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Informacje o badaniu 



Założenia badawcze 
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ZAŁOŻENIA BADAWCZE OPRACOWAŁ ZESPÓŁ NARODOWEGO CENTRUM KULTURY  

Cel: dowiedzieć się, co 
motywuje pasjonatów historii 

do pogłębiania wiedzy i 
kultywowania zainteresowań 

Punkt wyjścia: 
jak promować 

wydarzenia, 

wystawy, książki itd. 

dotyczące 

przeszłości, jak 

zachęcać do 

poznawania historii 

Grupą badaną były osoby 
zaangażowane w rozwijanie 

zainteresowania historią, 
pasjonaci–amatorzy 

Próba: 
koncentracja na 

osobach, do których 
z sukcesem 

kierowane są 
działania 

przybliżające 
wiedzę o 

przeszłości 

Badanie eksploracyjne – z 
tego powodu zdecydowano się 

na realizację badania 
jakościowego  

Charakter badania: 
  

badanie ma być 
pierwszym krokiem do 
odpowiedzi na ogólne 
pytanie o promowanie 
treści historycznych 
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W RÓŻNY SPOSÓB ROZWIJAJĄCY 

ZAINTERESOWANIE HISTORIĄ 
PASJONACI HISTORII 

• aktywność na forach i w 
sieciach społecznościowych  

• uczestnictwo w rekonstrukcjach  

• tworzenie drzew 
genealogicznych  

• kolekcjonowanie przedmiotów z 
przeszłości 

• uczestnictwo w festynach  

• czytanie literatury, oglądanie 
filmów i spektakli i inne 

• osoby interesujące się 
historią, które poświęcają 
regularnie swój czas i 
zaangażowanie tej pasji, 
amatorzy (nie zajmują się 
historią zawodowo) 

SIĘGAJĄCY DO RÓŻNYCH 
ŹRÓDEŁ WIEDZY 

• literatura, prasa 

• film, teatr 

• muzea 

• gry komputerowe, fora 
internetowe, portale 
internetowe 

• koła zainteresowań 

• debaty/wykłady 

• festyny i inne 

Badana grupa 



Schemat badania 
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Projekt był realizowany za pomocą metod jakościowych w dwóch lokalizacjach (Warszawie i Olsztynie) 

Warszawa Olsztyn 

2 x Mini FGI z osobami 

zainteresowanymi przede wszystkim 

historią najnowszą (XX wiek) 

 
• Młodsi (18-35, min. 1 uczeń) 
• Starsi >35 lat 

2 x Mini FGI z osobami 

zainteresowanymi przede wszystkim 

historią najnowszą (XX wiek) 

 
• Młodsi (18-35, min. 1 uczeń) 
• Starsi >35 lat 

2 x Mini FGI z osobami 

zainteresowanymi przede wszystkim 

historią dawniejszą (od starożytności 

do XIX wieku) 

 
• Młodsi (18-35, min. 1 uczeń) 
• Starsi >35 lat 

2 x Mini FGI z osobami 

zainteresowanymi przede wszystkim 

historią dawniejszą (od starożytności 

do XIX wieku) 

 
• Młodsi (18-35, min. 1 uczeń) 
• Starsi >35 lat 

RESPONDENCI ZRÓŻNICOWANI POD WZGLĘDEM PREFEROWANYCH ŹRÓDEŁ WIEDZY I FORM ROZWIJANIA 

ZAINTERESOWANIA HISTORIĄ 

Warszawa Olsztyn 

3 x IDI z osobami zainteresowanymi 

przede wszystkim historią najnowszą 

(XX wiek) 

 
• Uczniowie  
• Studenci i młodzi dorośli  
• Starsi 

3 x IDI z osobami zainteresowanymi 

przede wszystkim historią najnowszą 

(XX wiek) 

 
• Uczniowie  
• Studenci i młodzi dorośli  
• Starsi 

3 x IDI z osobami zainteresowanymi 

przede wszystkim historią dawniejszą 

(od starożytności do XIX wieku) 

 
• Uczniowie  
• Studenci i młodzi dorośli 
• Starsi 

3 x IDI z osobami zainteresowanymi 

przede wszystkim historią dawniejszą 

(od starożytności do XIX wieku) 

