
Wystawa POLSKA ŚWIATU. 1918 - 2018: STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI 

Miejsce wystawy: Muzeum Architektury ul. Bernardyńska 5 Wrocław 

 

TEMAT: POLSKA  ŚWIATU. 1918 - 2018: STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI 

 

1. Informacje wstępne: 

W 100-lecie niepodległości przypominamy naszym uczniom nie tylko wielkie bitwy, 

polityków, traktaty polityczne stanowiące o naszych granicach, ale dostrzegamy wkład 

innych dziedzin życia w rozwój Polski na przestrzeni 100 lat. To przedstawiciele nauki, 

społecznicy, przedstawiciele szeroko pojętej kultury, architekci itd. budowali odradzającą się 

Polskę w 1918 roku, po II wojnie światowej i po upadku komunizmu w Polsce 1989 roku. 

Część z nich zapomniana, nieznana w Polsce z powodu przymusowej emigracji 

rozsławiałaimię Polski w świecie. 

Poniższy scenariusz zajęć przygotowany dla szkoły podstawowej ma pomóc w zwiedzaniu 

wystawy pt. „Polska światu”. Podstawowym celem jest zapoznanie uczniów z wystawą, 

poznanie wybitnych przedstawicieli polityki, sportu, życia kulturalnego, nauk  

i uświadomienie  jak znaczącą rolę odegrali Polacy w różnych dziedzinach na arenie 

międzynarodowej.   

Wybrane postaci, eksponaty ukazane na tle ważnych wydarzeń historycznych stanowią 

podstawę do refleksji, porównania bardzo odległych dla ucznia czasów ze współczesnością - 

od Reymonta do Olgi Tokarczuk, od Kusocińskiego do Lewandowskiego, od Piłsudskiego do 

Wałęsy i Tuska. 

 

2. Przedmioty: historia, wos, język polski, plastyka, wf, lekcje wychowawcze 

 

3. Czas trwania zajęć: około 90 minut  

 

4. Klasy: 7-8 

Odniesienie do podstawy programowej (wybrane przykłady): 

Historia, cele: poznanie ważnych wydarzeń z dziejów narodu polskiego, zwłaszcza poprzez 

dokonania wybitnych postaci historycznych; Umieszczanie procesów, zjawisk i faktów 

historycznych w czasie oraz porządkowanie ich i ustalanie związków przyczynowo-

skutkowych. Dostrzeganie zmiany w życiu politycznym i społecznym oraz ciągłości w rozwoju 

kulturowym. Krytyczne analizowanie informacji uzyskanych z różnych źródeł. Dostrzeganie 

potrzeby poznawania przeszłości dla rozumienia procesów zachodzących we współczesności.  

Społeczeństwo i gospodarka II Rzeczypospolitej. Uczeń: podaje najważniejsze osiągnięcia 

kulturalne i naukowe Polski w okresie międzywojennym. Świat po II wojnie światowej. 

Uczeń: opisuje najważniejsze przemiany kulturowe i społeczne po II wojnie światowej.  

Język polski cele: poznawanie wybitnych utworów literackich, rozwój osobowy ucznia, 

wprowadzenie w świat kultury polskiej i europejskiej. Kształcenie postawy szacunku  

dla przeszłości i tradycji literackiej jako podstawy tożsamości narodowej. Rozwijanie 



zainteresowania kulturą w środowisku lokalnym i potrzeby uczestnictwa w wydarzeniach 

kulturalnych. Uczeń: rozwija umiejętność krytycznej oceny pozyskanych informacji; 

Wos: uczeń podaje cnoty obywatelskie (odpowiedzialność, troska o dobro wspólne, 

aktywność, przedsiębiorczość, solidarność, roztropność, tolerancja, odwaga cywilna); 

wykazuje, odwołując się do działań wybitnych Polaków, znaczenie ich urzeczywistnienia  

dla pożytku publicznego; 

W warunkach i sposobach realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego zalecane 

jest m.in.: zwiedzanie wystaw. 

