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Cz stochowa w podr cznikach historii  

XX i XXI wieku 

Problematyka cz stochowska w opracowaniach do nauczania historii na 
przestrzeni wielu lat znalaz a swoje miejsce, lecz by a ró nie rozpatrywana  
w zale no ci od okresu historycznego. To samo dotyczy o informacji zwi za-
nych z tym miastem, które ulega y uszczegó owieniom. W podr cznikach histo-
rii wydzielono cztery zasadnicze zagadnienia odnosz ce si  do Cz stochowy,  
a mianowicie: potop szwedzki i atak wojsk szwedzkich na klasztor jasnogórski, 
konfederacja barska i ostatni punkt obrony konfederatów – w Cz stochowie, 
„plan sze cioletni” i odnowa huty w Cz stochowie, nazywanej hut  im. Bole-
s awa Bieruta, oraz obchody milenijne i „aresztowanie” kopii obrazu Matki Bo-
skiej Cz stochowskiej na polecenie w adz komunistycznych. Tre ci te charakte-
ryzowano bardzo ró nie, czasami sygnalizowano je tylko, pos uguj c si  ogólni-
kami, czasami jednak starano si  wskaza  na nieco konkretniejsze fakty, a tak e 
wzbogaca  narracj  poprzez d u sze opisy i materia  graficzny. 

W tki cz stochowskie w opracowaniach do nauczania historii pojawia y si  
ju  w okresie mi dzywojennym. Wraz z ukszta towaniem si  pa stwa polskiego 
na pierwszy plan w edukacji historycznej wysuwa y si  problemy dotycz ce 
normalizacji politycznej i gospodarczej pa stwa, wskutek czego tematyka cz -
stochowska, zaliczana do historii lokalnej i regionalnej, by a ujmowania margi-
nalnie1. Te problemy zacz to przedstawia  szerzej od lat trzydziestych XX wie-
ku, kiedy to w programach do nauczania historii wyra nie zalecano, aby 
uczniowie poznawali te  dzieje swojego regionu, które mogli od ówczesnej 
chwili po czy  z histori  pa stwa. Jednak e nie znaczy to, e w drugiej deka-

                                                 
1  Urbanowicz B., Res Czenstochovianae w szkolnej edukacji historycznej w latach 1922–2001, 

[w:] Literatura i kultura w Cz stochowie, Cz stochowa w literaturze i kulturze, red. Hurnikowa 
E., Wróbel E., Wypych-Gawro ska A., Cz stochowa 2009, s. 244. 
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dzie XX stulecia Cz stochowa i inne elementy historii regionalnej w ogóle nie 
wyst powa y.  

Autorzy programów i podr czników z lat dwudziestych XX wieku, najcz -
ciej w tematach po wi conych miastom polskim, informowali, e w Cz sto-

chowie dosz o do obrony klasztoru jasnogórskiego podczas potopu szwedzkiego. 
Wskazywano te  na konfederacj  barsk , a tak e na posta  Augustyna Kordec-
kiego i Kazimierza Pu askiego2. Nie eksponowano jednocze nie tej problematy-
ki w du ym wymiarze, bowiem jak autor wspomnia  we wst pie, zajmowano si  
w historii innymi kwestiami. Zmian  mo na odnotowa  w latach trzydziestych. 
Autorzy podr czników z tamtego okresu skupili swoj  uwag  na naje dzie 
szwedzkim na Polsk  w XVII wieku, a co za tym idzie – pisali o ataku Szwedów 
na Cz stochow  i Jasn  Gór . Dla przyk adu mo na tutaj wskaza  na podr cznik 
autorstwa Hanny Pohoskiej i Marii Wysznackiej, w którym to autorki napisa y, 
e obrona Jasnej Góry mia a specjalne znaczenie patriotyczne i moralne3, a wie-
ci spod klasztoru cieszy y ludzkie umys y.  

Szerszego opisu dokona a w swoim podr czniku Gizela Gebertowa, wydzie-
laj c nawet w nim odpowiedni temat, a mianowicie: „Obrona Cz stochowy”. 
Ca o  jej narracji przybra a charakter opowiadania. Gebertowa pisa a w nim, e 
pod klasztor Jasnej Góry przyst pi y wojska szwedzkie, na czele z genera em 
Millerem, aby zdoby  tamtejsze skarby4. W dalszej kolejno ci autorka podr cz-
nika informowa a odbiorców, e król Szwedów – Karol X Gustaw – zaj  ju  
prawie ca  Polsk  i najwa niejsze miasta, a w adca kraju atakowanego, tj. król 
Jan Kazimierz Waza, musia  schroni  si  na l sku. Zaznaczy a te , e genera  
Miller nie przypuszcza  tego, e klasztor w Cz stochowie, który sam nazywa  
„kurnikiem”, b dzie si  broni . Nawet gdy otoczy  go wojskiem, postawi  dzia a 
i przes a  list do przeora – ksi dza Augustyna Kordeckiego – z rozkazem wej cia 
swoich jednostek, ten nie ugi  si  pod jego rozkazami. Wobec tego Jasna Góra, 
zwana te  w tym opracowaniu przez autork  cudownym i wi tym miejscem, 
zosta a obl ona przez nieprzyjaciela5. Klasztor by  atakowany kulami i poci-
skami z dzia  oraz ognistymi pochodniami zarówno w dzie , jak i w nocy, przez 
czterdzie ci dni. Za oga Jasnej Góry gasi a po ary i jednocze nie próbowa a sku-
tecznie si  broni . Oprócz tego nocami z zaskoczenia atakowa a po cichu obóz 
szwedzki, a wewn trz wi tyni podnosi a morale ludzi broni cych jej przez 
piewanie nabo nych pie ni. Gebertowa wskaza a te  na posta  ksi dza przeora 

Kordeckiego, który wspiera  ducha walki, czuwa  nad wszystkim, a nadto stara  
si  zaopatrywa  swoj  za og  w to, co by o potrzebne6. Genera  Miller, jak pisze 

                                                 
2  Tam e, s. 244.  
3  Pohoska H., Wysznacka M., Podr cznik dla klasy V szko y powszechnej, Warszawa 1933,  

s. 218; por. Urbanowicz B., Res Czenstochovianae w szkolnej edukacji historycznej…, s. 245.  
4  Gebertowa G., Historia dla V klasy szkó  powszechnych, London 1946, s. 202.  
5  Tam e, s. 203.  
6  Tam e, s. 204.  
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autorka, niemog cy zdoby  klasztoru, w dzie  Bo ego Narodzenia wys a  not  
do przeora, w której obieca , e za okup odst pi od obl enia. Odpowiedzi  by o 
zaznaczenie, e ze wzgl du na zniszczenia skarbca klasztor nie dysponuje pie-
ni dzmi. W konsekwencji tego w drugi dzie  Bo ego Narodzenia, noc  i bez-
g o nie, wojska szwedzkie odst pi y od ataku Jasnej Góry. Ksi dz Kordecki od-
prawi  wówczas msz  dzi kczynn , a dzwony obwie ci y sukces. Gebertowa na-
pisa a te , e dzieje te s  znane m.in. dzi ki pami tnikowi przeora jasnogórskie-
go7. W podr czniku tym Cz stochowa pojawi a si  jeszcze w tematach „Stefan 
Czarniecki” i „ luby Jana Kazimierza”, w których dos ownie w jednym zdaniu 
autorka poinformowa a, e triumfalna obrona klasztoru jasnogórskiego wywo a-
a ogóln  rado  spo eczn , a ludzie zacz li powstawa  masowo przeciwko wro-

gim wojskom. Przez to te  na powrót do kraju zdecydowa  si  król Jan Kazi-
mierz8. W opracowaniu, jak daje si  zauwa y , nie wyst puj  daty roczne  
i dzienne. Odnotowa  mo na te  brak tekstów ród owych. Eksponowana za to 
jest posta  ksi dza Kordeckiego, z jego niema ymi zas ugami, i aspekt religijny 
obrony Jasnej Góry. Obronie tej przypisano wielkie znaczenie w historii narodu. 
Temat ów posiada  tak e blok wiczeniowy oraz rycin  obrazuj c  klasztor ja-
snogórski.  

