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Jarosław Durka

ProblemaĘka §poru o Górny ŚIąsk zlat lg19-1g2t
na tle innych wydarzeń z historii najnowszej Polski.

DoĘchcza§ovye doświad czenia w dziedzinie edukacj i historycznej
a nowa podstawa programowa

Najnowsza historia Gómego Sląska jest niezwykl e wamą częściądziejów Polski
i Europy. Pokazuje ńożonośc problemów narodowościowych, społeczrych,politycz-
nych, gospodarcrych,atakże religijnych. Dlatego tez edukacja, ujmuj ącaposzczegolne
aspeĘ skomplikowanych dziejów tego regiont4 powinna obejmowac dńęciirrlodńeż
na wszystkich etapach edukacyjnych. Wśród wielu problemów rwiązanych z Górnym
Sląskiem, nienvykle istotra zpunktuwidzenia potrzebedukacyjnychjesthistoria sporu
zlat I9L9-I92I, jego konsekwencji w roku 1922 i w latach następnych. Przedstawienie
go na tle innych wydarzeń z epoki powinno przycąrńć się do lepszego Tozumienia
i definiowania takich pojęć jak paffioĘnn,więź społecma, obywatel, czy tez obowiązek
oraz skłaniać do ocen i refleksji.

W poprzednich dziesięcioleciach, w podręcznikach historii, często traktowano
problem sporu o Górny Śląsk instrumentalnie. PrzykJadów na to jest wiele. W wy-
danym w 1937 roku we Lwowie podręczniku do nauczania historii w IV klasie gim-
nazjvm, autorstwa Jana Dąbrowskiego, chociaz poruszono kwestię powstań śląskich
i plebiscytu, to jednak nie poinformowano czytelnika o polskich przywódcach ruchu
niepodległościowego, pominięto postać Wojciecha Korfantego, przy czym w innych
miejscach książki nadmiemie eksponowano sylwetkę MarszałkaJózefaPiłsudskiegol.
Co prawda, w pierwszych latach po II wojnie światowej problem powstań śląskich
nadal był omawiany w IV klasie gimnazjum2, to jednak od 1949 do 1956 roku stał
się tematem niewygodnym,w nlviąz}ll z osĘm kursem ideologicmlym systemu sta-

linowskiego. Historię Polski w programach nauczańa zdominowano zagadnieniami
opisującymi ronvój polskiego ruchu robotlriczego3. Tendencj atabyławidocma nawet
po 1956 roku. W 1961 roku w ramach obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego
i cńęrdziestej roczricy III powstania śląskiego szkoĘ miaĘ przypomnieć dzieciom
i młodziery o tradycjach łączaia walki o wyzvvolenie narodowe zwaką o wyzwo-
lenie społecme, a także pokazywać codzienny wysiłek klasy robofiriczej w budowie
socjalizmua. Kiedy w 1967 roku w Opolu zorganizowano sesję naukową na temat:

1 J. Dąbrowski, Historia dla IV klasy gimnazjów, Lwów 1937, s.81-83.

2 M. Hoszowska, Praktykanalrczaniąhistoriiw Polsce 1944-1956,Rzeszów 2002,s.56.

3 Tarnże. s. 106-107.

4 Z. Osiński, Nąuczanie historii w szkołach podstawowych w Polsce w latach 1944-1989. (Jwarunkowąnia
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,,OpolszczymnwczorĄ, dziś, jutro", a w trakcie jej trwania podjęto temat opracowania

syntezy dziejów Gómego Sląska, to w czasie dyskusj i ĄłIojzy Targ zauwtzył: ,"Lektura
referatów przedłożonych na sesji naukowej nasuwa (...) peororre obawy, że nad zam|e-

rzonąhistorią Górnego Sląska zaciąży zbytniaprzewaga spraw gospodarczychitmv.
robotlricrych nad innymi, nie mniej wńnymi"s.

Pierwsze po4ltywne Tnlany w programach nauczania nastąpiły w latach 1980-

1981. Na skutek powstania Niezależnego Samorządnego Związlcu Zawodowego

,,Solidarność" i roryoczęcia negocjacji jego przedstawicieli (reprezentujących m.in.

środowisko nalcrycielskie) zwŁadzami, doprowadzono do sytuacji, w której mozliwe

stało się odkłamanie sposobu interpretowania wielu faktów historyczrych. W dniach

23-25IV 1981 roku na Ogólnopolskiej Konferencji Polskiego Towarzystwa Historycz-
nego w Zakopanem postanowiono, że prezentowane w szkołach treści będą zgodne

z minioną rzęaTryIstością i będą uwzględniać stan badań. Jako przyl<ład treści, które

należńo odkłamaó, podano m.in.: stosunek rządllpolskiego do plebiscytu na Śląsku,

Warmii i Mazurach6.

Od przemian polĘcntych 1989 roku moma mówić o rozpoczęciu nowego eta-

pu w historii polskiej edukacji historycmej. Zmiany doĘczyĘ także spojrzenia na

temat rozpoczętego w I9Ig roku sporu o Gómy Sląsk, atalże innych spornych treści

zvviązanych zĘm regionem w ogóle. Likwidacja cenzury oraz zl.Tnany programów

nauczańaumożliwiĘ podjęcie szerszej dyskusji na temat powstań śląskich iwydarzeń
tmtowarzyszących. Systemowe zm|any w edukacji regulowała Ustawa o systemie

oświaty z] W 1991 roku7. W doborze freści nauczańapozostawiono wiele swobody

nauczycielom, co pozwoliło na odpowiednie zdystansowanie się od ścisĘch reguł

poprzedniej epoki PRL-u. Powstał cĘ szereg autorskich programów nauczania8. Jed-

nocześnie na poziomie ministerialnym rozpoczęto prace nad Podstawą Programową

Kształcenia Ogólnego, gdyż Arfykuł 3 powyższej ustawy precyzowń, że podstawa

programowa to ,,obowiązkowe, na danym etapie ksńńceńa, zestavrry treści nauczańa
oraz umiejętrości, które są uwzględniane w progrźlmachnauczalia i umożliwiają ustalenie

kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzunlnacyjnych"9. Pracę nad t;rm dokumen-

tem ukończono 15 V 1997 roku, a obowiązywac miał od 1 września 1999 rokulo.

organizacyjne oraz ideologiczno-polityczne, Lublin 2010, s. 55.

5 A. Tug, Zawartość i propozycje wałnętrzne ,,Historii Górnego Ślqsko", [w:] Regionalne badania naukowe.

Materialy z Sesji Naukawej z dnia 19 l/ l967 r. na temat ,,Opolszczyzna wczoraj, dziś, jutro", Katowice 1969, S. I49.

6 Z. Osński, Nauczanie historii,.., s. 211.

7 (Jstawa z 7 września ]991 roku o systemie oświaty,,Pziennik Ustav/' 1996, Nr 67,poz.329 i Nr 106, poz. 496:'

,PziennikUstaw" 1997, Nr 28,poz.I53 iNr 141, poz.943,,DńernkUstav/' 1998,Nr 1I7,poz.759 iNr l62,poz.1126.

