
Proponowane tematy lekcji muzealnych w Piastowskim Archiwum Miejskim 

prowadzącym Muzeum Miasta Piastowa 

 

1. Historia Piastowa oraz piastowskiego herbu 

Poruszamy tematykę związaną z powstaniem Utraty oraz Żdzar. Ukazujemy ich rozwój                               

od XIX wieku do chwili obecnej. Przedstawiamy jak doszło do procesu zmiany nazwy na Piastów. 

Omawiamy utworzenie Gminy Piastów (1930 r.) oraz Miasta Piastów (1952 r.). Opowiadamy                             

jak doszło do powstania herbu miejskiego 

Forma lekcji: pogadanka oraz prezentacja multimedialna. 

2. Historia przemysłu w Piastowie 

Prezentujemy historię powstania Zakładów Akumulatorowych „Tudor” oraz Zakładów 

Kauczukowych „Piastów” oraz ich transformację w ZAP oraz „Stomil”. Przedstawiamy cykl 

produkcji akumulatora oraz jego wpływ na środowisko naturalne. Ukazujemy dbałość 

piastowskiego zakładu w proces ochrony środowiska. Wyjaśniamy dlaczego o Piastowie mówiło 

się, że jest miastem chemicznym. 

Forma lekcji: pogadanka oraz prezentacja multimedialna. 

3. Fryderyk Wilhelm Müller – dobrodziej Piastowa 

Przedstawiamy sylwetkę osoby, która założyła w Piastowie pierwsze fabryki, aktywnie uczestniczyła 

w życiu społecznym osady. Prezentujemy jego dokonania na polu kulturalno – sportowo – 

społecznym. Ukazujemy jego działalność w okresie wojennym oraz tragizm powojenny. 

Omawiamy wkład Fryderyka Müllera w rozwój Piastowa. 

Forma lekcji: pogadanka oraz prezentacja multimedialna. 

4. Historia Piastowa w zabytku zapisana  

Prezentujemy najważniejsze obiekty powstałe w Piastowie oraz osoby z nimi związane. Omawiamy 

historię willi Müllera, Białego Pałacu, Domu Rudolfa Szulca – pierwszego wójta, Czerwoniaków                 

i wieży ciśnień. Przedstawiamy ich funkcjonowanie od okresu powstania po dzień dzisiejszy. 

Forma lekcji: pogadanka oraz prezentacja multimedialna. 

5. Kultowy świat bajek naszych rodziców i dziadków 

Poruszamy tematykę powstania polskich bajek. Omawiamy ich przekaz oraz znaczenie                                 

w ówczesnych czasach w życiu dziecka. Prezentujemy najważniejsze wydarzenia związane z emisją 

telewizyjną.  

Forma lekcji: pogadanka oraz prezentacja multimedialna, prezentacja odbiorników z epoki. 

6. Historia prania 

Ukazujemy świat związany z czyszczeniem odzieży. Prezentujemy metody i przyrządy służące                    

do prania takie jak kijanki, tara. Prezentujemy pranie w pralce Frania. Opowiadamy do czego służył 

magiel oraz pokazujemy jego działanie.  

Forma lekcji: pogadanka oraz prezentacja multimedialna, prezentacja sprzętu z epoki. 



7. Legendy polskie 

Prezentujemy legendy i podania związane z Polską oraz najważniejszymi miastami. Opowiadamy 

historię ich powstania oraz formę przekazu na przestrzeni dziejów. 

Forma lekcji: pogadanka oraz prezentacja multimedialna. 

8. Dzieci w Powstaniu Warszawskim 

Omawiamy najważniejsze wydarzenia związane z wybuchem Powstania Warszawskiego. 

Ukazujemy sylwetki niektórych dzieci, które w tym trudnym okresie wyróżniały się szczególnym 

bohaterstwem i heroizmem płacąc najwyższą cenę za swoje patriotyczne postępowanie.  

Forma lekcji: pogadanka oraz prezentacja multimedialna. 

