


Niniejsze materiały edukacyjne zostały stworzone na podstawie wystawy „Disco 
Relaks” powstałej w ramach projektu „Rzeczy kultowe” w Państwowym Muzeum 
Etnograficznym w Warszawie w roku 2019.

Traktujemy fenomen disco polo jako zjawisko kulturowe, które może stanowić 
część opowieści o nas samych. W tym wzbudzającym wiele emocji gatunku 
muzycznym i jego kulturowym kontekście upatrujemy olbrzymi potencjał 
edukacyjny włączający mnóstwo dziedzin – od kultury popularnej, rozrywki           
i show-bussinesu przez zagadnienia z zakresu estetyki, nauk społecznych,                           
po historię Polski, zwłaszcza po roku 1989. 

Dla lepszego poznania tematu oraz przygotowania do proponowanych aktywności 
zachęcamy do zapoznania się z wystawą oraz materiałami merytorycznymi 
przygotowanymi do wystawy –  wstępem do wystawy, opisami poszczególnych 
rozdziałów, materiałami wizualnymi, nagraniem audiodeskrypcji oraz filmem       
w polskim języku migowym.

Wspólnie stańmy przed wyzwaniem interpretacji niezwykłych zjawisk 
współczesnego świata i w rytmie disco polo zadajmy sobie pytania, które mogą 
pomóc odkryć samych siebie.

Producent: Patroni medialni:Dofinansowanie:
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OŚ CZASU

1966

1963

1977

1984

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Pierwsza Gala Piosenki Popularnej i Chodnikowej 
w Sali Kongresowej PKiN

Pierwsza kaseta Shazzy pt. „Sex Appeal” 

Telewizja Polsat emituje pierwszy odcinek 
programu „Disco Relax” 

W Koszalinie startuje Ogólnopolski Festiwal 
Muzyki Disco Polo
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ZADANIE
do str. 1

TWORZENIE MAPY MYŚLI

Zapiszcie na karteczkach samoprzylepnych 5 skojarzeń z latami 90. W ten sposób 
spróbujemy rozpoznać stan naszej wiedzy i wyobrażeń o wspomnianej dekadzie.

Zapisane kartki przyklejcie na tablicy, bądź ścianie, grupując je według 
podobieństw, tak, by zobaczyć jakie obszary tematyczne reprezentowane 
są najliczniej. Wspólnie przeanalizujcie powstałą mapę skojarzeń i nazwijcie 
poszczególne zbiory karteczek.

Pytania i polecenia pomocnicze:
- Jakich haseł na mapie jest najwięcej?
- Jakie hasła ze skojarzeniami pojawiają się pojedynczo?
- Czy obszary, które są większe są ważniejsze? 
- Wskażcie obszary, które mają największe znaczenie dla historii. Uzasadnijcie     
   wybory.
- Czy któreś skojarzenia pasują również do tego, co dzieje się wokół nas dzisiaj?  
   Jak sądzicie, dlaczego pewne zjawiska mają powtarzalny charakter?

Pytania pomogą Wam dostrzec, że niektóre wspomnienia i historie są lepiej znane 
i częściej pojawiają się w naszych wyobrażeniach lub wspomnieniach. 
Jak myślicie, dlaczego tak się dzieje?

Potrzebne rzeczy:
- karteczki samoprzylepne
- tablica / duży arkusz papieru, na którym przykleimy karteczki i stworzymy    
   naszą mapę
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ZADANIE
do str. 1

ANALIZA OSI CZASU

Spróbujcie dopasować wydarzenia z osi czasu do obszarów mapy myśli.
Wskażcie również na wydarzenia, które uznajemy za najważniejsze dla naszej 
historii. 

Który rok zgodnie z osią mógłby być najważniejszy dla muzycznego fenomenu? 
Dlaczego akurat ten? Co wydarzyło się wtedy w Polskiej historii?

Podczas jednej z debat wokół wystawy „Disco relaks” muzyka disco polo została 
nazwana soundtrackiem polskiej transformacji? Co to znaczy? Z czym wiązała 
się transformacja i co zmieniła w życiu Polek i Polaków?

