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1.

ADRESACI I PRZEDMIOT PROGRAMU
Program jest przeznaczony dla uczniów powyżej 14. roku życia uczących się szkołach

polskich na obczyźnie. Cele i treści nauczania historii oraz oczekiwane umiejętności są
opisane zgodnie z zawartością Podstawy programowej dla dzieci polskich uczących się za
granicą (Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2010). Przedstawiony program
nauczania historii może być traktowany jako kontynuacja nauczania tego przedmiotu w
młodszej grupie wiekowej (Magdalena Swat-Pawlicka, Aleksander Pawlicki, Własną drogą do
kraju przodków).
Program został przygotowany przez ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej w
ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Opracowanie
i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania dla dzieci obywateli polskich
przebywających za granicą i był konsultowany z nauczycielami historii pracującymi w
szkołach polskich poza Polską.
Wymagania w zakresie historii Polski są tak zredagowane, by utrwalać i poszerzać
wiadomości o kulturze i społeczeństwie polskim oraz wzmacniać proces identyfikowania się
uczniów z ojczystą tradycją przy jednoczesnym zachowywaniu szacunku dla odmienności
kulturowych i tradycji kraju zamieszkania.
W grupie wiekowej powyżej 14. roku życia program proponuje usystematyzowaną
wiedzę na temat historii Polski od odzyskania niepodległości w 1918 r. do czasów
współczesnych. Ta wiedza pozwoli uczniom lepiej poznać najnowszą historię kraju
pochodzenia ich przodków oraz ułatwi im zrozumienie korzeni wielu współczesnych zjawisk.
Jesteśmy przekonani, że kontakt z historią ojczystą ostatnich stu lat rozbudzi
zainteresowania uczniów wydarzeniami z najnowszej historii Polski, które były bliskie
ostatnim czterem pokoleniom Polaków. Przybliży naszym uczniom świat bliski i znany ich
rodzicom, dziadkom i pradziadkom.
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2.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU
Budując Podstawę programową dla dzieci polskich uczących się za granicą świadomie

dokonaliśmy zawężenia problematyki historycznej, omawianej w grupie wiekowej powyżej
14. roku życia, do historii najnowszej. Taką drogą podąża również edukacja szkolna w Polsce
na etapie ponadgimnazjalnym, zapewniając uczniom klasy pierwszej tego etapu nauczania
gruntowny wgląd w problematykę ostatniego stulecia. Uznaliśmy, że uczeń w polskiej szkole
za granicą powinien też umieć podejmować dyskusje na tematy najnowszej historii Polski. I
nie tylko ze swoimi polskimi rówieśnikami, ale również ze swoimi kolegami w miejscowej
szkole,
w kraju pobytu. Wybór tej problematyki i poszerzony kurs historii Polski w XX stuleciu
stwarza bowiem solidną podstawę do uczestnictwa w wymianie poglądów i życiu polskiej
diaspory. Buduje też właściwą więź emocjonalną, wokół ważnych spraw polskich, w
domowym środowisku ucznia.
Na nasz program składa się 77 kart programowych. Przekładają one założenia podstawy
programowej dla szkół polskich poza Polską na praktykę lekcyjną. Karty ułożone są wedle
porządku chronologicznego i dają tradycyjny wykład historii Polski od 1918 r. do czasów
współczesnych. Wariant ten jest dobrym dopełnieniem kursu historii w cudzoziemskich
systemach szkolnych, w których nie zawsze przewidziano tradycyjny kurs historii kraju
pobytu, a historia Polski tym bardziej pojawia się, na tych zajęciach i w cudzoziemskich
podręcznikach, często na marginesie omawianych zjawisk. Zatem uzupełniająca szkoła polska
ma nie tylko możliwość nauczenia najnowszych dziejów Polski, ale także możliwość
synchronizowania tego obrazu z dziejami powszechnymi i historią kraju zamieszkania.

4

3.

OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA
Zadaniem szkoły i nauczyciela w zakresie nauczania historii jest:
stwarzanie uczniom warunków dla pełniejszej identyfikacji z kulturą i tradycją polską,
przekazywanie uczniom usystematyzowanej wiedzy o dziejach Polski w XX w., która
pozwoli im lepiej poznać i zrozumieć aktualne zjawiska społeczno-polityczne oraz ich
historyczne uwarunkowania,
wyjaśnianie uczniom historycznych uwarunkowań współczesnych zjawisk w życiu
społeczeństwa polskiego i w polskiej kultury,
porządkowanie uczniom wydarzeń z najnowszej historii Polski oraz wyjaśnianie im
zmienności i dynamiki tych wydarzeń, a także ciągłości procesów historycznych
w najnowszych dziejach Polski,
analizowanie wraz z uczniami wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych z
najnowszych dziejów Polski oraz kształtowanie umiejętności tworzenia przez uczniów
własnych narracji historycznych na temat dziejów Polski w XX stuleciu,
wyjaśnianie uczniom związków Polski z łacińskim kręgiem cywilizacyjnym oraz działań
Polski na arenie międzynarodowej i jej relacji z innymi państwami, a także jej miejsca
na polityczno - społecznej mapie Europy i świata w omawianym okresie i
współcześnie.
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4.

SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE HISTORII W GRUPIE WIEKOWEJ
POWYŻEJ 14. ROKU ŻYCIA
Uczeń:
zdobywa usystematyzowaną wiedzę o odbudowie państwa polskiego po I wojnie
światowej i o życiu politycznym Drugiej Rzeczypospolitej,
pozyskuje uporządkowaną wiedzę o okupacji niemieckiej i radzieckiej na ziemiach
polskich podczas II wojny światowej, o polskim rządzie na wychodźstwie i
o międzynarodowych uwarunkowaniach sprawy polskiej w czasie II wojny światowej,
zdobywa usystematyzowaną wiedzę o Polsce w systemie komunistycznym i o
rozkładzie tego systemu oraz o polskiej drodze do suwerenności,
pozyskuje uporządkowaną wiedzę o kulturze i społeczeństwie polskim w XX stuleciu,
poznaje przyczyny i skutki analizowanych wydarzeń, zjawisk i procesów z najnowszej
historii Polski i odnosi zdobytą wiedzę do znanej mu najnowszej historii politycznej
i społecznej kraju, w którym zamieszkuje,
porządkuje wydarzenia z najnowszej historii Polski i synchronizuje je z wydarzeniami
w dziejach powszechnych (szczególnie z wydarzeniami w kraju zamieszkania),
analizuje najważniejsze wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne z ostatnich stu lat
dziejów Polski, dostrzegając zależności pomiędzy różnymi dziedzinami życia
społecznego,
ocenia przydatność różnych źródeł informacji do wyjaśnienia wydarzenia, zjawiska
i procesów z ostatnich stu lat dziejów Polski,
dostrzega, w odniesieniu do najnowszej historii Polski, wielość perspektyw
badawczych oraz wielorakie interpretacje jej dziejów a także ich przyczyny,
dysponuje podstawową wiedzą o Polsce współczesnej i jej problemach, tak, aby mógł
ze zrozumieniem i krytycznie korzystać z przekazów medialnych, polskich i
zagranicznych, budować własną argumentację i wypowiadać się swoje opinie na
temat najnowszej historii i współczesnych losów Polski.
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5.

TREŚCI NAUCZANIA
1. Dlaczego 11. listopada stał się w Odrodzonej Polsce świętem narodowym?
2. Odrodzona Polska wobec świata. Józef Piłsudski i Roman Dmowski wobec wyzwań
pierwszego roku polskiej niepodległości.
3. Świat wobec Polski. Sprawa polska na konferencji wersalskiej.
4. Polska w sierpniu 1920 r. - pomost czy bariera dla rewolucji bolszewickiej?
5. Trzy powstania śląskie - 1919, 1920, 1921. Górny Śląsk w II RP.
6. Granice i sąsiedzi II Rzeczypospolitej.
7. Druga Rzeczpospolita państwem wielokulturowym.
8. Konstytucja marcowa 1921 r..
9. Zabójstwo prezydenta Gabriela Narutowicza - pierwszy kryzys polityczny
w niepodległej Polsce.
10. Życie gospodarcze Polski w latach 20. XX w. Integracja, reforma walutowa
Władysława Grabskiego i budowa portu Gdyni.
11. Jakie były przyczyny i następstwa przewrotu majowego?
12. Polska poddana sanacji.
13. Społeczeństwo polskie między dwiema wojnami światowymi.
14. Życie gospodarcze w Polsce międzywojennej. Kryzys gospodarczy i program
Eugeniusza Kwiatkowskiego.
15. Wychodźstwo z Drugiej Rzeczpospolitej.
16. II RP bez Józefa Piłsudskiego 1935-1939.
17. Kultura i oświata oraz życie codzienne w Polsce w dwudziestoleciu
międzywojennym.
18. Polityka zagraniczna Drugiej Rzeczypospolitej.
19. Czy Polska mogła uniknąć wojny w 1939 r.?
20. Dlaczego doszło do zbliżenia ZSRR i Trzeciej Rzeszy w 1939 r., czyli geneza
i postanowienia układu Ribbentrop-Mołotow?
21. Polski Wrzesień 1939 r.
22. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na wychodźstwie w latach 1939-1943.
23. Niemiecka i radziecka okupacja na ziemiach polskich w latach 1939-194.
24. Zbrodnia katyńska i sprawa kłamstwa katyńskiego.
25. Polskie Państwo Podziemne w latach 1939-1945.
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26. Armia Krajowa i jej dowódcy.
27. Młodzi konspirują - bohaterowie „Kamieni na szaniec" w świetle dokumentów.
28. Życie codzienne na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką.
29. Holokaust.
30. „Kto w takich czasach Żydów przechowuje?" - Polacy ratujący Żydów w latach
II wojny światowej.
31. Świat wobec Holokaustu.
32. Getto warszawskie - życie codzienne. Powstanie w getcie warszawskim.
33. Polacy na frontach II wojny światowej. Polski udział w pokonaniu nazizmu.
34. Generał Nil, KEDYW AK i zamach na Kutscherę.
35. Polska w planach Stalina w lalach 1941-1944.
36. Sprawa polska na konferencji w Teheranie.
37. Powstanie Warszawskie.
38. Sprawa polska na konferencji w Jałcie.
39. Polska po II wojnie światowej - zmiany terytorialne.
40. Społeczeństwo Polski po II wojnie światowej.
41. Straty kulturalne Polski w czasie II wojny światowej i bezpośrednio po wojnie.
42. Sytuacja gospodarczo - społeczna Polski po II wojnie światowej.
43. „Polska lubelska" - przejęcie władzy przez komunistów i budowa podstaw
„demokracji ludowej" (1945 - 1948).
44. Społeczeństwo polskie w nowych realiach politycznych - próby przystosowania.
45. Komunistyczne władze w walce w bohaterami Polskiego Państwa Podziemnego.
46. Sowietyzacja Polski i stalinizm.
47. Nowa Huta - idealne miasto nowej Polski.
48. Najwierniejszy uczeń Stalina - kult Bolesława Bieruta i jego sowieckie inspiracje.
49. Totalitarny system władzy i sterowanie społeczeństwem.
50. Nauka, kultura w powojennej Polsce i na emigracji.
51. Kryzys systemu stalinowskiego w Polsce.
52. Bunt społeczeństwa - poznański czerwiec 1956 i jego następstwa.
53. Polski „październik" - załamanie systemu komunistycznego w Polsce.
54. Polska w dobie rządów Władysława Gomułki i czasach „małej stabilizacji".
55. PRL na kolejnym „zakręcie" - wydarzenia marcowe 1968 r.
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56. Powstanie grudniowe 1970 r.
57. Polityka wewnętrzna i międzynarodowa Polski w dekadzie rządów Edwarda
Gierka
58. Gospodarka i społeczeństwo Polski - bilans „złotej epoki Gierka".
59. Narodziny i działalność opozycji demokratycznej w latach siedemdziesiątych.
60. Polityka władz PRL wobec Kościoła w latach siedemdziesiątych.
61. Kultura w kraju i na emigracji (po 1956 r.).
62. Wydarzenia sierpniowe 1980 r.
63. „Karnawał Solidarności".
64. Ku konfrontacji - sytuacja społeczno - polityczna w Polsce w 1981 r.
65. Świat wobec „Solidarności" i wydarzeń w Polsce.
66. Geneza, okoliczności wprowadzenia i próby legitymizacji stanu wojennego.
67. Społeczność międzynarodowa wobec wprowadzenia stanu wojennego.
68. Życie codzienne w stanie wojennym.
69. Opór społeczny wobec stanu wojennego.
70. Kościół i życie religijne w okresie „karnawału Solidarności" i latach stanu
wojennego (1980 - 1983).
71. Ku schyłkowi PRL - sytuacja społeczno - polityczna w Polsce w latach
osiemdziesiątych.
72. Porozumienia Okrągłego Stołu - kontrakt elit?
73. Narodziny III Rzeczpospolitej - zmiany polityczno - ustrojowe po okrągłym stole.
74. Przemiany społeczno - gospodarcze w Polsce po 1989 r.
75. Polska droga do NATO i Unii Europejskiej.
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6.

UWAGI O REALIZACJI PROGRAMU
Po konsultacjach z nauczycielami historii w polskich szkołach poza Polską poczyniliśmy

założenie, że przedstawione w Podstawie programowej i w programie treści nauczania
przeznaczone są na 90 spotkań/lekcji z przeznaczeniem na trzy lata nauki, zatem
przewidujemy trzydzieści spotkań/lekcji w roku szkolnym. Każda z proponowanych 77 kart
programowych zawiera materiał, który można zrealizować na jednej lub kilku lekcjach.
Możliwe jest też grupowanie materiału i treści z kilku kart programowych na jednej lekcji.
Dobór proponowanych treści i metod zależeć będzie przede wszystkim od warunków, w
których przyjdzie pracować nauczycielowi historii. Stąd każda karta programowa oprócz
informacji
o materiale, metodach pracy czy sposobach sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów,
zawsze zawiera dział „zagadnienia". Zamieszczone tam tematy lekcji umożliwiają wybór
różnych ujęć, zgodnych z zainteresowaniami nauczyciela i możliwościami uczniów, pozwalają
na przedstawianie treści oraz na ich omówienie z uczniami na rozmaite sposoby. Ostateczny
kształt lekcji zawsze zależy od nauczyciela, a program można elastycznie dopasować do
potrzeb danego środowiska. Elastyczność tej koncepcji wynika z układu kart programowych,
czyli takiego zapisu treści programowych, który zawiera szczegółowe rozwiązania, ale też i
nie przesądza o formie zajęć, ani czasie ich trwania.
Zakładamy, że w grupie uczniów powyżej 14. roku życia, powszechna jest znajomość
języka polskiego na poziomie C. Możliwe jest, a nawet pod wieloma względami korzystne,
choć niewątpliwie trudniejsze, posługiwanie się niniejszym programem w grupie uczniów
o zróżnicowanej znajomości języka polskiego. Możliwa jest też realizacja tego programu
w grupie o słabym stopniu znajomości języka polskiego, wtedy proponujemy używanie
w warstwie narracyjnej i objaśniającej języka kraju zamieszkania.
Realizacja programu oparta jest na stosowaniu wielu metod, współcześnie
sprawdzonych zarówno w szkolnictwie europejskim, jak i amerykańskim. W kartach
programowych znalazły się wskazówki dotyczące użycia w danej sytuacji lekcyjnej wskazanej
metody. Wyraźna jest przy tym preferencja dla tak zwanych metod kształcących
oczekiwanych umiejętności i metod aktywizujących. Wymieńmy tu, bez dodatkowej
charakterystyki, wobec powszechnej dostępności takich opisów, te najczęściej w programie
przywoływane: pracę z różnorodnymi materiałami źródłowymi pod kierunkiem nauczyciela,
burzę mózgów, debatę uczniowską, mini projekty uczniowskie.
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7.

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW PO ZREALIZOWANIU PROGRAMU Z HISTORII
Uczeń w grupie wiekowej powyżej 14 roku życia, po zrealizowaniu programu:
opisuje proces kształtowania się terytorium II Rzeczypospolitej po 1918 r.,
rozpoznaje charakterystyczne cechy ustroju II Rzeczypospolitej w oparciu o teksty
konstytucji z 1921 i 1935 r.,
wyjaśnia przyczyny kryzysu demokracji parlamentarnej w II Rzeczypospolitej,
wyjaśnia uwarunkowania polityki zagranicznej II Rzeczypospolitej,
identyfikuje wielkie postaci polskiej sceny politycznej okresu dwudziestolecia
międzywojennego: Romana Dmowskiego, Macieja Rataja, Wincentego Witosa,
Jozefa Piłsudskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Władysława Grabskiego,
Eugeniusza Kwiatkowskiego,
opisuje strukturę narodowościowo-wyznaniową społeczeństwa II Rzeczypospolitej,
opisuje osiągnięcia i trudności gospodarcze II Rzeczypospolitej, uwzględniając
budowę portu w Gdyni, utworzenie Centralnego Okręgu Przemysłowego, emigrację
zarobkową,
wymienia główne osiągnięcia kultury i nauki II Rzeczypospolitej, w tym czołowych
twórców literatury ojczystej,
opisuje przebieg i następstwa wojny obronnej Polski w 1939 r.,
przedstawia politykę obu okupantów wobec narodu polskiego, wyjaśnia
okoliczności zbrodni katyńskiej i jej polityczne następstwa; wskazuje deportacje i
łagry, obozy koncentracyjne i wywózki na roboty,
charakteryzuje nazistowski plan eksterminacji Żydów oraz innych narodowości i
grup społecznych,
opisuje postawy Żydów wobec polityki eksterminacji, w tym powstanie w getcie
warszawskim, a także przedstawia udział Polaków w ratowaniu Żydów,
uwzględniając postać Janusza Korczaka, Mordechaja Anielewicza, organizację
„Żegota", Irenę Sendlerową i Jana Karskiego,
opisuje i ocenia stosunek społeczeństw i rządów świata zachodniego oraz Kościoła
katolickiego do Holokaustu,
opisuje organizację Polskiego Państwa Podziemnego oraz różne formy ruchu oporu,
ze szczególnym uwzględnieniem działalności Armii Krajowej,
identyfikuje przywódców Polskiego Państwa Podziemnego i bohaterów Armii
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Krajowej: Stefana „Grota" Roweckiego, Tadeusza „Bora" Komorowskiego, Augusta
Emila Fieldorfa „Nila”, wybranych bohaterów Kamieni na szaniec,
wyjaśnia działania Stalina zmierzające do utworzenia komunistycznego ośrodka
władzy w Polsce,
wyjaśnia uwarunkowania polityczne i charakteryzuje czyn zbrojny powstania
warszawskiego,
przedstawia okoliczności powstania oraz działalność rządu II Rzeczypospolitej na
uchodźstwie,
identyfikuje czołowe postaci polskiego rządu na emigracji i dowódców polskich sił
zbrojnych okresu II wojny światowej: Władysława Raczkiewicza, Władysława
Sikorskiego, Stanisława Mikołajczyka, Władysława Andersa, Stanisława Maczka
i Stanisława Sosabowskiego,
synchronizuje najważniejsze wydarzenia z historii Polski w XX w. z wydarzeniami
europejskimi i powszechnymi,
charakteryzuje udział Polaków w wysiłku militarnym aliantów, z uwzględnieniem
osiągnięć polskich kryptologów oraz sytuuje w czasie i przestrzeni działania wojsk
polskich na różnych frontach wojny,
opisuje i ocenia politykę mocarstw wobec sprawy polskiej w czasie II wojny
światowej,
wskazuje wydarzenia z okresu II wojny światowej ważne dla polskiej tożsamości
i pamięci narodowej,
opisuje granice państwa polskiego po II wojnie światowej,
wyjaśnia okoliczności przejęcia władzy w Polsce przez komunistów; identyfikuje
kolejnych przywódców partii komunistycznej: Bolesława Bieruta, Władysława
Gomułkę, Edwarda Gierka, Wojciecha Jaruzelskiego,
charakteryzuje system represji stalinowskich w Polsce i ocenia jego skutki,
charakteryzuje realia życia gospodarczego i społecznego Polsce Ludowej,
porównuje przyczyny i skutki kryzysów 1956 r., 1968 r. i 1970 r., 1976 r.,
charakteryzuje działalność opozycji demokratycznej w Polsce Ludowej,
charakteryzuje relacje państwo-Kościół i ocenia rolę Kościoła w życiu społecznym !
charakteryzuje sylwetkę prymasa Stefana Wyszyńskiego,
charakteryzuje kulturę i życie codzienne w Polsce Ludowej,
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wyjaśnia znaczenie pontyfikatu Jana Pawła II dla przemian politycznych w Polsce,
wyjaśnia przyczyny i skutki wydarzeń sierpniowych 1980 r. oraz ocenia rolę
Solidarności w przemianach politycznych i ustrojowych,
przedstawia okoliczności wprowadzenia i następstwa stanu wojennego,
opisuje najważniejsze postanowienia okrągłego stołu,
charakteryzuje przemiany polityczne, społeczno-gospodarcze i cywilizacyjnokulturowe po 1989 r.,
wyjaśnia międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania procesu odbudowy
demokratycznego państwa po 1989 r.,
przedstawia okoliczności i ocenia znaczenie przystąpienia Polski do NATO i Unii
Europejskiej,
identyfikuje czołowe postaci polskiej sceny politycznej po 1989 r.,
porównuje współczesny polski system z systemem ustrojowym.
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8.

PRZYKŁADOWE KARTY PROGRAMOWE (SCENARIUSZE)

1. Dlaczego 11. listopada stał się w Odrodzonej Polsce świętem narodowym?
Cel ogólny:
Poznanie międzynarodowych i wewnętrznych
niepodległego państwa polskiego w listopadzie 1918 r.

uwarunkowań

odbudowy

Treści:
 Najważniejsze wydarzenia polskiego listopada 1918 r.
 Pierwsze działania władz polskich w listopadzie 1918 r.
 Terytoriom państwa polskiego w listopadzie 1918 r.
 Sylwetka polityczna Józefa Piłsudskiego.
Tematy (zagadnienia):







Międzynarodowe uwarunkowania odzyskania niepodległości przez Polskę
w 1918 r.
Polski listopad 1918 r. w relacjach pamiętnikarskich.
Józef Piłsudski i jego rola w pierwszych miesiącach niepodległości.
Śladami wydarzeń polskiego listopada 1918 r. – dokumenty i fotografie.
Terytorium i władze Rzeczypospolitej Polskiej w listopadzie 1918 r.
Symboliczny wymiar daty 11. listopada.

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:
o

o
o
o

o
o

Przedstawienie uwarunkowań międzynarodowych odzyskania przez Polskę
niepodległości – I wojna światowa i rewolucja Rosji (mini wykład/ rozmowa
nauczająca).
Analiza tekstów źródłowych i fotografii z listopada 1918 r. (analiza materiałów
ikonograficznych, praca pod kierunkiem/ rozmowa nauczająca).
Ocena roli Józefa Piłsudskiego w pierwszych miesiącach niepodległości 1918 r.
(debata/ dyskusja).
Analiza realiów historycznych 11. listopada 1918 r. w tekstach pamiętnikarskich.
Dzienniki Marii Dąbrowskiej, Dziennik Mariana Wyrzykowskiego – materiały
zamieszczone w e-podręczniku – (wspólna lektura źródeł, praca pod kierunkiem/
rozmowa nauczająca).
Historia alternatywna – rozważania wokół sytuacji – Józef Piłsudski nie dociera do
Warszawy 10. listopada 1918 r.
Porównanie sytuacji w państwach zwycięskich i pokonanych – 11. listopada 1918
r. w Berlinie, Wiedniu, Paryżu, Londynie, Waszyngtonie i Moskwie (wyszukiwanie
informacji w Internecie, praca w grupach/rozmowa nauczająca).

Osiągnięcia uczniów. Uczeń:
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 wyjaśnia międzynarodowe uwarunkowania odzyskania niepodległości przez
Polskę w listopadzie 1918 r.,
 opisuje najważniejsze wydarzenia z pierwszych miesięcy niepodległości (listopad,
grudzień 1918 r.),
 analizuje teksty źródłowe i fotografie (odpowiednie fragmenty i fotografie
udostępnione w e-podręczniku),
 wskazuje na mapie zasięg władzy Józefa Piłsudskiego na ziemiach polskich
w listopadzie-grudniu 1918 r.,
 ocenia rolę Józefa Piłsudskiego w pierwszych miesiącach niepodległości,
 wyjaśnia kontekst historyczny analizowanych tekstów pamiętnikarskich
i literackich odnoszących się do wydarzeń pierwszych miesięcy niepodległości.
Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
1.
2.
3.
4.

2.

Przygotowanie głosu w dyskusji/debacie: Przedstaw swoją argumentację za
wyborem 11. listopada 1918 r. na święto narodowe.
Wskaż najpoważniejsze niebezpieczeństwa wewnętrzne i zewnętrzne grożące
odradzającej się Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustal, jakie wydarzenie historyczne kryją się za przyjętą datą święta narodowego/
państwowego w kraju Twojego zamieszkania/pobytu.
Wyszukaj informacje na temat znaczenia 11. listopada 1918 r. w kraju Twojego
pobytu. Odpowiedz, czy ten dzień zajmuje szczególne miejsce w historii tego
kraju oraz wyjaśnij przyczyny tego stanu rzeczy.

Odrodzona Polska wobec świata. Józef Piłsudski i Roman Dmowski wobec wyzwań
pierwszego roku niepodległości
Cel ogólny:
Poznanie procesu kształtowania się ośrodka władzy politycznej w Polsce i granicy
zachodniej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918-1919.
Treści:
 Ośrodki władzy na ziemiach polskich i nurty polityczne w latach 1918-1919.
 Sylwetka polityczna Romana Dmowskiego.
 Sylwetka polityczna Ignacego Jana Paderewskiego.
 Historyczne podstawy kształtowania się granic Polski po I wojnie światowej.
 Powstanie wielkopolskie i delegacja polska na konferencję paryską.
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Tematy (zagadnienia):
o
o
o
o
o

Polska wobec świata: dwie orientacje polityczne - Józefa Piłsudskiego i Romana
Dmowskiego we współdziałaniu na rzecz odrodzenia Polski.
Rząd Ignacego Jana Paderewskiego.
Dlaczego powstanie w Wielkopolsce zakończyło się sukcesem?
Udział Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w wydarzeniach
politycznych 1918-1919.
USA, Francja i Wielka Brytania wobec odrodzonej Polski po I wojnie światowej.

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:
o

o

o
o
o
o
o

Przedstawienie procesu konsolidacji ośrodka władzy w Warszawie, skupionego
wokół Józefa Piłsudskiego - powołanie rządu Ignacego Jana Paderewskiego i
wybory do Sejmu Ustawodawczego (prezentacja/mini wykład).
Wyjaśnienie koncepcji politycznych Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego
oraz ich roli w polskim życiu politycznym w latach 1918-1919 (rozmowa
nauczająca).
Wyjaśnienie uwarunkowań przebiegu i sukcesu powstania wielkopolskiego (mini
wykład i rozmowa nauczająca).
Ocena położenia międzynarodowego II RP po I wojnie światowej (burza
mózgów/rozmowa nauczająca).
Polska w polityce USA.
Polska w planach politycznych Francji.
Stosunek Wielkiej Brytanii wobec odradzającej się Polski.

Osiągnięcia uczniów. Uczeń:
 wyjaśnia rozwój sytuacji politycznej w Polsce na przełomie 1918/1919 r.,
 charakteryzuje koncepcje polityczne Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego
w kwestii odbudowy państwowości polskiej i jej granic,
 wyjaśnia uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne sukcesu powstania
wielkopolskiego,
 wyjaśnia stanowisko państw zachodnich: USA, Francji, Wielkiej Brytanii wobec
Polski i Niemiec po I wojnie światowej.
Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
1.
2.

3.

Przygotowanie głosu w dyskusji/debacie: Odmienne wizje Polski - współpraca
Romana Dmowskiego i Józefa Piłsudskiego w latach 1918-1920 nie była możliwa.
W jakim stopniu wydarzenia lat 1918-1919 wpłynęły na dzieje kraju Twojego
pobytu/ zamieszkania. Czy znajdujesz jakiekolwiek analogie z losami Odrodzonej
Polski?

Świat wobec Polski. Sprawa polska na konferencji paryskiej i w traktacie wersalskim

17

Cel ogólny:
Poznanie stanowiska polskiego na konferencji paryskiej oraz stosunku mocarstw do
sprawy polskiej a także ustaleń traktatu wersalskiego w sprawie granicy Polski
z Niemcami.
Treści:
 Stanowisko mocarstw w sprawie polskiej i ustalenia traktatu wersalskiego.
 Stanowisko polskiej delegacji na konferencji paryskiej.
 Koncepcja Romana Dmowskiego w sprawie granic Polski.
 Sprawa Gdańska po I wojnie światowej.
Tematy (zagadnienia):






Międzynarodowe uwarunkowania decyzji podjętych na konferencji paryskiej
(wersalskiej) w sprawie polskiej.
Czym różniły się koncepcje Romana Dmowskiego i Józefa Piłsudskiego
w sprawie granic II RP?
Proces formowania się granicy Polski z Niemcami 1918-1919.
Dlaczego Polska została objęta traktatem mniejszościowym?
Polska w systemie wersalskim.

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:
o
o

o
o
o
o

Przedstawienie uwarunkowań międzynarodowych konferencji pokojowej
z Niemcami (mini wykład/ rozmowa nauczająca).
Wyjaśnienie decyzji mocarstw w sprawie Gdańska i ocena znaczenia sprawy
Gdańska dla relacji bilateralnych polsko-niemieckich (drzewko decyzyjne/ burza
mózgów).
Porównanie koncepcji Romana Dmowskiego i Józefa Piłsudskiego w sprawie
granic II RP (prezentacja/debata).
Odczytanie na mapie i interpretacja przebiegu granicy zachodniej Polski
w ustaleniach konferencji wersalskiej (praca z mapą pod kierunkiem).
Ocena zapisów traktatu mniejszościowego nałożonego na II RP – fragmenty
dokumentu w e-podręczniku - (dyskusja/debata).
Ocena położenia międzynarodowego II RP po konferencji paryskiej i stosunku
wobec Polski mocarstw (burza mózgów/rozmowa nauczająca):
 Polska w polityce USA,
 Polska w planach politycznych Francji,
 Polska w polityce Wielkiej Brytanii.
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Osiągnięcia uczniów. Uczeń:
 przedstawia najważniejsze postanowienia traktatu wersalskiego wobec Polski,
 wyjaśnia różnice między koncepcjami politycznymi Piłsudskiego i Dmowskiego
w sprawie granic Polski po odzyskaniu niepodległości,
 wyjaśnia przyczyny odmiennego stanowiska w sprawie polskiej Francji i Wielkiej
Brytanii,
 wskazuje na mapie decyzje konferencji wersalskiej w sprawie zachodniej granicy
RP (granicy z Niemcami),
 wyjaśnia stanowisko państw zachodnich: USA, Francji, Wielkiej Brytanii wobec
Polski, Niemiec i sytuacji w Rosji.
Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
1.
2.

4.

Wyjaśnij, dlaczego w interesie Francji leżało, by po I wojnie światowej Polska była
silnym państwem.
Wyjaśnij, jak różnice w polityce Francji i Wielkiej Brytanii wobec Polski rzutowały
na relacje polsko-niemieckie, polsko-czechosłowackie, polsko-litewskie i politykę
wschodnią Rzeczypospolitej Polskiej (przede wszystkim wobec Rosji).

Polska w sierpniu 1920 r. - pomostem czy barierą dla rewolucji bolszewickiej?
Cel ogólny:
Poznanie przyczyn i następstwa wojny polsko-radzieckiej i Bitwy warszawskiej 1920 r.
Treści:
 Koncepcja federacyjna Józefa Piłsudskiego.
 Przebieg konfliktu polsko-radzieckiego.
 Polska w planach Lenina. Komitet białostocki.
 Historyczne znaczenie bitwy warszawskiej 1920 r.
 Główne postaci polskiej sceny politycznej i ich rola w momentach przełomowych
(Bitwa warszawska 1920 r.).
 Historyczne podstawy kształtowania się wschodniej granicy Polski, traktat ryski
i jego postanowienia.
Tematy (zagadnienia):







Polityka Józefa Piłsudskiego wobec Rosji Radzieckiej i Ukrainy.
Walka o wschodnią granicę II RP i konflikt z Rosją Radziecką.
Komitet białostocki i plany Lenina wobec Polski.
W obronie niepodległości. Wysiłek militarny i organizacyjny społeczeństwa
polskiego w sierpniu 1920 r.
Wojna polsko-radziecka widziana z perspektyw polskiej i radzieckiej.
Historia alternatywna – Jakie byłyby losy Polski, Europy i komunizmu radzieckiego
gdyby Polska przegrała konfrontację z Rosja Radziecką?
19

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:
o
o
o

o

o
o

Analiza mapy - przebieg konfliktu polsko-radzieckiego 1919-1921 (mini wykład/
praca z mapą pod kierunkiem).
Analiza ustaleń traktatu ryskiego w sprawie wschodniej granicy RP na mapie
(praca z mapą pod kierunkiem).
Wyjaśnienie powodów odrzucenia przez społeczeństwo polskie oferty „polskiego
rządu komunistycznego” - analiza manifestu tzw. komitetu białostockiego (Feliks
Dzierżyński, Julian Marchlewski, Feliks Kon) – tekst w e-podręczniku - (analiza pod
kierunkiem/dyskusja).
Analiza materiałów ikonograficznych - plakatów (materiałów propagandowych)
strony polskiej i radzieckiej - materiały w e-podręczniku (rozmowa i wspólna
analiza źródeł ikonograficznych, praca pod kierunkiem).
Analiza fragmentów prac Jozefa Piłsudskiego i Michaiła Tuchaczewskiego o Bitwie
warszawskiej 1920 r. (praca pod kierunkiem/dyskusja).
Analiza realiów historycznych wojny 1920 r. w tekstach literackich
i pamiętnikarskich polskich i radzieckich, np. fragmenty wspomnień Aleksandry
Piłsudskiej, fragmenty Na probostwie w Wyszkowie Stefana Żeromskiego,
fragment Dziennika albo Armii Konnej Izaaka Babla (wspólna lektura/ rozmowa).