9. Działalność społeczna w Piastowie  

Prezentujemy historię i działalność piastowskich organizacji społecznych na przykładzie 

Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Związku Harcerstwa Polskiego. Ukazujemy działalność 

piastowskiej policji. 

Forma lekcji: pogadanka oraz prezentacja multimedialna. 

10. Historia piśmiennictwa 

Ukazujemy proces rozwoju piśmiennictwa na przestrzeni dziejów. Prezentujemy sposób 

przygotowania oraz pisania gęsim piórem. Omawiamy pisanie na maszynie oraz tworzenie kopii 

pisanych dokumentów. 

Forma lekcji: pogadanka oraz prezentacja multimedialna, prezentacja eksponatów z epoki) 

11. Historia fotografii 

Omawiamy historię związaną z utrwaleniem obrazu na nośniku. Prezentujemy rozwój                               

oraz znaczenie fotografii dla wielu gałęzi sektora gospodarki oraz dziedzin życia społecznego. 

Przedstawiamy sposoby oraz metody związane z zachowaniem dawnych fotografii. 

Forma lekcji: pogadanka oraz prezentacja multimedialna, prezentacja eksponatów. 

12. Historia telewizji i radia  

Ukazujemy historię działalności telewizji i radia, ich misję oraz przekaz w okresie PRL-u. 

Przedstawiamy zmiany jakie w tym okresie zaszły. Prezentujemy rozwój odbiorników telewizyjnych 

i radiowych oraz ich znaczenie w życiu człowieka. 

Forma lekcji: pogadanka oraz prezentacja multimedialna, prezentacja eksponatów z epoki. 

13. Rzemiosło dawniej i dziś 

Omawiamy dawne zawody, które w obecnej dobie rozwoju techniki i cyfryzacji stanowią niszę 

przemysłową. Ukazujemy działalność krawców, fryzjerów oraz ich manufaktur w okresie PRL-u. 

Przypominamy zapominane zawody: kowala, zduna, rymarza.  

Forma lekcji: pogadanka oraz prezentacja multimedialna, prezentacja eksponatów z epoki. 

14. Historia telefonu 

Przedstawiamy rozwój komunikacji społecznej na przykładzie telefonu. Ukazujemy jego rozwój                  

na przestrzeni wieków oraz w jaki sposób wpłynął na rozwój życia człowieka. 



Forma lekcji: pogadanka oraz prezentacja multimedialna, prezentacja eksponatów z epoki. 

15. Tradycje bożonarodzeniowe w kulturze polskiej 

Omawiamy jak obchodzono okres Bożego Narodzenia na przestrzeni dziejów. Ukazujemy tradycje 

bożonarodzeniowe. Przedstawiamy co było serwowane na polskim stole. Jak przystrajano dom                  

na święta oraz jak wykonywano ozdoby świąteczne. 

Forma lekcji: pogadanka oraz prezentacja multimedialna. 

16. Polska – Nasza Ojczyzna 

Omawiamy historię Polski na przykładzie kluczowych wydarzeń mających znaczenie                                     

dla potomnych. W sposób prosty i zabawny ukazujemy zmienność i koleje zawiłości historycznych, 

które opisują walory i symbolikę Rzeczypospolitej Polskiej.  

Forma lekcji: pogadanka oraz prezentacja multimedialna. 

17. Historia Polski w datach ukryta 

Omawiamy historię Polski w oparciu o najważniejsze wydarzenia oraz kalendarium dziejowe 

kształtujące postawy patriotyczne i obywatelskie u młodego pokolenia. Ukazujemy aspekty 

historyczne kształtujące naród w obliczu przeciwności losu.  

Forma lekcji: pogadanka oraz prezentacja multimedialna. 

18. Niepodległa Rzeczypospolita 

Omawiamy dojście Rzeczypospolitej do niepodległości po 123 latach wymazania ze światowych 

map. Ukazujemy dążenia do wyzwolenia oraz przypominamy przebieg zrywów narodowych,                 

które pozwoliły na obudzenie postaw patriotycznych i uzyskania niepodległości.  

Forma lekcji: pogadanka oraz prezentacja multimedialna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


