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Program Mniejszości Narodowe Powiatu Gorlickiego – Łemkowie, Żydzi został 

przyjęty do realizacji w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sitnicy w kwietniu 2009 
jako program samodzielnie opracowany przez nauczycieli szkoły: Irenę Słowik i Macieja 
Mańka. Adresowany jest do uczniów tutejszej szkoły, do której uczęszczają obecnie dzieci 
wyznania rzymskokatolickiego. Opracowany program posiada rozszerzone treści ścieżki 
„Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie”. W szkole w Sitnicy ścieżka ta nie 
jest traktowana jako samodzielny przedmiot lecz wpleciona w treści nauczania różnych 
przedmiotów: język polski, historia, sztuka. Mając na uwadze, fakt iż niektóre zajęcia w 
naszej szkole są łączone (np. sztuka kl. V i VI) nie ograniczę się do zaproponowania tylko 
jednej klasy podczas realizacji tego programu. Adresuję go do drugiego etapu edukacji – 
klasy IV-VI. Celem programu jest głębsze spojrzenie na wielokulturowość regionu w którym 
uczniowie żyją, wartości wynikające z różnorodności kultur przenikających się nawzajem to 
wspólne dziedzictwo kulturowe. Młody człowiek zdobywający wiedzę i różnorodne 
doświadczenia musi pamiętać, że uczestnicząc w kulturze i rozbudzając swoją ciekawość 
poznawczą powinien szanować odrębność językową, kulturową i religijną każdego człowieka. 
Wielki Patron naszej szkoły Jan Paweł II w czasie swego pontyfikatu dał młodemu 
człowiekowi wiele przykładów jak szanować odmienność kulturową każdego człowieka, a 
cały świat był dla Jana Pawła II wielokulturowym regionem.  

Mieszkający w Powiecie Gorlickim uczniowie mają szczęście żyć obok kultury 
łemkowskiej, przenikniętej elementami wschodniego kręgu kulturowego. W skład którego 
wchodzą język, architektura, muzyka, zwyczaje i religia w obrządku grekokatolickim i 
prawosławnym wraz z pięknymi cerkwiami w stylu zachodniołemkowskim. Na wspólne 
dziedzictwo kulturowe naszego powiatu składa się także kultura żydowska. Mamy w regionie 
wspaniałe perły architektury żydowskiej: 

 
– cmentarz z pięknymi macewami i grobem Cadyka w Gorlicach,  
– zabudowa starej Bobowej, 
– budynek dawnej synagogi w Bieczu (obecnie Biblioteka Miejska). 

 
Program zawiera przykłady sztuki materialnej i niematerialnej oraz wkład Łemków i 

Żydów w rozwój naszego regionu. Mam nadzieję, że ukazane treści w niniejszym programie 
zachęcą uczniów do ciągłego pogłębiania swojej wiedzy jak również zachęcą do czynnego 
udziału w wydarzeniach kulturalnych Powiatu Gorlickiego. 
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Cele ogólne 
 
 
 
 

 
► Celem programu jest  poszerzenie wiedzy ucznia dotyczącej regionu, w którym 

mieszka, jego wiedzy historycznej powiązanej z rzeczywistością narodową, własnego 
środowiska regionalnego, etnograficznego kulturowo. 

► Uświadomienie uczniowi wartości jaka wynika z różnorodności kultur oraz znaczenia 
podejmowania działań na rzecz ochrony dorobku pokoleń w regionie, kształtowania 
postaw zrozumienia i szacunku dla odmienności kulturowych żyjących obok nas. 

► Wyrobienie w młodym człowieku poczucia miłości do „małej ojczyzny” 
poszanowania symboli świeckich, religijnych innych kultur występujących w naszym 
regionie. 

► Zainspirowanie do różnych działań podczas realizacji rozszerzonych treści ścieżki 
Edukacji regionalnej – dziedzictwo kulturowe w regionie. 

