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Chcemy przybli˝yç jedno z wa˝niejszych, a nieomawianych dok∏adnie na lekcjach z powodu braku
czasu, wydarzeƒ z najnowszej historii Polski – protest robotniczy w czerwcu 1976 r. WÊród dokumentów umieszczonych w cz´Êci dla ucznia znajdujà si´ notatki, protoko∏y, instrukcje i listy ówczesnych
w∏adz wojewódzkich i centralnych oraz telegramy i deklaracje wysy∏ane w tym czasie przez zak∏ady
pracy. Proponujemy równie˝ teksty z literatury pi´knej (wiersze) – do wykorzystania przede wszystkim na lekcjach polskiego, tablic´ synchronistycznà, s∏ownik poj´ç, biogramy oraz bogaty materia∏
ikonograficzny z wystawy przygotowanej przez Oddzia∏owe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Warszawie w czerwcu 2001 r.
Wspó∏czesna reforma edukacji promuje model kszta∏cenia, który powinien nauczyç m∏odego cz∏owieka aktywnoÊci twórczej, samodzielnego dochodzenia do wiedzy, krytycznego podejÊcia do ró˝nych
êróde∏ informacji, wartoÊciowania i hierarchizowania wydarzeƒ oraz indywidualnego lub grupowego
rozwiàzywania problemów. Zak∏ada równie˝ aktywnà postaw´ i samodzielnoÊç nauczyciela. Podobne
za∏o˝enia przyj´liÊmy przy przygotowywaniu pakietu.
Scenariusze lekcji dajà mo˝liwoÊç wykorzystania aktywizujàcych metod nauczania, g∏ównie dramy.
Sà tak˝e przyk∏adem integracji mi´dzyprzedmiotowej – historii, j´zyka polskiego, wiedzy o spo∏eczeƒstwie – oraz realizacji regionalnej Êcie˝ki edukacyjnej w szkole ponadgimnazjalnej. Temat pakietu wydaje nam si´ doskona∏à okazjà do kszta∏towania umiej´tnoÊci uogólniania przez odnoszenie lokalnych
i regionalnych faktów historycznych do wydarzeƒ tworzàcych histori´ narodowà. Bardzo du˝à wag´
przywiàzujemy równie˝ do analizy tekstu êród∏owego, co zwiàzane jest z programem nowej matury.
Drama jest metodà parateatralnà, znanà i stosowanà w Europie Zachodniej i USA od dawna. Do
Polski dotar∏a w latach siedemdziesiàtych dzi´ki Halinie Machulskiej, autorce wielu publikacji. Metoda ta polega na improwizowanym „wchodzeniu” w ró˝ne role; jest sposobem nauczania za pomocà
dzia∏ania – przez doÊwiadczenie.
Do realizacji scenariuszy zak∏adajàcych wykorzystanie dramy potrzebna jest du˝a sala lekcyjna bez
∏awek, z krzes∏ami ustawionymi w pó∏kole. Na przygotowanie ka˝dego çwiczenia, indywidualnego
bàdê grupowego, uczniowie majà od trzech do dziesi´ciu minut. StaraliÊmy si´, aby çwiczenia by∏y
ró˝norodne i dok∏adnie opisane.
Przed ka˝dà lekcjà podane sà operacyjne cele zaj´ç. Poza tym uczniowie w trakcie lekcji powinni
nabywaç i doskonaliç umiej´tnoÊci analizowania i interpretacji tekstów êród∏owych, pracy w grupie,
publicznej prezentacji wyników oraz formu∏owania ocen krytycznych.
Dok∏adny opis wykorzystanych w scenariuszach metod i technik kszta∏cenia znajduje si´ w podanej na koƒcu literaturze przedmiotu.
Mamy nadziej´, ˝e nasz pakiet edukacyjny b´dzie cennà pomocà dydaktycznà i wzbogaci Paƒstwa
warsztat pracy.
Wszystkie uwagi i spostrze˝enia prosimy nadsy∏aç pod adres: Oddzia∏owe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Warszawie, plac Krasiƒskich 2/4/6, 00-207 Warszawa.

omówienie zawartoÊci pakietu

OMÓWIENIE ZAWARTOÂCI PAKIETU
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WIES¸AWA M¸YNARCZYK

SCENARIUSZE LEKCJI DLA UCZNIÓW KLASY
MATURALNEJ SZKO¸Y PONADGIMNAZJALNEJ
Lekcja pierwsza

Kryzysy PRL – Czerwiec ’76
Cele lekcji
Po zakoƒczeniu lekcji uczeƒ powinien:
• umieç zaprezentowaç przebieg protestu robotników w Radomiu, Ursusie i P∏ocku w dniu 25 czerwca 1976 r.,
• znaç przyczyny i skutki wydarzeƒ czerwcowych,
• porównaç PRL z paƒstwami demokratycznymi,
• znaç podstawowe poj´cia i terminy zwiàzane z tematem: Biuro Polityczne KC PZPR, cenzura,
demokracja, „demokracja socjalistyczna”, drugi obieg wydawniczy, gospodarka planowa, gospodarka rynkowa, komunizm, Komitet Obrony Robotników, „pi´ciolatka”, „przerwy w pracy”, system kartkowy, „Êcie˝ki zdrowia”, ZOMO.
Uwagi dotyczàce prowadzenia lekcji
• na wczeÊniejszej lekcji nauczyciel poleca uczniom, by przeczytali w domu zamieszczony
w pakiecie (w cz´Êci dla ucznia) esej prof. Jerzego Eislera. Wskazane jest, aby nauczyciel zapozna∏
si´ tak˝e z opracowaniem Jerzego Eislera Czerwiec 1976 w materia∏ach archiwalnych, które jest
rozszerzonà wersjà eseju wprowadzajàcego,
• temat realizowany b´dzie na dwóch lekcjach (90 minut).
Metody
• analiza tekstów êród∏owych,
• praca ze s∏ownikiem poj´ç zamieszczonym w pakiecie,
• „burza mózgów”,
• metaplan.
Ârodki dydaktyczne
• s∏ownik poj´ç,
• dokumenty (nr 1–12) zamieszczone w pakiecie,
• esej wprowadzajàcy Jerzego Eislera,
• arkusz do metaplanu,
• kolorowe karteczki.
Przebieg lekcji
åwiczenie 1
Nauczyciel dzieli klas´ na trzy grupy. Ka˝da z nich otrzymuje temat do przygotowania. Uczniowie
pracujà w oparciu o s∏ownik poj´ç i esej prof. Eislera. Po oko∏o dziesi´ciu minutach przedstawiciele
grup referujà temat.
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Tematy dla grup:
• grupa I
„Wolny rynek” w gospodarce PRL – nie funkcjonowa∏, poniewa˝ poda˝à sterowa∏o paƒstwo,
a popytu nigdy nie uda∏o si´ zaspokoiç. Celem produkcji nie by∏ zysk, ale zaspokajanie potrzeb ludnoÊci, okreÊlanych przez paƒstwo nieliczàce si´ z rzeczywistymi aspiracjami obywateli. Rola pieniàdza zmniejszy∏a si´ w wyniku wprowadzenia systemu kartkowego i ró˝nego rodzaju przydzia∏ów.
Funkcjonowa∏y takie poj´cia, jak z∏oty dewizowy, bony dewizowe. Walut obcych nie mo˝na by∏o
kupiç ani sprzedaç, ale samo ich posiadanie nie by∏o zakazane. Nale˝a∏o je wymieniç na bony towarowe realizowane w sieci specjalnych sklepów (Pewex), gdzie by∏a obfitoÊç towarów normalnie niedost´pnych na rynku. Zamiast wolnego rynku w PRL istnia∏o centralne planowanie i system nakazowo-rozdzielczy w produkcji. Obowiàzywa∏a zasada, ˝e paƒstwo wszystko daje i wymaga od obywateli
lojalnoÊci, a nawet serwilizmu. Do zakupu atrakcyjnych towarów niezb´dny by∏ talon lub asygnata,
pieniàdze zaÊ traktowano jako niezb´dny dodatek do transakcji. Jedynie w prywatnym rzemioÊle i rolnictwie oraz na tak zwanym czarnym rynku funkcjonowa∏y elementy wolnego rynku.

scenariusze lekcji

Uwaga: çwiczenie to ma stanowiç podstaw´ do powtórzenia najwa˝niejszych zagadnieƒ dotyczàcych PRL.