Osiągnięcia uczniów. Uczeń:
 przedstawia najważniejsze etapy konfliktu polsko-radzieckiego 1919-1921,
 przedstawia ustalenia traktatu ryskiego w sprawie wschodniej granicy RP
i wskazuje je na mapie,
 wyjaśnia przyczyny polskiego sukcesu w konfrontacji z Rosją bolszewicką,
 analizuje materiały propagandowe polskie i radzieckie pochodzące z wojny 1920
r.,
 przygotowuje głos w debacie na temat znaczenia wydarzeń 1920 r. dla Polski,
Europy i Rosji Radzieckiej.

Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
1.

2.

3.
4.
5.

Przygotuj głos w dyskusji/debacie: Rola marszałka Józefa Piłsudskiego
w zwycięstwie sierpniowym - „Cud nad Wisłą” czy osiemnasta decydująca bitwa
w dziejach świata?
Sprawdź, jakie bitwy w historii powszechnej znalazły się na liście lorda
D`Abernona, który nazwał Bitwę warszawską 1920 r. „Osiemnastą decydującą
bitwą w dziejach świata”.
Wyjaśnij, jaki był stosunek Piłsudskiego do Rosji Radzieckiej.
Przedstaw argumentację przemawiająca przeciw tezie: Jozef Piłsudski prowadząc
wojnę z Rosją Radziecką sprzyjał rosyjskiej kontrrewolucji, czyli Rosji białej?
Sprawdź, czy i jak w podręcznikach szkolnych kraju Twojego pobytu/
zamieszkania przedstawione są wydarzenia 1920 r.
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6.

5.

Wyjaśnij, co przekreśliło szansę na realizację federacyjnej koncepcji Jozefa
Piłsudskiego?

Trzy powstania śląskie – 1919, 1920, 1921. Górny Śląsk w II RP
Cel ogólny:
Poznanie uwarunkowań i następstw trzech powstań śląskich - 1919, 1920, 1921 oraz
przyjętego decyzją Rady Ambasadorów podziału Górnego Śląska oraz miejsca
województwa śląskiego w II Rzeczypospolitej.
Treści:
 Spór polsko-niemiecki o Górny Śląsk i Opolszczyznę.
 Traktat wersalski w sprawie Górnego Śląska i pierwsze powstanie śląskie.
 Drugie powstanie śląskie i polityczne oraz militarne tło wydarzeń.
 Plebiscyt na Śląsku i trzecie powstanie śląskie oraz decyzje Rady Ambasadorów
w sprawie podziału Górnego Śląska.
Tematy (zagadnienia):





Historyczne uwarunkowania związków Śląska z Polską.
Górny Śląsk i Opolszczyzna obszarem sporu polsko-niemieckiego po I wojnie
światowej.
Uwarunkowania międzynarodowe i wewnętrzne kolejnych powstań śląskich.
Górny Śląsk w II Rzeczypospolitej.

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:
o
o

o
o

o

o
o

Przedstawienie historycznych związków Górnego Śląska i Śląska Opolskiego
z Polską (mini wykład).
Odczytanie i interpretacja danych statystycznych o składzie narodowościowowyznaniowym Górnego Śląska i Śląska Opolskiego – odpowiednie materiały
w e-podręczniku (analiza danych statystycznych pod kierunkiem).
Opisanie geografii Górnego Śląska i Opolszczyzny (praca z mapą pod kierunkiem).
Przedstawienie uwarunkowań wewnętrznych (sytuacja w II RP)
i zewnętrznych (działania Niemiec i stosunek Aliantów) kolejnych powstań
śląskich i plebiscytu na Śląsku (prezentacja/mini wykład.
Przedstawienie wyników plebiscytu na Górnym Śląsku – odpowiednie materiały
w e-podręczniku (praca z danymi statystycznymi lub z mapą - praca pod
kierunkiem).
Ocena polityki II RP wobec przynależności Górnego Śląska i Śląska Opolskiego do
państwa polskiego (element debaty).
Analiza niemieckich materiałów propagandowych z okresu plebiscytu na Górnym
Śląsku – odpowiednie materiały ikonograficzne i druki ulotne w
e-podręczniku (praca w grupach pod kierunkiem).
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o

o
o

Analiza polskich materiałów propagandowych z okresu plebiscytu na Górnym
Śląsku odpowiednie materiały ikonograficzne i druki ulotne w e-podręczniku
(praca w grupach pod kierunkiem).
Przedstawienie wyników plebiscytu na Górnym Śląsku (praca z danymi
statystycznymi lub z mapą – praca pod kierunkiem).
Wyjaśnienie przyczyn niepowodzenia plebiscytu na Warmii i Mazurach (analiza
materiałów źródłowych pod kierunkiem).

Osiągnięcia uczniów. Uczeń:
 przedstawia powody sporu polsko-niemieckiego o Górny Śląsk i Opolszczyznę,
 przedstawia ustalenia konferencji paryskiej (traktatu wersalskiego) w sprawie
Górnego Śląska i następstwa tej decyzji,
 wyjaśnia trudności wewnętrzne i zewnętrzne II RP w trakcie drugiego powstania
śląskiego,
 wyjaśnia trudności wewnętrzne i zewnętrzne II RP w trakcie plebiscytu na Śląsku,
 przedstawia na mapie przyjęty przez Radę Ambasadorów podział Górnego Śląska,
 porównuje materiały propagandowe polskie i niemieckie z okresu walk
o przynależność Górnego Śląska i Opolszczyzny,
 ocenia skuteczność polskiej polityki zagranicznej i polskich działań
propagandowych i militarnych w sprawie Śląska w latach 1918-1923.
Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
1.
2.

6.

Wyjaśnij powody przyznania województwu śląskiemu (Górnemu Śląskowi)
autonomii w II Rzeczypospolitej.
Oceń skuteczność polskich działań w obronie przynależności Górnego Śląska
i Śląska Opolskiego do Rzeczypospolitej w latach 1918-1923.

Granice i sąsiedzi II Rzeczypospolitej
Cel ogólny:
Poznanie obszaru, granic i sąsiadów II Rzeczypospolitej. Poznanie przyczyn i
następstw przyjaznych i nieprzyjaznych relacji II Rzeczypospolitej z jej sąsiadami.
Treści:
 Granica II RP z Niemcami.
 Granica II RP Rosją Radziecką (ZSRR).
 Sąsiedzi II RP w okresie międzywojennym.
 Sytuacja polityczna w regionie (Europa Środkowo-Wschodnia).
Tematy (zagadnienia):


Granice II RP - analiza porównawcza (1772, 1922, 1945).
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Konflikty II RP z Litwą i Czechosłowacją w okresie odbudowy niepodległości 19181922.
Sąsiedzi Polski: międzynarodowe położenie tych państw i ich ustrój.
Sojusznicy i potencjalni przeciwnicy II RP w Europie Środkowej.

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:
o
o
o
o
o
o
o

Porównanie terytorium Rzeczypospolitej z 1772 r. z terytorium II RP w 1922 r.
(praca z mapą pod kierunkiem).
Porównanie terytorium II RP z zasięgami zaborów wg linii granicznych państwa
zaborczych z 1914 r. (praca z mapą pod kierunkiem).
Porównanie terytorium Drugiej Rzeczypospolitej z obecnym terytorium Polski
(praca z mapą pod kierunkiem).
Analiza mapy administracyjnej II RP. Odczytanie nazw województw i ich stolic z
mapy administracyjnej II RP (praca w grupach pod kierunkiem/rozmowa).
Przedstawienie najważniejszych kierunków rozwojowych i problemów
wewnętrznych sąsiadów II RP (mini wykład/rozmowa nauczająca).
Analiza pozycji politycznej II RP w Europie Środkowo-Wschodniej i jej miejsca w
systemie wersalskim (rozmowa nauczająca/mini wykład).
Ocena szans rozwojowych II RP w kontekście jej geopolitycznego położenia
(rozmowa nauczająca/mini wykład).

Osiągnięcia uczniów. Uczeń:






wskazuje na mapie granice II RP,
przedstawia najważniejsze etapy walk o granice II RP w latach 1918-1922,
wskazuje na mapie Europy sąsiadów II RP,
ocenia geopolityczne położenie II RP w okresie międzywojennym,
wskazuje i wyjaśnię kwestie sporne w relacjach II RP z sąsiadami: Litwą
(Wileńszczyzna, sprawa mniejszości polskiej w republice Litewskiej i litewskiej w
II RP), Czechosłowacją (Zaolzie, sprawa mniejszości polskiej na czeskim Śląsku
Cieszyńskim) i Niemcami (np. Gdańsk, sprawa mniejszości polskiej w Niemczech i
mniejszości niemieckiej w II RP),
 porównuje terytorium Rzeczypospolitej z 1772 r. z terytorium II RP w 1922 r.
i obecnym obszarem Polski,
 odczytuje na mapie administracyjnej II RP nazwy województw i nazwy ich stolic.
Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
1.
2.
3.

Notatka: Zbierz w Internecie informacje na temat przyczyn i sposobu rozwiązania
konfliktu II RP z Litwą w latach 1918-1922.
Notatka: Zbierz w Internecie informacje na temat przyczyn i sposobu rozwiązania
konfliktu II RP z Czechosłowacją w latach 1918-1920.
Sprawdź w atlasie historycznym, obejmującym okres międzywojenny używanym
w szkole kraju Twojego pobytu/ lub zamieszkania, jakie informacje zamieszczono
w nim na temat Drugiej Rzeczypospolitej.
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7.

Druga Rzeczpospolita państwem wielokulturowym
Cel ogólny:
Poznanie struktury narodowościowo-wyznaniowej i wielokulturowości społeczeństwa
II Rzeczypospolitej.
Treści:
 Narodowości i wyznania II RP.
 Koncepcje polityki narodowościowej w II RP .
 Stosunek mniejszości narodowych do państwowości polskiej.
Tematy (zagadnienia):







Historyczne uwarunkowania wielokulturowości II RP.
Narodowościowo-wyznaniowy portret społeczeństwa polskiego w latach 19181939.
„Swoi i obcy” w II RP. Realia i stereotypy.
Skład narodowościowo-wyznaniowy jednego z wybranych miast polskich
w okresie międzywojennym (Warszawa, Łódź, Kraków, Lwów, Wilno).
Najważniejszy problem wewnętrzny II RP – mniejszości narodowe.
Wielokulturowość II RP w tekstach literackich.

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:
o
o
o
o
o
o

Przedstawienie uwarunkowań historycznych (mini wykład/rozmowa).
Odczytanie i interpretacja danych statystycznych (analiza danych statystycznych,
praca pod kierunkiem/rozmowa).
Analiza geograficznego rozkładu mniejszości narodowych i wyznaniowych na
mapie II RP (praca z mapą, praca pod kierunkiem/rozmowa).
Przedstawienie wybranej mniejszości (prezentacja).
Ocena polityki II RP wobec mniejszości narodowych (mini wykład/debata).
Analiza realiów historycznych, odnoszących się do mniejszości narodowych
i wyznaniowych w II RP, występujących w tekstach literackich (analiza tekstów,
praca pod kierunkiem/rozmowa).

Osiągnięcia uczniów. Uczeń:
 przedstawia najważniejsze mniejszości narodowe i wyznaniowe w II RP,
 odczytuje i interpretuje dane statystyczne (odpowiednie tabele z Małego
Rocznika Statystycznego 1939 udostępnione w e-podręczniku),
 analizuje geograficzny rozkład mniejszości w II RP,
 opisuje wybraną mniejszość narodową lub wyznaniową (jej liczebność, geografię
i miejsce w życiu społecznym II RP),
 ocenia politykę państwa polskiego wobec mniejszości narodowych,
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 przedstawia kontekst historyczny analizowanych tekstów literackich (tekstów
kultury) odnoszących się do tematyki wielokulturowości w II RP.
Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
1.
2.
3.

8.

Przygotowanie głosu w dyskusji/debacie: Rozważ, czy mniejszości narodowe
stanowiły najważniejszy problem wewnętrzny II RP.
Przygotowanie głosu w dyskusji/debacie: Państwo narodowe czy
narodowościowe, dylematy polskich polityków okresu międzywojennego.
Notatka: Na podstawie danych statystycznych (odpowiednie tabele z Małego
Rocznika Statystycznego 1939 w e-podręczniku) porównaj strukturę
narodowościowo-wyznaniową dwóch wybranych polskich miast np. Warszawy
i Lwowa.

Konstytucja marcowa 1921 r.
Cel ogólny:
Poznanie podstaw polityczno-ustrojowych Drugiej Rzeczypospolitej zawartych
w Konstytucji marcowej 1921 r.
Treści:
 Konstytucja marcowa 1921 r.
 Polski parlament w latach 1919-1922.
 Mozaika sceny politycznej II RP.
Tematy (zagadnienia):







Polityczne uwarunkowania uchwalenia Konstytucji marcowej.
Prezydent czy premier – kto trzymał ster rządów w II RP na mocy Konstytucji
marcowej?
Polska scena polityczna 1919-1922, najważniejsze ugrupowania polityczne
i ich przywódcy.
Oblicze polityczne parlamentu polskiego w latach 1919-1922.
Czy Konstytucja marcowa stabilizowała młodą państwowość polską?
Katalog swobód, praw i obowiązków obywatelskich w Konstytucji marcowej.

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:
o
o

o

Przedstawienie politycznych okoliczności uchwalenia Konstytucji marcowej (mini
wykład).
Charakterystyka najważniejszych zasad Konstytucji marcowej i analiza jej
postanowienia (praca nad wybranymi fragmentami Konstytucji marcowej – tekst
Konstytucji marcowej w e-podręczniku, praca pod kierunkiem/dyskusja).
Przedstawienie zasad funkcjonowania państwa polskiego w formie schematu
objaśnienie tego schematu (praca w grupach/dyskusja).
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o

Analiza politycznego składu sejmu ustawodawczego (1919-1922) i sejmu
I kadencji (1922-1927) – analiza materiałów zamieszczonych w e-podręczniku –
(praca w grupach i pod kierunkiem/dyskusja).

Osiągnięcia uczniów. Uczeń:





przedstawia polityczne okoliczności uchwalenia Konstytucji marcowej,
przedstawia najważniejsze postanowienia Konstytucji marcowej,
wyjaśnia sposób wyboru prezydenta RP na podstawie Konstytucji marcowej,
wyjaśnia zasady powoływania premiera i rządu RP na podstawie Konstytucji
marcowej,
 analizuje polityczny skład sejmu ustawodawczego (1919-1922) i porównuje go ze
składem politycznym sejmu I kadencji (1922-1927) – analiza materiałów
zamieszczonych w e-podręczniku,
 przedstawia konsekwencje zapisów Konstytucji marcowej dla funkcjonowania
systemu parlamentarno-gabinetowego II RP i rozpoznaje konstytucyjne źródła
kryzysu politycznego.
Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
Notatka: Porównaj zapisy preambuły do Konstytucji marcowej z preambułą do
Konstytucji 3 maja. (materiały w e-podręczniku).
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9.

Zabójstwo pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej Gabriela Narutowicza - pierwszy
kryzys polityczny w niepodległej Polsce
Cel ogólny:
Poznanie okoliczności wyboru i zabójstwa pierwszego prezydenta Drugiej
Rzeczypospolitej Gabriela Narutowicza.
Treści:
 Wybory prezydenckie 1922 r.
 Sylwetka polityczna Gabriela Narutowicza.
 Polityczne tło zabójstwa Gabriela Narutowicza.
 Główne postaci polskiej sceny politycznej i ich rola w momentach przełomowych
(wybory prezydenckie 1922 r. i zabójstwo prezydenta Narutowicza).
Tematy (zagadnienia):






Polityczne uwarunkowania pierwszych wyborów prezydenckich w odrodzonej
Polsce.
Dlaczego Józef Piłsudski nie ubiegał się o prezydenturę w 1922 roku?
Dlaczego pierwszy prezydent wolnej Polski został zamordowany?
Pierwszy kryzys polityczny odrodzonej Polski.
Spory o ocenę wydarzeń 1922 r. Spory o wizję Polski – Polska państwem
narodowym czy narodowościowym?

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:
o
o

o

o
o

o

Przedstawienie
uwarunkowań
politycznych
wyborów
prezydenckich
w grudniu 1922 r. (mini wykład).
Odczytanie i interpretacja danych statystycznych opisujących skład polityczny
Zgromadzenia Narodowego – zamieszczone w e-podręczniku -(analiza danych
pod kierunkiem/element dramy - rekonstrukcja przebiegu głosowań
w Zgromadzeniu Narodowym).
Odczytanie i interpretacja danych statystycznych opisujących przebieg pięciu tur
głosowania na prezydenta RP w Zgromadzeniu Narodowym 9 grudnia 1922 r. –
zamieszczone w e-podręczniku – (analiza danych pod kierunkiem)
Czy hasło „Polska dla Polaków” w 1922 r. było zgodne z polską racją stanu?
(element debaty).
Analiza realiów historycznych grudnia 1922 r. w tekstach literackich
i pamiętnikarskich – teksty Juliana Tuwima i Marii Dąbrowskiej
w e-podręczniku - wspólna lektura i interpretacja wiersza Juliana Tuwima,
Pogrzeb prezydenta Narutowicza, analiza wspomnień Marii Dąbrowskiej
(dyskusja)
Analiza realiów historycznych przywołanych w filmie Jerzego Kawalerowicza
„Śmierć prezydenta”- (praca z materiałem filmowym pod kierunkiem/ dyskusja).
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o

Analiza tekstu ostatniego wystąpienia Eligiusza Niewiadomskiego – tekst
w e-podręczniku – fanatyzm polityczny i antysemityzm (analiza tekstu koniecznie
pod kierunkiem).

Osiągnięcia uczniów. Uczeń:
 przedstawia uwarunkowań politycznych wyborów prezydenckich w grudniu 1922
r.,
 wyjaśnia, z jakich ugrupowań politycznych pochodzili zwolennicy Narutowicza,
a z jakich jego przeciwnicy,
 wyjaśnia, jaka rolę odegrał w tych wydarzeniach Józef Piłsudski,
 ocenia politykę państwa polskiego wobec mniejszości narodowych,
 wyjaśnia
kontekst
historyczny
analizowanych
tekstów
literackich
i wspomnieniowych odnoszących się do zabójstwa prezydenta Gabriela
Narutowicza.
Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
1.
2.

Przygotowanie głosu w dyskusji/debacie: Hasło „Polska dla Polaków” było w
1922 r. zgodne z polską racją stanu.
Notatka: Zbierz informacje z Internetu na temat form upamiętnienia postaci
Gabriela Narutowicza we współczesnej Polsce.

10. Życie gospodarcze Polski w latach 20. XX w. Integracja, reforma walutowa Władysława
Grabskiego i budowa portu Gdyni
Cel ogólny:
Poznanie uwarunkowań życia gospodarczego i procesu scalenia trzech zaborów w
nowy organizm społeczno-gospodarczy oraz najważniejszych prób modernizacji Polski
w latach 20. XX w.
Treści:
 Scalenie i odbudowa kraju po zniszczeniach wojennych i okresie niewoli narodowej.
 Reforma rolna – uwarunkowania społeczne i polityczne.
 Reforma walutowa Władysława Grabskiego.
 Gdynia – program budowy polskiego portu Eugeniusza Kwiatkowskiego.
Tematy (zagadnienia):
o
o
o

Źródła zacofania cywilizacyjnego Polski u progu niepodległości.
Działania integrujące życie gospodarcze i społeczne odrodzonej Polski.
Modernizacja Polski w latach 20. XX w. - reformy Władysława Grabskiego,
reforma rolna i program budowy polskiego portu nad Bałtykiem.

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:
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Przedstawienie działań scalających gospodarczo i komunikacyjne terytorium
Rzeczypospolitej – materiały statystyczne i mapy tematyczne w e-podręczniku –
(praca w grupach/praca pod kierunkiem).
Wyjaśnienie trudności realizacyjnych reformy rolnej w II RP (mini wykład).
Przedstawienie najważniejszych założeń reformy walutowej Władysława
Grabskiego (prezentacja/mini wykład).
Przedstawienie uwarunkowań gospodarczych i politycznych budowy portu
w Gdyni (prezentacja uczniowska).
Analiza źródeł zacofania cywilizacyjnego Polski u progu niepodległości
i w okresie międzywojennym (burza mózgów).

Osiągnięcia uczniów. Uczeń:
 objaśnia trudności w przeprowadzeniu scalenia społeczno-gospodarczego
organizmu II RP w pierwszych latach niepodległości,
 wyjaśnia wagę reformy rolnej w II RP,
 przedstawia najważniejsze założenia reformy walutowej Władysława Grabskiego
i ocenia jej znaczenie dla stabilizacji życia społeczno-gospodarczego II RP,
 wyjaśnia polityczne i ekonomiczne powody budowy portu w Gdyni,
 wyjaśnia źródła zacofania cywilizacyjnego Polski u progu niepodległości
i w całym okresie międzywojennym.
Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
1.
2.

Przygotowanie głosu w dyskusji/debacie: Historyczne uwarunkowania zacofania
cywilizacyjnego Polski u progu niepodległości.
Notatka: Na podstawie danych statystycznych (odpowiednie tabele z Małego
Rocznika Statystycznego 1939) przedstaw stan rozwoju cywilizacyjnego Polski
w latach 20. XX w.

11. Dlaczego Józef Piłsudski dokonał zamachu stanu w maju 1926 r. i co z tego wynikło dla
Polski
Cel ogólny:
Poznanie genezy, przebiegu i następstw zamachu stanu w Polsce w 1926 r.
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Treści:
 Przyczyny polityczne zamachu majowego oraz polska scena polityczna przed majem
1926 r.
 Następstwa polityczne zamachu majowego, zmiany w Konstytucji marcowej.
 Główne postaci polskiej sceny politycznej i ich rola w momentach przełomowych
(przewrót majowy).
Tematy (zagadnienia):








Piłsudski w realiach Konstytucji marcowej – geneza zamachu majowego.
Czy Polskę w latach 1922-1926 ogarnął kryzys polityczny?
Społeczne, polityczne i gospodarcze uwarunkowania przewrotu majowego.
Co wydarzyło się w Polsce w maju 1926 r. – pucz czy rokosz?
Odrodzona Polska według projektu Jozefa Piłsudskiego.
Zmiany w Konstytucji marcowej i na polskiej scenie politycznej po przewrocie
majowym.
Wydarzenia maja 1926 r. we wspomnieniach: Marii Dąbrowskiej, Aleksandry
Piłsudskiej, Anny Iwaszkiewiczowej i Witolda Gombrowicza.

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:









Przedstawienie roli Józefa Piłsudskiego na polskiej scenie politycznej 1923-1926
(mini wykład).
Wyjaśnienie genezy zamachu majowego i przedstawienie jego przebiegu
i legalizacji przez Piłsudskiego (rozmowa nauczająca i mini wykład).
Analiza społecznych, politycznych i gospodarczych uwarunkowań przewrotu
majowego (mini wykład).
Dyskusja - Co wydarzyło się w Polsce w maju 1926 r. – pucz czy rokosz? (element
debaty).
Polska według Jozefa Piłsudskiego (burza mózgów/dyskusja).
Analiza następstw bezpośrednich przewrotu majowego: zmian w Konstytucji
marcowej i na polskiej scenie politycznej po przewrocie majowym – tekst noweli
sierpniowej z 1926 r. w e-podręczniku – (analiza pod kierunkiem i mini wykład).
Analiza poglądów i postaw przedstawicieli polskiej elity intelektualnej na temat
przewrotu majowego i roli Józefa Piłsudskiego w polskim życiu politycznym –
teksty wspomnień Marii Dąbrowskiej, Aleksandry Piłsudskiej, Anny
Iwaszkiewiczowej i Witolda Gombrowicza w e-podręczniku – (analiza wskazanych
fragmentów w grupach pod kierunkiem).

Osiągnięcia uczniów. Uczeń:





wyjaśnia racje przeciwników przewrotu majowego,
wyjaśnia racje zwolenników przewrotu majowego,
wyjaśnia rolę Józefa Piłsudskiego w wydarzeniach 1926 r.,
wyjaśnia genezę zamachu majowego,
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 identyfikuje postaci: Wincentego Witosa, Macieja Rataja, Stanisława
Wojciechowskiego, Ignacego Mościckiego,
 przedstawia najważniejsze zmiany polityczne w Polsce w 1926 r.
Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
1.

2.

Przygotowanie głosu w dyskusji/debacie: Piłsudski w 1926 r. złamał Konstytucję
i rozlał bratnią krew i tym samym nie miał moralnego prawa do dalszego udziału
w życiu politycznym Polski.
Notatka: Zbierz informacje na temat przewrotów autorytarnych w Europie
w latach 20. i 30. XX w.

12. Polska poddana sanacji
Cel ogólny:
Poznanie systemu politycznego Polski pomajowej.
Treści:
 System rządów autorytarnych w Polsce po przewrocie majowym.
 Polska scena polityczna w latach 1926-1935.
 Konstytucja kwietniowa 1935 r.
Tematy (zagadnienia):








Dlaczego Józef Piłsudski nie zmienił konstytucji w 1926 r. i nie stanął oficjalnie na
czele państwa?
Czy w Polsce była dyktatura Józefa Piłsudskiego?
Co osiągnął Józef Piłsudski po 1926 r. i jaki był sens oraz cel jego działań?
Co zmieniło się w polskim życiu politycznym w latach 1926-1935?
Kryzys parlamentaryzmu w Polsce i rządy autorytarne.
Tendencje rozwojowe w życiu społeczeństw europejskich w okresie
międzywojennym - kryzys demokracji parlamentarnej.
Autorytaryzm a ustroje totalitarne.

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:
o
o
o

Charakterystyka kryzysu parlamentaryzmu w Polsce i definicja rządów
autorytarnych (rozmowa nauczająca).
Przedstawienie roli Józefa Piłsudskiego na polskiej scenie politycznej w latach
1926-1935 (rozmowa nauczająca/debata).
Charakterystyka najważniejszych zmian ustrojowych wprowadzonych
w Konstytucji kwietniowej – tekst Konstytucji kwietniowej dostępny
w e-podręczniku – (analiza porównawcza tekstów konstytucji z 1921 i 1935 r. praca w grupach pod kierunkiem).
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o

Analiza tendencji rozwojowych w życiu społeczeństw europejskich w okresie
międzywojennym - kryzys demokracji parlamentarnej a przemiany ku
autorytaryzmowi w II RP (rozmowa nauczająca/burza mózgów).

Osiągnięcia uczniów. Uczeń:
 wyjaśnia znaczenie pojęcia autorytaryzm w kontekście polskich wydarzeń z lat
1926-1935,
 wskazuje najważniejsze cechy systemu autorytarnego,
 wskazuje różnice miedzy autorytaryzmem a totalitaryzmami w Niemczech i ZSRR,
 wyjaśnia pojęcie sanacja,
 przedstawia rolę Józefa Piłsudskiego na polskiej scenie politycznej w latach 19261935,
 charakteryzuje najważniejsze zmiany ustrojowe wprowadzone w Konstytucji
kwietniowej.
Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
1.

2.

Przygotowanie głosu w dyskusji/debacie: Zmiany w polskim życiu politycznym
w kierunku autorytaryzmu były konieczne w związku z kierunkiem zmian
dokonujących się u naszych sąsiadów: Niemiec i ZSRR.
Notatka: Ustal, czy w kraju Twojego pobytu/ zamieszkania w okresie
międzywojennym utrzymał się system rządów demokratycznych. Wyjaśnij, jakie
były przyczyny stabilności życia politycznego w tym kraju albo destabilizacji
politycznej miejscowej sceny politycznej.

13. Społeczeństwo polskie między dwiema wojnami światowymi
Cel ogólny:
Poznanie przemian kulturowych, obyczajowych, cywilizacyjnych i strukturalnych,
które objęły polskie społeczeństwo w dwudziestoleciu międzywojennym.
Treści:
 Struktura
warstwowo-klasowa
społeczeństwa
polskiego
a
struktura
narodowościowo-wyznaniowa.
 Procesy demokratyzacji w życiu społecznym w Polsce międzywojennej.
 Więzi narodowe i więzi państwowe w życiu społeczeństwa polskiego w okresie
międzywojennym.
 Najważniejsze ideologie obecne w polskim życiu politycznym i społecznym.
Tematy (zagadnienia):



Portret zbiorowy społeczeństwa polskiego w latach 1918-1939 – praca
z Małym rocznikiem statystycznym 1939.
Demokratyczne formy życia politycznego w II RP.
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Procesy demokratyzacji życia społecznego w II RP.
Gospodarcze i kulturowe czynniki przemian w życiu społeczeństwa polskiego.
Konflikty społecznie i konflikty narodowościowe w II RP.
Więzi narodowe w dwudziestoleciu międzywojennym.
Więzi państwowe. Państwo a społeczeństwo.

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:
o

o

o

o
o

o

o

o

Powtórzenie podstawowych informacji o strukturze narodowościowowyznaniowej II Rzeczypospolitej [patrz: karta programowa 7.] (rozmowa
nauczająca).
Przedstawienie podstawowych informacji o strukturze warstwowo-klasowej
społeczeństwa polskiego (mini wykład/ albo praca a materiałami statystycznymi
pod kierunkiem – odpowiednie tabele z Małego rocznika statystycznego 1939 w
e-podręczniku).
Charakterystyka procesów demokratyzacji zachodzących w życiu społecznym w
Polsce międzywojennej na tle tendencji światowych (rozmowa nauczająca/ praca
w grupach pod kierunkiem).
Wyjaśnienie roli więzi narodowych i więzi państwowych w życiu społeczeństwa
polskiego w okresie międzywojennym (rozmowa nauczająca/ debata).
Analiza programów najważniejszych ideologii obecnych w polskim życiu
politycznym i społecznym – nacjonalizmu i socjalizmu - (praca w grupach
z tekstami źródłowymi/dyskusja).
Przedstawienie zmian w stylu życia i charakterystyka nowych wzorów konsumpcji
w
dwudziestoleciu
międzywojennym
(praca
z
materiałami
ikonograficznymi/rozmowa).
Analiza na wybranych przykładach poziomu kultury materialnej w Polsce okresu
międzywojennego – poziom higieny i jakość życia; przedstawienie
mieszkania/siedziby rodziny wiejskiej, mieszkania robotniczego, mieszkania
inteligenckiego, dworu ziemiańskiego – materiały ikonograficzne, statystyczne i
wspomnieniowe w e-podręczniku - (praca w grupach pod kierunkiem/
rozmowa/notatka).
Analiza wybranych fragmentów publicystyki z lat 30. XX w. i reportażu – teksty
Adama Próchnika, Stanisława Cata-Mackiewicza, Melchiora Wańkowicza,
Ksawerego Pruszyńskiego i Adolfa Nowaczyńskiego dostępne w e-podręczniku
(praca w grupach pod kierunkiem).

Osiągnięcia uczniów. Uczeń:
 opisuje najważniejsze elementy struktury warstwowo-klasowej społeczeństwa
polskiego,
 przedstawia podłoże procesów demokratyzacji w życiu społecznym w Polsce
międzywojennej,
 charakteryzuje najważniejsze ideologie obecne w polskim życiu politycznym
i społecznym,
 wskazuje demokratyczne formy życia politycznego w II RP,
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 wskazuje podobieństwa w procesie przemian społecznych i obyczajowych
dokonujących się w Polsce do analogicznych przemian w kręgu kultury
europejskiej i amerykańskiej.
Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
1.

2.

Przygotowanie głosu w dyskusji/debacie: Rozważ, czy w życiu społeczeństwa
polskiego okresu międzywojennego większą rolę odgrywały więzi narodowe czy
państwowe?
Notatka: Na podstawie załączonych w e-podręczniku materiałów
ikonograficznych lub dostępnych w Internecie, lub reportaży pochodzących
z epoki, scharakteryzuj zmiany obyczajowe i cywilizacyjne, jakie zaszły
w społeczeństwie polskim w dwudziestoleciu międzywojennym.

14. Życie gospodarcze w Polsce międzywojennej. Kryzys gospodarczy i program
Eugeniusza Kwiatkowskiego
Cel ogólny:
Poznanie uwarunkowań życia gospodarczego w Polsce w latach 30. XX w.
Treści:
 Wielki kryzys gospodarczy i jego przebieg w Polsce.
 Modernizacja Polski w latach 30. XX w.
 Plan gospodarczy Eugeniusza Kwiatkowskiego w latach 30. XX w.
Tematy (zagadnienia):




Gospodarka polska częścią gospodarki światowej wielki kryzys lat 30. XX w.
i jego następstwa dla gospodarki polskiej.
Interwencjonizm państwowy - plan gospodarczy Eugeniusza Kwiatkowskiego w
latach 30. XX w.
Bilans procesów modernizacyjnych w Polsce międzywojennej.

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:
o
o

o
o

Wyjaśnienie uwarunkowań życia gospodarczego II RP w latach 30. XX w. (mini
wykład/ burza mózgów).
Przedstawienie trudności w przezwyciężaniu wielkiego kryzysu gospodarczego lat
30., odczytywanie i interpretacja danych statystycznych dotyczących życia
gospodarczego II RP i właściwej mapy tematycznej– materiały dostępne w epodręczniku - (praca w grupach/ praca pod kierunkiem).
Ocena polityki gospodarczej II RP (prezentacja uczniowska).
Ocena procesów modernizacyjnych oraz ograniczeń postępu cywilizacyjnego na
ziemiach II RP w okresie międzywojennym (debata).
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Osiągnięcia uczniów. Uczeń:
 wymienia najważniejsze ośrodki życia gospodarczego w II RP,
 odczytuje i interpretuje dane statystyczne (odpowiednie tabele z Małego
Rocznika Statystycznego 1939 udostępnione w e-podręczniku),
 wyjaśnia wpływ wielkiego kryzysu na życie gospodarcze II RP,
 przedstawia metody wyjścia z kryzysu zastosowane w Polsce,
 charakteryzuje
interwencjonizm
państwowy
(program
Eugeniusza
Kwiatkowskiego i Centralny Okręg Przemysłowy),
 charakteryzuje gospodarkę polska okresu międzywojennego.
Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
1.

