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]AK KSZTAŁTOWAŁ SIĘ
NAROD POLSKI?

ZANlM POZNASZ NO\iVY TEMAT
1. Wymień stany, z których składało się społeczeństwo w I Rzeczypospolitej.
2. OkreśI, jakie grupy społeczne uczestniczyły ],v powstaniach narodowych.

l KU WSPOŁCZESNEMU NARODOWI
Slowo naróc] w języku staropols[<im było rozumiane
\Ą, fóżny sposób definiowało całą ludzkość, ludność
posługującą się wspólnym językiem i charakteryzującą
się jednolitą kulturą lub stan społeczny posiadający
prawa polityczne w państwie. \W czasach I Rzeczy-
pospolitej mianem Polaków szlachta określała przede
WsZystkim repleZentantóW własnego stanu. Pocho-
dzenie etniczne nie odgrywało wówczas decydującej
roli, choć wierzono, że szlachta, w przeciwieństwie do
pozostałych mieszkańców Rzeczypospolitej, wywo-
dzi się od słynącego z waleczności starożytnego ludu
SaImatów'

Pod koniec XVIlI w. naród zaczęto postlzegać sze,
rzej. Polscy myśliciele ośrł,ieceniowi zachęcali do trak-
towania elit mieszczańskich na równi ze szlachtą pod

Przezacny stąnie szląchecki! Nie możesz inaczej powiedzieć, jąk
przyznać, że ie nieścisz w sobie wszystkich polaków, tylko jetłnq
czqstkę, że ie jesteś całym narotlem poLskim, Ęlko jednym sta-
nem jego, stąnem obrończym, stanem lycersh|ą. |...l Stan szla-
checki, jakimkolwiek imieniem nazwte się, czy stanem repfezefitu,
jqcym naród polski, czy absolutnym panem jego, w każdym
przypadku dla swojego zachowania przymuszony jest wcale inną
przerlsięwziąć clrogę nad tę, którą szedł daty.hczas. Nie maże
o s_obie radzić osobno, ąle musi radzić o narodzie, a pfzez urządze,
nie narodu tlopiero radzić o sr,lbie. [..,l Rątuj się szlachto!

wzgIędem przynależności narodowej, Poza obrębem
narodu nadal pozostawala naiIiczniejs7a grupa spo-
leczna chłopi, ByIi oni pozbawieni edukacji oraz
wolności osobistej, nie uczestniczyli także w życiu po,
litycznym, więc w bardzo niewielkim stopniu identy,
fikowali się z państwem. Ponadto tral(to],vali szlachtę
jako panów, a nie rodaków, dlatego pomiędzy tymi
warstwami społecznymi długo nie istniało poczucie
wspólnoty narodowej.

Dopiero w drugiej połowie XIX w. ukształtował się
nowoczesny naród polski, połączony nie tylko języ,
kiem i kulturą, ]ecz także przekonaniem o \.i/spólnym
pochodzeniu etnicznyrn oraz wspólnej historii. Dzięki
licznym przemianom społecznym, politycznym i go-
spodarczym obejmo,wał już wówczas zarówno elity
społeczne, jak i chłopów oraz robotników. Chłopi po

Nie potrceba, abyś traciła twoje swo,
bady i wolnośĄ ale potrzeba, abyśtwoje
prawa upowszechnita, abyś powięk-
szyła liczbę obywateli swabodnych
iwoln ch, Nie uratujesz się konstytucją
czqstkoi]ą, czyli, że tak rzekę, połataxą.
Ale urątujesz się kanstytucjq zupełnie
nową i cały naród polski obejmującą.

Jest to epoką, gclzie Polska zupełnej porl-
p aść otlmi anie pow inna.

ZRODŁA I INTERPRETACJE

NAROD POLIryCZNY
Oświeceniowy publicysta Stanisław Stasztcw Przestrogach dla Polskl przedstawil swoją opinię

dotyczącą uznalĄ,ania za naród tylko szlachtę.

Zlódlo:S, Stasz]c, Pżesircgidla Polski. Pżemawa inieniem narodu pa]skjega da pier,jt&zega w tym naradzje sianu Warszawa 179o,

E PRACA ZE źRóDłAMI
1. Scharakteryzuj poglądy Stanisława Staszica dotyczące postawy szlachty.
2. Odpowiedz, do jakich działań autor zachęcał przedstawicieli stanu szlachecłiego.
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leformach u]ł/łaszczeniowych zyskiwali świadomość
swoje.j odrębności narodowej. W szkołach, urzędach
oraz podczas służby wojskowej, gdzie użl.wano języka
niemieckiego lub rosyjskiego, doświadczali represji
związanych z własną mową oraz wyznawaną wiarą ka-
tolicką. Z tego powodu coraz częściej dochodziło do
sporów pomiędzy nimi a zaborcami dążącymi do wy-
eliminowania poIskości.

l \ry oBRoNIE PotSKoŚCI
rM XIX w. wśród ludności całej Europy zaczęła ksztaŁ
tować się nowoczesna świadomość narodowa. Pro-
ces ten ob.iął także Polaków, mimo że nie posiadali oni
wówczas niepodlegiego państwa oraz zamieszkiwali
obszary podporządkowane trzem dużym i silnym
krajom. Zaborcy podejmowaIi intensywne działania
zmierzające do wynarodowienia mieszkańców opa,
nowanych przez siebie ziem. W zabotze pruskim i do
połowy XIX w. również w austriackim prowadzono
germanizację, a w zaborze rosyjskim rusyfikacię, Po-
nadto rządy zaborcze dążyły do osłabienia polskich ini,
cjatyw w gospodarce. Dlatego Polacy rnusieli nie tylko
oprzeć się działaniom nalzucanym im przezwladze za-
bor cze, Iecz także zbudować silną tożsamość narodową
pozwalającą na obronę swojej tradycji i wspólnych

Nacjonalizm
Nacionalizm roZW nąl Sę W XlX W ldeologia ta na najwyż
szyrn miejscu Stawiała naród oraż jego interesy, których re
alizację Zapewnić rniało jedno ite pod WZg ęclem narodo-
Vlym państwo, NacjonaliśC We Wrogisposób odnosil]się do
mniejszości narodowych panowal je pocldac przymuso-
Wej asymilacj] lub UsUnąć, Wedlug nich Zasięg teMoria ny
kraju powinien obejmować tereny żamieszkiwane przez
okreś]ony naród, Sk€jną odmianą nac]onalzrnu jest szowi-
nzm bezkrfiy]znie odnoszący się do Wlasnego narodu,
staw ający go ponad jnnymi.

jAK K\lTAŁTOWAŁ 5lĘ NARól) PoLsKl/

interesóW. \M procesie uświadamiania Poczucia naro,
dowego ludności wiejskiej i miejskiej wykorzystywano
czynniki łączące wszystkich Polaków - język, kulturę,
religię oraz historię, Do innych zadań mających na celu
rozbudzenie rł,spólnei tożsamości narodowej należały:
starania o udział chłopów w powstaniach, działalność
edukacyjna i gospodarcza, rozwój kultury oraz walka
o prawa polityczne dla Polaków

l Kulturkampf

W latach 187]-187B kancerz Niemec otto Von Bismarck
prowadzil kampanię poltyczną skierowaną prżecWko Wply-
Wom Kościoła kato ick ego, określaną ]ako kuturkarnpf,
ofiaram represj] re gjnych stali s]ę rn,in, Polacy, KórZV We
Wschodnie] części cesarstwa n em eck ego star]owii na]-
W ększą grupę osób Wyznających kato icyzm, Dziatan a Bi
smarcka nie odniosły sukcesu, a dodatkowo UśWiadomiły
Wieiu miesżkańcom PrUs ch polskie pochodzenie,

otto von Bismarck
pelnil fUnkcję kanc,
lerza zjednoczonych
Niem]ec W atach
187] -1890. Pod-
czas swoich rż ądóW
dłył do żbudowa
n a §ilnego państwa,
poZbawone9o
Wsże]kego rodza]u
separatyzmóW
narodowych,
. fotog rafi a, l,Jie mcy,

XlX w.