 

5. Cele operacyjne lekcji: 

Uczeń: 

− wyjaśnia, czym jest niepodległość, rozmawia o wydarzeniach związanych  
z odzyskaniem niepodległości, 

− zna wybrane daty, pojęcia, postaci i ich osiągnięcia z okresu 1918-2018 

− przedstawia i ocenia wkład wybranych Polaków w rozwój światowej nauki, kultury, 
sportu 

− wykorzystuje dostępne na wystawie źródła do tworzenia narracji 

− ocenia wpływ wydarzeń historycznych na losy wybranych jednostek 
 

6. Formy i metody pracy 

rozmowa nauczająca 
praca pod kierunkiem nauczyciela  
praca indywidualna i praca w grupach 
praca ze źródłami  
dyskusja 
 
7. Materiały pomocnicze:  

wydrukowane karty pracy, podkładki z klipsem do mocowania kart pracy, długopisy 

 

8. Struktura lekcji: 

część organizacyjna lekcji – 5 min 
przedstawienie założeń zajęć – 5 min 
wprowadzenie do tematu – 5 min 
przekazanie kart pracy i praca w grupach –50 min 
podsumowanie zajęć– 25 min 
 

Przebieg zajęć: 

Nauczyciel informuje uczniów o wystawie, przedstawia tytuł, prowadzi rozmowę o rocznicy 

100-lecia niepodległości, niedawnych obchodach, zadaje pytanie czy znają wybitnych 

Polaków, którzy osiągnęli sławę na świecie? (mogą to  być sportowcy, politycy, naukowcy, 

aktorzy itp.). Przypomina noblistów, informuje, że na wystawie zapoznają się z wieloma 

wybitnymi Polakami ich życiem, dziełami a nawet rzeczami osobistymi. Należy tylko uważnie 

czytać, oglądać, słuchać i współpracować. 



Przed rozdaniem kart pracy przypominamy o zasadach zachowania i zwiedzania wystaw 

muzealnych! 

 

Nauczyciel dzieli uczniów na 5 grup (przedstawiciel grupy losuje wybraną grupę): 

1 – II Rzeczpospolita 

2 – II wojna światowa 

3–Stalinizm 

4 – Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) 

5 – III Rzeczpospolita  

Każda grupa otrzymuje karty pracy dotyczące wybranego okresu. 

Czas pracy grup – 45-50 min. 

Podsumowanie pracy grup.  

Po upływie wyznaczonego czasu liderzy grup referują efekty pracy. (Najlepszym miejscem  

do podsumowania jest korytarz przed salą wystawową). Ewaluacja zajęć. 

Ewaluacja: 

Dokończ zdanie (do wyboru) 

na dzisiejszych zajęciach dowiedziałem/am się ................ 

zaskoczyło mnie ………………………………….. 

100-lecie niepodległości to nie tylko ………………………… ale także …………………….. 

Trudność sprawiło mi …………….. 

 

Materiał pomocniczy – KARTY PRACY 

Poszukajcie na wystawie odpowiedzi na zadane pytania i zapiszcie je na karcie prac 

  



Karta pracy nr 1 - II Rzeczpospolita 1918-1939 

            

     

 

1.  Zaznaczcie na osiczasu wybrany okres i korzystając z informacji na wystawiezapiszcie 

najważniejsze wydarzenia. Dopiszcieinne jeśli je znacie.  

2. Uzupełnijcie tabelę. Wybierzcie po jednej najciekawszej wg Was postaci ze wskazanej 

w tabeli dziedziny. Wpiszcie najważniejsze informacje - wynalazek, odkrycie, dzieło, 

nagrodę lub inne osiągnięcia. 

 

sport nauka muzyka literatura malarstwo  film polityka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

3. Odszukajcie na wystawie poniższe postaci i dopasujcie do nich określenia: 

Karol Szymanowski 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Stanisław Ignacy Witkiewicz 

………………………………………………………………………………………………….............… 

Władysław Reymont 

………………………………………………………………………………………………..……………… 

malarz, filozof, powieściopisarz, noblista, kompozytor 

 

4. Zwróćcie uwagę na portret Karola Szymanowskiego, sprawdźcie kto go namalował? 

Odszukajcie na wystawie autora portretu. Zobaczycie twórcę i jego dzieło. 