• grupa II
Funkcjonowanie gospodarki PRL – cz´sto w wyniku pospiesznej realizacji planów nie dbano o jakoÊç produkcji i dopuszczano si´ marnotrawstwa. W wyniku z∏ej koordynacji produkcji dochodzi∏o do
„przestojów” w pracy, trudno by∏o wi´c wykonywaç plan. Ponadprzeci´tna praca nie by∏a godziwie
nagradzana, choç za z∏à karano. Ludzie tracili zapa∏, inicjatyw´ i inwencj´ twórczà. Funkcjonowa∏o
obiegowe powiedzonko: „Czy si´ stoi, czy si´ le˝y dwa tysiàce si´ nale˝y”. Bardzo niskà wydajnoÊç
pracy rekompensowano nadmiernym zatrudnieniem. Pracownikom rzadko udzielano zgody na dodatkowe zatrudnienie, aby nie zmniejszaç liczby miejsc pracy i utrzymaç mit braku bezrobocia jako sukcesu gospodarki socjalistycznej.
• grupa III
Stosunki mi´dzy w∏adzà a spo∏eczeƒstwem – strajki i demonstracje, ustawiczna próba si∏ mi´dzy
w∏adzà a KoÊcio∏em katolickim, sabotowanie poczynaƒ w∏adz przez polskich ch∏opów w takich kwestiach jak kolektywizacja czy dostawy obowiàzkowe – Êwiadczà o tym, ˝e stosunki te nie uk∏ada∏y si´
harmonijnie. Najwa˝niejsze kryzysy spo∏eczno-polityczne PRL to: Czerwiec i Paêdziernik ’56, Marzec
’68, Grudzieƒ ’70, Czerwiec ’76, Sierpieƒ ’80.
åwiczenie 2
Klasa zostaje podzielona na szeÊç grup. Ka˝da z nich otrzymuje zestaw materia∏ów êród∏owych i na
ich podstawie prezentuje przebieg wydarzeƒ 25 czerwca 1976 r. w Radomiu, Ursusie i P∏ocku.
Uwaga: uczniowie powinni precyzyjnie wykorzystywaç materia∏ êród∏owy; przedstawiciel ka˝dej
grupy referuje zagadnienie. Na przeczytanie i prezentacj´ – 15 minut. W razie potrzeby nauczyciel uzupe∏nia i rozwija wnioski, mo˝e równie˝ zadawaç pytania sprawdzajàce stopieƒ zrozumienia tematu
przez uczniów.
Materia∏y êród∏owe:
• grupa I – Notatka dotyczàca dzia∏aƒ organów porzàdku publicznego w Radomiu, Ursusie i P∏ocku
w czerwcu 1976 r. (karty nr 1–7),
• grupa II – Kalendarz wydarzeƒ w Radomiu, Ursusie i P∏ocku 25 czerwca 1976 r. (karty nr 8–16).
Dokumenty te zosta∏y przygotowane w Ministerstwie Spraw Wewn´trznych w styczniu 1981 r.,
a informacje w nich zawarte sà cz´sto nieprawdziwe bàdê dobrane w sposób skrajnie tendencyjny.
Mia∏y notabene pos∏u˝yç jako jeden z argumentów w walce politycznej z „SolidarnoÊcià”, która usi∏o-

7

scenariusze lekcji

wa∏a wówczas doprowadziç do wyjaÊnienia okolicznoÊci naruszenia prawa w 1976 r. Wy∏aniajàcy si´
z tych dokumentów przebieg protestów nale˝y zestawiç z opisem zawartym w eseju Jerzego Eislera
oraz z kalendarium opracowanym przez Arkadiusza Kutkowskiego w ksià˝ce Radomski Czerwiec.
DwadzieÊcia lat póêniej.
• grupa III – Protokó∏ z posiedzenia Sekretariatu KW PZPR w Radomiu 27 czerwca 1976 r. (karty nr
17–21),
• grupa IV – Dyrektywa Wydzia∏u Organizacyjnego KC PZPR dla pierwszych sekretarzy KW PZPR
zawierajàca projekt rezolucji popierajàcej lini´ politycznà PZPR (karta nr 22) i Pismo Wydzia∏u
Organizacyjnego KC PZPR do pierwszych sekretarzy KW PZPR w sprawie przygotowania informacji i opracowaƒ o sytuacji w poszczególnych województwach (karty nr 23–25),
• grupa V – korespondencja mi´dzy pierwszym sekretarzem KC PZPR Edwardem Gierkiem a przewodniczàcym Rady Paƒstwa Henrykiem Jab∏oƒskim 24–25 wrzeÊnia 1976 r. (karty nr 26–28),
• grupa VI – wiernopoddaƒcze deklaracje dla w∏adz i podzi´kowania Komitetu Wojewódzkiego
PZPR w Radomiu dla Zak∏adów Elektronicznych „Warel” i Urz´du Radiofonii Przewodowej w
Warszawie za pomoc w organizacji manifestacji 30 czerwca 1976 r. w Radomiu pot´piajàcej
uczestników protestów (karty nr 29–32).
åwiczenie 3
Nauczyciel pisze na tablicy (planszy) pytanie: „Jakie sà wspólne przyczyny wydarzeƒ w tak odleg∏ych od siebie miejscach?” „Burza mózgów”– uczniowie piszà na tablicy (planszy) wszystkie odpowiedzi, nast´pnie nauczyciel dokonuje oceny merytorycznej i wybiera najtrafniejsze z nich.
Przyk∏adowe odpowiedzi:
• gwa∏townie pogarszajàce si´ warunki ˝ycia,
• decyzja w∏adz o drastycznej podwy˝ce cen ˝ywnoÊci przy niskich rekompensatach finansowych dla
ludnoÊci,
• sposób naliczania rekompensat, uderzajàcy zw∏aszcza w najubo˝szych,
• przekonanie obywateli, ˝e w∏adza zawsze jest przeciwko nim i próbuje ich czymÊ nieprzyjemnym
zaskoczyç,
• w powszechnym odczuciu konsultacje planowanych podwy˝ek by∏y dzia∏aniami pozornymi,
a wszystko zosta∏o przesàdzone „na górze”,
• zmiany w Konstytucji PRL przyznajàce PZPR rol´ hegemona w paƒstwie i dekretujàce sojusz
z ZSRR,
• niech´ç wielu m∏odych ludzi wobec koniecznoÊci z∏o˝enia przysi´gi wojskowej, b´dàcej deklaracjà
pos∏uszeƒstwa wobec ZSRR.
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ARKUSZ
Problem (temat)
Jak by∏o?
(nalepiamy odpowiedzi)
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åwiczenie 4
„Jakie stanowisko powinny zajàç ówczesne w∏adze wobec strajkujàcych?” Metaplan. Uczniowie
wykorzystujà arkusz wed∏ug nast´pujàcego schematu:

Jak byç powinno?
(nalepiamy odpowiedzi)
Dlaczego nie by∏o tak, jak byç powinno?
(nalepiamy odpowiedzi)

Wnioski:
(wypisujemy wnioski)

Uwaga: dla ka˝dego ucznia przygotowujemy po trzy samoprzylepne kartki ró˝nego koloru, które
odpowiadajà pytaniom na arkuszu. Uczniowie pracujà samodzielnie, korzystajàc z tekstów êród∏owych
oraz eseju Jerzego Eislera. Nauczyciel zadaje kolejne pytania. Uczniowie piszà odpowiedzi na kartkach
o odpowiedniej barwie (w maksimum trzech zdaniach), a nast´pnie przyczepiajà do arkusza w wyznaczonych miejscach. Wszystkie odpowiedzi nale˝y podsumowaç.
T´ technik´ mo˝emy wykorzystaç tak˝e przy analizie sposobu przeprowadzania podwy˝ki.
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Lekcja druga