Tematy, które możecie podjąć w kontekście osi i materiały pomocnicze:
- Gala Piosenki Popularnej i Chodnikowej w Sali Kongresowej Pałacu Kultury 
  i Nauki w Warszawie– dlaczego impreza disco polo odbywająca się 
  w tym miejscu mogła oburzać?
- Pierwszy odcinek programu „Disco Relax” w telewizji Polsat – o czym świadczy
  pojawienie się na początku lat 90. disco polo w telewizji?
- Kampania prezydencka z 1995 r. – obejrzyjcie wspólnie materiały o kampanii   
  w internecie. Czym różni się ona od dzisiejszych kampanii politycznych?   
  Dlaczego zdecydowano się na wykorzystanie w niej gatunku disco polo?
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OŚ CZASU

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2008

2011

2012

2014

2015

2019

start TVN 24; 11.09 - atak terrorystyczny na World Trade Center 
w Nowym Jorku i Pentagon w Waszyngtonie.

start serwisu YouTube

strat serwisu Nasza Klasa

wybory prezydenckie w USA wygrywa Barack Obama
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ZADANIE
do str. 4

DYSKUSJA “CO WIEMY O DISCO POLO”?

Rozpocznijcie spotkanie od dyskusji. Co myślicie o zjawisku disco polo? 
Czy słuchacie tego gatunku muzyki? Czy bawicie się w jej rytmach? 
Dlaczego tak/nie?

Dyskusję możecie przeprowadzić w formie zabawy ruchowej: wyznaczcie 
przestrzeń, po której będziecie się poruszać; jeden lub jedna z Was 
wypowie swoją opinię, pozostali zaś stają jak najbliżej, jeśli zgadzają się                                                                          
z opiniodawcą/opiniodawczynią lub jak najdalej, jeśli się nie zgadzają.

Pytania pomocnicze: 
- Kto słucha disco polo? Czy jest to jakieś konkretne środowisko?
- Gdzie usłyszymy tę muzykę? Jaki jest charakter tego gatunku?
- Czy słuchanie disco polo związane jest ze wstydem? Dlaczego tak/nie?
- O czym opowiada muzyka disco polo? Jakie tematy podejmuje?
- Czy potrzebujemy disco polo? Dlaczego tak/nie?
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ZADANIE
do str. 4

“GWIAZDA W STYLU DISCO”

Na brystolu zapiszcie:
- Imię i nazwisko lub pseudonim gwiazdy. Jeśli ma pseudonim, to co on oznacza?
- O czym śpiewa Wasza gwiazda?
- W jaki sposób dociera do słuchaczy i jak wygląda jej kontakt z fanami?
- Gdzie możemy ją spotkać i jak prezentuje się w mediach?
- Jak wygląda? (zadaniem jest narysowanie postaci)

Wspólnie przeanalizujcie stworzone wizerunki. Ważne, abyście uzasadnili swoje 
wybory oraz uargumentowali skuteczność działań, które Wasze postaci mogłyby 
podejmować. To również dobry moment, by porozmawiać o popularności – czym 
ona jest, jakie są jej wady i zalety, dlaczego tylu ludzi marzy o popularności.

Dziś wiemy, że disco polo nie umarło, lecz wykorzystało nowe media                                               
do tworzenia nowych jakości. Internet umożliwił docieranie do szerokiego 
grona bez ponoszenia ogromnych kosztów finansowych. Dzisiejsi discopolowcy 
wyglądają, ubierają się i śpiewają inaczej niż prekursorzy tego gatunku w Polsce. 
Możecie spróbować porównać te wizerunki korzystając
z zasobów serwisu YouTube.

To zadanie każdy może wykonać samodzielnie, ale możecie też pracować w małych 
grupach. Puśćcie wodze fantazji i wymyślcie wizerunek gwiazdy disco polo, a następnie 
narysujcie ją.

Potrzebne materiały:
- brystol,
- kolorowe flamastry,
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TRANSFORMACJA
PRZYKŁADOWE KATEGORIE, POPRZEZ KTÓRE MOŻEMY 

ANALIZOWAĆ CZASY PRZEŁOMU:

Narracja: Polska i zmiana

„4 czerwca skończył się w Polsce komunizm”              
to słynny komentarz Joanny Szczepkowskiej            
do wyborów z 1989 r., ale istnieje wiele oficjalnych    
i osobistych narracji o transformacji. 
A Ty, jakie znasz historie o transformacji?