► Osiągnięcie satysfakcji podczas realizacji programu edukacji regionalnej. 
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Krąg tematyczny Zagadnienia szczegółowe Formy i sposoby realizacji 

HISTORIA REGIONU 
GORLIC – GRÓD 
KARWACJANÓW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

− zwiedzanie renesansowego 

Dworu Karwacjanów, 

− oglądanie dokumentacji  

dotyczącej powstania miasta, 

− porównywanie dawnego herbu 

ZADORA z aktualnym herbem 

miasta, 

 

Rozwój osadnictwa − przeglądanie starych szkiców i 

map, wyciąg z ksiąg 

archiwalnych, 

Dziedzictwo Kultury 
NIEMATERIALNEJ 

Sławne Rody − poznanie dziejów rodów 

Gładyszów, Długoszów i 

Skrzyńskich, 

− plany zagospodarowania 

niszczejącego Pałacu 

Skrzyńskich w Zagórzanach, 
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Słynni mieszkańcy Regionu 
Gorlickiego 

− tworzenie notek biograficznych 

Deresława Karwacjana, Marcina 

Kromera, Wincentego Pola, 

Ignacego Łukasiewicza, ks. 

Bronisława Świeykowskiego, 

Wojciecha Biechońskiego, 

− gromadzenie wiedzy o życiu i 

zasługach sławnych postaci 

społeczności Łemkowskiej i 

Żydowskiej: Św. Maksyma 

Gorlickiego, Cadyka Ben-Cion 

Halberstan, 

− sporządzenie albumu z 

portretami sławnych postaci, 

− opracowanie notki biograficznej 

najstarszej mieszkanki Sitnicy p. 

Apolonii Tybor 

,(przeprowadzenie wywiadów z 

rodziną, sąsiadami, ks. 

Stanisławem Rączkowskim, 

− szukanie informacji dotyczących 

innych najstarszych 

mieszkańców żyjących w 

Gminie Biecz, zestawienie 

chronologiczne, 
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TRADYCJA I KULTURA  

Typowe zajęcia ludności 

− spis dawnych zawodów ludności 

łemkowskiej i żydowskiej,  

− odgrywanie scenek rodzajowych 

− gromadzenie starych 

przedmiotów do „kącika 

regionalnego”, 

− lekcje muzealne w skansenie w 

Szymbarku i Muzeum 

Rzemiosła Łemkowskiego w 

Bielance, 

Hodowla i pasterstwo na 

łemkowszczyźnie 

− wyszukiwanie informacji na 

temat pracy rolniczej Łemków, 

prowadzenie rejestru 

inwentarza, porównywanie w 

latach, 

Narzędzia rolnicze 

− tworzenie zestawień, opisywanie 

wyglądu przedmiotów , 

Zwyczaje doroczne Łemków 

− opracowanie kalendarza świąt 

(daty i nazewnictwo), 

− Opis przebiegu, 

Święta Żydowskie 

− poznanie niektórych świąt 

obchodzonych przez ludność 

żydowską (np. Szabat), 

Tradycje kulinarne 

− wyszukiwanie przepisów kuchni 

żydowskiej i łemkowskiej, 

− tworzenie jadłospisu, 

− opracowanie karty dań, 

− przygotowanie prostych potraw, 

degustacja, 
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Muzyka i taniec – 
instrumenty muzyczne 

− wycieczka do bieckiego 

muzeum – oglądanie wystawy 

instrumentów muzycznych, 

− próby śpiewu lub nauka 

prostego tekstu w języku 

łemkowskim lub żydowskim, 

− słuchanie nagrań płyt z muzyką 

łemkowską (np. zespół 

ŁEMYKOWINA), 

− przyglądanie się nagraniom 

tańców i pieśni zespołów 

prezentowanych podczas Watry 

w Zdyni, 

− próby tworzenia prostych 

układów tanecznych 

naśladujących zespoły 

łemkowskie, 

− oglądanie filmu skrzypek na 

dachu, zwrócenie uwagi na 

taniec w filmie, 

− wykonanie prac plastycznych 

ukazujących Żydów w czasie 

tańca, 

 

 

Strój − oglądanie i opisywanie strojów 

łemkowskiego i żydowskiego 

(codziennego i odświętnego, 

zarówno mężczyzn jak i kobiet), 

− próby projektowania 

ornamentów 

charakterystycznych dla danej 

grupy, 

− gromadzenie zdjęć, kserokopii, 

tworzenie albumów, 
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Rodzina Zwyczaje rodzinne Łemków i 

Żydów 

 

− Najważniejsze wydarzenia z 

życia rodziny, obyczaje, relacje 

między starszyzna a młodymi, 

szukanie podobieńst w dawnych 

zwyczajach wsi: Sitnica, 

Rożnowice, Kwiatonowice, 

Racławice itp. 