Czerwiec ’76 w najnowszej historii Polski
Cele lekcji
Po zakoƒczeniu lekcji uczeƒ powinien:
• umieç przedstawiç przebieg kryzysu spo∏eczno-politycznego w czerwcu 1976 r.,
• rozumieç znaczenie Czerwca ’76 w najnowszej historii Polski,
• umieç zaprezentowaç postaw´ strajkujàcych.
Uwagi dotyczàce prowadzenia lekcji
• temat realizowany b´dzie na dwóch lekcjach (90 minut).
Metoda
• drama (scenka improwizowana ze stop-klatkà, dyskusja „s∏oneczna”, rzeêba, „tunel myÊli”,
„adwokat diab∏a”).
Ârodki dydaktyczne
• esej wprowadzajàcy Jerzego Eislera (z cz´Êci dla ucznia),
• zdj´cia zamieszczone w pakiecie (szczególnie zdj´cie nr 1, karta nr 33),
• ma∏e karteczki.
Przebieg lekcji
åwiczenie 1
Nauczyciel dzieli klas´ na dwuosobowe zespo∏y. W ka˝dym zespole jeden uczeƒ wchodzi w rol´
osoby, która by∏a Êwiadkiem protestu czerwcowego w Radomiu, drugi – w rol´ jego przyjaciela. Zadaniem ucznia wyst´pujàcego w roli Êwiadka jest opowiedzieç „przyjacielowi” o tamtych doÊwiadczeniach i prze˝yciach. Zak∏adamy, ˝e jest rok 2001, a wi´c 25 lat po wydarzeniach. Zespo∏y pracujà jednoczeÊnie.
Uwaga: uczniowie wykorzystujà esej prof. Eislera (zadany wczeÊniej do przeczytania jako praca
domowa) oraz zdj´cia znajdujàce si´ w pakiecie. Proponujemy, aby przygotowaç zdj´cia w formie
„wystawy” w pracowni historycznej, na przyk∏ad tydzieƒ wczeÊniej.
åwiczenie 2
Nauczyciel prosi, aby uczniowie grajàcy przyjació∏ usiedli w jednym miejscu sali. Wybiera kilku
z nich, aby przekazali relacj´ o tym, co us∏yszeli.
Przyk∏adowa relacja: „Mój przyjaciel opowiada∏ o tym, jak oko∏o godziny dziesiàtej przy ulicy
1 Maja przed gmachem Komitetu Wojewódzkiego zebra∏o si´ mnóstwo ludzi. S∏ysza∏, ˝e domagano
si´ rozmowy z pierwszym sekretarzem KW PZPR. Ponoç ten nie chcia∏ si´ na to zgodziç, ale zaproponowa∏ przyj´cie delegacji pracowników. Ju˝ o godzinie dwunastej cz´Êç manifestantów wkroczy∏a
do budynku KW i rozpocz´∏a plàdrowanie. Potem zacz´to podpalaç budynek partyjny. Do dziÊ nie ma
pewnoÊci, kto rzeczywiÊcie pod∏o˝y∏ ogieƒ – jakiÊ prowokator albo zwykli chuligani”.
åwiczenie 3
Uczniowie otrzymujà na karteczkach niedokoƒczone zdanie: „Nie mog´ sobie wyobraziç, ˝e
(jak)...”. Ich zadaniem jest dokoƒczyç to zdanie w kontekÊcie poprzednich çwiczeƒ, na przyk∏ad: „Nie
mog´ sobie wyobraziç, ˝e milicja bi∏a niewinnych ludzi”; „Nie mog´ sobie wyobraziç, ˝e w sklepach
by∏y puste pó∏ki”.
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åwiczenie 5
Nauczyciel podchodzi do wybranej postaci z „rzeêby”, „o˝ywia” jà i zadaje jej kilka pytaƒ.
Przyk∏adowe pytania i odpowiedzi:
• kim jesteÊ? (matkà trójki dzieci),
• co teraz robisz? (stoj´ od godziny trzeciej w kolejce),
• dlaczego to robisz? (poniewa˝ moja rodzina dawno nie jad∏a mi´sa),
• jak si´ czujesz? (jestem bardzo zm´czona).

scenariusze lekcji

åwiczenie 4
Nauczyciel mówi: „Spróbujcie pokazaç scen´ ze zdj´cia nr 1. Ma powstaç statyczna rzeêba”.
Uwaga: na przygotowanie çwiczenia nale˝y przeznaczyç oko∏o czterech minut. Trzech lub czterech uczniów wchodzi w rol´ „rzeêbiarzy”, potem na dany przez nauczyciela znak nast´puje prezentacja – uczniowie tworzà „rzeêb´”. Proponujemy, aby „rzeêbiarze” byli wspólnie z nauczycielem obserwatorami „rzeêby”.

åwiczenie 6
Na dany przez nauczyciela znak nast´puje „o˝ywienie” wszystkich postaci „rzeêby”, która zostaje
przekszta∏cona w scenk´ improwizowanà pod tytu∏em W kolejce. Potem nast´puje krótka dyskusja
i podsumowanie.
åwiczenie 7
Nauczyciel wchodzi w rol´ „adwokata diab∏a” i mówi: „Sàdz´, ˝e strajki w Radomiu by∏y zupe∏nie
niepotrzebne. Dokonano w mieÊcie tylu zniszczeƒ. Niewinni ludzie ponosili konsekwencje – byli bici,
torturowani. Wielu z nich straci∏o prac´ i bardzo d∏ugo nie mog∏o znaleêç nowej. Radom przez wiele
lat by∏ nazywany »miastem warcho∏ów«. Co Wy o tym sàdzicie?”.
Uwaga: celem tego çwiczenia jest sprowokowanie uczniów do wyra˝enia opinii na temat przyczyn
strajków w Radomiu w czerwcu 1976 r. oraz ich konsekwencji dla dalszej historii PRL.
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Lekcja trzecia