 
• Uczniowie  
• Studenci i młodzi dorośli 
• Starsi 

Wywiady grupowe (FGD): Wywiady indywidualne z elementami etnografii: 



Schemat badania 
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Projekt był realizowany za pomocą metod jakościowych w dwóch lokalizacjach (Warszawie i Olsztynie) 

Wywiady z ekspertami i nauczycielami historii (4 IDI) w obu lokalizacjach: 

 

• wywiad z nauczycielem historii w szkole średniej, zaangażowanym w promowanie historii  

 

• wywiad z ekspertem – pracownikiem muzeum odpowiedzialnym za promowanie wydarzeń i publikacji 



Prezentowane zagadnienia 
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„Zapalniki” pasji historycznej 

Kluczowe motywacje stojące za wyborem sposobu rozwijania 

pasji historycznej i doborem źródeł 



Kluczowe motywacje stojące za wyborem sposobu rozwijania 
pasji historycznej i doborem źródeł  

Kluczowe motywacje stojące za wyborem 
sposobu rozwijania pasji historycznej i 

doborem źródeł 



Kluczowe motywacje 
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WSPÓLNOTA INDYWIDUALIZM 

SPONTANICZNOŚĆ 

KONTROLA 

Potrzeba poczucia 

wspólnoty 

Zabawa związana z 

przebywaniem z innymi 

Ekscytacja płynąca z 

odkrywania 

Oderwanie się od 

rzeczywistości 

Budowanie statusu / 

dumy 

Poczucie bycia kimś 

wyjątkowym 

Odnalezienie się w 

teraźniejszości 

Motywacje nie są 

specyficzne dla 

danej osoby – w 

zależności od okazji, 

ten sam człowiek 

może przejawiać 

różnorakie 

motywacje 
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Słowami respondentów 

„To mi daje takie poczucie ciągłości, 
że wiem skąd pochodzę, wiem kim 
jestem. To jest nasza tożsamość, to 
jest nasze dziedzictwo.” Olsztyn, 
zainteresowani historią najnowszą, 
18 – 35 lat 

Przykłady źródeł 
Przykłady form 
zainteresowania 

Potrzeba poczucia wspólnoty 
MOTYWACJA NAJBARDZIEJ ROZPOWSZECHNIONA (HIP. NA PODST. BADANIA 

JAKOŚCIOWEGO), A CZASEM NADRZĘDNA WOBEC INNYCH 

• Poznawanie historii daje poczucie zakorzenienia się i łączności z innymi dzięki podobieństwu. Zgłębianie 
przeszłości pozwala na odczuwanie przywiązania do większej całości – pokoleń ludzi, którzy tworzą daną wspólnotę 
(rodzinę, naród, ludzkość) i w efekcie buduje tożsamość jednostki. 

• Książki biograficzne lub 
pokazujące życie zwykłych ludzi 
w danej epoce (seria „Tak żyli 
ludzie”) 

• Wystawy i wydarzenia w Domu 
Spotkań z Historią 

Olsztyn, zainteresowani historią 

dawniejszą, 18 – 35 lat 

10 



LOREM IPSUM DOLOR 

Słowami respondentów 

„Ja mam takich trzech znajomych z 
podstawówki, którzy też się tą 
historią interesują. Z tymi kumplami 
się wciąż spotykamy. Zainteresował 
mnie XVII wiek, zacząłem jeździć 
konno i władać szablą, to mnie 
cieszy. Jeździmy z kolegami, 
spotykamy się i poza tym, że jest ta 
historia to też jest takie spotkanie i 
fitness, który trzyma mnie w formie.” 
Warszawa, zainteresowani historią 
dawniejszą, 36 – 65 lat  

Przykłady źródeł 
Przykłady form 
zainteresowania 

Zabawa związana z przebywaniem z innymi 

• Traktowanie pasji historycznej jako okazji do poznania innych osób, ciekawego spędzania czasu w 
towarzystwie innych i zacieśniania z nimi więzi (czy to ze znajomymi czy też z rodziną) 

• Wystawy i wydarzenia 
organizowane w muzeach 

Olsztyn, zainteresowani historią 
dawniejszą, 18 – 35 lat 
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Słowami respondentów 

