nam się przeszkolić grupę 

kilkudziesięciu edukatorów z kilkunastu krajów europejskich, którzy opracowali materiały 

edukacyjne i potem jako multiplikatorzy je wdrażali w swoich krajach. Tutaj chciałbym 

nadmienić, że moja kilkuletnia współpraca z Radą Europy polegała także na zasiadaniu w kilku 

gremiach doradczych podczas realizacji różnych europejskich projektów dotyczących edukacji 

o Holokauście w autentycznych miejscach pamięci i nauczaniem o zagładzie Romów. Projekty 

te realizowane były w ramach dwóch dużych programów Rady Europy: „Learning and teaching 

about the history of Europe in the 20th century” oraz „Teaching remembrance, Education for 

the prevention of crimes against humanity”. O rezultatach tej działalności wspominałem także 

powyżej, dlatego nie będę tutaj jej opisywał.    

Nawiązane podczas rozlicznych wyjazdów zagranicznych kontakty zaowocowały wieloma 

projektami, pośród których chciałbym wymienić tylko kilka. Pierwszym było opracowanie 
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lekcji online na temat postaw wobec zagłady Żydów (W obliczu Zagłady. Ratujący, bierni 

świadkowie, sprawcy i ich pomocnicy, Scenariusz lekcji interdyscyplinarnej dla gimnazjów                    

i szkół średnich – współautor: R. Szuchta). Projekt ten powstał z inicjatywy Shoah Foundation 

Institute for Visual History, który znajduje się na University of Southern California w Los 

Angeles, gdzie w 2006 r. przeprowadzałem kwerendę potrzebną do realizacji ww. projektu. W 

tym miejscu chciałbym zaznaczyć, że moja współpraca z instytucjami naukowymi w Stanach 

Zjednoczonych rozpoczęła się zdecydowanie wcześniej, ponieważ już w 1998 r. 

uczestniczyłem w konferencji zorganizowanej przez Holocaust and Human Rights Center                     

of Maine. Następnie pojechałem do USA w 2002 r. na zaproszenie Konsula Generalnego RP             

w Los Angeles z serią wykładów na temat nauczania o Holokauście w Polsce, które odbyły się 

w kilku miastach zachodniego i wschodniego wybrzeża: Los Angeles, Baltimore, 

Waszyngtonie, Bostonie i Nowym Yorku. Rok później realizowałem kwerendę naukową                      

w Center for Holocaust and Human Rights Education, który jest częścią Florida Atlantic 

University. W tym miejscu chciałbym nadmienić, że podobne kwerendy naukowe i wyjazdy w 

charakterze visiting lecturer odbyłem także w innych krajach, m.in. w Holandii, Wielkiej 

Brytanii i Niemczech. Jednak najczęstszym kierunkiem moich wyjazdów naukowych był 

Izrael, w którym od 2000 r. przebywałem zawodowo ponad 20 razy. Powodem moich wizyt              

w tym kraju były zarówno wykłady (m.in.: Tel Awiw University, Haifa University, Hebrew 

University w Jerozolimie, Yad Vashem), jak i kwerendy i konsultacje naukowe oraz 

konferencje i seminaria studenckie. W tym miejscu chciałem nadmienić, że od kilku lat                           

w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN prowadzę kursy i wykłady w języku angielskim, 

głównie dla studentów zagranicznych przyjeżdzających do Polski w ramach programu 

Erasmus+. Ponadto byłem opiekunem naukowym stypendystki Fundacji Fulbrighta ze Stanów 

Zjednoczonych i kilku innych osób z Niemiec. 

 Na koniec charakterystyki umiędzynarodowienia mojej działalności zawodowej chciałem 

wspomnieć o kilku projektach, w których realizację byłem zaangażowany jako koordynator lub 

jako kierownik. Wszystkie te projekty były wynikiem mojej współpracy indywidualnej lub 

instytucjonalnej, prowadzonej z Domem Anny Frank w Amsterdamie i Państwowym Muzeum-

Auschwitz Birkenau w Oświęcimiu. Rezultatem dwóch pierwszych projektów („Holocaust 

Education from European Perspektive, 2010-2013” i „The Future of Auschwitz and Holocaust 