 
Ryc. 1. Klasztor Jasnogórski w Cz stochowie  

ród o: Gebertowa G., Historia dla V klasy szkó  powszechnych, London 1946, s. 202. 

                                                 
7  Tam e, s. 204.  
8  Tam e, s. 205 i 207.  
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W 1938 roku pojawi  si  podr cznik autorstwa Janiny Schoenbrenner, w któ-
rym tak e nie zabrak o w tków cz stochowskich i obrony klasztoru. Pisa a  
w nim, e genera  Miller, stan wszy pod murami fortecy, dokona  jej obl enia. 
W niej to te  znalaz a si  ma o liczna grupka ludzi, która postanowi a broni  te-
go miejsca9. Autorka wi c, jak w poprzednim opracowaniu, wskazywa a na 
aspekty religijne. Ponadto du  rol  w jej opisie odegra  ksi dz Kordecki, a sa-
mo zwyci stwo i odparcie Szwedów spod Cz stochowy wywo a o rado  w pol-
skim narodzie, a przez to do kraju móg  wróci  król Jan Kazimierz. Na zbli one 
tre ci w swoich podr cznikach, pochodz cych z okresu mi dzywojennego, uwa-
g  zwrócili nast puj cy autorzy: Wincenty Zakrzewski, Jan D browski i Adam 
Szel gowski. Ten ostatni prezentowa  dok adn  dat  ataku wojsk szwedzkich na 
klasztor, tj. listopad–grudzie  1655 roku, a tak e nie pisa  on o obronie Jasnej 
Góry, lecz miasta – Cz stochowy10. Te wybrane opracowania wskazuj  wi c na 
du e zainteresowanie t  problematyk . 

Podsumowuj c, Cz stochowa znalaz a swoje miejsce w podr cznikach okre-
su dwudziestolecia mi dzywojennego, chocia  g ównie prezentowano w nich 
tylko problem obl enia Jasnej Góry podczas potopu szwedzkiego. Autorzy 
przedstawionych tu podr czników, zaznaczali w swoich narracjach moralny  
i patriotyczny charakter zwyci stwa za ogi klasztoru, w rezultacie którego na-
st pi a powszechna rado  spo eczna, oraz uwidaczniali religijne pod o e obro-
ny. Prezentowali Jasn  Gór  jako miejsce wi te i cudowne, z obrazem Matki 
Bo ej. Odwo ywali si  te  cz sto do ucieczki króla Jana Kazimierza z Polski na 
skutek inwazji wojsk szwedzkich i prezentowali posta  genera a Millera, odpo-
wiedzialnego za obl enie klasztoru w Cz stochowie. Akcentowali równie  po-
zycj  ksi dza Augustyna Kordeckiego, któremu przypisywali cechy przywód-
cze. Ponadto ksi dz dodawa  wszystkim obro com ducha walki i czuwa  nad 
przebiegiem walk. W ksi ce Gizeli Gebertowej pojawi  si  nawet tytu  tematu 
zwi zanego z Cz stochow : „Obrona Cz stochowy”. 

W Polsce Ludowej sytuacja ogólna edukacji historycznej wygl da a zupe nie 
inaczej. W pa stwie, które dosta o si  po II wojnie wiatowej do bloku wschod-
niego, w adz  przej li komuni ci. Historia sta a si  narz dziem propagandy.  
W tre ciach nauczania aprobowano w jak najwi kszym zakresie apoteoz  Polski 
Ludowej11 i dlatego m odzie  by a zobowi zana do poznawania jej dziejów,  
a tak e musia a dostosowa  si  do wszelkich przemian, jakie wydarzy y si   
w powojennej szkole. „Podr czniki by y przesi kni te frazeologi  i tre ciami,  
z których nawet nauczyciele, a co dopiero uczniowie, nie zdawali sobie sprawy, 

                                                 
9  Schoenbrenner J., Dzisiaj i dawniej na ziemiach polskich. Podr cznik do nauki dla klasy V 

szkó  powszechnych drugiego i trzeciego stopnia, Warszawa 1938, s. 155.  
10  Urbanowicz B., Jasna Góra w szkolnej edukacji historycznej, „Wiadomo ci Historyczne”, 

2014, nr 6, s. 23.  
11  Wojdon J., Propaganda polityczna w podr cznikach dla szkó  podstawowych Polski Ludowej 

(1944–1989), Toru  2001, s. 27. 
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e maj  one charakter komunistyczny […]”12. Edukacja historyczna charaktery-
zowa a si  odmienno ci , bowiem by a zale na od stopnia nat enia ideologiza-
cji oraz cenzury podr cznikowej, jaka wyst powa a w szkolnictwie13. W okresie 
stalinowskim, kiedy to edukacja szkolna podlega a du ym wp ywom, niewy-
godne fakty opisywano krótko i zwi le, staraj c si  nie wnika  w zasadnicze 
szczegó y. Kolejne okresy, a  do roku 1989, prezentowa y si  zmniejszeniem 
owego procesu, ale do ko ca trwania tego systemu politycznego nie zosta  on 
ca kowicie wykluczony. Owo redukowanie ideologizacji w du ej mierze polega-
o tylko na tym, e mo na by o pisa  wi cej ni  dotychczas, nawet o rzeczach, 

które wcze niej uznawano za zakazane. Trzeba by o jednak pami ta , e ca y 
czas trwa a cenzura i ideologizacja14. Takie wnioski sk aniaj  wi c do stwier-
dzenia, e w nauce historycznej dochodzi o do wielu deformacji i zniekszta ce .  

 
Ryc. 2. Rysunek obrazuj cy obl enie Jasnej Góry przez Szwedów  

ród o: Klubówna A., St pieniowa J., W naszej Ojczy nie. Podr cznik historii dla klasy IV, War-
szawa 1961, s. 76. 

                                                 
12  Brynkus J., Komunistyczna ideologizacja a szkolna edukacja historyczna w Polsce (1944–

1989), Kraków 2013, s. 460.  
13  Pawlak M., Niemieckie obozy koncentracyjne na ziemiach polskich w podr cznikach historii, 

maszynopis pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem naukowym dr hab. prof. AJD Beaty 
Urbanowicz, Cz stochowa 2015, s. 140.  

14  Tam e, s. 140–141.  
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Nie daje si  oczywi cie pomin  w tym uk adzie historii regionalnej i w t-
ków cz stochowskich jej podleg ych, które równie  zmienia y swój kszta t,  
w my l wymienionych wy ej norm i zasad obowi zuj cych w Polsce Ludowej. 
W podr czniku autorstwa Anny Klubówny i Jadwigi St pieniowej Cz stochowa 
pojawi a si  w temacie „Najazd Szwedzki”. Autorki lapidarnie stara y si  wy-
t umaczy  uczniom klasy IV, e gdy Szwedzi zaatakowali w Cz stochowie 
klasztor, ten broni  si  d ugo i nie podda  do samego ko ca. Ukrywa o si  w nim 
sporo rodzin szlacheckich, warstwa ch opska i mieszczanie z okolic. Klubówna  
i St pniowa uwie czy y t  tematyk  s owami „Odeszli Szwedzi z niczym spod 
Cz stochowy. Odeszli jeszcze spod kilku innych miast i zamków”15. Wzbogaci-
y te  one swoj  narracj  rysunkiem, przedstawiaj cym obl enie Jasnej Góry 

przez Szwedów. Jest to zatem pierwsze wybrane opracowanie okresu Polski Lu-
dowej, gdzie brak by o szczegó owych opisów. Na uwag  jednak zas uguje fakt, 
i  autorki te dotychczas jako jedyne wymieni y warstwy spo eczne, które szuka-
y schronienia w cz stochowskiej wi tyni.  

