
Wystawa 1918–2018: stulecie niepodległości. Polska – światu 
Miejsce wystawy Muzeum Architektury ul. Bernardyńska 5 Wrocław 
 
 

TEMAT: Kultura polska w kulturze świata – 100 lat w mgnieniu oka. 
 

1. Informacje wstępne: 
 

Niniejszy scenariusz zajęć edukacyjnych to opracowanie poświęcone  wystawie „Polska światu”. 
Nadrzędnym celem zajęć jest umożliwienie uczniom kreatywnego zwiedzania, co ma sprawić,  
iż ekspozycja stanie się dla nich prawdziwą okazją do odkrywania i rozumienia roli, jaką na arenie 
międzynarodowej odegrali polscy reprezentanci życia kulturalnego, społecznego i politycznego. 
Postaci i dokonania wybitnych Polaków oraz związane z ich życiem i twórczością eksponaty zostały 
ukazane na tle ważnych wydarzeń historycznych – tzw. polskich dekad, bez których zrozumienia 
niemożliwa jest prawidłowa interpretacja wkładu Polski w kulturę światową w ostatnim stuleciu. 
Scenariusz opiera się zatem w I części na aspekcie chronologicznym, co umożliwi uczniom 
usystematyzowanie wiedzy w oparciu o osie czasu stworzone przez autorów wystawy.  

Druga część scenariusza to zadania związane dokonaniami tych Polaków, którzy w ostatnim stuleciu 
w znaczący sposób wpłynęli na światową kulturę, przyczyniając się do naszego narodowego sukcesu.  
Na wszystkie pytania merytoryczne pojawiające się w kartach pracy uczniowie znajdą odpowiedzi na 
wystawie. Jednak interpretacja materiału źródłowego wymaga podstawowych kompetencji 
kluczowych wynikających z podstawy programowej.  

Liczba uczniów: klasa  

Czas trwania lekcji: około 120 minut (przewidziany czas może zostać zmodyfikowany przez 
nauczyciela w zależności od tempa zwiedzania ekspozycji przez klasę). 

Odniesienie do podstawy programowej – IV etap kształcenia – zakres podstawowy 

A - Cele kształcenia – wymagania ogólne 

I. Chronologia historyczna. Uczeń porządkuje i synchronizuje wydarzenia z historii powszechnej 
oraz dziejów ojczystych; dostrzega zmienność i dynamikę wydarzeń w dziejach, a także 
ciągłość procesów historycznych. 

II. Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy 
historyczne w kontekście epoki i dostrzega zależności pomiędzy różnymi dziedzinami 
życia społecznego; rozpoznaje rodzaje źródeł; ocenia przydatność źródła do wyjaśnienia 
problemu historycznego; dostrzega wielość perspektyw badawczych oraz wielorakie 
interpretacje historii i ich przyczyny.  

III.  Tworzenie narracji historycznej. Uczeń tworzy narrację historyczną w ujęciu przekrojowym 
lub problemowym; dostrzega problem i buduje argumentację, uwzględniając różne 
aspekty procesu historycznego; dokonuje selekcji i hierarchizacji oraz integruje 
pozyskane informacje z różnych źródeł wiedzy. 

 

 

 



B - Treści nauczania – wymagania szczegółowe 

1. Odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej 

2. Gospodarka i społeczeństwo II Rzeczypospolitej. Uczeń charakteryzuje główne osiągnięcia 
kultury i nauki II Rzeczypospolitej. 

3. Ziemie polskie pod dwiema okupacjami. Uczeń analizuje zmiany terytorialne, straty 
ludnościowe, kulturowe i materialne Polski będące następstwem II wojny światowej. 

4. Świat po II wojnie światowej. Uczeń wyjaśnia znaczenie II Soboru Watykańskiego dla przemian  
w Kościele katolickim drugiej połowy XX w.; opisuje zmiany kulturowe i społeczne po II wojnie 
światowej. 

5. Polska w systemie komunistycznym. Uczeń charakteryzuje realia życia gospodarczego  
i społecznego PRL-u. 

6. Rozkład systemu komunistycznego w Polsce – polska droga do suwerenności.  
Uczeń charakteryzuje przemiany polityczne, społeczno-gospodarcze i kulturowe po 1989 r. 

 

3. Cele operacyjne lekcji: 
 
Uczeń: 

− potrafi wyjaśnić daty przyjęte przez autorów wystawy za cezury czasowe oraz wykazać ich związek  
z okolicznościami twórczości przedstawicieli życia kulturalnego, społecznego i politycznego,  

− przedstawia i ocenia z punktu widzenia światowej kultury dokonania wybranych Polaków, 

− wskazuje wieloaspektowe następstwa dokonań Polaków w ostatnim 100-leciu, 

− charakteryzuje warunki, w których rozwijała się rodzima kultura w ostatnim 100-leciu, 

− ocenia wpływ niekorzystnych warunków dla rozwoju kultury i jej udziału w kulturze światowej, 

− ocenia wpływ przełomu 1989 roku na rozwój rodzimej kultury,  

− wykorzystuje do tworzenia  narracji historycznej teksty źródłowe, źródła ikonograficzne  
i artefakty. 

