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Wstęp 

 

 

 
„Gdyby wszyscy mieli po cztery jabłka 

gdyby wszyscy byli silni jak konie 
gdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w miłości 

gdyby każdy miał to samo 
nikt nikomu nie byłby potrzebny” 

 
x.J. Twardowski „Sprawiedliwość” 

 
 

Małopolska jest krainą geograficzną, na terenie której spotkać można przedstawicieli 
dziewięciu mniejszości narodowych i etnicznych. Są to: Słowacy, Czesi, Żydzi, Ormianie, 
Ukraińcy, Rosjanie, Niemcy oraz Łemkowie i Romowie. Mniejszość narodowa definiowana 
jest przez H.Chałupczak i T.Browarek jako grupa obywateli danego państwa, pozostająca w 
mniejszości do pozostałej części jego ludności i nie zajmująca pozycji dominującej, 
wyróżniająca się cechami etnicznymi, językowymi lub religijnymi, wspólnie dążąca do 
zachowania swej odrębności kulturowej i posiadająca aspiracje ujmowane w kategoriach 
państwa.  Mniejszość etniczna natomiast to wspólnota obejmująca obywateli danego państwa 
powstała w wyniku procesu historycznego, posiadająca poczucie swej odrębności, trwałe 
formy integracji na podstawie wspólnego pochodzenia, języka lub religii, ale nie mającą 
aspiracji ujmowanych w kategoriach państwa. Oba te terminy używane są często zamiennie.  

 
Bezcenny jest wkład wnoszony przez reprezentantów innych religii, wyznań, kultur  

i narodów. Ta różnorodność tworzy mozaikę, której piękno można podziwiać dopiero wtedy, 
gdy jest kompletna- obok siebie ułożone są wszystkie elementy. 

 
Małopolska jest jednocześnie miejscem, gdzie przedstawiciele wymienionych wyżej 

grup etnicznych i narodowych często doświadczali odrzucenia, zazdrości, niechęci, 
prześladowanie, niezrozumienia. Te negatywne postawy wypływają przede wszystkim  
z braku wiedzy i doświadczeń, z braku poznania głębi i piękna tych, których często  
z niechęcią nazywamy: „obcymi”. Nie da się ukryć trudnych i bolesnych wydarzeń 
związanych z Holocaustem, pogromami Romów (nawet we współczesnej Polsce), czy 
incydentami o charakterze rasistowskim. Celem tego programu nie jest zamykanie oczu lub 
ukrywanie prawdy, ale ukazywanie naszej wspólnej historii z jej blaskami i cieniami. 

 
Wielkim niepokojem napełnia wszystkich pracujących z dziećmi i młodzieżą fakt, że 

przedstawiciele najmłodszego pokolenia dążą do unifikacji, zatarcia różnic, granic, 
niwelowania odmienności. Kształtowanie tożsamości narodowej i kulturowej zależy w dużej 
mierze od sięgania w głąb- do historii, tradycji, kultury, doświadczeń przodków. Tylko wtedy 
można odkryć swą własną wyjątkowość i niepowtarzalność. Sięganie w głąb oznacza więc 
także odkrywanie życia i dorobku tych, którzy od wieków towarzyszyli i współtworzyli jedną, 
niezwykłą, bogatą kulturę Małopolski. 
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I. Opis programu „różnorodność etniczna Małopolski” 

Dlaczego i po co uczyć o mniejszościach narodowych w Małopolsce? 
Dlatego, ze istnieją i nie mają swojego należytego miejsca w społeczeństwie. Dlatego, że 

są od wieków, a pozostają nieznane. Dlatego, że jesteśmy sąsiadami, a mimo to obecność 
”innych” wzbudza negatywne uczucia i zachowania.  

Po to, aby umożliwić odkrywanie swojej tożsamości. Po to, aby kształtować młodzież 
jako osoby otwarte, tolerancyjne i posiadające własny pogląd na świat. Po to, by Małopolska 
stała się terenem wolnym od uprzedzeń i stereotypów, miejscem, gdzie liczy się indywidualna 
wartość każdego człowieka. 

Tanna Jakubowicz- Mount podaje, że program nauczania o Holokauście (proponujemy, 
by rozumienie takiego programu rozciągnąć na nauczanie o prześladowaniach i konfliktach 
etnicznych) oprzeć na: 

• Dawaniu świadectwa prawdzie, 
• Pokazywaniu wspólnoty cierpienia (doświadczeń); 
• Spotkaniu „obcego” w sobie i innych; 
• Pracy nad mechanizmem frustracji i deprywacji, 
• Pracy nad mitami, stereotypami i uprzedzeniami, 
• Uwrażliwianiu na wartości, 
• Pokazywaniu wspólnych korzeni wszystkich religii i tradycji duchowych. 