8 M. Legutko, Krótka historią trzechfal reform polskiej oświaty, hĘ://www.wsipnet.pVoswiatalartsphp?dr

9&ńde445, dostęp ż2 VI 20lI.

9 Ustrłwą z 7 września 1991 roku o systemie oświaĘ,,,Dziennik Ustad' 1996, Nr 67,poz.329,

10 M. Legutko, Krótka łtistoria hzech l reform polskiej oświaĘ...
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Wtedy teżnastąptĘbardzo istotre nriany, mviązane zrcformącałego systemu edukacji
szkolnejll. Wprowadzono sześcioletrie szkdy podstawowe,trryletlie g;mnĄa,trĄet-
nie licea i cźeroletlrie technika. Pozostawiono tradycyjnązasadępowtarzańairozsze-
rzan7a wykładu historii naposzczególnych etapach ksźałcenia. Edukację historyczrą
uzupehriono o treści realizowane w ramach ścieżek mtędryprzedmiotowych, nlvłaszcza
w zakresie edukacji regionalnej. Kolejne dokumenty ministerialne konkretyzowĄ ten
charakter edukacji, szczególńe Rozporządzerue Ministra Edukacji NarodowĄ z dńa
15 II 1999 roku w sprawie podstawy programowej ksźałcenia ogólnego (zrrodyfikowa-
ne m.in. w roku 2002 i2003)lż. Nauczanie historii w szkole podstawowej odbywa się
w ramach przedmiofu ,flistoria i społeczeństwo", natomiast w gimnazjach i szkołach
ponadgimn azj alny ch w ramach przedmiofu ,,FIi storia".

Isfiriejący od 1999 roku system edukacji historycmej zmieniło Rozpotządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z23 XII 2008 rokul3. Rozpoczęto kolejną reformę pro-
gramową, zachowując chronologicnty wykład historii i jednocześnie tylko rllemacnie
korygując treści nauczania w szkole podstawowej (usunięto część zagadńeń historii
polityczrej na rzecz historii kultury i społecmo-gospodarczej). Zkolei &że nriany
nastąpĘ w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Pońższe zestawienie ma na
celu pokazanie ich w kontekście problematyki sporu o Górny Sląsk z okresu powstań
i plebiscytu na tle innych wydarzeń z historii Polski.

Szkoła podstawowa

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
6 XI 2003 roku zmieniającym rozp orządzenie w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oruz ksńałcenia ogólnego w poszazególnych typach
szkoł (była to ostatnia zmiana. wprowadzonej w 1999 roku, podstawy programo-

11 Ustawa z dnia B sĘcznia 1999 roku. Przepisy wprowadzajqce reformę rctroju szkolnego,,,Dziennik (Jstaw"

2004, Nr 256, poz. ż572, z późńejszymi zrrianami (ogłoszono je w: ,,Dziennik lJstaw" 2004, Nr 273, poz. 2703

iNr281, poz.27\I,,Pziennikl_Jstaw"2005,Nr |7,poz.141,Nr 94,poz,788,Nr 122,poz.1020,Nr 131,poz. 1091,

Nr 167, poz.1400 i Nr 249, poz.2ll4,,Pziennik Usta#'2006, Nr 144,poz.1043, Nr 208,poz,1532 i Nr 227,poz,

1658, ,'Dziennik Usta#'2007, Nr 42,poz.273, Nr 80, poz, 542, Nr 1I5,poz.791, Nr lZ},poz.8l8, Nr 180, poz. 1280

i Nr 181, poz. Iż9ż,,Pziennik Ustaf' 2008, Nr 70,poz.416, Nr l45,poz.917 i Nr żI6,poz. 1370).

12 Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 rokuw sprawie podstawy programowej

lrształcenią ogólnego,,Pziennik Ustad' 1999, Nr l4,poz.129; Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnią 26 lutego 2002 rokuw sprowie podstawy programowej wychowania przedszkolnego orąz kształcenia ogólnego

w poszczególnych typach szkół,,,Dziennik Ustaw" 2002,nr Sl,poz. 458; Rozponqdzenie Ministra Edukacji Narodowej

i Sportu z dnia 6 listopada 2003 roku zmieniajqce rozporzqdzenie w sprawie podstalły programowej wychowania

przedszkolnego oraz l<ształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,,PńemlkUstaw" 2003, Nr żIO,poz.204I.

13 Rozpozqdzenie Ministra Edulatcji Narodowej z 23 grńnia 2008 rokuw sprawie pdśrm1l progrmnowej wychowania

przedszkolnego orqz lrształcenia ogólnego w poszczególnych Wąch szkłłł, ,PńaT lkusta#'2009, Nr 4,poz. 17.
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wej, ujmująca w swojej treści nauczanie historii)'o, w szkołach podstawowych,
na II etapie edukacyjilyffi, w ramach przedmiofu,,Historia i społeczeństwo" reali-
zowano i nadal realtzuje|5 się następujące cele edukacyjne: zainteresowanie prze-

szłością; rozrvijanie poczucia przynalezności do grupy rodzinnej, społeczności lo-
kalnej, grupy etnicznej, narodu, państwa, społeczności europejskiej i światowej;

świadomą postawę patriotyazną i obywatelską motywującą do odpowiedzialnego
uczestlrictwaw Ęciu społecmym i publiczrym; ksźałtowańe szacunku do własnego

państwa; pozrawanie wartości, stanowiących istobry motyw dzińalności indywidual-
nej i publicmej w Polsce, w Europie i w świecie. W nriązku ztym określono zadańa
szkoĘ, takie jak: dostarczańe wiedzy natematnajwanliejszych wydarzeń i najwybir
niejszych postaci z dziejow Polski (w łm regionu) oraz Europy i świata; zaponańe
z symbolami narodowymi, państwowymi i religijnymi; wyjaśnienie ich zrn;czeńa oraz

ksźałtowanie szacunku wobec nich. Ronvijanie postawy paffioĘcnlej; ksżałtowanie
wyobrużni historycmei; zapom|anie z elementamymi pojęciami historycmym\ roz-

budzanie zainteresowańprzesńością własną, swojej rodzny i narodu orazkorzeniami
i rozwojem rodzimej kultury16.

Problematykę sporu o Górny Śląsk odnajdujemy w podstawie programowej
w treściach nauczania, przede wszystkim w punkcie 10, który brzmi:,,Moja oj-

czyzna. Wydarzenia i osoby o zasadniczym znaczeniu dla losów narodu i pań-

stwa polskiego (chrzest Polski, zjazd gnieźniehski i koronacja Chrobrego, Wła-
dysław Łokietek t Kazimterz Wielki, bitwa pod Grunwaldem, unia polsko-li-
tewska, królowa Jadwiga i Jagiełło, Stefan Batory, Potop Szwedzki, Jan Sobie-
ski, Kons§rtucja 3-go Maja, rozbiory, formy walki o niepodległość Polski, I wojna
światowa, odzyskanie niepodległości, wojna polsko-sowiecka, Iózef Piłsudski i Ro-
man Dmowski, II wojna światowa, okupacja i walkd o niepodległość)"l7. Ponadto

nauczyciel w śląskiej szkole mógł podejmować temat powstań śląskich podczas

rea|izacji treści z punktu 5 ,,Mój dom, moja rodzina i sąsiedztwo. Elementy hi-
storii rodzinnej, regionalnej oraz życia codziennego w Polsce i w rożnych krajach

i epokach,llg, & w skali całej Polski, jeśli tematbyłmu szczególnie bliski, można

było go poruszyć w ramach realizacji punktu 11 ,Jrlajważniejsze elementy polskie-

go dziedzictwa kulfurowego"'n. Niestety, żaden z tych punktów nie mówi wprost

o Górnym Sląsku, chociażmożnatutaj wprowadzic treści doĘczące konkretnych

bohaterów historyczrych. Rozporządzeńe ministra pozostawiało tę kwestię autorom

14 Rozpolzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 lisnpada 2003 roku...,,,Dziennik Ustad' 2003,

Nr 210, poz.204I.

