
                                                          
 

                              

 
„Dzieje Krakowa w czasie Wielkiej Wojny”  

 Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego 
 

Projekt  „Dzieje Krakowa w czasie Wielkiej Wojny. II edycja. Gimnazjum” jest kontynuacją 
działań edukacyjnych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie, zmierzających 
do uczczenia pamięci o I wojnie światowej. Tegoroczna edycja projektu obejmowała konkurs 
patriotyczny i kurs multimedialny adresowany do uczniów małopolskich gimnazjów.  
Konkurs „Dzieje Krakowa w czasie Wielkiej Wojny. Gra miejska” został zorganizowany we 
współpracy z Kuratorium Oświaty a partnerem przedsięwzięcia było Muzeum Narodowe  
w Krakowie. Konkurs ten o charakterze interdyscyplinarnym składał się z dwóch etapów: 
szkolnego i wojewódzkiego. Jego celem było wzbogacenie wiedzy uczniów z zakresu historii 
Krakowa i życia codziennego mieszkańców w okresie I wojny światowej oraz wzmacnianie 
szacunku dla dóbr kultury i historii swojego regionu. Kształtowanie patriotycznych postaw 
uczniów poprzez poznawanie dziedzictwa kultury i historii Krakowa opierało się  
na wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej i nowoczesnej formy nauczania 
e-learningowego. Zachęcenie uczniów do udziału w patriotycznych przedsięwzięciach jest 
trudne w obecnych czasach i tylko atrakcyjne formy uczenia patriotyzmu mają szanse 
powodzenia. Materiały źródłowe oraz opracowania historyczne zamieszczone na platformie 
e-learningowej PBW w formie kursu multimedialnego „Twierdza Kraków. Dzieje Krakowa  
w czasie Wielkiej Wojny. Gimnazjum” były pomocą dydaktyczną dla nauczycieli i uczniów  
w przygotowaniu się do eliminacji szkolnych, w wyniku których zostały wyłonione 
pięcioosobowe zespoły uczniowskie spośród 11 szkół gimnazjalnych w Małopolsce. Kolejny 
etap – wojewódzki - został przeprowadzony 18 i 25 maja 2016 r. w formie gry miejskiej.  
Ta formuła pozwoliła uczniom na udział w symulowanej rzeczywistości Krakowa w latach 
1914-1918. Uczestnicy gry musieli wykazać się znajomością taktyki wojskowej organizując 
wymarsz I Kompanii Kadrowej z Oleandrów oraz dokumentując  te ważne dla historii 
Krakowa wydarzenia za pomocą urządzeń mobilnych. Współczucie dla ofiar wojny  
i gotowość do działań charytatywnych uczniów także zostały poddane próbie, kiedy dzienną 
rację czarnego chleba należało skrupulatnie odważyć i oddać ewakuowanym mieszkańcom 
miasta. Nie można było przejść obojętnie koło Kolumny Legionów i nie wspomóc rodziny 
rannych i poległych legionistów. Odważnych werbowano do akcji zdobycia odwachu, 
wrażliwych do organizacji sanitarnych niosących pomoc chorym dzieciom, a tym o duszy 
artystycznej powierzono misję ochrony dzieł sztuki.  
Życie w ówczesnym Krakowie było napiętnowane głodem, cierpieniem i chorobami,  
dlatego dbano też o hart ducha. Ważna dla mieszkańców była rozrywka, jaką dostarczały 
teatr i kino. Tutaj można było zobaczyć żywe obrazy z pola walki, poczuć smak zwycięstwa, 
znaleźć chwilę zapomnienia o nieszczęściu. Uczniowie stawali się świadkami rodzącego się w 



                                                          
 

                              

tym czasie nowego kierunku w sztuce i kustoszami wystaw twórców formizmu. Wszystkie 
działania uczestników gry były nagradzane fantami dokumentującymi życie mieszkańców 
Krakowa w okresie I wojny światowej. Fanty te, stały się później inspiracją do wspólnego tworzenia 
wystawy „Dzieje Krakowa w czasie Wielkiej Wojny”, towarzyszącej uroczystemu finałowi konkursu, 
podczas którego nagrodzono laureatów i finalistów – 55 gimnazjalistów. 

Projekt opracowany przez naszą Bibliotekę wsparli: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Polskie 
Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ” oraz Krakowskie Centrum Kinowe ARS. Honorowy patronat nad 
konkursem objęli: Marszałek Województwa Małopolskiego, Małopolski Kurator Oświaty, Oddział 
Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. 
Patronat medialny pełnił „Hejnał Oświatowy”. 
Projekt edukacyjny „Dzieje Krakowa w czasie Wielkiej Wojny. II edycja. Gimnazjum” został 
włączony do programu „Na drodze do Polski Niepodległej" -100. rocznica wybuchu I wojny światowej 
realizowanego w ramach Małopolskiego Programu Edukacji Patriotycznej i Obywatelskiej  
i dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm 
Jutra”.                                          

Oprac. Marzena Sula-Matuszkiewicz 

 

                                              

Finał konkursu 1 czerwca 2016 

Wystąpienie dr. Jarosława Szarka,     Wystąpienie mec. Konrada Firleja 
IPN Oddział w Krakowie     Prezesa Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego 
                                                                                                              „SOKÓŁ” 
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