! 
lałie skutłi wvwołała po ityka kulturkan]pfu?

MIECZYSŁAW IEDOCHOWSKI
1822 t902

Pochodził z rodziny ziemiańskiei, Na
początku lat 60. zacząl pełnić funkcje
arcybiskupa poznańskiego oIaz gnieź-
nieńskiego, |ego relacje z rł.ładzami
pruskimi były poprawne aż do wpro-
wadzenia przez Bismarcka polityki
kulturkampfu, Ledóchowski wystąpił
wówczas przeciwko zakazowi nauczania

religii w języku polskim, Sprzeciwił się również korrtroli
państwowej, jaką roztocżono nad kształceniem kleryków
spotkaly go za to liczne kary finansowe, a w 1874 r Został
uwięziony. Dopiero nadanie mu rok później godności kar,
dynalskiej przyczynilo się do jego uwolnienia. Musiał ied
nak opuścić Wielkopolskę, a także zrzec się funkcji arcybi
skupa poznańskiego i gnieźnieńskiego, Dalsze lata życia
spędził w vatykanie, gdzie pełnił różne funkcje kościelne.
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J, i,oD lABoRA\4,

ZRoDłA l INTERPRiTACJE

UpowszECHNI ENIE śwtłootrłośct NARoDoWEJ
I(rakowski historyk ,Iózefszujski przedstawil znaczenie tradycji historyczne] w procesie budowania

nowoczesnego nalodu polskiego.

Owa osobowość narodów |..,] polega na pilnowaniu i stfzeżeniu
przekazanego przez przeszłość ł@rbu tfadlcji wszelakich, jakie
pozostąły, ną rozeznąniu się w ciqgłości i konsekwencji życia naro-
dowego z przeszłością [...]. Zachowując tę ciągłość naiodawą, ie-
steśm! synami Kościoła katolickiego, obrońcamt cywilizacji za-
chodniej, spadkobiercami wszystkiego złego i wszystktego d.abrego,
co nasz ojciec,, dziąd i praclziad popełnili. Zachowujqc tę ciqgbśą
opanujemy każdego wpuszczonego świeżn do obozu narotliwego

[tzn. chłopów] w prawa i wkladamy nań obowiqzki, lóre z niei
wyplvwatq. Dłsiai |po powstaniu sryt znio wym) po calym stule,
ciu ciężkiej niedoli, dopetniła się miarka odkupienią wii, uwłąsz-
cze4ie 5lala ,ię , ulem we węzlstkrh łiemiach nąrotllt polsl,iepo.
iesleęl \ raĄ ni braLer,twem i nieuola-|...] Ze zaś owe ńasy. pitl
dane szatańskiEj ,rropagandzie wynaradowienia, oderwin|ia otl
p:i1,.}r7eszłokL słlszeć nie mogą, niechże posłuchajq ci, kórzy
siać będq ziarno przysztości w tę masę, aby plon wydała.

Zfódla: J. sz|łsk, Kilka prawd z dżiąóW naszlch ku rozważeniu W chwiliobe!:nej, Kraków 1867, s. 4,

E PRACA ZE źRóDŁAMI
1. Odpowiedz, jaką rolę autor przypisywał historii w procesie narodotwórczym.
2, Wymień cele, które ]ózefSzujski wskazywał Polakom. Określ, do czego miały one doprowadzić.

r KULTURA NARODOWA I RELIGIA
Spośród ludności zamieszkuiącej tereny zaborów pru-
skiego i rosyjskiego Polacy jako nieliczni wyznawali
katolicyzm, który odegrał istotną rolę w kształtowa,
niu ich świadomości narodowej. Praktyki kośCielne
pomagały utrwalać wśród wiernych znajomość języka
polskiego - w świątyniach katolickich uży\a/ano go
podczas kazań, śpiewano w nim pieśni i odmawiano
modlitwy, Ważnym elementem spajającym naród były

Dzieci ze szkoły We Wrześni żasl,d|^ow.Ę oJZel ńko p,owad/A
^U eĄc , le 9ll W iężl], t] 1 en eckin Palriolv(lnd ooqla!\,a "n|oo}l 1
PoakóW byla podziwiana i staw ana ża Wzór kolelnym potolenlóń,
. fotagrafia, Września, XX W

równieź kulty świętych związanych z polską historią
Iub do niej nawiązujące, m.in. maryjny, św. Wojciecha
i św. Stanisława. Więzi pomiędzy Polakami pochodzą-
cymi z różnych zaborów wzmacniały się także dzięki
Iicznym pielgrzymkom do sanktuariów. Wiarę kato-
licką zaczęto utożsamiać z polskością księża w swo,
ich kazaniaclr nawiązywali do ważnych rocznic histo-
rycznych, kultury i tradycji polskiej, a za działalność
patriotyczną często byli prześladowani. W tym okresie
utrwalał się stereotyp Polaka katolika, co prowadziło
do odmawiania przynależności narodowej rodakom
wyznającym inne religie,

)VaZnlm elementem rozwoju narodowości była
także edukacja patfiotyczna, która przywiązywała
szczegóIną wagę do polskiej histolii, \V'iedzę na temat
przeszłości Rzeczypospolitei przeciwstawiano infor-
macjom przekazywanym w szkołach państw zabor-
czych. Propagowaniem tych tleści zaimowały się towa-
rzystwa ośWiatowe, wykorzystywano również pisma,
które docierały do ludności wiejskiei, Nurt histo-
ryczny zainspirował także altystóW - Henryk Sien-
kiewicz pisał powieści o su]<cesach polskich woisk,
lan Maaeil(o maloual obrazy przedstawiaj4ce ważne
wydarzenia 7 pr7eszlości. V konsekwencji wszlstlo
to doprowadziło do zbudowania na początl(u XX w.
silnego poczucia narodowości.
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]AK K5 ZTAlToWAt 51Ę NARÓD PoL5 KI?

l Ku pokrzepieniu serc
polscy ańyściw okresie zaborów poruszali w swojejtwórczościtem aty związanę z a)czyzną, czgsto odwąwali się do pzeszłości Polski, zŃaszcża )ą na]więksżych sukcesów. Mialo to nuruć oołir"o'"n'u serc rodaków ży]ących bez własnegopaństwa, nierzadko pozbaw]onych moŻliwoŚci kult}^łowania tradycjl.'w a.ÓLl poo*,"xlx W nateren]e Galicji, gclzie Władzeaustriaokie Wprowadziły szeroką autonomię, powstało Wiele inicjatv, .poł"Jrnv"n o 

"nurakterze 
patrotycznym, Wzno§zonopomnik, wydawano cżasopisrr]a i organizowano uroczystości gromadzące wiólu eolaków ży]ących w róznvch zaborach,:;tiej

,::Lle-

i..sz-
: jcgą

;:od-
:,otl
:,r4l

,jie

: ],]l

,1a

-]t

rJ

l
1

t.
ł
i

:

4

odsłonięcie pomnika grunwaldzkiego W Fra\oł'A ooD lo sięł' 00, lo.7r c6 blli!\ 'c liocd ]qlo t W Jro(l}s-oscacl ryC1
Wzięlo udzial ok, ]50 tys, osób, Fundatorem monumentu byllgnacy
Jan,Pade._Awsk, hd1 Wglosl Wdwclas ozemowę, Na co'łoe po-
mr,Fa ur esuczo1o .aois Praaicom cnv| ala - araĆ,o. ąa o,ucię_
. fotografia, Kraków, 15 Vll 1g1o r

. fotagrafia, Kraków. 7 B91 r

!l"ki 
*ołv- nu t 

"oałtowanie 
się śWiadomości narodowej PolakóW mialy przedstawione dzia]ania?

la,
o-
n-
;k,

\a obszarach zamieszlalych przez PolaLow. szcze
golnie na l(resach Wschodnich, "ównocześnie kszlał-
towal się nie lylko nowoczesny naród polsl,i, ler z rakze
uLrainskt, bialorusLr, ]iteuski i loterłsli, Choc ledynie
niektóre z nich posiadały tradycję własnej pańsiwowo,
ści, wszystkie dążyły do zbudowania odrębnej tożsa,
mości narodowej. Często przy tym traktowały Polaków
jako dotychczasowych ciemiężycieli.

r RUCH NARODOWY
lMraz z kształtowaniem się nowoczesnego narodu pod
koniec XIX w. zaczęla się lozwijać ideologia nacjo-
na]isryczna, w której najważnie.isze miejsce zajmował
naród oraz jego interesy.