15 Reforma podstawy programowej z2008 roku nie Ąęła jeszcze IV klasy s*oły podstawowej.

16 Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnią 6 listopada 2003 roku...

17 Tamże.

18 Tamże.

19 Tarnże-
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programów nauczania, podręczników i samym nauczycielom. W zvviązJr':tl z Ęm za-

gadnienia te rozszerzano i uściślano w tworzonych programańnalczania i opaĘch
na nich podręcmikach2o.

Na podstawi eRoryoruądzenia Minisfia Edukacji Narodow ej z &lia23 W 2008 roku,

zwanego ,}nową podstawą programową", w szkołach podstawowych przyięto cźery prmk-

Ę nviązane zksńńowanymi kompetencjami ucm7a. W puŃcie pierwszym: ,Ąnaliza
i interpretacja historycnlt' zńożono, że po zakończęruu procesu edukacyjnego uczeń

będzie odpowiadał na proste pytania postawione do tekstu zródłowego, planu, ffizpy,
ilustracj i ; a także będzie pozyskiwał inform acje z r óżmy ch źr ódeŁ oraz selekcj onował
je iporządkował; będzie stawiał pytania dotyczące prąrczln i skutków analizowanych

wydnzeńhistorycmych i wspołczesnych. W punkcie: ,,Tworzenie naracji historycnlej"
stwierdzono, żeuczeńbędzie tworryłkrótką wypowiedź o postaciiwydatzeniu histo-

rycmlym,posługując się pozranymi pojęciami;będzieprzedstawiał własne stanowisko

i będzie próbował je uzasadnić. W punkcie kolejnym: ,fainteresowanie problematyką

społecmą" prryjęto, żeuczeibędzie miał nawyk dociekania w kontekście społeam|ym

- będzie zadawń pytania ,,dlaczegojest tak, jak jest?" i ,,czy mogłoby byc lnaczej?"

orazbędzie próbował odpowi edńec na te pytania. W ostafirim punkcie ,,Wspołdziałanie
w sprawach publicmych" stwierdzono, że uczeńbędzie wspóĘracował zinrrymi- bę-

dzie planował, dzielił się zadańami i wywią4rwał się zńcP1.
Przy tak ambitnych zńożeniach, w treściach także uwzględniono, choć też nie

bezpośrednio tematykę powstań śląskich i sporu o Górny Sląsk. Odnajdujemy to

w podpunkcie drugim, punktu 26 tręściprogramowych:,,Odrodzenie państwa polskiego".

Założono, że po realizacji zajęó na ten temat będzle wymieniał czynniki decydujące

o odryskaniu niepodległościprzezPolĘ; atakże jakjest napisane w prmkcie pierwszym,

uczehbędzie wskaąrwńnamapie granice II Rzeczypospolitej orazbędzie wymieniał
jej sąsiad ó\^?2.Ponadto treści nlłiryanez Gómym Sląskiem w latach I9I9-I921, będzie

montarealtzowac w ramach tematu ,,MałaOjczymł', gdńeuczeńnauczy się opisywać

swój region , c4 tez okolicę, uwzględniając tradycję historycmo-kulturową i problemy

ż0 Spośród programów można wymienić: B. Kubicka, Historia i społeczeństwo. Program nauczania dlą klas

4-6 szkoły podstawowej, Gdynia 2008; W. Surdyk-Fertsch, B. Szeweluk-Wyrwa, G. WojciechowsŁj, Człowiek

i jego cyuilizacja: program naucząnia historii i społeczeństwa w klasach IV-VI szkoły podstawowej,Pomań 1999;

T. Małkowski, J. Rześniowi eclrj, Podróże w cząsie. Program nauczania historii i społeczeństwa w szkole podstawowej,

Gdańsk 2001;E. Marciniak, K. Mierzejewska-Orzechowska, Histońa i społeczeństwo. Program nauczania. Klasy 4,6

szkoły podstcnłowej,Warszawa 1999;E. i J. Centkowscy, Historia i społeczeństwo: program nauczania dlą klas 4-6

szkoły podstctwowej,Warszawa}}}}; G. CzetweĘńska, D, Gawin, S. Jabłoński iln.,A to historia! Program nauczania

przedmiotu Historia i społeczeństwo w kląsach W-VI szkoły podstrłwowej, Wmszawa I999:H.Maj, Program nątrcząnia

historią i społeczeństwo dla sześcioklasowej szkoły podstawowej,Goleszów 1999.

21 Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 gntdnia 2008 roku.,.,,,Dzierrnik lJstaw" 2009, Nr 4,poz.17.

22 Talnże,
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społeczno-gospodarcze,będziezbietŃinformacje o rozlnaitych formach upamiętniania
postaci i wydarzeń z przesńości,,rnałej Ojczynlt''23 .

Podsumowuj ąc, monla stwierdzić , że nowapodstawa programowa mniej korzystrrie

dla interesującego nas zagadruenia konkretynlje rea|izowane treści, czyru to w sposób

ogólnikowy, łącząc powstania śląskie i całą problematykę, powstałą wokoł powstań,

z innymi cąmnikami, mającymi wpływ na tworzenie się niepodległego państwa polskie-

go po I wojnie światowej. Jest to efektem propedeuĘcm|ęgo charakteru nauki historii
w szkole podstawowej w ramach przedmiofu ,,Historia i społeczeństwo", rezygnacji
z częścitematów politycmych, orazfaktą że pierwszy podstawowy kurs historii Polski
oraz dziejów powszechnych odbędzie się na v,lyższych etapach edukacyjnych.

Gimnazjum

W myśl Roryorządzetia Minisfia EdŃacji Narodowej i Sportu z dńa6 XI 2003 roku

w gimnazjum ,IaucrycieLe wprowadzają uczriów w świat wiedry naukowej ,wdrńają
ich do samodzielności, pomagają im w podejmowaniu decyzji doĘczącej kierunku
dalszej edukacji i prrygotołvują do aktywnego udziału w Ęciu społeczrym"2a. Cele
edukacji gtmnazlalnej to przede wszystkim: zamajomienie ucmlrla ze światem nauki
przezpozranie jęryka, pojęć, twierdzeń i metod właściwych dla wybranych dyscyplin
naukowych, w łm w językach obcych, na poziomie umozliwiającym dalsze ksńń-
cenie; rozbudzańe i rozwijanie indywidualnych zainteresowańucnlta; wprowadzanie

ucznia w świat kulfury i sźuki; romvtjatie umiejętności społecznychucznia przez

zdobywanie prawidłowych doświadczęńwe współzyciu i współdzińaniu w grupie

rówieśniczej. Realizacjatreści zapisanych w podstawie programowej, przewidywń*s
tematykę zawartąw punkcie 15, w brzrrieniu: ,,Odrodzone państwo polskie: budowa

państwowości, walka o granice; ewolĘa ustrojowa; główne problemy gospodarcze

i społeczne; polityka zagraniazrra i miejsce Polski w Europte międz.ywojennej"26.

