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WSTĘP 
 
Program ścieżki edukacyjnej „Edukacja kulturalna – dziedzictwo kulturowe w regionie” 
napisany dla uczniów gimnazjum zrodził się z osobistych doświadczeń kontaktu z osobami 
mniejszości łemkowskiej i romskiej.  
Kluczem do napisania programu własnego ścieżki edukacyjnej są słowa „Dotknąć sercem... 
aby zrozumieć” (rzecz o Łemkach i Romach)”.  
Zamiarem autorów było, aby uczeń poznawał historię mniejszości etnicznych Cyganów i 
Łemków bardziej sercem niż poprzez fakty historyczne (choć te ostatnie są bardzo ważne 
również dla wspomnianych mniejszości). Oznacza to w praktyce, że uczeń realizując zakres 
treści powinien dochodzić do takiego momentu kiedy zatrzyma się i odczuje tą atmosferę 
życia mniejszości etnicznych, która jest zapisana głęboko we wnętrzu człowieka... odczuje 
serce społeczności Łemków i Romów…  
Historii można uczyć faktami lub uczuciami; fakty się często zapomina, uczucia są trwalsze, 
zostają w człowieku… I o to chodzi… Wielkim celem autorów było, aby poprzez uczucia 
docenić fakty… A one są bardzo ciekawe dla społeczności, która, i jedna i druga, wytworzyły 
specyficzne kultury, które są częścią wielkiej polskiej kultury narodowej. 
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CELE EDUKACYJNE: 
 

1. Rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu, i jej związkach z kulturą narodową 
(poznawanie kultury Romów i Łemków związanych z kulturą narodową) 

2. Kontakt ze środowiskiem lokalnym w celu wytworzenia bliskich więzi i zrozumienia 
różnorakich przynależności człowieka (kontakt z Łemkami oraz Romami) 

3. Ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej przez rozwój tożsamości regionalnej 
(poprzez tożsamość Łemków i Romów dochodzimy do poczucia tożsamości 
narodowej) 

4. Rozwijanie wiedzy o historii regionu w powiązaniu z tradycjami własnej rodziny 
(poznawanie wiedzy o mniejszościach etnicznych i wzorowanie się na wartościach, 
które są uniwersalne) 

 
 
 
ZADANIA SZKOŁY: 
 

1. Wprowadzenie w świat tradycji regionu i należących do niej wartości (tradycji 
Romów i Łemków) 

2. Wskazywanie przykładów umożliwiających integrację z kulturą regionu (kulturą 
Łemków i Romów) 

3. Wspieranie kontaktów z osobami lub instytucjami zajmującymi się ochroną i 
pomnażaniem dziedzictwa kulturowego w regionie (dziedzictwa Łemków i Cyganów) 

 
 
 
OSIĄGNIĘCIA: 
 

1. Odnajdywanie wartości jaką stanowi wspólnota lokalna i jej kultura w życiu 
człowieka (kultura Romów i Łemków) 

2. Prezentowanie własnego regionu i jego walorów oraz cech wyróżniających 
(prezentowanie regionu zamieszkiwania Łemków oraz Romów) 

3. Działanie na rzecz ochrony regionalnego dziedzictwa kulturowego (dziedzictwa 
Romów i Łemków) 

4. Udział w lokalnych inicjatywach kulturalnych (organizowanych przez społeczność 
Romów i Łemków) 

5. Wybrane umiejętności regionalne (tańce, śpiewy łemkowskie i romskie) 
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UWAGI O REALIZACJI PROGRAMU 
 
 
 

1. W dziedzinie dydaktyki: 
 
Program własny „Dotknąć sercem…aby zrozumieć” (rzecz o Łemkach i Romach) jest 
przeznaczony dla uczniów gimnazjum.  
 
Skonstruowany jest cyklicznie, czyli do treści nauczania nie powraca się tematami w trakcie 
kolejnych etapów nauki (gdyby był realizowany w trakcie dwóch - trzech lat) 
Pomocą do realizacji celów lekcji, treści nauczania jest podana literatura pomocnicza; uczeń i 
nauczyciel może z niej skorzystać przy okazji realizowania każdego z tematów zajęć. 
 
Program może być realizowany na zajęciach pozalekcyjnych; obejmuje on 17 godzin 
dydaktycznych, do tego dołączone są jeszcze wycieczki, udział w imprezach, spotkania z 
twórcami kultury itp. 
 
 
 

2. Metody i techniki pracy: 
 
Program napisany jest tak, aby uczeń mógł wykazać się twórczym myśleniem i 
samodzielnością w poszukiwaniu wiedzy; nauczyciel pełni rolę wskazującą kierunek pracy. 
W programie położono nacisk na samodzielne poszukiwania uczniów, którzy pojedynczo są 
mniej lub bardziej uzdolnieni, ale połączeni w grupy mogą wzajemnie ubogacać się i 
uzupełniać swoje braki w zdolnościach odpowiednio tak, żeby zdobywać wiedzę na temat 
mniejszości etnicznych; stąd częsta jest praca w grupach. Preferowane są także aktywizujące 
metody nauczania przydatne w samodzielnych poszukiwaniach historycznych. 
 