Strajkujàcy – ludzie i ich problemy
Cele lekcji
Po zakoƒczeniu lekcji uczeƒ powinien:
• znaç przyczyny dzia∏aƒ strajkujàcych,
• dokonaç próby charakterystyki strajkujàcych.
Uwagi dotyczàce prowadzenia lekcji
• temat mo˝e byç realizowany na lekcjach historii, j´zyka polskiego, wiedzy o spo∏eczeƒstwie, etyki
i na godzinie wychowawczej,
• temat realizowany b´dzie na jednej lekcji (45 minut).
Metoda
• elementy dramy (wywiad w roli, „tunel myÊli”).
Ârodki dydaktyczne
• plansza z napisem „Przyczyny kryzysu w czerwcu 1976 r.”,
• schematyczny rysunek cz∏owieka,
• wypowiedzi strajkujàcych z zamieszczonych w pakiecie plansz ze zdj´ciami.
Przebieg lekcji
åwiczenie 1
Nauczyciel k∏adzie na pod∏odze plansz´ z napisem: „Przyczyny kryzysu w czerwcu 1976 r.”
(karta nr 47) i prosi uczniów, aby napisali na niej te przyczyny. Potem nast´puje odczytanie i krótka
dyskusja.
Uwaga: uczniowie wykorzystujà materia∏y zawarte w pakiecie (w cz´Êci dla ucznia): esej Jerzego
Eislera oraz dokumenty, z którymi zapoznali si´ wczeÊniej.
åwiczenie 2
Nauczyciel proponuje, aby jeden z uczniów wszed∏ w rol´ strajkujàcego w Radomiu, pozostali
uczniowie zaÊ w rol´ dziennikarzy. Zadaniem „dziennikarzy” jest przeprowadzenie – dzisiaj, po latach
od wydarzeƒ – wywiadu ze „strajkujàcym”.
Przyk∏adowe pytania:
• Dlaczego przy∏àczy∏ si´ pan do strajkujàcych?
• Czy bra∏ pan udzia∏ w demonstracjach poza zak∏adem?
• Czy chodzi∏o tylko o brak mi´sa?
• Czy w trakcie demonstracji zdarza∏y si´ starcia z milicjà?
• Czy wiedzia∏ pan, ˝e jest fotografowany?
• Czy wierzy∏ pan wtedy, ˝e w Polsce mo˝e coÊ si´ zmieniç?
• Jak zakoƒczy∏a si´ akcja strajkowa?
• Czy by∏ pan represjonowany?
• Jak pan dzisiaj ocenia te wydarzenia?
• Jak ocenia pan pomoc Komitetu Obrony Robotników (KOR) dla represjonowanych?
åwiczenie 3
Nauczyciel pokazuje plansz´ ze schematycznym rysunkiem cz∏owieka (karta nr 48) i mówi:
„Wpiszcie w sylwetk´ cz∏owieka cechy strajkujàcego”, na przyk∏ad odwa˝ny, zdeterminowany, zdecydowany na wszystko.
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åwiczenie 4
„Tunel myÊli” – nauczyciel prosi, aby jeden z uczniów wcieli∏ si´ w strajkujàcego. Pozosta∏a cz´Êç
klasy staje w dwóch szeregach naprzeciw siebie. Mi´dzy szeregami powstaje tunel, w którym spaceruje „strajkujàcy”. Nauczyciel mówi: „Kiedy po∏o˝´ r´k´ na czyimÊ ramieniu, ta osoba ma coÊ krótko
powiedzieç »strajkujàcemu«” (dzisiaj, po 25 latach). Nauczyciel chodzi na zewnàtrz tunelu i k∏adzie
r´k´ na ramieniu wybranym uczniom.
Przyk∏adowe wypowiedzi uczniów:
• Ile mia∏eÊ wtedy lat?
• Ale by∏eÊ odwa˝ny!
• Czy nie ba∏eÊ si´ milicji?
• Po co ci to by∏o?
• Jak wyglàda teraz ta twoja Polska?
• Czy wiesz, ˝e traktowano was jak zwyk∏ych chuliganów?
• Czy nie ba∏eÊ si´ o swojà rodzin´?
• Gdzie potem znalaz∏eÊ prac´?
• Zmarnowa∏eÊ sobie ˝ycie!
Uwaga: uczeƒ grajàcy strajkujàcego nic nie mówi, natomiast stara si´ uwa˝nie s∏uchaç uwag.
åwiczenie 5
Nauczyciel zadaje pytanie „strajkujàcemu”: „Jak czu∏eÊ si´, spacerujàc w tunelu?”. Uczeƒ próbuje
opowiedzieç o swoich refleksjach, na przyk∏ad: by∏em bardzo zdenerwowany, mówiono o mnie z politowaniem, pytano mnie o sens udzia∏u w strajku.
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Lekcja czwarta

Poetycki obraz Radomia 1976 r. w wierszu
Jana Krzysztofa Kelusa Ballada o szosie E7
Cele lekcji
Po zakoƒczeniu lekcji uczeƒ powinien:
• znaç utwór Jana Krzysztofa Kelusa Ballada o szosie E7,
• umieç okreÊliç kontekst historyczny utworu,
• wyeksponowaç podstawowe elementy struktury Êwiata przedstawionego w utworze (narrator-podmiot liryczny, bohaterowie liryczni itp.),
• okreÊliç funkcj´ Êrodków artystycznych w utworze,
• wymieniç cechy gatunkowe ballady (na zasadzie powtórzenia),
• umieç prze∏o˝yç Êrodki artystyczne na elementy gry aktorskiej.
Uwagi dotyczàce prowadzenia lekcji
• scenariusz mo˝e byç realizowany na lekcji j´zyka polskiego w ramach integracji mi´dzyprzedmiotowej z historià i wiedzà o spo∏eczeƒstwie,
• informacje o autorze ballady znajdujà si´ w cz´Êci dla ucznia (patrz: Biogramy),
• temat realizowany b´dzie na dwóch lekcjach (90 minut).
Metody
• praca z tekstem (jego analiza i interpretacja),
• elementy dramy (scenka improwizowana, „dyskusja s∏oneczna”).
Ârodki dydaktyczne
• wiersz Jana Krzysztofa Kelusa Ballada o szosie E7,
• plansza ze schematycznym rysunkiem trasy E7 Warszawa–Radom,
• ma∏e karteczki.
Poj´cia i terminy
• ballada – wierszowany utwór epicko-liryczny (synkretyczny), niekiedy udramatyzowany, o niezwyk∏ej, cz´sto fantastycznej tematyce, zaczerpni´tej ze Êwiata legend i podaƒ ludowych,
• podmiot liryczny – postaç kreujàca Êwiat przedstawiony w utworze lirycznym,
• bohater liryczny – postaç (postacie) Êwiata przedstawionego w utworze lirycznym,
• narrator – postaç opowiadajàca w utworze epickim.
Przebieg lekcji
åwiczenie 1
Nauczyciel czyta g∏oÊno tekst wiersza, a potem prosi, aby uczniowie okreÊlili jego tematyk´ (obraz
Radomia po wydarzeniach Czerwca ’76, pomoc udzielana represjonowanym uczestnikom protestów).
åwiczenie 2
Nauczyciel dzieli klas´ na 5–6 grup. Zadaniem ka˝dej grupy jest interpretacja tytu∏u wiersza (oko∏o
trzech minut), potem przedstawiciele grup referujà zagadnienie.
Przyk∏adowe odpowiedzi:
• tytu∏ sugeruje temat,
• wskazuje na gatunek utworu (ballada).
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åwiczenie 3
OkreÊlenie typu i sposobu kreacji narratora-podmiotu lirycznego. Przyk∏adowe pytania nauczyciela kierowane do uczniów:
• kim jest narrator-podmiot liryczny (jednym z udzielajàcych pomocy represjonowanym, który jeêdzi∏ z Warszawy do Radomia);
• wska˝ fragmenty wiersza, które o tym mówià („Jesienià Konrad ju˝ na nas czeka∏. / Pierwsze pieniàdze w∏aÊnie zebrano, / PojechaliÊmy – ktoÊ musia∏ jechaç”; „I stàd to ca∏e nasze je˝d˝enie / Szosà
E7 – dziwny autostop”; „JakieÊ pieniàdze, jakieÊ adresy”);
• okreÊl typ podmiotu lirycznego (jawny, indywidualny: „pami´tam”, „mia∏em”, „lubi∏em”; wypowiadajàcy si´ w imieniu innych bohaterów: „pojechaliÊmy”, „nasze je˝d˝enie”);
• z jakiej perspektywy opowiada o swoich prze˝yciach (z perspektywy pi´ciu lat – data podana przed
tekstem: 1981 r. oraz fragmenty tekstu: „pami´tam”, „To ju˝ naprawd´ pi´ç lat min´∏o”).
Uwaga: poniewa˝ ballada jest utworem synkretycznym, u˝ywamy terminu narrator-podmiot liryczny.
åwiczenie 4
Nauczyciel prezentuje plansz´ ze schematycznym rysunkiem drogi (szosy E7) mi´dzy Warszawà
a Radomiem (karta nr 49). Zadaniem uczniów jest wpisanie na schemat drogi cytatów okreÊlajàcych
uczucia podmiotu lirycznego, na przyk∏ad:
• „Naprawd´ trzeba by∏o coÊ zrobiç”,
• „Nadziei mia∏em bardzo niewiele”,
• „[...] raczej myÊla∏em, / ˚e to si´ znowu skoƒczy wi´zieniem”,
• „A tak naprawd´ lubi∏em tylko / Z tego Radomia po prostu wracaç. / Zm´czony z lewej profil kierowcy”,
• „I tylko nie wiem, czy b´d´ umia∏ / Znowu pojechaç szosà E-ileÊ”,
• „Na ró˝nych szosach jadàc nocami / Wiem, ˝e si´ Radom przypomni jeszcze”.
Potem nast´puje krótka próba interpretacji cytatów i dyskusja.
åwiczenie 5
Charakterystyka bohaterów lirycznych i wskazanie odpowiednich fragmentów wiersza:
• Kuba: „Kuba jeêdzi∏a zwykle w soboty, / Wraca∏a stamtàd jakby z daleka”; „Ta moja ˝ona jest taka
drobna, / [...] przesiedzia∏a w wi´zieniu d∏u˝ej / Ni˝ ta wariatka Angela Davis”; „Kuba wraca∏a ze
Êwie˝ym chlebem. / [...] KiedyÊ myÊla∏a, ˝e za nià idà, / Stan´∏a w zwyk∏ej kolejce w sklepie, / Gdy
wysz∏a z siatkà, tajniak ju˝ sp∏ynà∏”.
• Konrad: „Jesienià Konrad ju˝ na nas czeka∏. / Pierwsze pieniàdze w∏aÊnie zebrano”.
åwiczenie 6
Nauczyciel dzieli klas´ na szeÊç grup. Ka˝da grupa otrzymuje karteczk´ z cytatem dotyczàcym
obrazu Radomia po wydarzeniach czerwcowych. Zadaniem grup jest stworzenie scenek improwizowanych inspirowanych cytatami.
Cytaty dla poszczególnych grup:
• grupa I – „Radom [...] siny / Jak zbite pa∏kà ludzkie plecy”,
• grupa II – „Strach w ludzkich oczach, upokorzenie”,
• grupa III – „W spotnia∏ych palcach Êwistki wyroków”,
• grupa IV – „Na dworcach gliny”,
• grupa V – „Listy z wi´zienia, lekarz, adwokat”.
Po oko∏o pi´ciu minutach poszczególne grupy po kolei prezentujà scenki, potem nast´puje krótkie
ich omówienie.
åwiczenie 7
Dyskusja „s∏oneczna” na temat: „Jaki obraz Radomia wy∏ania si´ z wiersza” (przera˝ajàcy, tragiczny, ukarany, spacyfikowany, zdeptany, upokorzony, zaszczuty, zastraszony itp.). Zadaniem uczniów
jest napisanie dwóch najwa˝niejszych wed∏ug nich cech tego obrazu. Ka˝dà z cech piszà na osobnej
karteczce. Dwóch uczniów uk∏ada je w „s∏oneczko” (karta nr 50). Jego ramiona zostajà utworzone
z jednakowych cech. åwiczenie to pozwoli zobaczyç, które okreÊlenie ma najwi´cej zwolenników
(poka˝e to najd∏u˝sze rami´ „s∏oneczka”).
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åwiczenie 8
Wyodr´bnienie refrenu i wyeksponowanie jego funkcji:
• wskazuje na g∏ówny problem utworu,
• wzmacnia wymow´ tekstu,
• podkreÊla rytmik´ utworu (podobnie jak rymy i uk∏ad stroficzny).
Uwaga: na refren sk∏adajà si´ dwie strofy; w Êrodkowym fragmencie tekstu refren jest niepe∏ny
i sk∏ada si´ z jednej strofy.
åwiczenie 9
Nauczyciel proponuje, aby uczniowie okreÊlili uczucia podmiotu lirycznego w ostatniej strofie
wiersza. Ka˝dy uczeƒ wchodzi w rol´ podmiotu lirycznego i w kilku zdaniach pisze na ma∏ej kartce
o swoich uczuciach. Jest to próba przekszta∏cenia tekstu poetyckiego na fragment prozy.
Przyk∏adowa parafraza:
„Mam wàtpliwoÊci, czy to wszystko ma sens. Czy rzeczywiÊcie nasza pomoc jest potrzebna? Chyba
coÊ si´ we mnie wypali∏o. Nie wiem, czy b´d´ mia∏ tyle si∏y, aby po raz kolejny pomagaç represjonowanym. Ale co wtedy powiem moim dzieciom i przyjacio∏om...”.
åwiczenie 10
Odczytanie kilku wypowiedzi i krótka dyskusja.
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Czerwiec ’76 – jak go mo˝emy zobaczyç
Cele lekcji
Po zakoƒczeniu lekcji uczeƒ powinien:
• umieç opisaç i zinterpretowaç materia∏ ikonograficzny,
• umieç podkreÊliç rol´ ikonografii jako wa˝nego materia∏u êród∏owego.