2.

Przygotowanie głosu w dyskusji: Rozważ, czy tendencje rozwojowe gospodarki
polskiej w okresie międzywojennym były zbieżne z kierunkiem rozwoju
gospodarki światowej. Jakie były tendencje rozwoju gospodarczego kraju
Twojego pobytu/zamieszkania w okresie międzywojennym, czy dostrzegasz
analogie z sytuacja Polski?
Notatka: Na podstawie danych statystycznych (odpowiednie tabele z Małego
Rocznika Statystycznego 1939) przedstaw stan rozwoju cywilizacyjnego Polski
w latach 30. XX w.

15. Wychodźstwo z Drugiej Rzeczpospolitej
Cel ogólny:
Poznanie różnych aspektów wychodźstwa z Drugiej Rzeczypospolitej.
Uwaga: podkreślenia odnoszą się do tematyki miejscowej
pobytu/zamieszkania ucznia

–

kraju
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Treści:
 Uwarunkowania społeczne, gospodarcze, kulturowe i polityczne emigracji
w okresie międzywojennym.
 Emigracja z II RP - ujęcie statystyczne zjawiska.
 Największe skupiska Polaków poza krajem przed 1939 r.
Tematy (zagadnienia):







Co było przyczyną emigracji z II Rzeczypospolitej? Analiza uwarunkowań
ekonomicznych i pozaekonomicznych.
Charakterystyka emigracji z Polski w okresie międzywojennym i jej porównanie z
wychodźstwem XIX-wiecznym.
Tropem emigrantów z Polski w okresie międzywojennym. Adresy polskiej
diaspory w świecie przed 1939 r. - Ameryka Północna, Ameryka Południowa,
Europa Zachodnia. Emigracja Żydów polskich do Palestyny.
Portret polskiego emigranta z okresu międzywojennego. Wykorzystanie
materiałów wspomnieniowych.
Szukamy śladów przeszłości wokół nas. Pamiątki rodzinne i źródła historyczne
miejscowe, dokumentujące historię polskiej emigracji.

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:
o
o
o
o
o

Przedstawienie uwarunkowań historycznych (mini wykład/rozmowa).
Odczytanie i interpretacja danych statystycznych (analiza danych statystycznych dane zawarte w e-podręczniku. Praca pod kierunkiem/ rozmowa).
Analiza rozkładu geograficznego polskiej emigracji (praca z mapą. Praca
w grupach pod kierunkiem/rozmowa).
Charakterystyka zjawiska, porównanie z XIX-wiecznym obrazem zjawiska.
(rozmowa nauczająca).
Odwołanie się do wiedzy rodzinnej i środowiskowej (wywiad/pamiątki rodzinne –
prezentacja/rozmowa z zaproszonym gościem/portfolio).

Osiągnięcia uczniów. Uczeń:
 przedstawia najważniejsze przyczyny i tło historyczne wychodźstwa z II RP,
 charakteryzuje najważniejsze przyczyny ekonomiczne i pozaekonomiczne
emigracji z Polski w okresie międzywojennym,
 odczytuje i interpretuje dane statystyczne (odpowiednie tabele z Małego
Rocznika Statystycznego 1939 dostępne w e-podręczniku),
 charakteryzuje wybrany kierunek emigracji z Polski,
 porównuje wychodźstwo okresu międzywojennego z emigracją XIX-wieczną,
 przedstawia podstawowe informacje o historii polskiej emigracji w kraju swojego
pobytu,
 rozpoznaje realia emigracyjne kraju swego pobytu (realia miejscowe), np.:
analizuje źródła informacji odnoszące się do polskiej emigracji, w tym warunków
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i sposobów podróżowania emigrantów, organizacji polskiej emigracji w danym
kraju i jej życia codziennego w realiach miejscowych itp.
Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
1.
2.

3.

4.

Dyskusja: Dlaczego zjawisko emigracji z Polski nie wygasło wraz z odzyskaniem
niepodległości?
Notatka, plan odpowiedzi: Wyjaśnij przyczyny ekonomiczne i pozaekonomiczne
dokonywania wyborów krajów emigracji przez polskie wychodźstwo w okresie
międzywojennym.
Historia mówiona, wywiad: Zbierz informacje o emigracji z Polski w okresie
międzywojennym do naszego kraju/regionu/miasta a następnie przedstaw je
w formie notatki/nagrania/filmu/prezentacji.
Notatka - porównania: Na podstawie danych statystycznych (odpowiednie tabele
z Małego Rocznika Statystycznego 1939) porównaj wychodźstwo z Polski do
Palestyny z pozostałą emigracją II RP.

16. II RP bez Józefa Piłsudskiego 1935-1939
Cel ogólny:
Poznanie polskiej rzeczywistości politycznej i społecznej w latach 1935-1939.
Treści:
 Polska scena polityczna w latach 1935-1939.
 Rządzący i rządzenia – władza i społeczeństwo w latach 1935-1939.
Tematy (zagadnienia):




Mit Józefa Piłsudskiego w polskiej świadomości historycznej i politycznej.
Sanacja bez Piłsudskiego – poszukiwania nowej drogi.
Konsolidacja głównych sił politycznych w Polsce.

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:
o
o
o

o

Przedstawienie najważniejszych kierunków zmian politycznych w Polsce w latach
1935-1939 (mini wykład).
Bilans życia i działalności politycznej i wojskowej marszałka Józefa Piłsudskiego
(debata/ gra dydaktyczna „sąd nad…/ocena postaci).
Analiza nastrojów społecznych w latach 30. XX w. – o czym czytano prasie, co
oglądano w kinach i w teatrze - lektura wybranych materiałów Prasowych
dostępnych w e-podręczniku – (praca grupach/dyskusja).
Analiza satyry politycznej na sanacyjną rzeczywistość - „Bal w operze” Juliana
Tuwima (wspólna lektura i objaśnianie tekstu/dyskusja).
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o

Analiza tekstów wspomnieniowych o Józefie Piłsudskim w dziennikach
i wspomnieniach: Zofii Nałkowskiej, Antoniego Słonimskiego, Marii Dąbrowskiej,
Witolda Gombrowicza (praca w grupach/dyskusja).

Osiągnięcia uczniów. Uczeń:
 przedstawia najważniejsze zmiany na polskiej scenie politycznej w latach 19351939,
 ocenia działalność polityczną Józefa Piłsudskiego w latach 1918-1935,
 analizuje różnorodne źródła informacji odnoszące się do życia politycznego
i społecznego lat 30. XX w.
Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
1.

Przygotowanie głosu w grze dydaktycznej: Sąd nad… Moja ocena działalności
Józefa Piłsudskiego w latach 1918-1935.

2.
17. Kultura i oświata oraz życie codzienne w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym
Cel ogólny:
Poznanie realiów życia codziennego w Polsce dwudziestolecia międzywojennego
i warunków rozwoju kultury polskiej w tym okresie.
Treści:
 Nowe kierunki w sztuce i w literaturze europejskiej i polskiej w okresie
międzywojennym.
 Życie codzienne w Polsce lat 20. i 30. XX w.
 Kultura masowa w Drugiej Rzeczypospolitej. Film polski okresu międzywojennego.
 Upowszechnienie oświaty i nauki. Analfabetyzm – dane ze spisu powszechnego
z 1931 r.
Tematy (zagadnienia):







Twórcy kultury okresu międzywojennego i ich dokonania.
Jak wyglądała i funkcjonowała polska szkoła w okresie międzywojennym?
Życie codzienne w Polsce międzywojennej – Warszawa międzywojenna, życie
polskiej prowincji, wieś międzywojenna - w relacjach fotograficznych, filmowych i
pamiętnikarskich.
Polski film fabularny okresu międzywojennego jako źródło historyczne.
Realia obyczajowe życia społeczeństwa okresu międzywojennego w tekstach
literackich i relacjach pamiętnikarskich.

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:
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o
o
o

o

o

o

o

o

o

Przedstawienie działań modernizacyjnych w okresie międzywojennym (mini
wykład/rozmowa).
Przedstawienie uwarunkowań rozwoju kultury Polski w latach 1918-1939 (mini
wykład/rozmowa).
Odczytanie i interpretacja danych statystycznych dotyczących dostępu do
osiągnięć technicznych, dóbr kultury i oświaty w Polsce okresu międzywojennego
–
dane
statystyczne
z
Małego
rocznika
statystycznego
z 1939 r. załączone w e-podręczniku - (analiza danych statystycznych, praca pod
kierunkiem/rozmowa).
Przedstawienie
wybranych
biogramów
polskich
twórców
kultury
i przedstawicieli nauki okresu międzywojennego, analiza ich dróg życiowych
przed 1918 i po 1939 r. – fragmenty biografii z Polskiego Słownika Biograficznego
załączone w e-podręczniku - (praca w grupach/dyskusja).
Analiza fragmentów polskich filmów fabularnych okresu międzywojennego jako
źródła historycznego do badań nad obyczajowością lat 20. i 30. XX w. –
fragmenty filmów załączone w e-podręczniku - (praca z materiałami filmowymi,
praca pod kierunkiem/rozmowa).
Analiza wybranych fragmentów polskich filmów fabularnych, powstałych po 1945
r., a odnoszących się do życia codziennego i obyczajowości Polski okresu
międzywojennego – fragmenty filmów załączone w e-podręczniku - (praca
z materiałami filmowymi, praca pod kierunkiem/ rozmowa, dyskusja).
Analiza obiektów artystycznych i architektonicznych okresu międzywojennego –
materiały ikonograficzne załączone w e-podręczniku - (praca w grupach/
dyskusja).
Analiza realiów obyczajowych i cywilizacyjnych okresu międzywojennego we
wskazanych tekstach literackich i materiałach ikonograficznych z lat 20. i 30. XX
w. – materiały ikonograficzne i fragmenty prasy, reklamy, fotografie załączone w
e-podręczniku - (praca ze źródłami, praca pod kierunkiem/ rozmowa).
Poszukiwanie pamiątek rodzinnych będących źródłami historycznymi do
poznania życia codziennego społeczeństwa polskiego w okresie międzywojennym
np. fotografii rodzinnych, zdjęć szkolnych itp. (prezentacja/ portfolio).

Osiągnięcia uczniów. Uczeń:
 przedstawia najwybitniejszych twórców (reprezentatywnych przedstawicieli)
kultury i nauki polskiej okresu międzywojennego,
 wymienia miasta uniwersyteckie Polski międzywojennej,
 odczytuje i interpretuje dane statystyczne dotyczące dostępu do osiągnięć
technicznych, dóbr kultury i oświaty (odpowiednie tabele z Małego Rocznika
Statystycznego 1939 udostępnione w e-podręczniku, np. poziom analfabetyzmu
w II RP),
 przedstawia i wyjaśnia zależności między rozwojem kultury polskiej w okresie
międzywojennym a poziomem życia społeczeństwa,
 przedstawia i wyjaśnia uwarunkowania społeczno-polityczne rozwoju
cywilizacyjnego II RP,
 przedstawia powiązania kultury polskiej z kulturą europejską tego okresu,
 rozpoznaje typowe obiekty polskiej kultury okresu międzywojennego,
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 przedstawia kontekst historyczny i obyczajowy analizowanych tekstów literackich
(i szeroko rozumianych tekstów kultury) odnoszących się do życia społecznego
II RP.
Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
1.

2.

Notatka/prezentacja: Przygotowanie informacji o wskazanym obiekcie polskiej
sztuki/architektury/polskim dziele literackim/utworze muzycznym pochodzącym
z okresu międzywojennego.
Notatka: Na podstawie danych statystycznych (odpowiednie tabele z Małego
Rocznika Statystycznego 1939, wykresy i mapy w e-podręczniku) dokonaj
porównania warunków życia w tzw. Polsce A, B i C, biorąc pod uwagę dostęp do
osiągnięć technicznych i oświaty.

18. Polityka zagraniczna Drugiej Rzeczypospolitej
Cel ogólny:
Poznanie położenia międzynarodowego Polski w dwudziestoleciu międzywojennym
i uwarunkowań polskiej polityki zagranicznej.
Treści:
 Polska w systemie wersalskim – słabości tego politycznego rozwiązania.
 Między Niemcami a ZSRR - polityka równowagi wobec Niemiec i ZSRR.
 Układ sił w Europie i plany zaborcze zagrażające Polsce ze strony systemów
totalitarnych w państwach sąsiedzkich.
 Sojusznicy II RP.
Tematy (zagadnienia):







Czy Polsce groziła izolacja na arenie międzynarodowej w okresie
międzywojennym?
Poszukiwanie sojuszników przez II RP. Czy sojusze Polski w dwudziestoleciu
międzywojennym można nazwać egzotycznymi?
Międzynarodowe uwarunkowania polityki zagranicznej II RP w latach 1918-1922.
Polityka zagraniczna rządów przed majem 1926 (1922-1926).
Zasady polityki zagranicznej Józefa Piłsudskiego i obozu sanacyjnego w latach
1926-1938.
Polska racja stanu w polityce zagranicznej dwudziestolecia międzywojennego.

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:
o
o

Analiza położenia geopolitycznego II RP (praca z mapą/praca w grupach).
Wyjaśnienie polityki Rosji Radzieckiej (ZSRR) i Niemiec wobec Polski (rozmowa
nauczająca/burza mózgów).
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o
o
o
o

Przedstawienie konsekwencji traktatów w Rapallo i w Locarno dla polskiej
polityki zagranicznej i polskiej racji stanu (mini wykład).
Charakterystyka stosunków Polski z sąsiadami w dwudziestoleciu
międzywojennym (prezentacje/praca w grupach pod kierunkiem).
Wyjaśnienie konsekwencje przewrotu majowego dla polskiej polityki
zagranicznej (rozmowa nauczająca).
Przedstawienie celów polskiej polityki zagranicznej w latach 1926-1938
(rozmowa nauczająca/burza mózgów).

Osiągnięcia uczniów. Uczeń:
 przedstawia polską rację stanu w polityce zagranicznej okresu międzywojennego,
 wyjaśnia słabości sytemu wersalskiego, jako gwarancji bezpieczeństwa Polski w
dwudziestoleciu międzywojennym,
 charakteryzuje układ sił w Europie w okresie międzywojennym, jako przestrzeń
warunkującą polską politykę zagraniczną,
 wyjaśnia zagrożenia niepodległości Polski ze strony systemów totalitarnych
Niemiec i ZSRR,
 wyjaśnia główne zasady polityki zagranicznej Józefa Piłsudskiego i obozu
sanacyjnego w latach 1926-1938.
Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
1.
2.

Przygotowanie głosu w dyskusji/debacie: Rozważ, czy Polska miała szansę ocalić
swoją niepodległość w obliczu zagrożenia ze strony Trzeciej Rzeszy i ZSRR?
Notatka: Ustal, w jakich relacjach z Polską pozostawał kraj Twojego pobytu/
zamieszkania w dwudziestoleciu międzywojennym, sporządź krótką informację
na ten temat.

19. Czy Polska mogła uniknąć wojny w 1939 roku?
Cel ogólny:
Poznanie położenia międzynarodowego II RP w okresie od konferencji monachijskiej
do zawarcia układu Ribbentrop-Mołotow oraz przedstawienie dylematów polskiej
polityki zagranicznej w ostatnim roku pokoju.
Treści:
 Układ sił w Europie po konferencji monachijskiej.
 Układ sił w Europie po udzieleniu Polsce gwarancji brytyjskich.
 Układ sił w Europie w chwili wybuchu wojny.
Tematy (zagadnienia):



Dylematy polskiej polityki zagranicznej w okresie IX 1938-VIII 1939 r.
Polska w planach Anglii, Francji, Niemiec i ZSRR w latach 1938-1939.
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„Rok 1939 - ostatni rok pokoju” – przegląd problematyki międzynarodowej
i polskiej.

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:
o
o

o
o

Przedstawienie uwarunkowań polskich decyzji w zakresie polityki zagranicznej
w okresie od IX 1938 do VIII 1939 r. (mini wykład/rozmowa nauczająca).
Analiza brytyjskiego, niemieckiego i radzieckiego punktu widzenia na rolę Polski
w europejskim układzie sił:
 przedstawienie motywacji Hitlera i państw osi (burza mózgów/debata),
 przestawienie motywacji Stalina (burza mózgów/debata),
 przedstawienie motywacji państw zachodnich (burza mózgów/debata),
 wyjaśnienie brytyjskiej polityki wobec Polski – analiza brytyjskich gwarancji
dla Polski (burza mózgów/debata).
Analiza przemówienia ministra Jozefa Becka w Sejmie RP z 5 maja 1939 r. – tekst
przemówienia wraz nagraniem w e-podręczniku - (praca pod kierunkiem).
Ocena polityki II RP od konferencji monachijskiej do sierpnia 1939 r. (burza
mózgów/debata).

Osiągnięcia uczniów: Uczeń:
 wyjaśnia uwarunkowania polskich decyzji w zakresie polityki zagranicznej
w okresie od IX 1938 do VIII 1939 r.,
 wyjaśnia brytyjski punktu widzenia na rolę Polski w europejskim układzie sił
w 1939 r.,
 ocenia politykę zagraniczną Polski (Józefa Becka) od konferencji monachijskiej do
sierpnia 1939 r..
Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
1.
2.

Przygotowanie głosu w dyskusji/debacie: Polska postąpiła słusznie odrzucając
warunki Hitlera i przyjmując gwarancje brytyjskie w 1939 r.
Przygotuj scenariusz dla historii alternatywnej: Polska przyjmuje warunki Hitlera
w 1939 r.

20. Jak doszło do zbliżenia ZSRR i Trzeciej Rzeszy w 1939 r., czyli geneza i postanowienia
układu Ribbentrop-Mołotow?
Cel ogólny:
Poznanie genezy układu Ribbentrop-Mołotow i jego następstw dla Polski i Europy
Środkowo-Wschodniej.
Treści:
 Ekspansjonizm Trzeciej Rzeszy – Polska w planach Hitlera.
 Ekspansjonizm sowieckiego komunizmu – Polska w planach Stalina.
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 Niemcy i ZSRR w polskiej polityce zagranicznej w latach 1932-1939.
 Układ Ribbentrop-Mołotow.
Tematy (zagadnienia):




Między Berlinem a Moskwą – położenie geopolityczne II RP w latach 30. XX w.
Hitler i Stalin wobec porządku wersalskiego w Europie Środkowo-Wschodniej.
Czy Polska mogła uratować swoją niepodległość w obliczu współpracy Hitlera i
Stalina?

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:
o
o

o

o

o

Przedstawienie genezy zbliżenia radziecko-niemieckiego w 1939 r. (rozmowa
nauczająca).
Przedstawienie najważniejszych postanowień układu Ribbentrop-Mołotow
wobec Polski i Europy Środkowo-Wschodniej (praca z tekstem układu i protokołu
tajnego/dyskusja).
Analiza niemieckiego i radzieckiego punktu widzenia na rozwój zdarzeń w
Europie w 1939 r. – punkt widzenia Kremla i Berlina. (drzewko
decyzyjne/rozmowa nauczająca).
Analiza źródeł ikonograficznych – karykatur/rysunków satyrycznych odnoszących
się do współpracy radziecko-niemieckiej w latach 1939-1941 - materiały
ikonograficzne w e-podręczniku – (praca ze źródłami ikonograficznymi pod
kierunkiem/praca w grupach).
Analiza następstwa układu Ribbentrop-Mołotow dla losów kampanii wrześniowej
1939 r. i Europy Środkowo-Wschodniej (rozmowa nauczająca).
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Osiągnięcia uczniów. Uczeń:
 wyjaśnia genezę zbliżenia radziecko-niemieckiego w 1939 r.,
 przedstawia najważniejsze postanowienia układu Ribbentrop-Mołotow wobec
Polski,
 przedstawia najważniejsze postanowienia układu Ribbentrop-Mołotow wobec
Polski,
 przedstawia najważniejsze postanowienia układu Ribbentrop-Mołotow wobec
Europy Środkowo-Wschodniej,
 wyjaśnia następstwa układu Ribbentrop-Mołotow dla losów kampanii
wrześniowej 1939 r..
Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
1.
2.

Przygotowanie głosu w dyskusji/debacie: Niepodległość Polski w latach 19181939 była pochodną słabości Niemiec i Rosji (ZSRR).
Sprawdź w szkolnych podręcznikach kraju Twojego pobytu/zamieszkania, jak jest
przedstawiany układ Ribbentrop-Mołotow.

21. Polski Wrzesień 1939 r.
Cel ogólny:
Poznanie przebiegu, międzynarodowych uwarunkowań i następstw kampanii
wrześniowej 1939 r.
Treści:
 Przebieg walk na ziemiach Rzeczypospolitej Polskiej we wrześniu 1939 r.
 Agresja Niemiec i ZSRR a reakcje Zachodu i aliantów II RP.
 Postawy społeczeństwa polskiego wobec agresji niemieckiej i radzieckiej we
wrześniu 1939 r.
 Militarna i polityczna realizacja układu Ribbentrop-Mołotow we wrześniu 1939 r.
Tematy (zagadnienia):







Zasadnicze etapy kampanii wrześniowej 1939 r.
Ocena wysiłku militarnego i organizacyjnego władz i społeczeństwa polskiego w
1939 r.
Czy Polska mogła wygrać kampanię wrześniową 1939 roku?
Prezydent RP, premier i rząd RP, Wódz Naczelny i prymas Polski we Wrześniu
1939 r.
Sylwetki polskich dowódców i miejsca walk w 1939 r.
Bilans kampanii wrześniowej.

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:
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o
o

o
o

o

o

o

o

o

Analiza przebiegu kampanii wrześniowej na mapie (mini wykład połączony
z pracą z mapą/rozmowa).
Analiza odezw i wezwań władz wojskowych i cywilnych II RP [np. przemówień
radiowych prezydenta m. st. Warszawy Stefana Starzyńskiego, archiwalnych
zapisów Polskiego Radia z 1939 r., rozkazu gen. Franciszka Kleeberga] odczytanie
lub
odsłuchanie
nagrań
i
ich
interpretacja
(analiza
tekstów
i nagrań, praca pod kierunkiem/rozmowa).
Analiza niemieckich i radzieckich materiałów propagandowych z 1939 r. (praca w
grupach/dyskusja).
Czy terytorium Polski mogli opuścić we wrześniu 1939 r. prezydent RP, premier i
rząd RP, Wódz Naczelny i prymas Polski? (debata/gra dydaktyczna „sąd nad
decyzją marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego o opuszczeniu Polski 17 września
1939 r.).
Analiza wybranych materiałów dokumentalnych fotografii i filmów z 1939 r. –
materiały dostępne w e-podręczniku - (analiza obrazu filmowego
dokumentalnego, praca pod kierunkiem/rozmowa nauczająca).
Analiza fragmentów filmów fabularnych odnoszących się do wydarzeń –
materiały dostępne w e-podręczniku - (analiza obrazu filmu fabularnego, praca
pod kierunkiem/rozmowa nauczająca).
Porównanie wybranych wydarzeń z 1939 r. w ujęciu filmu dokumentalnego
i ujęciu fabularnym (analiza obrazu filmowego, praca pod kierunkiem/ rozmowa
nauczająca).
Analiza realiów historycznych w tekstach literackich np. w poezji polskiej
z 1939 r. – materiały dostępne w e-podręczniku - (analiza tekstów, praca pod
kierunkiem/dyskusja).
Poszukiwanie pamiątek rodzinnych i środowiskowych – śladów pamięci
z 1939 r. wokół nas (prezentacja uczniowska).

Osiągnięcia uczniów. Uczeń:
 przedstawia najważniejsze etapy i miejsca walk polsko-niemieckich i polskoradzieckich kampanii wrześniowej 1939 r.,
 wskazuje miejsca najważniejszych bitew kampanii wrześniowej na mapie,
 Identyfikuje wybranych polskich dowódców kampanii wrześniowej z miejscami
walk,
 przedstawia swoje stanowisko w debacie oceniającej postawy polskich polityków
i wojskowych, którzy opuścili kraj w 1939 r.,
 wyjaśnia przyczyny i następstwa klęski Polski w 1939 r..
Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
1.
2.

Przygotuj głos w dyskusji/debacie: Przyczyny kląski II RP w 1939 r.
Sprawdź w podręczniku szkolnym do historii kraju Twojego pobytu/
zamieszkania, jakie zawiera informacje o ataku Niemiec i ZSRR na Polskę w 1939
r. i początku II wojny światowej.

22. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na wychodźstwie w latach 1939-1943
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Cel ogólny:
Poznanie międzynarodowych uwarunkowań powstania polskiego rządu na emigracji
(we Francji w 1939 r.) i jego działalności w okresie II wojny światowej (we Francji
i w Londynie pod przywództwem generała Władysława Sikorskiego.
Treści:
 Władze II RP we wrześniu 1939 r. i ich los po klęsce wrześniowej.
 Powstanie rządu polskiego na wychodźstwie i jego oblicze polityczne.
 Powstanie i rozwój Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
 Sylwetka polityczna generała Władysława Sikorskiego.
Tematy (zagadnienia):









Państwo polskie w okresie II wojny światowej - ciągłość polskich struktur
państwowych: cywilnych i wojskowych na wychodźstwie.
Sylwetki polskich przywódców na wychodźstwie w latach 1939-1945: prezydenta
Władysława Raczkiewicza, premiera i wodza naczelnego generała Władysława
Sikorskiego, przewodniczącego parlamentu na obczyźnie Ignacego Jana
Paderewskiego.
Europejskie adresy polskiej emigracji wojennej - politycznej, wojskowej
i cywilnej w latach 1939-1945.
Najważniejsze etapy funkcjonowania polskiego rządu na wychodźstwie i jego
stosunki z aliantami zachodnimi: Wielką Brytanią i USA oraz skomplikowane
relacje z ZSRR (do lipca 1943).
Stosunki rządu generała Sikorskiego ze Stalinem od układu Sikorski-Majski (1941)
do odkrycia zbrodni katyńskiej (1943).
Układ Sikorski-Majski.

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:
o
o
o
o
o
o

Przedstawienie okoliczności powstania i składu politycznego polskiego rządu na
obczyźnie (mini wykład).
Przedstawienie najważniejszych polskich formacji wojskowych na Zachodzie
(praca z mapą pod kierunkiem/mini wykład).
Przedstawienie i ocena działalności politycznej generała Władysława Sikorskiego
w latach 1939-1943 (prezentacja uczniowska).
Analiza układu Sikorski - Majski (burza mózgów).
Analiza fragmentów filmów dokumentalnych i fabularnych o generale
Władysławie Sikorskim i katastrofie gibraltarskiej.
Historia alternatywna: Generał Sikorski nie ginie w katastrofie gibraltarskiej – czy
sprawa polska potoczyłaby się inaczej?/Gra dydaktyczna: Na tropach zagadek
wokół katastrofy gibraltarskiej: komu mogło zależeć na usunięciu generała
Sikorskiego z polskiej i międzynarodowej sceny politycznej.
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o

Wyjaśnienie międzynarodowych – politycznych i wojskowych - relacji polskiego
rządu w Londynie z aliantami zachodnimi: Wielką Brytanią i USA oraz ze
Związkiem Radzieckim (rozmowa nauczająca).

Osiągnięcia uczniów. Uczeń:
 wyjaśnia okoliczności powstania i skład polityczny polskiego rządu na obczyźnie,
 identyfikuje najważniejsze polskie formacje wojskowe na Zachodzie,
 ocenia działalność polityczną generała Władysława Sikorskiego w latach 19411943,
 wyjaśnia relacje polskiego rządu w Londynie ze Związkiem Radzieckim,
 ocenia skuteczność polskiego rządu na wychodźstwie wobec najważniejszych
wyzwań politycznych okresu wojny w latach 1939-1943.
Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
1.

2.

Przygotowanie głosu w dyskusji/debacie: Rozważ, czy polski rząd na emigracji
pod kierunkiem generała Władysława Sikorskiego sprostał najważniejszym
wyzwaniom politycznym w sprawie polskiej w latach 1939-1943.
Określ międzynarodowy kontekst, polityczny i militarny, wybranych rozkazów
prezydenta RP i Wodza Naczelnego z lat 1939-1943 – materiały dostępne
w e-podręczniku.

23. Niemiecka i radziecka okupacja na ziemiach polskich w latach 1939-1945
Cel ogólny:
Poznanie losów polskiej wspólnoty narodowej podczas II wojny światowej i podziału
ziem polskich między okupantów: niemieckiego i radzieckiego oraz warunków życia
społeczeństwa polskiego pod tymi dwiema okupacjami a także systemów represji obu
okupantów i zasad organizacji obu stref okupacji.
Treści:
 Niemiecka i radziecka strefa okupacyjna na ziemiach polskich w latach 1939-1941.
 Ziemie II RP wyłącznie pod okupacją niemiecką w latach 1941-1944.
 Postępujące „wyzwolenie” przez Armię Czerwoną ziem II RP. Realia okupacji
radzieckiej w latach 1944-1945.
Tematy (zagadnienia):




Organizacja niemieckiej okupacji w Polsce w latach 1939-1945.
Organizacja radzieckiej okupacji na ziemiach II RP w latach 1939-1941.
„Wyzwolenie” ziem polskich przez Armię Czerwoną i ponowna okupacja
radziecka w latach 1944-1945.

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:
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o
o
o
o

analizuje na mapie zasięg okupacji niemieckiej na ziemiach polskich w latach
1939-1945 (praca w grupach pod kierunkiem),
analizuje na mapie zasięg okupacji radzieckiej na ziemiach polskich w latach
1939-1941 oraz 1944-1945 (praca w grupach pod kierunkiem),
analizuje przebieg frontu wschodniego w kolejnych latach II wojny światowej
(1941-1945),
analizuje realia okupacji radzieckiej i niemieckiej na przykładzie Wileńszczyzny fragmenty filmu fabularnego „Boża podszewka” w reż. Izabeli Cywińskiej –
materiały dostępne w e-podręczniku - (rozmowa na temat obejrzanych
fragmentów filmu).

Osiągnięcia uczniów. Uczeń:
 przedstawia represje okupanta radzieckiego wobec ludności polskiej w latach
1939-1941 oraz 1944-1945,
 przedstawia represje okupanta niemieckiego wobec ludności polskiej w latach
1939-1945,
 wskazuje na mapie zasięg okupacji niemieckiej i radzieckiej w kolejnych latach
wojny,
 porównuje politykę obu okupantów stosowaną wobec narodu polskiego podczas
II wojny światowej i metody represji typowe dla obu tych totalitaryzmów.
Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
1.

Rozważ, czy dla represji stosowanych wobec narodu polskiego przez obu
okupantów istniało uzasadnienie w ich zbrodniczych ideologiach: nazizmie
i komunizmie?

24. Zbrodnia katyńska i sprawa kłamstwa katyńskiego
Cel ogólny:
Poznanie okoliczności uwięzienia przez stronę radziecką polskich jeńców wojennych
w 1939 r. i przedstawienie ich losów oraz zbrodni katyńskiej, a następnie okoliczności
jej odkrycia. Poznanie politycznego wymiaru sprawy katyńskiej w okresie II wojny
światowej i historii kłamstwa katyńskiego do czasów nam współczesnych.
Treści:
 Losy Polaków – jeńców wojennych z 1939 r.
 Zbrodnia Katyńska i okoliczności jej odkrycia.
 Polityczne konsekwencje sprawy katyńskiej podczas II wojny światowej.
 Kłamstwo katyńskie w okresie wojny i do czasów nam współczesnych.
Tematy (zagadnienia):



Relacja świadka zbrodni katyńskiej - Stanisław Swianiewicz i jego wspomnienia.
Zbrodnia katyńska - Lista Katyńska.
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Zbrodnia katyńska w oczach Zachodu.
Zbrodnia katyńska w propagandzie sowieckiej.
Zmowa milczenia wokół Katynia w okresie Polski Ludowej.
Stosunek strony radzieckiej i rosyjskiej do sprawy katyńskiej po 1985 r.
Komentarz do filmu Andrzeja Wajdy „Katyń”.

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:
o
o

o
o

o

o

Określenie lokalizacji obozów jeńców polskich i miejsc kaźni polskich jeńców
wojennych (praca z mapą pod kierunkiem).
Przedstawienie reflacji świadka zbrodni katyńskiej – w e-podręczniku fragment
wspomnień Stanisława Swianiewicza (analiza przekazu źródłowego pod
kierunkiem).
Odczytanie i interpretacja fragmentów Listy katyńskiej – wskazane fragmenty w
e-podręczniku (analiza przekazu źródłowego pod kierunkiem).
Przedstawienie wojennych losów polskich wojskowych, którzy nie zginęli
w 1940 r. na przykładzie biografii: Józefa Czapskiego (fragmenty wspomnień „Na
nieludzkiej ziemi” w e-podręczniku), Władysława Andersa (fragmenty
Wspomnień „Bez ostatniego rozdziału” w e-podręczniku) i Zygmunta Berlinga
(mini wykład/analiza przekazu źródłowego pod kierunkiem).
Analiza filmu dokumentalnego „Czaszka z Katynia” o wojennych
i powojennych losach Skandynawów - członków delegacji Międzynarodowego
Czerwonego Krzyża uczestniczących w ekshumacji grobów katyńskich w 1943 r. –
film dostępny w e-podręczniku (analiza przekazu źródłowego pod kierunkiem).
Analiza filmu fabularnego Andrzeja Wajdy „Katyń” – objaśnienie realiów
historycznych zbrodni w Katyniu, sprawy katyńskiej i kłamstwa katyńskiego
(rozmowa/dyskusja).

