
WYWIAD Z PROFESOR HANNĄ KRAJEWSKĄ 

Temat wykładu: Mazurek Dąbrowskiego i hymny państw Unii Europejskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie 1: Pani Profesor, przede wszystkim chcielibyśmy raz jeszcze podziękować Pani 

za ten kolejny wykład i kolejny rok, kiedy zgodziła się Pani odwiedzić nasz szkołę. W 

pewnym sensie staje się Pani już twarzą naszych Dni Nauki. Chcielibyśmy zapytać, co 

sprawia, że ma Pani wciąż chęć i zapał, aby spotykać się z licealistami i uczyć ich tak 

ważnych rzeczy? 

HK: Zawsze mnie to bardzo interesowało. Już, kiedy byłam w Waszym wieku, zorientowałam 

się, że ludzie chcą mnie słuchać. Moi koledzy, moje koleżanki twierdzili, że to co mówię jest 

dla nich interesujące, interesujące, dlatego zaczęłam jeszcze bardziej. szperać Jestem z 

wykształcenia co prawda polonistką, ale dzięki pracom naukowym, nad którymi pracuję, 

mam dostęp do różnych źródeł, różnych książek, różnych ciekawych opowieści i zawsze 

próbuję je jakoś znajdywać i odszukać, coś, co wzbudzi po prostu zainteresowanie i będzie 

ciekawe. 

Pytanie 2: Skąd pomysł na temat tegorocznego wykładu? 



HK: Hymny zawsze mnie bardzo interesowały, ponieważ uważałam, że ten nasz hymn jest 

bardzo ładny. Kiedy zaczęłam sobie czytać o innych hymnach, to okazało się, że one też 

niektóre są bardzo ciekawe i interesujące, szczególnie te hymny patriotyczne… To są właśnie 

takie hymny naprawdę ciekawe i mają ciekawą historię powstania. Natomiast nasz hymn ma 

tyle różnych wątków i jednak odróżnia się od innych hymnów, chociażby dlatego, że był 

śpiewany przez wiele innych różnych krajów. Nawet Marsylianka (hymn Francji), którą 

można porównać trochę do naszego hymnu, nie jest i nie była taka. Marsylianka jest dla 

Francji, a nasz hymn jest dla wszystkich. I to jest właśnie ta różnica, bo inne hymny są 

wyłącznie dla danego kraju, dany kraj kocha ten hymn z jakiś tam powodów i jest lubiany. 

Nasz hymn jest natomiast  po prostu dla wszystkich, ma tak uniwersalną treść, że jest chętnie 

przyjmowany przez wszystkich. 

Pytanie 3:  Jak według Pani uświadomić młodym ludziom, że znajomość historii 

hymnów państw jest niezbędna każdemu świadomemu człowiekowi i w jakimś stopniu 

definiuje jego tożsamość? 

HK: Hymn zawsze lubimy śpiewać, towarzyszy temu zawsze odpowiednia postawa: na 

stojąco, z jakimś uszanowaniem. Dlatego ten hymn zawsze nam towarzyszy w jakiś sposób, a 

jak wiemy na temat tego hymnu coś więcej, to i nasza historia jest taka bliższa. Nie uważam, 

żebyśmy się uczyli z historii, bo gdybyśmy się uczyli, gdybyśmy naprawdę wyciągali wnioski 

z historii, to pierwsze wojny punickie, czyli potwornie krwawe wojny, już by nas nauczyły, że 

nie powinniśmy rozpoczynać wojen. Ale jednak  wciąż prowadzimy, więc widać, że nie 

uczymy się tak bardzo z historii. Natomiast świadomość naszej historii powoduje, że bardziej 

rozumiemy wszystko, co się dzieje wokół. 

Bardzo dziękujemy za rozmowę! 

Rozmawiali: Marcin Gumienny i Bartosz Zacheja z klasy 3 IN 

 

 

 


