
 
 

 

 

 

 

SCENARIUSZ LEKCJI DLA LICEALISTÓW 

galeria Art Stations / Stary Browar 

28.11.2014 – 28.02. 2015  

   

      



 
 PRZEDMIOT 

Wiedza o kulturze 

 

     ETAP EDUKACYJNY 

Liceum 

 

     CZAS TRWANIA   

90 minut 

 

    ZAGADNIENIA I CELE LEKCJI: 

 doświadczenia życia tuż po wojnie 

 człowiek w sytuacji granicznej 

 przepracowywanie przez artystów traumy wojennej 

 oddziaływanie wojny na kulturę 

 tematyka przesiedleń po II wojnie światowej 

 umiejętność osadzania historii indywidualnej wobec historii globalnej 

 umiejętność rozpatrywania tragedii jednostki wobec historii 

 umiejętność znajdowania wspólnych tropów interpretacyjnych pomiędzy różnymi dziełami sztuki 

 umiejętności łączenia tekstu z obrazem wizualnym 
 



 
    PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

 Zajęcia mogą zostać zrealizowane przez nauczyciela jako odrębna jednostka lekcyjna z wykorzystaniem kart pracy. Po krótkim 

wprowadzeniu w tematykę wystawy nauczyciel przedstawia sylwetkę Andrzeja Wróblewskiego. Postać artysty może zostać 

połączona z takimi zagadnieniami jak: doświadczenia życia tuż po wojnie, sztuka społeczna, interpretowanie sztuki, 

przepracowywanie przez artystów traumy wojennej, oddziaływanie wojny na kulturę. Interpretowanie poszczególnych prac pozwoli 

na zetknięcie uczniów z tematami i pytaniami jakie stawia artysta w swoich obrazach, a tym samym będzie stanowić samodzielną 

próbę odpowiedzi na nie. Jego samodzielna praca ma polegać na próbie interpretacji twórczości Wróblewskiego i wykorzystaniu 

wiedzy zdobytej w trakcie dotychczasowej nauki. 

 

    WSTĘP DO ZAJĘĆ 

Podstawą do powstania scenariusza lekcji jest wystawa odbywająca się w galerii Art Stations „DE. FI. CIEN. CY– Andrzej 

Wróblewski, René Daniëls, Luc Tuymans”. Na ekspozycji można znaleźć prace na papierze Wróblewskiego z lat 1949-57, Daniëlsa 

powstałe od początku lat 80-tych do roku 1987, i Tuymansa – od końca lat 70-tych do dziś. Na drugim poziomie galerii znajduje się 

również mural, który Luc Tuymans wykonał specjalnie na wystawę.  

Koncepcja kuratorska koncentruje się na założeniu, że – pomimo różnych kontekstów społeczno-politycznych, kulturowych i 

pokoleniowych – na prace pozornie niezwiązanych ze sobą artystów można spojrzeć tak, żeby odkryć w nich niespodziewane 

zbieżności. Głównym pojęciem związanym z twórczością i z życiem artystów jest trauma. Szczególny wyraz znajduje ona w 

przypadku Andrzeja Wróblewskiego. II wojna światowa, doświadczenia przesiedlenia czy socrealizm to główne czynniki 

historyczne, które odcisnęły piętno na jego twórczości. Wg kuratora Ulricha Loocka prace Wróblewskiego naznaczone są podwójną 

traumą – traumą wojny i traumą związaną ze stalinizmem. 

 



 

 

Andrzej Wróblewski (1927-1957) 

 



 
Andrzej Wróblewski jest powszechnie uważany za najważniejszego artystę w powojennej Polsce. Urodził się w 1927 roku, a 
zaczął tworzyć samodzielnie w 1948. W 1950 roku Wróblewski porzucił swój styl i podporządkował się wytycznym realizmu 
socjalistycznego. W 1955 roku – po śmierci Stalina i w atmosferze odwilży politycznej – Wróblewski, głęboko rozczarowany 
komunizmem, porzucił socrealizm i powrócił do stylu z lat 1948-49. Zmienił jednak podejście, skupiając się na płaszczyźnie obrazu 
rozumianej jako pole działania malarskiego. Tworzył nieprzerwanie do śmierci w 1957 roku, i zostawił po sobie liczne prace, przede 
wszystkim na papierze. 
 