Osiągnięcia uczniów. Uczeń:
 przedstawia losy Polaków – jeńców wojennych z 1939 r. i wskazuje na mapie
miejsca ich więzienia i kaźni,
 wyjaśnia okoliczności odkrycia zbrodni katyńskiej i polityczne następstwa sprawy
katyńskiej,
 przedstawia polityczne i ideologiczne źródła kłamstwa katyńskiego w okresie
wojny i do czasów nam współczesnych.
Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
1.
2.

Przygotuj głos w dyskusji/debacie: Zbrodnia katyńska to mord założycielski dla
tworzonego przez Stalina komunistycznego ośrodka władzy w Polsce.
Sprawdź, czy sprawa katyńska jest odnotowana w jakikolwiek sposób
w podręcznikach szkolnych kraju Twojego pobytu/zamieszkania lub w
publikacjach historycznych odnoszących się do II wojny światowej i totalitaryzmu
komunistycznego wydanych w kraju Twojego pobytu/zamieszkania; sprawdź też,
czy w kraju Twojego pobytu/zamieszkania był rozpowszechniany film Andrzeja
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Wajdy „Katyń’ oraz ustal, z jakim spotkał się odbiorem społecznym i medialnym –
na podstawie tych poszukiwań sporządź notatkę.
25. Polskie Państwo Podziemne w latach 1939-1945
Cel ogólny:
Poznanie fenomenu Polskiego Państwa Podziemnego, jego struktury i sposobu
funkcjonowania.
Treści:
 Państwo Podziemne i jego związki z Rządem RP na Obczyźnie.
 Sylwetki Delegatów Rządu na Kraj.
 Zadanie Delegatury Rządu na Kraj.
Tematy (zagadnienia):




Historyczne analogie między Polskim Państwem Podziemnym okresu II wojny
światowej a polskim państwem podziemnym okresu powstania styczniowego.
Schemat funkcjonowania Polskiego Państwa Podziemnego.
Czym zajmowała się Delegatura Rządu na Kraj?

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:
o

o

o

o

o

Przedstawienie działań Polskiego Państwa Podziemnego wobec okupanta
niemieckiego (1939-1945) i radzieckiego (1939-1941, 1944-1945) - (mini
wykład/mini projekt).
Odczytanie i interpretacja dokumentów, druków ulotnych oraz źródeł
ikonograficznych ilustrujących działalność różnych struktur cywilnych Polskiego
Państwa Podziemnego w grupach pod kierunkiem/mini projekt).
Analiza schematu organizacyjnego Polskiego Państwa Podziemnego (struktur
wojskowych i cywilnych); materiały na temat Polskiego Państwa Podziemnego
dostępne w e-podręczniku, w tym materiały Teki edukacyjnej IPN „Polskie
Państwo Podziemne w latach 1939-1941” - (praca pod kierunkiem/mini projekt).
Przedstawienie sylwetek i wojennych losów Delegatów na Kraj kierujących
strukturami cywilnymi Polskiego Państwa Podziemnego (prezentacja/mini
projekt).
Przedstawienie stosunku Stalina do Polskiego Państwa Podziemnego;
aresztowanie przywódców Polskiego Państwa podziemnego w 1945 r. (mini
wykład/mini projekt).

Osiągnięcia uczniów. Uczeń:
 przedstawia najważniejsze informacje dotyczące struktury wojskowej i cywilnej
oraz etapów funkcjonowania Polskiego Państwa Podziemnego i postaci
Delegatów Rządu na Kraj,
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 charakteryzuje działalność wybranych struktur cywilnych Polskiego Państwa
Podziemnego,
 ocenia rolę i znaczenie Polskiego Państwa Podziemnego w życiu społeczeństwa
polskiego podczas okupacji,
 wyjaśnia oddziaływanie Polskiego Państwa Podziemnego na morale i postawy
społeczeństwa polskiego w okresie.
Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
1.
2.

Prezentacja: Ludzie Polskiego Państwa Podziemnego – wybrane sylwetki, losy
wojenne i powojenne.
Porównaj Polskie Państwo Podziemne z ruchami oporu w państwach
europejskich okupowanych przez III Rzeszę/lub z ruchem oporu w kraju Twojego
pobytu/zamieszkania, jeśli w okresie wojny znalazł się pod okupacją niemiecką.

26. Armia Krajowa i jej dowódcy
Cel ogólny:
Poznanie dowódców i organizacji Armii Krajowej oraz innych formacji wojskowych
polskiego podziemia, a także różnorodnych form oporu społeczeństwa Polskiego
wobec okupantów niemieckiego i radzieckiego w okresie II wojny światowej.
Treści:
 Związek Walki Zbrojnej i Armia Krajowa w strukturach Polskiego Państwa
Podziemnego.
 Dowódcy Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej.
 Podziemie komunistyczne.
Tematy (zagadnienia):







Związek Walki Zbrojnej i Armia Krajowa – liczebność konspiracji, zasięg
działalności oraz formy działań konspiracyjnych i akcji zbrojnych.
Sylwetki Komendantów Głównych ZWZ i AK.
Akcja „Burza”.
Armia Krajowa po klęsce Powstania Warszawskiego.
Etos Armii Krajowej.
Komunistyczne podziemie i jego udział w ruchu oporu.

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:
o
o

Przedstawienie najważniejszych etapów w działalności ZWZ-AK i form
działalności konspiracyjnej i zbrojnej (mini wykład).
Przedstawienie sylwetek kolejnych dowódców ZWZ-AK i ich losów podczas
II wojny światowej: Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego, Stefana Grota-
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o
o

o
o

Roweckiego, Tadeusza Bora-Komorowskiego, Leopolda Okulickiego (prezentacje
uczniowskie).
Przedstawienie innych organizacji konspiracyjnych, w tym związanych
z Polską Partią Robotniczą i z nurtem skrajnie prawicowym (mini wykład).
Przedstawienie realiów pracy konspiracyjnej – przykład działań kolportażu prasy
podziemnej – instrukcji dla kolportera – materiały w e-podręczniku - (praca w
grupach pod kierunkiem/dyskusja).
Przedstawienie realiów pracy konspiracyjnej – przykład tajnego nauczania –
materiały w e-podręczniku - (praca w grupach pod kierunkiem).
Analiza dokumentów, druków ulotnych, pieśni i piosenek partyzanckich obu
głównych nurtów konspiracji, fotografii i wspomnień uczestników ruchu oporu –
materiały w e-podręczniku - (praca w grupach pod kierunkiem).

Osiągnięcia uczniów. Uczeń:
o
o
o
o
o
o

identyfikuje dowódców Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej,
wyjaśnia najważniejsze formy działalności konspiracyjnej ZWZ-AK,
przedstawia zasadnicze cele akcji „Burza” i jej następstwa,
wyjaśnia losy Armii Krajowej po klęsce Powstania Warszawskiego,
charakteryzuje etos żołnierza Armii Krajowej,
identyfikuje najważniejsze ugrupowania podziemia niezwiązanego z AK, w tym
główne ugrupowania podziemia komunistycznego.

Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
1.

Porównaj treść i przekaz ideowy wybranych pieśni partyzanckich z obu nurtów
polskiej konspiracji – akowskiego i komunistycznego.
2. Zbierz informacje o cichociemnych i przygotuj prezentację na temat tej formacji.
27. Młodzi konspirują - bohaterowie „Kamieni na szaniec” w świetle dokumentów
Cel ogólny:
Poznanie różnych aspektów życia rówieśników naszych uczniów w okresie okupacji –
konspiracyjne harcerstwo - Szare Szeregi i losy bohaterów „Kamieni na szaniec”.
Treści:
 Szare Szeregi – konspiracyjna organizacja harcerstwa polskiego i jej związki
z Polskim Państwem Podziemnym.
 Komentarze źródłowe do „Kamieni na szaniec” Aleksander Kamiński.
 Mały sabotaż.
 Akcja pod Arsenałem.
Tematy (zagadnienia):


Etos polskiego harcerstwa przed II wojną światową a wyzwania okresu wojny
i okupacji.
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Co to były Szare Szeregi?
Uczestnicy Akcji pod Arsenałem - ich losy wojenne i powojenne.
Formy małego sabotażu – analiza materiałów źródłowych i fragmentów „Kamieni
na szaniec” Aleksandra Kamińskiego.
<Bohaterowie „Kamieni na szaniec” w świetle dokumentów> – wybrane
materiały z antologii opracowanej przez Tomasza Strzembosza.

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:
o

o

o

Przedstawienie miejsca Szarych Szeregów w strukturze Polskiego Państwa
Podziemnego (mini wykład) i analiza tekstów ślubowania Szarych Szeregów
i tekstów przysięgi ZWZ i AK (praca z tekstem).
Ilustracje źródłowe do wybranych fragmentów „Kamieni na szaniec”
odnoszących się do Małego Sabotażu (łączenia fragmentów tekstu Aleksandra
Kamińskiego z materiałami odnoszącymi się do małego sabotażu – praca
w grupach).
Przedstawienie wojennych losów wybranych bohaterów „Kamieni na szaniec” w
świetle dokumentów, analiza różnych aspektów konspiracyjnej rzeczywistości
młodego pokolenia Polaków zaangażowanego w działalność konspiracyjną –
materiały dokumentalne antologii Tomasza Strzembosza i Tek edukacyjnych IPN
dostępne w e-podręczniku:
1. środowisko rodzinne i społeczne (praca z materiałami źródłowymi
w grupach/mini projekt),
2. mały sabotaż (praca z materiałami źródłowymi w grupach/mini projekt),
3. życie towarzyskie, przyjaźń, miłość (praca z materiałami źródłowymi
w grupach/mini projekt),
4. życie w warunkach wojny totalnej (praca z materiałami źródłowymi
w grupach/mini projekt),
5. Akcja pod Arsenałem i jej następstwa (praca z materiałami źródłowymi w
grupach/mini projekt).

Osiągnięcia uczniów. Uczeń:
 przedstawia organizację harcerską Szare Szeregi i jej miejsce w strukturach
polskiego podziemia,
 przedstawia formy małego sabotażu i ich znaczenie dla morale polskiego
społeczeństwa oraz uciążliwość dla władz okupacyjnych,
 przedstawia portret zbiorowy bohaterów „Kamieni na szaniec” – wizerunek
pokoleniowy,
 identyfikuje w czasie i w przestrzeni Akcję pod Arsenałem, jej najbardziej znanych
uczestników i następstwa.
Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
1.

Przedstaw powojenne losy wybranych bohaterów pokolenia Szarych Szeregów
i „Kamieni na szaniec”.
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2.

Zastanów się, co wojna odbiera „niewinnej młodości” i pomyśl, czy są możliwe
jakiekolwiek konsekwencje pozytywne, które mogą się ujawnić w dorosłości,
u człowieka, którego młodość przypadła na czas wojny – swoje rozważania zapisz
w formie głosu w dyskusji/debacie.

28. Życie codzienne na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką
Cel ogólny:
Poznanie realiów życia codziennego na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką.
Treści:
 Realia okupacji niemieckiej w Polsce.
 Stosunek niemieckiego okupanta do społeczeństwa polskiego.
 Postawy społeczeństwa polskiego wobec niemieckiego okupanta.
Tematy (zagadnienia):




Groza okupacji i życie codzienne - realia dnia powszedniego pod okupacją
niemiecką na ziemiach polskich w latach 1939-1945.
Polityka niemieckiego okupanta wobec ludności polskiej.
Wizerunek okupanta niemieckiego - w materiałach dokumentalnych, materiałach
małego sabotażu, dowcipach i piosenkach.

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:
o

o

o

o

o
o

o

Przedstawienie realiów życia polskiej rodziny podczas okupacji niemieckiej aprowizacja i kartki, czarny rynek (mini wykład/analiza materiałów
wspomnieniowych i statystycznych praca pod kierunkiem).
Przedstawienie życia młodego pokolenia podczas okupacji, rozrywki
akceptowane i bojkotowane; moda okupacyjna (analiza materiałów
wspomnieniowych i ikonograficznych praca pod kierunkiem).
Wyjaśnienie obiegu informacji w warunkach okupacji niemieckiej: radio, prasa
gadzinowa, szczekaczki, bibuła - prasa podziemna, (praca z materiałami
źródłowymi/rozmowa).
Charakterystyka różnych postaw wobec okupanta - heroizm codzienności
okupacyjnej, aktywność konspiracyjna, konformizm, postawy kolaboranckie,
szmalcownictwo – (analiza fragmentów wspomnień/burza mózgów).
Przedstawienie postawy i roli Kościoła katolickiego i innych kościołów
chrześcijańskich w życiu społeczeństwa polskiego podczas okupacji (mini wykład).
Charakterystyka niemieckiej obecność w polskiej rzeczywistości wojennej –
okupanci jako zagrażający życiu: eksterminacja ludności polskiej, godzina
policyjna, niemieckie instytucje policyjne, a także dzielnice niemieckie, środki
komunikacji tylko dla Niemców (mini wykład).
Analiza materiałów strony niemieckiej - okupacja w Polsce widziana oczyma
niemieckimi – fragmenty z Raportów Ludwiga Fischera gubernatora dystryktu
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o

o

warszawskiego 1939-1944 - materiały dostępne w e-podręczniku – (praca
grupach pod kierunkiem/dyskusja).
Analiza materiałów fotograficznych obrazujących okupacyjną codzienność
w tym min. fotografii niemieckiego autorstwa pochodzących z okupowanej Polski
- materiały dostępne w e-podręczniku oraz materiałów wspomnieniowych z
okresu II wojny światowej – materiały również dostępne w e-podręczniku, np.
fragmenty
Dziennika
Marii
Dąbrowskiej
(praca
w grupach/rozmowa).
Analiza materiałów filmowych fabularnych odnoszących się do codzienności
okupacyjnej – materiały dostępne w e-podręczniku - (analiza materiału
filmowego/rozmowa nauczająca).

Osiągnięcia uczniów. Uczeń:
 wyjaśnia realia okupacji niemieckiej w Polsce i podstawowe pojęcia związane
z codziennością okresu wojny,
 przedstawia założenia polityki niemieckiego okupanta wobec ludności polskiej,
 charakteryzuje różne postawy wobec okupanta niemieckiego obecne
w społeczeństwie polskim.
Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
1.
2.

Przygotowanie głosu w dyskusji/debata: Skutki emocjonalne życia w warunkach
permanentnego wojennego/ okupacyjnego stresu.
Zastanów się i odpowiedz, jaki wpływ mogły mieć działania konspiracyjne na
więzi międzyludzkie i organizację życia społecznego w warunkach okupacji.

29. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na wychodźstwie w latach 1943-1945
Cel ogólny:
Poznanie międzynarodowych uwarunkowań działalności polskiego rządu na
wychodźstwie od śmierci generała Sikorskiego do konferencji jałtańskiej.
Treści:
 Międzynarodowe uwarunkowania działalności rządu Stanisława Mikołajczyka
w latach 1943-1944.
 Międzynarodowe położenie polskiego rządu na obczyźnie po klęsce Powstania
Warszawskiego i po dymisji Stanisława Mikołajczyka.
 Stosunek W. Churchilla i F. D. Roosevelta do polskiego rządu w okresie konferencji
jałtańskiej.
Tematy (zagadnienia):
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Państwo polskie w okresie II wojny światowej - ciągłość polskich struktur
państwowych: cywilnych i wojskowych na wychodźstwie w latach 1943-1945.
Sylwetki polskich przywódców na wychodźstwie w latach 1943-1945: Stanisława
Mikołajczyka i Tomasza Arciszewskiego, wodza naczelnego generała Kazimierza
Sosnkowskiego.
Najważniejsze etapy funkcjonowania polskiego rządu na wychodźstwie i jego
stosunki z aliantami zachodnimi w latach 1943-1945.
Komunistyczny ośrodek władzy w Polsce – PKWN i jego wpływ na polityczne losy
rządu na obczyźnie.

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:
o
o

o

o

Przedstawienie i ocena działalności politycznej Stanisława Mikołajczyka
w latach 1943-1944 (mini wykład).
Wyjaśnienie międzynarodowych – politycznych i wojskowych - relacji polskiego
rządu w Londynie z aliantami zachodnimi: Wielką Brytanią i USA (rozmowa
nauczająca).
Ocena politycznych konsekwencji nieutrzymywania stosunków dyplomatycznych
między polskim rządem w Londynie a ZSRR i następstwa powstania PKWN (burza
mózgów/rozmowa nauczająca).
Ocena polityki polskiego rządu na wychodźstwie wobec najważniejszych wyzwań
politycznych lat 1943-1945 (debata).

Osiągnięcia uczniów. Uczeń:
 ocenia działalność polityczną Stanisława Mikołajczyka w latach 1943-1944,
 wyjaśnia relacje polskiego rządu w Londynie z aliantami zachodnimi i ze
Związkiem Radzieckim,
 ocenia skuteczność polskiego rządu na wychodźstwie wobec najważniejszych
wyzwań politycznych lat 1943-1945.
Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
1.

2.

Przygotowanie głosu w dyskusji/debacie: Rozważ, czy polski rząd na emigracji
pod kierownictwem Stanisława Mikołajczyka sprostał najważniejszym
wyzwaniom politycznym w sprawie polskiej w latach 1943-1944.
Określ międzynarodowy kontekst, polityczny i militarny, wybranych rozkazów
prezydenta RP i Wodza Naczelnego z lat 1943-1945 – materiały dostępne
w e-podręczniku.

30. Generał Władysław Anders i Armia Polska w ZSRR oraz szlak bojowy Drugiego Korpusu
Polskiego we Włoszech
Cel ogólny:
Poznanie uwarunkowań powstania Armii Polskiej generała Władysława Andersa w
ZSRR
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i jej wojennych losów.
Treści:
 Postanowienia układu Sikorski-Majski z 30 VII 1941 r.
 Armia generała Andersa w ZSRR, okoliczności jej ewakuacji na Bliski Wschód i jej
wojenny szlak na Półwyspie Apenińskim.
 Biogram generała Władysława Andersa 1892-1970.
Tematy (zagadnienia):



Generał Władysław Anders i jego żołnierze.
Wyjście z domu niewoli – ewakuacja Armii Polskiej generała Władysława Andersa
ZSRR.
 Wojenne losy żołnierzy Andersa. Polacy na froncie włoskim.
Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:
o
o

o

o

o

Przedstawienie uwarunkowań historycznych powstania Armii Polskiej w ZSRR
(mini wykład).
Analiza szlaku ewakuacji Armii Polskiej w ZSRR generała Władysława Andersa,
następnie szlaku bojowego Drugiego Korpusu Polskiego na mapie (praca
z mapą pod kierunkiem).
Analiza materiałów fotograficznych i filmowych odnoszących się do postaci
generała Władysława Andersa, Armii Polskiej w ZSRR i Drugiego Korpusu
Polskiego – materiały w e-podręczniku - (analiza materiałów dokumentalnych,
praca pod kierunkiem/rozmowa).
Analiza realiów historycznych w tekstach literackich odnoszących się do postaci
generała Władysława Andersa, Armii Polskiej w ZSRR i 2 Korpusu Polskiego –
materiały w e-podręczniku - (analiza tekstów, praca pod kierunkiem/rozmowa).
Poszukiwanie pamiątek rodzinnych i środowiskowych – śladów pamięci wokół
nas – pamiątki dotyczące Armii Polskiej w ZSRR, jej ewakuacji na Bliski Wschód
oraz szlaku bojowego Drugiego Korpusu a także emigracji powojennej żołnierzy
generała Władysława Andersa 1939 r. (prezentacja/ dyskusja).

Osiągnięcia uczniów. Uczeń:
 przedstawia uwarunkowania powstania Armii Polskiej w ZSRR,
 wskazuje na mapie szlak ewakuacji Armii Polskiej w ZSRR generała Władysława
Andersa, następnie szlak bojowy Drugi Korpusu Polskiego,
 przedstawia i ocenia działalność polityczna i wojskowa generała Władysława
Andersa podczas II wojny światowej.
Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
1.

Przygotowanie głosu w dyskusji/debacie: Rozważ tezę: Generał Anders swoją
decyzją o opuszczeniu ZSRR w 1942 r. ułatwił Stalinowi rozwiązanie sprawy
polskiej.
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2.
3.

Zbierz informacje na temat aktywności politycznej generała Andersa w latach
1945-1970.
Wyjaśnij, dlaczego propaganda komunistyczna w Polsce Ludowej uczyniła
z generała Andersa obiekt swoich zajadłych ataków?

31. Holokaust
Cel ogólny:
Poznanie przyczyn, dla których naziści zdecydowali się na realizację ostatecznego
rozwiązania kwestii żydowskiej na ziemiach polskich.
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Treści:
 Niemiecka polityka zagłady Żydów.
 Obozy zagłady na ziemiach polskich - Bełżec, Sobibór, Treblinka, Majdanek.
 Fabryka śmierci – KL Auschwitz-Birkenau.
 Ofiary niemieckiego ludobójstwa: Polacy, Rosjanie, Romowie, chorzy umysłowo,
Świadkowie Jehowy, homoseksualiści.
Tematy (zagadnienia):





Cele polityki niemieckiej wobec Żydów.
Cele polityki niemieckiej wobec Polaków.
Metody niemieckie antagonizowania stosunków polsko-żydowskich w okresie
okupacji.
Powody lokalizacji obozów zagłady na ziemiach polskich.

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:
o
o

o

Analiza rozmieszczenia obozów zagłady na mapie (praca pod kontrolą).
Analiza mapy przedstawiającej deportacje ludności żydowskiej z Europy do KL
Auschwitz-Bireknau; wyjaśnienie, co decydowało o lokalizacji fabryki śmierci w
Oświęcimiu (praca pod kontrolą).
Analiza wypowiedzi niemieckich i ocen historyków na temat powodów lokalizacji
obozów
zagłady
na
ziemiach
polskich
–
materiały
dostępne
w e-podręczniku, w tym „Holokaust zrozumieć, dlaczego” Roberta Szuchty
i Piotra Trojańskiego (praca w grupach pod kierunkiem).

Osiągnięcia uczniów. Uczeń:
 wyjaśnia niemiecką politykę zagłady Żydów,
 lokalizuje obozy zagłady na mapie (Bełżec, Sobibór, Treblinka, Majdanek i KL
Auschwitz-Birkenau),
 wyjaśnia powody lokalizacji obozów zagłady na ziemiach polskich,
 wyjaśnia powody eksterminacji przez nazistów: Polaków, Rosjan, Romów, ludzi
chorych umysłowo, Świadków Jehowy, homoseksualistów,
 ocenia krytycznie wypowiedzi na temat powodów lokalizacji obozów zagłady na
ziemiach polskich.
Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
1.
2.

3.

Przygotowanie głosu w dyskusji/debacie: Skutki traumy Holokaustu we
współczesnym świecie.
Ustal, jak w dostępnych podręcznikach szkolnych do historii w kraju Twojego
pobytu/zamieszkania wyjaśniana jest przyczyna lokalizacji wszystkich
hitlerowskich obozów zagłady na ziemiach polskich.
Przygotuj głos polemiczny, który będzie reakcją na kłamstwo o Holokauście,
w postaci określeń: „polskie obozy zagłady, „polski obóz koncentracyjny”.
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32. „Kto w takich czasach Żydów przechowuje?” - Polacy ratujący Żydów w latach II wojny
światowej
Cel ogólny:
Poznanie indywidualnych i zbiorowych działań Polaków w obronie Żydów w okresie
II wojny światowej.
Treści:
 Postawy Polaków wobec losu i zagłady ludności żydowskiej.
 Pomoc indywidualna i zbiorowa Polaków w obronie ludności żydowskiej
w okresie II wojny światowej.
 Żydzi polscy pod okupacją niemiecką i radziecką.
 Konspiracyjna Rada Pomocy Żydom „Żegota”1942-1945.
Tematy (zagadnienia):



„Za to groziła śmierć” - Polacy z pomocą Żydom w okresie II wojny światowej.
„Ci, którzy pomagali Żydom” - Zofia Kossak-Szczucka, Irena Sendlerowa,
franciszkanka siostra Matylda Getter.
 Konspiracyjna Rada Pomocy Żydom 1942-1945.
 Żydzi po aryjskiej stronie – losy Władysława Szpilmana - film „Pianista”
w reż. Romana Polańskiego.
 „Gdy klasztor oznaczał życie” - udział duchownych katolickich i instytucji Kościoła
katolickiego w ratowaniu polskich Żydów.
 Polacy Sprawiedliwi wśród narodów świata.
 „Biedni Polacy patrzą na getto” – obojętni świadkowie zagłady.
 Pomocnicy oprawców czy świadkowie – Jedwabne „Sąsiedzi. Historia zagłady
żydowskiego miasteczka”.
Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:
o

o

o

Warunki udzielania pomocy Żydom w Polsce - analiza materiałów
ikonograficznych i tekstów źródłowych z Teki edukacyjnej IPN „Polacy ratujący
Żydów w latach II wojny Światowej” - materiały dostępne w e-podręczniku –
(praca w grupach/mini projekt).
Przedstawienie okoliczności powołania Żegoty – analiza materiałów
ikonograficznych i tekstów źródłowych z Teki edukacyjnej IPN „Polacy ratujący
Żydów w latach II wojny Światowej” - materiały dostępne w e-podręczniku –
(praca w grupach/mini projekt).
Analiza jednego z filmów dokumentujących pomoc polską dla ludności
żydowskiej np. relacja Elżbiety Ficowskiej o Irenie Sendlerowej „Łyżeczka życia”
reż. M. Nekandy-Trepki - Teka edukacyjna IPN „Polacy ratujący Żydów w latach II
wojny Światowej” - materiały dostępne w e-podręczniku – (praca pod
kierunkiem).
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o

o

o

o

o
o

o

Dzień codzienny ratujących i ratowanych – analiza materiałów ikonograficznych i
tekstów źródłowych z Teki edukacyjnej IPN „Polacy ratujący Żydów w latach II
wojny Światowej” - materiały dostępne w e-podręczniku – (praca w grupach/mini
projekt).
Sposoby ratowania Żydów podczas okupacji niemieckiej – analiza źródeł
ikonograficznych i dokumentów - Teka edukacyjna IPN „Polacy ratujący Żydów w
latach II wojny Światowej” - materiały dostępne w e-podręczniku – (praca pod
kierunkiem/mini projekt).
Postawy Polaków - Teka edukacyjna IPN „Polacy ratujący Żydów w latach
II wojny Światowej” - materiały dostępne w e-podręczniku – (praca pod
kierunkiem/drzewko decyzyjne).
Ocena postaw bierności i obojętności oraz zachowań antysemickich:
szmalcownictwa, sporządzania donosów, grabieży mienia pożydowskiego - Teka
edukacyjna IPN „Polacy ratujący Żydów w latach II wojny Światowej” - materiały
dostępne w e-podręczniku – (praca pod kierunkiem).
Analiza fragmentów książki Jana Tomasza Grossa „Sąsiedzi. Historia zagłady
żydowskiego miasteczka”” – (praca pod kierunkiem).
Analiza niemieckich materiałów propagandowych podsycających antagonizm
polsko-żydowski podczas okupacji [np. plakaty o tematyce antysemickiej] - Teka
edukacyjna IPN „Polacy ratujący Żydów w latach II wojny Światowej” - materiały
dostępne w e-podręczniku – (praca w grupach pod kierunkiem).
Projekcja i analiza filmu Dariusza Jabłońskiego Fotoamator o getcie łódzkim.

Osiągnięcia uczniów. Uczeń:
 wyjaśnia możliwości i warunki udzielania pomoc indywidualnej i zbiorowej przez
Polaków ludności żydowskiej na ziemiach polskich podczas okupacji niemieckiej,
 przedstawia postawy Polaków wobec losu i zagłady ludności żydowskiej,
 ocenia rolę konspiracyjnej Rady Pomocy Żydom „Żegota”.
Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
1.
2.

Przygotuj głos w dyskusji/debacie: Holokaust w polskiej pamięci zbiorowej.
Spotkałeś się zapewne z poglądami sugerującymi bierność społeczeństwa
polskiego wobec zagłady Żydów i przypisującymi Polakom powszechny
antysemityzm – przygotuj głos polemiczny na podstawie materiałów
pochodzących z Teki edukacyjnej IPN „Polacy ratujący Żydów podczas II wojny
światowej”.
3. Ustal, kim byli w kraju Twojego pobytu/ zamieszkania odznaczeni medalem
Sprawiedliwi wśród narodów świata – sporządź na ten temat informację.
33. Świat wobec Holokaustu
Cel ogólny:
Poznanie reakcji świata zachodniego - rządów i społeczeństw, w tym rządu
i społeczeństwa USA oraz Wielkiej Brytanii, a także kościołów chrześcijańskich, w tym
Kościoła katolickiego i papieża Piusa XII, na los ludności żydowskiej podczas II wojny
61

światowej.
Treści:
 „Pozostawieni sami sobie” – stanowisko wolnego świata – USA i Wielkiej Brytanii
wobec Holokaustu.
 Społeczeństwa Europy Zachodniej wobec zagłady Żydów.
 Kościoły chrześcijańskie wobec Holokaustu.
 Reakcje świata zachodniego na informacje z Polski przekazywane przez Polskie
Państwo Podziemne – misje i relacje Jana Karskiego, o zagładzie Żydów.
Tematy (zagadnienia):






Informacje Polskiego Państwa Podziemnego o zagładzie Żydów dla świata
zachodniego – misje i relacje Jana Karskiego.
Postawa Szmula Zygelboima.
Roosevelt i Churchill wobec Holokaustu. Dlaczego alianci zachodni nie
sparaliżowali bombardowaniami funkcjonowania niemieckich obozów zagłady i
koncentracyjnych, w tym KL Auschwitz-Birkenau?
Kościół katolicki wobec Holokaustu. Pius XII. Postawa lwowskiego metropolity
greckokatolickiego Andrzeja Szeptyckiego.

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:
o
o
o

Przedstawienie reakcji rządów i społeczeństw USA i Europy Zachodniej wobec
zagłady Żydów (mini wykład).
Przedstawienie reakcji Kościołów chrześcijańskich wobec Holokaustu (mini
wykład).
Wyjaśnienie reakcji świata zachodniego na informacje napływające z Polski,
a przekazywane przez Polskie Państwo Podziemne – misje i relacje Jana
Karskiego, o zagładzie Żydów – analiza materiałów źródłowych związanych
z misją Jana Karskiego i reakcją Szmula Zygelboima na bierność Zachodu –
materiały dostępne w e-podręczniku (praca ze źródłami pod kierunkiem).

Osiągnięcia uczniów. Uczeń:
 przedstawia i ocenia reakcje społeczeństw i rządów Europy Zachodniej oraz USA
wobec zagłady Żydów,
 przedstawia i ocenia stanowisko i reakcje Kościołów chrześcijańskich
w Europie na zagładę Żydów,
 przedstawia i ocenia reakcje świata zachodniego na informacje płynące
z Polski i przekazywane przez Polskie Państwo Podziemne o zagładzie Żydów.
Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
1.

Przygotowanie głosu w dyskusji/debacie:
współodpowiedzialność za zagładę Żydów?

Czy

świat

zachodni

ponosi
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2.

Ustal, jak przedstawiany jest stosunek Zachodu do Holokaustu w podręcznikach
szkolnych w kraju Twojego pobytu/ zamieszkania. Sporządź notatkę.

34. Getto warszawskie – życie codzienne. Powstanie w getcie warszawskim
Cel ogólny:
Poznanie podstawowych informacji o żydowskiej dzielnicy zamkniętej w okresie
okupacji na przykładzie getta w Warszawie. Poznanie okoliczności i znaczenia
powstania w getcie warszawskim.
Treści:
 Żydzi polscy w obliczu wojny Polski z III Rzeszą i okupacji niemieckiej.
 Niemieckie plany koncentracji ludności żydowskiej w gettach. Getto
w Warszawie.
 Życie codzienne w getcie warszawskim - Archiwum Ringelbluma i Dziennik Adama
Czerniakowa.
 Żydowski ruch oporu i powstanie w getcie warszawskim.
Tematy (zagadnienia):






Postawy ludności żydowskiej w getcie: Janusz Korczak, Adam Czerniakow,
Emanuel Ringelbluma, Mordechaj Anielewicz.
Życie codzienne w getcie warszawskim - głód, szmugiel, dzieci w getcie.
Polskie podziemie wobec powstania w getcie i reakcje społeczeństwa polskiego
na powstanie.
„Wojna żydowsko niemiecka” - polska prasa konspiracyjna o powstaniu
w getcie.
Zagłada ludności żydowskiej w Warszawie i likwidacja getta warszawskiego.
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Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:
o

o

o

o

Przedstawienie możliwości rozwoju żydowskiego ruchu oporu (ŻOB)
w okupowanej Polsce i uwarunkowań powstania w getcie warszawskim (mini
wykład).
Przedstawienie warunków życia w zamkniętej dzielnicy żydowskiej
w Warszawie; getto w topografii miasta (praca z planem Warszawy pod
kierunkiem); analiza fragmentów filmów dokumentalnych o życiu w getcie
warszawskim – materiały dostępne w e-podręczniku (analiza materiałów pod
kierunkiem).
Polskie podziemie wobec powstania w getcie i reakcje społeczeństwa polskiego
na
powstanie
–
analiza
dokumentów
–
materiały
dostępne
w e-podręczniku (praca pod kierunkiem).
Projekcja i analiza filmu Dariusza Jabłońskiego Fotoamator o getcie łódzkim.

Osiągnięcia uczniów. Uczeń:
 przedstawia cele koncentracji ludności żydowskiej w gettach i ich związek z
planem zagłady Żydów,
 przedstawia podstawowe informacje o ŻOB i powstaniu w getcie warszawskim,
 charakteryzuje postawy ludności żydowskiej w getcie,
 przedstawia realia codziennego życia w getcie na przykładzie getta
warszawskiego.
Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
1.
2.

Sporządź informację na temat wojennych i powojennych losów Marka Edelmana.
Wskaż, czym różniło się getto okresu II wojny światowej na ziemiach
okupowanych przez III Rzeszę od getta w mieście średniowiecznej i nowożytnej
Europy.