_Głównym 
celem najważniejszego polskiego stron-

nictwa nacjonalistycznego - narodowej demokracji
(ND), zrłanej także endecią - w X]X w. o.u" nn po-
czątku XX w. było odzyskanie niepodległości przez
Polskę. Narodowcy propagowali ideę solidarizmu
społecznego, zakladającego współpracę i wspióranie
się Polaków w trzecĘzaborach bez względu na przyna-
leżność do klas społecznych, Podejmowali wiele dzia-
łań ma.jących na celu wzmacnianie polskie| tożsamości
nalodowel na ziemia<h zaboru prusl<iego, gdzie lo-
lacy na , o dzień stawiali opór silnemu nar jonalizmowi

o/ 
niemie, kiemu m.in, W)dJWdli i kolporlorłali publi
l<at je w języku polsl<im. CzęsLo odnosili się z nieihę, ią
do mniejszości narodowych zasiedlających tereny za-
mieszkane w większości przez Polakólv i uważali, że ich
przedstawicieli należy zmusić do asymilacji lub emigra-
cji. Poglądom tym towarzyszyły również antysemit/zm
i brak tolerancji wobec mniejszości religijnych w Źdo-
minowanej_przez katolicyzm społeczności polskiej,
Głównym ideologiem polskiego ruchu narodowego bił
Roman Dmowski, autor Myśli nowoczesnego Polaka.

mi€lię§zni§ lotldczny i społoczńy
pod kio.olvniliqem J. L. Póplnv6ki€go.
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POD ZĄBORAMlt-

CWICZENlA
1. Omów cechy wyróżniające naród.
2. Przedstaw proces kształtowania się narodu polskiego w XIX i na początku XX w.
3. Scharakte.ryzuj współczesny naród polski. Podaj najważniejsze - według Ciebie problemy,

które go doĘczą.

Współczesny naród polski
obecn]e pod pojęciem naród rozumie s]ę trwalą Wspólnotę lUdZ, która żostała Uksztaltowana W proaesie historycznyrn na danymteMoriurn, Charalderyzuje Się ona poczuciem Wspólnej tozsamości powodująCe]je] odrębnośc Wobec nnych narodóW ]Ub grupetnicznych, Posiada ona Wlasne symbole narodowe, take jak flaga, goc|ło i ńymn, a taże celebruje święta Upam]ętniające
na]Waznie]Sze Wydazenia Z historij naro']U, JĄ cżonków zazwyc)alĘczy róvin]eź wspólny język oraz kuitura, której poszczególneeementy - n,].in. dz]eła sżtuki, UtWory ]iterack]e, Zab),łxl oraz onycząe - słłaclają się na dziedzictwo narodowe,Wspóczesny naród poski u ega ciąg|Vm Zmianom \,!Ą/ryołĄłanym p uez czynniń wewnętzne i Zewnętrzne, Procesy globalizacyjne
Wpł}'Wają na Upodobnienie polskiej kultury do kultur innych narodowości, Dzie]e się tak rn_in, dlatego, że ]udzie swobodnieprzem]eszczają Się po ŚWiecie, a nierżadko osiedlają się taće W nowych miejŚcach i sta]ą się obrłate]ami innych państwWstąpienie Po]ski do struktur Unijnvch ulatwiło możliwość emigracji, co przyczynilo się do zwiększenia iczby osób WyjezdzająCych
Za gran cę, NajczęŚciej ich celem jest znalezienie dobze płatnej pracy zarobkowej, diatego Większość em]grantóW stanową osobyW mlodyrn Wieku, Ma to Wpl\,v,/ na żauwŹal|y W Polsce od k]lku iat spadek ]czby urodzeń dz]eci, Wedlug prognoz demogralcznych W najbliŻSzym czasie moze dojŚc do UjemnejWartośc] przyrostu naturalnegÓ, Ponadto następu]e odpl\,!r' ]Udnościz m]astdo wsi, co często iest efeldem rozbudowy m]ejscowości znajdujących się bezpJśreonlo przy dułch ośrodkach mie]skich,LudnoŚĆ Polskijest stosunkowo ]ednorodna pod wzglęoem nańowym, opócz eolaków Zarnieszkują Rzeczpospo]ilą mniejszo_Ści narodowe (m,in, Ukraińcy, Nierncv, Litwini) oraż etniczne (Kaszubi, Śląacy, Tata]Zy). Zachowują one odrębnośc ku]turalną,posługują się wlasnym ]ęzykiem oraz kultywują swoje obyczaje, przed ll wqną światową odsetek ósób deklarulącycn innąprzynaleŻnoŚĆ narodową lub etn]czną byi Znacznie Wyższy niż Wspotcześnie, Wówczas wynosił on ok, 30%, obecnie liczba ta jest1o,krotnie mniejsza. Wp§W na to mialy przesunięc]e granic ] masowe przesiedlenia Udności W po|owie |at 40, )c( W.

Em granci pzebylłający cżasowo powyżej 3 m]es ęcy
ża granicą Według klaju pżebyvvaniaW 20] 1 r

l
l
l

30 l*]
Źróclło: http://WWWstat,gov,p/gu§/5840 13]64_PLK HTML,htm, s, 47

Zródlo: hltp://WWWstat govp7cps/rde/xbcr/gus/Ll]D raport Z_Wyn kow
NSP20] 1 pdf, s. 102,

]5105,9

E PRACA ZE źRó DłAMI
1. Scharakteryzuj zmiany statystyczn e dotyczące liczby osób mieszkających w miastach i na wsi.
2. Określ, do jakich kręgów kulturowych należą kraje najczęściej wybierane przez Polaków jako

mieisce emigracji,
3, Odszukaj w różnych źródłach informacje dotyczące szacunkowej liczby Polaków, którzy

po wstąpieniu plzez Polskę do Unii Europejskiej wyemigrowali z kraju.
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stan ludności
W tys, (2002 r,)

38230,1 2361a,4 14619,7

stan ]udności
W tys. (2011 r) 3B5l 1,B 234a5,9

Bóżnica w latach
2ao2 201 1

(prżyro§t/ub!łek
W tys,)

2a1 ,7 -2a4,5 486,2



Wykonaj poleceŃa na pod§tawie ilustracji i wiedry własnej.

4. Jak kształtował się naród potski?

zadanie 1.

a) odpowiedz,.jaki cel przyświecał xlx_wiecznym artystom tworuącym pod zaborami dzieła o tematyce

historycznej.

b) Uzasadnij tezę: W procesie uświadamiania poczucia narodowego ludności wiejskiej i miejskiej wYkorzY-

stywano czynniki łqczqce wszystkich Polaków - języh kulturę, religię oraz historię,

c) Zaznacz właściwe zakończenie zdania.
. Swobodny rozwój d.ziałalności patriotycznej nastąpił w 2. połowie XIX w. na terenie Zaboru

|ł austriackiego.