scenariusze lekcji

Lekcja piàta

Uwagi dotyczàce prowadzenia lekcji
• temat mo˝e byç realizowany na lekcjach historii, j´zyka polskiego i wiedzy o spo∏eczeƒstwie,
• temat realizowany b´dzie na jednej lekcji (45 minut).
Metody
• analiza materia∏u ikonograficznego,
• burza mózgów,
• elementy dramy (˝ywy obraz, scenka improwizowana z retrospekcjà i antycypacjà, dialog w roli).
Ârodki dydaktyczne
• zdj´cia nr 1, 2a, 3abc, 4a, 5abc zawarte w cz´Êci dla ucznia (karty nr 33, 34, 35, 36, 37),
• ma∏e karteczki.
Poj´cia i terminy
• retrospekcja – odwo∏ywanie si´ do wczeÊniejszych faktów,
• antycypacja – wyprzedzanie faktów,
• ikonografia – nauka pomocnicza historii sztuki zajmujàca si´ rozpoznaniem i klasyfikacjà tematów
ikonograficznych, a tak˝e odczytywaniem treÊci symboli zawartych w dziele sztuki; ogó∏ dzie∏ plastycznych stanowiàcych dokumentacj´ wydarzenia, osoby czy miejsca.
Przebieg lekcji
åwiczenie 1
Nauczyciel dzieli klas´ na trzy grupy. Ich zadaniem jest prezentacja zdj´ç w formie ˝ywego obrazu:
• grupa I – zdj´cie nr 3a (karta nr 35),
• grupa II – zdj´cie nr 3b (karta nr 35),
• grupa III – zdj´cie nr 3c (karta nr 35).
Uwaga: ˝ywy obraz – rodzaj scenki pantomimicznej; uczniowie starajà si´ odtworzyç zdj´cia w sposób najbardziej realistyczny; mo˝na jako rekwizyty wykorzystaç przedmioty znajdujàce si´ w klasie.
åwiczenie 2
Nauczyciel mówi: „Na zdj´ciach nr 3abc widaç manifestujàcych z bia∏o-czerwonymi flagami. Jak
to interpretujecie?” (jako symbole narodowe). Krótka dyskusja.
åwiczenie 3
Nauczyciel dzieli klas´ na trzyosobowe zespo∏y. W ka˝dym zespole uczniowie wchodzà w role
trzech kobiet z pierwszego planu zdj´cia nr 2a (karta nr 34) i inscenizujà dialog, jaki mog∏y prowadziç
te kobiety.
Przyk∏adowy dialog:
• I co teraz b´dzie?
• Podobno mamy iÊç pod komitet partii...
• Czy to coÊ da? I tak oni zrobià swoje...
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åwiczenie 4
Nauczyciel mówi: „WymyÊlcie tytu∏ zdj´cia nr 4a” (karta nr 36). Burza mózgów – uczniowie piszà
na tablicy wszystkie wymyÊlone tytu∏y, a potem w g∏osowaniu wybierajà jeden.
åwiczenie 5
Nauczyciel dzieli klas´ na pi´cioosobowe zespo∏y. Uczniowie wykorzystujà zdj´cie nr 1 (karta nr
33). Trzy zespo∏y przygotowujà scenk´ improwizowanà pod tytu∏em Przed wyjÊciem po zakupy (retrospekcja), trzy pozosta∏e Po powrocie do domu (antycypacja). Prezentacja i krótka dyskusja.
åwiczenie 6
Ka˝dy uczeƒ otrzymuje karteczk´ samoprzylepnà. Zadaniem uczniów jest napisanie jednego skojarzenia powsta∏ego podczas oglàdania zdj´ç nr 5abc (karta nr 37). Nast´pnie uczniowie przyklejajà karteczki pod panelem prezentujàcym te zdj´cia (na wczeÊniej przygotowanej wystawce klasowej).
Dyskusja.
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Z drugiej strony lustra – czyli radomski Czerwiec ’76
we wspomnieniach pierwszego sekretarza KW
PZPR (na podstawie reporta˝u Hanny Krall Widok
z okna na pierwszym pi´trze)

