
KLASA 7b 

- proszę przepisać notatkę do zeszytu przedmiotowego: 

T: Kultura polska na przełomie XIX i XX wieku. 

Cel: będę potrafił (a) wymienić najważniejsze informację związane z kulturą polską przełomu 

XIX i XX wieku. 

1. Kultura polska na przełomie XIX i XX wieku – najważniejsze informacje: 

- centrum kultury i nauki polskiej było w zaborze austriackim, 

- powstała w tym czasie Polska Akademia Umiejętności ( skupiała elitę naukową Polaków), 

- do głosu w Polsce doszli zwolennicy pozytywizmu, którzy krytykowali romantyzm, za 

najważniejszy cel uważali pracę organiczną i pracę u podstaw ( potrzeba nauki i gruntowego 

kształcenia całego społeczeństwa), 

- przedstawiciele pozytywizmu: Eliza Orzeszkowa ( autorka „Nad Niemnem”), Maria 

Konopnicka ( „Rota”), Henryk Sienkiewicz („Trylogia”, „Krzyżacy”), Bolesław Prus 

(„Lalka”, „Anielka”, „Faraon”), 

- istotną rolę w kształtowaniu i umacnianiu świadomości narodowej odgrywała historia. W 

tym czasie powstały dwie szkoły historyczne: 

 krakowska (uważali, że do upadku Rzeczpospolitej doprowadziły przywileje szlachty) 

 warszawska (uważali, że kultura szlachecka to tożsamość narodowa, a upadek Polski 

nastąpił przez sąsiadów), 

- rozwijało się malarstwo historyczne – Jan Matejko, Artur Grottger, Juliusz i Wojciech 

Kossak, 

- pojawił się na ziemiach polskich nowy nurt -modernizm – główne hasło to „sztuka dla 

sztuki”, działalność artystyczna miała stanowić wyłącznie cel sam w sobie, a nie pełnić 

funkcję użytkową ( jak wcześniej pozytywizm). Pozbawiona miała być idei narodowych, 

społecznych czy politycznych. W Polsce tę epokę nazwano „Młodą Polską”, 

- przedstawiciele „Młodej Polski”: Stanisław Przybyszewski (poeta), Jan Kasprowicz (poeta), 

Stefan Żeromski („Ludzie bezdomni”, „Syzyfowe prace”, „Przedwiośnie”), Władysław 

Reymont („Chłopi”), Stanisław Wyspiański („Wesele”). 

- na ziemiach polskich zaczęła się również rozwijać kultura masowa,  

 -ciekawostki, których nie trzeba przepisać:) 

* Stefan Żeromski przebywał w Gdyni. 

* Bolesław Prus był świadkiem na ślubie Stefana Żeromskiego. 

-proszę obejrzeć filmy: 

Się działo! Przewodnik po dziejach Polski – cz. III. XIX wiek. 

https://www.youtube.com/watch?v=Jnxe0bB3PPE  

Henryk Sienkiewicz życie i twórczość 

https://www.youtube.com/watch?v=WT-00lHhO04  

Pozdrawiam Jolanta Głodowska. 

https://www.youtube.com/watch?v=Jnxe0bB3PPE
https://www.youtube.com/watch?v=WT-00lHhO04


 

 