W nriązku ztymtematykę sporu o Gómy ŚĘsk podejmowano we wsrystkich progra-

mach nauazat7la, jako istotny problem w dziejach Polskiz7. W jednym ztaląch opraco-

23 Tarnze.

ż4 Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 listopada 2003 roku...,,Pziennik Ustaf' 2003,

Nr 210, poz.204I.

25 Reforma od roku szkolnego 201I-2012 objęła wsrystkie klasy gimnazjum.

ż6 Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 listopada 2003 roku...

27 Spośród programów nanczania historii w gimnazjum, powstĄch od 1999 roku, można wymienić m.in.:

M. BondarŃ,Z.T.Końowską W. Mędrzecki, E. Wipszycka, K. Zielińska, Gimnazjum. Program naucząnia. Histońa

l-3,Warszawa1999:Z.T.Końowska, K. Zielińska, W, Mędrzecki, Gimnozjum. Program nauczania. Historia ]-3.

Program alternaĘłvny, Warszawa 1999; A. Plumińska-Mieloch, K. Błachowską Bliżej historii. Program natrczania

i materiały promocyjne. Gimnazjum, Warszawa 2008, S. Zając, Poznajemy przeszłość. Program nauczania historii dla

gimnazjum, Toruń 2009; E. Maćkowską Historia. Program nauczania dla gimnazjum, Gdynia 2007;D. Bąkowski,
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wań, interezujący nas temat odnajdujemy w dziale ,}rTarodziny II Rzecrypospolitej",
prry zagadńeniach: ,,Ustalenie zachodniej i południowej sanicy Polski, Postanowienia

Traktafu Wersalskiego, Walka Polaków z Niemcami o granice zachodnie"28. W'innym
z przykadowych programów problemy śląskie bvĘ omawiane przry rea|izacji treści

z dziŃu:,,Odrodzenie niepodległego państwa polskiego" i umieszczanoje wśród za-

gadnień: ,plebiscyfy i powstania śląskie"29.

W gimnazjum, obok przedmiotów, wprowadzono ścieżki edukacyjne, jedna zruch
to ,,edukacja regionalna- dziedzictwo kulfurowe w regionie"3o. W ramach jej realizacji
na terenie Górnego Sląska monta było, a wręcz należŃo podjąć tematykę sporu z lat

I9I9-I921 i jego następstw. PowstĄ odpowiednie programy, przenrraczone do ich
realizacji3|. Przyl<ładem może być program Krystyny ScigĄ, ,,Kraina europejskich

wpĘwów i szans - Gómy Sląsk oraz jegomieszkańcy. Program edukacji regionalnej dla
gimnazjum" (Program otzymń III nagrodę w Konkursie na programy szkolne: ,,Edu-
kacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie", zorganizowanym w 2001 roku
przez Samorząd WojewódZwa śląskiego i Regionalny Ośrodek Doskonalenia Na-
uczycieli ,,'WOM" w Częstochowie). W klasie III problematyka ta była omawiana

w ramach działLL,,Trudny powrót do Polski. Losy Slpaków w XX wieku", w którym
malazĘ się trzy jednostki tematycnte. W pierwszej, zaĘĄflowanej: ,,Walka o wolny
Sląsk - powstania śląskie", ucztiowie pozraw ali prrycryny powstań śląskich, główne

dziŃania zbrojne, zadańa Polskiego Komisariatu Plebiscytowego, stanowisko rządu
polskiego wobec powstań, bilans powstań i podejmowali próbę oceny ich znaczenia

dla Gómego Sląska i Polski. Analizowaliteż aĘsĘcntąwizję walki ludu śląskiego

- filrn KazimierzaKuża Sól ziemi czarnej. W drugiej, noszącej tyh}ł ,,JakptzebiegŃ
plebiscl na Gomym Śląsku?", ucmiowie omawiali postanowienia ffaktatu wersalskiego

w sprawie Gómego Sląska oraz stanowiska wielkich mocarstw ,pontawaliksztakobszaru

M. Ryckowska-Bryl, Historią. Program natrczania w klasach I-III gimnĘum,Rwnia 200ż; A. Wołosik, Program

nauczania histońi w gimnazjum, Warszawa 2002;M. Chen-Wincławska, K. Polacką J. Rulka, Program nauczania

w kląsach I-III gimnazjum, Gdańsk 1999; T. Małkowski, J. Rześniowieckj, Podróże w czasie. Program naucząnia

historii dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I-III gimnazjum), Gdńsk 2001; V. Julkowska, W. Araszkiewicz,

B. Araszkiewicz, Program nauczania historii: gimnazjum kl. I-III, Pozrań 2000; B. Bleja-Sosna, P. Mulkowski,

Program naucząnia historii w gimnazjum, klasy IJII, Torń 2000; K. Jankowiak , Program nauczania historii w kląsąch

IJII gimnazjum, Pozrl:rń 1999;H. Maj, K. Gtzęda,W. Zadką Program nauczania historii dla gimnazjum, Goleszów

1999;B. Kwiatkowska, B. OleszczŃ, Historia dla klas I-III gimnazjum. Program nauczania, Warszawa 2001;

A. Gałkowska-Banat, Historia, Bielsko-Biał a 1999.

28 M. Chen-Wincławska, K. Polacka, J. Rulka, Program nauczania..., s.27.

ż9 D. Bąkowski, M. Ryckowska-Bryl, Historią, Program nauczania,.., s. 19.

30 Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 listopada 2003 roku..., ,Pziennik lJstaw"

2003, Nr Zl0,poz.204I.

31 K.ŚcigńąKraina anropejskichwpĘwów i szans *Górny Ślqsk oraziego mieszknńcy. Prograłn edukncji regionalnej

dl a gimnazj um, Częstochow a 2003.