] B ] rosyjskiego.

fĆl pruskiego.
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Zadanie 2.
Wykonaj polecenia na podstawie fragmentów t€k§tów źródłou7ch.
Tekst A
Fragment tekstu J,I. Kraszewskiego R achunki z roku ]86& Poznań 1869 r.

W szkołach, uchwałq dnia 10lutego Kom.itetu Urzqdzajqcego, przez cesarza potwierdzonq, nakazano z pocąt-kiem roku szkolnego 1868-9 we wszystkich łeaixn2at\aa|ach naukowych okręgu warszawskiegi w,kładprzedmiotów fizyko-matematycznych i hiłorycznych (dotqd w polskiń ję;yi;i ;;;;i;;;'"óiro,. r...lZe te zmianY, na równi ze skasowan.km wtelu.mkłaŹów, gmiaziói i inłytuiów naukowych, z podiiesieniem
opłat od uczniów - nie posiłkujq oświacie, ale jq utrudńajq [...l.

Żródło: Tekły źród.łowe do nąuki historii ,1,] szkr" ", nn^, 

,,y;::;r.!:.x'J;,:ł:(:§:i:::;?$t::::ł

Tekst B
okólnik Murawjewa z dn. 24 marca-st st lstare8o stylu - zgodnie z kalendarzem juliańskim o bowiązują-
cym w Cesarst\Ą/ie Rosflskim] l864 r.

L") !:1-u wyd.aĆ roz.kaz zupełnego 
_znkzczenia we wszyłkich miastach i miasteczkach Guberni napisówpolskich, szyldóu ogłoszeń niemniej [a także] rachunków restauracyjnych, sklepowych uĘ' optu"ryrn,

z obowiqzkiem zastqpienia ich napisami w języku rosyjskim. |...]

Okólnik gen. Gubernatorą wileńskiego Potapowa z dn, g lipca ł. st. 1868 r.

okólni,kiem.,z,dn, 22 mąrca l,,,) poleciłem, aby osoby winne użycia mowy polskiej poddawać karom pienięż-nym, określiłem również, że mowy.teł nie wolno 
.|7lżywat) i urzędacń,'u purhrn |iriri.||oiy:, oga,w.sprąwach służbowych, w ś'yiqtyniach,,teatrach, klubach l innych'miejscalh zebrań, także na uliźach. [...)UY:?o- 

".'konieczne 
wYjaŚniĆ,,że z.ąbrania, się mówić po polsku tikże we wszysłria inń,rn- m1rirrorh

PublicznYch, jako to: jadłodajniach, cukierniach, iawiarniich,'[...] handlach win, sklepach, sklepikach i maga_
2nach, w ogr9dlń publicznychna za.b_awach; w drukarniachi...j zakładachf"*gr;i;;;;;;';;'łfiL'r*yn
kich miejscach, do których publiczność ma prawo wstępu.

Żfódlo: Teksty źróllłowe d.o|nuki histofii w szkole średniej, z.sz,KrakóW 1923, s, 60 6t.

a) Wymień działania władz rosyjskich mające na celu utrudnianie nauki języka polskiego.

b) Wyjaśnij, dlaczego rusyfikacji poddano dzieci i młodzież.

c) Przedstaw Podobieństwa pomiędzy działaniami władz rosyjskich na Litwie i w Królestwie polskim.
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Zadanie 3.
Wpisz literę ,,P" prry zdaniań prawdziwyó, a ,F" - obok wlpowiedzeń fułsąnłlń.

l=l W czasach I Rzecąpospolitej mianem Polacy określano szlachtę i mieszczan.

f-l Pod koniec XVIlIw. po)ęcie naród rozszerzono również na chłopów.

! mZy wpĄ,w na zmianę definicji tego pojęcia miały idee oświeceniowe.

|--lw z. połowie XIX w. ukształtował się nowoczesny naród polski, w którego skład wchodzili przedsta-

wiciele elit społecznych, chłopi i robotnicy.

Zadanie4,
Wykonaj polecenia na pod§ta\,yie kfiykatury.

a\ Zaznacz właściwe zakończen|a zdań.

. Postać na karykatlrze oznaczonaliterą A to

JTl }ózef Piłsudski.

IBl Franciszek Stefczyk.

Ę Hipolit Cegielski.

Ę Otto von Bismarck.

. Karykatura ta odnosi się do

Ę po[tyki ruslfi kacyjnej.

I B ] polityki zachęcania.

Ę polityki kulturkampfu.

[Dl niemieckiej polityki kolonizacinej.

b) Wyjaśnij, na cąłn polegała i do czego miała doprowadzić poliĘka wskazana przez Ciebie

w poprzednim ćwiczeniu.
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PRZEMIANY SPOŁECZNE
WXxWIEKU

ZANIM POZNASZ NOWY TEMAT
1. Odpowiedz,;akie ideologie rozprzestrzeniły się w Europie podcza5 wojen napoleońskich i Wiosny Ludów.
2. Wyjaśnij, w jaki sposób doszło do ukształtowania się współczesnego narodu polskiego,

r NOWE GRUPY SPOŁECZNE
W konsekwencji rozpadu systemu stanowego olaz
w wyniku zastąpienia oPaltego na Własności ziemskiej
feudalizmu ustrojem kapitalistycznym wyłoniły się
nowe grupy spoleczne, Do grona wielkich posiadaczy
ziemskich mogli dołączyć przez zakup ziemi bogaci
mieszczanie, tworząc warstwę ziemiaństwa. Obok
nich na wsi żyli chłopi, którzy po uzyskaniu wolności
osobistej oraz otrzymaniu na własność użytl(owanej
ziemi zaczęli samodzielnie prowadzić swoje gospo-
darstwa. Także wśród nich występowało duże rozwar-
stWienie majątkowe,

'W ustroju kapitalistycznym o zamożności decydo-
wał przede wszystl(im posiadany kapitał, dobrze za-
inwestowany w przedsiębiorstwa produkcyjne oraz
handlowe. Mieszczańską elitę posiadaczy fabryk i du-
żych zakładów tworzyła bogata burżuazja. W'łaści-
cieli drobnych zakładórł, produkcyjnych i usługowych
okleślano natomiast drobnomieszczaństwem. Na
najniższym poziomie hierarchii społecznej znajdowała
się najliczniejsza grupa mieszkańców miast, czyli pro-
letariat. Twolzącyją roboinicy żyli w bardzo trudnych
warunkach materialnych i aby się utrzymać, musieli
całkowicie poświęcić się ciężkiej oraz słabo płatnej

Upadek świata feudalnego
W ostatnim ćWerćWecżU XVl l stu ecia doszło do Wydarzeń,
które Zapoczątkowa]y trwa]ący W Europie do naszych czasów
proces demokratyzac]i Zycia po] tycznego, Systeil stanowy,
W L,loryr 1eWel^a częcc spo,F( ,/er stv! a, Lwazaiąca sę /a
Szlachetn]e urodzoną, mała prawa polityczne, został ZaStą
piony derr]okracją parlamentarną, UdZ alu W sprawowaniu Wła

dzy nie oE.a.liCza\ )Uż pochodzen]e iu,ryZnan e re igijne ob\^ła,
tela, P]erWSZym z tych \,\,ydarzeń bylo uchwaenje W ]776 r

Deklaracji niepodległaśCj stanóW Zjednoczonych, lłóra glosiłaI

Uwłamy następujące prawdy Za )CZW jste: ze Wszysay ludżie
shĄożenisą róWnymi, że stwórca abdarzył ich pewnyminiena
ruszalnymj prawami, że w skład tych praw wchadzi prawo da
zycia, wa]nośCi i dęenia do szczęśCia. SłoWa te nie dotyczyły