Równie symbolicznie problem ten przedstawili w swoim podr czniku Stanis aw 
Arnold, Jerzy Michalski i Kazimierz Piwarski. Cz stochowa pojawi a si  w temacie 
„Walka narodu polskiego z najazdem szwedzkim”. Autorzy zakomunikowali tylko 
tutaj, e wojska szwedzkie walcz ce na terenach ca ej Polski równocze nie toczy y 
walki z broni c  si  przed ich atakami twierdz  cz stochowsk . Sama obrona tego 
miasta, jak podaj  autorzy, mia a istotne znaczenie moralne. Powodowa a te  o y-
wienie mas spo ecznych do walki z naje d c 16. Autorzy ci nie zamie cili w swoim 
opracowaniu charakterystycznych rycin czy rysunków z tego okresu. Trzeba jednak 
wyró ni  dwa zagadnienia. Po pierwsze – pisali o „obronie Cz stochowy”, b d  
„twierdzy cz stochowskiej”, co b dzie charakterystyczne w Polsce Ludowej, i po 
drugie – akcentowali wyra nie moralny i religijny aspekt tej obrony.  

Kolejny podr cznik, autorstwa Stanis awa Szostakowskiego, nie porusza  
adnych kwestii dotycz cych Cz stochowy. W tematach: „Najazd Szwedów na 

Polsk ” czy „Pierwszy rozbiór Polski”17 nie pojawi o si  ani jedno zdanie czy 
s owo dotycz ce dziejów Cz stochowy b d  klasztoru jasnogórskiego.  

W opracowaniu Adama Galosa, Józefa Gierowskiego, Józefa Leszczy skie-
go i Romana Wapi skiego problem Cz stochowy opisano w powi zaniu z kon-
federacj  barsk . Opis ten nie by  jednak e zbyt szczegó owy. Autorzy o Cz -
stochowie wspominali w temacie „Pierwsze reformy i pierwszy rozbiór Polski”, 
w podrozdziale „Kazimierz Pu aski”18. Wykazali, e Kazimierz Pu aski, który  

                                                 
15 Klubówna A., St pieniowa J., W naszej Ojczy nie. Podr cznik historii dla klasy IV, Warszawa 

1961, s. 77.  
16  Arnold S., Michalski J., Piwarski K., Historia Polski. Od po owy XV wieku do roku 1795, War-

szawa 1962, s. 164.  
17  Szostakowski S., Historia dla klasy VI, Warszawa 1972, s. 108–111oraz 136–139.  
18  Galos A., Gierowski J., Leszczy ski J., Wapi ski R., Historia dla klasy II technikum, Warsza-

wa 1973, s. 37.  
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w dalszych swoich losach ws awi  si  w walce o niepodleg o  Stanów Zjedno-
czonych, najpierw w czasie w a nie konfederacji barskiej z sukcesem broni  si  
w Cz stochowie, a nast pnie aran owa  wypady w g b Polski19. Podr cznik ten 
nie posiada  adnych konkretnych rycin dotycz cych prezentowanej tutaj tema-
tyki oraz brak by o w nim bloków wiczeniowych.  

W trzech kolejnych opracowaniach, pochodz cych z lat siedemdziesi tych XX 
wieku, których autorami byli Marian Wojciechowski, Andrzej Leszek Szcze niak 
i Roman Wapi ski, w tek cz stochowski znajdowa  si  w tematyce gospodarczej  
i nawi zywa  do lat pi dziesi tych XX wieku. Autorzy ci w podrozdzia ach 
„Wyniki planu sze cioletniego”, „Osi gni cia planu sze cioletniego” lub bezpo-
rednio w niepodzielonym tek cie narracyjnym pisali (je eli chodzi o Cz stocho-

w ) o modernizacji, budowie czy te  o dokonaniu przebudowy hut i wyró nili tu-
taj w a nie m.in. hut  im. Boles awa Bieruta w Cz stochowie20. Mia o to bardzo 
du e znaczenie, gdy  autorzy ci zaliczali te dzia ania do wielu pierwszych osi -
gni  odbudowuj cej si  po wojnie Polski Ludowej i u wiadamiali m ode pokole-
nie o sukcesach „planu sze cioletniego” wraz z realizacj  jego za o e .  

W podr czniku Józefa Gierowskiego i Józefa Leszczy skiego Cz stochowa 
znalaz a swoje miejsce w dwóch osobnych tematach. Pierwszym z nich by a 
„Walka narodu polskiego z najazdem szwedzkim”, w którym to autorzy opisali 
atak nieprzyjaciela na klasztor Jasnej Góry. Wzmiankowali te , e próba jego 
opanowania wywo a a w kraju spo eczne oburzenie. Dokonano jej w listopadzie 
1655 roku21. Stwierdzili oni równie , e Jasna Góra by a dobrze zorganizowan   
i zaopatrzon  twierdz  oraz wyra nie zaakcentowali posta  Augustyna Kordec-
kiego (co nie by o charakterystyczne dla tamtego okresu), dzi ki któremu za oga 
by a zagrzewana do walki i nie brak o jej si  na kilkutygodniowe obl enie, za-
ko czone sukcesem. W nast pnym zdaniu Gierowski i Leszczy ski napisali: 
„Niemniej skierowanie dzia a  przeciwko temu o rodkowi kultu religijnego,  
a tak e zwyci skie przetrwanie obl enia wzmog o rol  czynnika religijnego  
w toczonej walce”22. To przytoczenie wskazuje na odwo anie si  do uczu  reli-
gijnych, a wi c do czego , co w Polsce Ludowej nie da o si  zaobserwowa  na 
co dzie . Uto samiono wi c Jasn  Gór  z o rodkiem kultu religijnego. Autorzy 
uwidocznili te  religijny aspekt zwyci stwa w Cz stochowie, który wp yn  na 
losy przebiegu kolejnych walk w wojnie polsko-szwedzkiej23. Ponadto w pod-
r czniku tym znalaz a si , niewyst puj ca w dotychczasowych pozycjach, map-
ka historyczna obrazuj ca walk  Polaków ze Szwedami w 1656 roku. Drugim 

                                                 
19  Tam e, s. 37.  
20  Wojciechowski M., Historia dla klasy VIII, Warszawa 1973, s. 195; Szcze niak A.L., Historia 

dla klasy VIII, Warszawa 1978, s. 266; Wapi ski R., Historia dla klasy 4 liceum ogólnokszta -

c cego oraz dla klasy 3 technikum, cz  druga, Warszawa 1977, s. 207.  
21  Gierowski J., Leszczy ski J., Historia dla klasy 2 liceum ogólnokszta c cego, Warszawa 1977, s. 234. 
22  Tam e, s. 234.  
23  Urbanowicz B., Jasna Góra w szkolnej edukacji…, s. 24.  
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tematem w niniejszej ksi ce z wzmiank  cz stochowsk  by y „Pierwsze refor-
my Rzeczypospolitej”. Gierowski i Leszczy ski, podobnie jak w swoim wcze-
niejszym podr czniku z 1973 roku, opisali, e Kazimierz Pu aski z pomy lno-
ci  broni  si  w Cz stochowie, a pó niej urz dza  wypady w g b Polski24. Na 

podstawie, przedstawionych informacji mo na orzec, e powy szy podr cznik 
wyró nia si  na tle pozosta ych.  

Na uwag  zas uguje jeszcze opracowanie Marcelego Kosmana z 1977 roku. 
W temacie „Najazd Szwedów na Polsk ” zaledwie w jednym zdaniu autor ten 
odniós  si  do Cz stochowy, pisz c, e atak i obl enie klasztoru na Jasnej Gó-
rze wywo a o powszechne oburzenie25. Podr cznik ten nie posiada  adnych ob-
razków, rycin, tudzie  rodków graficznych zwi zanych z omawianymi tu pro-
blemami. By y za to bloki wiczeniowe i podsumowanie tematu, równie   
w formie zada  do rozwi zania.  

 
Ryc. 3. Mapa prezentuj ca walk  z naje d c  szwedzkim w 1656 r.  

ród o: Gierowski J., Leszczy ski J., Historia dla klasy 2 liceum ogólnokszta c cego, Warszawa 
1977, s. 233. 