316

plebiscytowego oraz warunki przeprowadzentaplebiscytu (w łm celu organizowano

w szkole symulację głosowani a), gsmnazjaliści wypehriali arkusz tzw. drzewka decYzYj-

nęgo - nam^{anego ,,Trag icnrcłvybory mieszkńcow Gornego Sląsk a" (zawierającego

takie zagadruenia jak: ryzykowna nnianaprzyna|eżności państwowej, wypracowane

ren§r, opłacone uberyieczełlte, ekonomiamy naciskkapitałuniemieckiego), atalżezor,
ganizowali debatę ,,Cry to był przęg&ny plebiscyt?". 'W tzeciejjednostce temaĘcrurcj:

,Fodziń Górnego Sląska w I92ż r." uczliowie odtwarzali przebieg linii grantcnlej,

rozdzielającej Gorny Sląsk między Polskę i Niemcy , zapoTtawali się z ptzebiegiem

procesu przejmowarua części polskiej przez wojsko, pontawali stanowisko polskich

politykow w sprawie miejsca Gómego Sląska w odradzającęl się Rzeczypospolitej,

starali się dokon ać zestawienia wzajemnych relacji Górnego Sląska i Polski. Jako Środki

dydakĘcme do reńizacji Ęch zajęć posłuzyĘ: Rota przysięgi Polskiej Orgaruzacji

Wojskowej, Sląski KrzyżPowstańczy,Legenda o uśpionychrycerzach, mapa ,Podziń
sląska po lwojnie światowej", film dokumentalny,,Wojsko polskie na Górnym Śqsko",

reprint Aktu pamiątkowego połąc zenia Gómego Sląska zRzecząpospolitą32.

Nowa podstawa programowa z 23 XII 2008 roku łączy edukację w gimnazjum

i w szkołach ponadgimnazjalnych w jeden kurs. Jednak kompetencje uczria na po-

szczególnychetapach zostaĘ nonticowlane. Na Itr etapie edŃacyjnym, w dokumencie

wymienia się cele kszałcenia, ujmując je w cńerechblokach tematycnrych. W zakręsie

chronologii historyc mej przyjęto, że po zakonczertil etapu edukacyjn ego uczeńbędńe

sytuował wydarzenia, zjawiska i procesy historycmrc w czasie oraz porządkował je

i ustalał nviązJ<tpoptzedzańa,równoczesności i następstwa;będzie dostrzegał nniany

w zyciu społecmym orazciągłość w rozwoju kulturowym i cywilizacyjnym. W zakresie

analizy i interpretacji histo rycmej vczeń będzie wyszukiw Ń oraz porównywał infor-

macje pozyskane zrózrlychźródęłi formułował wnioski;będzie dostrzegał w narracji

historycmej warstwę informacyjną wyjaśniEącąi oceniającą;będziewyjaśniał mliązl<l

prrycrynowo_skutkowe analizowanych wydarueh. zjawisk i procesów historycmYch,

a także znaczenie pozlawania ptzeszłości dla rozumienia świata współczesnego.

W zakresie tworzenianarracjihistorycmej uczeń ma integrować informacje pozyskane

zrónychfoódd.Ma tworzyć krótkie wlpowie dń: plan,notatkę, ro4prawkę ,prezerftację,

a takze przedstawi ać ar gmenĘ uzasadniaj ące własne stanowisko33.

Treści nauczafia, gdzie ujęto wymagania szczegółowe w stosunku do lczrtta juz

nie obejmuj ą lŃ I9I9-I92L Edukacj a na poziomie gtmnĄalnym, rozpoczęta tema-

tem ,).Tajdawniejsze dzteje człowieka",kończy się na zagadrueńu39. ,,Sprawa polska

w I wojnie światow€j", w efekcie realizacji Ęch zajęc uczeń będzie chara|łeryzował

stosunek pństw zaborczych do sprawy polskiej oraz opisywał poglądy zwolenników

rónlychorientacji polĘczrych,będńeoceniał wysiłek zbrojny Polaków, atŃżebędzie

32 Tarrże, s. 38,

33 Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 roku...,,PŻennik UStad'2009, Nr 4,POz- I7 -
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wyjaśniał międrynarodowe uwarunkowania sprawy polskiej w I wojnie światowej3a.

Możra więc zńoĘc, że uczriowie na tym etapie edukacyjnym w zaden sposób nie
są zobowięań do edukacji historycmej obejmującej tematykę sporu o Górny Sląsk
w latach I9I9-I92I. Podobnie ztesńą wygląda kwestia tematyki międzywojnia,
II wojny światowej i lat powojennych. Wszelkie nieformalne pfopozycjerealizacji tych
treści, na kołach zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych, wszelkie pojedyncze
przypadki zaspokojenia tych potzeb edukacyjnych w ramach konkursów, czy pĄektów
edukacyjnych, nie mogą zastąpić systemowego ujęcia całości kwestii. Rekompensatą
braku tych treściw gimnazjum mają byc rozv,liązańa systemowe przyjęte w nauczaniu
hi storii w szkołach ponadg imnazj alny ch.

SzkoĘ ponadgimnazj alne

Wedfug Rozpotządzeńa Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dńa 6 XI 2003
roku proponowano tzeci odrębny kurs historii. Mimo tego podkreślano, że nalczatne
i wychowanie na IV etapie ksźałcenia stanowi ,paturalną konsekwencję nauczania
i wychowańanapoprzednim etapie ksźałcenit'3s.Prryjęto więc koncepcję,żeby ce-
lem zachowania ciągłości i spójności mlęMv poszczególnymi etapami edukacyjnymi,
stosować zasady ogólne ksżałcenia i wychowania przyjęte dla szkoĘ podstawowej
i ginnaąum, a w prTwadku uzupehriającego liceum ogólnoksńałcącego i technikum
uzupeŁriającego - dla zasadniczej szkoły zawodowej. Jako nadrzędne cele zalładano
dązerlle do wszechstronnego rozwoju ucnia, harmonijnąrealizację zadań w zakresie
nauczańa,ksńńcaltaumiejęfi rościiwychowania36.

Szkoła w zakresie nauczańa, zapev\rn7a ucmiom w szazęgólności: nauĘ popraw-

nego i swobodnego wypowiadania się w mowie i na piśmie, w jęryko ojczystym oraz

w językach obcych z wykorzystaniem róznorodnych środków .vq1lrazu; poznawanie

wymaganych pojęć i zdobywańe rzetelnej wiedry w zakresie umozliwiającympodjęcie
studiow vłyższychbądź ułatwiającym zdobycie zawodu; dochodzenie do rozumienia,
a nie łlko do pamięciowego opanowaniaprzekarywanych treści; ronvijanie zdolności
dostrzegania rożnego rodzaju zvliązków i zalenlości (przyczynowo-skutkowych, fuŃ-
cjonalnych, czasowych i ptzestrzennych); ronvijanie zdolności myślenia analiĘcmrcgo
i syntetyczrego; ftaktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość pomaw-

cząsamąw sobie, w sposób integralny,prowadący do lepszego rozumienia świata, ludzi
i siebie; pomawanie zasadrozwoju osobowego iĘciaspołecmego; pomawanie dńedńc-
twa kultury narodowej postrzeganej w perspeĘwie kulfury europejskiej i światowej".

34 Tarnże.

35 Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 listopada 2003 roku...,,,Dziennik lJstaw"

2003, Nr Zl0,poz.204I.

36 Tamże.

37 Tanże.
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Trzeba zaTnazlc, że na tym etapie edukacyjflyffi, w liceum ogólnoksńńcącym,
liceum profilowanym, technikum, uzupehriającym liceum ogólnoksńńcącym i tech-

nikum uzupebriającym ucmiowie przygotowują się juz do ro4poczęcia Ęcia zawodo-

wego. W zwiąż<u ztymnienirykle istofrre jest wskazanie takich ideałów wychowaw-

crych, zgodnie zlłorymt młodzi, ale juz dorośli ludzie rozpocm|ą funkcjonowanie

w społeczeństwie.