]ednak ani amerykańskich ndian, ani n ewoln kóW, an] kobiet,
W 17B9 r, We Francj Wybuchła rewoluc]a, W której Wyniku oba-
ono absolutne rządy króla Ludwika XVl i Wprowadzono repu-
b ikę. Zniesiono WóWczas dotychczasowe prZ}M/ leje stanowe,
a prawa po ityczne ostatecznie otrzyma i obywatele dysponu
jący odpowiednim majątk em, W kole]nych ]atach Napoleon
Bonaparte WraZ ze swoimi ZWyc ęstwarni przeniósl reformy
społeczne wprowadzone W ramach rewo Uc]i francusk ej do
innych kra]óW europe]skich, Jednak jeszcze przeż Wie e na
stępnych dziesęcoec praw politycznych pozbawieni byl
chlop, robotn]cy oraz kob ety, Waika o róWnouprawn]enie tych
grUp społecznych zdominowała zyc e poltyczne na pzełorr]ie

XlX i XX W ZW ąane Z tym procesy na Zlem ach po skich, po-
dzie|onych porniędzy tzech ZaborcóW przeb ega]y W różnym
tempe iUZa|eZnone były od przeobrżeń ustro]owych W Au-
stro-Węgrzech, Niemczech Rosji,

P odpisanie De k l a ra cj i n i e p o d l e gło ści sta n ów zied n o cżo ny c h
odby]o się 4 jpca 1776 [ Autoram ]e] tekstu by : Thomas Jefferson,
John Adams iBen]amin Frank n,

. abrT Johna Trumbulla, stany Zjednaczane, XlX W.
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pracy fizyczne). Robotnicy nie mieii Zagwalantowa-
nych żadnych ubezpieczeń, dlatego choroba lub kalec-
two oznaczały brak środków do życia dla całej rodziny.
Pracować rnusiały częSto też dZieci IodZicóW nie stać
byio na opłacenie ich edukacji, dlatego nie miaiy one
sżans na poprawę SWojej sytuacji oraz awans społeczny,

Walstwą, która była najbardziej świadoma potrzeby
7lnian gwaranluiących prawa dla robołnil<ów oraz
chłopów, była inteligencja. Tworzyii ją przedstawi,
ciele dawnej sZlachty lub mieszczaństwa, którzy dzięki
uzysi<anemu wykształceniu mieli możliwość utrzyma-
nia Się Z praCy umysIowei tpIsarze, publicysci. artljci,
nauczyciele, lekarze, prawnicy, księża). To właśnie z ich
spostrzeżeń o niesprawiedliwości społecznej oraz wv-
zl sku najuboższl c h warstrł zrodzil1 stę nowe l<on,. ep-
cje społeczne. Zaczęli oni wówczas tworzyć partie po-
lityczne broniące praw chłopów i robotników.

r SPRAWA CHŁOPSKA
Najliczniejszą grupę społeczeństwa polskiego stanowili
chłopi, którzy w pierwszej połowie XIX w pozostawali
nadal w za]eżnośc1 paószczyźnianejod panów feudal
nych. Początkowym krokiem na drodze do uzyskania
przez mieszlańców wsi równo.rprawnienia b1lo nada
nie im wo]ności osobistej. Dzięki temu synowie chłop-
scy mogii bez przeszkód ze stlony pana przenosić się
ze wsi do miast. Zmiany te dokonały się już w 1807 r.
w I(sięstwie \Marszawskim.

NajWaźniejszym etapem usamodzielniania się
chłopów było przekazanie im na własność uprawia-
nej przez nich ziemi, czyli uwłaszczenie, W zaborze
pruskim zostało to przeprowadzone etapami w latach
1808-1850, w Galicji władze wydały odpowiednie de-
krety w 1848 r,, a w l(ró]estwie l(ongresowym doszło
do niego w wyniku powstania styczniowego w 1864 r,
odiąd chłopi mogli samodzielnie funkcjonować na
rynku, Ich gospodarstwa, zwłaszcza w Galicji, byłyjed,
nak zazwycza1 niewielkie i nie miały szans konkuro-
wać z ogromnymi majątkami, które nadal pozostawały
w rękat h ziemia n,

Pod koniec XIX w. chłopi zaczęli dążyć do zdobycia
praw poliĘcznych, aby uzyskać możliwość zabiegania
o poprawę swoiei sytuacji w parlamencie. W 1895 r
w Galicji zainicjowano działalność Stronnictwa Ludo,
wego, przekształconego wkrótce w Polskie Stronnictwo
Ludowe, Jednym z iego polityków był wincenty
Witos, któIy reprezentował sprawę chłopską w parla,
mencie galicyjskim i austriackim. Ruch ludowy odegrał
również ogromną rolę w kształtowaniu świadomości
narodowej, a także przyłączył się do dzialań w zakresie

WINCENTYWITOS
187 4-|945

Był politykiern, działaczem ruchu
iudowego, wielokrotnym premie-
rem Rzecżypo§politej Polskiej, Uro-
dzil się w ubogiej rodzinie chiop-
skiej w Galicji. \x/ 1895 r wstąpił
do Stronnictwa Ludowego. w 1914 r.

żostał wicepleze§em PSL-Piast,
W 1918 r odmóWiłWejścia do pierw-
szych dwóch rządóW socjalistycz-

nych. W latach międzywojennych zasiadał w polsiim
sejmie i trzykrotnie pełniłfunkcję premiera, Po zamachu
majowym znalazł się w opozycji. W 193O r. aleszto\,lr'ano
go isądzono podczas tzw. procesu brzeskiego, Następnie
udał się na emigrację, z którejpowróciiw 1939 r Po wy-
buchu II wojny światowej został aresztowany przez
Niemców. Zmarl w 1945 r po ciężkiej chorobie.

pracy organicznej. Ponadto tematyka ludowa stała się
popularna wśród pisarzy - fascynacja społeczeństwa
obyczajowością chłopską przyczyniła się do przyznania
w 7924 r. W'ładysławowi Reymontowi Nagrody Nobla
w dziedzinie literatury za powieść Chtopi.

l SPRAWA ROBOTNICZA
Początek partiom socjalistycznym i socjaldemokra-
tycznym dała walka z wyzyskiem robotników Socjaliści
prowadzili dla tel grupy spolecznej akcje edulacljne,
a także organizowali strajki i manifestacje, podczas któ,
rych wysuwano żądania ośmiogodzinnego czasu pracy,
praw politycznych, powszechnej i darmowej edukacji.
W 1892 r w Paryżu powołano Polską Partię Socjaii-
styczną, Jej działacze za główny cel obrali odzyskanie
niepodległości, a następnie - po zwycięstwie w wy-
borach - przeprowadzenie reform soc.jalistycznycir.
Przedstawicielami tego ruchu byli wybitni polityc%
tacy jak |ózef Piłsudski, Stanisław lif/ojciechowski,
drugi prezydent ll Rzeczypo sp oli tej, czy |ęd,rzei
Moraczewslti - pierwszy premier ll Rzeczypospoli
tej. Obok soc]alistycznego nultu niepodległościowego
istniał też nurt internacjonalistycZny feprezentowany
m,in, prle7 Różę Luksemburg, Iego zwolennic1 glosiii
potrzebę obalenia kapitalizmu drogą międzynarodo-
wei tewo]ucii proletariacl<iej. ltoru znioslab1 własnośc
prywatną przyczyniającą się do powstawania niespra-
wied]iwości społecznej. Zgodnle z tą koncepcją po-
wszechna rewolucja socjalistyczna miała ogarnąć caĘ
świat kapitalistyczny, dlatego walka o odzyskanie nie-
podległości była zbędna.
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IRZLN4lANY 5lOŁEcZNI W XlX WlLKU