                                                 
24  Gierowski J., Leszczy ski J., Historia dla klasy 2 liceum…, s. 315. 
25  Kosman M., Historia dla klasy VI, Warszawa 1977, s. 108.  
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Reasumuj c, nale y stwierdzi , e tematyka cz stochowska w podr czni-
kach okresu Polski Ludowej zosta a przedstawiana zgodnie z wyk adni  szkolnej 
edukacji historycznej tamtego okresu. Bardzo cz sto pos ugiwano si  ogólnika-
mi i nie zag biano si  w szczegó y. Od samego pocz tku, czyli od lat czterdzie-
stych, a pó niej pi dziesi tych, autorzy w opracowaniach prezentowali obron  
miasta Cz stochowy, ewentualnie klasztoru w Cz stochowie, unikaj c nazwy 
Jasna Góra w tek cie podstawowym, a ca e to wydarzenie przedstawiali jako 
element wojny polsko-szwedzkiej26. Ponadto w pracy Gryzeldy Missalowej i Ja-
niny Schoenbrenner z 1952 roku mo na by o spotka , co akcentowa y te autorki, 
aspekt ludowy i ch opski obrazowanych tutaj wydarze . Traktowa y one najazd 
szwedzki jako powstanie narodowe, dzi ki któremu móg  wróci  do kraju król 
Polski. Wyra nie opowiada y si  w tek cie przeciwko szlachcie, któr  uzna y 
winn  wywo ania konfliktu ze Szwedami. Popiera y z kolei masy ludowe, dzi ki 
którym, jak uzna y, Polska odnios a zwyci stwo z wrogiem27. Zdarza o si , e  
w analizowanych wy ej podr cznikach okre lano klasztor jasnogórski jako 
twierdz  cz stochowsk , a jej obronie, ale z rzadka, przypisywano znaczenie 
moralne i religijne. W opracowaniu Gierowskiego i Leszczy skiego, którzy sto-
sowali zwrot Jasna Góra, mo na zauwa y , e autorzy ci pisali o niej jako  
o twierdzy dobrze ufortyfikowanej i zaopatrzonej, zestawiaj c j  jednocze nie  
z miejscem kultu religijnego. Jako jedyni autorzy wybranych tutaj podr czników 
z okresu Polski Ludowej odwo ali si  do postaci ksi dza Kordeckiego, która by-
a w tamtych czasach raczej pomijana. Stosowali te  rodek symboliczny  

i w tym wypadku by a to mapka prezentuj ca najazd szwedzki w 1656 roku.  
W latach siedemdziesi tych autorzy ró nych podr czników przybli ali te  tema-
tyk  gospodarcz , pozytywnie odnosz c si  do „planu sze cioletniego”, w któ-
rym to dosz o do rozbudowy m.in. Huty im. Boles awa Bieruta w Cz stochowie. 
Nie pomin li w tku konfederacji barskiej i Kazimierza Pu askiego.  

Interesuj cym faktem by o te  skrz tne pomijanie przez autorów podr czni-
ków problematyki obchodów milenium. Skrupulatnie z roku 1964 przechodzili 
do 1968 roku, tak jakby przez cztery lata nic znacz cego w Polsce si  nie wyda-
rzy o. Daje si  ten fakt dostrzec np. w pracy Romana Wapi skiego28. Ów fakt 
mia  oczywi cie zwi zek z konfliktem na linii pa stwo – Ko ció . Cz stochowy 
równie  nie omin  ten problem. Spór taki m.in. powsta  na prze omie 
1979/1980 roku, kiedy w adze pa stwowe i wojewódzkie próbowa y wybudo-
wa  tunel pod skrzy owaniem Alei Naj wi tszej Maryi Panny z ulicami prosto-
pad ymi, który mia  by  d ugi na 40 metrów, wysoki na 2,55 metra i szeroki na 

                                                 
26  Hoszowska W., Szczechura T., Tropaczy ska-Ogarkowa W., By o to dawno… Opowiadania  

z dziejów ojczystych dla kl. IV szko y podstawowej, Warszawa 1946, s. 206 oraz Missalowa G., 
Schoenbrenner J., Historia Polski, Warszawa 1952, s. 95; Urbanowicz B., Jasna Góra w szkol-

nej edukacji…, s. 23. 
27  Urbanowicz B., Jasna Góra w szkolnej edukacji…, s. 24.  
28  Wapi ski R., Historia dla klasy 4 liceum ogólnokszta c cego…, s. 225.  
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9,5 metra29. Budowano go po to, by wp yn  na ograniczenie ruchu pielgrzym-
kowego na Jasn  Gór , mimo i  oficjalnym powodem by a ch  przebudowy 
cz stochowskiego systemu komunikacji. Ponadto zapowiedziano modernizacj  
ulic Pu askiego i Starucha, poszerzaj c je z 9 do 14 metrów. Próbowano równie  
t umaczy  si  tym, i  liczba mieszka ców wzrasta a i zwi ksza a si  liczba piel-
grzymów, a nadto cz sto dochodzi o na wymienionym skrzy owaniu do kolizji 
samochodowych30. Wszelkie apele, pro by i listy wysy ane g ównie przez bp. 
Stefana Bare , biskupa cz stochowskiego oraz próby negocjacji nic nie da y, 
bowiem ostatecznie tunel wybudowano. Po nied ugim czasie okaza o si , e 
konstrukcja ta mia a wady. Centraln  usterk , przed któr  w adze ko cielne 
ostrzega y, by o zalewanie go wod  podczas intensywnych opadów deszczu31. 
Zawiod a te  instalacja elektryczna, która pod wp ywem nawilgocenia ulega a 
awariom. Decyzj  o zamkni ciu tunelu wydano w 1999 roku.  

Po upadku komunizmu w 1989 roku i powstaniu III Rzeczypospolitej sytuacja 
w edukacji historycznej i w ca ym szkolnictwie uleg a znacznej poprawie, gdy  
nie by o ju  obowi zuj cej ideologizacji i cenzury podr cznikowej. W opracowa-
niach do nauczania historii pojawi y si  nowe w tki. Problematyk  cz stochow-
sk , po reformie programowej w pierwszej dekadzie wolnej Polski, „przedstawia-
no w ksi kach szkolnych wielow tkowo i w szerszym kontek cie spo ecznym”32. 
Wszystkie cztery kwestie, zaznaczone we wst pnej cz ci tego artyku u, w ró nej 
obj to ci wyst powa y w wybranych, przyk adowych podr cznikach historii.  

Ju  inn  i szersz  wizj  w temacie „Najazd Szwedów na Polsk ” zaprezen-
towa  w swojej ksi ce z 1991 roku Marceli Kosman, który w Polsce Ludowej, 
napisa  na ten temat jedno zdanie. Tutaj dla odmiany w podrozdziale „Obrona 
Jasnej Góry” przedstawi , e naje d cy ze Szwecji, po wielu sukcesach z Polsk , 
chcieli „zaj  warowny klasztor ojców paulinów na Jasnej Górze w Cz stocho-
wie, miejsce kultu Matki Boskiej”33. Marzyli o tamtejszych skarbach. Jednak 
twierdza stawia a opór, a na jego czele sta  przeor Augustyn Kordecki. Kosman 
zaznaczy  te , co nie zdarzy o si  do tej pory, e z militarnego punktu widzenia 
takie obl enie traktowano jako epizod. Doceni  natomiast jego du e znaczenie 
propagandowe. Autor ten nazwa  Szwedów „heretyckimi naje d cami”34, prze-
ciwko którym oburzona szlachta, broni ca klasztoru w Cz stochowie, walczy a 
do ostatniego. Doda  te , e po zako czeniu batalii ksi dz Kordecki zrelacjono-

                                                 
29  Durka J., Historia jednej budowy. Sprawa przej cia podziemnego w okolicach Jasnej Góry  

w latach 1979–1980, [w:] J zyk. Religia. To samo  VIII. W poszukiwaniu to samo ci, red. Cy-
ran G., Skorupska-Raczy ska E., Gorzów Wielkopolski 2012, s. 51.  