„Interesują mnie te kraje starożytne. 
Czytam książki z biblioteki, ale też 
lubię te filmy o czasach starożytnych. 
Ja strasznie uwielbiam te ich stroje. 
Kobiety chodziły swobodne w tych 
chustach, to mnie interesuje. Takie 
proste życie codzienne. No, ale kiedyś 
chyba jednak było lepsze to życie i ten 
świat. Powiem pani, że jak jest nieraz 
taki film to ja mam takie odczucie, że 
przechodzę w tamten świat.” 
Warszawa, zainteresowani historią 
dawniejszą, 36 – 65 lat 

Przykłady źródeł 
Przykłady form 
zainteresowania 

Oderwanie się od rzeczywistości 

• Chęć oderwania się od rzeczywistości, przeniesienia się do idealizowanej krainy – częste zwłaszcza w 
przypadku zainteresowania historią dawniejszą, gdzie przeszłość jest traktowana jako kraina lepsza od 
teraźniejszości 

• Seriale i filmy historyczne 

• Książki beletrystyczne / fabuła z 
historycznym tłem 

• Czytanie książek, oglądanie 
seriali, filmów 12 
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Słowami respondentów 

„Chcę wiedzieć skąd pochodzimy jako 
społeczeństwo i co sprawiło, że tak się 
różnimy pod względem wyznawanych 
wartości i poglądów. Widzę, że to 
może mieć związek z przeszłością, 
poznając historię można wyrobić sobie 
pogląd na teraźniejszość.”  

Warszawa, zainteresowani historią 
najnowszą, 36 – 65 lat 

Przykłady źródeł 
Przykłady form 
zainteresowania 

Odnalezienie się w teraźniejszości 

• Historia pozwala lepiej rozumieć współczesność, wyrobić sobie własne zdanie w ocenie 
skomplikowanych meandrów zdarzeń, a w wymiarze społecznym pozwala zapobiegać powtarzaniu błędów z 
przeszłości. 

• Czytanie czasopism 

• Czytanie książek  

Warszawa, zainteresowani 

historią najnowszą, 36 – 65 lat 
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Słowami respondentów 

„Jak ktoś do mnie przychodzi to widać 
to wszystko od razu. Mam barek w 
kształcie globusa i on ma XVI-wieczną 
mapę. Mam też radia, jedno jest takie 
katedralne, jest wypasione, ze skalą, 
stare. Ma ze 100 lat. To jest ciekawy i 
niespotykany przedmiot, ludzie się 
pytają o to i nawiązuje się rozmowa, 
bo nieczęsto ktoś kolekcjonuje takie 
przedmioty.”  

Warszawa, zainteresowani historią 
dawniejszą, 18 – 35 lat 

Przykłady źródeł 
Przykłady form 
zainteresowania 

Poczucie bycia kimś wyjątkowym 

• Posiadanie ciekawej pasji, ciekawej kolekcji przedmiotów jako sposób na uatrakcyjnienie swojej 
osoby. Pasje świadczą o danej osobie, są sposobem autoprezentacji.  

• Strony internetowe – np. fora 
zrzeszające osoby zajmujące się 
zbieraniem i znajdowaniem 
różnych artefaktów 

Warszawa, zainteresowani historią 

dawniejszą, 18 – 35 lat 
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Słowami respondentów 

„W tym roku byłam na wakacjach w 
Rumunii, tam jest muzeum 
komunizmu. Jest cała sala o 
Solidarności, o Polsce. Byłam 
zaskoczona, jak starsza pani z Włoch 
opowiadała wnukowi, że bez Polski 
dalej byłby komunizm. Poczułam się 
dumna, chciałabym więcej doczytać, 
żeby więcej się o tym dowiedzieć, taka 
duma z tego, że jestem Polką.”  

Warszawa, zainteresowani historią 
najnowszą, 18 – 35 lat 

Przykłady źródeł 
Przykłady form 
zainteresowania 

Budowanie statusu / dumy 

• Pasja historyczna staje się narzędziem do budowania pozycji i statusu w wymiarze indywidualnym (np. 
posiadanie szlacheckich / wyjątkowych przodków) albo kolektywnym (poczucie dumy narodowej 
podkreślanej przez heroizm bohaterów, wybitne osiągnięcia)  

Fragment opisu książki  

„Sprawa honoru. Dywizjon 303 
Kościuszkowski: „[…] młodzi Polacy, 
(…) weszli do grona najbardziej 
bohaterskich i skutecznych 
myśliwców drugiej wojny 
światowej.”  

