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Konspekt lekcji języka polskiego i historii 
(kształcenie zintegrowane w bloku humanistycznym) 

 
Temat: „Polski my naród...” – Polacy wobec wynaradawiania po klęsce            

     powstania styczniowego 
 
 

   Wstęp 
 

             Wśród wielu innowacji dydaktycznych, które upowszechniły się w zreformowanym  
         systemie szkolnym, dostrzegamy istotną potrzebę pogłębiania problematyki związanej  
         z integracją kształcenia w bloku humanistycznym, zarówno w wymiarze metodycznym,  
         jak i merytorycznym. 

   Według obserwacji  nauczycieli przedmiotów humanistycznych, uczniowie często 
przejawiają trudności w powiązywaniu treści z obszaru dziedzin naturalnie ze sobą 
połączonych : języka polskiego, historii, sztuki. Doskonale rozumiemy, jak ważna dla 
strukturyzacji wiedzy jest korelacja treści nauczania w obrębie blok 
humanistycznego. Interdyscyplinarna współpraca w kształceniu umiejętności 
kluczowych, podobnie jak w przypadku realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych, 
jest niezbędnym warunkiem efektywności procesu dydaktycznego. 
   Prezentowana propozycja zajęć integrujących treści nauczania w obrębie bloku 
humanistycznego przeznaczona jest do realizacji w klasie II lub III gimnazjum  
(w zależności od programu nauczania). 
 
C e l e   o g ó l n e : 
� poznanie postaw społeczeństwa polskiego doby popowstaniowej wobec problemu 

wynaradawiania 
� integrowanie treści nauczania w obrębie bloku humanistycznego (język polski, 

historia) 
 
C e l e    s z c z e g ó ł o w e    p o l o n i s t y c z n e : 

- nazywanie wartości i postaw moralnych 
- argumentowanie z wykorzystaniem cytatów 
- formułowanie wniosków na podstawie analizy wskazanych fragmentów 

literackich 
- prezentowanie zdobytych wiadomości i własnych opinii na forum klasy 
- rozpoznawanie metaforyki utworu 

 
C e l e   s z c z e g ó ł o w e    h i s t o r y c z n e : 

- doskonalenie umiejętności analizowania tekstów źródłowych 
- poszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł 
- formułowanie samodzielnej oceny wydarzeń historycznych 



- kształtowanie świadomości historycznego procesu formowania tożsamości 
narodowej 

 
O s i ą g ni ę c i a   u c z n i ó w  

Po lekcji uczeń powinien : 
- znać sytuację Polaków po klęskach powstań narodowych 
- rozumieć znaczenie pojęć: wynaradawianie, germanizacja, rusyfikacja, 

koniunkturalizm, oportunizm, inwigilacja, emigracja 
- wskazywać metody rusyfikowania i germanizowania polskiej młodzieży 
- charakteryzować postawy członków społeczeństwa polskiego wobec 

wynaradawiania 
- znać formy oporu przeciw wynaradawianiu 
- umieć wyszukiwać w tekstach literackich i historycznych wskazane trećci 
- znajdować analogie literackie 
- efektywnie planować i organizować pracę w grupie zadaniowej 
- mieć poczucie ciągłości historycznej losów Polaków 
- rozumieć potrzebę zgłębiania wiedzy o życiu własnego narodu 

 
F o r m y,   m e t o d y   i  t e c h n i k i   p r a c y : 

- praca w grupach 
- praca pod kierunkiem z tekstem (literackim, historycznym, źródłowym) 
- rozmowa nauczająca 
- dyskusja 
- burza mózgów 

 
Ś r o d k i   d y d a k t y c z n e : 

- S. żeromski, Syzyfowe prace, Warszawa 1993 (wybór stron) 
- M. Konopnicka, Rota 
- A. Feliński, Boże, coś Polskę 
- J. Pietrzak, Żeby Polska była Polską 
- teksty źródłowe: opis wydarzeń we Wrześni w 1901 r. na łamach pisma 

„Orędownik”, notatka  
      z „Kuriera Poznańskiego” o M. Drzymale  /cyt. za Wielkopolska w świetle 
źródeł historycznych,    
      Poznań 1958/ - załącznik 
- mapa „Ziemie polskie pod zaborami 1825-1914” 

 

 
 
Tok lekcji 
 
I. Wprowadzenie  
 
1. Czynności porządkowe, podział klasy na cztery grupy zadaniowe 
2. Prezentacja tematu zajęć i określenie celów lekcji: 

- bieżący temat lekcji jest kontynuacją analizy lektury szkolnej „Syzyfowe prace” Stefana 
Żeromskiego (język polski) oraz poznawania dziejów narodu polskiego w XIX w.(historia). 