30  Tam e, s. 52.  
31  Tam e, s. 64.  
32  Urbanowicz B., Res Czenstochovianae w szkolnej edukacji historycznej…, s. 250.  
33  Kosman M., Historia. Wielko  i upadek Rzeczypospolitej szlacheckiej. Podr cznik dla klasy 

szóstej szko y podstawowej, Warszawa 1991, s. 79.  
34  Tam e, s. 79.  
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wa  to wszystko w ksi ce pt. Nowa Gigantomachia, która da a wiedz  o tam-
tych wydarzeniach dla wielu pokole  ludzi. Kosman w swojej pracy nie odniós  
si  jednak do Cz stochowy w konfederacji barskiej.  

Innym przyk adem dla tej problematyki by a praca Haliny Tomalskiej, prze-
znaczona dla szkó  rednich zawodowych. W tek cie podstawowym ca ego pod-
r cznika i tym samym w rozdziale „Potop szwedzki” daje si  odnotowa  margi-

nalia. Na tej podstawie uczniowie atwo mogli odnale  tematyk  cz stochow-
sk , poniewa  autorka ta okre li a j  jako: „Obrona Jasnej Góry”35. W pierw-
szym akapicie, dotycz cym tej kwestii poda a Tomalska dok adne daty dzienne 
obrony, tj. 19 listopada – 25 grudnia, co te  wyst puje po raz pierwszy. I w tych 
dniach broni a skutecznie Jasnej Góry ma a za oga, z o ona z ch opów i miesz-
czan. Na jej czele sta  ksi dz, przeor paulinów – Augustyn Kordecki. Obl enie 
upad o, poniewa , jak wskaza a Tomalska, Szwedzi dostali wiadomo  o zbli a-
j cych si , wi kszych oddzia ach polskich i o powstaniu ludowym na Podgó-
rzu36. Zwyci stwo z Cz stochowy z kolei wp yn o na losy innych cz ci Polski, 
gdy  naród, czuj cy mobilizacj  i widz cy, jak nieprzyjaciel nie szanuje praw 
ani uczu  religijnych, powsta  przeciwko niemu ju  w grudniu 1655 roku. Au-
torka równie  odwo uje si  do Cz stochowy podczas konfederacji barskiej, pi-
sz c, e „Francuzi pomogli ufortyfikowa  sta e punkty oporu, np. w Cz stocho-
wie i Lanckoronie”37. Podr cznik ten posiada  tak e na ko cu ka dego z rozdzia-
ów odpowiedni zestaw bloków wiczeniowych, a ciekawostki i wa ne informa-

cje zapisywano w ramkach. 
W podr czniku autorstwa Tadeusza Cegielskiego i Katarzyny Zieli skiej 

ucze , który by  skoncentrowany wy cznie na tek cie narracyjnym, o Cz sto-
chowie w potopie szwedzkim dowiedzia  si  niewiele. Autorzy w temacie „Kry-
zys pa stwa. Najazd szwedzki (1655–1660)” wykazali, e obrona klasztoru na 
Jasnej Górze, tocz ca si  w 1655 roku od listopada do grudnia by a bohaterska, 
gdy  skutkowa a powstaniem religijnej motywacji w ród narodu do oporu prze-
ciw Szwedom38. Kolejne wiadomo ci zosta y przekazane w sylwetce ojca Augu-
styna Kordeckiego, yj cego w latach 1603–1673. Forma takiej prezentacji nie 
by a jeszcze dotychczasowo przedstawiana. Posta  t  zilustrowano obrazem 
przeora modl cego si  pod obrazem Matki Boskiej. Na drugim planie wida  
sceneri  walk o Jasn  Gór . Cegielski i Zieli ska zako czyli ten opis wspo-
mnieniem o jego pracy wydanej w 1658 roku, pt. Nova Gigantomachia contra 

Sacram Imaginem…39 O Cz stochowie w konfederacji barskiej pisali w rozdzia-

                                                 
35 Tomalska H., Od pierwszych cywilizacji do czasów nowo ytnych. Historia dla szkó  rednich 

zawodowych, Warszawa 1993, s. 298.  
36  Tam e, s. 298.  
37  Tam e, s. 380.  
38 Cegielski T., Zieli ska K., Historia. Dzieje nowo ytne. Podr cznik dla szkó  rednich klasy II 

liceum ogólnokszta c cego, Warszawa 1994, s. 178.  
39  Tam e, s. 180.  
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le „Konfederacja barska (1768–1772)”. Zrelacjonowali tutaj pierwsze militarne 
sukcesy barzan, jakimi by o m.in. zdobycie Cz stochowy i zamku na Wawelu. 
Nie pomog o to jednak w ca ej kampanii, gdy  inne dzia ania konfederatów 
skompromitowa y ich i zosta y u yte przez wrogów40. Podr cznik zosta  obudo-
wany ró nymi rodkami graficznymi, a przede wszystkim portretami znacz cych 
osób zwi zanych z najazdem szwedzkim. Pojawi a si  te  w nim mapa, obrazu-
j ca ów najazd i fragmenty rozmaitych rycin. Nie brakowa o te  fragmentów 
tekstów ród owych.  

 
Ryc. 4. Ksi dz Augustyn Kordecki – przeor klasztoru na Jasnej Górze, który tutaj modli si  pod 
obrazem Matki Boskiej 

ród o: Cegielski T., Zieli ska K., Historia. Dzieje nowo ytne. Podr cznik dla szkó  rednich kla-

sy II liceum ogólnokszta c cego, Warszawa 1994, s. 180. 

Równie  dla uczniów, tym razem klasy szóstej szko y podstawowej, tre ci 
cz stochowskie, w temacie „W czasach wojen i wielkich wodzów”, znalaz y si  
w ksi ce szkolnej Grzegorza Wojciechowskiego. Ów autor informowa  m o-
dych odbiorców, w podrozdziale „W latach potopu szwedzkiego”, e obrona Ja-
snej Góry w Cz stochowie stanowi a w ca ej wojnie polsko-szwedzkiej punkt 
zwrotny. Klasztoru – dobrze ufortyfikowanego – broni a za oga licz ca oko o 
250 ludzi41. Znale li si  w ród nich przedstawiciele szlachty, zakonnicy i o nie-
rze. Silniejsze wojska szwedzkie zosta y odparte po sze ciu tygodniach walk,  
w efekcie czego zrezygnowa y z dalszego obl enia. Zwyci stwo w Cz stocho-
wie da o sygna  do dalszych potyczek, ale tym razem o zasi gu ogólnokrajo-
wym, dlatego m.in. organizowano oddzia y partyzanckie, które n ka y atakami 

                                                 
40  Tam e, s. 304.  
41  Wojciechowski G., Historia i spo ecze stwo 6, Pozna  2001, s. 47.  
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swojego wroga, a przez to go znacznie os abia y42. W podr czniku tym, ko cz -
cym si  chronologicznie na czasach wspó czesnych, brakowa o informacji  
o Cz stochowie w konfederacji barskiej, jak i o samej konfederacji. Autor nie 
wspomnia  te  o hucie w Cz stochowie czy obchodach milenium i „aresztowa-
niu” kopii obrazu Matki Boskiej Cz stochowskiej. Przy temacie zwi zanym  
z najazdem szwedzkim prezentowa  fakty poprzez rodki graficzne, kadry z filmu 
Potop dotycz ce obrony klasztoru w Cz stochowie, a tak e obraz obrony Jasnej 
Góry, w opisie którego poda  nazwisko przeora klasztoru – ksi dza Kordeckiego 
oraz zamie ci  wiadomo , e Szwedzi, podchodz c pod wi tyni , chcieli zagar-
n  jej skarby. Podr cznik posiada  du  obudow  i zawiera  te  podsumowania 
tematów, teksty ród owe, a tak e bloki wiczeniowe na ko cu rozdzia ów.  

 
Ryc. 5. Obrona Jasnej Góry 

ród o: Wojciechowski G., Historia i spo ecze stwo 6, Pozna  2001, s. 47.  