• Czytanie czasopism 

• Czytanie książek  
15 
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Słowami respondentów 

„Miejscowość Aachen, to było 1 z tych 
miejsc, które mnie zaciekawiły. 
Zazwyczaj jak się chodzi po tych 
muzeach to widać fajne rzeczy. 
Niektóre są cenne, niektóre nie. Ale 
tutaj były takie rzeczy, że nie można 
było ich nawet dotknąć, to były takie 
prawdziwe skarby. Wiem, że ja raczej 
czegoś takiego nie znajdę – tylko 
jakieś guziki, monety, pociski… Ale 
gdyby to było ze złota?”  

Olsztyn, zainteresowani historią 
dawniejszą, 18 – 35 lat 

Przykłady źródeł 
Przykłady form 
zainteresowania 

Ekscytacja płynąca z odkrywania 

• Poznawanie historii traktowane jako „poszukiwanie skarbów”, wiąże się z dreszczem emocji, 
pokonywaniem trudności i przeciwności, żeby odkryć nowe fakty czy obiekty. 

• Poszukiwanie przedmiotów 

• Odkrywanie spisków / skandali z 
przeszłości 

• Geocaching  

16 



17 IDEĘ 
FIZYCZNY 
OBIEKT  

Zainteresowanie poprzez:  



Fizyczny obiekt vs idea a sposób zainteresowania 
historią 
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POSZCZEGÓLNE SPOSOBY ZAINTERESOWANIA HISTORIĄ MOŻNA PODZIELIĆ ZE 

WZGLĘDU NA GŁÓWNY PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA 

• Ważny jest kontakt z artefaktami, obiektami 
historycznymi: 

• Historia staje się bliższa, bardziej żywa i przez 
to jeszcze bardziej interesująca 

• Dla niektórych: sposób na to, aby poznawczo 
oswoić „bezmiar” historii – obiekt pozwala 
zakotwiczyć się w konkrecie, który wyznacza 
namacalny punkt wyjścia do poznawania historii 

Zainteresowanie poprzez IDEĘ Zainteresowanie poprzez FIZYCZNY OBIEKT  

• Ciekawość wzbudza pojęcie, koncept, a 
zainteresowanie przedmiotami jest wtórne.  

• Poznawane wydarzenia i losy bohaterów 
pozwalają lepiej zrozumieć zagadnienie, 
spojrzeć na nie z różnych perspektyw lub 
uzasadnić słuszność własnych poglądów (kiedy 
szukane są fakty potwierdzające jakąś tezę) 

„Interesuje mnie rynek kapitałowy, finanse i pojęcie pieniądza - 

co determinuje dane rzeczy, jak jedno z drugim jest powiązane. 

To wynika też z mojego zawodu, ale właśnie chętnie szukam 

informacji o tym jak dane pojęcia były rozumiane w przeszłości i 

jak to wyglądało.” Warszawa, zainteresowani historią 

najnowszą, 36 – 65 lat 



Zapalniki pasji historycznej 



Zapalniki pasji historycznej: rodzina 

• Osoby zainteresowane historią deklarują, że to zainteresowanie było obecne w ich rodzinach i 
realizowane intencjonalnie lub nieintencjonalnie przez starszych członków rodziny (najczęściej 
rodziców lub dziadków): 
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• Odbywało się najczęściej poprzez 
uczestniczenie w uroczystościach 
państwowych np. obchody świąt narodowych, 
defilady wojskowe i odwiedzanie muzeów 

NIEINTENCJONALNE zaszczepianie pasji  INTENCJONALNE zaszczepianie pasji  

• Poprzez swoją postawę oraz opowiadanie 
historii, którym dziecko się przysłuchiwało – 
np. o historii rodziny, wydarzeniach 
historycznych, w jakich brali udział członkowie 
rodziny czy też historii miasta przy okazji 
wspólnych wycieczek i spacerów. 