Educationa in Authentic memorial Sites, 2016-2019”) były: konferencje naukowo-

dydaktyczne, wizyty studyjne w Polsce i Holandii, publikacja materiałów edukacyjnych, 

opracowanie lekcji online i wystaw edukacyjnych w językach polskim i angielskim. Natomiast 
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trzeciego – stworzenie innowacyjnego narzędzia internetowego do edukacji 

antydyskryminacyjnej. Projekt ten nosił tytuł „Online learning tools for combating antisemitism 

and other forms of discriminations, 2015-2018” (Erasmus + Nr: 2015-1-NL01-KA201-

008826). Był on finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Fundacji EVZ. Uczestnikami 

projektu byli eksperci reprezentujący różne instytucje z 8 krajach Europy. Polskim 

instytucjonalnym partnerem był Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Moje główne zadanie 

polegało na kierowaniu polską częścią projektu i zespołem powołanym do jego realizacji.                 

W efekcie 3 lat pracy udało się nam stworzyć multimedialną platformę internetową do edukacja 

na rzecz przeciwdziałania antysemityzmowi i innym formom dyskryminacji. Nosi ona tytuł 

„Storis that move. Narzędzia do przeciwdziałania dyskryminacji” (storiesthatmove.org) i jest 

dostępna w 7 wersjach językowych. Projekt ten w zeszłym roku otrzymał Nagrodę Comenius 

EduMedia, jedną z najbardziej prestiżowych europejskich nagród w dziedzinie mediów 

edukacyjnych, która jest przyznawana przez Instytut Pedagogiki i Mediów w Berlinie. 

  

e) Kształcenie studentów oraz współpraca ze środowiskiem naukowym i dydaktycznym 

 

Kształcenie studentów i nauczycieli jest dla mnie jednym z podstawowych obowiązków              

i priorytetowych zadań, które realizuję od początku swojej pracy zawodowej. Ma ono miejsce 

zarówno w mojej macierzystej uczelni, jak również i poza nią w ramach współpracy 

prowadzonej z innymi uczelniami i ośrodkami edukacyjnymi. Mam tutaj na myśli, głównie 

Uniwersytet Jagielloński, gdzie przez kilka lat wykładałem w Centrum Badań Holokaustu 

(Instytut Europeistyki) oraz Letniej Szkole Języka i Kultury Polskiej, jak również Uniwersytet 

Papieski Jana Pawła II, gdzie prowadziłem zajęcia w ramach studiów podyplomowych.  

Szczególne miejsce wśród pozostałych nieakademickich ośrodków kształcenia odgrywa 

Państwowe Muzeum Auschwitz-Brzezinka, gdzie od 2006 r. jestem zatrudniony na stanowisku 

doradcy akademickiego. Istotną częścią mojej pracy w Muzeum jest także prowadzenie szkoleń 

dla nauczycieli i edukatorów muzealnych z Polski i zagranicy. Prowadzone przeze mnie 

wykłady i warsztaty odbywają się w ramach organizowanych tam cyklicznie konferencji, 

seminariów i szkoleń tematycznych. Są one także częścią odbywających się tam zajęć studiów 

podyplomowych „Totalitaryzm – nazizm – Holokaust”, których jestem kierownikiem.                          

W ramach tych studiów prowadzę także seminarium dyplomowe, efektem którego jest 

wypromowanie ponad stu prac dyplomowych. Chciałbym nadmienić, że niektóre zajęcia                     
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w muzeum prowadzę na odległość, korzystając z muzealnej platformy e-learningowej. 

Uczestnikami moich kursów są nie tylko osoby z Polski, ale także z zagranicy.  

Ważną części mojej pracy dydaktycznej zarówno na uczelni, jak i w innych ośrodkach 

kształcenia stanowi opieka nad pracami dyplomowymi i magisterskimi, jak również konsultacje 

udzielane doktorantom i różnym badaczom z Polski i zagranicy zajmującymi się tematami 