Najambitniejszym projektem Andrzeja Wróblewskiego z lat 1948-49 jest seria Rozstrzelań, opartych na osobistych i zbiorowych 
wspomnieniach nazistowskich zbrodni wojennych. Jedna z prac pokazywanych na wystawie DE. FI. CIEN. CY odnosi się do tego 
cyklu. Szkic do Rozstrzelania surrealistycznego (Rozstrzelanie VIII) został namalowany realistycznie, a jednak nie przedstawia 
sceny tak, jak mogła naprawdę wyglądać. Ukazuje ciała z nieprawidłowo połączonymi członkami oraz cienie padające w różnych 
kierunkach. Pokazanie głęboko zwichrowanego stanu rzeczy, jak gdyby zawiodły nawet prawa natury, świadczy o niemożliwości 
przedstawienia strasznej rzeczywistości – ani okrucieństwo oprawców, ani cierpienie ofiar nie są na obrazie obecne 
 
W latach 1948-49 Wróblewski stworzył obrazy, które na różne sposoby odgrywają dramat zniszczenia, ukazują ślepotę świadków i 
fiasko malarstwa. Maluje akwarelę przedstawiającą pocięte ryby z odciętymi głowami, która prowadzi go następnie do namalowania 
Obrazu na temat okropności wojennych (Ryby bez głów); maluje motorniczego kierującego tramwaj w pustkę, maluje zatopione 
miasto i rozgwieżdżone niebo: metafory ziemskich katastrof i obojętności wszechświata. Praca z serii obrazów o kosmosie nosi tytuł 
Treść uczuciowa rewolucji. Pojęcie „rewolucji” może się odnosić zarówno do rewolucji rosyjskiej, jak i do obrotów ciał niebieskich. 
Rzeczy obracają się w górę, w dół, i dookoła własnej osi, nie ma żadnej stabilności. Wróblewski opisuje ten stan głębokiej 
niestabilności w krótkim okresie wciśniętym pomiędzy wojenną katastrofę a zaprowadzenie w Polsce nowego porządku 
społecznego. 
 
Prace Wróblewskiego z okresu odwilży naznaczone są podwójną traumą – traumą zbrodni nazistowskich i traumą klęski modelu 
komunistycznego. Gdy Wróblewski porzucił socrealizm i powrócił do stylu z lat 1948-49, powróciły motywy kierowcy autobusu i 
motorniczego, pojawiły się też nowe: ciało posegmentowane, osoba zmieniająca się w krzesło, portrety z niepokojącymi plamami 
farby, czy ciało bez organów, pełne szpar, które można zinterpretować jako blizny. Ukazywany przez artystę „rozpad” nie jest tylko 
losem jednostki czy ludzkości, ale również rozpadem wkraczającym w sztukę, w której artysta zadaje sobie pytanie, czy za 
pośrednictwem obrazu jest w stanie mówić o okropnościach wojennych.  
 

 (z tekstu kuratora U. Loocka) 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KARTY PRACY 
 

 



 
 
 
CYKL ROZSTRZELANIA 
 
 

 

 

 



 
OPIS:   

Szkic należy do cyklu przedstawień z serii Rozstrzelań. Bardzo często z pojawiająca się tematyką wiązana jest historia z życia artysty. W roku 

1941 jako czternastoletni chłopiec Andrzej Wróblewski był świadkiem śmierci ojca, który zmarł w wyniku ataku serca podczas rewizji wojsk 

sowieckich w mieszkaniu rodziny Wróblewskich w Wilnie. Niedługo później, w roku 1949, Andrzej Wróblewski namalował cykl ośmiu obrazów 

przedstawiających rozstrzelania i egzekucje. Na obrazach z tej serii często pojawia się sylwetka chłopca, przypominająca o wojennej traumie 

malarza. Ciekawe jest to, że w rozstrzelaniach przemycany jest jeszcze jeden osobisty wątek związany z artystą – charakterystyczna 

marynarka, którą nosił zazwyczaj artysta (marynarka z wąskimi klapami, uszyta z materiału płóciennego, stąd łamliwego) i którą szkicował w 

wielu studiach do Rozstrzelań. 