 
4. Formy i metody pracy: 
Rozmowa nauczająca 
Praca pod kierunkiem nauczyciela  
Praca ze źródłem ikonograficznym i artefaktami 
Praca w grupach 
Dyskusja pod kierunkiem nauczyciela 
 
5. Struktura lekcji: 
Część organizacyjna lekcji – 5 minut  
– przedstawienie założeń merytorycznych zajęć 
 – przekazanie kart pracy do części I 
 

Część I 

Nauczyciel dzieli uczniów na pięć grup (w zależności od liczby uczniów w klasie można skład grupy 

dowolnie zmieniać). Każda grupa otrzymuje zadanie dotyczące osi czasu.  

Czas wykonania zadania: 10 min. 

 



Grupa I 

1. Znajdźcie swoją oś czasu i rozszyfrujcie daty na niej przedstawione. 

1918 – 1922 – 1926 – 1939 

2. Oceńcie krótko warunki polityczne i społeczne, w jakich działali w Polsce,  

w przedstawionym okresie przedstawiciele życia kulturalnego, politycznego  

i społecznego. 

Grupa II 

1. Znajdźcie na wystawie swoją oś czasu i rozszyfrujcie daty na niej przedstawione. 

1939 – 1943 – 1944 – 1945 

2. Oceńcie krótko warunki polityczne i społeczne, w jakich działali w Polsce, 

 w przedstawionym okresie przedstawiciele życia kulturalnego, politycznego  

i społecznego. 

Grupa III 

1. Znajdźcie na wystawie swoją oś czasu i rozszyfrujcie daty na niej przedstawione. 

1945 – 1948 – 1956 

2. Oceńcie krótko warunki polityczne i społeczne, w jakich działali w Polsce, 

 w przedstawionym okresie przedstawiciele życia kulturalnego, politycznego  

i społecznego. 

Grupa IV 

1. Znajdźcie na wystawie swoją oś czasu i rozszyfrujcie daty na niej przedstawione. 

1956 – 1968 – 1970 – 1980 – 1981 – 1989 

2. Oceńcie krótko warunki polityczne i społeczne, w jakich działali w Polsce, 

 w przedstawionym okresie przedstawiciele życia kulturalnego, politycznego  

i społecznego 

Grupa V 

1. Znajdźcie na wystawie swoją oś czasu i rozszyfrujcie daty na niej przedstawione. 

1989 – 1997 – 2004 – 2018 

2. Oceńcie krótko warunki polityczne i społeczne, w jakich działali w Polsce, 

 w przedstawionym okresie przedstawiciele życia kulturalnego, politycznego  

i społecznego. 

 



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

do tego jest korytarz przed salą wystawową). Przewidziany czas to 25 minut (5 minut na grupę). 

 

Część II 

Uczniowie dobierają się w pary i wykonują zadania zawarte w kartach pracy.  

Decyzja, czy każda para otrzymuje wszystkie zadania, czy wybrane karty należy do nauczyciela i zależy 

przede wszystkim od umiejętności i wiedzy uczniów. Przewidziany czas przeznaczony na zwiedzanie 

szczegółowe ekspozycji i wykonanie poleceń - 70 minut. 

 

 

KARTA PRACY I – NAUKI HUMANISTYCZNE, PRZYRODNICZE i ŚCISŁE 

Zadanie 1 

Wskaż trzech uczonych, którzy swoją pracą naukową najbardziej przyczynili się Twoim zdaniem do 

rozwoju nauki światowej. Uzasadnij swój wybór. 

Zadanie 2 

Scharakteryzuj wkład polskich matematyków i kryptologów w działania Wielkiej Koalicji  

w czasie II wojny światowej. 

Zadanie 3 

Wyjaśnij pojęcia: księga szkocka, płachty Zygalskiego 

 

 

KARTA PRACY II – POLITYKA 

Zadanie 1 

Wyjaśnij, w jaki sposób doświadczenia życiowe Rafała Lemkina wpłynęły na jego działalność 

polityczną po II wojnie światowej. Wymień  jego największe dokonania. 

Zadanie 2  

Wskaż 4 Polaków, którzy zdobyli w ostatnich dziesięcioleciach światowy rozgłos w polityce. Uzasadnij 

swój wybór. 

 

 

 



KARTA PRACY III – LITERATURA 

Zadanie 1 

 „Literatura polska się zglobalizowała”- w oparciu o przykłady twórczości 4 polskich autorów wyjaśnij 

tezę prof. Krzysztofa Pomiana. 

Zadanie 2 

Wyjaśnij, jak przeżycia osobiste z okresu II wojny światowej wpłynęły na twórczość pisarzy: Gustawa 

Herlinga – Grudzińskiego, Tadeusza Borowskiego, Józefa Czapskiego. Na czym polega ponadczasowe 

przesłanie ich dzieł? 