3.
35. Polacy na frontach II wojny światowej. Polski udział w pokonaniu nazizmu
Cel ogólny:
Poznanie udziału Polaków i polskich formacji wojskowych w wysiłku militarnym
aliantów podczas II wojny światowej.
Treści:
 Główne etapy II wojny światowej.
 Polskie Siły Zbrojne u boku aliantów zachodnich.
 Polski czyn zbrojny u boku Armii Czerwonej.
Tematy (zagadnienia):
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Historyczne uwarunkowania powstania polskich formacji wojskowych na
Zachodzie i w ZSRR.
Geografia polskiej obecności na frontach II wojny.
Polscy kryptolodzy i rozszyfrowanie Enigmy.
Polacy na frontach II wojny światowej – dowódcy, formacje, bitwy.

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:
o
o
o

o

o

o

Poszukiwanie na mapie przebiegu II wojny światowej polskiej obecności
wojskowej (praca z mapą pod kierunkiem, praca w grupach/rozmowa).
Przedstawienie sylwetek polskich dowódców i polskich kryptologów, którzy
złamali Enigmę (prezentacja uczniowska).
Analiza materiałów fotograficznych i filmowych odnoszących się do postaci
polskich dowódców oraz polskich sił zbrojnych walczących na wschodzie i na
zachodzie Europy podczas II wojny światowej – materiały w e-podręczniku (analiza materiałów dokumentalnych pod kierunkiem/rozmowa).
Analiza realiów wojennych żołnierzy polskich walczących na frontach II wojny
światowej w wybranych scenach z filmów fabularnych powojennych (polskich i
obcych) – materiały w e-podręczniku - (analiza materiałów filmowych pod
kierunkiem/rozmowa).
Analiza realiów historycznych w tekstach literackich i pamiętnikarskich
odnoszących się do żołnierzy polskich sił zbrojnych walczących na wschodzie
i na zachodzie Europy podczas II wojny światowej – materiały
w e-podręczniku - (analiza tekstów, ćwiczenie pod kierunkiem/rozmowa).
Poszukiwanie pamiątek rodzinnych i środowiskowych – śladów pamięci wokół
nas – pamiątki dotyczące żołnierzy polskich sił zbrojnych walczących na
wschodzie i na zachodzie Europy podczas II wojny światowej –prezentacja
uczniowska/rozmowa).

Osiągnięcia uczniów. Uczeń:
o
o
o

wskazuje na mapie miejsca bitew okresu II wojny światowej z udziałem polskich
formacji wojskowych,
wymienia postaci polskich dowódców i identyfikuje ich z właściwymi formacjami
wojskowymi i wydarzeniami II wojny światowej,
ocenia polski wkład w działania militarne II wojny światowej.

Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
1.
2.

Przygotuj prezentację na temat wybranej bitwy z udziałem polskich formacji
wojskowych.
Notatka: Sprawdź w podręcznikach szkolnych kraju Twojego pobytu/
zamieszkania, czy zamieszczają one informacje o polskim udziale w walkach na
frontach II wojny światowej np. w bitwie o Monte Cassino, w bitwie o Anglię czy
operacji powietrzno-desantowej Market-Garden.

36. Generał Nil, KEDYW AK i zamach na Franza Kutscherę
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Cel ogólny:
Poznanie sylwetki generała Emila Fieldorfa-Nila dowódcy KEDYW-u AK i organizatora
najsłynniejszej akcji KEDYW-u AK - zamachu na Franza Kutscherę.
Treści:
 Złowieszcze hasło w okupacyjnej Warszawie - Al. Schucha.
 Biogram wojenny generała Nila.
 KEDYW AK i jego akcje – zamach na Kutscherę.

Tematy (zagadnienia):
o

Dowódca i uczestnicy akcja zamach na Kutscherę – ich losy wojenne
i powojenne.
o Złowieszcze hasło w okupacyjnej Warszawie „Al. Schucha” – dlaczego
postanowiono zlikwidować Franza Kutscherę.
o Sylwetka generała Nila.
o KEDYW AK i jego akcje – zamach na Kutscherę.
o Komentarze do filmów „Zamach” reż.; J. Passendorfera
i fragmentów filmu „Generał Nil” reż. Ryszarda Bugajskiego.
Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:
o
o
o
o
o

Przedstawienie, kim był Franz Kutschera (mini wykład/rozmowa).
Przedstawienie, kim był Emil Fieldorf „Nil” (mini wykład/rozmowa).
Przedstawienie, kim byli uczestnicy akcji zamach na Kutscherę (prezentacja
uczniowska).
Osadzenie akcji zamachu na Kutscherę w topografii miasta (praca z planem
Warszawy pod kierunkiem).
Analiza materiałów fabularnych poświęconych akcji – „Zamach” reż. Jerzego
Passendorfera oraz fragmentów filmu „Generał Nil” reż. Ryszarda Bugajskiego ze
scenami przygotowania i przeprowadzenia zamachu na Kutscherę (analiza
materiałów filmowych pod kierunkiem).

Osiągnięcia uczniów. Uczeń:





wyjaśnia powody przeprowadzenia zamachu na Kutscherę,
przedstawia sylwetkę i wojenne losy generała Emila Fieldorfa-Nila,
wyjaśnia zadania KEDYW-u AK,
przedstawia portret zbiorowy uczestników akcji i etos środowiska
konspiracyjnego KEDYW-u AK.

Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
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1.

Zbierz i przedstaw informacje o powojennych losach generał Nila i uczestników
akcji.

37. Polska w planach Stalina w lalach 1941-1944
Cel ogólny:
Poznanie celów i działań Józefa Stalina zmierzających do stworzenia alternatywnego
wobec Polskiego Rządu na emigracji i Polskiego Państwa Podziemnego
komunistycznego ośrodka władzy w Polsce.
Treści:
 Stosunki Stalina z polskim rządem na wychodźstwie 1941-1943.
 Budowa komunistycznych struktur politycznych i wojskowych w okupowanej Polsce
(Polskiej Partii Robotniczej, Gwardii Ludowej, Armii Ludowej, Krajowej Rady
Narodowej, Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego).
 Budowanie polskich struktur wojskowych u boku Armii Czerwonej oraz struktur dla
komunistów polskich w ZSRR (Związku Patriotów Polskich w ZSRR, Armia
Berlinga, Centralnego Biura Komunistów Polskich w ZSRR).
 Geneza, skład polityczny i program Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego.
Tematy (zagadnienia):


Polska w planach Stalina 1941-1944:
 dlaczego Stalin zgodził się na opuszczenie ZSRR przez Armię generała
Andersa?
 czy Stalinowi udało się zrekonstruować partię komunistyczną w Polsce?
 dlaczego w kwietniu 1943 r. Stalin zerwał stosunki dyplomatyczne
z polskim rządem generała Władysława Sikorskiego?
 czy istniał związek między strategią Stalina wobec Polski a rozwojem
wydarzeń militarnych na froncie wschodnim?
 czy sprawa polska, przy braku poparcia ze strony Stalina od 1943 r. dla
polskiego rządu na emigracji, miała szanse na rozstrzygnięcie po myśli
polskiego Londynu i podziemia akowskiego w Kraju?
 jaką rolę w realizacji programu komunizacji Polski przypisał Stalin PKWNowi?
 dlaczego Powstanie Warszawskie, z punktu widzenia interesów ZSRR
w Polsce, było wydarzeniem korzystnym?
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Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:
o

o

o

o

o

Przypomnienie podstawowych informacji z zajęć Polska w planach Lenina [patrz
Karta programowa nr 4] i wyjaśnienie przyczyn porażki planu Lenina (rozmowa
nauczająca/mini wykład).
Wyjaśnienie nazw komunistycznych struktur politycznych i wojskowych
w okupowanej Polsce i ich miejsca w strategii Stalina (praca w grupach/
dyskusja).
Wyjaśnienie nazw polskich struktur wojskowych oraz struktur dla komunistów
polskich w ZSRR i ich miejsca w strategii Stalina wobec Polski (praca w
grupach/dyskusja).
Przedstawienie genezy, składu politycznego i programu Polskiego Komitetu
Wyzwolenia Narodowego (praca z materiałami źródłowymi -zamieszczonymi w epodręczniku – praca w grupach pod kierunkiem).
Wyjaśnienie stanowiska Stalina wobec polskiego rządu na emigracji, Polskiego
Państwa Podziemnego, Armii Krajowej i Powstania Warszawskiego (burza
mózgów/rozmowa nauczająca).

Osiągnięcia uczniów. Uczeń:
 wyjaśnia polityczne i militarne przyczyny powodzenia strategii Stalina wobec
Polski Wyjaśnia nazwy komunistycznych struktur politycznych i wojskowych
w okupowanej Polsce i nazw polskich struktur wojskowych oraz struktur dla
komunistów polskich w ZSRR,
 wyjaśnia genezy i zasadnicze elementy programu Polskiego Komitetu
Wyzwolenia Narodowego,
 wyjaśnienia stanowiska Stalina wobec polskiego rządu na emigracji, Polskiego
Państwa Podziemnego, Armii Krajowej i Powstania Warszawskiego.
Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
1.

2.

3.

Stalin był mistrzem manipulacji językowych. Wyjaśnij, dlaczego dla
reaktywowanej przez siebie partii komunistycznej w Polsce przyjął nazwę Polska
Partia Robotnicza, a dla rządu komunistycznego w Polsce przyjął nazwę Polski
Komitet Wyzwolenia Narodowego?
Przeczytaj zamieszczone w e-podręczniku fragmenty pochodzące z manifestu tzw.
Komitetu białostockiego z 1920 r. i fragmenty z manifestu Polskiego Komitetu
Wyzwolenia Narodowego z 1944 r. a następnie dokonaj porównania celów,
przyjętych metod komunizacji Polski i osiągniętych efektów.
Przygotuj głos w dyskusji/debacie: Zbrodnia katyńska to mord założycielski dla
tworzonego przez Stalina komunistycznego ośrodka władzy w Polsce.
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38. Sprawa polska na konferencji w Teheranie
Cel ogólny:
Poznanie międzynarodowych uwarunkowań konferencji teherańskiej i jej ustaleń
w sprawie polskiej.
Treści:
 Mapa działań wojennych w Europie i na świecie jesienią 1943 r.
 Koncepcje aliantów zachodnich w sprawie polskiej.
 Stanowisko polskiego rządu na emigracji i stanowisko polskich komunistów
u boku Stalina i w Kraju.

Tematy (zagadnienia):








Sytuacja militarna jesienią 1943 r. i sytuacja polityczno-wojskowa na ziemiach
polskich.
Stanowisko polskiego rządu w Londynie w sprawie powojennych granic Polski.
Stanowisko polskich komunistów w sprawie powojennych granic Polski.
Wizje Europy powojennej w koncepcjach politycznych W. Churchilla, F. D.
Roosevelta i J. Stalina.
Skąd Stalin wziął pomysł „linii Curzona”?
Czy sprawa polska dzieliła Aliantów jesienią 1943 r.?
Stanowisko „Wielkiej Trójki” w sprawie polskiej i ustalenia teherańskie.

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:
o
o
o
o
o

Przedstawienie stanu działań wojennych w Europie i na świecie jesienią 1943 r.
(praca w grupach z mapą).
Wyjaśnienie koncepcji aliantów zachodnich i Stalina w sprawie polskiej
i w sprawie Europy Środkowo-Wschodniej (rozmowa nauczająca).
Wyjaśnienie politycznych okoliczności podjęcia decyzji o akcji „Burza” na
ziemiach wschodnich II RP (metaplan).
Wyjaśnienie historycznych uwarunkowań propozycji przebiegu wschodniej
granicy Polski wg „linii Curzona” (mini wykład).
Wyjaśnienie stanowiska „Wielkiej Trójki” w sprawie polskiej i przedstawienie
ustaleń teherańskich (metaplan).

Osiągnięcia uczniów. Uczeń:
 odczytuje z mapy przebieg frontu wschodniego jesienią 1943 r.,
 wyjaśnia, w jakim stopniu sukcesy militarne Stalina warunkowały ustępstwa
w sprawie polskiej aliantów zachodnich,
 przedstawia stan wiedzy strony polskiej (rządu na obczyźnie) na temat ustaleń
teherańskich w sprawie polskiej,
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 przedstawia stan wiedzy komunistów polskich u boku Stalina na temat ustaleń
teherańskich,
 wyjaśnia polityczne okoliczności podjęcia decyzji o akcji „Burza”,
 ocenia następstwa ustaleń teherańskich dla Europy Środkowo-Wschodniej
i Polski.
Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
1.
2.

Przygotowanie głosu w dyskusji/debacie: Rok 1943 był kluczowy dla losów
sprawy polskiej podczas II wojny światowej.
Wyjaśnij okoliczności pojawienia się propozycji „linii Curzona” w grudniu 1919 r.
i lipcu 1920 r. – co wtedy oznaczała ta propozycja, kto zgłaszał tę propozycję
i jakie były cele pomysłodawcy.

39. Powstanie Warszawskie
Cel ogólny:
Poznanie uwarunkowań, przebiegu i następstw Powstania Warszawskiego.
Treści:
 Uwarunkowania polityczne i wojskowe
Warszawskiego.
 Główne etapy Powstania Warszawskiego.
 Następstwa klęski Powstania Warszawskiego.

decyzji

o

wybuchu

Powstania

Tematy (zagadnienia):






Kto i dlaczego podjął decyzję o wybuchu Powstania Warszawskiego?
Historia alternatywna - Co by było gdyby w sierpniu 1944 r. nie wybuchło
Powstanie w Warszawie?
Spory o ocenę Powstania Warszawskiego.
Wielkie mity polskiej historii XX wieku – Powstanie Warszawskie 1944 r.
Dlaczego Muzeum Powstania Warszawskiego powstało dopiero w 2004 r.?
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Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:
o

o
o

o

o

o

o

Przebieg Powstania Warszawskiego analizowany na planie Warszawy – główne
etapy lub śladami wybranego oddziału – materiały w e-podręczniku - (praca w
grupach, praca pod kierunkiem/rozmowa).
Ocena decyzji o wybuchu powstania warszawskiego (debata).
Odczytanie i interpretacja materiałów propagandowych i ocen powstania
warszawskiego w Polsce Ludowej (analiza materiałów ikonograficznych
i tekstowych, praca w grupach, praca pod kierunkiem/dyskusja).
Analiza materiałów fotograficznych i filmowych odnoszących się do powstania
warszawskiego – materiały w e-podręczniku - (analiza materiałów
dokumentalnych, praca pod kierunkiem/rozmowa).
Analiza realiów powstania warszawskiego w wybranych scenach z filmów
fabularnych – materiały w e-podręczniku - (analiza materiałów filmowych, praca
pod kierunkiem/rozmowa).
Analiza realiów historycznych w tekstach literackich odnoszących się do
powstania warszawskiego – materiały w e-podręczniku - (analiza tekstów, praca
w grupach/rozmowa).
Poszukiwanie pamiątek rodzinnych i środowiskowych – śladów pamięci po
powstaniu warszawskim i powstańcach wokół nas (prezentacja/rozmowa).

Osiągnięcia uczniów. Uczeń:
 wyjaśnia sytuację międzynarodową w lipcu 1944 r. i okoliczności podjęcia decyzji
o wybuchu powstania w Warszawie,
 wyjaśnia krajowe uwarunkowania decyzji o wybuchu powstania w Warszawie –
nastroje w Warszawie, powstanie 22 lipca 1944 PKWN, pochód Armii Czerwonej,
 przedstawia współczesne wydarzeniom sierpnia 1944 r. krytyczne opinie o
decyzji wybuchu powstania w Warszawie np. generała Władysława Andersa,
 rozpoznaje postaci Tadeusza Bora-Komorowskiego, Stanisława Jankowskiego,
 analizuje na planie Warszawy przebieg głównych etapów walk w Warszawie,
 przygotowuje własne stanowisko w debacie nad oceną decyzji o wybuchu
Powstania Warszawskiego,
 wyjaśnia różnorodne następstwa Powstania Warszawskiego [polityczne,
militarne, cywilizacyjne, demograficzne - np. dla Polskiego Państwa Podziemnego
i obozu londyńskiego, dla tzw. władzy ludowej w Polsce - komunistów polskich
i ich radzieckich mocodawców, dla kulturowego rozwoju Warszawy i Polski, dla
powojennej losów Polski, dla losów pokolenia Kolumbów urodzonego ok. 1920 r.]
(burza mózgów/debata).
Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
1.
2.

Notatka z wirtualnej wizyty w Muzeum Powstania Warszawskiego (strona
internetowa MPW - e-mail: kontakt@1944.pl).
Notatka/informacja na temat sposobu przedstawienia Powstania Warszawskiego
w podręcznikach szkolnych/pracach o II wojnie światowej w kraju twojego
pobytu/zamieszkania.
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40. Sprawa polska na konferencji w Jałcie
Cel ogólny:
Poznanie międzynarodowych uwarunkowań konferencji jałtańskiej, jej ustaleń w
sprawie polskiej oraz następstw tych decyzji.
Treści:
 Mapa działań wojennych w Europie i na świecie w lutym 1945 r.
 Koncepcje aliantów zachodnich w sprawie polskiej w 1945 r.
 Stanowisko polskiego rządu na emigracji i stanowisko Rządu Tymczasowego
(polskich komunistów) w sprawie polskiej granicy zachodniej.
Tematy (zagadnienia):









Sytuacja militarna w Europie i na świecie w lutym 1945 r.
Sytuacja polityczno-wojskowa na ziemiach polskich po zajęciu Warszawy przez
Armię Czerwoną.
Stanowisko polskiego rządu w Londynie w sprawie powojennych granic Polski.
Stanowisko polskich komunistów w sprawie powojennych granic Polski.
Wizje Europy powojennej w koncepcjach politycznych W. Churchilla, F. D.
Roosevelta i J. Stalina.
Koncepcja polityczna aliantów w sprawie polskiego rządu i wyborów do sejmu w
powojennej Polsce.
Czy sprawa polska dzieliła Aliantów w lutym 1945 roku?
Stanowisko „Wielkiej Trójki” w sprawie polskiej i ustalenia jałtańskie.

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:
o
o

o
o
o
o

Przedstawienie stanu działań wojennych w Europie i na świecie w lutym 1945 r.
(praca w grupach z mapą).
Wyjaśnienie koncepcji aliantów zachodnich i Stalina na konferencji krymskiej w
sprawie polskiej i w sprawie Europy Środkowo-Wschodniej (rozmowa
nauczająca).
Wyjaśnienie politycznych okoliczności podjęcia decyzji o utworzeniu
Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej (mini wykład).
Wyjaśnienie historycznych i politycznych uwarunkowań propozycji przebiegu
zachodniej granicy Polski (mini wykład).
Wyjaśnienie stanowiska „Wielkiej Trójki” w sprawie polskiej i przedstawienie
ustaleń jałtańskich (metaplan).
Wyjaśnienie racji politycznych Roosevelta, Churchilla i Stalina – sprawa polska
widziana z Waszyngtonu, Londynu i Kremla (burza mózgów).

Osiągnięcia uczniów. Uczeń:
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 odczytuje z mapy przebieg tronu wschodniego w lutym 1945 r.,
 wyjaśnia, w jakim stopniu sukcesy militarne Stalina na przełomie 1944/1945
warunkował ustępstwa w sprawie polskiej aliantów zachodnich,
 przedstawia zasadnicze ustalenia konferencji jałtańskiej w sprawie polskiej,
 ocenia następstwa ustaleń jałtańskich dla Europy Środkowo-Wschodniej i Polski,
 wyjaśnia następstwa ustaleń jałtańskich dla polskiego rządu w Londynie, dla
Polskiego Państwa Podziemnego i jego cywilnych i wojskowych struktur, dla
polskich komunistów.
Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
1.
2.

Przygotowanie głosu w dyskusji/debacie: W 1945 r. alianci zachodni złamali
swoje zobowiązania wobec polskiego sojusznika i odstąpili Polskę Stalinowi.
Wyjaśnij, jak w podręcznikach szkolnych do historii, których używasz w kraju
swojego pobytu/zamieszkania przedstawiane są konferencje w Teheranie i Jałcie,
i jak oceniane są decyzje tych konferencji w sprawie Europy ŚrodkowoWschodniej i w sprawie Polski.

41. Polska po II wojnie światowej – zmiany terytorialne.
Cel ogólny:
Zrozumienie uwarunkowań politycznych zmiany granic Polski po II wojnie światowej,
poznanie ich zasięgu oraz społecznych konsekwencji.
Treści:
 Zmiany terytorialne po II wojnie światowej – międzynarodowe uwarunkowania.
 Nowy kształt granic powojennej Polski – zasięg i bilans zmian terytorialnych.
 Skutki bezpośrednie i długofalowe zmian granic Polski.
Tematy (zagadnienia):




Granice powojennej Polski w koncepcjach politycznych Rządu Polskiego na
wychodźstwie, PKWN oraz Wielkiej Trójki.
Ustalenia międzynarodowe w sprawie granic Polski.
Zasięg i charakter zmian terytorialnych Polski po II wojnie światowej.
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Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:
o

o

o

Przedstawienie uwarunkowań politycznych zmian granic powojennej Polski (mini
wykład/rozmowa odwołująca się do wiadomości zdobytych przez Uczniów na
wcześniejszych zajęciach).
Przedstawienie stanowiska mocarstw Wielkiej Trójki i delegacji polskiej w
sprawie granic podczas konferencji w Poczdamie (analiza i interpretacja tekstów
źródłowych).
Charakterystyka zmian kształtu terytorialnego Polski po II wojnie światowej
(rozmowa/ praca z mapą).

Osiągnięcia uczniów. Uczeń:
 wskazuje granice państwa polskiego po II wojnie światowej,
 porównuje obszar Polski w 1939 oraz 1945 r., wskazując ziemie utracone oraz
nabytki terytorialne,
 wyjaśnia bezpośrednie następstwa zmiany granic Polski po II wojnie światowej,
 wskazuje główne kierunki ruchów ludnościowych po II wojnie i wyjaśnia ich
przyczyny oraz następstwa,
 identyfikuje w lokalnym środowisku ślady powojennych migracji i przesiedleń,
uwzględniając emigrację polityczną.
Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
1.

Sporządź bilans zmian stanu zaludnienia Polski w latach 1939 – 1946,
wykorzystując dane statystyczne.
2. Przedstaw zmiany kształtu terytorialnego Polski po II wojnie światowej na tle
zmian terytorialnych w Europie.
42. Społeczeństwo Polski po II wojnie światowej
Cel ogólny:
Zrozumienie zasięgu i charakteru zmian społecznych, będących wynikiem II wojny
światowej.
Treści:
 Struktura społeczna i narodowościowa Polski po II wojnie światowej.
 Zasięg i charakter zmian społeczno – narodowościowych.
Tematy (zagadnienia):





Demograficzne następstwa polityki okupantów i działań wojennych.
Emigracja polityczna – kierunki i zasięg.
Migracje i przesiedlenia – zasięg i demograficzne konsekwencje.
Struktura demograficzno – społeczna Polski po II wojnie światowej.

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:
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o

o

o
o
o

o
o

Przedstawienie strat demograficznych poniesionych przez społeczeństwo polskie
w wyniku polityki okupantów i działań wojennych (mini wykład/rozmowa
z wykorzystaniem danych statystycznych, odwołująca się do zdobytej wcześniej
wiedzy).
Wyjaśnienie przyczyn i przedstawienie głównych kierunków emigracji politycznej
po
II wojnie światowej (rozmowa/praca z mapą).
Charakterystyka zmian demograficznych, będących następstwem zmiany kształtu
terytorialnego Polski na tle europejskim (rozmowa/praca z mapą).
Współczesne spory o powojenne migracje i przesiedlenia (dyskusja z
wykorzystaniem zebranych wcześniej materiałów prasowych i audiowizualnych).
Omówienie struktury narodowościowej społeczeństwa polskiego po II wojnie
światowej, porównanie z okresem przedwojennym - analiza i interpretacja
danych
statystycznych
z wykorzystaniem odpowiednich tabel z Małego Rocznika Statystycznego 1939
oraz Małego Rocznika Statystycznego 1949.
Charakterystyka zmian struktury demograficzno – społecznej Polski po II wojnie
światowej (mini wykład/praca z mapą/analiza danych statystycznych).
Odwołanie się do wiedzy rodzinnej i środowiskowej (wywiad/pamiątki
/prezentacja).

Osiągnięcia uczniów. Uczeń:
 omawia zmiany demograficzne w Polsce po II wojnie światowej, uwzględniając
straty wojenne, migracje, emigrację,
 wskazuje główne kierunki ruchów ludnościowych po II wojnie światowej,
 omawia zasięg i wielkość powojennych migracji na ziemiach polskich na tle
ruchów ludnościowych w Europie,
 wykorzystując dane statystyczne charakteryzuje strukturę narodowościową
Polski
po
II wojnie światowej,
 wykorzystując dane statystyczne porównuje strukturę narodowościową
powojennej Polski i II RP.
Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
1.

2.

Wykorzystując zebrane samodzielnie informacje z różnych źródeł przedstaw
argumenty zwolenników i przeciwników budowy Centrum Wypędzonych w
Berlinie.
Ruchy ludnościowe w powojennej Polsce nazywane są niekiedy ‘Wielką
wędrówką narodów.’ Odwołując się do zdobytych już informacji przedstaw
argumenty uzasadniające to określenie.

43. Straty kulturalne Polski w czasie II wojny światowej i bezpośrednio po wojnie
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Cel ogólny:
Poznanie wielkości i zasięgu strat, jakie poniosła kultura polska w wyniku działań
wojennych oraz polityki okupantów.
Treści:
 Straty kultury polskiej w czasie II wojny światowej.
 Następstwa strat poniesionych przez kulturę polską.
Tematy (zagadnienia):




Zniszczenia materialne kultury polskiej.
Straty demograficzne wśród ludzi kultury.
Społeczno-polityczne i cywilizacyjne konsekwencje strat poniesionych przez
kulturę polską.

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:
o

o

o

Przedstawienie założeń polityki obu okupantów wobec środowisk kulturalnych
i ludzi kultury (rozmowa, odwołująca się do wiadomości zdobytych wcześniej
przez uczniów).
Analiza danych statystycznych oraz innych materiałów zawierających informacje
na temat zniszczeń i strat osobowych (praca w grupach z wykorzystaniem
materiałów z e-podręcznika).
Charakterystyka bezpośrednich następstw strat poniesionych przez środowiska
twórcze (rozmowa z wykorzystaniem materiałów z e-podręcznika).

Osiągnięcia Uczniów. Uczeń:
 wykorzystując dane statystyczne, przedstawia wielkość i zasięg zniszczeń
materialnych, jakie poniosła kultura polska w czasie II wojny,
 odwołując się do materiałów statystycznych, omawia straty poniesione przez
środowiska twórcze w czasie wojny i bezpośrednio po jej zakończeniu,
 omawia bezpośrednie skutki strat poniesionych przez kulturę polską,
 charakteryzuje stan kultury polskiej u zarania nowej Polski.
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Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
Prezentacja/notatka:
1. Zbierz samodzielnie informacje z różnych źródeł a następnie scharakteryzuj
straty, jakie poniosła kultura polska w regionie/ mieście, z którego pochodzisz lub
innym, wybranym przez Ciebie miejscu. Uwzględnij skalę strat, okoliczności, w
jakich do nich doszło, dziedziny, które ucierpiały najbardziej.
44. Sytuacja gospodarczo-społeczna Polski po II wojnie światowej
Cel ogólny:
Poznanie założeń, sposobów realizacji oraz następstw polityki ekonomicznospołecznej komunistycznej władzy w pierwszych latach po II wojnie światowej.
Treści:
 Stan gospodarki polskiej u schyłku w pierwszych miesiącach po II wojnie
światowej.
 Reformy społeczno-ekonomiczne nowej władzy.
 Odbudowa kraju ze zniszczeń i zagospodarowywanie Ziem Zachodnich.
Tematy (zagadnienia):








Straty gospodarcze Polski w wyniku okupacji i działań wojennych.
Sytuacja ekonomiczno - społeczna na Ziemiach Zachodnich.
Reforma rolna – zasady, przebieg, ekonomiczno-społeczne następstwa.
Nacjonalizacja przemysłu - zasady, przebieg i następstwa.
Początki planowania gospodarczego.
Zagospodarowywanie Ziem Zachodnich.
Metody i formy komunistycznej propagandy wspierającej politykę ekonomiczną
władz.

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:
o

o
o
o

Charakterystyka strat i poniesionych przez gospodarkę polską w wyniku polityki
okupantów, działań wojennych, zmiany granic (mini wykład/rozmowa
odwołująca się do wiadomości zdobytych przez Uczniów na wcześniejszych
zajęciach/praca z mapą).
Charakterystyka „polityki gospodarczej” Armii Czerwonej na terenach byłej
Rzeszy i jej konsekwencji dla stanu polskiej ekonomii.
Przedstawienie zasad reformy rolnej i nacjonalizacji przemysłu (mini
wykład/rozmowa) oraz ich bezpośrednich konsekwencji.
Charakterystyka działań podjętych przez nowe władze w celu odbudowy kraju ze
zniszczeń i przedstawienie zasad 3-letniego planu odbudowy (mini
wykład/analiza
i interpretacja materiałów ikonograficznych o charakterze propagandowym).
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o

o

Przedstawienie polityki zagospodarowywania Ziem Zachodnich oraz wyjaśnienie
propagandowej roli tej akcji w polityce władz komunistycznych (mini
wykład/rozmowa/ analiza i interpretacja materiałów źródłowych o charakterze
propagandowym).
Charakterystyka warunków życia ludności po zakończeniu wojny (analiza źródeł
pisanych i materiału ikonograficznego).

Osiągnięcia ucznia. Uczeń:
 omawia zniszczenia i straty gospodarcze poniesione przez Polskę w czasie II
wojny
i bezpośrednio po wojnie, objaśniając ich skalę oraz konsekwencje,
 przedstawia działania podjęte w celu odbudowy kraju ze zniszczeń,
uwzględniając politykę nowych władz, inicjatywy Kościoła oraz akcje społeczne,
 wyjaśnia zasady oraz bezpośrednie i długofalowe konsekwencje reformy rolnej
i nacjonalizacji przemysłu,
 charakteryzuje na wybranych przykładach metody, formy i treści komunistycznej
propagandy dotyczącej Ziem Zachodnich,
 przedstawia założenia trzyletniego planu odbudowy oraz jego rezultaty,
 charakteryzuje komunistyczną wizję uspołecznienia gospodarki Polski,
 charakteryzuje założenia, przebieg i następstwa tzw. „bitwy o handel”.
Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
1.
2.

Porównaj zasady przeprowadzonej przez komunistów reformy rolnej i
nacjonalizacji przemysłu z programem PKWN.
Przedstaw bilans polityki ekonomicznej pierwszych lat po zakończeniu wojny.
Wskaż największe osiągnięcia i porażki.

45. „Polska lubelska” - przejęcie władzy przez komunistów i budowa podstaw „demokracji
ludowej” (1945-1948)
Cel ogólny:
Poznanie okoliczności i metod przejęcia władzy w Polsce przez komunistów.
Treści:
 Budowa podstaw komunistycznej władzy w Polsce.
 Rozprawa z opozycją i monopolizacja życia politycznego przez komunistów.
 Budowa aparatu terroru.
Tematy (Zagadnienia):




Powojenna Polska w programach Polskiego Państwa Podziemnego oraz
ośrodków komunistycznych.
Układ sił politycznych w Polsce w pierwszych miesiącach po zakończeniu wojny.
Główne nurty i partie polityczne w powojennej Polsce.
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Budowa podstaw komunistycznego aparatu represji.
Likwidacja zbrojnego podziemia niepodległościowego.
Likwidacja opozycji legalnej.
Umacnianie władzy komunistów w Polsce do 1948 na tle sytuacji
międzynarodowej.

Proponowane metody pracy i procedury ich osiągania:
o Charakterystyka różnych koncepcji i wizji wolnej Polski w programach Polskiego
Państwa Podziemnego oraz ugrupowań komunistycznych (rozmowa odwołująca
się do zdobytej wcześniej wiedzy).
o Przedstawienie decyzji konferencji Wielkiej Trójki w sprawie ustroju i systemu
politycznego powojennej Polski (rozmowa odwołująca się do zdobytej wcześniej
wiedzy).
o Przedstawienie sytuacji na polskiej scenie politycznej po zakończeniu wojny –
charakterystyka głównych nurtów politycznych i ugrupowań (mini
wykład/rozmowa),
o Przedstawienie głównych nurtów, zasięgu i form działania nielegalnej opozycji
oraz zbrojnego podziemia polskiego i obcego (mini wykład).
o Przedstawienie układu sił europejskich po zakończeniu II wojny światowej, ze
szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Europie Środkowej (mini wykład/praca
z mapą).
o Charakterystyka instytucji i metod komunistycznego terroru w Polsce (mini
wykład).
o Charakterystyka działań komunistów w celu monopolizacji życia politycznego
w Polsce (mini wykład/rozmowa/analiza i interpretacja materiałów źródłowych
o charakterze propagandowym.
Materiały:
http://www.ipn.gov.pl/wai/pl/351/4474/30_XI_1946_r_Warszawa_Wytyczne_Panst
wowego_Komitetu_Bezpieczenstwa_dotyczace_zwa.html
Osiągnięcia uczniów. Uczeń:
 wymienia główne nurty polityczne na ziemiach polskich po II wojnie światowej,
charakteryzuje ich program oraz stosunek do komunistów,
 wymienia główne postacie polskiej sceny politycznej w pierwszych latach po II
wojnie światowej,
 charakteryzuje zasięg, formy działania oraz znaczenie zbrojnego podziemia
niepodległościowego,
 wyjaśnia przyczyny oraz bezpośrednie i długofalowe następstwa akcji „Wisła”,
 przedstawia cele, przebieg, rezultaty i następstwa tzw. referendum ludowego,
 odwołując się do wybranej ikonografii i innych typów źródeł charakteryzuje
walkę propagandową komunistów z opozycją – formy, wykorzystywane środki,
treści,
 omawia okoliczności, przebieg i rezultaty wyborów do sejmu ustawodawczego,
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 przedstawia główne założenia tzw. małej konstytucji.
Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
1.
2.

