Lekcja

II Rzeczpospolita była czasem rozkwitu kultury i sztuki. To wtedy narodziło się
i wychowywało nowe pokolenie poetów i pisarzy, tworzyli też nadal (często zaś
przeżywali złoty okres twórczości) znamienici polscy twórcy. Wystarczy wymienić tu
tylko takie osoby jak Władysław Reymont, Witkacy, Bolesław Leśmian, Julian Tuwim,
Jan Brzechwa i wielu innych. Był to złoty czas polskiej bohemy artystycznej.

Temat: Osiągnięcia II Rzeczypospolitej.
1. Literatura II Rzeczpospolitej
a. Julian Tuwim
b. Antoni Słonimski
c. Jarosław Iwaszkiewicz
d. Tadeusz Boy-Żeleński
e. Witold Gombrowicz
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2. Sztuki plastyczne
a. twórczość Stanisław Ignacego Witkiewicza
b. malarstwo Józefa Pankiewicza
Do wielkich sukcesów II Rzeczypospolitej niewątpliwie
należą reformy ujednolicające prawo, administrację i
wzmacniające gospodarkę Rzeczpospolitej.
Wprowadzenie nowej waluty (polski złoty), stworzenie
Banku Polskiego, ujednolicenie szkolnictwa i
administracji, kodyfikacja prawa, wreszcie ambitny Plan
Czteroletni i budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego
i Gdyni są osiągnięciami, jakie należy uznać za duży
sukces.
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3. Kultura masowa
a. działalność Polskiego Radia – od 1926 r.
b. kinematografia
– Adolf Dymsza
– Eugeniusz Bodo
– Pola Negri
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c. muzyka popularna – Jan Kiepura
d. Sport
– Janusz Kusociński
– Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura
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2. Rozwój nauki w II Rzeczpospolitej
a. lwowscy matematycy:
– Stefan Banach
– Hugo Steinhaus
b. biochemia
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– Kazimierz Funk – badania nad witaminami
– Ludwik Hirszfeld – twórca podstaw nauki o grupach krwi
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c. Bronisław Malinowski – światowej sławy etnograf – badania na Nowej
Gwinei
d. Władysław Tatarkiewicz – historyk filozofii
e. Tadeusz Kotarbiński – filozof – zajmował się teorią poznania, logiką i etyką
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Państwo polskie odnosiło również sukcesy na polu naukowym. Wraz z rozwojem przemysłu
dochodziło do jego szybkiej modernizacji, wdrażano nowe technologie i urządzenia.
Zamówienia wojskowe pozwalały konstruktorom na tworzenie nowych, bardzo nowoczesnych
typów broni i uzbrojenia, które jednak nie zawsze mogły zostać wdrożone do masowej
produkcji, ze względu na trudności gospodarcze. Triumfy święcili również konstruktorzy
cywilni, między innymi lotniczy – słynni polscy piloci i technicy, Franciszek Żwirko i Stanisław
Wigura byli twórcami serii samolotów RWD, które wygrały wszystkie najważniejsze zawody
lotnicze w Europie.
Niestety, aż do końca II RP nie udało się rozwiązać problemów mniejszości narodowych. II
Rzeczpospolita była państwem wielonarodowym, z dużą mniejszością ukraińską, białoruską,
żydowską i niemiecką.
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