 
 

3. Ewaluacja programu 
 
Ma ona charakter formatywny – jej sposób jest zapisany po każdym temacie zajęć. Ponadto 
po zakończeniu realizacji ścieżki przeprowadzana jest ankieta ewaluacyjna i pisane jest 
sprawozdanie z realizacji ścieżki oddane dyrektorowi szkoły. 
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Temat Szczegółowe 

cele 
edukacyjne 

Treści 
programowe 

Procedury 
osiągania 
celów 

Osiągnięcia 
uczniów 

Ilość 
godz. 

1.Pochodze-
nie 
Łemków  
i Romów 

Uczniowie 
powinni: 
 
-poznać 
pochodzenie, 
siedziby oraz 
obszary 
przemieszczania 
się Łemków i 
Cyganów na 
przestrzeni 
historii, ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
Małopolski 
 
- umieć 
odnaleźć 
wartość jaką 
stanowi 
wspólnota 
Łemków i 
Romów, którzy 
część swojej 
tożsamości 
zaczerpnęli z 
miejsca 
pochodzenia 

Charakterystyka 
i pochodzenie 
społeczności 
lokalnej 

- elementy 
wykładu: 
wskazanie 
uczniom  
obszarów 
poszukiwań 
 
- praca w 
grupach: 
zbieranie 
informacji na 
temat 
pierwotnych 
siedzib  
i wędrówek 
Łemków  
i Romów 
 
-zebranie 
teczek 
„portfolio” o 
siedzibach i 
wędrówkach 
tych grup 
etnicznych 
 
- sporządza -
nie map 
pochodzenia 
i wędrówek 
tych grup 
etnicznych 

Uczniowie po 
zajęciach: 
 
- znają 
pochodzenie 
grup etnicznych 
 
- umieją określić 
trasy 
przemieszczania 
się tych grup 
 
- prezentują 
postawę 
szacunku dla 
Łemków i 
Romów 
 
- umie 
syntetyzować 
zebrane 
wiadomości o 
wybranych 
grupach 
etnicznych 

 2 
godz. 

 
 
Sposób ewaluacji tematu: (ewaluacja formatywna): teczki „portfolio”, mapy sporządzone 
przez uczniów 
 
 
Bibliografia proponowana do wykorzystania w realizacji tematu: 
 

1. Ficowski I., Cyganie na polskich drogach, Kraków – Wrocław 1986. 
2. Ficowski I., Cyganie polscy, Warszawa 1953. 
3. Fraser M. Angus, Dzieje Cyganów, Warszawa 2001. 
4. Krasowski I., Problem autochtonizmu Rusinów w Beskidzie Niskim, w: Łemkowie w 

kulturze Karpat, Sanok 1995. 
5. Mróz L., Geneza Cyganów i ich kultury, Warszawa 1992. 
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6. Parczewski, Początki kształtowania się polsko – ruskiej rubieży etnicznej w 
Karpatach, Kraków 1991. 

7. Olszański T. A. , Geneza Łemków – teorie i wątpliwości, w: Magury ‘88, Informator 
Krajoznawczy SKBP, Warszawa 1988 

8. Pudło K.,Łemkowie – Proces wrastania w środowisko Dolnego Śląska 1947 – 1985, 
Warszawa 1987 

9. Reinfuss R., Śladami Łemków, Warszawa 1990 r. 
10. Szanter Z., Skąd przybyli przodkowie Łemków? O osadnictwie z południowych 

stoków Karpat w Beskidzie Niskim i Sądeckim, w: Magury ’93, Informator 
Krajoznawczy SKBP, Warszawa 1993. 

11. Sulimirski T., Trakowie w północnych Karpatach i problem pochodzenia Wołochów 
w: Acta Archeologia Carpatica, T. XIV 1974 

 
 
 
Temat Szczegółowe 

cele 
edukacyjne 

Treści 
programowe 

Procedury 
osiągania celów 

Osiągnięcia 
uczniów 

Ilość 
godz. 

2. Obszar 
zamieszkiwa
- nia 
Łemków i 
Romów  

Uczniowie 
powinni: 
 
- znać regiony 
zamieszkiwani
a Łemków i 
Cyganów na 
terenie Polski,  
i zwłaszcza 
Małopolski 
 
- umieć 
wskazać 
najważniejsze 
cechy 
krajobrazu 
zamieszkiwani
a tych 
mniejszości 
 
- doceniać 
walory 
środowiska 
zamieszkiwani
a mniejszości 
łemkowskiej i 
romskiej 
 
- umieć 
zaprezentować 
region 
zamieszkiwa-

Położenie i 
zróżnicowanie 
przestrzenne 
elementów 
środowiska 
geograficzneg
o regionu 

-elementy 
wykładu: 
wskazanie 
uczniom 
kierunków 
poszukiwań 
 
- praca w 
grupach: 
określenie i 
wyznaczenie 
terenów 
Łemkowszczy-
zny oraz enklaw 
cygańskich 
 
- określenie 
położenia 
geograficznego, 
cech krajobrazu 
 
 – praca w 
parach: zbieranie 
zdjęć krajobrazu 
terenu 
zamieszkiwania 
mniejszości  
 
- w grupach 
wykonane mapy 
techniką 
dowolną obszaru 

Uczniowie po 
zajęciach: 
 
- wiedzą jaki 
obszar 
obejmuje 
Łemkowszczy
- zna oraz 
enklawy 
cygańskie 
 
-potrafią 
określić 
wyróżniające 
cechy 
krajobrazu, 
klimat, 
elementy 
ukształtowa-
nia terenu 
Łemkowszczy
- zny oraz 
enklaw 
cygańskich 

2 
godz. 
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nia wyżej 
wymienionych 
mniejszości, 
jego walory 
oraz cechy 
wyróżniające 

Łemkowszczy-
zny oraz enklaw 
cygańskich 
(wyklejanki, 
konstrukcje z 
masy solnej, 
modeliny itp.) 

