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Polski gen wolności
Na początku maja podczas warsztatów z nauczycielami swoją premierę miał
mieć najnowszy pakiet edukacyjny „Polski gen wolności”. Materiał ten –
dzięki swojemu interdyscyplinarnemu charakterowi – pozwala zgłębić i lepiej
wykorzystać zawarty w wystawie potencjał, a także z nieco innej strony
spojrzeć na polską historię okresu rozbiorowego. W związku z
wprowadzeniem w kraju stanu epidemii i wynikającymi z niego obostrzeniami
premiera materiału edukacyjnego została przeniesiona do Internetu.

Pakiet  edukacyjny  „Polski  gen  wolności”  stanowi  dydaktyczne  dopełnienie  oraz  merytoryczne
rozwinięcie treści zawartych w wystawie o tym samym tytule i załączonym katalogu. Jego adresatami
są nauczyciele różnych poziomów edukacji, ze wskazaniem na ostatnie klasy szkół podstawowych i
szkoły średnie. Ufamy, że materiał ten – dzięki swojemu interdyscyplinarnemu charakterowi – pozwoli
zgłębić i maksymalnie wykorzystać zawarty w wystawie potencjał, a także nieszablonowo spojrzeć na
polską  historię  okresu  rozbiorowego.  Dziewiętnaste  stulecie  wydaje  się  wciąż  pełne  tajemnic,
niuansów i  paradoksów.  Zaproponowane ćwiczenia,  w intencji  ich  autorów,  pomogą z  większym
zrozumieniem opowiedzieć o tej skomplikowanej epoce – z całym jej trudem i heroizmem, a także z
uwzględnieniem ważnych kwestii społecznych, gospodarczych i – co istotne – kulturowych. Był to
wszak  okres  kluczowy  dla  kształtowania  się  polskiej  świadomości  narodowej,  a  niejedno  z
postawionych wówczas pytań do dziś pozostaje aktualne.

Pakiet składa się z pięciu odrębnych bloków ćwiczeń, przygotowanych przez różnych autorów. Części
te różnią się od siebie rodzajem wybranych źródeł oraz metod edukacyjnych. Każda z nich zawiera



krótkie wprowadzenie oraz własną logikę, jednak ćwiczenia te często wzajemnie się uzupełniają i
możliwe  jest  ich  wymienne  zastosowanie.  Materiał  ma  charakter  eklektyczny  i  nadaje  się  do
wykorzystania  zarówno  na  lekcjach  historii,  jak  i  języka  polskiego  oraz  przy  zagadnieniach
poświęconych  kulturze.  Podstawą  i  punktem  wyjścia  do  przeprowadzenia  większości
zaproponowanych ćwiczeń jest treść wystawy i katalogu, jednak niejednokrotnie odbiorca zachęcany
będzie do sięgnięcia po informacje z innych źródeł.
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