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Temat: Osiągnięcia II Rzeczypospolitej

                notatka do przeczytania

      Osiągnięcia kultury i  gospodarki II  Rzeczypospolitej zasługują na wysoką
ocenę.  W  dziedzinie  politycznej  bilans  wypada  mniej  pomyślnie.  Niemożliwe
okazało  się  nawiązanie  dobrosąsiedzkich  stosunków  z  większością  sąsiadów.
Niemcy i ZSRS kwestionowały niepodległość i integralność terytorialną Polski, a
relacje z Czechosłowacją i Litwą paraliżowały konflikty terytorialne, przy czym
żadna ze stron nie była skłonna do ustępstw. Nie udało się stworzyć rozsądnej i
skutecznej polityki łagodzącej konflikty narodowościowe. Mniejszości narodowe
korzystały z pełni praw konstytucyjnych, czego wyrazem była nieskrępowana –
pod warunkiem że  nie  łamała  prawa –  działalność  kulturalna  i  polityczna  oraz
swoboda wyznania.
        Bardzo dobrze rozwijało się szkolnictwo akademickie. W 1939 r. w Polsce
działały trzydzieści dwie wyższe uczelnie.
       W grudniu 1932 r. Rejewski odczytał szyfry nadawane przez „Enigmę” –
niemiecką maszynę szyfrującą 
     Ludwik  Hirszfeld,  wybitny  mikrobiolog  zajmujący  się  badaniami  krwi,
wprowadził oznaczenia poszczególnych grup: A, B, AB, 0. W dziedzinie techniki
sukcesami  szczyciło  się  grono  znakomitych  inżynierów  ze  Stefanem Bryłą  na
czele oraz konstruktorów lotniczych, np. twórców serii kilkunastu udanych modeli
samolotów  sportowych  RWD  czy  najnowocześniejszego  na  kontynencie
bombowca PZL-37 „Łoś”.
         Powstała sieć bibliotek szkolnych i publicznych oraz Biblioteka Narodowa w
Warszawie. Działały stowarzyszenia propagujące rozwój oświaty – Polska Macierz
Szkolna,  Towarzystwo Szkoły Ludowej,  uniwersytety ludowe i  robotnicze oraz
liczne  placówki  kulturalne,  m.  in.  towarzystwa  przyjaciół  sztuk  pięknych  i
naukowe (Polska Akademia Umiejętności). 
     Najpopularniejszą  dziedziną  pozostała  literatura;  wielkim  sukcesem  była
Nagroda Nobla, którą w 1924 r. otrzymał Władysław Reymont za powieść Chłopi.
Znakomicie  rozwijała  się  poezja,  reprezentowana  przez  kilkanaście  grup
poetyckich.  Najpopularniejsi  twórcy  –  Julian  Tuwim,  Jan  Lechoń,  Kazimierz
Wierzyński,  Antoni  Słonimski,  Jarosław  Iwaszkiewicz  –  należeli  do  grupy
Skamander.  Poeci  awangardowi  byli  skupieni  w tzw. Awangardzie  krakowskiej,
Awangardzie lubelskiej, w której talentem wyróżniał się Józef Czechowicz, oraz
wileńskiej  grupie  Żagary,  gdzie  debiutował  Czesław  Miłosz.  Wybitnie
wszechstronny Stanisław Ignacy Witkiewicz 



        Duże osiągnięcia miało polskie kino i teatr. Powstawały zabawne po dziś
dzień komedie, widowiskowe dzieła o tematyce historycznej (np. Kościuszko pod
Racławicami)  czy  melodramaty  (słynna  Trędowata,  zrealizowana  na  podstawie
poczytnej wówczas powieści Heleny Mniszkówny). Wielką popularnością cieszyli
się aktorzy – amant filmowy Eugeniusz Bodo, komik Adolf Dymsza oraz aktorki –
Jadwiga  Smosarska,  Mieczysława  Ćwiklińska  i  występująca  głównie  jako
piosenkarka Hanka Ordonówna. 
  Praca domowa w ćwiczeniu
                           Pozdrawiam i czekam na zaległe prace