 
 
Sposób ewaluacji tematu: (ewaluacja formatywna): wytwory pracy uczniów: zdjęcia, 
sporządzone elementy przestrzenne  
 
Bibliografia proponowana do wykorzystania w realizacji tematu: 
 

1. Duć Fajfer H., Łemkowie w Polsce. Proces rozwoju świadomości etnicznej,  w: Płaj – 
Almanach Karpacki, Warszawa 1994. 

2. Ficowski I., Cyganie na polskich drogach, Kraków – Wrocław 1986. 
3. Ficowski I., Cyganie polscy, Warszawa 1953 
4. Fraser M. Angus, Dzieje Cyganów, Warszawa 2001 
5. Mróz L., Geneza Cyganów i ich kultury, Warszawa 1992. 
6. Pudło, Dzieje Łemków po II wojnie światowej. Łemkowie w historii i kulturze Karpat, 

Sanok 1995. 
7. Reinfuss R., Śladami Łemków, Warszawa 1990 r. 

 
 
 
 
 
 
Temat Szczegółowe 

cele 
edukacyjne 

Treści 
programowe 

Procedury 
osiągania celów 

Osiągnięcia 
uczniów 

Ilość 
godz. 

3. Romowie i 
Łemkowie w 
kontekście 
historycznym 

Uczniowie 
powinni: 
 
- znać historię 
wymienionych 
mniejszości 
etnicznych 
 
- sytuować 
historię tych 
mniejszości na 
tle historii 
Polski i regionu 
 
- zauważać, że 
tożsamość 
mniejszości 
narodowych jest 

Elementy 
historii 
regionu i jego 
najwybitniejsi 
przedstawicie-
le 

- praca w 
grupach: 
sporządzanie 
rysu 
historycznego 
mniejszości 
romskiej i 
łemkowskiej i 
przedstawienie 
jej w formie 
plakatu lub 
broszurki 
 
- poszukiwanie 
osób znaczących 
na przestrzeni 
historii dla 
społeczności 

Uczniowie 
po zajęciach: 
 
- znają 
historię 
Łemków 
oraz Romów 
w Polsce i 
umieją ją 
zaprezento-
wać 
 
-potrafią 
określić 
związki 
historii 
mniejszości z 
historią 

2 
godz. 
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częścią 
tożsamości 
narodowej 
 
- znać 
najważniejszych 
przedstawicieli 
( i współcze-
snych 
działaczy) danej 
mniejszości 
etnicznej 
 
- nawiązywać 
kontakty ze 
środowiskiem 
lokalnym 
mniejszości 
etnicznych w 
celu 
wytworzenia 
bliskich więzi i 
zrozumienia 
różnorakich 
przynależności 
człowieka 

cygańskiej i 
łemkowskiej – 
praca w parach, 
sporządzenie 
biogramów 
 
- nawiązanie 
kontaktu ze 
współczesnymi 
ośrodkami 
mniejszości 
romskiej i 
łemkowskiej - 
organizacjami i 
stowarzyszeniami 
łemkowskimi i 
cygańskimi – 
przeprowadzenie 
wywiadu na 
temat 
współczesnej 
sytuacji ludności 
mniejszości 
etnicznych 

Polski 
 
- potrafią 
określić 
cechy 
tożsamości 
Romów i 
Łemków 
 
- znają osoby 
oraz ich 
osiągnięcia 
dla 
społeczności 
lokalnej w 
przeszłości i 
współczesno-
ści 
 

 
 
 
 
Sposób ewaluacji tematu: (ewaluacja formatywna): plakaty z zapisem najważniejszych 
wydarzeń z historii mniejszości, broszury, biogramy, wywiady. 
 
Bibliografia proponowana do wykorzystania w realizacji tematu: 
 

1.Banaś B., Nikifor, Warszawa 2006. 
2.Ficowski I., Cyganie na polskich drogach, Kraków – Wrocław 1986. 
3.Ficowski I., Cyganie polscy, Warszawa 1953. 
4.Fraser M. Angus, Dzieje Cyganów, Warszawa 2001. 
5. Reinfuss R., Śladami Łemków, Warszawa 1990 r. 
6. Quirini – Popławska Danuta (red.), Grybów, Studia z dziejów miasta i regionu, T. II, 
Kraków 2000. 
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Temat Szczegółowe 
cele 
edukacyjne 

Treści 
programowe

Procedury 
osiągania celów 

Osiągnięcia 
uczniów 

Ilość 
godz. 

4. Łemko-
wie  
i Romowie 
na tle 
społeczności 

Uczniowie 
powinni: 
 
- znać relacje 
Łemków i 
Romów z 
innymi 
członkami 
społeczności 
 
- krytycznie 
oceniać 
problemy 
pojawiające 
się w 
kontaktach 
tych 
mniejszości 
ze 
społecznością 

Rola regionu 
i jego 
związki z 
innymi 
regionami 
kraju 

- praca metodą 
SWOT: na 
podstawie 
wiadomości z 
literatury, 
przeprowadzonych 
wywiadów 
uczniowie 
oceniają relacje 
społeczności 
mniejszości 
etnicznych ze 
społecznością 
kraju 

Uczniowie 
po zajęciach: 
 
- znają i 
potrafią 
krytycznie 
ocenić życie 
mniejszości 
etnicznych 
oraz ich 
stosunek do 
społeczności 
kraju 

1 godz. 