„Rodzina jest ważna przy zaszczepianiu pasji do historii. Ja byłem smarkaczem, kiedy rodzina ojca 

często się spotykała: wspominali osoby, które odeszły, różne wydarzenia. Ja słuchałem, nie 

odzywałem się raczej – to mi zostało. Teraz szukam, sprawdzam i dowiaduję się.”  

 

Warszawa, zainteresowani historią najnowszą, 36 – 65 lat  
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Spotkanie z osobą, która posiada 
pasję historyczną  Spotkania ze świadkami historii  

Odwiedzenie historycznego 
miejsca  

„Ja miałem nauczyciela 
angielskiego i będę go do końca 
życia wspominał, również jako mój 
autorytet. On mnie zainspirował, 
zaciekawił poprzez swoje 
doświadczenia. On cały świat 
zwiedził i z własnego 
doświadczenia opowiadał o wielu 
sprawach. W czasach komunizmu 
był prześladowany, uciekł do USA i 
tam był tłumaczem sądowym.”  

 

Olsztyn, zainteresowani historią 
najnowszą, 18 – 35 lat. 

„Po śmierci babci, dziadek chętniej 
się zwierzał. Zacząłem z nim 
rozmawiać, a okazało się, że ma 
wiele historii do opowiedzenia - 
miał traumę z dzieciństwa, bo 
cofający się Niemiec chciał go 
zastrzelić. W kolejnych rozmowach 
wyszło, że pradziadek był w AK, 
potem ganiał po lasach i go 
aresztowali, a gdy wrócił, był 
wrakiem człowieka. I tak poszło - 
zacząłem się interesować historią.”  

Warszawa, zainteresowani historią 
najnowszą, 18 – 35 lat 

Zapalniki pasji historycznej: pobudzić wyobraźnię i 
emocje 

„Byłam na wycieczce do 
Oświęcimia i od tamtej pory 
zaczęłam się intensywniej historia 
interesować. Bardzo mną to 
wstrząsnęło. Oglądałam to z 
przewodnikiem, który podawał 
nam bardzo dużo informacji, ale 
to, co ja tam zobaczyłam to 
naprawdę… byliśmy tam kilka 
godzin, ale to było za mało..”  

Warszawa, zainteresowani historią 
najnowszą, 18 – 35 lat 
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Obcowanie z przedmiotami 
historycznymi  

Obcowanie ze źródłami 
wywołującymi emocje  

Obcowanie ze źródłami ukazującymi 
szerszy kontekst wydarzeń 

„Dostałem ten nóż od pewnego 
Niemca, znajomego rodziny. 
Zobaczyłem, że jest na nim 
swastyka, więc od razu 
wiedziałem, że pochodzi z okresu 
III Rzeszy. Od niego się zaczęło.”  

Olsztyn, zainteresowani historią 
najnowszą, 18 – 35 lat 

„Mam komputer od szóstego roku 
życia i najbardziej lubię właśnie gry 
wojenne. Można się wczuć w 
sytuacje, poczuć jakbyś znajdował 
się na froncie, strzelał do kogoś. 
Szczególnie o broni można się dużo 
dowiedzieć z takich gier. Wszystkie 
modele są realistycznie 
odwzorowane. Ogólnie same realia, 
w jakim czasie się to odbywa, 
scenografia – wszystko znakomicie 
odwzorowane.”  

Olsztyn, zainteresowani historią 
najnowszą, 18 – 35 lat 

Zapalniki pasji historycznej: pobudzić wyobraźnię i 
emocje 

„Takie globalne spojrzenie, którego 
w sumie nie uczą w szkole 
sprawia, że historia wydaje się 
trudna, ale ciekawa. Dowiedziałem 
się np. że Dmowski z Piłsudskim 
byli w Japonii, żeby dowiedzieć się 
jak Rosja prowadziła wojnę z 
Japonią. O tym nigdy bym nie 
pomyślał. Zagłębiając się w całą 
historię, człowiek zobaczy, jak 
ludzie wpływali na całą historię 
świata czy regionu.”  

Warszawa, zainteresowani historią 
dawniejszą, 18 – 35 lat 
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