Konwencja językowa: swojskość
i nowoczesność 

Dla tych czasów charakterystyczna jest 
konwencja stosowania w nazwach własnych 
literki X, nie zaliczanej do polskiego alfabetu 
oraz słów obcojęzycznych, kojarzących           
się z zachodem i nowoczesnością. 
Przykłady użycia: Drutex, Papa Dance, 
Shazza, La Strada, Bayer Full.

Symbol: kapitalizm 
i demokratyzacja

W 1990  r. powstała pierwsza fonograficzna 
wytwórnia discopolowa Blue Star- symbol 
wolnego rynku - stworzona przez byłego 
piłkarza Sławomira Skrętę. 
Według Wikipedii w trakcie działalności 
wytwórni sprzedano około 100 mln kaset       
i płyt.
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ZADANIE
do str. 7

ZADANIE “PRZED I PO”

Transformacja oznacza przemianę. 
W latach 90. w Polsce dokonała się transformacja 
ustrojowa niosąca za sobą radykalne zmiany zarówno             
w sferze gospodarczej, jak i społecznej. 
Co się zmieniło? Zapiszcie poniżej.

p
rz

ed
p

o

1989
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SPRAWA POLSKA

Boys, 1994 r.

Czym dla Ciebie jest wolność?

Wolność dotyczy każdego z nas, jednak każdy 

ją widzi i doświadcza inaczej. Dwa teksty - 

inne wizje wolności. Dwóch bohaterów - jedna 

Polska.

Kazik Staszewski, 1989 r. 
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ZADANIE
do str. 9

ZADANIE “CZYM JEST WOLNOŚĆ?”

Potrzebne materiały:
- duże arkusze papieru, brystole (minimum 4)
- flamastry
- teksty piosenek (strona broszury) dla jednej z grup

Aby odpowiedzieć na postawione pytanie i uzyskać jak najwięcej perspektyw 
spostrzegania zagadnienia wolności proponujemy Wam pracę metodą stolikową. 
Podzielcie się na cztery grupy – każda zajmuje jeden stolik. Grupy zmieniają się 
przy stolikach co 10-15 minut. Ważne, by każda z grup miała szansę odpowiedzieć 
na poniższe zagadnienia, wnieść swoją perspektywę i zapisać je na karcie                       
z pytaniem. Jeśli wpadniecie na pomysł innego tematu, śmiało poszerzajcie 
to zadanie!

GRUPA PIERWSZA: Co to jest wolność? Jakie macie skojarzenia z tym pojęciem?

GRUPA DRUGA: Zapoznajcie się z tekstami o wolności grupy Boys oraz Kazika   
Staszewskiego. Czym dla poszczególnych artystów jest wolność?

GRUPA TRZECIA: Czy wolność jest dzisiaj ograniczana? Jeśli tak, to w jaki   
sposób? Kto lub co może ograniczać wolność?

GRUPA CZWARTA: Czy wolność jest potrzebna? Dlaczego?

Zapoznajcie się i przedyskutujcie efekty Waszej pracy. Spróbujcie poszukać 
definicji wolności – czy znajdujecie taką, z którą wszyscy się zgadzają? 
To też dobry moment na rozmowę o wolności w internecie. Co o niej wiecie?
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ZADANIE
do str. 11, 12

Potrzebne materiały:
- klej
- nożyczki

Przyjrzyjcie się okładkom kaset disco polo z wystawy „Disco Relaks”.
Jak wyglądają? Jak je oceniacie? Czy mają one ze sobą coś wspólnego? 

Wydrukujcie stronę numer 9 na arkuszu A3 i stwórzcie własne kolażowe okładki!





STARE PIENIĄDZE ZESTAWIONE ZE WSPÓŁCZESNYMI.
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W 1994 roku dokonała się denominacja polskich złotych. 10 000 złotych 
było od wtedy równe 1 zł. Wraz z wycofaniem starych banknotów stworzono 
nowe, na których widnieją inne postaci niż wcześniej.

Sprawdźcie, jak zmieniły się banknoty. Kim są postaci na starych złotych, 
a kim na nowych?

Zgromadźcie informacje i odpowiedzcie na pytania:
- Czym jest denominacja i dlaczego była konieczna?
- Czy wszystkie stare banknoty mają odpowiedniki w nowym obiegu? Dlaczego?
- Jaką historię przybliżają postaci ze starych banknotów? 
- Czy historie postaci na nowych banknotach są bliskie tym ze starych?