 



5. Wśród rozsypanki odnajdziecie nazwisko sportowca, zapiszcie poprawnie nazwisko  

i poszukajcie o nim informacji na wystawie. SOKUIŃSKIC …………………………................. 

Możecie wykorzystać poniższe informacje: olimpijczyk, żołnierz 1939 r., członek 

podziemnej organizacji, Gestapo, Palmiry. 

 

6. Odszukajcie portret Józefa Piłsudskiego, wypiszcie z jego biogramu określenia kim 

był? np. konspirator, ……………………………………………………………………………………………. 

 

7. Z wystawionych przedmiotów w gablotach wybierzcie jeden najbardziej wg Was 

intersujących, uzasadnijcie swój wybór. ……………………………………………………………… 

 

8. Obejrzyjcie eksponaty wpisane na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO 

w drugiej części wystawy, zwróćcie uwagę na List oyca do Zygmunta II, króla 

polskiego. Może zdołacie odczytać jakich rad udzielał synowi, następcy tronu król 

Zygmunt Stary. 

 

9. Napiszcieco polecilibyście na wystawie rodzicom, kolegom, którzy  chcieliby ją 

odwiedzić. Uzasadnijcie wybór. 

 

 

 

 

Przeczytajcie jeszcze raz wypełnioną kartę pracy, za chwilę przedstawicie najważniejsze 

informacje swoim kolegom z pozostałych grup. 

 

Na koniec zatrzymajcie się przed prezentacją multimedialną 100 lat w mgnieniu oka. 

Pamiętajcie 100-lecie obchodzi się tylko raz! Za kolejne 100 lat może przyszli uczniowie 

będą oglądać Wasze osiągnięcia… 

  



Karta pracy nr 2 – II wojna światowa 1939-1945 

            

     

 

1.  Zaznaczcie na osiczasu wybrany okres i korzystając z informacji na wystawie zapiszcie 

najważniejsze wydarzenia. Dopiszcie inne jeśli je znacie.  

 

2. Poszukajcie na wystawie informacji o Władysławie Szpilmanie. Jaki film został 

zrealizowany na podstawie jego wspomnień? …………………………………………………………. 

 

3.  Wspólne losy pisarzy. Przeczytajcie informacje o Tadeuszu Borowskim i Gustawie 

Herlingu Grudzińskim – co łączy te dwie postaci? ………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Jakiego zadania podjął się Józef Czapski na terenie ZSRR w latach 1941-42? 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

5. PAMIĘĆ to słowo, które łączy Gustawa Herlinga Grudzińskiego, Antoniego 

Bohdziewicza, Jana Karskiego, Józefa Czapskiego, Emanuela Ringelbluma. Na jaki 

temat sporządzili relacje Ci bohaterowie?....................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Odszukajcie na wystawie, w gablotach dokumentów, książek ich autorstwa. 

 

6. Janusz Korczak był nie tylko pisarzem, autorem niezwykłej książki dla dzieci pt. Król 

Maciuś Pierwszy, lekarzem, pedagogiem, ale szczególnie dbał o prawa dziecka. 

Poszukajcie w jego biogramie informacji w jaki sposób zajmował się dziećmi? 

 

7. Tribond: szyfry - kryptologia - matematycy = ………………………………….. (wpisz słowo 

klucz wspólne 3 wyrazom). Poszukaj informacji o niezwykłych Polakach, dzięki którym 

udało się skrócić działania wojenne. Odszukajcie na wystawie eksponaty związane  

z zagadkowym słowem.  

 

8. Z wystawionych przedmiotów w gablotach wybierzcie jeden najbardziej wg Was 

intersujących, uzasadnijcie swój wybór. 