- literatura jako ilustracja historii – znajomość historii jako klucz do interpretacji utworu 
literackiego; 

3. Nawiązanie do tematu – przedstawienie skutków powstania styczniowego przez któregoś  
      z uczniów; 
 
II. Rozwinięcie 
 
- działania uczniów: 
gromadzenie informacji, analiza tekstów źródłowych, formułowanie wniosków, prezentacja 
wniosków na forum klasy przez lidera grupy, przyswajanie nowych pojęć- praca ze słownikiem 
języka polskiego, zapis wniosków w zeszytach; 
- działania nauczycieli: 
przydział zadań problemowych poszczególnym grupom, wsparcie merytoryczne uczniów w czasie 
rozwiązywania zadań (nauczyciel polonista i nauczyciel historyk), weryfikacja i zapis wniosków 
na tablicy (nauczyciel historyk), wzbogacanie słownictwa uczniów (nauczyciel polonista);  
 
1. Metody wynaradawiania 
 
 
Gr.                   Zadanie              Wnioski końcowe Teksty źródłowe 

 
 
 
 I 
 

Na podstawie fragmentów „Syzyfowych 
prac” odpowiedz na poniższe pytania  
i sformułuj wnioski na temat sposobów  
wynaradawiania młodzieży: 
- Kto stosował opisaną metodę wynara- 
dawiania? 
- Na czym ona polegała? 
- Jakie skutki powodowała w umysłach  
i postawach uczniów 

- terror 
- represje 
- inwigilacja 
- inne formy przemocy 
 
   

Stefan Żeromski  
„Syzyfowe prace”, 
Warszawa 1987, 
Roz. XI str. 139 – 141: 
„Po powrocie z waka- 
cji Borowicz...” 
 Roz. XIV str. 205 – 206
„Za ścianą gwar wzma- 
gał się...” 
lub inne wg uznania  

 
  
II 

 
 
                          jw. 

- „pranie mózgów”  
- „opiekuńcze skrzydła” zaborców 
 
 
 

 Stefan Żeromski  
„Syzyfowe prace”, 
Warszawa 1987, 
Roz. XI str. 142: 
„Dyrektor Kriestoobriad
nikow wraz z inspekto- 
rem Zabielskim...” 
Roz. XI str. 148: 
„W parę chwil później 
ukazał się inspektor...” 
lub inne wg uznania 

 
 
III  

 
 
 
                         jw. 

- zakaz mówienia po polsku 
- brak dostępu do literatury i kultury 
   polskiej 
- upokarzanie, naruszanie godności  
  osobistej 
- niszczenie ducha narodowego 
 

 Stefan Żeromski  
„Syzyfowe prace”, 
Warszawa 1987, 
Roz. XI str. 143: 
„W myśl zasady odpol- 
szczania dyrektor...” 
Roz. XIV str. 200 – 202:
„P. Kostriulew wykłada
jący historię wszedł...” 
lub inne wg uznania 



 
 
 IV 

Na podstawie tekstów źródłowych „A”  
i „B” określ przejawy germanizacji Pola- 
ków   

- dyskryminacja Polaków 
  nakaz nauczania religii w języku niemie- 
  ckim 
- stosowanie siły i przemocy wobec niepra- 
  womyślnych uczniów 
- szykanowanie za pomocą prawa (nowela 
  osadnicza) 

 
   

 

„Orędownik” , 1901, 
nr 118 (fragment arty- 
kułu) 
„Kurier Poznański”, 
1907 (fragment arty- 
kułu) 
zob. załącznik 

 
2. Społeczeństwo polskie wobec wynaradawiania młodzieży. 
 
 
 
 
  I 

Na podstawie fragmentów „Syzyfowych 
prac” określ przedstawione w nich posta- 
wy społeczeństwa polskiego wobec wy- 
naradawiania młodzieży.  

-pozostawianie młodzieży z ich problema- 
mi samym sobie. 
-bierność 
 -podporządkowywanie się zaborcom ze  
 strachu 
-oportunizm, przystosowywanie się do wa- 
 runków zaborów 
-współpraca z zaborcami, kolaboracja 
-koniunkturalizm 
 

Stefan Żeromski  
„Syzyfowe prace”, 
Warszawa 1987, 
Roz. VII str. 99: 
„Kiedy w trwogach 
i rozpaczy biegł do 
matki...” 
Roz. XI str. 143: 
„W myśl zasady odpol- 
szczania dyrektor...” 
Roz. XI str. 145: 
„Za pozwoleniem –  
przerwał radca...” 
Roz. XIV str. 200: 
„Miał kilka sióstr,  
a był jedynakiem...” 
lub inne wg uznania 

 
 II 

                    
          j.w. 