ZRODŁA I INTER"RETACJE

PROGRAM PARYSKI PPS
W lB92 r powstała w Paryżu Polska Paltia Socja]istyczna. Podczas żiazdu zalożycielskiego

oplacowano jej program polilyczny.
sto ląt mija od chwili, v/ kńĄ daWM Rzeczpospolita Polska, ą-
padxięta przez fuzy sqsied ie mocarstwa, nie'lryia w łanie wytwo-
nyc ze ł,wojego lona doęlatPcżnPi :ib odporu?i najazdawi_ Z ulra
CenlP,n Dj!u pąnsrwawPgo, . w)]gą5nięLiem L 2 }44ego, pałrtwowega
życia naro,dowego rozwoju naszych stosunków ;p;bcznych p'a-
wstrzymął sĘ, a kraj cąty cierpiał z powodu nieuiolnosci'naiych
Ala: 

1ządzq, 
ych- I--.| l\,edy oślatni boiownicy :prawt polłAiej z po

galaq rzucall w ocry Qlatowi zwy ię<krcmu okrzyk: ,, Jeszcz e Polska
nie zginęla , oni bezwiedni przedstawieiele łtani 5zlańeckiego Ąie
rożumipl1 może, ze doptero na gruzach ich Polskl PolsAi 

"zlichec-
^rc],- 

pow|ląn_ie nawą, o przrzłosci pęwa?i, o sile niezwyciężoną.
Pol,<ka nrialiĄtczną. |..., By nowe szeregi PolsAi ,ewoiuc)jnej. b7
pokAa pall.ia 

_socjali;tyczna mogla rychło zebrać siLy narodowe
l lroPlowadzrc F do zwy.ięstwa, musi oąa byt świadoną swy h
celów i swych dróg [...] Jako samodzielna pattia robotnicza, opńrą-
jq ą się ną zbiorowej ąk ii mas pracuiq, ych_ dobłat ęię będzie:
A. pod względe m politycznym:
S amo dziel nej Rz eczyp o sp o litej dem o kr a ty c łlej, o p af tei n ą z a s ą d ach

nasĘpujqqch:
2) catkowite równoupfąwnienie naroclowości wchotlzqcych
w,skład Rzeczypospolitej na zasadzie clobrowotne1 1etleracli|j;
4,) rów.nosc wwl<tkkh obywąielt kąiu beł ,o:r,.y płri ,ory. ro'ro,
aowoscl l Wyżlląnia;
S),zupelna wolność słowa, druku, zebrań stoluarzyszeń; [...]
7) bezpłątne, przymusowe, powszechne, calkorit" nou"Źnii", d.o-
ętarczanie uczą, !m się srodkow urfzymąnia przez pąńrtwo.
B. pod względem ekonomicznym:
I) P rawod,awstwo pracy :
1) ośmiogodzinny dzień roboczy, stała 36-gotlzinna pfzerwa co
tydzień;
2) minilxum płacy roboczej;
3_).równa plara dla kobiet i mężczyzn prz1 równej prący:

!l 1laz, yicl_^|ztecido la! l4, ograniczenie praiy niłłorosłych
bd lat L4 do 18) do ęześciu godzin na dobę; [...]
7) zabezpieczenie państwowe w rązie wypadków braku pracy,
choroby i starości [...].

Zródło:A, nla]inowski Meterialy da historii PPs i ruchu rewatucyjnego w żabaże rasyjskim 1893 1ga4,t 1, Warsżawa ]907, s,8-.]5

I r,nłcł zr źRóDŁAMI
1. Omów stosunek PPS do historii Polski i idei odrodżenia państwa polskiego.
2. PIzedstaw postulaly wysuwane przez polskich socialistów.

W pomoc dla najsłabszych grup społecznych zaan-
gażowdji się Lal(ze czolowi plsaIze i publicyś( l z Bole-
slar,reln prusem oraz stelanem zeromsLlm na tzele,
Starali się oni opisywać w swoich pracach trudną sy-
tuac.ię nizin społecznych oraz przekazywać wiedzę na
temat pracy organiCZnej.

l o PRAWA KOB]ET
Zmiany społeczne zachodzące w XIX w. przyczynia.r.,,
się do wzrostu pozycji kobiet w Europie. Liczny udział
mężczlzn W pow)Łanid( h narodowych oraz dotyl.ai"co
ich represje spowodowały, że kobiety musiały się uia
modzielnic, Zat zęJy odgrl wac wów(zds t oraz \\ lel5la
rolę w rodzlnach, angażowaly się rr dzialaJnoic .po
leczną i poIityczną. a także glosily ha,l" doL\(7J.e
równouprawnienia obu płci. Aktywistki popieraiace r."
nową ideę najczęściej nazy\Ą|ano emancł,pantkami,
choć określano je również jako silaczki, i,]r.zl,,o]enki
]Ub 5utraż) §lki,

. fotagrafia, Wielka Brytania, 1896 r

l2j
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Dżałacze Polskiei Partii Soclalistvclnej soo 
",, 

, u ood, Tazou v eoż , .lodó\Ąl | ł Lo.oJ, e, W | ,ocJo\ \,\ DDs d_ dlali
oożl ie s.orż,/Wooc, oo,oo_oną PÓl5łi - aiooLz.| na bIo9ldL
gna(V ly'oĆc'( ń,pip.Vv5lr' 7 |ewe, l Jo1.- P,c,dśl.i t- ecJząc;
posrodkU),



POD ZABORAM]

Wraz z upowszechnieniem idei równouprawnienia
zwiększał się dostęp kobiet do edukacji. W 1882 r
w Warszawie został zorganizowany tZW' Uniwersytet
Latający. )ego nazwa wywodziła się od tego, że nie
miał on stałej siedziby, a kursy odbywały się w kon-
spiracji przed władzami carskimi w domach prywat-
nych. Na ,,Uniwersytecie Lataiącym" kształciła się m.in.
Maria Skłodowska,Curie, która później kontynuowała
studia i badania naukowe w Paryżu, Była ona piely/szą
kobietą uhonorowaną Nagrodą Nobla - w tSÓg r z fi,
zyki za badania nad zjawiskiem promieniotwórczoścl,
a w 1911 r w dziedzinie chemii - za uzyskanie radu oraz
badania nad wtaścirł osciami chem icznyni pierwiastków
promieniotwórczych. Do dziś ;est jedynym Po]akiem
uhonorowanym Nagrodą Nobla za dokonania nau]<owe.

Na przełomie XIX i XX w. władze wszystkich trzech
państw zaborczych zapewniły kobietom prawo do
studiowania na uczelniach państwowych. Najszerzej
z tej możliwości skorzystały mieszkanki Galicji, gdzie
pod koniec I wojny światowej ponad 40% studentów
stanowiły kobiet} W ten sposób zyskały one dostęp
d.o zawodów zarezerwowanych dotą d dla mężczyzn -
podejmowały pracę jako lekar]<i, farmaceutkI czy też
urzędniczki.

Aż do końca l wojny światowej w zdecydowanej
większości państv,, na świecie kobietom nie przysłu-
giwały prawa polityczne. W niepodległej Polsce ]ózef
Piłsudski jako Tymczasowy Naczelnik Państwa, usta,
lając ordynację wyborczą w listopadzie 1918 r, ogłosił,
że wyborcą do Sejmu jest każly obywątel Państwa bez
różnicy płci. Polska stała się wówczas jednym z pierw-
szych państw europejskich, gdzie kobiety zyskaiy rów-
nouprawnienie pod względem politycznym.