Zdaniem wielu historyków, w latach 1944-1948 dokonała się w Polsce rewolucja
społeczna. Podaj argumenty za lub przeciw tej tezie.
Rozważ, czy w Polsce doszło w latach czterdziestych do wojny domowej. Podaj
argumenty wspierające Twoją opinię.

46. Społeczeństwo polskie w nowych realiach politycznych – próby przystosowania
Cel ogólny:
Poznanie różnych postaw społeczeństwa polskiego wobec komunistycznej władzy
oraz zrozumienie ich uwarunkowań.
Treści:
 Polityka społeczna komunistycznej władzy.
 Społeczne zaplecze komunistycznych rządów.
 Ludzie Kościoła wobec nowej władzy.
Tematy (Zagadnienia):








Wizja nowego społeczeństwa i nowego porządku społecznego w deklaracjach
władz komunistycznych.
Polityka władz komunistycznych wobec różnych grup społecznych.
Osiągnięcia polityki społecznej.
Środowiska wspierające nową władzę.
Środowiska kontestujące.
Polityka komunistów wobec Kościoła w pierwszych latach po wojnie.
Postawa ludzi Kościoła wobec władz komunistycznych.
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Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:
o

o
o

o

o
o
o

Charakterystyka koncepcji społecznych komunistycznych władz na podstawie
materiałów propagandowych i oficjalnych dokumentów (prac w
grupach/rozmowa - fragmenty tekstów w e-podręczniku),
Charakterystyka polityki komunistycznych władz wobec różnych grup
społecznych (mini wykład/rozmowa),
Charakterystyka działań podjętych w celu likwidacji analfabetyzmu, ocena ich
zasięgu
i skuteczności (praca pod kierunkiem - analiza i interpretacja źródeł
statystycznych załączonych w e-podręczniku),
Przedstawienie osiągnięć polityki społecznej pierwszych lat po wojnie i
charakterystyka grup społecznych, które były „beneficjentami” nowego systemu
politycznego (mini wykład/dyskusja).
Omówienie założeń polityki władz wobec duchowieństwa i Kościoła oraz ich
realizacji (mini wykład).
Prezentacja postaci i dokonań kardynała Augusta Hlonda (prezentacja
materiałów przygotowanych wcześniej przez uczniów).
Przedstawienie stanowiska Kościoła wobec działań nowej władzy (analiza i
interpretacja materiałów – fragmenty w e-podręczniku).

Osiągnięcia uczniów. Uczeń:
 charakteryzuje główne cele polityki społecznej władz,
 przedstawia położenie różnych grup społecznych w pierwszych latach po wojnie
i porównuje je z okresem przed 1939 r.,
 wykorzystując materiały statystyczne, charakteryzuje i ocenia postępy
alfabetyzacji społeczeństwa po wojnie,
 charakteryzuje politykę władz wobec duchowieństwa i instytucji kościelnych,
uwzględniając jej ewolucję w latach 1945 – 1948,
 omawia postawę władz kościelnych wobec nowych granic i nowego systemu
władzy,
 przedstawia postać i najważniejsze dokonania kardynała Augusta Hlonda,
 charakteryzuje pierwsze próby komunistycznej dywersji w szeregach Kościoła.
Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
1.
2.

Wyjaśnij przyczyny zwycięstwa władzy komunistycznej w Polsce w latach 1945 –
1948, uwzględniając uwarunkowania wewnętrzne i międzynarodowe.
Scharakteryzuj postawę Kościoła wobec wydarzeń w Polsce w latach 1945 – 1948
i przedstaw jej polityczne i społeczne uwarunkowania.
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47. Komunistyczne władze w walce w bohaterami Polskiego Państwa Podziemnego
Cel ogólny:
Poznanie celów i metod walki komunistycznych władz z uczestnikami wojennej
konspiracji oraz biografii bohaterów, którzy stracili życie z rąk komunistów.
Treści:
 Polityka komunistycznych władz wobec byłych żołnierzy Armii Krajowej i
uczestników cywilnej konspiracji.
 Walka propagandowa i represje.
 Procesy polityczne i ich bohaterowie.
Tematy (Zagadnienia):








Instytucje aparatu terroru i komunistycznych represji.
System prawny i organizacja sądownictwa w pierwszych latach po II wojnie
światowej.
Cele i realizacja aktów o amnestii.
Proces Kazimierza Pużaka i działaczy PPS – WRN.
Witold Pilecki – postać i dokonania.
Emil Fieldorf „Nil” – postać, dokonania.
Bohaterowie wśród najbliższych – odwołanie do tradycji rodzinnej i
środowiskowej.

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:
o
o
o
o

o

o

Charakterystyka przepisów i norm wprowadzonych przez komunistyczne władze
w celu legalizujących prowadzany terror i represje (mini wykład).
Przedstawienie głównych zasad organizacji sądownictwa w powojennej Polsce i
jego miejsca w systemie terroru i komunistycznych represji (mini wykład).
Omówienie okoliczności i przebiegu procesu Kazimierza Pużaka oraz działaczy
PPS – WRN (rozmowa).
Prezentacja biografii, wojennych i powojennych dokonań Witolda Pileckiego oraz
przebiegu jego procesu (prezentacja materiałów zebranych wcześniej przez
uczniów/ prezentacja fragmentów przedstawienie teatru TVP, pt. Śmierć
rotmistrza Pileckiego, reż. Ryszard Bugajski – dvd lub e-podręcznik/dyskusja).
Prezentacja biografii, wojennych i powojennych losów gen. Augusta Emila
Fieldorfa „Nila” (prezentacja materiałów zebranych wcześniej przez
uczniów/prezentacja fragmentów filmu pt. Generał „Nil”, reż. Ryszard Bugajski, dvd lub e-podręcznik/ dyskusja).
Prezentacja pamiątek, materiałów odwołujących się do dziejów i przeżyć
rodzinnych bądź znanego uczniowi środowiska.

Osiągnięcia Ucznia. Uczeń:
 przedstawia przepisy legalizujące stosowane przez władze represje,
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 charakteryzuje miejsce wymiaru sprawiedliwości w systemie komunistycznego
terroru,
 wyjaśnia genezę i okoliczności procesu PPS – WRN,
 przedstawia najważniejsze fakty z życia i działalności postaci przywoływanych na
zajęciach.
Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
Notatka/prezentacja
1. Zarówno Witold Pilecki jak i gen. Emil Fieldorf „Nil” przez wiele lat byli
postaciami, znanemu jedynie wąskiemu gronu historyków. Zbierz informacje, w
jaki sposób przywracano pamięć o obu bohaterach i należne im miejsce w historii
Polski. Odwołaj się m.in. do materiałów publikowanych w Internecie przez IPN,
Muzeum Historii Polski, Ośrodek „Karta”.
Materiały:
www.pilecki.ipn.gov.pl
48. Sowietyzacja Polski i stalinizm
Cel ogólny:
Zrozumienie, na czym polegała sowietyzacja Polski po II wojnie światowej.
Treści:
 Główne etapy sowietyzacji życia politycznego, społeczno - gospodarczego w
Polsce.
 Środki realizowania polityki sowietyzacji.
 Miejsce Polski w systemie państw zależnych od ZSRR.
Tematy (zagadnienia):





Konsolidacja komunistycznej władzy.
Sowietyzacja gospodarki.
Powstanie PRL.
Polska jako część bloku wschodniego.

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:
o
o

o

Przedstawienie sytuacji w obozie władzy komunistycznej po 1948 r. (mini
wykład).
Omówienie okoliczności, zasad i następstw zmian wprowadzanych przez
komunistyczne władze w przemyśle, rolnictwie i handlu (mini wykład/analiza i
interpretacja materiałów źródłowych).
Przedstawienie zasad ustrojowych PRL, sformułowanych w konstytucji z 1952 r.
(rozmowa/analiza i interpretacja materiałów źródłowych).
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Osiągnięcia ucznia. Uczeń:
 wyjaśnia okoliczności i następstwa walki z odchyleniem prawicowo –
nacjonalistycznym w PZPR,
 podaje przykłady procesów politycznych i innych działań władz wymierzonych w
różne grupy społeczne,
 charakteryzuje zmiany w gospodarce, będące następstwem wprowadzania
radzieckich wzorów,
 wykorzystując materiały źródłowe charakteryzuje metody i formy walki z
Kościołem,
 ocenia konsekwencje ekonomiczne i społeczne pierwszych planów
gospodarczych,
 charakteryzuje zasięg i następstwa kolektywizacji rolnictwa,
 posługując się tekstem źródłowym charakteryzuje główne instytucje systemu
władzy państwowej PRL,
 wyjaśnia, na czym polegało uzależnienie powojennej Polski od ZSRR,
 synchronizuje wydarzenia z dziejów Polski z wydarzeniami w innych krajach tzw.
bloku wschodniego.
Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
1.

2.

Zdaniem wielu historyków rok 1948 wyznaczył koniec pierwszego etapu
sowietyzacji państwa polskiego. Przedstaw bilans tego procesu, wskaż dziedziny,
w których postępy sowietyzacji były największe.
W tekście konstytucji PRL wskaż te fragmenty, które już w chwili uchwalania
ustawy były jedynie „martwą literą”.

49. Nowa Huta - idealne miasto nowej Polski
Cel ogólny:
Poznanie założeń i realizacji budowy Nowej Huty - projektu wzorcowego miasta i
centrum przemysłowego socjalistycznej Polski oraz zjawisk społecznych
towarzyszących forsownej industrializacji kraju.
Treści:





Plan 6-letni i jego założenia.
Polityczne i gospodarcze przesłanki budowy Nowej Huty.
Budowa Nowej Huty – trudności i osiągnięcia.
Zjawiska społeczne towarzyszące forsownej industrializacji Polski.

Tematy (zagadnienia):



Dlaczego zbudowano Nową Hutę - polityczne i ekonomiczne przesłanki decyzji?
Wizja miasta i jej realizacja.
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Warunki pracy i życia codziennego w Nowej Hucie.
Plan sześcioletni – efekty gospodarcze i społeczne.
Nowa rola Nowej Huty – atrakcja turystyczna czy pomnik zniewolenia.

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:
o
o
o

o

o
o
o
o

Przedstawienie założeń planu 6-letniego (mini wykład).
Omówienie politycznych i ekonomicznych uwarunkowań decyzji o budowie
Nowej Huty (mini wykład/rozmowa).
Prezentacja założeń ideowych i urbanistycznych Nowej Huty (analiza materiałów
ikonograficznych zamieszczonych w e-podręczniku lub zebranych samodzielnie
przez Uczniów/praca w grupach).
Charakterystyka warunków życia w nowopowstającym mieście (analiza i
interpretacja fragmentów pamiętników - np. Pamiętniki młodzieży robotniczej.
Robotnicze pokolenia, Warszawa 1980).
Przedstawienie metod i form propagowania założeń i osiągnięć planu 6-letniego
– analiza i interpretacja materiałów źródłowych (praca pod kierunkiem).
Charakterystyka zjawisk społecznych towarzyszących industrializacji – awansu
społecznego chłopów i zmiany struktury społecznej (mini wykład).
Omówienie osiągnięć i negatywnych efektów wdrażania planu 6-letniego (mini
wykład/ rozmowa).
Dyskusja o aktualnej roli Nowej Huty w świadomości Polaków (praca w grupach).

Materiały:
Fragmenty filmu A. Wajdy Człowiek z marmuru, kronik filmowych, ikonografia np.
plakaty
Osiągnięcia Uczniów. Uczeń:
 przedstawia założenia oraz główne inwestycje planu 6-letniego,
 rozważa pozytywne i negatywne aspekty forsownej industrializacji podjętej w
ramach planu 6-letniego,
 omawia uwarunkowania ekonomiczne i polityczne budowy Nowej Huty,
 charakteryzuje założenia urbanistyczne Nowej Huty, wskazując inspiracje i
ideowe wzory nowoprojektowanego miasta,
 przedstawia uwarunkowania ekonomiczne oraz bezpośrednie i długofalowe
następstwa awansu społecznego chłopów.
Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
1.

2.

Jeden z pisarzy nazwał Nową Hutę „pierwszym socjalistycznym miastem w
Polsce.” Rozważ trafność tej opinii, odwołując się do materiałów źródłowych
wykorzystywanych na zajęciach.
Scharakteryzuj ruch tzw. przodowników pracy, uwzględniając wzory ideowe,
kontekst polityczny, zasięg, znaczenie ekonomiczne i funkcje propagandowe.
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50. Najwierniejszy uczeń Stalina – kult Bolesława Bieruta i jego sowieckie inspiracje
Cel ogólny:
Poznanie uwarunkowań, przejawów i znaczenia kultu jednostki w życiu społecznym
i politycznym powojennej Polski.
Treści:
 Kult wodza w dziejach Europy pierwszej połowy XX w.
 Mechanizmy tworzenia kultu wodza w Polsce na tle innych państw totalitarnych.
 Rola kultu jednostki w życiu społecznym i politycznym powojennej Polski.
Tematy (zagadnienia):





Kult wodza w państwach totalitarnej Europy.
Kult Stalina w powojennej Polsce.
Sowieckie inspiracje kultu Bolesława Bieruta.
Mechanizmy budowy kultu Bolesława Bieruta.

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:
o
o

o

o

Charakterystyka zjawiska „kultu wodza” w państwach autorytarnych i
totalitarnych na przykładzie Włoch, Niemiec, ZSRR (mini wykład/rozmowa).
Omówienie przejawów i form kultu Stalina w powojennej Polsce
(rozmowa/analiza
i interpretacja materiałów źródłowych – prasy z epoki, literatury, ikonografii,
materiałów filmowych; wybór w e-podręczniku).
Przedstawienie reakcji komunistycznej Europy, w tym Polski, na śmierć Stalina
(rozmowa/analiza i interpretacja materiałów źródłowych – prasy z epoki,
literatury, ikonografii, materiałów filmowych; wybór w e-podręczniku).
Charakterystyka głównych przejawów i metod umacniania kultu Bolesława
Bieruta (analiza materiałów źródłowych - praca w grupach; wybór w epodręczniku).
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Osiągnięcia Uczniów. Uczeń:
 charakteryzuje główne przejawy i formy kultu jednostki w Europie i Polsce
(w pierwszej połowie XX wieku), wykorzystując różnego typu materiały źródłowe,
 na wybranych przykładach omawia metody kształtowania kultu jednostki przez
komunistyczną propagandę,
 wyjaśnia rolę kultu wodza – Stalina i Bieruta - w umacnianiu władzy
komunistycznej
w Polsce.
Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
1.

2.

Odwołując się do wykorzystywanych na zajęciach materiałów źródłowych
porównaj formy i metody propagowania kultu Stalina i Bieruta w Polsce – wskaż
podobieństwa
i różnice.
Rozważ znaczenie kultu wodza dla realizacji komunistycznych planów
przebudowy mentalności społeczeństwa polskiego.

51. Totalitarny system władzy i sterowanie społeczeństwem
Cel ogólny:
Poznanie różnych form i metod oddziaływania komunistycznych władz na
świadomość społeczeństwa i zrozumienie długofalowych konsekwencji tych działań.
Treści:
 Terror polityczny i rządy bezprawia.
 Indoktrynacja społeczeństwa.
 Ideologizacja kultury.
Tematy (zagadnienia):




Rozbudowa aparatu bezpieczeństwa i form terroru po 1948 r.
Miejsce PZPR w systemie politycznym i życiu społecznym.
Metody, środki i cele indoktrynacji politycznej.

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:
o

o
o

Omówienie metod działania służb bezpieczeństwa i jej roli w państwie na
podstawie fragmentów relacji płk. Józefa Światły „Za kulisami bezpieki i partii.”(
praca z tekstem źródłowym – analiza i interpretacja).
Omówienie przykładów spektakularnych działań represyjnych podjętych wobec
różnych środowisk (mini wykład/rozmowa).
Charakterystyka form i metod walki z Kościołem (rozmowa z wykorzystaniem
fragmentów filmu Prymas. Trzy lata z tysiąclecia).
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o
o
o
o

o

Rozważania nad konsekwencjami masowego terroru dla życia społecznego
i świadomości Polaków (dyskusja).
Charakterystyka działań podjętych w celu sowietyzacji armii polskiej (mini
wykład).
Wyjaśnienie, na czym polegał proces umacniania roli PZPR w życiu społecznym
(mini wykład).
Charakterystyka różnych metod i form indoktrynacji prowadzonej przez
komunistyczne władze w latach pięćdziesiątych (analiza materiałów źródłowych/
praca w grupach/dyskusja).
Ocena skuteczności komunistycznej indoktrynacji (dyskusja).

Osiągnięcia uczniów. Uczeń:
 wyjaśnia, na czym polegała sowietyzacja armii polskiej,
 wyjaśnia, jakimi metodami służba bezpieczeństwa kontrolowała obywateli i ludzi
władzy PRL,
 charakteryzuje konsekwencje bezpośrednie i długofalowe społeczne następstwa
terroru politycznego w Polsce,
 charakteryzuje zjawisko dezintegracji społeczeństwa polskiego w latach
pięćdziesiątych i wyjaśnia jego uwarunkowania,
 wyjaśnia, na czym polegał monopol i dominacja PZPR w życiu społecznopolitycznym Polski,
 na wybranych przykładach charakteryzuje formy indoktrynacji młodzieży.
Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
1.
2.

Wymień zjawiska, świadczące o totalitarnym charakterze systemu politycznego w
Polsce w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych.
Scharakteryzuj system wartości i wzory postaw społecznych upowszechnianych
przez komunistyczną propagandę.

52. Nauka, kultura w powojennej Polsce i na emigracji
Cel ogólny:
Poznanie warunków rozwoju polskiej kultury i życia umysłowego w kraju oraz na
emigracji.
Treści:





Warunki rozwoju życia umysłowego i kultury polskiej w kraju.
Polityka kulturalna i oświatowa komunistycznych władz.
Intelektualiści i ludzie kultury wobec nowej władzy.
Rozwój kultury polskiej na wychodźstwie.

Tematy (zagadnienia):
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Edukacja i szkolnictwo w powojennej Polsce.
Nauka i kultura w służbie komunistycznej władzy – koncepcje i metody ich
realizacji.
Realizm socjalistyczny – założenia ideowe i estetyczne.
Polskie życie kulturalne na emigracji.

Proponowane metody pracy i procedury ich osiągania:
o

o
o

o

Omówienie zasad polityki edukacyjnej komunistycznych władz (rozmowa/analiza
i interpretacja materiałów źródłowych, w tym danych statystycznych z Małego
Rocznika Statystycznego 1949 r. oraz 1955 r.).
Charakterystyka warunków rozwoju nauki i kultury w okresie stalinizmu (mini
wykład/ rozmowa).
Prezentacja różnych przykładów dzieł realizmu socjalistycznego – analiza treści
na tle założeń ideowych (analiza i interpretacja materiałów źródłowych różnego
typu, ze szczególnym uwzględnieniem ikonografii oraz literatury pięknej).
Przedstawienie głównych ośrodków i osiągnięć polskiego życia umysłowego
i kulturalnego na wychodźstwie, ze szczególnym uwzględnieniem kraju
zamieszkania (rozmowa/prezentacje uczniowskie).

Osiągnięcia Uczniów. Uczeń:
 ocenia osiągnięcia państwa w dziedzinie likwidacji analfabetyzmu i wyjaśnia
polityczne następstwa,
 wyjaśnia, wykorzystując dane statystyczne, na czym polegała rewolucja
oświatowa
w Polsce po drugiej wojnie światowej,
 wyjaśnia genezę i znaczenie wykształcenia się tzw. nowej inteligencji,
 charakteryzuje metody i formy kontroli państwa nad kulturą i nauką,
 odwołując się do przykładów charakteryzuje zjawisko socrealizmu w kulturze i
sztuce,
 charakteryzuje działalność głównych ośrodków polskiego życia kulturalnego na
wychodźstwie, ze szczególnym uwzględnieniem kraju zamieszkania; identyfikuje
twórców działających w kraju zamieszkania oraz ich dzieła.
Sposób sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
1.

Rozważ, dlaczego intelektualiści i ludzie kultury w dużej liczbie poparli nowy
ustrój.
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53. Kryzys systemu stalinowskiego w Polsce
Cel ogólny:
Poznanie przyczyn kryzysu systemu stalinowskiego w Polsce i jego przejawów.
Treści





Społeczno – ekonomiczne uwarunkowania kryzysu systemu.
Dekompozycja obozu władzy.
Aktywizacja społeczeństwa.
Erozja systemu.

Tematy (zagadnienia):







Sytuacja ekonomiczna i warunki życia społeczeństwa w czasach stalinowskich.
Rywalizacja w obozie władzy.
Początki destalinizacji.
Zmierzch socrealizmu.
„Poemat dla dorosłych” i jego przesłanie.
„Po prostu” i jego rola.

Proponowane metody pracy i procedury ich osiągania:
o
o
o
o

o
o
o
o

o
o

Przedstawienie konsekwencji społeczno – ekonomicznych planu sześcioletniego
(mini wykład/rozmowa).
Charakterystyka warunków życia społeczeństwa polskiego w epoce stalinowskiej
(rozmowa/analiza i interpretacja materiałów źródłowych w e-podręczniku).
Omówienie przyczyn narastającego niezadowolenia społecznego (rozmowa).
Przedstawienie sytuacji w PZPR po śmierci Stalina i po XX Zjeździe KPZR (mini
wykład/ analiza i interpretacja materiałów źródłowych - fragmentów tzw. tajnego
referatu Chruszczowa).
Omówienie układu sił i rywalizacji w obozie władzy (mini wykład).
Charakterystyka pierwszych oznak łagodzenia stalinowskiego reżimu (mini
wykład/ rozmowa).
Charakterystyka zjawisk społecznych towarzyszących łagodzeniu systemu
politycznego (rozmowa).
Wyjaśnienie, na czym polegał rozdźwięk pomiędzy propagandową wizją
warunków życia w PRL a realiami - analiza i interpretacja fragmentów Poematu
dla dorosłych Adama Ważyka (praca w grupach/ praca ze źródłem, fragmenty
poematu w e- podręczniku).
Wyjaśnienie znaczenia wystawy Nowej Plastyki Polskiej Arsenał jako przełomu
sztuki socrealistycznej (dyskusja).
Dyskusja na temat znaczenia pisma „Po prostu” w procesie destalinizacji życia
społecznego i politycznego (dyskusja z odwołaniem do materiałów źródłowych –
fragmentów publikacji z pisma „Po prostu”).

90

Osiągnięcia Ucznia. Uczeń:
 omawia społeczne następstwa forsownej industrializacji w ramach planu 6 –
letniego,
 charakteryzuje warunki życia ludności w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych,
 wyjaśnia przyczyny wzrostu niezadowolenia społecznego, którego nie był w
stanie powstrzymać nawet wszechobecny terror,
 wyjaśnia powody narastającego niezadowolenia wśród szeregowych członków
partii,
 wyjaśnia znaczenie wydarzeń zachodzących w ZSRR po śmierci Stalina dla
rozwoju wypadków w Polsce,
 charakteryzuje układ sił i omawia walkę frakcyjną w PZPR po śmierci Bieruta,
 przedstawia pierwsze oznaki destalinizacji systemu politycznego,
 charakteryzuje różne formy aktywizacji społeczeństwa polskiego towarzyszące
łagodzeniu reżimu politycznego,
 omawia rolę pisma „Po prostu” w procesie destalinizacji życia społecznego w
Polsce,
 odwołując się do materiałów źródłowych charakteryzuje oblicze ideowe i
program środowiska „Po prostu”,
 wyjaśnia, na czym polegało znaczenie odejścia od kanonu sztuki socrealizmu.
Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
1.
2.

Scharakteryzuj sytuację rynkową w Polsce w okresie realizacji planu 6- letniego.
Rozważ, do jakiego stopnia rozwój wydarzeń w ZSRR po śmierci Stalina wpłynął
na sytuację w Polsce.

54. Bunt społeczeństwa – poznański czerwiec 1956 i jego następstwa
Cel ogólny:
Poznanie przyczyn, przebiegu i następstw tzw. wydarzeń poznańskich w czerwcu
1956 r.
Treści:
 Geneza, przebieg, bezpośrednie i długofalowe konsekwencje protestów
społecznych
w Poznaniu.
 Władze PRL wobec protestów.
 Poznański czerwiec i załamanie systemu stalinowskiego w Polsce.
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Tematy (zagadnienia):







Nastroje społeczne i geneza wybuchu protestu w Poznaniu.
Przebieg wydarzeń – walki uliczne i pacyfikacja buntu.
Reakcja władz na wydarzenia.
Romek Strzałkowski – najmłodsza ofiara wydarzeń.
„Wydarzenia poznańskie” czy” powstanie czerwcowe”?
Walka o pamięć o wypadkach w Poznaniu i o ich ofiarach.

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:
o
o
o
o
o

o
o
o

Charakterystyka nastrojów społecznych, będących następstwem fatalnej sytuacji
gospodarczej w kraju (rozmowa z odwołaniem do poprzednich zajęć).
Omówienie genezy strajku w zakładach przemysłowych Poznania (mini
wykład/rozmowa).
Analiza haseł i postulatów zgłaszanych przez protestujących (rozmowa).
Omówienie bezpośredniej reakcji władz na wydarzenia w Poznaniu
i rozważanie przyczyn użycia wojska do stłumienia buntu (rozmowa/dyskusja),
Analiza i przemówienia Józefa Cyrankiewicza i przedstawienie oficjalnej,
rządowej interpretacji wydarzeń w Poznaniu (praca w grupach z tekstem
źródłowym).
Przedstawienie bilansu wydarzeń w Poznaniu – oficjalnie podanych przez władze
informacji o ofiarach oraz faktów ustalonych przez historyków (praca w grupach).
Rozważanie, dlaczego śmierć 13- letniego Romka Strzałkowskiego stała się
jednym z symboli poznańskiego czerwca (dyskusja).
Rozważanie, czy wydarzenia w Poznaniu można nazwać powstaniem narodowym
(dyskusja).

Osiągnięcia uczniów. Uczeń:
 przedstawia bezpośrednie przyczyny wybuchu protestu w Poznaniu,
uwzględniając uwarunkowania ekonomiczne i polityczne,
 omawia treść żądań i postulatów zgłaszanych przez protestujących,
 przedstawia przebieg wydarzeń w Poznaniu, charakteryzuje formy i metody
działań protestujących,
 charakteryzuje postawę władz lokalnych oraz władz państwowych wobec
protestu i protestujących,
 przedstawia propagandową wizję genezy i przebiegu wydarzeń w Poznaniu
prezentowaną przez władze,
 omawia bezpośrednie i długofalowe następstwa wydarzeń w Poznaniu.
Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
1.
2.

Wyjaśnij, dlaczego zajścia w Poznaniu pogłębiły kryzys zaufania społeczeństwa do
PZPR.
Poznański Czerwiec 1956 r. jest coraz częściej nazywany powstaniem
poznańskim. Czy zgadzasz się z tą tezą, odpowiedź uzasadnij.
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3.

Zbierz informacje na temat możliwości i form upamiętniania wydarzeń
poznańskich w PRL (prezentacja pracy w grupach).

Materiały m.in.:
http://www.poznan.pl/czerwiec56/
http://www.poznan1956.pl/
http://www.ipn.gov.pl/portal/pl/229/3630/Zranione_miasto_Poznan_w_czerwcu_19
56
roku.html

55. Polski „październik” – załamanie systemu komunistycznego w Polsce
Cel ogólny:
Poznanie uwarunkowań załamania systemu władzy PRL jesienią 1956 r., okoliczności
przejęcia władzy przez Gomułkę oraz następstw tzw. październikowej odwilży.
Treści:
 Uwarunkowania polityczne i społeczne dojścia do władzy Gomułki.
 „Październikowa odwilż” – przejawy, zasięg, następstwa.
Tematy (zagadnienia):





Aktywizacja społeczna i nasilająca się krytyka władz.
Walka o władzę w kierownictwie PZPR.
Postawa władz radzieckich wobec sytuacji w Polsce.
Dojście do władzy Gomułki i następstwa zmiany w kierownictwie PZPR.

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:
o
o
o
o
o

o
o

Charakterystyka nastrojów społecznych w Polsce po wydarzeniach poznańskich
(rozmowa).
Omówienie form aktywizacji różnych środowisk społecznych (mini wykład/
rozmowa).
Wyjaśnienie znaczenia ruchu rad robotniczych (rozmowa).
Przedstawienie reakcji kierownictwa KPZR na sytuację w Polsce (mini wykład).
Charakterystyka nastrojów społecznych związanych ze zmianą w kierownictwie
PZPR (rozmowa połączona z analizą tekstów źródłowych – relacji prasowych,
wybór w e- podręczniku).
Wyjaśnienie, na czym polegała „październikowa odwilż” (rozmowa).
Charakterystyka postaw Polaków wobec wypadków na Węgrzech (analiza
materiałów źródłowych).

Osiągnięcia Uczniów. Uczeń:
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 charakteryzuje różne formy aktywizacji społeczeństwa latem i jesienią 1956
i wyjaśnia znaczenie tego zjawiska,
 przedstawia okoliczności przejęcia władzy w PZPR przez Władysława Gomułkę,
 wyjaśnia, na czym polegał proces destalinizacji w Polsce,
 charakteryzuje zmiany w sposobie funkcjonowania władz po październikowym
kryzysie ,
 wyjaśnia pojęcie „październikowa odwilż”,
 wyjaśnia przyczyny masowego poparcia społeczeństwa polskiego dla powstania
węgierskiego.
Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
Ocena pracy pisemnej lub udziału w dyskusji na temat:
1.

Podczas wiecu na placu Defilad w Warszawie Gomułkę entuzjastycznie przywitały
olbrzymie tłumy Polaków. Nigdy żaden przywódca komunistyczny nie cieszył się
podobnym kredytem zaufania w społeczeństwie polskim. Rozważ przyczyny
takiej reakcji.

56. Polska w dobie rządów Władysława Gomułki i czasach „małej stabilizacji”
Cel ogólny:
Poznanie głównych kierunków polityki wewnętrznej i zagranicznej Władysława
Gomułki oraz warunków życia ludności w czasach tzw. małej stabilizacji.
Treści:





Zahamowanie przemian społeczno-politycznych.
Narastanie napięcia w stosunkach państwo – Kościół.
Sytuacja ekonomiczna i warunki życia Polaków.
Polityka zagraniczna Gomułki.

Tematy (zagadnienia):







Koniec popaździernikowej „odwilży”.
Kontrola społeczeństwa i życia kulturalnego Polsce w latach 60-tych XX w.
Polityka PZPR wobec Kościoła.
„Millenium” czy „tysiąc lat państwa polskiego”.
Sytuacja ekonomiczna w Polsce.
Polska Gomułki w polityce międzynarodowej.

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:
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o

o
o
o
o

o
o
o

Charakterystyka polityki prowadzonej przez Władysława Gomułkę po przejęciu
władzy i wskazanie działań zmierzających do zahamowania przemian politycznospołecznych (mini wykład).
Rozważanie, na czym polegało symboliczne znaczenie zamknięcia pisma „Po
prostu” (dyskusja).
Rozważanie, czy postulaty i hasła polskiego Października zostały zrealizowane
(dyskusja).
Charakterystyka polityki władz PZPR wobec Kościoła (mini wykład).
Analiza tekstu listu biskupów polskich do biskupów niemieckich (praca z tekstem
źródłowym) i wyjaśnienie powodów propagandowej nagonki na episkopat polski
(rozmowa).
Rozważanie znaczenia listu biskupów dla stosunków polsko-niemieckich
i kształtowania świadomości społeczno-historycznej Polaków (rozmowa).
Omówienie przyczyn i przejawów konfliktu wokół obchodów tysiąclecia chrztu
Polski (mini wykład/analiza i interpretacja materiałów źródłowych).
Wyjaśnienie pojęcia „mała stabilizacja” (mini wykład).

Osiągnięcia Uczniów. Uczeń:
 wyjaśnia, na czym polegało odejście od reform polskiego października,
 podaje przykłady „zaostrzania” kursu politycznego w polityce wewnętrznej przez
Władysława Gomułkę,
 wyjaśnia przyczyny narastania napięć w stosunkach państwa z Kościołem,
 omawia przejawy antykościelnej polityki władz i charakteryzuje jej społeczne
następstwa,
 wyjaśnia okoliczności powstania listu biskupów polskich do biskupów
niemieckich, omawia argumenty użyte w liście przez polski episkopat,
 charakteryzuje reakcję władz państwowych na ogłoszenie listu biskupów,
 charakteryzuje działania władz zmierzające do osłabienie wymowy obchodów
przez Kościół Millenium,
 wyjaśnia, dlaczego czasy rządów Gomułki określane są mianem „małej
stabilizacji”.
Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
Ocena udziału w dyskusji nt.
1.
2.

Wielu historyków interpretuje konflikt pomiędzy państwem a Kościołem, w 1966
jako walkę „o rząd dusz.” Czy zgadzasz się z ta opinią? Uzasadnij swój sąd.
Wyjaśnij, na czym polegało odejście Gomułki od październikowych reform.

Materiały m.in.
http://www.ipn.gov.pl/portal/pl/229/4254/Milenium_czy_Tysiaclecie.html
57. PRL na kolejnym „zakręcie” - wydarzenia marcowe 1968
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Cel ogólny:
Poznanie genezy, przebiegu i następstw bezpośrednich i długofalowych wydarzeń
marcowych 1968 r.
Treści:
 Geneza protestów społecznych w marcu 1968 r.
 Wydarzenia marcowe jako kolejny kryzys systemu władzy w PRL.
 Społeczne konsekwencje wydarzeń marcowych.
Tematy (zagadnienia):







Geneza i przebieg wystąpień studenckich w Warszawie.
Kryzys zaufania do PZPR – wystąpienia i strajki w innych regionach.
Władza wobec społecznego protestu.
Antysemicka nagonka – geneza, formy, skutki bezpośrednie i długofalowe
następstwa.
Wydarzenia marcowe na tle europejskim.
Spór o genezę i znaczenie Marca 68 w historiografii i publicystyce.