Inn  propozycj  przedstawienia owych tre ci w swoim podr czniku do li-
ceum z 2003 roku zaprezentowali autorzy: Bogumi a Burda, Bohdan Halczak, 
Roman Maciej Józefiak, Anna Roszak i Ma gorzata Szymczak. Zobrazowali oni 
w tki cz stochowskie, m.in. podczas potopu szwedzkiego, w rozdziale „Wojny 
Rzeczypospolitej w XVII wieku i ich konsekwencje”, w podrozdziale „Potop 

                                                 
42  Tam e, s. 47.  
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szwedzki. Zmagania polsko-rosyjskie w drugiej po owie XVII wieku”. Opraco-
wanie to, mimo i  stanowi o wyk adni  dziejów dla m odego pokolenia – dla 
klas humanistycznych profilu rozszerzonego, Cz stochowie po wi ci o znacznie 
mniej uwagi ni , poprzednio analizowane, inne prace. Informacje o tym mie cie 
autorzy ci zamie cili wy cznie pod ilustracj  prezentuj c  obl enie Jasnej Gó-
ry przez Szwedów w 1655 roku43. Zakomunikowali tam, e Szwedzi przyszli 
pod klasztor jasnogórski w Cz stochowie w celu zabrania tamtejszych skarbów  
i rozpocz li obl enie od listopada do grudnia 1655 roku. Na czele tej obrony 
stan  ksi dz Kordecki. Autorzy w kolejnych zdaniach wymienili tak e skutki 
powy szych dzia a , tj. zawi zanie konfederacji w Tyszowcach, prowadzenie 
wojny partyzanckiej i powrót do Polski króla Jana Kazimierza44. Z kolei w te-
macie „Pocz tki panowania Stanis awa Augusta Poniatowskiego. Pierwszy roz-
biór Rzeczypospolitej”, w podrozdziale „Konfederacja barska (1768–1772)” na-
pisali, e Cz stochowa, utrzymawszy si  najd u ej, pad a jako ostatni punkt opo-
ru konfederatów w 1772 roku45. Praca, mimo wszystko, zosta a obudowana  
w ró ne elementy dydaktyczne, tj. mapy, bloki wiczeniowe, marginalia, teksty 
ród owe. Autorzy na ko cu ka dego tematu zaprezentowali te  literatur  po-

mocnicz . W rozdziale o potopie szwedzkim zamieszczona ilustracja by a nie-
mal e identyczna jak ta wyst puj ca w podr czniku Anny Klubówny i Janiny 
St pieniowej z 1961 roku.  

Je eli chodzi o wskazywane w tym artykule dwa pozosta e problemy zwi -
zane z Cz stochow , to zosta y one przybli one np. w podr czniku Andrzeja 
Pankowicza z roku 1990. Autor w temacie „Plan sze cioletni” uwidoczni , e 
m.in. w okr gu cz stochowskim, jak i bia ostockim, krakowskim i lubelskim, 
dosz o do rozwoju przemys u46. Potwierdzi  tym samym wa no  tej kwestii, ale 
trzeba podkre li  równie , e nie po wi ci  s owa, tak chwalonej w czasach Pol-
ski Ludowej, Hucie im. Boles awa Bieruta. W rozdziale „Wydarzenia marcowe  
i kryzys grudniowy” nie wyst powa  ju , charakterystyczny dla poprzedniej 
epoki, przeskok z wydarze  roku 1964 bezpo rednio do faktów z 1968 roku. Tu-
taj pojawi  si  ten moment, w którym Pankowicz opisa  krótko obchody 1000- 
-lecia pa stwa polskiego i w zwi zku z tym wyst puj ce wówczas konflikty na 
linii pa stwo – Ko ció 47. Mimo to, w tku „aresztowania” kopii obrazu Matki 
Boskiej Cz stochowskiej w owej pracy odnotowa  si  nie da o. By  to podr cz-
nik zaopatrzony w literatur  zamieszczon  w ko cowych cz ciach tematów, 
gdzie znajdowa y si  te  zagadnienia do dyskusji. Obrazki i inne rodki graficz-
ne odnosz ce si  do Cz stochowy w tej ksi ce nie wyst powa y.  

                                                 
43  Burda B., Halczak B., Józefiak R.M., Roszak A., Szymczak M., Czasy nowo ytne. Historia 2. 

Zakres rozszerzony. Podr cznik dla liceum ogólnokszta c cego, Gdynia 2003, s. 181.  
44  Tam e, s. 181.  
45  Tam e, s. 274.  
46  Pankowicz A., Historia. Polska i wiat wspó czesny. Podr cznik dla szkó  rednich dla klasy IV liceum 

ogólnokszta c cego oraz dla klasy III technikum i liceum zawodowego, Warszawa 1990, s. 232.  
47  Tam e, s. 268.  
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Szerzej problem ten rozwija  w swoim podr czniku szkolnym do nauczania 
historii Roman Tusiewicz. Najpierw Cz stochowa zosta a przez niego nakre lo-
na w temacie „Gospodarka polska w latach 1948–1955”. Przy okazji omawiania 
za o e  „planu sze cioletniego” autor ten uwidoczni , e do najwi kszych inwe-
stycji realizowanych za pomoc  tego planu nale a o rozwini cie kilku zak adów, 
tzn. m.in. kombinatu metalurgicznego w Nowej Hucie, mieszcz cej si  ko o 
Krakowa, oraz huty w Cz stochowie (przy wskazaniu, e dosz o do jej rozbu-
dowy). Tusiewicz wymieni  te  wiele innych fabryk, tudzie  zak adów miesz-
cz cych si  w zakresie tej „sze ciolatki”48. W przeciwie stwie do opracowania 
Pankowicza, w podr czniku Tusiewicza da o si  odnale  tre ci dotycz ce 
„aresztowania” kopii obrazu Matki Boskiej Cz stochowskiej. Mia o to cis y 
zwi zek z obchodami wi ta 1000-lecia pa stwa polskiego. Po og oszeniu  
w 1957 roku przez prymasa Polski Stefana Wyszy skiego programu dziesi cio-
letniej Wielkiej Nowenny Milenijnej Ko ció  katolicki w Polsce mia  si  przygo-
towa  do obchodów tysi clecia chrztu. Na podstawie tego programu Polacy mie-
li zosta  u wiadomieni nt. swojej narodowej i religijnej to samo ci49, czego jed-
nym z elementów by o upowszechnianie kultu Matki Bo ej Królowej Polski.  
W my l tego zdecydowano si  na w drówk  kopii obrazu Matki Boskiej Cz sto-
chowskiej po ca ym kraju. Pocz tek tej peregrynacji nast pi  w sierpniu 1957 
roku. Komunistyczne w adze pa stwa polskiego, b d ce w konflikcie z Ko cio-
em katolickim, og osi y swoje konkurencyjne wi to i przedstawi y plan obcho-

dów – Tysi clecia Pa stwa Polskiego, a w zwi zku z tym program „tysi ca 
szkó  na Tysi clecie”50. Represje wobec Ko cio a wzmog y si , czego sympto-
mem by a rewizja w Prymasowskim Instytucie lubów Narodu na Jasnej Górze. 
Ograniczono te  m.in. lekcje religii w szko ach. Tusiewicz opisa  dok adnie 
przebieg obchodów milenijnych, zapocz tkowanych w kwietniu 1966 roku  
w Gnie nie i Poznaniu51. Papie a Paw a VI nie wpuszczono do kraju, wi c fotel 
dla Ojca wi tego pozosta  pusty. „3 maja na Jasnej Górze prymas ukoronowa  
obraz Matki Boskiej Cz stochowskiej i odczyta  Akt oddania Polski w macie-
rzyst  niewol  Marii Matki Ko cio a”52. Ca  histori  tego wi ta autor analizo-
wanego tutaj podr cznika zako czy  „aresztowaniem” przez w adze kopii obra-
zu Matki Boskiej Cz stochowskiej i odes aniem go na Jasn  Gór . Od tej pory 
po kraju podró owa y same ramy. Opracowanie to, bogate w faktografi , przy 
okazji przedstawianych tutaj problemów nie ujmowa o adnych rodków gra-
ficznych. Obok tekstu podstawowego pojawi a si  te  cz  po wi cona pracy 
ze ród em, a tak e pytania i polecenia dla uczniów. 