 

9. Obejrzyjcie eksponaty wpisane na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO 

- Pamięć świata, w drugiej części wystawy. Zwróćcie uwagę na Akt Konfederacji 

Warszawskiej 1573 r. dotyczący zapewnienia swobody wyznania szlachcie  



w Rzeczypospolitej. Gwarantował bezwarunkowy i wieczny pokój między wszystkimi 

różniącymi się w wierze, zapewniał innowiercom równouprawnienie z katolikami  

i opiekę państwa. Jakim słowem określilibyście taką postawę szacunku wobec innych? 

………………………………………………………………………. 

 

10. Napiszcie co polecilibyście na wystawie rodzicom, kolegom, którzy chcieliby ją 

odwiedzić. Uzasadnijcie wybór. 

 

 

 

 

Przeczytajcie jeszcze raz wypełnioną kartę pracy, za chwilę przedstawicie 

najważniejsze informacje swoim kolegom z pozostałych grup. 

 

Na koniec zatrzymajcie się przed prezentacją multimedialną 100-lat w mgnieniu oka. 

 

Pamiętajcie 100-lecie obchodzi się tylko raz! Za kolejne 100 lat może przyszli 

uczniowie będą oglądać Wasze osiągnięcia…..   

  



Karta pracy nr 3 – Stalinizm  

            

    

 

1. Zaznaczcie na osi czasu wybrany okres i korzystając z informacji na wystawie zapiszcie 

najważniejsze wydarzenia. Dlaczego na osi czasu umieszczono datę śmierci Józefa Stalina, przywódcy 

ZSRR? W odpowiedzi na to pytanie pomoże Wam kolejne zadnie. 

 

2. Przeczytajcie informację na planszy pt. stalinizm. Poniżej podkreślcie słowa, które opisują ten 
system. 
swoboda, cenzura, poszanowanie praw, terror, wolność, monopol władzy, uzależnienie  

od Moskwy, zwalnianie ludzi z pracy, odcięcie od Zachodu, niezależność, walka z kościołem, 

rusyfikacja oświaty, podwyższenie poziomu życia 

 

3. Wyszukajcie 2 naukowców związanych z Uniwersytetem Wrocławskim. Uzupełnijcie zapis: 

………………….. ………………………. lekarz, bakteriolog stworzył naukę o grupach …………………… 

i zasadach dziedziczenia. Nominowany do nagrody ……………………………………………….. 

Hugo …………………………………………………… wybitny matematyk lwowski, po wojnie profesor  

na Uniwersytecie Wrocławskim. 

 

4. Wpiszcie imię i nazwisko: prawnik, współpracownik rządu USA i Organizacji narodów 

Zjednoczonych (ONZ) zasłynął po wojnie wprowadzeniem pojęcia ludobójstwo ………………… 

………………………………………………………. Do jakiej narodowości w czasie II wojny światowej  

odnosi się to pojęcie? ………………………………………………………………… 

 

5. Na wystawie, w jednej z gablot znajduje się walizka Witolda Gombrowicza, wybitnego 

powieściopisarza i dramaturga.Dlaczego jest symbolem tego pisarza? Uzasadnijcie odpowiedź. 

Informacje znajdziecie w biogramie. 

 

6. Z wystawionych przedmiotów w gablotach wybierzcie jeden najbardziej wg Was intersujących, 

uzasadnijcie swój wybór. 

7. Obejrzyjcie eksponaty wpisane na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO - Pamięć 

świata, w drugiej części wystawy. Zwróćcie uwagę na nagranie o Solidarności. Kiedy zaczęła się 

Solidarność? Zastanów się jak dzisiaj rozumiesz to słowo? 

 

8. Napiszcie co polecilibyście na wystawie rodzicom, kolegom, którzy  chcieliby ją odwiedzić. 

Uzasadnijcie wybór. 

Przeczytajcie jeszcze raz wypełnioną kartę pracy, za chwilę przedstawicie najważniejsze informacje 

swoim kolegom z pozostałych grup. 

Na koniec zatrzymajcie się przed prezentacją multimedialną 100-lat w mgnieniu oka. 