Podobnie jak w gffinazjach, w liceum ogólnoksńńcącym, liceum profilowanym
i technikum oprocz przedmiotów funkcjonują38 ścieżki edukacyjne. Jedną z nich jest

,,edukacja regionalna- dziędzictwo kulturowe w regionie"39, gdzie w śląskich szkołach
jest mozliwarealizacja tematyki złłiązanej ze sporem zlat I919-I92l.

Ponadto w szkołach ponadgimnazjalnych na poziomie podstawowym przyjęto
następujące cele edukacyjne: pogłębienie i ronvinięcie wiedzy oraz umiejętlrości uzy-
skanych w toku wcześniejszej edukacji celem lepszej zrajomości i rozumienia ptze-

szłości własnego regionu i kraju oruz dziejów świata; pogłębienie rozumieniapowiązań
między przesńością, teraźniejszością i prryszłością budowanie własnej tożsamości
i ksźałtowanie systemu wartości; rozwijanie postaw obywatelskich i patriotycntych,
poczttciaprrynalemości do wspólnotyrodzinnej, lokalnej, regionalnej, grupy efiriczrej

i narodowej;przygotowanie się do udziałuw życiuróżnych społeczrości w oparciu

o nolmy i wartości demokraĘcnte; ksźałtowanie postary Tozumienia i tolerancji

wobec odmiennych kultur, obyczajów i przekonań mieszcącychsię w kanonie wartości

cywllizacyjnych. W łm kontekście właściwe wydają się określone w rozporządzeńu
zadarua szkoły: wspieranie procesu dojrzewania intelektrralnego, emocjonalnego oraz

systemu wartości uczrriów; stworzenie możliwości ksźahowania i rozwoju zaintereso-

wań:uczrttów wybranymi problemami historii; umożliwienie uczriom wykorzystywania

zdobywanej wiedzy zgodrue z tch zainteresowaniami i zdolnościamiaO.

Na poziomie podstawowym treści nauczania w bardzo ogólny sposób określają

zakres realizowanego materiŃa, dzieląc je na,,Świaf', ,,Europę", ,,PolsĘ", ,,Region",

,,Rodzinę i jednosĘ". 'W' ramach treści doĘczących Polski ucmiowie realirują takie

bloki temaĘcnte jak państwo polskie iprzemianyjego form, uwarunkowania i prze-

obrńeruapolskiej świadomości narodowej i polĘczrrej, Polska w dziejach gospodarki

i struktur społeczrrychEuropy, postawyjednostek orazgrup społeczrychwobecpofozeb

epok, wielokulturowość w dziejach Polski, wspołistrienie religii i wymań, ntaczeńe
chrześcijaństwa, w tym Kościoła katolickiego. Treści regionalne obejmuj ązagadńenia:
mała ojczynta a terytorium państwa polskiego, odrębność i wkład regionu do wspólnej

historii, dziejowe uwarunkowania specńki kulturowej regionu, zab5Ąl<t historyczre

w regionie. W obrębie zagadnienia ,,Rodzina ijednostka" mieszczą się dzieje jed-

3 8 Reforma podstawy progrmowej obejmie pierwsze klasy szkoł ponadgimnazj alnych od roku szkolnego 2012-20|3 .

39 Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 listopada 2003 roku...

40 Tamże.
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nostki i rodziny na tle szerszych ptzemianhistoryczrycFl. Zapisy te, są precyzowane

przezlicnle programy nalczania. W jednym zruchnrajdujemy zapis: ,,B. Między
I a II wojną światową (...) 3. Wymiar polski (...) b. Ksźahowanie granicy z Niemcami
i Czechosłowacją - powstania i plebiscyty. c. Terytorium i ludność Rzec4rpospolĘ"a2.

Pośrednio do problemu sporu o Gómy Sląsk monla nawiązywać przy okazji re-

alizacji treści edukacyjnych, mviązanych z wieloma innymi v,ydarzeńami, w obrębie
jednosteklekcyjnychpoświęconychzagadńeniomświatowym, jaknaprzyl<ład:,Bostęp

a|<ryzysy cywilizacyjne. KonfliĘ społecme. Wojny, ludobójstwo, Holocausf' otaz

,,Państwo jako podstawowa forma zorgartizowania społeczeństw; przemlany pństw",
aleta|że na jednostkach lekcyjnych, doĘczącychzagadrueń europejskich, takich jak:

,§sźahowanie się narodów Europy; ich wkład w historię; wspołistrienie i konflikfy
pomiędzy państwami", Qry też: ,frzerrllany w obrębie sfrtrktur, świadomości i obyczajo-

wości społeczeństw europejskich. Normy i wartości obowiązujące w Ęciu społecmyrn,

polĘcmym i gospodar czym"43 .

Przewidziano też osiągnięcia do jakich uczeń powinien dojść, rcalinljąc treści
navlzarua. Zaliczono do nich: umiejętlrość zbierania,przedstawiania i interpretowania

wiedzy historycm ej, z v,rykorzystaniem różrorodnych źr ódeł informacj i ; umiej ęfirość
dokonywania ujęć przekrojowych i problemowych; rozumienie, żejednostki i gropy

społeczre,w przesńości i obecnie, w non,icowany sposób objaśniają i wykorzystoją
historię; formułowanie i uzasadnianie opinii historycznych podczas dyskusji oraz

w krótkich wypowiedziach ustlrych i pisemnych; wykorzystywanie zdobytej wiedzy
i umiejętności w życiu społecznym, a także dostrzeganie zmian w systemie norm
i wartości obowiązujących w Ąciu społeczrym, polĘcmym i gospodarczrymnaprze-

skzeni dńejówa.
W zakresie rozszerzonym określono następujące cele edukacyjne: ugruntowanie

oraz restrukturyzacjawiedry i umiejętrrości historycntych, zaporu:mlrue się z metodo-

logią naukowego pomawania i opisu przeszłości, porównywanie poglądów i opinii
prezentowanych przez przedstawicieli romy ch nurtów historiogr aficntych oraz histo-

nozoficmych. Jako zadańaszkoĘ, prryjęto: wspieranie Ężeńdo twórczego wykorzy-
stywania przezucmiów wiedzy i umiejęfirości historycnlych,w szczególności poptzez

wykonanie przez nich, pod kierunkiem naucryciela, pracy badawczej na podstawie

samodzielnie zebranych materiałów pochodzących z różnych źródęł oraz literafury hi-

storycmej , atakże usfirej prezentacji i publicmego uzasadni aia zawaĘch w ptacy tez.

41 Tamże,

42 B. Burda, B. Halczak, R. M. Józefiak ,M. SrymczŃ, Histońa. Program nauczania w zalcresie podstcrwowym dla

liceum ogólnolrształcqcego, liceum profilowanego i technikum, Gdynia 2005, s. 28-29.

43 Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportuz dnia 6listopada 2003 roku...,,PzienniklJstaw"

2003, Nr 2I0,poz.ż041.

44 Tarrlże.
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Istotnym zadatltem jest prrygotowanie uczriów do stosowania podstawowych zasad

naukowego pomawania i opisywani a przesńościas.

