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WOJCIECH BOGUMIŁ JASTRZĘBOWSKI  to 

postać niezwykła. Żył i działał w XIX wieku, ale jego 

myśli są wciąż bardzo aktualne. Jest prekursorem 

wspólnoty europejskiej, nazywany Europejczykiem, 

mimo że nigdy nie opuścił kraju.

Chcielibyśmy przybliżyć społeczności szkolnej 

tę postać. Postać, która przez lata była zapomniana, 

znana głównie przyrodnikom, leśnikom, szczegól-

nie zasługuje na bliższe poznanie. Przede wszyst-

kim dlatego, że jego życie i poglądy nie tylko nie 

straciły na aktualności, ale wręcz wyrażają nasze 

dzisiejsze pragnienia.

Jastrzębowski uważał, że ludziom do życia po-

trzebne są przede wszystkim: czysta woda, czyste 

powietrze, świat bez wojen – bezpieczna Europa. 

Jak bardzo te hasła są ważne dzisiaj, w I połowie 

XXI wieku, nie trzeba nikogo przekonywać. Wizja 

Europy, jaką przedstawił w swoim dziele Konstytucja 

dla Europy, wyprzedziła epokę, w której powstała.

W dziele tym znalazły się rozważania na temat 

pokoju i  powodów, z  których wybuchają wojny. 

Wojciech Bogumił Jastrzębowski uważał, że czło-

wiek nie kieruje się rozumem, a  namiętnościami, 

które biorą nad nim górę. Apelował do narodów 

i monarchów o zaniechanie wojen, a zamiast siły 

oręża zalecał stosowanie prawa. Stworzony przez 

niego wizjonerski projekt konstytucji europejskiej 

w rękopisie nosi tytuł „Niektóre myśli do prawa usta-

lającego wieczny pokój w Europie”. Motto stanowiła 

myśl rzymskiego historyka Liwiusza: Pax data in has 

leges (Pokój dany jest w prawach).

Cały projekt Konstytucji oparty jest na koncep-

cjach ponadczasowych, uniwersalnych, stanowią-

cych podwaliny cywilizacji europejskiej. Więcej 

można o  tym przeczytać na s. 34-37 w  artykule 

prof.  Ryszarda Piotrowskiego pt. „Inspiracje kla-

syczne i wartości ponadczasowe w Konstytucji dla 

Europy Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego”.

PROJEKT „MAZOWSZE W EUROPIE – 
KONSTYTUCJA DLA EUROPY” 

WOJCIECHA BOGUMIŁA JASTRZĘBOWSKIEGO
BARBARA GIŻA
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PROJEKT „MAZOWSZE W EUROPIE – KONSTYTUCJA DLA EUROPY” 
WOJCIECHA BOGUMIŁA JASTRZĘBOWSKIEGO

W 2021 roku, w 190. rocznicę wydania Konstytu-

cji dla Europy,  Wojciech Bogumił Jastrzębowski 

został ogłoszony przez Sejmik Województwa Mazo-

wieckiego patronem Mazowsza. Natomiast z  ini-

cjatywy Fundacji „My Obywatele Unii Europejskiej 

im. Wojciecha B. Jastrzębowskiego” Senat Rzecz-

pospolitej przyjął w czerwcu 2020 roku uchwałę 

o znaczeniu edukacji europejskiej, w  której reko-

menduje Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego

jako patrona polskiej edukacji proeuropejskiej.

Mazowieckie Samorządowe Centrum Dosko-

nalenia Nauczycieli zaprosiło szkoły na Mazow-

szu do odbycia pasjonującej podróży śladami tego 

niezwykłego Mazowszanina, Polaka, Europejczyka.

W tym celu, kontynuując ideę krzewienia euro-

pejskich wartości w edukacji i kulturze, podjęliśmy 

w  roku szkolnym 2020/2021 współpracę z  orga-

nizacją „My Obywatele Unii Europejskiej – Funda-

cja im. Wojciecha B. Jastrzębowskiego” w ramach 

projektu  „Mazowsze w Europie – Konstytucja dla 

Europy W.B. Jastrzębowskiego”.

Głównym celem projektu jest upowszechnienie 

życia i dokonań Wojciecha Bogumiła Jastrzębow-

skiego oraz działanie w  duchu umacniania euro-

pejskiej tożsamości Polski i  Polaków, krzewienie 

wspólnych wartości europejskich, takich jak m.in. 

pokój, wolność, demokracja, dobro, prawda, piękno. 

Zależy nam również na stworzeniu społeczności 

szkolnych, które jako Jastrzębie Szkoły będą pro-

pagować te wartości oraz staną się przykładem 

dla innych.

W  ramach projektu przygotowaliśmy pakiet 

dla szkół na Mazowszu oraz projekt edukacyjny  

„Mazowsze w Europie – Konstytucja dla Europy Woj-

ciecha Bogumiła Jastrzębowskiego. Sieć Jastrzę-

bich szkół” pod honorowym patronatem Marszałka 

Województwa Mazowieckiego.

W skład pakietu wchodzą:

• filmy edukacyjne z udziałem założyciela funda-

cji, znanego aktora i propagatora działań Woj-

ciecha Bogumiła Jastrzębowskiego Olgierda

Łukaszewicza oraz uczniów warszawskich szkół 

przedstawiające wszechstronność postaci Woj-

ciecha Bogumiła Jastrzębowskiego jako przy-

rodnika, pedagoga i  krajoznawcy, profesora 

botaniki, fizyki, zoologii i ogrodnictwa, a także 

twórcy projektu europejskiej konstytucji,

• filmy-rozmowy z  Marszałkiem Województwa

Mazowieckiego Adamem Struzikiem o przyszło-

ści Mazowsza we wspólnej Europie, zaś o prze-

szłości i przyszłości Polski w działaniach na rzecz 

integracji europejskiej i wspólnych europejskich 

wartościach – z byłym ambasadorem przy UE

Janem Truszczyńskim,

• scenariusze zajęć dla nauczycieli historii, wiedzy

o społeczeństwie, przyrody na podstawie pre-

zentowanych filmów edukacyjnych i  biografii

profesora oraz

• biografia Jastrzębowskiego pt. „Azymut wspólna 

Europa. Jastrzębowski” autorstwa Alicji Wejner.

Każda szkoła, która przystąpi do projektu, będzie 

zobowiązana, po zapoznaniu się z materiałami edu-

kacyjnymi zamieszczonymi na stronie internetowej 

MSCDN, przeprowadzić lekcje lub wydarzenie na 

ich podstawie. Następny krok to przesłanie fotore-

lacji z tych zajęć. Nagrodą będzie przyznanie cer-

tyfikatu JASTRZĘBIEJ SZKOŁY i wejście do grona 

społeczności propagatorów idei Wojciecha Bogu-

miła Jastrzębowskiego.

Zapraszamy do zapoznania 

się z  materiałami edukacyjnymi 

MSCDN: https://mscdn.pl/projekt-

-mazowsze-w-europie-konstytu-

cja-dla-europy-1831-wojciecha-

-bogumila-jastrzebowskiego/ •

BARBARA GIŻA – nauczyciel konsultant ds. in-

formacji pedagogicznej i promocji w Mazowiec- 

kim Samorządowym Centrum Doskonalenia Na-

uczycieli, koordynatorka projektu „Mazowsze w Eu-

ropie – Konstytucja dla Europy Wojciecha Bogumiła 

Jastrzębowskiego”.