 

Pamiętajcie 100-lecie obchodzi się tylko raz! Za kolejne 100 lat może przyszli uczniowie będą 

oglądać Wasze osiągnięcia… kim chcielibyście zostać w przyszłości? 



Karta pracy nr  4 – Polska Rzeczpospolita Ludowa 

            

    

  

1. Zaznaczcie na osi czasu wybrany okres i korzystając z informacji na wystawie zapiszcie 

najważniejsze wydarzenia. 

 

2. Przeczytajcie informację na planszy pt.Polska Rzeczpospolita Ludowa. Poniżej podkreślcie 

słowa, które opisują ustrój panujący wówczas w Polsce. 

strajki, zwolnieni więźniów politycznych, swoboda, cenzura, poszanowanie praw, terror, 

wolność, monopol władzy, uzależnienie od Moskwy, manifestacje, otwarcie na Zachód, 

niezależność, więcej swobód dla kościoła katolickiego,  podwyższenie poziomu życia 

 

3. Na podstawie informacji zamieszczonych na wystawie dopasujcie postacie i określenia  

do wydarzeń: 

1968 - …………………………………………………………………………………………………………………………. 

1970 - ………………………………………………………………………………………………………………………… 

1980 - ………………………………………………………………………………………………………………………… 

1981 - ………………………………………………………………………………………………………………………… 

1989 - ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 wprowadzenie stanu wojennego, wydarzenia marcowe, gen. Wojciech Jaruzelski, okrągły 

stół, Lech wałęsa, Władysław Gomułka, 4 VI – wybory parlamentarne, bunt robotników  

na Wybrzeżu, porozumienia sierpniowe, studenci i profesorowie, grudzień 

 

4. Muzyka. W tej dziedzinie wielu wybitnych kompozytorów, pianistów rozsławiło polską 

kultury na świecie. Warto ich poznać. Przeczytajcie ich biogramy. Odszukajcie na wystawie 

ich partytury – czyli zapisy nutowe. Zobaczcie jak zapisują muzykę najwybitniejsi 

kompozytorzy świata, a teraz uzupełnijcie kartę pracy! 

a. do jakiej znanej Wam postaci z 1918 roku porównałbyś Artura Rubinsteina? 

………………………........................………………… 

b. utwór którego z kompozytorów trafił na światowe listy muzyki pop? 

……………………………………………….................................................................................................... 

c. jakim wydarzeniom historycznym poświęcił dwa swoje utwory Krzysztof Penderecki? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Kto z Polaków w 1980 roku otrzymał nagrodę Nobla w dziedzinie poezji? ………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….......... 

 

6. Futurologia to nauka zajmująca się przewidywaniem przyszłości cywilizacji oparta  

na przesłankach naukowych. Niezwykłym pisarzem science fiction, futurologiem, 



tłumaczonym na wiele języków był Stanisław Lem. Przewidział Internet, E-booki i wiele 

innych współczesnych wynalazków. Odszukajcie zdjęcie tego wybitnego pisarza, możecie 

także obejrzeć jego maszynę do pisania.  

 

7. Jakie przesłanie wysłał wrocławski kardynał Bolesław Kominek  do biskupów niemieckich 

w 1965 r.? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

zastanówcie się nad jego wymową. 

 

8. Co łączy przedstawione postacie? Zaznacz prawda/fałsz 

Jan Paweł II, Lech Wałęsa, Władysław Bartoszewski, Jacek Kuroń  

zasiadali w rządzie  
sprzeciwiali się systemowi komunistycznemu 
działali w opozycji antykomunistycznej 
 
9. Z wystawionych przedmiotów w gablotach wybierzcie jeden najbardziej wg Was 

interesujących, uzasadnijcie swój wybór. 

 

Obejrzyjcie eksponaty wpisane na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO - 

Pamięć świata, w drugiej części wystawy. Zwróćcie uwagę na partyturę (zapis nutowy) 

Chopina. Dlaczego ten skrawek nut jest tak ważny dla świata? 

 

Napiszcie co polecilibyście na wystawie rodzicom, kolegom, którzy  chcieliby ją odwiedzić. 

