
Klasa VII – historia (czwartek – 28 maja)

Witam na kolejnej lekcji. Zagadnienia dotyczyć będą społeczeństwa odrodzonej Polski.

Temat: Społeczeństwo II Rzeczypospolitej.
1. Państwo wielu narodów.
2. Polityka wobec mniejszości narodowych.
3. Rozwój edukacji.

Temat lekcji omówiony został w podręczniku na stronie 251 – 254. Zapoznajcie się z jego treścią 
oraz poniższą notatką (można wkleić do zeszytu).

W momencie odrodzenia Rzeczypospolitej kraj zamieszkiwało 27 mln ludzi. Liczba ta stale rosła.
Na początku lat 30. XX wieku wynosiła 32 mln, a tuż przed wybuchem II wojny światowej – 35
mln. Największym polskim miastem była Warszawa. Z pozostałych miast tylko 6 przekraczało (w
1921 r.) liczbę 100 tys. mieszkańców.

W tym też roku (1921) Polacy stanowili  69% społeczeństwa Rzeczypospolitej. Pozostałą część
tworzyły mniejszości narodowe: Ukraińcy, Białorusini, Litwini, Żydzi, Niemcy, Tatarzy oraz grupy
etniczne, np.: Łemkowie, Bojkowie i Hucułowie. Przeważnie odnosili się oni nieprzychylnie do
Polaków. Bardzo silnym poczuciem odrębności narodowej charakteryzowali się np. Ukraińcy, ale
także  przedstawiciele  innych  mniejszości  zaznaczali  swoją  inność  kulturową,  religijną,
narodowościową.

W  pierwszych  latach  niepodległości  władze  polskie  prowadziły  wobec  mniejszości  politykę
asymilacji narodowościowej (dążyli do spolonizowania – głównie mniejszości słowiańskich). Po
objęciu  władzy przez Piłsudskiego (1926 r.)   zaczęto  stosować politykę asymilacji  państwowej
(budowanie więzi  z  państwem polskim w poszanowaniu  tradycji  i  odrębności  mniejszości).  Po
śmierci  Piłsudskiego  powrócono  do  starych  metod  traktowania  innych  narodowości,  co
zaowocowało narastającym konfliktem z Ukraińcami oraz Żydami (getta ludowe).

Po  odzyskaniu  niepodległości  ok.  30  –  40  %  obywateli  Polski  nie  umiało  czytać  i  pisać
(analfabetyzm  nie  dotknął  jedynie  obszaru  dawnego  zaboru  pruskiego).  Dlatego  władze
wprowadziły powszechny obowiązek nauki dla dzieci w wieku 7 do 14 lat. Cały czas rozwijały się i
powstawały nowe szkoły. Organizowano też obowiązkowo naukę czytania i pisania dla żołnierzy.
W 1932 r.  przeprowadzono reformę polskiego szkolnictwa,  która ujednoliciła  system oświaty  i
zmodernizowała programy nauczania, kładąc nacisk na edukację matematyczno – fizyczną. Przed
wybuchem II wojny światowej działały w Polsce 32 szkoły wyższe.

Proszę o utrwalenie tych treści, I. Kornaś