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:
o
o
o

o
o
o
o
o

o

o

Charakterystyka działań władz zmierzających do ograniczenia swobody życia
intelektualnego i twórczości.
Omówienie treści i znaczenia tzw. listu 34 (analiza i interpretacja tekstu
źródłowego/rozmowa).
Wyjaśnienie przyczyn narastającego rozczarowania środowisk intelektualnych
(mini wykład/rozmowa/analiza i interpretacja rezolucji Związku Literatów
Polskich w obronie swobód twórczych).
Omówienie układu sił i rywalizacji wewnątrz PZPR, wyjaśnienie roli tzw.
partyzantów (mini wykład).
Wyjaśnienie bezpośrednich przyczyn wystąpień studenckich w Warszawie (mini
wykład/rozmowa).
Omówienie przebiegu wydarzeń w Warszawie (rozmowa z odwołaniem do relacji
uczestników, dostępne na stronie IPN www.marzec1968.pl).
Charakterystyka zasięgu i form protestów studenckich w kraju (mini wykład).
Charakterystyka postawy władz wobec protestów i protestujących, ze
szczególnym uwzględnieniem działań propagandowych (analiza i interpretacja
materiałów audiowizualnych oraz tekstów prasowych/praca w grupach).
Wyjaśnienie wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań antysemickiej nagonki,
charakterystyka jej form i stosowanych przez władze metod (analiza
i interpretacja materiałów propagandowych).
Prezentacja różnych stanowisk historiografii i publicystyki wobec wydarzeń
marcowych – ich genezy i znaczenia (praca w grupach).

96

o

Prezentacja filmu Macieja Drygasa Usłyszycie mój krzyk, a akcie samospalenie
Ryszard Siwca podczas centralnych dożynek w 1968 na Stadionie X-lecia
w Warszawie (historia polskiego Palacha).

Osiągnięcia Ucznia. Uczeń:
 wyjaśnia bezpośrednie przyczyny wybuchu protestów studenckich w Warszawie,
 przedstawia postulaty protestujących studentów i przebieg wydarzeń
w Warszawie., protestów społecznych w 1968 r.
 charakteryzuje postawę władz wobec protestów,
 charakteryzuje postawę różnych środowisk społecznych wobec protestów,
 przedstawia formy, zasięg i konsekwencje bezpośrednie i długofalowe
następstwa antysemickiej nagonki w 1968 r.,
 synchronizuje wydarzenia w Polsce z wydarzeniami w Europie i na świecie.
Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
1.
2.
3.

Scharakteryzuj formy represji zastosowane przez władze w 1968 r. i oceń ich
bezpośrednie i długofalowe następstwa.
Zestaw listę zagadnień i wątków, dotyczących wydarzeń marcowych 1968 roku,
które budzą spory wśród historyków i publicystów.
Rozważ, do jakiego stopnia sytuacja międzynarodowa miała wpływ na rozwój
wypadków w Polsce.

Materiały:
http://www.marzec1968.pl/
http://www.ipn.gov.pl/wai/pl/203/1585/
http://www.jewish.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=880&Itemi
d=57
http://pl.wikisource.org/wiki/Rezolucja_Kijowskiego
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58. Powstanie grudniowe 1970 r.
Cel ogólny:
Poznanie genezy, przebiegu i następstw kryzysu 1970 r. i jego znaczenia dla
świadomości narodowo – społecznej Polaków.
Treści:
 Geneza, przebieg i skutki polityczne oraz społeczne robotniczych protestów na
Wybrzeżu.
 Zmiana w kierownictwie PZPR – uwarunkowania i następstwa.
 Miejsce wydarzeń grudniowych w świadomości Polaków.
Tematy (zagadnienia):







Ekonomiczne podłoże protestów robotniczych w 1970 r.
Społeczne przyczyny wybuchu protestów.
Postawa władz wobec robotniczych protestów.
Medialny obraz wydarzeń grudniowych.
Konsekwencje polityczne i społeczne wydarzeń grudniowych.
Wydarzenia grudniowe w pamięci i świadomości Polaków.

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:
o
o
o
o
o
o
o

Charakterystyka sytuacji ekonomicznej i warunków życia u schyłku rządów
Gomułki.
Omówienie bezpośrednich przyczyn wybuchu protestów na Wybrzeżu.
Charakterystyka form i zasięgu protestów w Trójmieście i innych miastach Polski.
Omówienie postawy władz wobec protestów (rozmowa z wykorzystaniem
materiałów dokumentalnych audiowizualnych oraz relacji prasowych).
Analiza tekstów prasowych poświęconych wydarzeniom na Wybrzeżu (praca ze
źródłem w grupach).
Omówienie bezpośrednich skutków protestów na Wybrzeżu i ich pacyfikacji (mini
wykład/ rozmowa).
Rozważania na temat form upamiętniania wydarzeń grudniowych i ich miejsca
w świadomości społecznej Polaków (dyskusja/praca ze źródłem - analiza tekstu
Ballady o Janku Wiśniewskim/prezentacja fragmentów Człowieka z żelaza).

Osiągnięcia Ucznia. Uczeń:
 wyjaśnia bezpośrednie i pośrednie przyczyny wybuchu protestów robotniczych
w 1970 r.,
 charakteryzuje postawę władz wobec protestów,
 wyjaśnia, dlaczego i jakimi metodami komunistyczne władze chciały wymazać
wydarzenia grudniowe ze świadomości Polaków,
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 przedstawia bilans wydarzeń na Wybrzeżu zestawiając oficjalne informacje
podane w 1970/ 1971 z aktualną wiedzą na ten temat,
 omawia okoliczności objęcia przewodnictwa PZPR przez Edwarda Gierka.
Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
1.
2.

Wydarzenia na Wybrzeżu uznawane są za kolejny kryzys systemu władzy PRL.
Zbierz argumenty potwierdzające tę opinię.
Na wybranych przykładach oceń wiarygodność bieżących przekazów medialnych
na temat wydarzeń na Wybrzeżu.

Materiały:
Materiały: teki edukacyjne IPN
http://www.ipn.gov.pl/portal/pl/238/6811/Szczecin_Grudzien_03970__Styczen_039
71_Materialy_edukacyjne.html
http://www.ipn.gov.pl/portal/pl/229/10690/Gdanski_Grudzien_70_Rekonstrukcja__
dokumentacja__walka_z_pamiecia.html
59. Polityka wewnętrzna i międzynarodowa Polski w dekadzie rządów Edwarda Gierka
Cel ogólny:
Poznanie założeń polityki Edwarda Gierka i sposobów ich realizacji.
Treści
 Dekada rządów Gierka – otwarcie na Zachód i plany budowy „drugiej Polski”.
 Nastroje i postawy społeczne w latach 70-tych XX w.
Tematy (zagadnienia):






Nadzieje społeczne związane z nowymi władzami PZPR.
Wydarzenia na Wybrzeżu w oczach nowej władzy.
Projekty modernizacji Polski.
Główne kierunki polityki zagranicznej PRL w latach 70-tych XX w.
Propaganda sukcesu – cele i formy realizacji.

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:
o
o
o

Charakterystyka nastrojów społecznych i oczekiwań związanych ze zmianą
w kierownictwie PZPR (rozmowa).
Omówienie działań podjętych przez nowe kierownictwo w celu uspokojenie
nastrojów społecznych (mini wykład/rozmowa).
Przedstawienie oficjalnej wykładni i interpretacji wydarzeń grudniowych
prezentowanej przez nowe władze PRL (mini wykład/analiza i interpretacja
przemówień Edwarda Gierka, w e-podręczniku).
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o

o
o
o

Wyjaśnienie, na czym polegały zasady nowej polityki społecznej i ekonomicznej
zapowiadanej przez Edwarda Gierka (analiza i interpretacja tekstów źródłowych,
w e-podręczniku).
Omówienie metod, jakimi zasady nowej polityki gospodarczej starano się wcielać
w życie (mini wykład).
Charakterystyka głównych kierunków polityki zagraniczne Edwarda Gierka (mini
wykład).
Na wybranych przykładach analiza form i treści tzw. propagandy sukcesu (praca
w grupach).

Osiągnięcia Uczniów. Uczeń:
 charakteryzuje założenia polityki społeczno – gospodarczej Edwarda Gierka,
 wyjaśnia motywy podjęcia decyzji o odbudowie Zamku Królewskiego
w warszawie oraz ocenia jej znaczenie,
 omawia sytuację rynkową i warunki życia w pierwszych latach rządów Edwarda
Gierka,
 wyjaśnia pojęcie „propaganda sukcesu” i rozważa jej skuteczność.
Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
1.
2.

Wyjaśnij, na czym polegało „otwarcie na Zachód” Polski w czasach rządów
Edwarda Gierka.
Odwołując się do oficjalnych wypowiedzi Edwarda Gierka scharakteryzuj
propagowaną przez I sekretarza PZPR wizję „drugiej Polski;” Wyjaśnij, jakie
konkretne rozwiązania proponowano, by wdrożyć tę koncepcję w życie.

60. Gospodarka i społeczeństwo Polski – bilans „złotej epoki Gierka”
Cel ogólny:
Poznanie przyczyn niepowodzenia Polskiego „cudu gospodarczego” i genezy
kolejnych kryzysów społecznych.
Treści:
 Osiągnięcia gospodarcze Polski w latach 70-tych XX w.
 Trudności gospodarcze i ich konsekwencje społeczne.
 Polityka zagraniczna Edwarda Gierka.
Tematy (zagadnienia):






Główne kierunki polityki ekonomicznej.
Największe inwestycje gospodarcze.
Przyczyny trudności gospodarczych PRL w latach 70-tych XX w.
Postawy społeczne wobec kryzysu ekonomicznego.
Polska na arenie międzynarodowej.
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Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:
o
o
o
o
o
o
o

Przedstawienie głównych założeń strategii przyspieszonego rozwoju
gospodarczego (mini wykład).
Przedstawienie najważniejszych inwestycji komunikacyjnych i przemysłowych
podjętych przez władze (mini wykład/praca z mapą).
Wyjaśnienie przyczyn podwyższenia poziomu życia mieszkańców Polski (mini
wykład/rozmowa).
Rozważanie, dlaczego pozyskane z Zachodu środki nie zostały efektywnie
wykorzystane (dyskusja).
Wyjaśnienie, na czym polegała niewydolność polskiej gospodarki i jakie były jej
źródła (rozmowa odwołująca się do poprzednich zajęć).
Charakterystyka przejawów kryzysu gospodarczego (rozmowa).
Charakterystyka stosunków Polski w ZSRR i krajami Zachodu (mini wykład).

Osiągnięcia Uczniów. Uczeń:
 charakteryzuje główne założenia polityki gospodarczej Edwarda Gierka,
 wymienia najważniejsze inwestycje gospodarcze lat 70-tych XX w.,
 wyjaśnia przyczyny i koszty podwyższenia poziomu życia mieszkańców w latach
70-tych XX w.,
 wyjaśnia przyczyny narastających trudności ekonomicznych w Polsce,
 charakteryzuje politykę zagraniczną PZPR wobec krajów Zachodu,
 wyjaśnia, na czym polegać miały proponowane przez PZPR poprawki do
konstytucji.
Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
1.

2.

Gospodarka PRL określana jest niekiedy jako „gospodarka niedoborów.” Jak
rozumiesz to pojęcie w kontekście sytuacji ekonomicznej Polski czasów Gomułki
i Gierka.
Zbierz publikacje prasowe towarzyszące budowie jednej ze sztandarowych
inwestycji PRL czasów Edwarda Gierka i scharakteryzuj metody i środki
propagandowe, które zastosowano w tych tekstach. Wyjaśnij cel tych zabiegów.
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Materiały:
http://www.ipn.gov.pl/portal/pl/238/6813/Propaganda_Polski_Ludowej.html
61. Narodziny i działalność opozycji demokratycznej w latach siedemdziesiątych
Cel ogólny:
Poznanie okoliczności narodzin i rozwoju opozycji demokratycznej w PRL oraz
znaczenia jej działalności.
Treści:
 Kryzys 1976 r. – geneza i przebieg.
 Narodziny i rozwój opozycji i formy jej działania.
 Narodziny i rozwój drugiego obiegu wydawniczego i niezależnej kultury.
Tematy (zagadnienia):







Geneza robotniczych protestów w Ursusie i Radomiu.
Postawa władz wobec protestów i uczestników.
Powstanie Komitetu Obrony Robotników – geneza i formy działalności.
Narodziny niezależnego obiegu wydawniczego.
Początki niezależnego życia umysłowego i kulturalnego.
Pierwsze ugrupowania opozycyjne – program i formy działania.

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:
o
o
o

o
o
o
o

Wyjaśnienie przyczyn wybuchu robotniczych protestów w 1976 r. oraz
charakterystyka ich form oraz zasięgu (mini wykład/rozmowa/praca z mapą).
Omówienie działań represyjnych podjętych przez władze.
Charakterystyka ofensywy propagandowej przeciwko „warchołom z Ursusa
i Radomia” (analiza materiałów źródłowych – relacji prasowych i
audiowizualnych/ praca w grupach).
Omówienie okoliczności narodzin Komitetu Obrony Robotników (mini wykład/
rozmowa).
Analiza Apelu wystosowanego przez KOR 23 września 1976 - omówienie
programu działania KOR (praca z tekstem źródłowym w e-podręczniku).
Charakterystyka form działania środowisk opozycyjnych w latach
siedemdziesiątych.
Omówienie okoliczności narodzin drugiego obiegu informacji oraz niezależnego
życia kulturalnego i wyjaśnienie znaczenia tego zjawiska (praca w grupach/
rozmowa).
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Osiągnięcia uczniów. Uczeń:
 omawia przyczyny, charakter, zasięg robotniczych protestów latem 1976 r.,
 wyjaśnia bezpośrednie i długofalowe następstwa wydarzeń w Ursusie i Radomiu,
 porównuje z wcześniejszymi wystąpieniami robotniczymi, wskazuje
podobieństwa i różnice,
 charakteryzuje okoliczności powstania i program KOR,
 charakteryzuje główne nurty opozycji demokratycznej oraz formy jej działania
 wyjaśnia, na czym polegało znaczenie funkcjonowania drugiego/niezależnego
obiegu informacji i kultury – w kontekście bieżącej sytuacji w państwie oraz dla
rozwoju świadomości Polaków,
 charakteryzuje różne formy oporu społecznego w PRL w czasach Gierka.
Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
1.
2.

Omów przyczyny, charakter i zasięg oraz bezpośrednie i długofalowe następstwa
robotniczych protestów z 1970 i 1976 r. Wskaż podobieństwa i różnice.
Zbierz informacje na temat działalności Towarzystwa Kursów Naukowych,
wyjaśnij, do jakich historycznych wzorów nawiązywało, jakie miało cele i jakimi
metodami je realizowało.

Materiały:
http://www.ipn.gov.pl/portal/pl/238/3750/Czerwiec_3976__krok_ku_wolnosci_dost
epny_w_PDF.html
62. Polityka władz PRL wobec Kościoła w latach siedemdziesiątych
Cel ogólny:
Poznanie założeń i realizacji polityki władz PRL wobec Kościoła i duchowieństwa.
Treści:
 Polityka władz wobec Kościoła w latach 70-tych – cele i metody realizacji.
 Reakcja komunistycznych władz na wybór Karola Wojtyły.
 Przebieg i znaczenie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.
Tematy (zagadnienia):






Społeczna i polityczna pozycja Kościoła w czasach Gomułki – bilans.
Polityka władz wobec Kościoła w czasach rządów Edwarda Gierka.
Próby ograniczania roli Kościoła w życiu społecznym.
Władze PRL wobec wyboru Karola Wojtyły na papieża.
Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski – przebieg i znaczenie.

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:
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o
o

o
o
o
o
o

Omówienie bilansu stosunków państwo – Kościół w czasach Gomułki (rozmowa
z odwołaniem do wcześniejszych zajęć).
Charakterystyka nowych zasad polityki wyznaniowej wprowadzanej przez nowe
kierownictwo PZPR i wyjaśnienie, na czym miała polegać zapowiadana przez
Edwarda Gierka „normalizacja” stosunków państwo – Kościół (mini wykład).
Przedstawienie zasad reorganizacji struktur kościelnych w związku z ratyfikacją
polsko – niemieckiego układu o granicach (mini wykład).
Charakterystyka działań władz zmierzających do osłabienia pozycji Kościoła
i rozważanie przyczyny ich niepowodzeń (mini wykład/rozmowa).
Przedstawienie postawy Kościoła wobec kryzysu radomskiego i narastającego
niezadowolenia społecznego.
Omówienie reakcji władz na wybór Kardynała Karola Wojtyłły (analiza tekstów
źródłowych – materiałów prasowych w e- podręczniku).
Omówienie okoliczności i przebiegu pierwszej pielgrzymski Jana Pawła II do
Polski oraz sposobów jej relacjonowania przez polskie media (analiza
fragmentów relacji audiowizualnych – praca w grupach).

Osiągnięcia Ucznia. Uczeń:
 charakteryzuje politykę władz PRL wobec Kościoła w latach 70-tych i porównuje
ją z wcześniejszym okresem,
 wyjaśnia przyczyny napięć w relacjach państwo – Kościół w czasach rządów
Edwarda Gierka,
 wyjaśnia, na czym polegały zmiany organizacyjne w Kościele związane
z ratyfikacją polsko – niemieckiego traktatu o granicach,
 omawia okoliczności pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski i rozważa jej
znaczenie.
Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
1.

2.

Przygotuj się do dyskusji nt. Jakie znaczenie dla polskiego społeczeństwa miał
wybór Karola Wojtyły na papieża oraz pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do
ojczyzny. Uzasadnij swój sąd. Pamiętaj, by rozpatrywać ten problem w kontekście
sytuacji międzynarodowej oraz wewnętrznej sytuacji polski końca lat
siedemdziesiątych, nie zaś z perspektywy dzisiejszej wiedzy o dokonaniach Jana
Pawła II.
Zbierz informację i przygotuj krótką wypowiedź pisemną nt. Rola Kościoła
polskiego w procesie budowy polsko-niemieckiego pojednania.
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Materiały:
http://www.ipn.gov.pl/portal/pl/238/3746/8222Prymas_Tysiaclecia_8211_Kardynal_
Stefan_Wyszynski8221.html
63. Kultura w kraju i na emigracji po 1956 r.
Cel ogólny:
Poznanie uwarunkowań rozwoju kultury i życia umysłowego w Polsce po upadku
stalinizmu oraz zrozumienie znaczenia niezależnego obiegu kultury dla kształtowania
świadomości Polaków.
Treści:
 Rozwój kultury po 1956 r. i jego uwarunkowania społeczno-polityczne.
 Kultura niezależna – geneza i rozwój.
 Życie kulturalne na emigracji.
Tematy (zagadnienia):






Warunki rozwoju nauki i kultury po 1956 r.
Główne osiągnięcia nauki i kultury w Polsce.
Rozwój kultury niezależnej w Polsce w latach 70-tych.
Polska kultura i życie umysłowe na emigracji.
Kultura popularna – rola telewizji.

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:
o

o
o
o
o

o
o
o

Wyjaśnienie, na czym polegały zmiany w życiu intelektualnym i naukowym
w następstwie „październikowej odwilży” (rozmowa odwołująca się do
wcześniejszych zajęć).
Charakterystyka uwarunkowań rozwoju kultury i nauki w Polsce w czasach
gomułkowskiej „małej stabilizacji” (mini wykład/rozmowa).
Charakterystyka warunków rozwoju kultury i nauki w Polsce dekady Gierka.
Przedstawienie najważniejszych osiągnięć nauki i kultury polskiej po 1956 r.
Omówienie różnych form kontroli przez władze życia naukowego i twórczości
artystycznej (praca w grupach – analiza zapisów cenzury – fragmentów wg
Czarnej Księgi cenzury w e-podręczniku).
Omówienie okoliczności narodzin drugiego obiegu wydawniczego i jego dalszego
rozwoju w latach 70-tych XX w.
Omówienie różnych form niezależnego życia umysłowego i wyjaśnienie znaczenia
tego zjawiska (rozmowa).
Omówienie działań władz zmierzających do odcięcia społeczeństwa od kultury
i życia umysłowego na emigracji (mini wykład).

105

o

o

o
o

Charakterystyka rozwoju i przedstawienie najważniejszych osiągnięć kultury
polskiej na emigracji z uwzględnieniem kraju zamieszkania ucznia (rozmowa/
prezentacja materiałów samodzielnie zebranych przez uczniów).
Omówienie okoliczności przyznania Czesławowi Miłoszowi i znaczenie tego
wydarzenia dla kultury polskiej oraz Polaków w kraju i na wychodźstwie
(rozmowa).
Charakteryzuje miejsce telewizji w polityce kulturalnej państwa w latach 70tych.
Charakteryzuje rolę telewizji w propagowaniu wzorców kulturowych
i upowszechnianiu kultury „wysokiej” (mini wykład/analiza i interpretacja
publikowanych w prasie programów radiowo-telewizyjnych/ praca w grupach).

Osiągnięcia Ucznia. Uczeń:
 charakteryzuje metody i formy państwa nad kulturą w okresie PRL, wyjaśnia ich
uwarunkowania,
 wymienia główne ośrodki polskiego życia umysłowego i kulturalnego na
emigracji, uwzględniając kraj swojego zamieszkania,
 wymienia najważniejsze dokonania kultury i nauki polskiej w kraju i na emigracji,
uwzględniając kraj swojego zamieszkania,
 charakteryzuje różne postawy ludzi nauki i kultury wobec komunistycznej władzy,
 wyjaśnia, dlaczego i jakimi metodami władze państwowe walczyły z niezależną
kulturą i niezależnym życiem umysłowym,
 wyjaśnia, jaką rolę władze państwowe wyznaczały telewizji i jakimi metodami
realizowały swoje zamierzenia,
 przedstawia postać Czesława Miłosza oraz jego dokonania, omawia okoliczności
przyznania pisarzowi Literackiej Nagrody Nobla i wyjaśnia polityczne znaczenie
tego faktu.
Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
1.
2.

Wyjaśnij, czy wydarzenia polityczne miały wpływ na życie umysłowe i kulturalne
w PRL. Uzasadnij swój sąd.
Rozważ, jaką rolę w kulturze polskiej odegrali twórcy działający na emigracji.

64. Wydarzenia sierpniowe 1980 roku
Cel ogólny:
Poznanie genezy, przebiegu i znaczenia protestów społecznych latem 1980 r.
Treści:
 Geneza protestów społecznych latem 1980.
 Postawa władz wobec ruchu strajkowego.
 Społeczeństwo wobec strajków i strajkujących.
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Tematy (zagadnienia):









Pierwsze strajki – geneza, przebieg i następstwa.
Rozprzestrzenianie się fali strajkowej.
Strajk w stoczni gdańskiej – przebieg i znaczenie.
Konsolidacja ruchu strajkowego.
Od buntu robotników do protestu społecznego.
Władze i społeczeństwo wobec protestów i protestujących.
Porozumienia sierpniowe – geneza i treść.
Świat wobec ruchu strajkowego w Polsce.

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:
o
o

o
o

o
o

o
o
o
o
o

Omówienie sytuacji ekonomicznej Polski w pierwszej połowie 1980 r. i warunków
życia społeczeństwa (mini wykład).
Charakterystyka działań władz, podjętych w celu poprawy sytuacji ekonomicznej
w kraju, ocena ich zasadności i skuteczności (mini wykład/rozmowa/analiza
i interpretacja tekstów prasowych – fragmenty w e-podręczniku).
Przedstawienie zasięgu i przebiegu pierwszej fali ruchu strajkowego latem 1980 r.
(rozmowa/praca z mapą).
Omówienie genezy i przebiegu strajku w stoczni gdańskiej (rozmowa
z wykorzystaniem materiałów audiowizualnych np. fragmentów filmu Robotnicy
80).
Omówienie roli tzw. doradców w czasie strajku (rozmowa z wykorzystaniem
materiałów audio-wizualnych).
Charakterystyka postaw społecznych wobec protestów i protestujących
(rozmowa z wykorzystaniem materiałów audiowizualnych i relacji
wspomnieniowych np. Jerzego Borowczaka, fragmenty w e-podręczniku).
Omówienie reakcji władz wobec strajkujących i jej ewolucji (rozmowa
z wykorzystaniem materiałów audiowizualnych i relacji.
Charakterystyka działań informacyjno-propagandowych władz w okresie strajków
- analiza materiałów prasowych i audiowizualnych (praca w grupach).
Analiza i interpretacja tzw. 21 postulatów (praca z tekstem źródłowym).
Analiza i interpretacja porozumień sierpniowych (praca z tekstem źródłowym).
Przedstawienie reakcji międzynarodowych na wydarzenia w Polsce,
z uwzględnieniem kraju zamieszkania ucznia.

Osiągnięcia uczniów. Uczeń:







wyjaśnia przyczyny wybuchu protestów społecznych w Polsce latem 1980 r.,
wymienia główne ośrodki protestu,
charakteryzuje formy walki robotników i przedstawia ich ewolucję,
identyfikuje postaci przywódców ruchu strajkowego,
charakteryzuje postawę władz PRL wobec protestów,
charakteryzuje działania propagandowe władz podejmowane w celu
zdyskredytowania strajkujących,
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 wymienia główne postulaty sformułowane przez protestujących, wyróżniając
żądania o charakterze ekonomicznym i politycznym,
 odwołując się do wykorzystywanych na zajęciach materiałów źródłowych
charakteryzuje różne postawy społeczne wobec strajkujących,
 charakteryzuje postawę władz w czasie negocjacji z komitetami strajkowymi,
 omawia główne punkty porozumień sierpniowych, zwracając uwagę na
zobowiązania władz oraz nowych związków zawodowych.
Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
1.
2.

Porównaj przebieg wydarzeń na wybrzeżu 1980 r. z wydarzeniami w grudniu
1970 r. Wskaż podobieństwa i różnice.
Według jugosłowiańskiego opozycjonisty Milana Dżilasa, porozumienia
sierpniowe były najważniejszym wydarzeniem w Europie Wschodniej od 1945.
Czy
zgadasz
się
z tą opinią, uzasadnij swój sąd.

3.
65. „Karnawał Solidarności”
Cel ogólny:
Poznanie sytuacji społeczno-politycznej po podpisaniu porozumień sierpniowych,
zasad polityki władz wobec nowego ruchu związkowego i zrozumienie znaczenia
wzrostu aktywności społeczeństwa polskiego w tym okresie.
Treści:
 Legalizacja „Solidarności” i początki działalności nowego związku – zdobycze
i porażki.
 Społeczeństwo wobec „Solidarności”.
 Polityka władz wobec „Solidarności” w pierwszym okresie jej istnienia.
Tematy (zagadnienia):







Odejście Edwarda Gierka i tzw. odnowa PZPR.
Aktywizacja polityczna społeczeństwa.
Napięcia wokół legalizacji NSZZ Solidarność.
Polityka władz wobec niezależnego ruchu związkowego.
Od związku zawodowego do ruchu społecznego – umacnianie roli „Solidarności”
w państwie.
Kryzys bydgoski – przyczyny, przebieg, efekty i znaczenie.

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:
o

Charakterystyka działań podjętych w ramach struktur PZPR w celu tzw. odnowy
partii (mini wykład/rozmowa).
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o
o
o

o

o
o

o

Omówienie etapów rozwoju niezależnego ruchu związkowego, uwzględniając
środowiska wiejskie (mini wykład/rozmowa).
Przedstawienie działań władz zmierzających do ograniczenia wpływów
i aktywności związku (mini wykład/rozmowa).
Wyjaśnienie genezy napięć związanych z rejestracją NSZZ „Solidarność” – analiza
argumentacji władz na podstawie i reakcji związku (dyskusja/analiza
i interpretacja materiałów prasowych – w e-podręczniku).
Charakterystyka głównych założeń polityki władz wobec NSZZ „Solidarność”
i przedstawienie sposobów ich realizacji (mini wykład/rozmowa
z wykorzystaniem materiałów z VIII Plenum KC z 9 lutego 1981, „Trybuna Ludu”).
Omówienie postawy NSZZ ‘ Solidarność” i przywódców ruchu wobec władz (mini
wykład/rozmowa).
Wyjaśnienie genezy koncepcji o „samoograniczającej się rewolucji” (analiza
i interpretacja tekstów źródłowych – A. Michnik, Czas Nadziei, Biuletyn
Informacyjny 1980 nr 6 (40) wrzesień 1980, e-podręcznik).
Omówienie genezy i przebiegu tzw. kryzysu bydgoskiego oraz reakcji społecznych
na wydarzenia w Bydgoszczy (rozmowa/analiza i interpretacja relacji prasowych
e-podręcznik).

Osiągnięcia Ucznia. Uczeń:
 wyjaśnia przyczyny konfliktu wokół legalizacji NSZZ „Solidarność”,
 charakteryzuje działania władz, zmierzające do zahamowania rozwoju
niezależnego ruchu związkowego,
 wykorzystując materiały źródłowe (relacje prasowe lub audio-wizualne) podaje
przykłady antysolidarnościowej propagandy prowadzonej przez władze,
 charakteryzuje postawę władz i przywódców „Solidarności” wobec władz,
 przedstawia genezę i przebieg tzw. kryzysu bydgoskiego oraz treść tzw.
porozumień warszawskich.
Metody ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
1.
2.
3.

Zbierz materiały i przedstaw początki niezależnego ruchu związkowego
wybranym regionie Polski.
Zbierz informacje na temat genezy i działalności tzw. struktur poziomych w PZPR.
Prześledź ewolucję form i metod działania NSZZ „Solidarność” i rozważ powody,
które zadecydowały o przekształceniu się związku w masowy ruch społeczny.

66. Ku konfrontacji – sytuacja społeczno-polityczna w Polsce w 1981 r.
Cel ogólny:
Zrozumienie przyczyn zaostrzania się sytuacji społeczno-politycznej w Polsce i
poznanie okoliczności wiodących do konfliktu pomiędzy władzą a Solidarnością.
Treści:
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 Sytuacja społeczna w Polsce w 1981 r.
 Obóz władzy wobec Solidarności.
 Główne nurty i podziały polityczne w obozie solidarności.
Tematy (zagadnienia):







Trudności ekonomiczne i sytuacja rynkowa.
Protesty społeczne – geneza, przebieg, konsekwencje.
Nadzwyczajny zjazd PZPR o sytuacji w państwie i bieżących zagrożeniach.
Zjazd solidarności – okoliczności zwołania, przebieg, decyzje.
Walka o swobodny rozwój nauki i kultury.
Zmiana na szczytach władzy i zaostrzenie kursu wobec Solidarności.

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:
o
o
o

o
o
o
o

Charakterystyka sytuacji społeczno-ekonomicznej w Polsce w 1981 r. w świetle
relacji prasowych (analiza i interpretacja źródeł/praca w grupach).
Przedstawienie układu sił w kierownictwie PZPR i różnych koncepcji
rozwiązywania bieżących problemów społecznych (mini wykład).
Omówienie decyzji zjazdu PZPR dotyczących bieżącej sytuacji oraz postawy
wobec niezależnego ruchu związkowego (analiza tekstów źródłowych/praca
w grupach).
Omówienie okoliczności zwołania i przebiegu zjazdu Solidarności (mini wykład).
Omówienie
najważniejszych
decyzji
zjazdu
Solidarności
(rozmowa
z wykorzystaniem fragmentów uchwał zjazdu).
Charakterystyka inicjatyw podjętych przez środowiska ludzi nauki i kultury (mini
wykład).
Przedstawienie okoliczności zmian personalnych w kierownictwie PZPR oraz ich
konsekwencji (mini wykład).

110

Osiągnięcia Ucznia. Uczeń:
 wyjaśnia przyczyny wzrostu niezadowolenia społecznego latem 1981 r.,
 wyjaśnia przyczyny radykalizacji postaw wśród szeregowych członków NSZZ
„Solidarność”,
 charakteryzuje układ sił w PZPR i opisuje jego ewolucję,
 przedstawia okoliczności zwołania i najważniejsze decyzje zjazdu NSZZ
Solidarność,
 charakteryzuje program społeczny i ekonomiczny Solidarności uchwalony na
zjeździe i porównuje z 21 postulatami z sierpnia 1980 r.,
 wyjaśnia okoliczności powstania oraz znaczenie uchwalonego na zjeździe
Solidarności „posłania do ludzi Europy Wschodniej”,
 przedstawia działania świata nauki i kultury w celu poszerzenia swobód
twórczych, uwzględniając osiągnięcia i niepowodzenia,
 wymienia przyczyny narastającego konfliktu pomiędzy władzą a Solidarnością,
 omawia działania władz podjęte w celu opanowania sytuacji społeczno –
politycznej w kraju.
Metody ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
1.
2.

Scharakteryzuj ewolucję postawy PZPR wobec Solidarności.
Odwołując się do relacji prasowych lub radiowo – telewizyjnych z jesieni 1981 r.
wskaż przejawy zaostrzania kursu politycznego wobec ruchu związkowego.

67. Świat wobec „Solidarności” i wydarzeń w Polsce
Cel ogólny:
Poznanie postawy władz i społeczności międzynarodowej wobec wydarzeń w Polsce
i rozwoju „Solidarności”.
Treści:
 Świat zachodni wobec wydarzeń w Polsce.
 ZSRR i kraje bloku wschodniego wobec wydarzeń w Polsce.
Tematy (zagadnienia):




Obraz wydarzeń w Polsce w mediach europejskich.
Prasa polska o reakcjach międzynarodowych na wydarzenia w Polsce.
Postawa ZSRR i krajów bloku wschodniego wobec rozwoju niezależnego ruchu
związkowego i wydarzeń w Polsce.
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Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:
o

o

o

Charakterystyka (na wybranych przykładach) sposobów relacjonowania i oceny
sytuacji w Polsce przez media krajów europejskich, w tym kraju zamieszkania analiza i interpretacja materiałów zebranych przez uczniów (praca w grupach).
Omówienie sposobów przekazywania wiadomości na temat reakcji
międzynarodowej przez media polskie – analiza i interpretacja zebranych przez
uczniów relacji prasowych (praca w grupach).
Przedstawienie reakcji prasy radzieckiej ( i innych, wybranych krajów bloku
wschodniego) oraz władz KPZR na wydarzenia w Polsce (mini wykład).