 
  
 

Sposób ewaluacji tematu: (ewaluacja formatywna): analiza SWOT 
 
 
Bibliografia proponowana do wykorzystania w realizacji tematu: 
 

1. Gerlich M., Romowie: przekraczanie granic własnego świata, Oświęcim 2001. 
2. Krzyżanowski P., Pytlak G., Bończuk L., Cyganie – Mity i fakty, Gorzów 

Wielkopolski 2002. 
3. Mirga A., George N., Romowie w XXI wieku: studium praktyczne, Kraków 1999. 
4. Mirga A., Mróz L., Cyganie – Odmienność i nietolerancja, Warszawa 1994. 
5. Reinfuss R., Śladami Łemków, Warszawa 1990 r. 
6. Quirini – Popławska Danuta (red.), Grybów, Studia z dziejów miasta i regionu, T. II,    

Kraków 2000. 
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Temat Szczegółowe 

cele 
edukacyjne 

Treści 
programowe

Procedury 
osiągania 
celów 

Osiągnięcia 
uczniów 

Ilość godz. 

5. Język 
Łemków i 
Romów 

Uczniowie 
powinni: 
 
- poznać 
główne 
cechy języka 
Łemków i 
Romów 
 
- usłyszeć 
teksty w 
języku 
łemkowskim 
i romskim 
np. muzykę 
 
- wyjaśnić 
nazwy 
„Łemkowie”, 
„Romowie” 
 
- odczytywać 
proste nazwy 
– imiona i 
nazwiska 
Łemków i 
Romów 

Język 
regionalny, 
gwary i 
nazewnictwo 
regionalne, 
miejscowe 
nazwy, 
imiona i 
nazwiska 

- elementy 
wykładu: 
ukierunkowanie 
poszukiwań 
uczniów 
 
- zapoznanie się 
z 
podstawowymi 
zasadami 
języka 
mniejszości 
etnicznych 
na podstawie 
literatury 
 
- słuchanie 
tekstów np. 
muzycznych w 
tych językach  
 
- wycieczka na 
cmentarz 
łemkowski lub 
romski i 
odczytanie 
tablic 
nagrobnych 

Po zajęciach 
uczniowie: 
 
- powinni 
znać 
podstawowe 
zasady 
języka 
mniejszości 
etnicznych 
 
- powinni 
słyszeć i 
rozróżniać 
język 
„romani” i 
dialekt 
łemkowski 
 
- powinni z 
pomocą 
literatury 
odczytywać 
imiona i 
nazwiska 
mniejszości 
etnicznych 

2 godz. 

 
Sposób ewaluacji tematu: (ewaluacja formatywna): zdjęcia z wycieczki, płyty z utworami 
muzycznymi, teksty literackie w języku mniejszości zgromadzone w zasobach szkolnych 
 
Bibliografia proponowana do wykorzystania w realizacji tematu: 
 

1. Krasowski I., Problem autochtonizmu Rusinów w Beskidzie Niskim, w: Łemkowie w 
historii i kulturze Karpat, Sanok 1995. 

2. Reinfuss R., Śladami Łemków, Warszawa 1990 r. 
3. Rieger J., Łemkowie i ich jezyk, w: Łemkowie, sztuka, kultura, język, Warszawa – 

Kraków 1987. 
4. Rieger J., Słownictwo i nazewnictwo łemkowskie, Warszawa 1995. 
5. Strumiński B., Kiedy powstał i skąd się wziął dialekt łemkowski, w: Magury ’93, 

Informator Krajoznawczy SKBP, Warszawa 1994. 
6. Vania de Gila – Jan Kochanowski, Mówimy po romsku. Historia, kultura i język 

narodu romskiego, Szczecinek 2005. 
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Temat Szczegółowe 

cele 
edukacyjne 

Treści 
programowe

Procedury 
osiągania 
celów 

Osiągnięcia 
uczniów 

Ilość godz. 

6. Trady-
cje, oby-
czaje i 
muzyka 
Łemków i 
Romów 

Uczniowie 
powinni: 
 
- zdobywać 
wiedzę o 
kulturze 
regionu 
mniejszości 
etnicznych i 
jego 
związkach z 
kulturą 
narodową 
 
- działać na 
rzecz ochrony 
regionalnego 
dziedzictwa 
kulturalnego 
mniejszości 
etnicznych 
 
- brać udział w 
lokalnych 
inicjatywach 
kulturalnych 
mniejszości 
etnicznych 
 
- mieć kontakt 
ze 
środowiskiem 
lokalnym 
mniejszości 
etnicznych w 
celu 
wytworzenia 
bliskich więzi 
i zrozumienia 
różnorodnych 
przynależności 
człowieka 
 
- prezentować 
wybrane 
umiejętności 

Elementy 
dziejów 
kultury 
regionalnej, 
regionalne 
tradycje, 
obyczaje, 
zwyczaje, 
muzyka 

- praca w 
grupach: 
poszukiwanie 
płyt z muzyką 
mniejszości 
etnicznych 
 
- wycieczka 
do Tarnowa 
do Muzeum 
Okręgowego 
na wystawę 
dotyczącą 
kultury 
romskiej 
 