                                                 
48  Tusiewicz R., Historia 4. Polska wspó czesna 1944–1989. Podr cznik dla klasy liceum ogólno-

kszta c cego, Warszawa 1994, s. 100. „Sze ciolatka” – inne okre lenie planu sze cioletniego.  
49  Tam e, s. 203.  
50  Tam e, s. 204.  
51  Tam e, s. 205.  
52  Tam e, s. 205.  



50 Mateusz PAWLAK 

Równie szeroko na powy sze kwestie spojrza  Andrzej Garlicki w swoim 
podr czniku z 2002 roku. Ca y jego tekst, posiadaj cy w bocznych ramach mar-

ginalia, by  do  szczegó owym uj ciem dziejów Polski oraz, w konkretnych 
przypadkach, Cz stochowy. Ju  du o wcze niej (patrz c chronologicznie) ni  
poprzedni autorzy Garlicki opisa  dzieje Polski w po czeniu z Cz stochow . 
Wyszed  od roku 1947, kiedy w adza ogranicza a Ko ció  i wp ywa a na jego 
dzia alno . Rezultatem tego by a Konferencja Plenarna Episkopatu we wrze niu 
1947 roku na Jasnej Górze. Zebrane tam duchowie stwo wezwa o do bojkotu 
prasy antyreligijnej53. Kolejn  informacj  o Cz stochowie autor ten poda  w od-
niesieniu do obchodów milenijnych. Kopia obrazu Czarnej Madonny z Cz sto-
chowy, któr  prymas Wyszy ski przywióz  z Rzymu, gdzie zosta a pob ogos a-
wiona przez papie a, rozpocz a swoj  w drówk  po kraju, gdzie trafia a do pol-
skich parafii. W kolejnych zdaniach, Garlicki przedstawi , podobnie jak Tusie-
wicz, elementy ograniczenia Ko cio a przez w adz 54, tzn. rewizj  w Instytucie 
Prymasowskim lubów Narodu na Jasnej Górze. Gdy dosz o ju  z kolei do ob-
chodów milenijnych w 1966 roku, w adza za wszelk  cen  utrudnia a wi towa-
nie. Podj a te  walk  z kopi  obrazu w druj c  po kraju. W ko cu go zatrzy-
mano i odes ano z powrotem do klasztoru jasnogórskiego. W aucie przewo ono, 
mimo wszystko, na znak protestu, same ramy, z czasem udekorowane55. Podob-
ny schemat tekstu narracyjnego mo na by o zaobserwowa  w ksi ce Romana 
Wapi skiego. Nie ma te  tutaj ilustracji odnosz cych si  do problematyki cz -
stochowskiej.  

W podr czniku Bogumi y Burdy, Bohdana Halczaka, Romana Macieja Józe-
fiaka i Ma gorzaty Szymczak z 2005 roku, ale tym razem dla klas trzecich lice-
ów, mo na by o spotka  powy sz  tematyk  w rozdziale „Kryzysy ideologiczne, 
gospodarcze, polityczne i spo eczne w PRL w drugiej po owie XX wieku. Dzia-
alno  Solidarno ci”. Bezpo rednio do Cz stochowy odnosi a si  powy sza 

praca w podrozdziale „Milenium chrztu pa stwa polskiego”. Napisano w niej, 
je eli chodzi o w tki cz stochowskie, e papie  Pawe  VI mia  by  go ciem ho-
norowym na uroczysto ciach religijnych na Jasnej Górze, ale ze wzgl du na za-
kaz jego przybycia do Polski, wydany przez w adze komunistyczne, nie móg  si  
on tutaj pojawi . 3 czerwca msz  odprawi  Karol Wojty a, ówczesny metropolita 
krakowski. W adze utrudnia y te  pielgrzymowanie kopii obrazu Matki Boskiej 
Cz stochowskiej, któr  podczas przejazdu przez jakie  miasto, miano nakry  
plandek 56. Cz stochowa pojawi a si  te  w tej pozycji m.in. na mapach – jednej 
przedstawiaj cej porównanie terytorium Polski z 1939 i 1945 roku, drugiej – ob-

                                                 
53  Garlicki A., Historia 1939–2001. Polska i wiat. Podr cznik dla liceów ogólnokszta c cych, li-

ceów profilowanych i techników, Warszawa 2002, s. 202.  
54  Tam e, s. 273.  
55  Tam e, s. 297.  
56  Burda B., Halczak B., Józefiak R.M., Szymczak M., Historia najnowsza. Historia 3. Zakres 

rozszerzony. Podr cznik dla liceum ogólnokszta c cego, Gdynia 2005, s. 297. 
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razuj cej protesty spo eczne w PRL57. Nie uj to po raz kolejny Cz stochowy  
w po czeniu z planem sze cioletnim. Tym samym jest to ju  nast pne opraco-
wanie III RP, gdzie w tek ten by  raczej pomijany. Zamieszczono te  w nim 
bloki wiczeniowe i teksty ród owe. Uzupe niono te  tekst wykazem literatury. 

Ostatnim analizowanym podr cznikiem b dzie praca Rafa a Doleckiego, 
Krzysztofa Gutowskiego i J drzeja Smole skiego. Ta ksi ka, jak i trzy po-
przednie, je eli wspomina a o planie sze cioletnim, to z regu y Cz stochowa  
i huta nie by y ju  tak przedstawiane jak we wcze niejszych latach. Natomiast  
w temacie „PRL w okresie rz dów W adys awa Gomu ki” autorzy Ci wskazy-
wali na w tki cz stochowskie w powi zaniu z obchodami milenium. Po pierw-
sze, poinformowali uczniów szkó  rednich, e w adze komunistyczne jak tylko 
mog y, przeszkadza y Ko cio owi we wszelkich uroczysto ciach. Nie zgodzono 
si  na przyjazd Ojca wi tego Paw a VI, a kopi  obrazu Matki Boskiej Cz sto-
chowskiej, pielgrzymuj cej po parafiach w Polsce, „aresztowano” i odes ano  
z powrotem na Jasn  Gór 58. Ko ció  nie podda  si  i w ramach bojkotu przewo-
zi  przez Polsk  puste ramy. Po drugie, autorzy tego podr cznika, wskazali, e 
mimo i  Ko ció  by  tak ograniczany, to uroczysto ci majowe na Jasnej Górze 
odby y si , a uczestniczy o w nich kilka tysi cy ludzi59. Dzia ania fizyczne  
i propagandowe w adzy nic wi c nie da y. Opracowanie to posiada o szerok  
baz  szaty graficznej, lecz nie odnosi a si  ona do prezentowanej tutaj problema-
tyki. Nie zabrak o te  tekstów ród owych z pytaniami do nich oraz polece  do 
wykonania dla uczniów.  

Nale y stwierdzi , e sytuacja edukacji historycznej po 1989 roku zmieni a 
si  zupe nie w odniesieniu zw aszcza do Polski Ludowej. Historia i materia  fak-
tograficzny w podr cznikach by y ju  zupe nie uwolnione od cenzury i ideologi-
zacji, dzi ki czemu pojawia o si  du o wi cej informacji wcze niej zakazanych. 
W tki cz stochowskie i Jasn  Gór  opisywano inaczej. W nowszych opracowa-
niach do nauczania historii zwrócono uwag  na aspekt milenijny, ca kowicie 
pomijany w Polsce Ludowej ze wzgl du na konflikt w adz pa stwowych z Ko-
cio em. Sygnalizowano, e „aresztowano” w druj c  po Polsce kopi  obrazu 

Matki Boskiej Cz stochowskiej i odes ano j  na Jasn  Gór . W ramach protestu 
po kraju peregrynowa y same ramy. U wiadamiano m odemu pokoleniu, e Ko-
ció  katolicki by  jedyn  legaln  ostoj  opozycyjn  wobec w adz Polski Ludo-

wej, dlatego zapewni  sobie poparcie spo eczne i by  instytucj  oporu wobec 
w adzy. Jasn  Gór  autorzy podr czników starali si  przedstawi  jako centrum 
pielgrzymkowe. Na tej podstawie wyeksponowano ruch pielgrzymkowy, który 
mia  bardzo wa ne znaczenie. Podobnie o obronie Jasnej Góry w czasach potopu 
szwedzkiego autorzy III Rzeczypospolitej pisali jak w czasach II RP, tzn. starali 

