CZAS

ŚCIEŻKA SYMBOLICZNA

00:01:14

ŚCIEŻKA HISTORYCZNA ŚCIEŻKA
HISTORYCZNA
I WOJNA ŚWIATOWA

DATADATACZENIA
NA FILMIE
1914

Wybuch Wielkiej Wojny w 1914
roku zwraca przeciwko sobie
mocarstwa – Rosję, Niemcy i
Austrię, które 119 lat wcześniej
wymazały Polskę z map świata.
Przeciwko wojskom rosyjskim
walczą Legiony Polskie Józefa
Piłsudskiego.
00:01:36 POWSTANIE PAŃSTWA
Chrzest, symbolizowany przez
wodę i krzyż, to sakrament,
który pozwolił na włączenie
Polski do zachodnioeuropejskiej
cywilizacji.

POWSTANIE PAŃSTWA
Przyjęcie chrześcijaństwa w 966
roku decyduje o dalszych losach
Polski. Pod władzą dynastii Piastów
staje się ona trwałą częścią świata
cywilizacji zachodniej i kultury
europejskiej.

00:01:44 POWSTANIE PAŃSTWA
Orzeł bielik krążący nad głową
bohatera to przyszły symbol
państwa polskiego.
00:01:52 MOCARSTWO WARTOŚCI
Przestronna sala z potężnymi,
bogato zdobionymi kolumnami
symbolizuje potęgę I
Rzeczpospolitej – jednego z
najpotężniejszych państw
nowożytnej Europy. Kolumna z
elementami architektury
sakralnej różnych wyznań
symbolizuje wolność religijną.
Kodeksy i księgi na drugiej
kolumnie to poszanowanie
prawa i osiągnięcia naukowe.
Kolumna z kłosami zboża
oznacza dobrobyt oraz stabilną
sytuację gospodarczą dawnej
Polski.
00:02:05 LICZĄCA SIĘ SIŁA
Płaszcz koronacyjny Stanisława
Augusta Poniatowskiego
otoczony rzeźbami chorągwi
husarskich to nawiązanie do
potęgi militarnej wspierającej
władzę królewską.

MOCARSTWO WARTOŚCI
1385 r. Dzięki Unii z Litwą Polska
rośnie w siłę. Fundamentem
sukcesu Rzeczpospolitej Obojga
Narodów jest poszanowanie praw.
W XV- XVI w. państwo polskolitewskie jest jednym z największych
mocarstw gospodarczych i
militarnych Europy.

966

00:02:18

UPADEK
Długotrwałe i wyniszczające wojny
XVII wieku, kryzys władzy i
wewnętrzne konflikty inspirowane
przez sąsiednie państwa osłabiają
Rzeczpospolitą.

00:02:20

W 1772 roku Rosja wspólnie z
Prusami i Austrią dokonuje
pierwszego rozbioru ziem
Rzeczypospolitej, a w 1795 roku
doprowadza do zlikwidowania
państwa polskiego i podzielenia go
między trzy mocarstwa. Nad Polską
zamykają się kraty niewoli.

1795

00:02:30 UKRYTY NURT

WALKA O WOLNOŚĆ

1830

Widoczne na ścianach
płaskorzeźby to sceny z cyklu
grafik “Polonia” oraz „Lithuania”
Artura Grottgera. Obrazują one
zrywy niepodległościowe w
trakcie zaborów.
00:02:32 Wizerunki Fryderyka Chopina i
Adama Mickiewicza nawiązują
do polskiej kultury, która w
czasie zaborów stanowiła
spoiwo narodu.

Polacy nie godzą się z utratą
wolności. Kolejne pokolenia walczą
z bronią w ręku o odzyskanie
niepodległości (Powstanie
Listopadowe, Powstanie
Styczniowe).
Poeci, artyści i uczeni w kraju i na
uchodźstwie jak Mickiewicz,
Słowacki, Chopin, przekazują
potomnym tradycję walki o
odzyskanie utraconego państwa.

00:02:34 ISKRY BUNTU

1863

Scena z kowalami to
odtworzenie grafiki "Kucie kos"
Grottgera nawiązującej do
Powstania Styczniowego, które
miało ono decydujące znaczenie
dla kształtowania myśli
patriotycznej Józefa
Piłsudskiego.
00:02:40 PIERWSZA BRYGADA
Ustawienie żołnierzy
inspirowane jest pomnikiem
“Czwórki” autorstwa Jana
Raszki.