- udział w 
„Łemkowskiej 
Watrze” w 
Zdyni 
 
- wycieczka 
do wybranej 
enklawy 
cygańskiej 
 
- projekcja 
filmu 
Krzysztofa 
Krauzego 
„Nikifor” 
 
 
- wycieczka 
do Krynicy do 
Muzeum 
poświęconemu 
Nikiforowi 
 
- przygoto-
wanie 
wybranych 
tańców pod 
kierunkiem 
zaproszonej 
osoby ze 

Po zajęciach 
uczeń: 
 
- powinien 
znać 
tradycje, 
obyczaje i 
kulturę 
mniejszości 
etnicznych 
 
- powinien 
prezentować 
umiejętność 
wybranego 
tańca 
mniejszości 
etnicznej 
 
- umieć 
określić 
związki 
kultury 
łemkowskiej 
i romskiej z 
kulturą 
narodową 

3 godz. zajęć 
na 
przygotowanie 
imprez lub 
wyjazdów 
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mniejszości 
etnicznych 
(tańce, 
śpiewy)  

stowarzyszeń 
łemkowskich i 
romskich 
 
- zgromadze-
nie materiałów 
„portfolio” 

 
 
Sposób ewaluacji tematu: (ewaluacja formatywna): zdjęcia z wyjazdów, recenzje z filmu, 
materiały złożone w „portfolio” obrazujące syntetycznie kulturę mniejszości etnicznych, 
Przygotowany taniec 
 
Bibliografia proponowana do wykorzystania w realizacji tematu: 
 

1. Banaś B., Nikifor, Warszawa 2006. 
2. Czajkowski J. (red.), Łemkowie w historii i kulturze Karpat, Sanok 1994 
3. Ficowski I., Cyganie na polskich drogach, Kraków – Wrocław 1986 
4. Ficowski I., Cyganie polscy, Warszawa 1953 
5. Fraser M. Angus, Dzieje Cyganów, Warszawa 2001 
6. Mróz L., Geneza Cyganów i ich kultury, Warszawa 1992 
7. Reinfuss R., Śladami Łemków, Warszawa 1990 r. 
8. Quirini – Popławska Danuta (red.), Grybów, Studia z dziejów miasta i regionu, T. II,    

Kraków 2000.  
 
 
 
 
Temat Szczegółowe 

cele 
edukacyjne 

Treści 
programow
e 

Procedury 
osiągania 
celów 

Osiągnięcia 
uczniów 

Ilość godz. 

7. Główne 
zabytki 
przyrody i 
architektu
-ry 
regionu 

Uczniowie 
powinni: 
 
- poznawać 
kulturę 
mniejszości 
etnicznych w 
jej zabytkach 
i umieć 
umieszczać 
je w historii 
narodowej 
 
- wejść w 
świat 
wartości, 
tradycji 
mniejszości 
etnicznych 

Główne 
zabytki 
przyrody i 
architektury 
w regionie 

- praca w 
grupach: 
zaplanowanie  i 
przeprowadzeni
e wycieczki 
szlakiem 
łemkowskich 
cerkwi 
 
- praca w 
grupach: 
podsumowanie 
wyjazdu do 
tarnowskiego 
muzeum – 
elementy 
architektury i 
sztuki 
cygańskiej 

Uczniowie 
powinni: 
 
- znać główne 
zabytki kultury 
Romów i 
Łemków 
 
- odróżniać 
elementy 
architektoniczne 
zabytków 
 
- podawać cechy 
charakterystyczn
e dla kultury 
materialnej 
danej 
mniejszości 

2 godz. na 
przygotowa
-nie 
wycieczki 
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- działać na 
rzecz 
ochrony 
dziedzictwa 
kulturalnego 
mniejszości 
etnicznych 
 
- nawiązy-
wać kontakt 
z osobami i 
instytucjami 
zajmującymi 
się odnową i 
pomnażanie
m 
dziedzictwa 
kulturalnego 
mniejszości 
etnicznych 

- przygotowa-
nie informacji 
na temat 
architektury i 
sztuki 
mniejszości 
etnicznych 
(„portfolio”) 
 
- przygotowa-
nie w grupach 
wystawy zdjęć 
wraz z opisem 
dotyczącej 
zabytków 
kultury 
mniejszości 
etnicznych 

etnicznej 

 
 
 
Sposób ewaluacji tematu: (ewaluacja formatywna): zdjęcia z wycieczki, „portfolio”, opisane 
zdjęcia z tarnowskiego muzeum 
 
Bibliografia proponowana do wykorzystania w realizacji tematu: 
 

1. Banaś B., Nikifor, Warszawa 2006. 
2. Czajkowski J. (red.), Łemkowie w historii i kulturze Karpat, Sanok 1994 
3. Gajur J., Słońce zachodzi nad Łemkowszczyzną, Kraków 2006. 
4. Ficowski I., Cyganie na polskich drogach, Kraków – Wrocław 1986 
5. Ficowski I., Cyganie polscy, Warszawa 1953 
6. Fraser M. Angus, Dzieje Cyganów, Warszawa 2001 
7. Kroh A., Łemkowszczyzna, Olszanica 2006. 
8. Mróz L., Geneza Cyganów i ich kultury, Warszawa 1992 
9. Muzyk Z., Cerkwie Sądecczyzny, Nowy Sącz 2001. 
10. Muzyk Z., Cerkwie – wschodnia część Beskidu Niskiego, Nowy Sącz 2002. 
11. Muzyk Z., Cerkwie ziemi gorlickiej, Nowy Sącz 2007. 
12. Reinfuss R., Śladami Łemków, Warszawa 1990 r. 
13. Skowroński M., Komski A., Skowrońska – Wędrzyńska A., Cerkwie bieszczadzkie, 