Uzasadnijcie wybór. 

 

 

Przeczytajcie jeszcze raz wypełnioną kartę pracy, za chwilę przedstawicie najważniejsze 

informacje swoim kolegom z pozostałych grup. 

Na koniec zatrzymajcie się przed prezentacją multimedialną 100-lat w mgnieniu oka. 

Pamiętajcie 100-lecie obchodzi się tylko raz! Za kolejne 100 lat może przyszli uczniowie 

będą oglądać Wasze osiągnięcia… Kim chcielibyście zostać w przyszłości? 

  



Karta pracy nr 5 – III Rzeczpospolita  

            

     

1. Zaznaczcie na osi czasu wybrany okres i korzystając z informacji na wystawie zapiszcie 

najważniejsze wydarzenia. 

 

2. uzupełnijcie tekst lukowy: 

Pierwszy demokratyczny rząd po obaleniu komunizmu w Polsce stworzył we wrześniu 1989 r. 

Tadeusz ……………………………. Pierwsza demokratyczna konstytucja została uchwalona w ……. 

roku. Demokratyczne przemiany w Polsce umożliwiły wstąpienie Polski do Unii Europejskiej 

w…………… roku. 

 

3. Na podstawie informacji zamieszczonych na wystawie wpiszcie do tabeli wybrane postacie 

oraz ich najważniejsze 1-2 osiągnięcia 

 

sport nauka muzyka Literatura, 
poezja 

sztuka  film teatr polityka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

4. Z przemianami w Polsce po 1989 r., wybitnymi postaciami Kościoła, kultury, polityki łączą 

się pewne materialne symbole. Połączcie w pary postać i przedmiot: 

Podpisanie porozumień sierpniowych przez Lecha Wałęsę –  



Papież Jan Paweł II –  

Donald Tusk, przewodniczący rady Europejskiej – 

Buty i plecak, dzwonek, walizka, maszyna do pisania, długopis, partytura 

 

5. Kto z Polaków otrzymałnajważniejszą nagrodę filmową - Oscara? ………………………… 

 

6. Jednym z najlepszych piłkarzy świata jest obecnie Robert Lewandowski.  Cofnij się  

na wystawie do czasów PRL i odszukaj piłkarza, który jest wśród stu najlepszych piłkarzy  

w historii światowej piłki nożnej 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

7. Obecnie swoje tryumfy w zakresie literatury na świecie święci pisarka związana z Dolnym 

Śląskim i Wrocławiem – Olga Tokarczuk. Odszukaj innych młodych twórców, malarzy, 

rzeźbiarzy itp. Przeczytaj gdzie tworzą, wystawiają swoje dzieła? Czy wpływa to na promocję 

Polski w świecie? Uzasadnijcie odpowiedź. 

 

8. Obejrzyjcie eksponaty wpisane na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO - 

Pamięć świata, w drugiej części wystawy?wybierzcie te, które łączą poniższe określenia: 

szacunek i tolerancja - uzasadnijcie swój wybór. 

 

9. Napiszcie co polecilibyście na wystawie rodzicom, kolegom, którzy chcieliby ją odwiedzić. 

Uzasadnijcie wybór. 

 

 

 

Przeczytajcie jeszcze raz wypełnioną kartę pracy, za chwilę przedstawicie najważniejsze 

informacje swoim kolegom z pozostałych grup. 

Na koniec zatrzymajcie się przed prezentacją multimedialną 100-lat w mgnieniu oka. 

Pamiętajcie 100-lecie obchodzi się tylko raz! Za kolejne 100 lat może przyszli uczniowie 

będą oglądać Wasze osiągnięcia… kim chcielibyście zostać w przyszłości? 

 

  



Uwagi do realizacji dla nauczyciela: 

Wystawę mogą oglądać młodsi uczniowie kl. IV-VI. Nauczyciel może oprowadzić klasę 

samodzielnie po wystawie zwracając uwagę na najważniejsze wydarzenia historyczne (daty, 

wybrane postaci – symbole, artefakty). Uczniowie mogą wypełniać jedną kartę pracy 

przygotowaną przez nauczyciela, dostosowaną do wieku i możliwości dzieci. Zadania, pytania 

można dobrać z przedstawionych powyżej kart w scenariuszu. 