OBIEKTY SAKRALNE – 
cerkwie prawosławne i 

grekokatolickie 

− przeglądanie książek i albumów 

o tematyce sakralnej, 

− konkurs rysunkowy, 

− tworzenie albumów, folderów, 

SYNAGOGI (BOŻNICE) − spacer po Gorlicach, zwiedzanie 

budynku przy ulicy piekarskiej i 

strażackiej (dawne synagogi), 

− oglądanie szkiców synagog już 

nieistniejących, 

− szukanie śladów architektury 

żydowskiej w Gminie Biecz, 

PRZYDROŻNE KRZYŻE − szkic krzyży prawosławnych i 

grekokatolickich , 

− oglądanie albumu poświęconego 

przydrożnym krzyżom 

autorstwa p. Roberta Huka, 

 

DZIEDZICTWO 
KULTURY 
MATERIALNEJ 

ARCHITEKTURA 
SEPUKLARNA 

(cmentarze) 

− zwiedzanie gorlickiego kirkutu, 

− wyznaczanie tras 

wycieczkowych z 

uwzględnieniem żydowskich i 

łemkowskich cmentarzy, 

− szukanie cmentarzy na mapach 

regionalnych , 
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MALARSTWO 
RELIGIJNE - IKONY 

 

Poszerzenie wiedzy na temat 

ikon 

 

− Analizowanie słownictwa 

dotyczącego ikonografii 

(Orandka, Chrystus 

Pantokrator), 

− Próby wykonania kopii 

niektórych ikon, 

− Wystawa prac malarskich, 

 WIEJSKIE I MIEJSKIE 
BUDOWNICTWO 

− zabudowania łemkowskie 

CHYŻE, miejskie kamieniczki, 

szałasy (kuczki), łaźnie, 

− spacer po Gorlicach i Bieczu – 

wyszukiwanie w krajobrazie 

miejskim żydowskich 

zabudowań, fotografowanie 

obiektów, 

− wykonanie szkiców budowli 

− oglądanie reprodukcji wiejskich 

domów łemkowskich, materiały 

budowlane wykorzystywane do 

wznoszenia budynków 

mieszkalnych, 

− tworzenie albumów, 
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TOLERANCJA I 
SZACUNEK w kontaktach 

z ludźmi innej kultury i 
wiary 

udział w imprezach kulturalnych, 

nabożeństwach ekumenicznych i 

poznawanie zwyczajów łemków, 

 

− udział w przeglądzie zespołów 

łemkowskich Watra w Zdyni, 

− zwiedzanie zabytkowych 

cerkwi, rozmowa z księdzem, 

− słuchanie modlitw i śpiewów w 

języku łemkowskim i 

cerkiewnosłowiańskim, 

− zorganizowanie wycieczki do 

synagogi w Bobowej, 

− obejrzenie filmu „Skrzypek na 

dachu”, 

− kopiowanie lampek 

chanukowych, 
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PRZEWIDYWANE EFEKTY KOŃCOWE 

 
 
 
 
Uczeń: 

 
− aktywnie i twórczo uczestniczy w zajęciach, 
− gromadzi materiały i potrafi wykorzystać je w dalszych zajęciach, 
− zainspirowany do działań stara się wyjaśnić nieznane dla niego terminy, sformułowania 

dotyczące kultury łemkowskiej i żydowskiej, 
− poszukuje ciekawych rozwiązań w pracach plastycznych, fotograficznych w czasie 

tworzenia albumów, folderów, 
− potrafi zgodnie pracować w grupie, 
− z zainteresowaniem poszerza swoje wiadomości dotyczące mniejszości narodowych, 
− każde zaplanowane działanie stara się doprowadzić do końca, 
− zna historię swojej małej ojczyzny, 
− jest dumny z osiągnięć przodków, z powagą odnosi się do treści  religijnych innych 

wyznań, 
− wykazuje się tolerancją wobec innych wyznań i kultur, 
− rozumie potrzebę ciągłego poszerzania swojej wiedzy, aktywnie uczestniczy w życiu 

kulturalnym gminy i powiatu. 
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