
eria podrêczników do historii
dla szkó³ polonijnych jest pierwsz¹
i jedyn¹ na rynku wydawniczymprób¹ odpowiedzi
na potrzeby i specyfikê nauczania dzieci i m³odzie¿y

w szko³ach poza granicami Polski. Zosta³a opracowana
na wysokim poziomie merytorycznym i edytorskim
przez zespó³ doœwiadczonych dydaktyków i redaktorów,
przy wspó³pracy z nauczycielami ze szkó³ polskich w Chicago.
Jej twórcy postawili sobie za cel w sposób ciekawy
i przystêpny pokazaæ ponad tysi¹cletnie dzieje narodu
polskiego, jego najwiêksze sukcesy i osi¹gniêcia oraz
wk³ad w rozwój cywilizacji. Przyœwieca³o im przekonanie,
¿e nie mo¿na zrozumieæ otaczaj¹cego nas œwiata bez pamiêci
o swoich przodkach i poznania przesz³oœci swojego kraju.
Wszystkie podrêczniki zawieraj¹ liczne ilustracje, mapy
i plany, polsko-angielski s³owniczek trudniejszych terminów
oraz zestaw æwiczeñ dla ka¿dej lekcji. Uzupe³nieniem podrêcznika
dla ka¿dej klasy jest przewodnik metodyczny dla nauczycieli
zawieraj¹cy scenariusze dydaktyczne lekcji i testy sprawdzaj¹ce
wyniki pracy uczniów.
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Trzeci z serii podrêczników Historia
Polski – klasa VII – od niewoli
do niepodległego państwa
zosta³ napisany równie¿ przez Witolda
Bobiñskiego. Jego treœæ obejmuje okres
niewoli narodowej od koñca XVIII wieku
po pierwsze lata XX wieku, kiedy Polska
odzyska³a swoj¹ niepodleg³oœæ. Ten czas
w dziejach Polaków wype³ni³y kolejne
bohaterskie powstania oraz cicha,
codzienna praca nad zachowaniem
to¿samoœci narodowej i podtrzymaniem
nadziei na odzyskanie w³asnego pañstwa.
Wielcy pisarze, artyœci i uczeni polscy, tworz¹cy w okupowanym
kraju i na emigracji, przypominali o wspania³ej przesz³oœci
narodu polskiego, jego m¹droœci, zdolnoœciach i dokonaniach.
W ten sposób powsta³y najwiêksze arcydzie³a kultury polskiej,
które natchnê³y Polaków do walki o niepodleg³oœæ i zwyciêstwa.

Czwarty z serii podrêczników
Historia Polski – klasa VIII –
od II do III Rzeczypospolitej
autorstwa Witolda Bobiñskiego
opowiada o dziejach Polski w XX wieku.
Ostatnie stulecie by³o dla Polaków
czasem wielkich tragedii i wspania³ych
zwyciêstw. Pomimo bohaterskiej walki
polskich ¿o³nierzy na wszystkich
frontach II wojny œwiatowej pañstwo
polskie w 1945 roku utraci³o znaczn¹
czêœæ swojego terytorium oraz
suwerennoœæ. Okupacja niemiecka

zosta³a zast¹piona rz¹dami komunistów, którzy za swoj¹
ojczyznê uwa¿ali Zwi¹zek Radziecki. Jednak naród polski
wspomagany przez Poloniê nie straci³ nadziei i pod duchowym
przywództwem papie¿a Jana Paw³a II odzyska³ wolnoœæ.
Dziœ Polska jest znów krajem suwerennym i demokratycznym,
aktywnie uczestnicz¹cym w ¿yciu Europy i Œwiata.
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Podrêcznik Witolda Bobiñskiego Historia Polski – klasa V –
średniowiecze rozpoczyna seriê podrêczników do historii
dla szkó³ polonijnych. Zakresem tematycznym obejmuje czasy

od legendarnych pocz¹tków pañstwa
polskiego a¿ po schy³ek epoki
œredniowiecza. W tym ponad
500-letnim okresie Polacy przyjêli
chrzest a wraz z nim dziedzictwo
kultury ³aciñskiej, wykszta³cili
poczucie to¿samoœci narodowej
i stworzyli w³asne pañstwo,
zdolne chroniæ swych mieszkañców
przed licznymi zagro¿eniami.
Dzieje te wype³ni³y czyny
bohaterskich w³adców: Mieszka I,
Boles³awa Chrobrego, Kazimierza

Wielkiego, œwiêtej królowej Jadwigi
i W³adys³awa Jagie³³y oraz osi¹gniêcia uczonych mê¿ów:
Jana D³ugosza i Miko³aja Kopernika. Najwspanialsze zabytki
z tego okresu do dziœ stanowi¹ ozdobê polskich miast, koœcio³ów
i muzeów.

Kolejny podrêcznik Witolda
Bobiñskiego Historia Polski –
klasa VI – czasy nowożytne
jest kontynuacj¹ serii podrêczników
do historii dla szkó³ polonijnych.
Tym razem autor przedstawia
czasy nowo¿ytne, okres najwiêkszego

rozwoju i potêgi Rzeczypospolitej Obojga Narodów,
czyli wspólnego pañstwa Polaków i Litwinów.
W XVI stuleciu te dwa narody, prze¿ywa³y
prawdziwy z³oty wiek swojej kultury.
W kolejnych wiekach przysz³o im zmagaæ
siê z Turkami, Moskalami i Szwedami,
aby chroniæ swoj¹ wolnoœæ, tolerancjê
religijn¹ i specyficzn¹ kulturê szlacheck¹.
W koñcu XVIII wieku, po latach walk
i zniszczeñ, pañstwo polsko-litewskie
upad³o pod ciosami potê¿nych s¹siadów.
Zanim jego los siê dokona³,
w dramatycznym zrywie Polacy
przeprowadzili reformy ustrojowe i uchwalili
pierwsz¹ w Europie konstytucjê, a najwiêksi spoœród
polskich patriotów: Tadeusz Koœciuszko iKazimierz Pu³aski

wziêli udzia³
w walkach
o wolnoœæ kolonii
amerykañskich.