Kobiety agituiące podczas kampanii wyborczej - e ovl lldo_Loścla, Braiy one aki\t, V Udżialw żvc _ oolily'cżnvrn ll F,/eL7}po
spolitej, Wybierano je na posłank, a ]ch clzialainośĆ skupiała się
olow| 'e Wo1olso.awoswia oWvch i so(id -yCn, Porn,no ordwnego
ro,/V,,]oLora ł'l,enia Lobierv ^ e sprawowary edna. ,]aiwyżsżych
Urzęoow W oanstw|e,
. fatógrafia, Warsawa, 1927 r
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PoLsCY NobrtścI
Nagrody Nobla są przyznawane od 1901 L Za osiągnięcia
w dziedzinie titeratuly, nauki, a także za zasługi dli ludzl
i społeczeństw. Specjalny ftindusz na ten cel sńorzył
Szwed Albert Nobel - rł ynalazca dynamitu. W gronie
laureałóW Lei plestiżoWei nagrody znalazlo się sześcioro
Polaków.
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W uznaniL] je] ZasłUg pochowano ]ą jańo ]edyną łóoietę -'w pary,
skim Panteonie, mauzoleum Wybitnych osób Zwązanycń z Franclą.

Maria skłodowska-curie (1867 1934) dz ęki otrzymaniU clwóch
Nagród Nobla W dwóch różnych dżiecjżinacrl nauki iyskała Wyjąr
\owd po yc|ę W grorle 'd ,,e.tow Poswiece^ e ,,aangłowa .e,
, a1^]i plow.ożila bćcJan|d nao ,ad'oa!, ,;Wnośc'a, o z1 zynlry , ęoo |e] p z.dwc7es, ej sn erc, Mdri" S.jodows^a_Cun^ anoozowaLl
- le ldk7e w oż'a dlnos _ spo ec,/nd, Pocjc lds woinv swalńĄzor
gd-,owa'a s'Ac ar.oulan.ow w llo}c" oo o agnolowania ,anny.h
żalnieży promieniowan]e rentgenowskie, Wniosła
olbrzymlWkład W rożWói nauki iedukacji W odridząącej się Polsce,



E pnłcł z INFoGMFIKĄ
1. Omów dokonania Polakórł., którzy

otrzymali Nagrodę Nobla.
2, Odszukaj w dostępnych źródłach infor-

macje o innych oblrvatelach po]skich
nominowanych do Nagrody Nobla.

ęcia
ńzi

IIo

Henryk sienkiewicz (1 846-
1 91 6) był jednym z popularnie|
szych po]sklch pisazy na prze-
łomie XlX i)fi W. Największy
rozglos żdobyla jego powieśc
QUo yadls, W 1905 r, żostal iau-
reatem Nagrody Nobla za cało-
k§ztałt twórczości, podczas
uroczystości ]ej odebrania WV
glosił przernóWienie, W którym
Uznał swoje Wyróżnienie Za
argument potwierdżający,
że Polska Wci+ łe,

&
W-ładysław R€ymont (l867-r925) W ]921 l, o-1ZV.naJ Naqrodę
Nobla W dż,Adlinie lilelalurv la powFśc Cńlop,, Jednvm z ńoo 

-

Ąonl.kandyda[oW do leqo Wyro,,nie"la oyl lakże s'eran ze,tńsli

l

1

l

:

czeslawMiłosz{i9l' 2oaĄ ot/y.nal w ]98Ol, Ndglodę
Not]d W dz'pd,/,^ e ,,Telal-ry 7a caloksż,dłl, oorobr.u. B-y nló tylko
?:"^'1: l":1 lok ",l!]uc4m, Na po.zą,hu ,al 50. XX W, W}jecha,
Z Polshloo l- anciiia(o dvplo.nala, Po,/osralna eniqrocl ai
do śmierci,

Wi§lawa szymborska
(1923-20] 2) byla poetĘ,
tłUmacżka i fel jetonistka,

W 1996 r, została uhonóro-
Wana Nagrodą Nob]a
W dziedzinie literatury Za ca-
łoksżtałt swojej twórczości,
Jedną z jej Ulubionych form
byty limeryki, czyli krótkie,
groteskowe Wiersze.

^L33|, 
Wlł911 t". l Ołs .; .o"t"l luurcutffi"l

Nobla W 19B3 ,. Pl4ażnano .nu 
;ą 1ał9 617ęl,y6dnlcżącemu Ns'

"Jolloa'nos( ża dąenie do ooko|owego .o/WiŁ.n|a konfliktow
spolecżno-po|ilycżnycn w Polsce, Nagńę w lFgo :mienlu odebrałażona LJanUla, po- ewa,z komJnlstycżne Wlad7e oornowiv mu Wyda
nla pasżpońu,



PoD ZABORAMI l

ZRODŁA I INTER?RETACJE

EDUKAC]A MARI I SKŁODOWSKI E]-CURI E
Maria Skłodowska-Curie w autobiogfafii opisała nudy, jakie w czasach jej młodośc i towalzyszyły

zdobyciu przez kobietę wykształcenia na ziemiach polskich znajdujących się pod zaborem rosyjskim,

piotr curie i Maria skłodowska
Wzięli ś]ub cyrrvilny 26 maja 1B95 r,

a W podróZ poś Ubną Wybrali się
na otrżymanych W prezence ro
Werach, MaźonkóW łącżyło nie
ty ko Uczuce, lecz taże Wspólna
pasja badawcza.
. fotagrafia, Francja, XlX w.

Urodziłam się w Polsce. Maje rcdowe nazwisko Skłodowska.
Rodzice pochodzq z drobnej szlachty. :X/ ojcz!źnie fuojej w tej kląsie
społecznej Ęęsta znajdowało się wielu spokrewn onych r roiq ńo
ścicieli małych i średnich posiadłości ziemskich. Z nich ńąśnie do
niedąwna rel<rutowata się przede wszyłkim inteligencja pokla. |...]
Ojciec był doskonatym wychowawcq. Interesował się bardzo
naszq naukq i umiał niq pokierować, ale warunki edukacji były
trudne. Ją i siośry rozpoczęłyśmy naukę w szkołach prywaącń,
a s.kończyłyśmy ją w rzqdowych. [...] rak więc w siidŹmnaitym
roku życia opuściłam ojcowski dom, ażeby rozpocząć życie nieza-
leźne. Ponieważ lormalne obowiqzki nie zabierały" mi całego
rząsu, ttlwotzlląm mala Alaęę dla wietskich dzieci, ktore za rzą-
dow rosytsAich nie muly sie gdzte uczyc. Pomagala mi w tym n)1-
stąrszą córka gospodarza domu. lJczyłyśmy małe dzieci i te star,
sze dziewcrytą, które chciały plzychodzić, czltania i pisania;
puszczałyśmy też w obieg ksiq,żki pokkie, ce iane rówllież Drzez
rodziców. Nawet tą niewinna |)racą oślĄ/iatową była niebez-
pieczna, ponieważ wszelka inicjatlwa tego rodzaju była zakazana
przez rząd i groziła więzieniem lub cleportacją na Sybir
Weczory maje pośwĘcałam przewaźnie własnej nauce. Słysza-
lam, że pewnei liczbie Aobiet udalo się dosLac ao łzkol wyż-szych
w Petersburgu alba za granicq i postanowilary przrgolowac- 5ię.
ażeby pójść kiedyś za ich przykładem. [.,.] Moja sańtna nauia
tlajeżona była tudnościami. \Y'iadomości, jakie wyniosłam z gim-
nazjuln, były niedostatecz e, o wieLe iższe od, poziomu liceów
jan, usl,ich- Starałam stę uzupełnić je wlasnymi silami za pomocą
ksiqżek zebranych na chybń traf.ł. Przyzwyczaiłam się piacowa'ć
sama i nauczyłam trochę rzeczy ltóre mogly mi się przyd,ać
w przyszłości. [...] Inne znów możliwości ksztąłcenią uŹysk)łam

przez zetknĘcie się z grupą zapalonej młodzieźy, zgromadmną
w celu wspólnej nauki, a ząjmujqą sĘ równocześiie sprawami
społecznymi i natodowymi. Było ta jedno z tych ugrupowań mło-
dzieży polskie} lńre wierzyło, że całą nadzieja o1izylnq polega na
wielkim wysiłku, ażeby fozwinqć siłę infulektualną i miralią na-
lodu, i źę tąki wysiłek doprowadzi d,o poprawy jego doli. Ćelem
najbliższym lryła praca nad wykształceniem własnym i nad gro-
mądzeniem środków do szerzeąia oświaty wśród robotników
i.chłopów. Zgodnie z Iym progrumem poitąnowiliswy urządzić
kursy wieczorowe, na których każĄ miał wykładać ti, co iniał
najlepiej, Nie potrzeba dodawać, źre była. to organizacją tajna, co
wielce utrudniąło jej działalność. Należało d,Ó nie1 wiele'bardzo
of,arnej młotlzieży, kóra, jak wierą, zdolna była do naprawdę
użytecznej pracy.