WALKA O NIEPODLEGŁOŚĆ
Ofiara i bohaterstwo legionistów
Józefa Piłsudskiego, którzy w
krwawych bojach przeciw armii
rosyjskiej dowiedli, że Polacy będą
walczyć o niepodległość, sprawiają,
że wielkie mocarstwa muszą uznać
ich prawa do własnego państwa.

1914

00:02:59

NIEPODLEGŁOŚĆ
Gdy w listopadzie 1918 r. kończy się
I wojna światowa, niepodległa
Polska wraca na mapę świata.

00:03:07 NIEPODLEGŁOŚĆ

1918

Piłsudski stoi przed murem w
kształcie obrysu Polski po
odzyskaniu niepodległości i
ustaleniu granic. Inspiracją dla
sceny był obraz Jacka
Malczewskiego “Brygadier Józef
Piłsudski”.
00:03:15

WOJNA Z ROSJĄ
Komuniści z Rosji chcą
narzucić swoje rządy w całej
Europie.
W 1920 roku pod Warszawą w 18tej najważniejszej bitwie w historii
świata zwanej „Cudem nad Wisła”
Polacy rozbijają armię sowiecką i
ratują przed komunizmem nie tylko
swoją ojczyznę, ale i całą Europę.

00:03:28 WOJNA Z ROSJĄ
Smoki symbolizują armię
sowiecką. Inspirowane są
plakatem mobilizacyjnego "Do
broni" z 1920 r.
00:03:37 CZAS POKOJU
Ignacy Paderewki - artysta i
wybitny działacz na rzecz
niepodległości Polski, uczestnik
konferencji w Wersalu.
00:03:39 CZAS POKOJU
Notatki w tle to oryginalne
zapiski m.in Stefana Banacha z
“Księgi Szkockiej”. Matematycy
lwowscy - profesorowie i
studenci - zapisywali w niej
zagadnienia matematyczne
wymagające rozwiązania. Wiele
z nich do tej pory nie zostało
rozwiązanych.

CZAS POKOJU
Nastaje pokój. W ciągu 20 lat Polska
nadrabia zaległości stulecia w sferze
gospodarki, nauki i kultury.

1920

00:03:42

CZAS POKOJU
Pociąg Luxtorpeda, port w Gdyni i
Centralny Okręg Przemysłowy są
symbolami rozwoju gospodarczego
kraju. Rodzi się pokolenie z
systemem wartości zakorzenionym
w niepodległości.

00:03:41 CZAS POKOJU
Janusz Kusociński – lekkoatleta,
złoty medalista w biegu na
10 000 m w 1932 r,
zamordowany przez Niemców w
1940 roku.
00:03:46 II WOJNA
Samoloty nad biało-czerwoną
flagą symbolizują agresję
Niemiec i Rosji na Polski.

00:03:54

II WOJNA

1939 / 1944

Wybuch II wojny światowej
przerywa odbudowę państwa.
Polska znów broni się przed agresją
Niemiec i Rosji. Polacy walczą na
wszystkich frontach świata.
Dokonują heroicznych czynów w
imię odzyskania wolności i
poszanowania ludzkiej godności
KOMUNIZM
1945 r. Polska trafia pod okupację
Rosji na 50 lat. Wychowani na
ideałach niepodległościowych
Polacy nie ustają w wysiłkach, by
odzyskać możliwość
samostanowienia o sobie i swoim
państwie.

00:03:58

00:04:16 Orzeł jest efektem pracy
bohaterki filmu. Wykonana z
setek kartek papieru instalacja
jest symbolem 1000 letniej
historii Polski.

1979 r. Pielgrzymka Jana Pawła II
1980
daje Polakom wiarę w zwycięstwo i
przypomina im, że są narodem.
Powstaje 10-milionowy ruch
społeczny ,,Solidarność”, będący
wyrazem zdecydowanego sprzeciwu
wobec komunizmu i dążeń
niepodległościowych Polaków.
Związek Sowiecki rozpada się.
Polacy odzyskują państwo.
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