Nowy Sącz 2001. 
14. Quirini – Popławska Danuta (red.), Grybów, Studia z dziejów miasta i regionu, T. II,    

Kraków 2000.  
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Temat Szczegółowe 
cele 
edukacyjne 

Treści 
programowe

Procedury 
osiągania celów 

Osiągnięcia 
uczniów 

Ilość godz. 

8. Co 
zabieram 
w 
sercu?… 

Uczniowie 
powinni: 
 
- odnajdy-
wać wartości 
jakie stanowi 
wspólnota 
mniejszości 
etnicznych 
 
- rozwijać 
wiedzę o 
historii i 
kulturze 
mniejszości 
etnicznych i 
wiązać je z 
tradycją i 
kulturą 
własnej 
rodziny, 
środowiska 
życia 

Historia i 
tradycja 
własnej 
rodziny na 
tle historii i 
tradycji 
regionu 

- przygoto- 
wanie 
„Szkolnego 
Festiwalu Kultur 
Łemkowskiej i 
Romskiej” 
(prezentacja 
tańców, montaż 
słowno – 
muzyczny, 
pieśni 
mniejszości, 
broszury 
okolicznościowe, 
wystawa zdjęć) 

Uczniowie 
po 
zajęciach: 
 
- powinni 
cenić 
kulturę 
Romów i 
Łemków i 
umieć 
przenosić jej 
wartości do 
własnego 
życia 

3 godz. na 
przygotowanie

 
 
Sposób ewaluacji: (ewaluacja sumatywna): „Szkolny Festiwal Kultur Łemkowskiej i 
Romskiej” stanowi podsumowanie programu; ewaluacją sumatywną jest też oddanie 
sprawozdania z realizacji programu dyrektorowi szkoły. 
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Proponowane scenariusze zajęć 
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SCENARIUSZ ZAJĘĆ PRZYGOTOWANY DLA REALIZACJI ŚCIEŻKI 
PRZEDMIOTOWEJ „EDUKACJA REGIONALNA – DZIEDZICTWO KULTUROWE W 
REGIONIE” 
 
 
Temat: Pochodzenie Łemków i Romów.  (2 godziny) 
 
Cele: 
 

1. Poznanie pochodzenia oraz siedzib, a także obszarów przemieszczania się Łemków i 
Romów na przestrzeni historii, ze szczególnym uwzględnieniem Małopolski 

2. poszukiwanie wartości jaką stanowi wspólnota Łemków  i Cyganów, którzy część 
swojej tożsamości zaczerpnęli z miejsca pochodzenia 

 
 
Metody:  
praca w grupach, elementy wykładu, praca indywidualna, „portfolio” 
 
 
Pomoce: 
literatura pomocnicza do tematu wskazana przez nauczyciela, papier – karton, kredki, pisaki, 
teczka  
 
 
Przebieg zajęć: 
 

1. elementy wykładu – nauczyciel wyjaśnia uczniom, gdzie szukać pochodzenia 
Łemków i Romów, wskazuje na literaturę ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i 
zdolności uczniów. 

 
2. Uczniowie w grupach poszukują w literaturze informacji na temat pochodzenia oraz 

siedzib i przemieszczania się ludności łemkowskiej oraz romskiej (pod kierunkiem 
nauczyciela) 

 
3. Uczniowie omawiają pochodzenie oraz drogi wędrówek Łemków i Cyganów 

 
 
4. Uczniowie sporządzają mapy obrazujące pochodzenie oraz przemieszczanie się 

ludności mniejszości etnicznych 
 
5. Uczniowie zbierają w domu oraz prezentują teczki „portfolio” z zebranym materiałem 

dotyczącym pochodzenia oraz przemieszczania się Romów i Łemków 
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SCENARIUSZ ZAJĘĆ PRZYGOTOWANY DLA REALIZACJI ŚCIEŻKI 
PRZEDMIOTOWEJ „EDUKACJA REGIONALNA – DZIEDZICTWO KULTUROWE W 
REGIONIE” 
 
 
 
Temat: Obszar zamieszkiwania Łemków i Romów.  (2 godziny) 
 
Cele: 
 

1. Poznanie regionów zamieszkiwania Łemków i Romów, ze szczególnym    
      uwzględnieniem Małopolski 
2. Wskazywanie najważniejszych cech krajobrazu zamieszkiwania tych mniejszości oraz 

docenianie walorów środowiska zamieszkiwanego przez te mniejszości 
3. umiejętność zaprezentowania regionu zamieszkiwanego przez Romów oraz Łemków 

uwzględniając jego walory oraz cechy wyróżniające 
 
 
Metody:  
praca w grupach, elementy wykładu, praca indywidualna, „portfolio” 
 
 
Pomoce: 
literatura pomocnicza do tematu wskazana przez nauczyciela, papier – karton, kredki, pisaki, 
teczka  
 
 
Przebieg zajęć: 
 