Auschwitz i Holokaustu. Powyżej wspomniałem o prowadzeniu seminariów dyplomowych na 

studiach podyplomowy w Oświęcimiu. Jednak przede wszystkim, zajęcia takie prowadziłem   

w Uniwersytecie Pedagogicznym, i to nie tylko na studiach podyplomowych, ale także 

licencjackich i magisterskich. Do tej pory udało mi się wypromować kilkudziesięciu 

licencjatów i magistrów historii. Ponadto, o czym wspomniałem przy okazji omawiania 

współpracy międzynarodowej, byłem także opiekunem stypendystów Programu Fulbright                     

i innych programów. Dodatkowo, co chciałbym podkreślić, byłem promotorem pomocniczym 

rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Kasperek nt. „Kategoria Zagłady w szkolnym dyskursie 

polonistycznym po roku 2009 (na przykładzie prozy Idy Fink i Irit Amiel)”, która została 

napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Sławomira Jacka Żurka w Katedrze Dydaktyki Literatury 

i Języka Polskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Publiczna obrona 

pracy zakończona powodzeniem odbyła się w listopadzie 2017 r. Obecnie pełnię funkcję 

promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim pani mgr Marzeny Leżak, pt. „Polskie 

więźniarki polityczne w KL Auschwitz II – Birkenau w relacjach autobiograficznych”. Praca 

ta powstaje w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty 

Świder, prof. UO.  

Maja aktywność na polu dydaktycznym jest ściśle powiązana z działalnością na rzecz 

podniesienia jakości kształcenia na macierzystej uczelni. Staram się o to dbać, pełniąc funkcję 

kierownika Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia w Instytucie Historii i Archiwistyki 

oraz członka rektorskiego Zespołu ds. Kształcenia. W pracy tej niezwykle pomocne okazały się 

doświadczenia z lat ubiegłych, gdy byłem członkiem Wydziałowego Zespołu ds. Jakości 

Kształcenia, a wcześniej przez dwa lata (213-2015) pełniłem funkcję zastępcy dyrektora 

Instytutu Historii, odpowiedzialnego głównie za kształcenie studentów. 

Doświadczenie to wykorzystuję także przy realizacji na macierzystej uczelni grantu 

wdrożeniowego pt. „Kompetentny nauczyciel – mistrz i wychowawca”. Projekt ten 

finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, operatorem których jest Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju (nr POWR.03.01.00-00-KN22/18-00). W projekcie pełnię funkcję 

kierownika merytorycznego (razem z dr Agnieszka Chłostą-Sikorską) odpowiedzialnego                           
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za komponent dotyczący kształcenia nauczycieli historii i WOS, realizowany w Instytucie 

Historii i Archiwistyki UP. Celem projektu jest podniesienie kompetencji studentów – 

przyszłych nauczycieli historii i WOS, odpowiadających potrzebom nowoczesnej gospodarki, 

rynku pracy i społeczeństwa. Studiując w oparciu o opracowany przez nas nowatorski plan będą 

mogli oni zdobyć wiedzę, umiejętności oraz kompetencje niezbędne w pracy nauczyciela. 

Zyskają także szansę indywidualnego rozwoju, gdyż otrzymają wsparcie: mentora – 

nauczyciela szkolnego oraz tutora – nauczyciela akademickiego. Projekt został przewidziany 

na lata 2018–2023. 

 

Moja współpraca środowiskowa przybierała różne formy. Poza działalnością oświatowo-

dydaktyczną istotną rolę pełni także doradztwo, którego przejawem jest zasiadanie w różnych 

gremiach opiniodawczych. Wyrazem uznania dla moich dokonań w dziedzinie edukacji                 

o Auschwitz i Holokauście było powołanie w 2008 r. mnie w skład Międzynarodowej Rady 

Oświęcimskiej, działającej przy Prezesie Rady Ministrów RP (2008-2011). Ponadto w latach 

od 2010-2012 byłem członkiem Zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw nauczania                        

o Holokauście przy Ministrze Edukacji Narodowej. Pracę tę kontynuuje nadal zasiadając 

obecnie w Radzie opiniodawczo-doradczej do spraw edukacji o Holokauście przy Ministrze 

Edukacji Narodowej. 