 

 

KARTA PRACY IV – MIĘDZYNARODOWA LISTA PAMIĘCI ŚWIATA UNESCO 

Zadanie 1 

Wybierz 3 obiekty związane z historią ludności polskiej i polskiej kultury pochodzące z czasów od XI do 

XIX wieku znajdujące się na liście UNESCO. Uzasadnij ich obecność na  Liście Pamięci. 

Zadanie 2 

Wymień obiekty z XX wieku, które znalazły się na Międzynarodowej Liście Pamięci Świata UNESCO. 

Wskaż przyczyny umieszczenia ich na Liście Pamięci. 

 

 

KARTA PRACY V – KULTURA 

Zadanie 1 

W oparciu o materiał wystawowy udowodnij tezę profesora Krzysztofa Pomiana:  

„…w stuleciu dzielącym nas od odzyskania niepodległości wkład kultury polskiej do kultury światowej 

był nieporównywanie większy niż w ciągu stu poprzedzających lat…” 

Zadanie 2 

Wyjaśnij przyczyny izolacji polskiej nauki i kultury w okresie okupacji i w czasach stalinizmu. 

Zadanie 3 

Wyjaśnij, dlaczego emigrację w okresie PRL-u można porównać do Wielkiej Emigracji  po powstaniu 

listopadowym. 

 

 



Zadanie 4 

Wyjaśnij okoliczności powstania „Polskiego Requiem” Krzysztofa Pendereckiego. Podaj komu jest 

dedykowana 10 część dzieła pt. „Lacrimosa” 

 

KARTA PRACY VI - KRZYŻÓWKA 

Hasła ukrywają nazwiska osobistości polskiej kultury prezentowanych na wystawie. Wpisz rozwiązania do 

krzyżówki i odczytaj hasło. 

1. Kompozytor; po II wojnie św. jedna z oficjalnych postaci polskiej muzyki; po emigracji  w roku 1954 razem ze swoją 
twórczością stał się postacią zakazaną w kraju do 1977 roku. 

2. Artysta malarz XX-lecia międzywojennego, autor własnej koncepcji artystycznej – unizmu. 

3.  Lekkoatletka, siedmiokrotna medalistka igrzysk olimpijskich i dziesięciokrotna mistrzostw Europy. 

4. Współtwórca paryskiej kultury; jeden z nielicznych oficerów, którzy uniknęli śmierci w Katyniu. Autor dzieła „Na 
nieludzkiej ziemi”. 

5. Najwybitniejszy polski filozof II połowy XX wieku. 

6. Wybitny reżyser, laureat Oscara za całokształt twórczości. 

7. Aktor – legenda polskiego kina; zginął tragicznie na Dworcu Głównym we Wrocławiu. 

8. Aktorka – muza kina niemego, występowała w pierwszych polskich produkcjach filmowych, później gwiazda kina 
berlińskiego i Hollywood. 

9. Jeden z członków grupy polskich kryptologów – autorów złamania szyfru „Enigma”. 

10. Słynny rzeźbiarz, większość jego prac nawiązuje do wydarzeń Holocaustu, np. instalacja „How it is”. 

11. Polska sprinterka XX-lecia międzywojennego, złota medalistka igrzysk olimpijskich w Los Angeles  w 1932 roku. 
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Podsumowanie: 

Dokończ zdanie (runda ustna): 

na wystawie zaskoczyło mnie….  

nie wiedziałam/em o…..  

chciałbym/chciałabym dowiedzieć się więcej…  

 

Uwagi do realizacji: 

Nauczyciel może dokonać swobodnego wyboru pytań i skonstruować własną kartę/y pracy  

w zależności od potrzeb, wieku i przygotowania merytorycznego uczniów.    

Uczniowie mogą losować poszczególne pytania i szukać na nie odpowiedzi indywidulanie a następnie 

podzielić się zdobytymi informacjami podczas podsumowania zajęć.    

Krzyżówka może być formą notatki. 

 

Przykładowe zadanie domowe: 

(…)Maszyna szyfrująca Enigma, długopis Wałęsy, którym podpisywał Porozumienia Sierpniowe, 

dzwoneczek Donalda Tuska, prezent od Hermana Van Rompuya z okazji wyboru na przewodniczącego 

Rady Europejskiej (żeby miał czym uciszać burzliwe debaty głów państw), abakan Magdaleny 

Abakanowicz, statuetka Oscara Andrzeja Wajdy, górskie buty Karola Wojtyły, czy walizka Witolda 

Gombrowicza są punktem wyjścia do opowieści o ludziach(…) 

Źródło http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,23977221,dlugopis-walesy-dzwoneczek-donalda-tuska-

wystawa-o-tym-co.html 

Stwórz opowieść o wybranej postaci przez pryzmat wybranego artefaktu znajdującego się na wystawie. 

 