 

Na potrzeby zwiedzania mogą powstać np. grupy tematyczne: 

Sportowcy 

Muzycy 

Filmowcy 

Aktorzy  

Politycy 

Naukowcy 

Pisarze i poeci 

Sztuki plastyczne (malarstwo, rzeźba…) 

 

Każda z grup wybiera 3 postacie, które mają zaprezentować, zareklamować pozostałym 

uczniom jako najwybitniejsze z danej dziedziny. Wybrane nazwiska wpisują na duży arkusz 

papieru. Następnie przyklejając cenki (każdy ma do dyspozycji 3 cenki) głosują na 3 wybrane 

postacie. W ten sposób z całego stulecia wybierzemy Top-listę najwybitniejszych Polaków wg 

naszych uczniów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inna wersja 

 

Po wysłuchaniu opowieści nauczyciela i zwiedzeniu wystawy, uczniowie w grupach 

wypełniają ranking diamentowy wpisując od góry najciekawsze wg nich postacie. Każda 

grupa uzasadnia swój wybór. W podsumowaniu zwracamy uwagę na powtarzające się 

nazwiska w poszczególnych rankingach. 

 
 

Zadanie: 

1. Poszukaj więcej informacji o alpinistach - Wandzie Rutkiewicz, JerzymKukuczce.  

Jakie cechy charakteru pomagały im zdobywać niedostępne szczyty. 

2. Emigracja wymuszona lub dobrowolna łączy wiele postaci przedstawianych  

na wystawie. Poszukaj informacji o Polakach odnoszących dzisiaj sukcesy na świecie. 

Czy teraz także muszą emigrować? Uzasadnij odpowiedź. 

 

Materiały dodatkowe przydatne w realizacji zajęć. 

 

W ciągu stu lat, jakie minęły od odzyskania niepodległości, kultura polska stała się widoczna  

i znana poza Polską jak nigdy przedtem. Liczni polscy uczeni, myśliciele, pisarze, artyści, 

działacze społeczni i politycy – mężczyźni i kobiety – osiągnęli rozgłos światowy zaświadczony 

wpisami na listę światowego dziedzictwa UNESCO, wysokimi stanowiskami, prestiżowymi 

nagrodami, odznaczeniami, wyróżnieniami, zaproszeniami, przekładami, koncertami, 

spektaklami, wystawami, pokazami, recenzjami i omówieniami. Każde środowisko wie 



zazwyczaj o sukcesach w swojej dziedzinie. Niekiedy mówią o tym media, szybko jednak 

przychodzi zapomnienie. Toteż polska opinia publiczna nie zdaje sobie sprawy z rozmiarów 

uświatowienia kultury polskiej, z tego, że dotyczy ono nie kilku sławnych jednostek, ale setek 

nazwisk i tytułów. (…) 

Niniejsza wystawa pokazuje Polskę w świecie. Nie opowiada historii kultury polskiej w ciągu 

minionego stulecia. Opowiada o recepcji tej kultury przez kultury innych krajów i pod tym 

kątem dobiera eksponowane materiały. Pokazuje jej twórców, ale przez pryzmat  

ich obecności w odmiennym od pierwotnego otoczeniu. Przy tej okazji podkreśla rolę polskiej 

diaspory: fal emigracyjnych, które opuściły Polskę po 1939 roku, przeniosły ze sobą kulturę 

polską na wszystkie kontynenty, otworzyły przed nią nowe miejsca i krajobrazy, a zarazem 

wprowadziły ją w innym każdorazowo zakresie do kultury krajów osiedlenia. Podkreśla też 

niezastąpioną rolę łączników między różnymi kulturami – w tym organizacji 

międzynarodowych, takich jak UNESCO”. 

 

Prof. Krzysztof Pomian, Fragment Manifestu wystawy 

 

 