1. Elementy wykładu – nauczyciel wyjaśnia uczniom, gdzie szukać obszarów 
zamieszkiwania Romów oraz Łemków 

 
2. Uczniowie w grupach poszukują w literaturze informacji na temat siedzib Łemków i 

Romów (pod kierunkiem nauczyciela) 
 

3. Uczniowie omawiają obszar zamieszkiwania Łemków i Cyganów 
 

 
4. Uczniowie w parach poszukują samodzielnie oraz w domu zdjęcia krajobrazu 

Łemkowszczyzny oraz enklaw cygańskich 
 
5. Uczniowie w grupach wykonują mapy, elementy krajobrazu dowolną techniką np. 

masa solna, wyklejanka, modelina 
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SCENARIUSZ ZAJĘĆ PRZYGOTOWANY DLA REALIZACJI ŚCIEŻKI 
PRZEDMIOTOWEJ „EDUKACJA REGIONALNA – DZIEDZICTWO KULTUROWE W 
REGIONIE” 
 
 
Temat: Romkowie i Łemkowie w kontekście historycznym.  (2 godziny) 
 
Cele: 
 

1. Poznawanie historii Romów i Łemków  
2. Usytuowanie historii tych mniejszości etnicznych na tle historii narodowej 
3. Poznawanie najważniejszych przedstawicieli mniejszości etnicznych 
4. Nawiązanie kontaktu z przedstawicielem środowiska lokalnego mniejszości 

etnicznych w celu wytworzenia więzi i zrozumienia przynależności społecznej 
 
 
Metody:  
praca w grupach, elementy wykładu, praca indywidualna, plakat lub broszurka, biogram, 
wywiad 
 
 
Pomoce: 
literatura pomocnicza do tematu wskazana przez nauczyciela, papier, papier – karton, kredki, 
pisaki  
 
 
Przebieg zajęć: 

 
 
1. Uczniowie w grupach poszukują w literaturze informacji na temat historii Łemków i 

Romów 
 

2. Uczniowie omawiają rys historyczny mniejszości etnicznych Łemków i Cyganów 
 

 
3. Uczniowie sporządzają w formie plakatu lub broszurki krótki rys historyczny 

omawianych  mniejszości etnicznych i prezentują go 
 
4. Uczniowie zbierają informacje na temat znaczących przedstawicieli Łemków i 

Cyganów w historii oraz sporządzają ich biogramy 
 

5. Uczniowie przeprowadzają wywiad na temat obecnej sytuacji mniejszości z 
przedstawicielem współcześnie działającej organizacji mniejszości etnicznych  
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SCENARIUSZ ZAJĘĆ PRZYGOTOWANY DLA REALIZACJI ŚCIEŻKI 
PRZEDMIOTOWEJ „EDUKACJA REGIONALNA – DZIEDZICTWO KULTUROWE W 
REGIONIE” 
 
 
Temat: Łemkowie i Romowie na tle społeczności (2 godziny) 
 
Cele: 
 

1. Poznanie relacji Łemków i Romów z innymi członkami społeczności  
2. umiejętność krytycznego oceniania problemów pojawiających się pomiędzy 

przedstawicielami mniejszości oraz społecznością 
 
 
Metody:  
praca w grupach, elementy wykładu, praca indywidualna, metoda SWOT, dyskusja 
 
 
Pomoce: 
literatura pomocnicza do tematu wskazana przez nauczyciela, papier – karton, kredki, pisaki 
 
 
Przebieg zajęć: 
 

1. Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela analizują literaturę dotyczącą tematu 
 
 
2. Uczniowie metodą SWOT opracowują mocne i słabe strony w relacjach Romów i 

Łemków ze społecznością lokalną; następnie analizują szanse i zagrożenia  dla tych 
mniejszości etnicznych 

 
 
3. Uczniowie przedstawiają wyniki pracy oraz dyskutują nad zależnościami Romów i 

Łemków od społeczności narodowej 
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SCENARIUSZ ZAJĘĆ PRZYGOTOWANY DLA REALIZACJI ŚCIEŻKI 
PRZEDMIOTOWEJ „EDUKACJA REGIONALNA – DZIEDZICTWO KULTUROWE W 
REGIONIE” 
 
 
Temat: Język Romów i Łemków  (2 godziny) 
 
Cele: 
 

1. Poznanie podstawowych cech języka Łemków oraz Romów 
2. rozpoznawanie tekstów w języku mniejszości etnicznych np. muzycznych 
3. wyjaśnienie nazw „Łemkowie”, „Romowie”, odczytywanie prostych nazw – imion i 

nazwisk Łemków i Romów 
 
Metody:  
praca w grupach, elementy wykładu, praca indywidualna, wycieczka 
 
 
Pomoce: 
literatura pomocnicza do tematu wskazana przez nauczyciela,  
 
 
Przebieg zajęć: 
 

1. Elementy wykładu – nauczyciel wyjaśnia uczniom, gdzie szukać wiadomości o języku 
mniejszości, zapoznaje z podstawowymi cechami języków 

 
2. Uczniowie w grupach poszukują w literaturze informacji na temat języka (pod 

kierunkiem nauczyciela) 
 

3. Uczniowie słuchają utworów muzycznych w języku „romani” i dialekcie łemkowskim 
oraz uczą się je rozróżniać 

 
 