scenariusze lekcji

Lekcja szósta

Cele lekcji
Po zakoƒczeniu lekcji uczeƒ powinien:
• znaç reporta˝ Hanny Krall Widok z okna na pierwszym pi´trze,
• wiedzieç, jak ówczesne w∏adze patrzy∏y na demonstracje radomskie,
• zwróciç uwag´ na mo˝liwoÊç ró˝nej interpretacji faktów historycznych i wynikajàce stàd konsekwencje,
• wyeksponowaç polemiczny charakter reporta˝u,
• uÊwiadomiç sobie motywy dzia∏ania ówczesnej w∏adzy.
Uwagi dotyczàce prowadzenia lekcji
• lekcj´ nale˝y traktowaç jako form´ korelacji historii i j´zyka polskiego – w ramach integracji mi´dzyprzedmiotowej. Scenariusz mo˝na wykorzystaç równie˝ na lekcji j´zyka polskiego w klasie
maturalnej – jako przyk∏ad reporta˝u, na przyk∏ad po omówieniu reporta˝u Hanny Krall Zdà˝yç
przed Panem Bogiem. Tydzieƒ wczeÊniej nauczyciel zadaje reporta˝ do przeczytania jako prac´
domowà;
• wed∏ug reporta˝u Widok z okna na pierwszym pi´trze powsta∏ scenariusz filmu Krótki dzieƒ pracy,
napisany przez Hann´ Krall i Krzysztofa KieÊlowskiego (opublikowany w piÊmie „Dialog” 1981, nr 7);
• temat realizowany b´dzie na dwóch lekcjach (90 minut).
Metody
• praca z tekstem,
• dyskusja,
• elementy dramy (scenka improwizowana ze stop-klatkà, „pi´ç poziomów ÊwiadomoÊci”).
Ârodki dydaktyczne
• reporta˝ Hanny Krall Widok z okna na pierwszym pi´trze zamieszczony w zbiorze autorki TrudnoÊci ze wstawaniem. Okna;
• esej wprowadzajàcy Jerzego Eislera (w cz´Êci dla ucznia).
Poj´cia i terminy
• reporta˝ – gatunek prozy publicystycznej (na przyk∏ad audycja radiowa, telewizyjna lub film) stanowiàcy ˝ywy opis zdarzeƒ i faktów znanych autorowi z bezpoÊredniej obserwacji i z autentycznych materia∏ów.
Przebieg lekcji
åwiczenie 1
Nauczyciel dzieli klas´ na pi´ç grup. Ka˝da wybiera fragment reporta˝u Hanny Krall, b´dàcy wypowiedzià by∏ego pierwszego sekretarza KW PZPR w Radomiu Janusza Prokopiaka. Przygotowane
wczeÊniej fragmenty nauczyciel rozk∏ada na biurku. Zadaniem uczniów jest próba pokazania tych frag-

19

scenariusze lekcji

mentów w formie scenek improwizowanych – pantomimicznych lub dialogowych. Po pi´ciu minutach
grupy kolejno prezentujà scenki. W czasie prezentacji nauczyciel mo˝e zastosowaç stop-klatk´, to znaczy zatrzymaç obraz, na przyk∏ad w najbardziej dramatycznym momencie – tak jakby robi∏ zdj´cie.
Uwaga: çwiczenie mo˝na zmodyfikowaç, na przyk∏ad podczas stop-klatki wybrane postacie mo˝na
o˝ywiç i zadaç im kilka pytaƒ z zakresu tak zwanych pi´ciu poziomów ÊwiadomoÊci, na przyk∏ad:
• Kim jesteÊ?
• Gdzie si´ znajdujesz?
• Co teraz robisz?
• Dlaczego to robisz?
• Co czujesz?
• Do czego zmierzasz?
Fragmenty dla poszczególnych grup:
• grupa I
„O szóstej wszed∏em wi´c do KW i od razu mi powiedziano, ˝e w »Walterze« strajk si´ rozszerza.
Pojecha∏ tam sekretarz ekonomiczny i towarzysze z KW, a tymczasem ludzie z hal wyszli na dziedziniec. Byli wzburzeni, wo∏ali: – Chodêmy do innych zak∏adów; nasi próbowali ich zatrzymaç, ale nikt
nie s∏ucha∏”.
• grupa II
„Wiedzia∏em, ˝e Adamczyka ciàgn´li za krawat i klapy, wi´c zdjà∏em krawat i marynark´ i podciàgnà∏em r´kawy koszuli. MyÊla∏em: a bo to wiadomo, jak b´dzie, kiedy cz∏owiek mi´dzy ludêmi stanie? Jak zacznà biç, nie b´d´ przecie˝ sta∏ w miejscu, nie u∏omek jestem... Stanà∏em przy oknie, ludzie
otoczyli mnie zewszàd i wo∏ajà: – No, mów coÊ. – Powiadam: – Jak tu b´d´ do was mówi∏, to nie b´dà
s∏yszeli na ulicy, a jak pójd´ do nich, to wy nie us∏yszycie, wi´c mo˝e wyjdêcie. – Nie – powiedzieli –
nie wyjdziemy, mów przez okno. Dobrze, w takim razie zaczekamy na tub´”.
• grupa III
„To teraz trzeba powiedzieç ludziom, ˝e wykona∏em ustalenia. Jak ja powiem, nie uwierzà mi – by∏oby lepiej, gdyby z was któryÊ. Jeden z nich, taki maluszek, mówi: – Ja mog´ powiedzieç. – Wzià∏ tub´,
wlaz∏ na parapet i wo∏a: – Sekretarz dzwoni∏ do Warszawy i przekaza∏ protest! – Na to rozleg∏ si´
krzyk: – Przekupili go! Nie wierzyç! – Zdj´li maluszka z parapetu, ktoÊ chwyci∏ tub´ i krzyknà∏:
– R˝nàç ich!!! Paliç!!! – co wskazywa∏oby, ˝e wzburzenie ros∏o. Mówi´ do tych w holu: – S∏yszycie,
co on mówi? Czy jemu chodzi o ceny, czy o coÊ innego”.
• grupa IV
„Wi´c mówi´: – Jutro jest sejm, który wszystkie protesty rozpatrzy i podejmie decyzje. – Bo co w∏aÊciwie mia∏em im do powiedzenia? I w tym momencie skoƒczy∏o si´ porozumienie, znów zaczà∏ si´
gwizd i zacz´li skandowaç: my – chce – my – dzi – siaj – my – chce – my – dzisiaj... S∏ysza∏em, ˝e
ktoÊ za mnà mówi: – Odpowiedê b´dzie za dwie godziny. – Powtarzam: – B´dzie odpowiedê z Warszawy za dwie godziny! – Krzyczà: – To czekamy! – i zacz´li si´ rozk∏adaç na jezdni, na trawnikach,
gdzie popad∏o... PomyÊla∏em, ˝e by∏oby dobrze mieç troch´ ludzi, którzy wmieszajà si´ w t∏um i zaprowadzà jakiÊ porzàdek, jakàÊ delegacj´ wybiorà czy coÊ, no, s∏owem, gdybym mia∏ tu troch´ aktywu
partyjnego, by∏oby bardzo pozytywnie... Mamy w mieÊcie ze dwadzieÊcia wielkich zak∏adów, cz∏onków partii jest tam kilka tysi´cy. Z tych tysi´cy przysz∏o po moich telefonach pi´tnastu, ju˝ nie pami´tam skàd, z tym ˝e nawet do budynku nie weszli. Nie uda∏o im si´, czy nie próbowali, nie wiem. No,
i to by∏a partia”.
• grupa V
„Po po∏udniu, zaraz po tym jak podpalili komitet i przeszed∏em do urz´du wojewódzkiego, przysz∏a
wiadomoÊç, ˝eby s∏uchaç premiera w dzienniku, bo b´dzie wa˝na informacja. Nie powiedziano nam,
co premier powie, domyÊlaliÊmy si´ tylko, ˝e odwo∏a podwy˝k´. Gdybym wiedzia∏ z godzin´ wczeÊniej i móg∏ powiedzieç ludziom, nie dosz∏oby do tego wzburzenia, palenia, u˝ycia si∏y i ca∏ego dra-
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åwiczenie 2
Dyskusja na temat: „Czy istnieje ró˝nica w opisie wydarzeƒ w Radomiu mi´dzy relacjà pierwszego sekretarza KW PZPR Janusza Prokopiaka a esejem Jerzego Eislera oraz innymi materia∏ami êród∏owymi”.