-sprzeciw, przeciwdziałanie, opór, walka, 
-patriotyzm 
-wspomaganie młodzieży w jej walce z za- 
 borcą 
-kształtowanie jej świadomości narodowej 

Roz. VII str 102 – 103: 
„Marcinek skurczył się 
i czekał...” 
Roz. XIV str. 202-203: 
„Zaledwie zdążył wy- 
mówić te słowa...” 
Roz. XV str. 213: 
„...nieraz widziałem  
garstkę naszych...” 
Roz. XVI str. 219: 
„Gdy Borowicz prze- 
czytał „Dzidy”...” 
lub inne wg uznania 

 
 
 III  

Na podstawie tekstów określ sposoby od- 
działywania pieśni patriotycznych, poli- 
tycznych, religijnych na społeczeństwo 
polskie pozbawione własnej państwowo- 
ści 

- „pieśnią, nie mieczem”- kształcenie pos- 
 taw patriotycznych, konsolidacja narodu, 
 wspieranie ducha narodowego poprzez  
 teksty literackie, pieśni odwołujące się do 
 wspólnych polskich korzeni narodowych, 
 kulturowych, religijnych 

„Rota” 
„Boże, coś Polskę” 
 (kontekst: „Żeby  
 Polska...”- obraz  
historii Polski w pieśni) 
 



 
 
IV  

W oparciu o wiadomości z lekcji historii, 
podręcznik do historii dla klasy II gimna- 
zjum i znajomość problematyki „Syzy- 
fowych prac” określ formy oporu społe- 
czeństwa polskiego wobec wynaradawia- 
nia. 

-czytanie polskiej literatury 
-zachowanie własnej religii 
-podtrzymywanie tradycji rodzinnych i na- 
 rodowych 
-tworzenie tajnych kółek, stowarzyszeń 
 samokształceniowych 
-bunt 
-walka  

„Syzyfowe prace”; 
 Podręcznik historii 
dla klasy II gim. 
(np. wydawnictwo Znak, 
GWO) lub klasy III 
(np. WSiP) 

 
 
III.  Podsumowanie 
 
 
1. Dlaczego Stefan Żeromski zatytułował powieść o wynaradawianiu polskiej młodzieży  

„Syzyfowe prace”? - dyskusja odwołująca się do metaforyki utworu (mit o Syzyfie)- praca pod 
kierunkiem nauczyciela języka polskiego. 

 
2. Uogólnienie- mit o Syzyfie jako alegoria powstań narodowych w XIX w.: 
      Interpretacja ilustracji - analogia między mitem o Syzyfie a losami Polaków w XIX w. 
      - praca ze źródłem ikonograficznym pod kierunkiem nauczyciela historii /zob. załącznik nr 2/ 
 
3. Ocena pracy uczniów w czasie lekcji. 
 
 
 
 
   Załącznik nr 1 – teksty źródłowe 
 
      TEKST   A 
     „W zeszły poniedziałek posłyszeli ludzie na ulicy krzyk i płacz dzieci w szkole. Zbiegło się 
wielu ludzi, głównie kobiety przed szkołą, a że krzyk i płacz się wzmagały, więc ludzie chcieli 
pójść do szkoły, by się dowiedzieć, co się z dziećmi dzieje. Drzwi szkoły były zamknięte. 
Tymczasem powstało wielkie zbiegowisko przed szkołą, drzwi wyparto. (...) Kobiety zabrały 
dzieci. W zbiegowisku padły słowa groźby i kamienie. (...) Kobiety zbiegające się przed szkołą     
z powodu wielkiego krzyku i płaczu dzieci, były przekonane, że dzieci w szkole katują (...). Dzieci 
bito w najwyższym oddziale za to, że nie chciały na nauce religii odpowiadać po niemiecku ani 
nawet krótkich zdań po niemiecku powtarzać.” 

                                                                                                        /”Orędownik”, 1901, nr 118/ 
 
Pytania:   1. Skąd pochodzi cytowany tekst? Jaki to rodzaj źródła?  
                2. W którym roku miały miejsce opisane wydarzenia? 
                3. Na czym polegał protest dzieci wrzesińskich? 

       4. Jakie kary stosowano wobec dzieci? 
                5. Jak zareagowali rodzice na wiadomość o wydarzeniach w szkole? 
 
       TEKST   B 
   „Donosiliśmy niedawno, że gospodarz Drzymała nabył w pobliżu Rakoniewic 15-morgową 
parcelę, na której wprawdzie zbudował stajnię i stodołę, lecz domu mieszkalnego wystawić nie 
mógł, ponieważ nie otrzymał na to konsensusu  /zezwolenia-dop. DS./  budowlanego. Drzymała 
jednak skoczył po rozum do głowy i postarał się o wóz mieszkalny w rodzaju taborów cygańskich 
i ustawił go w 40-metrowym oddaleniu od swoich budynków gospodarskich. I ten środek 



wzbudził podejrzenie władz, lecz wysłana umyślnie komisja policyjna musiała wrócić z niczym, 
ponieważ ów „dom mieszkalny” był ruchomy i nie podlegał przepisom prawa budowlanego.” 
                                                                                                                                              /”Kurier Poznański”, 1907/ 
 
Pytania:     1. Kim był Michał Drzymała? 
                  2. W jaki sposób władze niemieckie represjonowały Drzymałę? 
                  3. Na czym polegał fortel, zastosowany przez Polaka? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