4. Uczniowie przygotowują wycieczkę na cmentarz łemkowski lub romski 
 
5. Uczniowie z pomocą literatury oraz z pomocą nauczyciela odczytują imiona i 

nazwiska na nagrobkach 
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SCENARIUSZ ZAJĘĆ PRZYGOTOWANY DLA REALIZACJI ŚCIEŻKI 
PRZEDMIOTOWEJ „EDUKACJA REGIONALNA – DZIEDZICTWO KULTUROWE W 
REGIONIE” 
 
 
Temat: Tradycje, obyczaje, muzyka Łemków i Romów (3 godziny) 
 
Cele: 
 

1. Zdobycie wiedzy o kulturze, zwyczajach, muzyce mniejszości etnicznych 
2. Umiejętność działania na rzecz ochrony regionalnego dziedzictwa kulturalnego 
3. Włączanie się w inicjatywy kulturalne mniejszości etnicznych, aby wytworzyć więzi  
4. Prezentowanie określonych umiejętności mniejszości etnicznych (tańce, śpiewy) 

 
 
Metody:  
praca w grupach, pogadanka, praca indywidualna, „portfolio”, wycieczka, projekcja filmu, 
dyskusja 
 
 
Pomoce: 
literatura pomocnicza do tematu wskazana przez nauczyciela, papier, teczka, film „Nikifor”  
 
 
Przebieg zajęć: 
 

1. Uczniowie poszukują płyt z muzyką łemkowską lub romską, słuchają ich, uczą się 
piosenek 

 
2. Uczniowie uczą się wybranych tańców pod kierunkiem zaproszonej ze stowarzyszeń 

łemkowskich i romskich osoby 
 

 
3. Pod kierunkiem nauczyciela uczniowie przygotowują wycieczkę do Tarnowa – do 

Muzeum Okręgowego, gdzie zwiedzają wystawę dotyczącą kultury romskiej 
 
4. Uczniowie wraz z nauczycielem uczestniczą w „Łemkowskiej Watrze” w Zdyni 

 
 
5. Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela wychodzą do wybranej enklawy cygańskiej 

obserwując życie jej mieszkańców 
 
6. Projekcja filmu „Nikifor” jest wstępem do dyskusji nad sytuacją tego łemkowskiego 

artysty 
 

 
7. Wycieczka do krynicy do Muzeum Nikifora i jej opis 
 
8. Przygotowanie i opisanie zdjęć i innych materiałów z wycieczek 
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SCENARIUSZ ZAJĘĆ PRZYGOTOWANY DLA REALIZACJI ŚCIEŻKI 
PRZEDMIOTOWEJ „EDUKACJA REGIONALNA – DZIEDZICTWO KULTUROWE W 
REGIONIE” 
 
 
Temat: Główne zabytki przyrody i architektury regionu  (2 godziny) 
 
Cele: 

1. Poznawanie kultury mniejszości etnicznych poprzez zabytki jej architektury i sztuki 
oraz umieszczanie tej kultury w szeroko rozumianej kulturze narodowej 

2. Wejście w świat tradycji i wartości mniejszości etnicznych, ochrona tego dziedzictwa 
kulturowego 

 
Metody:  
praca w grupach, elementy wykładu, praca indywidualna, „portfolio”, wycieczka 
 
 
Pomoce: 
literatura pomocnicza do tematu wskazana przez nauczyciela, papier, zdjęcia, teczka  
 
 
Przebieg zajęć: 
 

1. W grupach uczniowie na podstawie wskazanej przez nauczyciela literatury 
przygotowują wycieczkę śladami cerkwi łemkowskich 

 
2. W grupach następuje podsumowanie wycieczki do tarnowskiego muzeum i 

uporządkowanie materiałów dotyczących sztuki romskiej 
 

 
3. Odbywa się wycieczka śladami cerkwi łemkowskich, która jest udokumentowana i 

opisana (teczka „portfolio”) 
 
4. W grupach przygotowanie wystawy zdjęć wraz z opisem dotyczącą zabytków 

mniejszości etnicznych 
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SCENARIUSZ ZAJĘĆ PRZYGOTOWANY DLA REALIZACJI ŚCIEŻKI 
PRZEDMIOTOWEJ „EDUKACJA REGIONALNA – DZIEDZICTWO KULTUROWE W 
REGIONIE” 
 
 
Temat: Co zabieram w sercu?... (3 godziny) 
 
Cele: 
 

1. Określenie wartości jakie stanowi wspólnota mniejszości etnicznych 
2. Rozwijanie wiedzy o historii i kulturze mniejszości etnicznych i wiązanie je z tradycją 

i kulturą własnej rodziny, środowiska życia 
 
Metody:  
praca w grupach, praca indywidualna, „portfolio”, wystawa zdjęć, prezentacja wytworów 
pracy uczniów, montaż słowno – muzyczny, broszury okolicznościowe, pieśni 
 
 
Pomoce: 
Wytwory dotychczasowych działań uczniów 
 
 
Przebieg zajęć: 
 

1. Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela przygotowują „Szkolny Festiwal Kultur 
Łemkowskiej i Romskiej” 

 Prezentacja tańców i pieśni romskich i łemkowskich 
 Montaż słowno – muzyczny na temat historii Łemków i Romów 
 Wystawa zdjęć i opis działań uczniów realizowanych w trakcie roku szkolnego 
 Broszury okolicznościowe związane z historią i kulturą Łemków i Romów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