Niech każdy z Was zaprojektuje swój banknot. Wybierzcie postać, która będzie  
na nim widniała. Dlaczego wybrałaś/wybrałeś właśnie tę osobę?

ZADANIE
do str. 15

ZADANIE “O CZYM OPOWIADAJĄ PIENIĄDZE?”

ZADANIE “NOWY BANKNOT”





ZESTAWIENIE WIZERUNKU 
SHAZZY I MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE
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ZADANIE
do str. 18

ZADANIE “WIZERUNKI CIAŁA”

Potrzebne materiały:
- gazety
- nożyczki i klej
- mazaki
- brystol

Zastanówcie się wspólnie, jakie ciała są dzisiaj najczęściej i najrzadziej 
reprezentowane w masowym przekazie. Wypiszcie określenia, które pasują                  
do poszczególnych wizerunków. Następnie przeszukajcie zebrane gazety, 
wytnijcie z nich różne ciała i przyporządkujcie do prawej lub lewej strony tabeli.

Czym jest dzisiaj piękno? Zastanowimy się nad tym w kontekście ciała, którego 
kult obserwujemy współcześnie. Jakie standardy piękna przyjęte zostały 
społecznie dla kobiet, a jakie dla mężczyzn? Czy są one identyczne, podobne? 
Dlaczego tak/nie?
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Jakie jest ciało najczęściej pokazywane?

Przykłady z prasy:

Jakie jest ciało, którego nie widać zbyt często?

Przykłady z prasy:

Przeanalizujcie tabelę i odpowiedzcie na pytania:
- Po której stronie znajduje się więcej wizerunków? Dlaczego tak jest? 
- Gdzie spotykamy te wizerunki?
- Czy ulegamy trendom związanym z ciałem? 
- Jak możemy wspierać lub walczyć przeciwko standardom?
- Co dziś znaczy piękno?
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Przypatrzcie się dziełu Magdaleny Shummer i stwórzcie CV widniejącej na nim 
postaci.

Przeanalizujcie swoje odpowiedzi. Jak odbieracie tę postać? Czego pragnie                 
i o czym marzy? Czego symbolem może być krokodyl? Jaki może mieć                                    
to związek z muzyką disco polo lat 90? 

ZADANIE
do str. 21

ZADANIE “MARZENIA O LEPSZYM ŚWIECIE”

IMIĘ I NAZWISKO:

WIEK:

MIEJSCE POCHODZENIA:

MIEJSCE ZAMIESZKANIA:

DOTYCHCZASOWA EDUKACJA:

DOTYCHCZASOWE PRACE:

UMIEJĘTNOŚCI:

ZAINTERESOWANIA:

KRÓTKI OPIS OSOBY:

22



23



Jak myślicie:
- Jakie znaczenie dziś ma disco polo z lat 90.? 
- Czy to już tylko historia? 
- Co może oznaczać sformułowanie artystki Małgorzaty Potockiej „wszyscy   
  jesteśmy disco polo”? Czy zgadzacie się z nim?

Co jest dzisiaj modne?
Przejrzyjcie w grupach strony i media społecznościowe związane z modą, 
trendsetterskie oraz lifestylowe. Zastanówcie się, ile z noszonych i używanych 
dziś rzeczy stworzono w latach 90. Wypiszcie możliwie najwięcej elementów 
garderoby i codziennych przedmiotów, których design inspirowany jest latami 
90.

Pytania i zadania, które pomogą Wam w dyskusji i zdobyciu wiedzy:
- Czy rzeczy te nosi się w ten sam sposób co dawniej? Dlaczego tak/nie?
- Poszukajcie odpowiedzi na pytanie dlaczego moda wraca.
- Czym jest i jaką rolę odgrywa w modzie nostalgia?
- Czy znacie przykłady innych trendów modowych, które powracają?
- Zastanówcie się, co może być modne za 30 lat. Zapiszcie te elementy 
  i powróćcie po tym czasie, sprawdzić czy disco polo jest nadal w modzie ;)

ZADANIE
do str. 23

ZADANIE “ILE ZOSTAŁO Z DAWNEGO DISCO POLO?”

ZADANIE “POSZUKIWANIE MÓD”
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