Bardzo ogólnie określono treści nauczaruą w ktorych moglibyśmy się spodziewać

realizacjitreści nviązanych z omówieniem sporu o Gómy Sląsk w latach I9I9-I92I.
Odnajdujemy je w punkcie 18. ,,I i II wojna światowa - geneza, charakter, następstwa

konfliktów" i 24.,,Rzecryospolita mięfuł miewoleniem a niepodległością"a6.

W mviązlal, z tym monla przyjąć, ze większość ciężaru nviązanego z orguizacją
pracy w szkołach ponadgimnazjalnych autorry roryorządzenia nnlcili na autorów

programów navczańa, autorówpodręczrików i samychnauczycieli, Wórry dokonywali

wyboru najlepszego ich zdaliem programu nauczańa. dostosowanego do celów edu-

kacyjnych i zadańszkĄ, kohczącej się niezrłykle ważrym egzaminem maturalnyma7.

Nowa podstawa programowa z historii, na IV etapie edukacyjilyffi, w zakresie

podstawowym precynlje, podobnie jak napoptzednich etapach edukacyjnych kompe-

tencje ucmula w trzech kategoriach. W pierwszej - naTwartej chronologią historycmą

- po zakoń czeruu edukacji uczenpowinien porządkować i synchronizować wydarzerua

z historii powszechnej oraz dziejów ojczys§ch; dostrzegaa zmiennośc i dynamikę
wydarzeń w dziejach, a talże ciągłość procesów historyczrych. W drugiej - analiza
i interpretacja historycT|a-uczeń analinlje wydarzeni a, zjawiska i procesy historyczre

w kontekście epoki i dostrzega zalęntości pomiędry różmyml dziedzlnami zycia spo-

łecntego; roryorclaje rodzaje źrodeł; ocenia tchptrydatność do wyjaśnienia problemu

historycmego; dostrzega wielość perspeĘry* badaw cry ch orazwielorakie interpretacj e

historii iichprzycTyny. W trzeciej - tworzenie narracji historyczrej -uczehtvłorzy ją
w ujęciu przekrojowym lub problemowym; dostrzega problem i buduje argumentację,

45 Tamże.

46 Tarnże.

47 Programy lalczańato m.in.: B. Burda, B. Halczak, R. M. Józefiak, M. Szymczak, Historia. Program nauczania

w zalvesie podstawowym dla licewn ogólnolrsłałcqcego, licałn profilowanego i techrihm, Rumia 2002; D. Grarroszewska-

Babińską D. Ostryowicą S. Suchodolski , Prograrn na uczanią histońi dla liceum ogólnolrsźałcqcego, licewn profilowanego

i technikum: kształcenie ogólne w zakresie podstełuowym, Warszawa ż002;T, Z. Kozłowską Program nąuczanią

historii ,,Poznajełny przeszłośc": dla liceum ogólnolrształcqcego, liceum profilowanego i technikum: zalcres podst(Iwow

i rozszerzony, Torń 2003; G. Szczepańshj, Poznać plzeszłość, zrozumieć dziś. Program nauczania historii w liceum

ogólnolrształcqcym i technikum (poziom podstawow i rozszerzony),Warczawa2005; W. Górczyński, W. E. KoŻowska,

A. Stępnik, tlls tońa, Program nauczania w zalcresie podstawolryłn i rozszerzortym dla liceum ogólnolrształcqcego oraz

dla liceum profilowanego i technikum, Warszawa 2002; T. Cęielski, M. Kurkowska, Historia. Program nąucząnia

historii w liceum ogólnolrształcqcym, profilowanym i technikum, Ksztąłcenie w zalcresie podstctwowym, Wuszawa2002;

J. Budziński, M. Karnński , Historia. Program nauczanią historii w trzyletnim liceum ogólnolrształcqcym, profilowaruym

i czteroletnim technikum. Kształcenie w zalłesie podstawowm orcu rozszerzorrym, Ponń2002;W, J. Jakubowski,

M. Włodarczyk, I. Wywiał, Historia. Program nauczania w liceach i techniknch. zakres podstawowy, Wuszawa2006;

K. Kustra, Historia. Program nauczania w liceum ogólnolrształcqcym, liceum profilowartym i technikum. Kształcenie

ogólne w zalcresie pods taw owym, W arszaw a 2002.
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uwzględniając rome aspeĘ procesu historyczrego; dokonuje selekcji i hierarchizacji
oraz integruj e pozyskane informa qe z r omy ch źr odeł wiedą/8.

ZalłestemaĘcnty,realizowany w szkołach ponagimnazjalnych, w zakresie podsta-

wowym obejmuje historię XX wieku. Wśród treści majdujemy takie zagadńerue: ,,Od-
rodzenie pństwa polskiego po I wojnie światowej". Podstawa programowaptecynljeteż
kompetencje, jakie uczeńnabywa w wynikuprzeprowadzonychzajęć. W konsekwencji
uczeńpowinien opisywaó odrodzenie państwa polskiego oraz jego granice i sąsiadów;
charalderyzować i oceniać postanowienia traktafu wersalskiego wobec Polski; porów_

nywać cele i skutkipowstaniawielkopolskiego itrzechpowstań śląskich orazwyjaśniać
przyczyny i opisywać następstwa wojny polsko-bolszewickiej; charaktwzowac ustrój
polĘcmy II Rzecrypospolitej na podstawie kons§rtucji marcową I9żI r.; wskaąnvać
cąmniki utrudniające proces integracji odrodzonego pństwapolskiego; wyjaśniać cele
i skutki reformy Władysława Grabskiego; oceniać wkład lózefaPiłsudskiego i Romana
Dmowskiego w odbudowę państwa polskiegoag.

W zakresie rozszerzonym cele ksźałcenia talże podzielono natrry zagadrueńa.
W pierwsTym- chronologia historycTla-uczeń porądkuje i synchroninljevłydnzeńa
z historii powszechnej oraz dziejów ojczystych; dostrzegazmienność i dynamikę
vłydarzeń w dziejach, atakże ciągłość procesów historycmych. W drugim - analiza
i interpretacj a historyc T|a - uczń analinlle wydarzeńa, zj awiska i procesy historyczre
w kontekście epok i dostrzeg a zalentości pomię dzy różnymi dńędztnamt Ęcia społecz-
nego; roryomtaje rodzaje źródeł; ocenia przydafrtość źródła do wyjaśnienia problemu
historyczrego; dostrzega wielość perspekĘw badawczych orazwielorakie interpretacje
historii i ich ptzycĄrny.W trzecim zagadnieniu - tworzenie narracji historyamą -
uczeńtworry narrację historycmą w ujęciu przekrojowym lub problemowym; dosfozega

problem i buduje argumentację, uwzględniając rónlę aspeĘ procesu historyczrego;
dokonuje selekcji i hierarchizacji oraz integruje pozyskane informacje z różnych
źródeł wiedzyso.

