
                                                                                                                                                            Załącznik nr 4 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Historia kultury polskiej 

Nazwa w języku angielskim:  History of Polish Culture 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Filologia polska 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   I stopnia 

Rok studiów:   III 

Semestr:   5 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Roman Bobryk 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Roman Bobryk 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 
najważniejszymi etapami rozwoju i osiągnięciami 
kultury polskiej od jej początków do czasów 
współczesnych 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Student dysponuje podstawową wiedzą kulturoznawczą K_W12 

W_02 Student ma świadomość metodologicznej odrębności i spójności nauki o kulturze K_W06 

W_03 
ma podstawową orientację we współczesnym życiu kulturalnym Polski, 
instytucjach kultury i ich dokonaniach 

K_W13 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
posiada podstawową umiejętność posługiwania się aparatem pojęciowym z 

zakresu kulturoznawstwa 
K_U02 

U_02 
ma umiejętność wyszukiwania informacji bibliograficznych, podporządkowanych 

danemu problemowi badawczemu 
K_U04 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 z pietyzmem i znawstwem traktuje kulturalne dziedzictwo narodowe K_K02 

K_02 Stara się być nosicielem wzorowej polszczyzny K_K01 

Forma i typy zajęć:  Wykład – 15 godz., ćwiczenia – 15 godz. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

1. zainteresowanie kulturą Polski 

Treści modułu kształcenia: 

Jednostka realizujaca:                  Instytut Polonistyki i Neofilologii



 

1. Kultura polska w okresie przedchrześcijańskim  

2. Chrystianizacja Polski. Kultura polskiego średniowiecza: literatura, architektura. Kulturotwórcza 

rola Kościoła i Akademii Krakowskiej/Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

3. Dziedzictwo kulturowe polskiego renesansu 

4. Kultura szlachecka. Sarmatyzm. Kulturotwórczy wpływ dworów magnackich.  

5. Barok w kulturze polskiej. Polska na tle kultury europejskiej – podobieństwa i różnice/specyfika 

6. Kultura polska w dobie oświecenia. Obiady czwartkowe. Teatr i opera. Powstanie prasy. Wielkie 

założenia parkowo-architektoniczne. Klasycyzm w architekturze – Polska i najbliższa okolica. 

7. kultura polska w dobie napoleońskiej i okresie powstań. Rozwój mieszczaństwa. Pauperyzacja 

szlachty i powstanie inteligencji. Biżuteria narodowa w dobie powstania styczniowego 

8. Kultura okresu I wojny światowej o II Rzeczypospolitej: malarstwo, teatr, architektura i kultura 

popularna (kawiarnia i kabaret jako instytucje kultury).  

9. kultura polska w okresie II wojny światowej. Straty materialne i niematerialne.  

10. Socrealizm po polsku  

11. film polski – kinematografia dwudziestolecia międzywojennego i okresu powojennego 

12. polska muzyka poważna i rozrywkowa – nurty, wykonawcy, instytucje/festiwale 

13. malarstwo polskie XIX i XX wieku 

14. polska rzeźba wieku XX. 

15. kierunki i osiągnięcia architektury polskiej XX wieku 

16. instytucje kulturalne dawniej i dziś 

17. polska kultura ludowa 

Literatura podstawowa: 

1. A. Bruckner, Dzieje kultury polskiej. T. 1-3. (dowolne wydanie) 

2. M. Bogucka, Dzieje kultury polskiej do 1918 roku. Wrocław 1991. 

3. Historia filmu polskiego. T. 1-6. Warszawa 1974-1994. 

4. J. Tazbir, Kultura polskiego baroku. Warszawa 1986 (lub inne wydania) 

Literatura dodatkowa: 

1. T. Barucki, Architektura Polski. Warszawa 1985. 
2. A. Idzikowska-Czubaj, Rock w PRL-u: o paradoksach współistnienia. Poznań 2011. 
3. K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian. T. 1-2. (dowolne wydanie) 
4. J. Tazbir, Kultura szlachecka w Polsce: rozkwit, upadek, relikty. Poznań 2002. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład: „klasyczny” wykład z wykorzystaniem technik audiowizualnych.  

Ćwiczenia: pogadanka heurystyczna, analiza tekstu naukowego i artystycznego. Przewiduje się również wizyty w 
muzeach i/lub instytucjach kulturalnych. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty zostaną sprawdzone na podstawie pracy zaliczeniowej przygotowanej na koniec semestru. Na ocenę wpływa 
też aktywność w trakcie zajęć. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności nieusprawied-
liwione).  

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na pracy zaliczeniowej przygotowanej na koniec semestru.  

Zaliczenie ćwiczeń – na podstawie obecności i aktywności w trakcie zajęć. 

 



Bilans punktów ECTS*: 

Udział w ćwiczeniach 15 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 15 godz. 

Udział w wykładach 15 godz. 

Przygotowanie pracy zaliczeniowej 29 godz. 

Udział w konsultacjach przedmiotu  1 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

 3 ECTS 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

 