                                                 
57  Tam e, s. 302.  
58 Dolecki R., Gutowski K., Smole ski J., Po prostu historia. Podr cznik. Szko y ponadgimna-

zjalne, Warszawa 2012, s. 339.  
59  Tam e, s. 339.  
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si  wskaza  na religijny i moralny charakter tej obrony, któr  te  traktowano ja-
ko punkt zwrotny w ca ej wojnie, eksponowali ponownie posta  i sylwetk  ksi -
dza Augustyna Kordeckiego. W tych podr cznikach daje si  te  zauwa y  nie 
tylko przyczyny i przebieg potopu, ale liczne konsekwencje i skutki wojny pol-
sko-szwedzkiej. U Haliny Tomalskiej mo na znale  daty dzienne obl enia 
klasztoru oraz marginalia obok tekstu podstawowego, a w podr czniku Kosma-
na, Cegielskiego i Zieli skiej tytu  dzie a napisanego przez przeora Kordeckie-
go. Pada y te  informacje o tym, dlaczego Szwedzi przegrali pod Cz stochow . 
O konfederacji barskiej pisano porównywalnie mniej, ale pojawi o si  stwier-
dzenie o ostatnim punkcie obrony konfederatów w Cz stochowie. Praktycznie 
nie wspominano w ogóle, przy okazji omawiania planu sze cioletniego, o roz-
woju huty w tym mie cie. Jedynym wyj tkiem by  podr cznik Tusiewicza,  
w którym autor dokona  te  szerokiego opisu konfliktów pa stwa polskiego  
z Ko cio em katolickim w sprawie ró nic dotycz cych obchodów tysi clecia 
chrztu Polski. Nie pomin  tym samym wydarze  z roku 1966. W opracowa-
niach z okresu III RP autorzy podkre lali równie , e w adze pa stwowe utrud-
nia y Ko cio owi wi towanie tysi clecia, a kopi  obrazu pielgrzymuj cego po 
Polsce, gdy przeje d a  przez miasta, rozkazano nakrywa  plandek . Garlicki  
w swojej pracy porusza  problem, który nie wyst powa  w wybranych tutaj 
ksi kach szkolnych. Otó  pisa  on o plenarnej Konferencji Episkopatu na Jasnej 
Górze z 1947 roku, maj cej na celu m.in. bojkotowanie prasy antyreligijnej. Te 
podr czniki posiada y te  liczne teksty ród owe oraz polecenia i pytania do 
uczniów w ramach rekapitulacji pierwotnej.  

Podsumowuj c, nale y nadmieni , e Cz stochowa w podr cznikach historii 
znalaz a swoje nale yte miejsce. Autorzy opracowa  tworzyli w asne narracje 
wokó  pewnych podobnych kategorii problemowych. W okresie dwudziestolecia 
mi dzywojennego tematyka cz stochowska, jako element historii regionalnej  
i lokalnej, na sta e znalaz a si  w ksi kach szkolnych do nauczania historii od 
lat trzydziestych. Autorzy wówczas pisali g ównie o obronie Jasnej Góry, w po-
wi zaniu z potopem szwedzkim. Obronie tej przypisywali aspekt religijny, mo-
ralny i patriotyczny, a samo miejsce okre lali jako wi te i cudowne. Tylko  
w pracach przedwojennych autorzy wymieniali posta  genera a Millera. Nie po-
jawia  si  on pó niej w tre ciach nauczania w szkole, tak samo jak nazwa „kur-
nik”, której ów genera  u y  na okre lenie Jasnej Góry. Podkre lano tak e, e 
obrona klasztoru trwa a 40 dni, a ostateczne zwyci stwo wywo a o rado  spo-
eczn . Autorzy wysoko oceniali te  pozycj  przeora paulinów – ksi dza Augu-

styna Kordeckiego, który dowodzi  obron  i wzmacnia  ducha walki w za odze. 
Odnoszono si  do jego ksi ki, pisz c o niej jako o pami tniku, lecz nie poda-
wano jej nazwy.  

W Polsce Ludowej, ze wzgl du na ideologizacj  i cenzur  podr cznikow , 
autorzy pisali na ten temat symbolicznie, ogólnie i lapidarnie. Podkre lali rol  
mas ludowych, spo ecznych, dzi ki którym, jak twierdzili, pokonano naje d c  
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szwedzkiego. Z pomini ciem jednego opracowania, autorzy nie wzmiankowali  
o obronie klasztoru, ale o „obronie Cz stochowy”, b d  „twierdzy cz stochow-
skiej”. Posta  ksi dza Kordeckiego starano si  pomija , bowiem nie mia a ona 
takiego znaczenia dla ówczesnego systemu politycznego jak w epoce wcze niej-
szej. Sam najazd jednak, jak zaznaczali, wywo a  du e spo eczne oburzenie. 
Bardzo ch tnie rozwijano temat planu sze cioletniego, którego jednym z sukce-
sów by a modernizacja huty w Cz stochowie. G oszono te  mia e tezy o sukce-
sie tego planu i jego realizowanych za o e . O Cz stochowie w konfederacji 
barskiej pisano ma o. Odwo ywano si  tu tylko do Kazimierza Pu askiego, bro-
ni cego si  w a nie w tym mie cie. Obchodów millenium w ogóle nie poruszano, 
a g ównym tego powodem by  konflikt w adz polskich z Ko cio em katolickim.  

W III Rzeczpospolitej ponownie podkre lano religijny i moralny aspekt 
obrony Jasnej Góry, eksponowano posta  ksi dza Kordeckiego, pisz c tym ra-
zem tytu  jego dzie a, tj. Nowa Gigantomachia. Sam  obron  autorzy traktowali 
jako punkt zwrotny ca ej wojny. Pojawi y si  daty dzienne ca ej batalii cz sto-
chowskiej, a nie tylko daty miesi czne, a ponadto podawano jej dok adne przy-
czyny, przebieg i skutki. W tek huty cz stochowskiej nie mia  ju  takiej pozycji 
jak w Polsce Ludowej i przy okazji omawiania planu sze cioletniego praktycz-
nie o nim w ogóle nie wspominano. Bardzo zasadniczo odnoszono si  do obcho-
dów milenijnych i „aresztowania” kopii obrazu Matki Boskiej Cz stochowskiej. 
Jasn  Gór  starano si  przedstawi  jako centrum pielgrzymkowe, a sam ruch 
pielgrzymkowy wyra nie zaznaczano. Akcentowano, e Ko ció  katolicki sta-
nowi  jedyn  legaln  ostoj  opozycji w czasach Polski Ludowej. Wokó  niej 
gromadzi  si  t um wiernych i dzi ki temu Ko ció  mia  du e poparcie spo ecz-
ne. Cz sto te  w nowszych podr cznikach pojawia y si  bogate teksty ród owe 
i bloki wiczeniowe. 
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Cz stochowa w podr cznikach historii XX i XXI wieku 

Streszczenie 

W artykule tym jego autor przedstawi  przyk ady i wnioski dotycz ce wizji miasta Cz stocho-
wy w wybranych podr cznikach historii, z ró nych okresów dziejów polskich i na ró norakich 
stopniach kszta cenia edukacji historycznej. G ównie w tki te pojawia y si  przy okazji omawiania 
potopu szwedzkiego i obrony Jasnej Góry.  

S owa kluczowe: Cz stochowa, podr czniki historii, potop szwedzki, obrona Jasnej Góry, ob-
chody millenium, Huta im. Boles awa Bieruta.  

Czestochowa in the history books in 20
th

 and 21
th

 century 

Summary 

In this article the author presents examples of the vision of the city of Czestochowa in selected 
history textbooks, from various periods of the history of Poland and for various levels of education. 
Mainly these threads appear in discussing of “the Swedish invasion” and defense of Jasna Gora. 

Keywords: Czestochowa, history books, the Swedish army, defense of Jasna Gora, the celebra-
tion of the millennium, steelworks Boleslaw Bierut. 

 