Powstania śląskie spotykamy ponownie w punkcie 4. realizowanych treści. Punkt
tęnbrzmi: ,,Odbudowa niepodległości i życie polityczne II Rzeczypospolitej".
W ramach tego zagadnienia uczeń ma opisywać proces ksźałtowania się terytońum
nRzecrypospolitej, w tym powstanie wielkopolskie i powstania śląskie orazplebiscfi,
atakjęwojnę polsko-bolszewicĘ;roryomawać charakterystycme cecĘ usftoju tr Rze-
c4ypospolitej w oparciu o kons§rtucj e z I92I i 1935 r.; opisywać główne ugrupowania
politycme [I Rzecąlpospolitej, ich aktywność w zyciupoliĘcntym orazprTywódców;
wyjaśniać prryIcTwy kryzysu demokracji parlamentamej w II Rzeczypospolitej; charak-

tery zow ać prry cTWy i konsekwencj e przewrotu maj owego ; wyj aśni ać uwarunkowania

48 Rozporzqdzmie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grńnia 2008 roku...,,"Dziennik Ustaf'2009, Nr  ,poz.17.
49 Tatnże.

50 Tarrlże.
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polityki zagrafiamlej II Rzeczypospolitej; synchronizowac najwamiejsze v,rydarzenia

z dziej ów Polski z vly dnzeniami europej skimis' .

Uczrriowie,Iłórry nie zdecydują się na tozszerzony kurs historii będą uczęszczalina
przedmiot uzupeŁriający,fiistoria i społeczeństwo". Celem Ęchzajęćjest poszerzenie

wiedzy z zak<resu historii z elementami wiedzy o społeczeństwie i wiedzy o kulfurze.

W ramach tego przedmiotu lczeń fakultatywnie może poznac problemy Górnego
Sląska zlat l9l9-Igzl,jeśli tylko nauczyciel zdecyduje się na odpowiedni moduł, np.

w proponowanym temacie ,,Swojskość i obcość" spotykamy treść: analizuje wielo-
kulturowość społeczeństwa II Rzecązpospolitej (E.5.I.),, kolei w temacie Ojczysty
Panteon i ojczyste spory: tlczęń charakteryzuje spory o ksźah Polski w XX wieku,
uwzględniając cenlry lat 1918, 1944-1945, 1989, orazprezentuje sylwetki czołowych
uczestników tych wy darzeń (E.9. 1 .).

Podsumowując montapowiedzieć, że na IV etapie edukacyjnym uczriowie będą

mieli możliwoś a zapom,errua się ztematyką sporu o Górny Sląsk w latach lglg-Igzt.
Z pulllól widzenia skonkretyzowania zapisl, problem ten jest wpisany be4pośrednio

w nową podstawę programową. Obligatoryjnie tęmat ten pojawi się w I klasie szkcłł
ponadgimnazjalnych.

Programowe połączenie gtmnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej tłumacry takie
postępowanie. Jedynym mankamentem w tym wypadku wydaje się brak treści zwią-
zanychz powstaniami śląskimi i w ogóle problematyką Górnego Sląska w XX wieku
w gimnazjach (podobnie jak tr wojny światowej, Holocaustus2, powstania warszawskiego,

stalinizrru, czasów,,Solidamości"). Powodem tego rozwiązanta stało się tematyczre
przeładowanie treści realizowanych dotychczas. Brak nauczanta o najważu,iejszych
tematach historycmych w jednej z wp wiekowych może przycTynlć się do spadku
świadomości historycmej młodzieĘ53. Zważywsz! na fal<t, że każdego roku tylko
niewielki procent maturąlstow wybiera egzarnlnz historii (liczbata w ostafirich latach

maleje)5a, zachodzi obawa, że zdecydowana większośc młodzieży tylko jeden raz

51 Tamże.

52 Zob. Dlaczego należy uczyć o Holokańcie?,red, J. Ambrosewicz-Jacobs, L. Hońdo, Kraków 2005; P. Trojński,

Holocatłst jako źródło lrształtowaniąwartości uniwersalnych,fw;]Wartościw edukacji historycznej,ByĘoszcz1999,

s. 89-93; K. Oleksy, Symbolika Auschwitz i uniwersalne wartości morąlne zwięane z tq temaĘką, fw:] Wartości

w edukacji..., s.268-ż74; A. Białecka, Działalność pedagogiczna muzeum i miejsca pamięci Auscłnłiż-Birkenau,

[w:] Wartości w edukacji..., s.275-28I.

53 D. Kawka, Nąuczanie historii i wiedzy o społeczeństwie w świetle nowej podstawy programowej, ,,Biuletyn

Edukaryjny", Częstochowa 2009, ttt 16, s,37.

54 W roku 2007 na 422 991 przystępujących do egzaminu maturalnego, historię jako przedrniot dodatkowy wybrało

57 5I4 zdających, co stanowi I3,6Yo, zob. B. Czamecka-Cicha, Osiqgnięcia maturzystów w 2007 roku. Sprctwozdanie

z egzaminu maturalnego w 2007 roku, Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie, htę://www.cke.edu.pVimages/

storieVWynikiO7mat/sprawozdanie_ogolne_a-pdf, dostęp żżV7ż0II,s. 6,20. Wroku2008 na446Ęs.przystępujących do

egzarninu maturalnego, historię jako przedmiot dodatkowy wybrało 13% zdajwch, zob. B. Czamecka-CicĘ Osiqgnięcia
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w swojej edukacji historycmej dowie się czegokolwiek na temat sporu o Gómy Sląsk
z lat I9I9-I92|.Przy braku rea|izacji ściezki dydakfyczrrej - edukacji regionalnej,
może ontaczać to margin alizację problematyki górnośląski ej także w szkołach na Śą-
sku. Zaletą jest szczeg<>łowe opisanie osiągnięć ucmiów, co moze ułatwić określenie
konkretrych efektów ksźałcenia.

NiewąĘliwie wiele pytan i wąĘliwości będzie mogło byćrorwiązartychpo przepro-

wadzeniu badańna temat historyczrej świadomości młodzieĘ po zastosowaniu przepi-
sów ,powej podstawy programowej" zż008 roku na wsrystkich etapach edukacyjnych.

maturzystów w 2008 roku. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w 2008 roku, Centalna Komisja Egzamnacylna

w Wmszawie, http://www.cke.edu.pVimąes/storieV08_wyn/sprawozdarrie_ogolne_a.p€ dostęp 22VI201l, s. 9. W roku

2009 na426171 przystępującycĘ historię wybrało 9,60ń zdających,zob.L. Grabowska, A. Grabowska iln, Osiqgnięcia

matltrzystów w 2009 roku. Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w 2009 roku, Centalna Komisja Egzamnacyjna

w Warszawie, http://www.cke.edu.pllimages/storiesĄV'yniki_09lrapoft_matwa_!009.pdĘ dostęp 22YI20II, s. 5-7.

W roku 2010 na366 623 osoby przystępujące do egzaminu maturalnego, historię jako przedmiot dodatkowy wybrało

27 640 zdających, co stanowi 7,54Yo, zob.L. Grabowska, A. Grabowska i lr'., Osiqgnięcią maturzystów w 2010 roku.

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w 20]0 roku,Centralna Komisja Egzaminacyjnaw Warszawie, hĘ://www.cke.

edu.pVimages/stories/001_Matura/![YNlKVraport_matura_2010pdf, dostęp 22YI20lI, s.2-7.