Osiągnięcia Ucznia. Uczeń:
 analizuje wybraną relację medialną i na jej podstawie charakteryzuje stanowisko
autorów relacji wobec wydarzeń w Polsce oraz wyjaśnia możliwe jej
uwarunkowania,
 porównuje różne relacje i komentarze medialne dotyczące tego samego,
wybranego przez siebie, wydarzenia,
 charakteryzuje relacje mediów kraju swojego zamieszkania dotyczące wydarzeń
w Polsce,
 charakteryzuje postawę prasy radzieckiej wobec rozwoju niezależnego ruchu
związkowego i wypadków w Polsce.
Metody ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
1.
o
o
o
o
o
o

Przedstaw stanowisko wybranej przez siebie gazety (ew. czasopisma) wobec
wydarzeń w Polsce, uwzględniając:
częstotliwość pojawiania się informacji na temat sytuacji w Polsce,
rodzaj (zakres tematyczny) przekazywanych informacji,
miejsce, jakie zajmował opis wydarzeń w Polsce (na tle poruszanej przez gazetę
problematyki międzynarodowej),
charakter komentarzy (o ile były),
ewolucję (o ile była) stanowiska autorów wobec wydarzeń w Polsce,
oceń rzetelność przekazów.

Materiały m.in.:
http://www.ipn.gov.pl/portal/pl/229/4253/Przed_i_po_13_grudnia_Panstwa_bloku_
wschodniego_wobec_kryzysu_w_PRL_19801982.html
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68. Stan wojenny
Cel ogólny:
Poznanie okoliczności i metod wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.
Treści:
 Okoliczności wprowadzenia stanu wojennego.
 Przepisy stanu wojennego i sposób ich realizacji.
Tematy (zagadnienia):




Przyczyny wprowadzenia stanu wojennego – argumentacja władz.
Przepisy stanu wojennego, represje i restrykcje.
Akcja strajkowa – geneza, przebieg, konsekwencje.

Proponowane metody prac y i procedury osiągania celów:
o

o
o
o
o

Przedstawienie oficjalnej argumentacji władz, uzasadniającej wprowadzenie
stanu wojennego oraz przejęcie władzy przez WRON na podstawie tekstu
przemówienia Wojciecha Jaruzelskiego (praca ze źródłem – można wykorzystać
zapis audio/wideo lub tekst drukowany).
Przedstawienie dekretu o wprowadzeniu stanu wojennego w kontekście
obowiązującego w Polsce ustawodawstwa (mini wykład).
Przedstawienie przepisów stanu wojennego (rozmowa z wykorzystaniem
fragmentów tekstu).
Wyjaśnienie genezy robotniczych protestów po wprowadzeniu stanu wojennego
(rozmowa/praca z mapą).
Przedstawienie przebiegu i zasięgu akcji strajkowej w pierwszych tygodniach po
wprowadzeniu stanu wojennego (mini wykład, może być połączony z prezentacją
fragmentów filmu „Śmierć jak kromka chleba”).

Osiągnięcia ucznia. Uczeń:
 przedstawia argumenty, uzasadniające zdaniem władz, wprowadzenie stanu
wojennego,
 omawia przebieg akcji wprowadzania stanu wojennego, uwzględniając działania
podjęte przeciwko działaczom ruchu związkowego,
 przedstawia najważniejsze ograniczenia w życiu społecznym i restrykcje
wprowadzone na mocy przepisów stanu wojennego,
 omawia zasięg i przebieg robotniczych protestów przeciw wprowadzeniu stanu
wojennego.
Materiały:
www.13grudnia81.pl (autor: IPN)
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http://www.ipn.gov.pl/wai/pl/351/4457/8222_Krzysztof_Binkowski_Dziennik_stanu_
wojennego_8221.html
Metody ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
1.
2.
3.

Zbierz informacje na temat postaci i dokonań pułkownika Ryszarda Kuklińskiego.
Odwołując się do tekstu przemówienia gen. Jaruzelskiego wymień zarzuty
stawiane Solidarności i jej przywódcom przez wojskowe władze.
Przygotuj się do dyskusji na temat: Na czym polegał fenomen „Solidarności” na
tle wcześniejszych doświadczeń społecznych?

69. Społeczność międzynarodowa wobec wprowadzenia stanu wojennego
Cel ogólny:
Poznanie reakcji społeczności międzynarodowej na wprowadzenie stanu wojennego
w Polsce.
Treści:
 Wolny świat wobec stanu wojennego - postawy rządów i społeczeństw.
 Formy i znaczenie pomocy międzynarodowej dla Polski.
Tematy (zagadnienia):




Reakcje międzynarodowe na wprowadzenie stanu wojennego.
Pomoc międzynarodowa dla Polski – formy, zasięg i znaczenie.
Emigracja polska wobec stanu wojennego.

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:
o

o

o

o

o

Przedstawienie oficjalnej reakcji rządów państw europejskich i USA na
wprowadzenie stanu wojennego – prezentacja materiałów (relacji prasowych
i audiowizualnych z grudnia 1981) zebranych uprzednio przez uczniów (praca
w grupach).
Charakterystyka postaw społeczności międzynarodowej na wprowadzenie stanu
wojennego w Polsce (rozmowa z wykorzystaniem materiałów zebranych przez
uczniów).
Przedstawienie środowisk społecznych (w tym polskiej emigracji) i instytucji
międzynarodowych, organizujących pomoc dla Polski i Polaków (mini wykład/
rozmowa).
Charakterystyka form pomocy udzielanej przez społeczność międzynarodową
Polsce i Polakom, z uwzględnieniem kraju zamieszkania (rozmowa z odwołaniem
do doświadczeń lokalnych).
Przedstawienie reakcji władz PRL wobec międzynarodowej pomocy, w tym
działań o charakterze represyjnym (mini wykład).
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o

Omówienie znaczenia pomocy międzynarodowej (w tym udzielanej nielegalnie)
dla Polski i Polaków (dyskusja).

Osiągnięcia Uczniów. Uczeń:
 na
wybranych
przykładach
charakteryzuje
postawę
społeczności
międzynarodowej wobec wprowadzenia stanu wojennego w Polsce,
 wykorzystując samodzielnie zebrane materiały przedstawia zasięg i formy
pomocy udzielanej Polakom w czasie stanu wojennego przez lokalną społeczność
(miasta/regionu) kraju zamieszkania,
 charakteryzuje postawę władz PRL wobec pomocy międzynarodowej,
 ocenia znaczenie pomocy międzynarodowej dla Polski i Polaków, uwzględniając
różne kryteria (ekonomiczne, polityczne, psychologiczne).
Metody ich sprawdzenia. Ocena pracy pisemnej:
1.

Odwołując się do zebranych samodzielnie materiałów scharakteryzuj formy,
zasięg
i znaczenie kontaktów wybranej społeczności lokalnej (najlepiej kraju
zamieszkania)
z Polską i Polakami w czasie stanu wojennego. Rozważ, na ile relacje te pomogły
budować długofalowe związki pomiędzy tą społecznością a Polakami.

70. Życie codzienne w stanie wojennym
Cel ogólny:
Poznanie realiów życia codziennego społeczeństwa polskiego w czasie stanu
wojennego.
Treści:





Sytuacja społeczno – ekonomiczna w czasie stanu wojennego.
Sytuacja rynkowa i warunki życia.
Patologie społeczno – ekonomiczne czasu stanu wojennego.
Humor i satyra w życiu codziennym.

Tematy (zagadnienia):





Rygory stanu wojennego i ich wpływ na życie codzienne obywateli.
Trudności dnia codziennego i sposoby ich pokonywania.
Szara strefa, czarny rynek i społeczne dysfunkcje czasu stanu wojennego.
Satyra i humor dnia codziennego.

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:
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o
o

o

o
o

o

Przedstawienie ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców Polski
wynikających z przepisów stanu wojennego (rozmowa).
Charakterystyka warunków życia codziennego mieszkańców Polski w czasie stanu
wojennego – możliwości komunikacyjnych, dostępnych form życia kulturalnego
i rozrywki (rozmowa połączona z analizą i interpretacją źródeł- materiałów
wspomnieniowych, relacji, programów telewizyjnych, radiowych, teatralnych
i kinowych).
Przedstawienie trudności w zaopatrzeniu ludności oraz sposobów ich
rozwiązywania (mini wykład/analiza materiałów źródłowych – wspomnień
i relacji zamieszczonych w e-podręczniku).
Przedstawienie systemu reglamentacji i instytucjonalnych prób poprawy
warunków życia codziennego (mini wykład).
Charakterystyka negatywnych zjawisk społecznych, będących następstwem
zmienionych warunków życia mieszkańców w stanie wojennym – akceptacji
szarej strefy, nielegalnych działań ekonomicznych, przemytu (rozmowa).
Prezentacja zebranych przez uczniów materiałów satyrycznych pochodzących
z okresu stanu wojennego i omówienie roli humoru i satyry w życiu codziennym
Polaków (prezentacja/pokaz oraz dyskusja).

Osiągnięcia uczniów. Uczeń:
 przedstawia trudności, z którymi borykali się na co dzień mieszkańcy Polski
w dniach stanu wojennego,
 charakteryzuje sytuację ekonomiczno – rynkową w Polsce,
 przedstawia różne formy „niezależnego” życia gospodarczego w Polsce czasu
stanu wojennego i wyjaśnia ich genezę oraz bezpośrednie i długofalowe
następstwa,
 charakteryzuje działania władz zmierzające do poprawy warunków życia ludności
oraz ocenia ich skuteczność,
 charakteryzuje znaczenie dowcipu i satyry w życiu codziennym okresu stanu
wojennego.
Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
1.

Rozważ pozytywne i negatywne aspekty funkcjonowania czarnego rynku
artykułów żywnościowych w Polsce czasów stanu wojennego.
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71. Opór społeczny wobec stanu wojennego
Cel ogólny:
Poznanie różnorodnych form oporu społeczeństwa polskiego wobec wprowadzenia
stanu wojennego i polityki władz wojskowych.
Treści:
 „Solidarność” w podziemiu – struktury i formy działania.
 Formy samoorganizacji społeczeństwa w czasie stanu wojennego – zasięg
i znaczenie.
 Wzory zachowań społecznych.
 Niezależna kultura.
Tematy (zagadnienia):






Solidarnościowa konspiracja – początki i rozwój.
Czynny opór – demonstracje, protesty i strajki.
Opór cywilny – formy i znaczenie.
Wzory zachowań i formy samoorganizacji społeczeństwa.
Niezależne życie kulturalne w czasie stanu wojennego.

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:
o
o
o

o
o
o
o

Omówienie rozwoju konspiracyjnych struktur Solidarności w latach 1981-1983
(mini wykład).
Przedstawienie różnych form działalności solidarnościowego podziemia (mini
wykład/rozmowa/prezentacja materiałów ikonograficznych i audiowizualnych).
Charakterystyka genezy, przebiegu oraz zasięgu otwartych protestów
społecznych
(rozmowa/prezentacja
materiałów
ikonograficznych
i audiowizualnych).
Przedstawienie form działalności samopomocowej różnych grup społecznych
(rozmowa).
Charakterystyka propagowanych wzorów zachowań społecznych i form ich
upowszechniania wśród społeczeństwa (mini wykład).
Omówienie zasięgu, form i znaczenia bojkotu radia i telewizji przez artystów
(mini wykład/rozmowa).
Charakterystyka rozwoju kultury poza oficjalnym obiegiem, z uwzględnieniem
nurtów, form i społecznej recepcji (rozmowa/prezentacja materiałów
audiowizualnych).
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Osiągnięcia uczniów. Uczeń:





omawia proces tworzenia konspiracyjnych struktur „Solidarności”,
wymienia przywódców solidarnościowej konspiracji,
charakteryzuje różne formy działalności konspiracyjnej i ocenia ich skuteczność,
przedstawia genezę i przebieg manifestacji społecznych, protestów i strajków
oraz omawia ich następstwa bezpośrednie i długofalowe,
 charakteryzuje formy samoorganizacji społeczeństwa w czasie stanu wojennego,
 omawia przebieg bojkotu radia i telewizji przez artystów oraz ocenia jego
bezpośrednie i długofalowe następstwa,
 opisuje warunki rozwoju niezależnego życia kulturalnego w czasie stanu
wojennego.
Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
1.

2.

Jednym z osiągnięć solidarnościowej konspiracji było zorganizowanie
niezależnego systemu informacji, w którym ważną rolę odgrywała podziemna
prasa. Przedstaw warunki rozwoju nielegalnej prasy, uwzględniając czynniki
społeczne, uwarunkowania technologiczne, kwestie bezpieczeństwa itp.
Odwołując się do relacji medialnych z czasów stanu wojennego oraz innych
materiałów źródłowych przedstaw argumenty osób i środowisk popierających
wprowadzenie stanu wojennego.

72. Kościół i życie religijne w okresie „karnawału Solidarności” i latach stanu wojennego
(1980-1983)
Cel ogólny:
Poznanie postawy Kościoła katolickiego w latach 1980-1983, a zwłaszcza szczególnej
jego roli po wprowadzeniu stanu wojennego.
Treści:





Kościół w okresie „solidarnościowej rewolucji”.
Kościół wobec wprowadzenia stanu wojennego.
Miejsce Kościoła w życiu społecznym lat 80-tych XX w.
Przebieg i znaczenie drugiej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.

Tematy (zagadnienia):







Realizacja porozumień sierpniowych dotyczących Kościoła i religii.
Miejsce Kościoła w programie i działalności niezależnego ruchu związkowego.
Pogrzeb kardynała Stefana Wyszyńskiego – manifestacją ideowo-polityczną
Polaków.
Postawa Kościoła wobec wprowadzenia stanu wojennego.
Kościół – mediatorem.
Działalność charytatywna instytucji kościelnych w czasie stanu wojennego.
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Kościół – azylem niezależnej kultury.
„Kapłani niezłomni” – bohaterowie walki z wojskowym reżimem.
Druga pielgrzymka Jana Pawła II do Polski.

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:
o
o
o
o
o
o
o

o

o
o

Omówienie postulatów strajkowych dotyczących Kościoła i życia religijnego
w Polsce oraz przedstawienie sposobów ich realizacji (rozmowa).
Przedstawienie form działalności, miejsca w życiu społecznym i znaczenia
Kościoła w okresie tzw. karnawału Solidarności. (mini wykład/rozmowa).
Analiza fragmentów relacji medialnych z uroczystości pogrzebowych prymasa
Stefana Wyszyńskiego (praca ze źródłem/dyskusja).
Omówienie reakcji władz Kościoła katolickiego na wprowadzenie stanu
wojennego (mini wykład).
Analiza i interpretacja fragmentów Tez prymasowskiej Rady społecznej w sprawie
ugody społecznej, 5 kwietnia 1982, (praca ze źródłem, tekst w e-podręczniku).
Omówienie różnorodnych form działalności społecznej i kulturalnej instytucji
kościelnych w czasie stanu wojennego.
Prezentacja postaci i dzieła księdza Jerzego Popiełuszki (rozmowa
z wykorzystaniem materiałów wspomnieniowych, relacji lub fragmentów filmu
Wolność jest w nas).
Prezentacja sylwetek innych kapłanów (np. ks. Henryk Jankowski, ks. Stanisław
Małkowski) zaangażowanych w życie społeczne czasów stanu wojennego
i prowadzących działalność patriotyczną (praca w grupach).
Przedstawienie okoliczności, przebiegu i znaczenia drugiej papieskiej pielgrzymki
do Polski (mini wykład/dyskusja).
Charakterystyka oficjalnych przekazów medialnych na temat pielgrzymki papieża,
jego wystąpień oraz reakcji Polaków (analiza i interpretacja materiałów
źródłowych).

Materiały:
http://www.ipn.gov.pl/portal/pl/351/4453/Kosciol_katolicki_wobec_stanu_wojenne
go.html
http://www.popieluszko.pl/ (autor IPN i NCK)
Osiągnięcia Uczniów. Uczeń:
 przedstawia treść postulatów sierpniowych dotyczących religii i Kościoła i
omawia sposób ich wprowadzania w życie,
 charakteryzuje formy uczestnictwa Kościoła, instytucji kościelnych
i duchowieństwa w życiu społecznym lat 1980 – 1981,
 przedstawia bilans osiągnięć kardynała Stefana Wyszyńskiego,
 omawia postawę Kościoła wobec bieżących wydarzeń politycznych i sytuacji
w kraju w latach 1980 – 1983,
 charakteryzuje rolę Kościoła w podtrzymywaniu oporu społecznego i umacnianiu
patriotyzmu,
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 charakteryzuje rolę Kościoła jako mecenasa niezależnej kultury i ośrodek
niezależnego życia umysłowego,
 przedstawia postać Jerzego Popiełuszki oraz jego działalność publiczno –
duszpasterską,
 charakteryzuje formy i metody prześladowania księży zaangażowanych
w działalność opozycyjną przez Służbę Bezpieczeństwa,
 przedstawia najważniejsze wydarzenia drugiej pielgrzymki papieża Jana Pawła
II do Polski,
 charakteryzuje nastroje i postawy społeczne Polaków w czasie drugiej
pielgrzymki papieskiej oraz ocenia bezpośrednie i długofalowe jej efekty.
Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
1.

Kardynał Stefan Wyszyński został nazwany przez Jana Pawła II Prymasem
Tysiąclecia. Czy podzielasz tę opinię? Uzasadnij swój sąd.

lub
2. Podsumuj dokonania prymasa Stefana Wyszyńskiego i rozważ, dlaczego stał się
on autorytetem nie tylko religijnym, ale przede wszystkim narodowym.
3. Wyjaśnij, na czym polegało znaczenie drugiej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski,
uwzględnij kontekst religijny, polityczny i społeczny tego wydarzenia.
73.

Ku schyłkowi PRL - sytuacja społeczno-polityczna w Polsce w latach 80. XX w.

Cel ogólny:
Poznanie warunków społeczno-ekonomicznych w Polsce po zniesieniu stanu
wojennego oraz czynników wiodących ku porozumieniu władzy z opozycją.
Treści:





Układ sił na arenie międzynarodowej.
Załamanie gospodarcze i nieudane próby naprawy.
Protesty społeczne i ich następstwa.
Przemiany w ZSRR i ich wpływ na sytuację w Polsce.

Tematy (zagadnienia):








Sytuacja międzynarodowa i relacje Wschód – Zachód w latach 80-tych XX w.
Przemiany w ZSRR: pierestrojka i głastnost.
Trudności społeczno-ekonomiczne w Polsce w latach 80-tych.
Nieudane próby reform gospodarczych.
Działalność podziemnej „Solidarności” – osiągnięcia i porażki.
Protesty społeczne – bezpośrednie i długofalowe konsekwencje.
Przemiany w ZSRR i ich wpływ na sytuację w Polsce.

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:
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o
o
o

o

o
o

o

o
o

Charakterystyka sytuacji międzynarodowej i stosunków Wschód – Zachód (mini
wykład).
Omówienie najważniejszych zmian w systemie władzy ZSRR po dojściu do władzy
Michaiła Gorbaczowa (mini wykład).
Charakterystyka sytuacji ekonomicznej i warunków życia ludności (mini wykład/
analiza i interpretacja danych z Małego Rocznika Statystycznego dotyczących
produkcji i spożycia różnych artykułów żywnościowych/praca w grupach).
Omówienie okoliczności przyznania Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla
oraz wyjaśnienie znaczenia tego wydarzenia dla Polski i Polaków (mini wykład/
rozmowa).
Charakterystyka różnych form działalności „Solidarności” po zniesieniu stanu
wojennego (mini wykład/analiza materiałów źródłowych).
Charakterystyka działań władz zmierzających do zlikwidowania wszelkich form
oporu społecznego (mini wykład oraz analiza i interpretacja wypowiedzi
rzecznika rządu Jerzego Urbana – praca w grupach).
Omówienie okoliczności śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, postawy władz
i reakcji społeczeństwa na śmierć księdza Jerzego (analiza i interpretacja
materiałów publikowanych w oficjalnych mediach, konfrontacja z dzisiejszymi
ustaleniami historyków).
Wyjaśnienie przyczyn słabnięcia społecznego poparcia dla akcji protestacyjnych
(rozmowa).
Omówienie przyczyn wybuchu strajków robotniczych w 1988 r. i wyjaśnienie
przyczyn niepowodzeń tych protestów. (mini wykład/rozmowa).

Osiągnięcia uczniów. Uczeń:
 charakteryzuje sytuację gospodarczą Polski w latach 80-tych i wyjaśnia jej
społeczno - polityczne konsekwencje,
 opisuje różne formy oporu społecznego i ocenia ich znaczenie oraz skuteczność,
 charakteryzuje metody i formy działania podziemnej Solidarności,
 omawia rolę Kościoła w podtrzymywaniu oporu społecznego,
 charakteryzuje metody działania służby bezpieczeństwa w celu dezintegracji
społeczeństwa i osłabienia poparcia dla Solidarności,
 opisuje okoliczności przyznania Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla
i charakteryzuje reakcje władz oraz społeczeństwa polskiego na to wydarzenie,
 omawia okoliczności śmierci księdza Jerzego Popiełuszki,
 przedstawia okoliczności uchwalenia ustawy o amnestii i uwolnienia więźniów
politycznych,
 charakteryzuje przyczyny i przebieg strajków w roku 1988 i rozważa przyczyny
niepowodzenia ruchu strajkowego.
Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
1.

2.

Wymień główne założenia kolejnych projektów reform gospodarczych
wdrażanych przez władze w drugiej połowie lat 80-tych oraz scharakteryzuj
sposób ich wdrażania w życie a następnie oceń skuteczność.
Wyjaśnij przyczyny niepowodzenia ruchu strajkowego w 1988 .
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Materiały m.in. www.popieluszko.pl
74. Porozumienia Okrągłego Stołu – kontrakt elit?
Cel ogólny:
Poznanie genezy, treści i znaczenia porozumień Okrągłego Stołu.
Treści:
 Okrągły stół – geneza, rokowania, osiągnięty kompromis.
 Spór o ocenę porozumień Okrągłego Stołu.
Tematy (zagadnienia):
 Geneza i rokowań pomiędzy opozycją a władzą.
 Postanowienia Okrągłego Stołu.
 Społeczeństwo wobec negocjacji i postanowień Okrągłego Stołu.
 Spór o ocenę porozumień Okrągłego Stołu.
Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:
o
o
o
o
o
o

Rozważanie przyczyn podjęcia przez komunistyczne władze rokowań z opozycją
(rozmowa).
Omówienie okoliczności zwołania i przebiegu negocjacji Okrągłego Stołu (mini
wykład/rozmowa/analiza relacji medialnych dotyczących wydarzenia).
Przedstawienie postulatów opozycji prezentowanych w czasie negocjacji (mini
wykład)
Charakterystyka reakcji społecznych wobec obrad Okrągłego Stołu (rozmowa/
analiza relacji uczestników i świadków, fragmenty w e-podręczniku).
Analiza końcowych ustaleń obrad Okrągłego Stołu(praca w grupach z tekstem
źródłowym).
Wyjaśnienie przyczyn zmieniających się sądów na temat znaczenia Okrągłego
Stołu.
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Osiągnięcia uczniów. Uczeń:





wyjaśnia przyczyny podjęcia przez komunistyczne władze dialogu z opozycją,
omawia postanowienia Okrągłego Stołu dotyczące systemu organizacji państwa,
przedstawia umowy dotyczące gospodarki i polityki społecznej,
charakteryzuje argumenty zwolenników i przeciwników porozumień Okrągłego
Stołu,
 wyjaśnia przyczyny sporów i zmieniających się ocen porozumień Okrągłego Stołu.
Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
Przygotuj się do debaty „za i przeciw” na temat: Zdaniem niektórych historyków,
polityków i środowisk porozumienia zawarte przy Okrągłym Stole były
kontraktem elit. Przedstaw argumenty za i przeciw tej tezie.
Materiały: www.rok1989.pl

75. Narodziny III Rzeczpospolitej - zmiany polityczno-ustrojowe po Okrągłym Stole 1989
Cel ogólny:
Poznanie okoliczności narodzin III Rzeczpospolitej oraz jej założeń ustrojowopolitycznych.
Treści:
 Realizacja porozumień Okrągłego Stołu.
 Zmiany polityczno-ustrojowe w Polsce po 1989 r.
 Wydarzenia w Polsce na tle europejskim.
Tematy (zagadnienia):





Wybory kontraktowe – przebieg, wyniki i następstwa.
Powołanie rządu Tadeusza Mazowieckiego.
Plan Balcerowicza – założenia i realizacja.
Zmiany polityczno-ustrojowe w Polsce na tle europejskim.

Proponowane metody pracy oraz procedury osiągania celów:
o
o
o

Przedstawienie zmian legislacyjnych umożliwiających realizację postanowień
podjętych przy Okrągłym Stole (mini wykład).
Charakterystyka kampanii wyborczej przed wyborami w czerwcu 1989 r. (praca
grupach – analiza i interpretacja materiałów źródłowych – relacji, ikonografii).
Omówienie przebiegu i wyników tzw. wyborów kontraktowych (praca w grupach
- analiza relacji prasowych).
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o

o

o
o

o

Wyjaśnienie stanowiska opozycji wobec wyników wyborów (mini wykład/
rozmowa z odwołaniem do fragmentów wypowiedzi medialnych liderów
opozycji).
Analiza i interpretacja artykułu Adama Michnika (Gazeta Wyborcza, 3 lipca 1989)
pt. Wasz prezydent, nasz premier i wyjaśnienie znaczenia tego tekstu dla
dalszego rozwoju wypadków (praca ze źródłem/rozmowa).
Przedstawienie okoliczności wyboru Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta
Polski (mini wykład).
Omówienie okoliczności powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego (mini
wykład/ rozmowa z odwołaniem do fragmentów relacji uczestników wydarzeń,
fragmenty w e-podręczniku).
Wyjaśnienie założeń tzw. planu Balcerowicza (mini wykład).

Osiągnięcia Uczniów. Uczeń:
 na wybranych przykładach charakteryzuje metody, formy i treści kampanii
wyborczej prowadzonej przez Solidarność w czerwcu 1989r.,
 przedstawia wyniki wyborów i wyjaśnia argumenty opozycji za
przeprowadzeniem drugiej tury,
 charakteryzuje sytuację społeczno-polityczną po wyborach i omawia okoliczności
wyboru Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta Polski,
 przedstawia okoliczności utworzenia rządu Tadeusza Mazowieckiego,
 charakteryzuje założenia planu gospodarczego Leszka Balcerowicza i wyjaśnia,
dlaczego plan ten był określany jako „terapia szokowa” dla polskiej gospodarki.
Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
1.
2.

Zbierz informacje z różnych źródeł na temat międzynarodowych reakcji na
wybory w Polsce, uwzględnij kraj swojego zamieszkania.
Wyjaśnij, jakie okoliczności zadecydowały o powodzeniu reform Leszka
Balcerowicza.

76. Przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce po 1989
Cel ogólny:
Poznanie głównych etapów transformacji polityczno-ustrojowej i budowania podstaw
demokratycznego państwa prawa.
Treści:
 Budowa podstaw ustrojowo-politycznych III Rzeczpospolitej na tle wydarzeń
w Europie.
 Główne problemy polskiej polityki zagranicznej i stosunków z zasiadającymi
państwami.
Tematy (zagadnienia):
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Zmiany ustrojowo-polityczne po utworzeniu rządu Tadeusza Mazowieckiego.
Reforma samorządowa i jej znaczenie.
Dekompozycja obozu „Solidarności”.
Pierwsze powszechne wybory prezydenckie.
Polska wobec sąsiadów.

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Charakterystyka sytuacji międzynarodowej w latach 90-tych, ze szczególnym
uwzględnieniem zmian politycznych w Europie środkowej (mini wykład).
Charakterystyka działań wiodących do likwidacji pozostałości po PRL –
przekształceń instytucjonalnych i zmian konstytucyjnych (mini wykład).
Przedstawienie zasad i rozważanie znaczenia reformy samorządowej (mini
wykład/rozmowa).
Rozważanie przyczyn i znaczenia „wojny na górze” (dyskusja).
Charakterystyka sytuacji polityczno-społecznej w przededniu wyborów
prezydenckich (mini wykład).
Charakterystyka kandydatur do godności prezydenta RP (praca w grupach –
analiza materiałów prasowych).
Omówienie przebiegu wyborów prezydenckich i wyjaśnienie fenomenu
wyborczego zwycięstwa Stana Tymińskiego w I turze wyborów (rozmowa).
Charakterystyka nastrojów społecznych w przededniu II tury wyborów (praca
w grupach – analiza i interpretacja, materiałów prasowych).
Charakterystyka głównych kierunków ewolucji polskiej sceny politycznej w latach
90-tych (mini wykład/rozmowa).
Omówienie relacji państwo-Kościół i genezy podpisania konkordatu (mini
wykład)
Analiza głównych postanowień konkordatu (rozmowa/praca z tekstem
źródłowym).

Osiągnięcia Uczniów. Uczeń:











omawia zmiany polityczno-ustrojowe wprowadzone w Polsce po 1989 r.,
przedstawia główne zasady reformy samorządowej i wyjaśnia jej znaczenie,
wyjaśnia, na czym polegała dekompozycja obozu solidarnościowego,
wyjaśnia pojęcie „wojna na górze” i charakteryzuje argumenty stron, biorących
udział w konflikcie,
wykorzystując materiały źródłowe, charakteryzuje programy kandydatów
biorących udział w wyborach prezydenckich,
charakteryzuje nastroje społeczne w przededniu wyborów prezydenckich oraz
metody i formy walki wyborczej,
charakteryzuje rolę Kościoła w życiu społeczno-politycznym pierwszych lat III RP,
omawia najważniejsze zasady konkordatu,
przedstawia główne kierunki ewolucji polskiej sceny politycznej w latach 90-tych
XX w.,
wyjaśnia genezę sporów o lustrację,
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 synchronizuje wydarzenia w Polsce z wydarzeniami w Europie i na świecie,
 przedstawia główne problemy w stosunkach Polski z sąsiadami.
Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
1.
2.
3.

Wyjaśnij, na czym polegało symboliczne znaczenie przekazania Lechowi Wałęsie
przez prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego insygniów władzy II Rzeczypospolitej.
Wymień główne etapy transformacji ustrojowej Polski od państwa realnego
socjalizmu do państwa demokratycznego.
Transformacji ustrojowo-gospodarczej towarzyszyły różnorodne zjawiska
cywilizacyjno-społeczne. Które z nich można Twoim zdaniem miały szczególnie
duży wpływ na dalszy rozwój kultury polskiej. Odpowiedź uzasadnij.

77. Polska droga do NATO i Unii Europejskiej
Cel ogólny:
Poznanie uwarunkowań międzynarodowych i przebiegu procesów integracji Polski ze
strukturami NATO i Unii Europejskiej i zrozumienie znaczenia tych procesów.
Treści:
 Wejście Polski do NATO – uwarunkowania, następstwa i znaczenie.
 Integracja Polski z Europą – przebieg i znaczenie.
Tematy (zagadnienia):






Układ sił na świecie w latach 90-tych XX w.
Politycy i obywatele Polski wobec wstąpienia do NATO.
Droga Polski do Unii Europejskiej.
Zwolennicy i oponenci integracji.
Bilans uczestnictwa Polski w UE.

Proponowane metody pracy i procedury osiągania celów:
o

o
o
o
o

Przedstawienie międzynarodowych i wewnętrznych uwarunkowań polskich
starań o przystąpienie do Paktu Północnoatlantyckiego (mini wykład/praca
z mapą).
Omówienie okoliczności przyjęcia Polski do NATO (mini wykład).
Wyjaśnienie znaczenia uczestnictwa Polski w Pakcie Północnoatlantyckim
(analiza materiałów źródłowych/dyskusja).
Przedstawienie głównych etapów zacieśniania przez Polskę współpracy ze
strukturami Unii Europejskiej (mini wykład/rozmowa).
Charakterystyka nastrojów społecznych i omówienie głównych wątków debaty
publicznej na temat wejścia Polski do UE (rozmowa/dyskusja „za i przeciw”
wykorzystująca argumenty stron sporu/analiza materiałów źródłowych publicystyki).
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o

o

Omówienie praw i obowiązków wynikających z posiadania przez Polaków
obywatelstwa Unii Europejskiej i porównanie z sytuacja kraju zamieszkania
(rozmowa/praca w grupach).
Rozważanie korzyści, jakie niesie ze sobą członkostwa w Unii Europejskiej
z perspektywy dzisiejszych doświadczeń (rozmowa).

Osiągnięcia Ucznia. Uczeń:







omawia główne etapy starań Polski o wejście do NATO,
przedstawia argumenty zwolenników i przeciwników wstąpienia Polski do NATO,
wymienia operacje NATO, w których uczestniczy Polska,
przedstawia okoliczności wejścia Polski do Unii Europejskiej,
charakteryzuje poglądy zwolenników i przeciwników wstąpienia Polski do UE,
przedstawia prawa i obowiązki Polaków wynikające z posiadania przez Polaków
obywatelstwa UE i porównuje z sytuacją swego kraju zamieszkania.

Sposób ich sprawdzenia. Ocena pracy domowej:
1.
2.

Praca pisemna: Oceń wpływ członkostwa w NATO na pozycję międzynarodową
i poziom bezpieczeństwa Polski.
Portfolio: Zbierz informacje na temat stosunku współczesnej opinii publicznej do
członkostwa w UE; wykorzystaj materiały publicystyczne, badania opinii
publicznej.
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