łódło: lV. skłodowska-cv e, Autobiagrafia, Lubi| 1s9o, s, 7_12,

I r,,nłcł zr źnóorł,rłI
1. Omów przebieg edukacii Marii Skłodowskiej-Curie na ziemiach polskich.
2. PIzedstaw problemy, z jakimi borykały się osoby chcąće prowadzić pozarządową działalność

oświatową na ziemiach polskich znajdujących się w zaboize rosyjskim.
3. Oceń, jakie znaczenie dla lożwoju edukacji kobiet niały osiągnięcia Marii Skłodowskiei,Curie.

CWICZENIA
1, Przedstaw grupy społeczne, które ukształtowały się w XIX stuleciu.
2. Wy.iaśnij, jaką rolę odgrywała inteligencja polska w drugiej połowie XIX rłr
3, odpowiedz, czy sprawa chłopska i robotnicza miały isńtne znaczenie dla życia poliĘcznego

oraz narodowego. Uzasadnij swój wybór
4, poda; przykłady znanych ci prac literackich poświęconych pfob]ematyce społecznej z przełomuXlX i XX w.
5, scharakteryzuj proces walk o prawa kobiet. czy - według ciebie - problem ten jest wciąż aktualny?
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5. Przemiany społeczne w XlX wieku

Zadanie 1.
sformułuj na podstawie poniższego schemafu trzy wnioski na temat pańii poliĘcznych działającychna ziemiach polskich na przełomie XIX i XX w.

Zadanie 2,
Zapisz podkażdym z biogramów imię i nazwisko osoby, której on doĘczy.
polityk, działacz ruchu ludoweeo,. kilkukrotny premier Rzec'pospolitej. Reprezentował sprawę polskąw parlamencie galicyjskim i ańriackim. Był wiceprez"..- P'Si-P'i".'.

polityk, publicysta, współzałożyciel Narod,owej Demokracji i główny ideolog polskiego nacjonalizmu,dzialacz,n iePodlegloŚciowY. Postulowal zjedno.r"ni" *rryrrki".t polskich ziem i uzyskanie autonomiiw obrębie Imperium Roslskiego.

Dzialacz niepodległościowy i socjalistyczny, jeden z dowódców Legionów polskich, przedstawicielPolskiej Partii Socjalistycznej, W latacL lgis-rgzz był Naczelnikiem lanstwa.

Pańie polityczne na ziemiach polskich na przełomie XlX i XX w.

Liga Polska (1887 r.) stronnictwo Ludowe (1895 r.)

stronnictwo
Narodowo-

-Demokratyczne
(1897 r.)

1,o
N
p)

p)

3



Zadanie 3.
Wykonaj polecenia na podstawie fragmentów tekstów źródłowych.

Tekst A
Przedmiotem tego patriotyzmu, albo, ściślej mówiqc, nacjonalizmu, nie jest pewien zbiór swobód, które daw-

niej ojczyznq nazrwano, ale sam naród, jako żywy organizm społeczny, majqcy swq na podstawie rasowej

i histor|cznej rozwiniętq odrębność duchowq, swq kulturę, swe potrzeby i interesy. Polega to na prz|wiqzaniu
do tej narodowej indywidualności, do języka, kultury, tradycji, na odczuciu potrzeb narodu jako całości, na

zespoleniu się z jego interesami. Iego rola nie kończy się z bliższq lub dalszq chwilq odzyskania niePodległości
, ta jest dla niego jedynie etapem, pozaktórym praca i walka trwa dalej, posiłkujqc się nowymi narzędziami,

nowq broniq. Jednostka tu nie występuje jako walczqca o wolność jedynie - g!ównym jej celem jest rozszerzenie

zakresu narodowego życia, pomnożenia materialnego i duchowego dobra narodu, zdobycie dla tej całości

społecznej, do której należy, możliwości wysokiego stanowiska w szeregu ludów.

źródło: R. Dmowski, Myśli nowoczesnego Polaka, Lwów 1903, Iw|l Wiek XIX w źródłach,
oprac. M, Sobańska-Bondaruk, S,B. Lenard, Warszawa 2002, ś.431-432,

Tekst B
Pojęciem ludu obejmujemy wszystkie warstwy, zarówno wiejskie, jak i miejskie, które zajmujq się pracq

fizycznq czy umysłowq i pracę uważajq za jedyny tytuł zasług praw i obowiązków. Lud w takim pojęciu to

rdzeń narodu. Temu też politfka, która się nie troszczy o ||arunki bytu warstw ludowych, narod,owq nie jest.

żródlo: Program Polskiego Stfonnictwą Ludowego z 27 II 1903 x, |w:] Wiek XIX w źródłąch,
oprac. M, Sobańska-Bondaruk, S,B,lenard, Warsżawa 2002, s, 433 434,

Tekst C
Pod względem politycznym |żądamy! samodzielnej rzeczypospolitej demokratycznej, opartej na ząsadach

następujqcych: |...) 2) całkowite równouprawnienie narodowości wchodzqcych w skład RzeczyPosPolitej na

zasadzie dobrowolnej federacji; |,..} 4) równość wszystkich obywateli kraju bez różnicy płci, rasy, narodowości

i wyznania.

żródło Szkic programu Polskiej Partii Socjalistlczfiej z listopadą 1892 x, |vł:] Wiek XlX i, źlótlłąch,
oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S,B,lenard, Warsżawa 2002, s, 41I-4t2,

a) Wyjaśnij, na czym polegają różnice w rozumieniu p ojęcia naród między Narodową Demokacją,
PsL i PPs.

b) Odpowiedz, kt óra z powyższych definicji pojęcia r aród jest najbardziej zbliżona do koncepcji
współczesnej, Uzasadnij swoją opinię.

c) Napisz, do jakich grup ludności byĘ skierowane programy \ryymienionych partii.

ND_

PsL _

PPs -



zadanie 4.
Wefekcie ruchu emanqlacyjnego z XDVXX w. kob ieĘ zaczęĘ bra,ć akĘwny udzial w życitl
publicznym. Wykonaj polecenia na podstawie wyników taaari 

'CBOS.

czy - pani/pana zdaniem - więcej, Ęle samo czy też mniej kobiet niż obecnie powinno zajmować
kierownicze stanowiska:

1992

1995

1997

1999

2006

2o13

11

,1]

l

|"/")

.' Wjęcej niż obecnie

!Mnigjniż obecnio

jETrudno powiedzić

§Więc€jniż obecnie

!Mniej niż obecni€

§Trudno powiedżisć

1992

1995

1997

1999

2006

2013

I

45

46

Źródło: htĘ://www.cbos.pl/SPISKoM.PoL/201 3/K_034_1 3.PDF

a) NaPisz, jak zmienialo się postrzeganie członkostwa kobiet w partiach politycznych na przestrzeni lat
1992_2013.

b) Napisz, czy - Twoim zdaniem - wyniki badań CBoS potr^/ierdzają dyskyminację kobiet w życiu
publicznym. Uzasadnij swoją opinię.

=.0o
N
A,§o
§
3w rzadzie

w partiach politycznych
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