 

 



 
ZADANIA: 

1) Porównaj szkic z obrazem powyżej. Zastanów się, jakie różnice występują w przestawieniu i czy mają one znaczenie w sile przekazu? 

Które z nich jest dla Ciebie bardziej emocjonalne? Czy użyty przez artystę kolor niebieski może mieć tu jakieś znaczenie? 
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2) Spójrz na zestawienie prac powyżej i porównaj obrazy. Wymień różnice i zastanów się, jak wpływają one na Twoją interpretację tych 

przedstawień? 
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3) W tytule pracy pokazywanej na wystawie w galerii Art Stations znajduje się ważny element, który związany jest z kompozycją obrazu. 

Artysta zatytułował prace: Szkic do Rozstrzelania surrealistycznego (Rozstrzelanie VIII). Jak sądzisz, które elementy w obrazie 

wskazują, że mamy do czynienia z surrealizmem? 
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4) W książce jakiego polskiego autora głównym bohaterem jest były partyzant, ukazany w rzeczywistości powojennej?  Podpowiedź: Na 

utwór składają się wyrywkowe, nie powiązane ze sobą sceny z jego życia o charakterze realistycznym i surrealistycznym. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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 Podpowiedź 

Surrealizm, oznacza kierunek w sztuce obejmujący wszystko to, co oderwane od rzeczywistości, nadrealne. Słowo zostało zaczerpnięte z 

języka francuskiego (surrealisme).  

 

POĆWIARTOWANE RYBY 

 



 
 
 

OPIS:   

Motyw ryb pojawia się w twórczości Andrzeja Wróblewskiego bardzo często. Wielokrotnie fgura ryby była w sztuce odczytywana jako 
chrześcijański symbolu życia i odrodzenia – znaczenie to w obrazach przez Wróblewskiego zostaje odwrócone i zanegowane, ponieważ 
wizerunki poćwiartowanych ryb stanowią obraz śmierci i totalnej zagłady. 
 
ZADANIE: 

1) Porównaj obraz powyżej z serią obrazów Rozstrzelanie z poprzedniego zadania. Jak sadzisz, czy obrazy te mówią o tym samym? 
Dlaczego artysta zdecydował się użyć w tym przedstawieniu ryb? 
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OBRAZY Z SERII SZOFER AUTOBUSU 
 
OPIS:   

To prace Andrzeja Wróblewskiego powstały już prawdopodobnie w latach 50tych, a więc w momencie kiedy artysta porzuca socrealizm i wraca 
do swojego stylu z lat 1948-49.Głównym motywem na nich jest postać szofera autobusu, który prowadzi pojazd. Ciekawe jednak jest to, że jego 
postać zjaduje się po prawej stronie autobusu, niewidoczni również są pasażerowie oraz kierunek jazdy. Prace te mają bardzo duży potencjał 



 
odniesień społecznych, Wróblewski był mocno zaangażowany w socrealizm wierząc w jego propagandowe ideały. Umiejscowienie samotnego 
kierowcy w autobusie pokazuje rozczarowanie Wróblewskiego okresem stalinizmu, który miał popchnąć Polskę na drogę rozwoju i którego 
głównymi hasłami propagandowymi było: podążanie do przodu i progres. Bardzo ważne jest w tym przedstawieniu, że kierowca Wróblewskiego 
zmierza donikąd bez widocznego celu podróży i bez ukazanych współtowarzyszy. 
 
 

ZADANIE: 

1) Porównaj dwa obrazy poniżej: zastanów się czym się one różnią i jaki ma to wpływ na interpretację obrazu. 
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Podpowiedź 

Socrealizm – socrealizm jest kierunkiem w sztuce współczesnej, to sztuka propagandowa, jej głównym celem nie są wartości artystyczne, ale 

umacnianie i popularyzacja pozycji władzy. Nazwa stanowi zbitek dwóch słów: „socjalizm” i „realizm”. Socrealizm to zatem „realizm 

socjalistyczny”. Jego podstawowym założeniem było stosowanie w sztuce stylu realistycznego, zrozumiałego dla masowego, niekoniecznie 

wykształconego odbiorcy oraz zawarcie w dziele socjalistycznych treści. Tematyka prac malarskich i rzeźbiarskich obejmowała przedstawienia 

pracy na budowie, na roli,, w fabrykach, sceny pochodów czy portrety komunistycznych przywódców. Wróblewski jest przykładem twórcy, który 

świadomie zdecydował się na uczestnictwo w socrealizmie, wierząc w jego potencjał powszechnego odbioru w społeczeństwie. 