scenariusze lekcji

matu, ale nikt nam nie powiedzia∏ do koƒca. T∏um czeka∏ wi´c na placu, ja czeka∏em w gabinecie, na
stoliku le˝a∏a s∏uchawka i towarzysz z Warszawy mówi∏ ju˝ tylko jedno – ˝ebym natychmiast opuÊci∏
budynek. Rozumia∏em, ˝e rzeczywiÊcie nie by∏oby dobrze, gdyby sekretarzowi coÊ si´ sta∏o, ale wcià˝
mia∏em nadziej´, ˝e wpadn´ na jakiÊ pomys∏, ˝e coÊ jednak zrobi´ i wszystko si´ dobrze skoƒczy”.

åwiczenie 3
Nauczyciel cytuje wypowiedê dziennikarza („S∏owo Ludu” z 28 VI 1996), który powiedzia∏, ˝e
Hanna Krall przedstawi∏a pierwszego sekretarza Janusza Prokopiaka „jako zadufanego w sobie aparatczyka, takiego, który nie potrafi porozumiewaç si´ z ludêmi i ma dla nich kilka wyÊwiechtanych
zwrotów w rodzaju: »w tym temacie«, »sytuacja wysz∏a na ulic´«”. Wykorzystujàc fragmenty wypowiedzi Janusza Prokopiaka zawarte w reporta˝u, uczniowie majà skomentowaç t´ wypowiedê dziennikarskà.
Uwaga: nauczyciel rozdaje uczniom na ma∏ych karteczkach fragmenty wypowiedzi pierwszego
sekretarza KW. Fragmenty wypowiedzi:
• „To fatalna rzecz taka bezradnoÊç. Cz∏owiek nie jest do niej przyzwyczajony. Przez ca∏e ˝ycie
wszystko mu funkcjonuje sprawnie, wszystko si´ rozumie i cz∏owiek wie, jak si´ poruszaç, a tu
nagle wszystko si´ kompletnie rozpada – a teraz co?”.
• „By∏em bezradny – ale jacy oni byli bezradni, wszyscy ci ministrowie i premierzy. Co oni potrafili doradziç na rozegranie tematu?”.
• „By∏em dla nich symbolem w∏adzy i oni chcieli wyrzuciç w∏adz´. Nie mnie majà dosyç, tylko nas,
pociesza∏em si´, ale ju˝ sam nie wiem, która myÊl by∏a gorsza”.
• „Owszem, rozumia∏em, ˝e jeden dzieƒ to ma∏o, ale wiedzia∏em te˝, ˝e jako sekretarz KW jestem po
to, by w sposób zdyscyplinowany realizowaç polityk´ centralnych w∏adz naszej partii. Zatem –
realizowa∏em jà”.
• „No – czu∏em, ˝e jest mi∏o, ˝e coÊ w cz∏owieku roÊnie, roÊnie, cz∏owiek myÊli – mo˝e naprawd´ taki
udany jestem, skoro oni si´ tak wszyscy uÊmiechajà? Ale ˝e trwa∏o to tylko trzynaÊcie miesi´cy
i dziesi´ç dni, bo tyle sprawowa∏em w∏adz´ przed dniem 25 czerwca, wi´c nie zdà˝y∏em si´ specjalnie nap∏awiç, dosta∏em w ∏eb i pozosta∏em na ziemi”.
• „Weêmy pierwszà lepszà uroczystoÊç. Ten ceremonia∏, tytu∏y, g∏os zabierze cz∏onek KC – pose∏ na
sejm – przewodniczàcy wojewódzkiej rady narodowej – sekretarz KW – i na koƒcu dopiero nazwisko. Wszyscy uÊmiechajà si´, klaszczà, kiedy taki przedstawiciel w∏adzy zajmie stanowisko w
temacie, to ju˝ jest jak decyzja, w dniu imienin od rana delegacje z kwiatami...”
åwiczenie 4
Zacytuj fragment dotyczàcy represji ze strony milicji i porównaj z fragmentami eseju zamieszczonego w cz´Êci dla ucznia, na przyk∏ad: „Milicja jeszcze wtedy nie przystàpi∏a do akcji – podj´liÊmy
decyzj´ póêniej, jak pali∏y si´ samochody, wybucha∏a benzyna, jak pali∏ si´ komitet i w ogóle wyglàda∏o paskudnie. Milicja mia∏a tylko pa∏ki i gazy ∏zawiàce – wszystkim idàcym do akcji odbierano broƒ,
bo chodzi∏o o to, ˝eby ani jeden strza∏ nie pad∏ – i strza∏y nie pad∏y.
Nieprawda, nie bili, to wymyÊli∏ KOR”.
Krótka dyskusja.
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przyk∏adowe tematy esejów

