
Klasa I b (HOT, TPS) 
-  technik hotelarstwa 

-  technik pojazdów samochodowych 
Przedmiot: wiedza o kulturze 

 

 

21.04.2020 r. (wtorek) 
Temat: Polska, Europa, świat – na straży dziedzictwa kulturowego. 
 
Poznam: 
- znaczenie pojęd: zabytek, święte miejsce, dziedzictwo kulturowe, świadectwa epoki, 
- funkcje zabytków w kulturze i sposoby ich ochrony, 
- inicjatywy przeciwdziałania postępującej degradacji kultury w życiu społecznym. 
- polskie zabytki wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 
 

ŚWIADECTWA EPOKI Każda epoka w rozwoju cywilizacji pozostawia po sobie mniej lub bardziej 

trwałe  ślady materialne: rzeczy. Są one dziełem rąk ludzkich i odzwierciedlają stan świadomości 

twórców. Są najstarszymi udokumentowanymi dobrami kultury, śladami istnienia ludzkości oraz 

materialnym dowodem ludzkiego myślenia. 

Przez ZABYTEK rozumie się dobro kultury posiadające wartośd nie tylko artystyczną, ale i historyczną. 

Nie tylko więc dzieła sztuki dawnej(architektura, malarstwo, rzeźba), ale także pamiątki historyczne, 

dzieła sztuki ludowej uznane mogą byd za dobra kultury, a tym samym za zabytki wymagające 

ochrony. 

ŚWIĘTE MIEJSCA to w kulturze narodu nie tylko miejsca związane z religią, ale też upamiętniające 

ważne dla tego narodu wydarzenia, związane z dniami chwały i klęski, zwycięstw i cierpienia ( np. 

pole bitwy pod Grunwaldem, Grób Nieznanego Żołnierza, obóz zagłady w Oświęcimiu…) 

Tam, gdzie dorobek przeszłości traktowany jest jako cenne dziedzictwo, występuje też troska o losy 

tego dorobku i zachowanie jego trwałości. Najcenniejsze zabytki materialne z przeszłości narodu są 

chronione w muzeach, archiwach, skarbcach.  

Ustawodawstwo polskie określiło zasady obejmowania ochroną ze strony paostwa zarówno obiekty 

kultury materialnej, krajobrazu kulturowego, jak i miejsca historyczne. Podstawą formy tej ochrony 

jest wpis do rejestru zabytków. 

Od 1994 roku w prowadzono też nową formę ochrony: pomniki historii. Zabytki, zespoły zabytkowe 

lub całe zespoły kulturowe- na wniosek Ministra Kultury- mogą byd uznane za pomniki historii. 

Lista Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego – to lista obiektów objętych szczególną 

ochroną międzynarodowej organizacji UNESCO, Filii ONZ, ze względu na ich unikatową wartośd 

kulturową bądź przyrodniczą dla ludzkości. O objęciu danego obiektu ochroną UNESCO decyduje 

szereg kryteriów (kulturowe , przyrodnicze). 



Zadanie: 

Proszę odszukad i wypisad polskie obiekty znajdujące się na liście UNESCO 