 

INNE TEMATY Z HISTORII POWOJENNEJ POLSKI  
 

OPIS:   

Wstrząsające doświadczenia wojny, takie jak przemoc, terror i okrucieństwo, sprawiły, że artysta nie był już tym samym człowiekiem. Zmieniło 

się również społeczeństwo, a razem z nim sztuka. Jej przedwojenne ideały utraciły sens wobec tragedii ludzkości, która rozegrała się na 

ziemiach polskich, a Polacy byli jej świadkami i ofiarami. Pierwsza połowa XX wieku obfitowała w przykłady sztuki propagandowej, 

wykorzystywanej przez systemy totalitarne do zdobycia i ugruntowania władzy. Sztuka ta posługiwała się językiem realistycznym, najbardziej 



 
odpowiednim do przekazywania treści ideologicznych masowemu odbiorcy, a przedstawianą przez nią rzeczywistość cechował idealizm, 

którego celem było stworzenie pozytywnego obrazu świata, budowanego przez władzę totalitarną. 

Po II wojnie światowej władze komunistyczne Polski oraz Stalin dążyli do utworzenia państwa jednolitego narodowo. Realizując postanowienia 

konferencji w Poczdamie (17.07.1945) o tzw. Ziemiach Odzyskanych, między rządem polskim a ZSRR zawarto umowy, które regulowały 

przesiedlenia ludności polskiej z ziem, które w wyniku przesunięcia granic znalazły się na terenach należących do ZSRR. Transporty z 

repatriantami ze wschodu miały zazwyczaj charakter przymusowy i odbywały się w bardzo trudnych warunkach. Sytuacja ta dotknęła również 

nastoletniego Andrzeja Wróblewskiego, który wraz z matką i rodzeństwem, wraz z grupą repatriantów z Wilna, przenieśli się do Krakowa. 

Niedługo potem, jako student ASP, artysta maluje realistyczny obraz „Dworzec na ziemiach odzyskanych”. Tematyka kolejnych obrazów 

Wróblewskiego pokazuje rosnące w siłę zaangażowanie artysty w przemiany polityczne, powstają takie obrazy jak „3x TAK”, „Poczekalnia - 

biedni i bogaci”, "Fajrant w Nowej Hucie". 

 

ZADANIE: 

1) Porównaj dwa obrazy poniżej: zastanów się, jakie tematy pojawiają się na przedstawieniu. Czy sposób malowania jest w obu 

przypadkach identyczny? Który z obrazów bardziej do Ciebie przemiawia i dlaczego? 
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NA KONIEC 

 

OPIS:   

„…Moje zadania jako malarza pojmuję w sposób następujący: 

1. Staram się, żeby obraz działał jak najsilniej, to znaczy, żeby przyciągał wzrok i zmuszał patrzącego do określonych przeżyć. 

2. Chciałbym, żeby obraz działał jednoznacznie, to znaczy, żeby sama treść przeżycia u widza była taka, o jaką mi chodziło, żeby była u 

różnych widzów jednakowa. 



 
3. Stwarzam w sobie samym takie warunki psychiczne, aby wykonany obraz działał optymistycznie. (…) 

4. Ponieważ, organizując pracę, mogę dysponować zakres materiału obserwacyjnego – staram się czerpać z najpospolitszego życia, 

wspólnego jak największej liczbie ludzi. Pracuję więc nad najcodzienniejszymi zjawiskami (niebo, domy, ryby), najpopularniejszymi barwami, 

nad nastrojami najpotrzebniejszymi (poczucie siły, wesołości), wreszcie nad najbardziej podstawowymi formami”. 

 Cyt. za: Andrzej Wróblewski nieznany, red. J. Michalski, Kraków 1993, s. 95 

 

ZADANIE: 

1) Przeczytaj powyższy cytat Andrzeja Wróblewskiego i do każdego z punktów przyporządkuj jeden z jego obrazów (które znasz z 

poprzednich zadań lub z wystawy). Uzasadnij dlaczego wybrałeś takie przedstawienia a nie inne. 
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