Istotną częścią mojej pracy na rzecz środowiska jest także działalność w różnych 

stowarzyszeniach o charakterze naukowym. Od 2002 r. jestem aktywnym członkiem Polskiego 

Towarzystwa Historycznego – Oddział w Krakowie (PTH). Jednym z najważniejszych 

przedsięwzięć organizowanych przez PTH, w które byłem bezpośrednio zaangażowany (jako 

sekretarz) był 17. Powszechny Zjazd Historyków Polskich, który obradował w dn. 15-18 IX 

2004 r. w Krakowie. W latach następnych włączyłem się w organizację jednego z Kongresów 

Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski oraz pełniłem funkcję członka Zarządu Oddziału 

Krakowskiego PTH. Od 2009 r. jestem sekretarzem Kapituły Nagrody im. Tadeusza 

Słowikowskiego, która rokrocznie przyznawana jest najlepszym nauczycielom historii ze szkół 

ponadpodstawowych w Krakowie. Nagroda ta stanowi wspólną inicjatywę krakowskiego 

Oddziału PTH i prezydenta miasta Krakowa.  

Z innych aktywności środowiskowych chciałbym wspomnieć o mojej działalności                                 

w Europejskim Stowarzyszeniu Studiów nad Holokaustem (European Associatin for Holokaust 

Studies), gdzie od 2015 r. pełnię funkcję wiceprezesa. W ramach tego stowarzyszenia m.in. 

byłem bezpośrednio zaangażowana w organizację dwóch kongresów EAHS, które odbyły się 
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w Krakowie w latach 2011 i 2017.  Od 1997 r. aktywnie działam także – o czym pisałem 

powyżej – w Stowarzyszeniu Centrum Polsko-Niemieckie w Krakowie, gdzie aktualnie pełnię 

funkcję wiceprezesa. Na koniec chciałbym nadmienić, że w latach poprzednich byłem także 

aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich, współpracując z redakcją 

czasopisma „Studia Judaica” oraz członkiem International Society for History Didactics.                   

W tym roku zostałem powołany w skład Rady Programowej Oświęcimskiego Instytutu Praw 

Człowieka.   

Chciałbym także nadmienić, że w 2015 r. wchodziłem w skład międzynarodowego zespołu 

badawczego, kierowanego przez prof. Marry Fulbrook z University College London, który 

przygotowywał projekt pt. „European Memorialisation: Accomplices and Perpetration”                       

w ramach Programu grantowewgo „Horyzont 2020”.  

 

Na koniec chciałbym zaznaczyć, że moje osiągnięcia naukowe, dydaktyczne                                  

i organizacyjne są doceniane zarówno na uczelni, jaka i poza nią. W okresie od doktoratu 

otrzymałem kilka nagród wyróżnień i odznaczeń. Ich prezentacje rozpocznę od – moim 

zdaniem – najważniejszego wyróżnienia, którym było przyznanie mi w 2008 r. przez 

Prezydenta RP, Lecha Kaczyńskiego Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski                       

za wybitne osiągnięcia w odkrywaniu, gromadzeniu i upowszechnianiu prawdy o Holokauście 

oraz za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania historii Powstania w Getcie 

Warszawskim. Szczególnie cenię sobie także dyplom, jaki w 2001 r. otrzymałem z rąk 

Szewacha Weissa, ambasadora Izraela w Polsce za zasługi dla ochrony dziedzictwa kultury 

żydowskiej w Polsce. Mając w pamięci początki mojej kariery zawodowej, która jest 

bezpośrednio związana z Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie (CKŻ), gdzie w połowie 

lat dziewięćdziesiątych organizowałem pierwsze w Polsce konferencje nt. nauczania                               

o Holokauście, niezwykle ważnym dla mnie było przyznanie mi w 2013 r. przez Fundację 

Judaica Odznaki 15-lecia CKŻ.  Otrzymałem ją za – jak stwierdzono w uzasadnieniu –                            

„za pionierskie działania na polu badawczym jak i w praktyce na rzecz wprowadzenia                            

do programów szkolnych problematyki Holokaustu”. Z uwagi na moją wieloletnią działalność 

dydaktyczno-wychowawczą w szkole i na uczelni istotne znaczenie dla mnie miał także Medal 

Komisji Edukacji Narodowej, który otrzymałem w 2004 r. za szczególne zasługi dla oświaty                

i wychowania. Kończąc ten przegląd wyróżnień chciałbym w porządku chronologicznym 

wymienić także nagrody rektorskie, które mają dla mnie szczególne znaczenie, ponieważ                    

na co dzień motywują do dalszej pracy i utwierdzają w przekonaniu o jej słuszności:  