PRZYK¸ADOWE TEMATY ESEJÓW
dla klasy maturalnej szko∏y ponadgimnazjalnej
1. Wykorzystujàc materia∏y êród∏owe zamieszczone w pakiecie, zaprezentuj stosunek ówczesnych
w∏adz do uczestników protestów czerwcowych.
2. Jakà rol´ odegra∏ Komitet Obrony Robotników po wydarzeniach Czerwca ’76?
3. Czy Czerwiec ’76 by∏ rzeczywiÊcie wa˝nym krokiem ku wolnoÊci?
4. Jaki obraz Radomia wy∏ania si´ z tekstów poetyckich zawartych w pakiecie? Napisz krótki esej
interpretacyjny wierszy.
5. Twoje refleksje po obejrzeniu zdj´ç zamieszczonych na karcie 37 lub zdj´cia zatytu∏owanego
Spalone samochody przed budynkiem KW PZPR (karta nr 39).
6. Z jakiej perspektywy przedstawia protesty Czerwca ’76 Hanna Krall w reporta˝u Widok z okna na
pierwszym pi´trze?
7. W∏adza a spo∏eczeƒstwo w PRL w latach siedemdziesiàtych.
8. Prawa cz∏owieka w PRL w Êwietle wydarzeƒ radomskich.
9. Praca: zaszczytny obowiàzek czy kierat? Robotnicy Radomia.
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EPILOG
6 listopada 2001 r. w Klubie Ksi´garza na Rynku Starego Miasta w Warszawie odby∏a si´ promocja ksià˝ki Radomski Czerwiec ’76. Wspomnienia partyjnego sekretarza autorstwa Janusza Prokopiaka, w 1976 r. pierwszego sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Radomiu. Uczestniczy∏o
w niej kilkadziesiàt osób.
Dzieƒ wczeÊniej w „Trybunie” pojawi∏a si´ zapowiedê tego spotkania pod tytu∏em Przepraszam,
czy tam bili? Âcie˝ki zdrowia ’76. W tym krótkim artykule stwierdzono, ˝e w ksià˝ce Prokopiaka „znaleêç mo˝na szokujàcà tez´ o radomskich »Êcie˝kach zdrowia« [...] jako fikcji literackiej”1.
Spotkanie promocyjne potwierdzi∏o t´ konstatacj´. Prokopiak mówi∏, ˝e to, „co obecnie piszà historycy o wydarzeniach w Radomiu, jest manipulacjà i oszustwem [...] Êcie˝ki zdrowia sà terminem
wymyÊlonym przez Zbigniewa Romaszewskiego w 1981 roku. [...] Komentujàc Êmierç Jana Bro˝yny
(w jego pami´tnikach Zbro˝yny), pobitego przez milicj´ 29 czerwca (wed∏ug oficjalnej wersji wypad∏
z okna), [...] stwierdzi∏, ˝e dosta∏ informacj´, ˝e KOR da∏ pieniàdze matce zmar∏ego po to, by ta rozg∏asza∏a, ˝e pobi∏a go milicja”2.
Z opinià Prokopiaka polemizowali historycy Jerzy Eisler i Antoni Dudek. Ten ostatni stwierdzi∏
mi´dzy innymi: „jest ponad 90 relacji o tym, jak ludzie byli bici i jak wyglàda∏y Êcie˝ki zdrowia, m.in.
w ksià˝ce Wies∏awa Mizerskiego”3.
Na ten temat wypowiedzia∏ si´ na ∏amach „Gazety Wyborczej” Jan Lityƒski, by∏y dzia∏acz KOR:
„Janusz Prokopiak po prostu k∏amie [...] Âcie˝ki zdrowia w Radomiu by∏y. W czasie trwajàcych wiele
lat procesów nie uda∏o si´ jedynie wskazaç wykonawców. One trwa∏y nie tylko w czerwcu, ale nawet
we wrzeÊniu 1976. Ludzie bywali wzywani na komendy i bici. Sam widzia∏em Êlady. By∏y ofiary
Êmiertelne. We wspomnianej sprawie Jana Bro˝yny »nie znaleziono dowodów«, ˝e pobicia dokonali
milicjanci, skazano jako sprawców dwóch niewinnych ludzi. Warto przypomnieç, ˝e jeden z nich na
procesie odwo∏a∏ zeznania, twierdzàc, ˝e zosta∏y wymuszone biciem, i zmar∏ nied∏ugo potem w wi´zieniu. Za to wszystko równie˝ odpowiada sekretarz Prokopiak”4.
„Trybuna” równie˝ zamieÊci∏a relacj´ z promocji ksià˝ki. „Prokopiak uparcie trwa∏ przy swoim
zdaniu, nie zwracajàc uwagi na dokument Komitetu Obrony Robotników z 1976 roku, gdzie dok∏adnie opisano radomskie »Êcie˝ki zdrowia«. Nie przemawia∏ te˝ do niego fakt istnienia setek relacji skatowanych w ten sposób aresztantów. Przeciwstawi∏ im swoje, jak stwierdzi∏, wiarygodne wspomnienia. Doda∏, ˝e wszystkie procesy o wykrycie »tych bijàcych« zosta∏y umorzone. On sam nie by∏ te˝
nigdy przes∏uchiwany w sprawie »Êcie˝ek zdrowia«, co mia∏oby dobitnie Êwiadczyç o prawdziwoÊci
jego tezy”5.
Hanna Krall w „Gazecie Wyborczej” oÊwiadczy∏a: „Janusz Prokopiak mówi, ˝e nie pyta∏am go
o »Êcie˝ki zdrowia«. Owszem, pyta∏am. W reporta˝u pt. Widok z okna na pierwszym pi´trze pisanym
w formie monologu sekretarza znajdujà si´ nast´pujàce zdania: »Nieprawda, ˝e bili, to wymyÊli∏ KOR.
Nie sprawdza∏em, po co? Przecie˝ wszystko KOR wymyÊli∏«. Sà to odpowiedzi na pytania, których
sens jest oczywisty. Tekst nie móg∏ si´ ukazaç w »Polityce« w 1980 roku”6.
By∏y pierwszy sekretarz KW z oburzeniem mówi∏ tak˝e o scenariuszu filmowym Hanny Krall
i Krzysztofa KieÊlowskiego, który powsta∏ na podstawie reporta˝u Krall Widok z okna na pierwszym
pi´trze. „Reporta˝ ten mia∏ si´ ukazaç w ksià˝ce pt. Katar sienny, ale cenzura kaza∏a zemleç ca∏y dziesi´ciotysi´czny nak∏ad”7.
W formie teatralnej reporta˝ – wÊród innych monologów – zosta∏ wystawiony w 1981 r. w Teatrze
Narodowym w re˝yserii Zofii Kucówny pod tytu∏em Relacje.
1 [JAK],

Przepraszam, czy tam bili? Âcie˝ki zdrowia ’76, „Trybuna”, 5 XI 2001.
Wroƒski, K∏amstwa radomskie. Skandaliczna ksià˝ka o Czerwcu ’76, „Gazeta Wyborcza”, 8 XI 2001.
3 Ibidem.
4 Wypowiedê Jana Lityƒskiego, ibidem.
5 M. Nowik, åwierç wieku niewiedzy. Sporne „Êcie˝ki zdrowia”, „Trybuna”, 7 XI 2001.
6 H. Krall, Âcie˝ka prawdy, „Gazeta Wyborcza”, 10–11 XI 2001.
7 Ibidem.
2 P.
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Wspomniana przez Janusza Prokopiaka wersja filmowa w re˝yserii Krzysztofa KieÊlowskiego ma
tytu∏ Krótki dzieƒ pracy. KieÊlowski ukoƒczy∏ go w grudniu 1981 r. – ju˝ w stanie wojennym. Film
mia∏ byç wyÊwietlany w kinach, cenzura go jednak zatrzyma∏a. PomyÊlany by∏ jako prezentacja ˝ycia
sekretarza partii. Re˝yser zaznaczy∏ (informujà nas o tym napisy poczàtkowe), ˝e wydarzenia sà prawdziwe, choç postacie fikcyjne. W scenariuszu wymieszano p∏aszczyzny czasowe – wspó∏czesnà, retrospektywnà i antycypacyjnà. Retrospekcje – b´dàce, jak ca∏y tekst, literackà kreacjà Hanny Krall
i Krzysztofa KieÊlowskiego – dotyczà wczeÊniejszej biografii sekretarza. Zwiàzane sà z wa˝nymi datami powojennej historii Polski: 1946 r. – oÊmioletni ch∏opiec, którego ojcem jest cz∏onek PPR; 1953 r.
– starosta praktyk studenckich; 1956 r. – kierownik budowy; 1968 r. – dyrektor kombinatu; 1975 r. –
cz∏onek KC PZPR nominowany na sekretarza KW; kilka dni przed 25 czerwca 1976 r. – ju˝ sam jako
ojciec, s∏ucha, jak w czasie zakoƒczenia roku szkolnego jego syn recytuje wiersz Rafa∏a Wojaczka
Ojczyzna.
Janusz Prokopiak by∏ szczególnie oburzony retrospekcjà z 1946 r., dotyczàcà wspomnieƒ o ojcu
– twierdzi∏, ˝e jego ojciec nigdy nie by∏ w PPR.
Krzysztof KieÊlowski bardzo krytycznie ustosunkowa∏ si´ do swojego filmu: „Wyszed∏ z tego
zresztà bardzo niedobry film. Nie uda∏ mi si´ kompletnie, ale [scenariusz] pisa∏o mi si´ bardzo dobrze.
Klasyczny film polityczny. [...] Przypuszczam, ˝e w scenariuszu za ma∏o staraliÊmy si´ wejÊç w postaç
bohatera. [...] Robi∏em o nim film krytyczny. [...] Ta postaç zrobi∏a si´ troszeczk´ schematyczna. Nie
zosta∏a pog∏´biona”8.
Hanna Krall – wspó∏autorka scenariusza – uzna∏a film za wspólny b∏àd. Stwierdzi∏a, ˝e postaç g∏ównego bohatera „jest pokazana zbyt schematycznie i zbyt »ujednoznaczniona«”9.

8 K.

KieÊlowski, Wirus komunizmu. Krótki dzieƒ pracy (1981) [w:] Autobiografia. O sobie, Kraków 1997.
z Hannà Krall przeprowadzony 10 XII 2001 r. przez Wies∏aw´ M∏ynarczyk.

9 Wywiad
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