Na takich założeniach oparty jest program „Różnorodność etniczna Małopolski”. 
Problematyka i zakres zagadnień są bardzo szerokie, z konieczności zajęłyśmy się tylko 
kilkoma aspektami tej złożonej tematyki. 
 

1. Założenia teoretyczne programu 

 
Każda z mniejszości narodowych ma swoją historię, kulturę, doświadczenia, problemy  

i aspiracje. Zdaniem H.Chałupczaka i T.Browarka do uwarunkowań historycznych, 
politycznych i ekonomicznych powstawania mniejszości w państwach nalezą: 

• Niemożność wytyczenia granic etnicznych, 
• Podboje i wojny, 
• Migracje, 
• Osadnictwo organizowane dla obrony granic, przyspieszenie procesów 

asymilacyjnych lub osiągnięcia pożądanych zmian w składzie etnicznym. 
„O warunkach egzystencji poszczególnych grup etnicznych przesądzają relacje między 

większością społeczeństwa, a mniejszościami. Obie te grupy mogą istnieć bądź 
przeciwko sobie, a więc w stanie wrogości i negacji, bądź wzajemnej tolerancji  

i życzliwości. Są też możliwe stany pośrednie- izolacji, obojętności, negacji bądź 
współpracy jedynie z konieczności. Przejście z jednej fazy do drugiej wymaga zawsze 

czasu i zgody, pogorszenie zaś współżycia może nastąpić bardzo szybko, często pod 

wpływem nieoczekiwanych wydarzeń, godzących w interesy oraz wyobrażenia i mity 

obu tych społeczności.” 
„Mniejszości narodowe w Polsce 1918-1995”, H.Chałupczak, T.Browarek 
 

Na podstawie cytowanych wyżej autorów stwierdzić można, że rodzaj i jakość relacji 
między poszczególnymi grupami zależy od: 

• Otwartości społeczności, 
• Różnic kulturowych i cywilizacyjnych między nimi, 
• Inspiracji zewnętrznych, 
• Zaszłości historycznych. 
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We współczesnej literaturze zachodniej coraz częściej określenie „mniejszość narodowa” 
zastępowane jest pojęciem „niedominująca grupa etniczna” („non-dominant ethnic group). 

 
Polska jest krajem, w którym –według Ł. Kazimierczaka- mniejszości narodowe  

i etniczne mają się zupełnie dobrze. Zostały zaakceptowane przez polskie społeczeństwo,  
a konflikty narodowościowo-etniczne należą do rzadkości. Cieszy również postępująca 
asymilacja wielu obywateli obcego pochodzenia. Powoli odchodzą do lamusa zaszłości 
historyczne, można mówić nawet o pewnej dozie zaufania, jakim obdarza się mniejszościowe 
grupy. Na pewno wiele jednak praca nad polepszeniem stosunków narodowościowych na 
terenie Polski nie jest zakończona, trzeba zwiększać zarówno wiedzę młodzieży na temat 
przeszłości i teraźniejszości regionu, jak i kształtować właściwe postawy względem grup 
niedominujących. 

 
1a. Obowiązująca podstawa programowa (ścieżka edukacyjna „Edukacja regionalna  

i dziedzictwo kulturowe w regionie”) a cele i treści programu „Różnorodność etniczna 

Małopolski”. 

 

Cele ścieżki edukacyjnej Cele Programu 

 

Rozwijanie wiedzy o kulturze własnego 
regionu i jej związkach z kulturą narodową. 
 

- zaznajomienie z historią regionu, 
pochodzeniem mniejszości narodowych i 
etnicznych; 
- poznanie zabytków historycznych 
Małopolski; 
- zaznajomienie z bogactwem 
geograficznym, etnograficznym i 
kulturowym regionu; 

Nawiązanie kontaktu ze środowiskiem 
lokalnym i regionalnym w celu wytworzenia 
bliskich więzi i zrozumienia różnorakich 
przynależności człowieka. 
 

- kształtowanie postawy otwartości, 
tolerancji; 
- wskazywanie nadrzędnych wartości: pokój, 
zrozumienie, jedność, szacunek, wolność, 
patriotyzm, współpraca; 
- doskonalenie samodzielności i umiejętności 
podejmowania inicjatywy;  
- wzbudzanie zaangażowania, 
zainteresowania, poszerzanie horyzontów 
myślowych; 

Ugruntowanie poczucia tożsamości 
narodowej przez rozwój tożsamości 
regionalnej 

- kształtowanie umiejętność artystycznych 
związanych z kulturą i dorobkiem 
mniejszości narodowych; 
- integrowanie uczniów jako zespołu 
klasowego oraz utworzenie przez uczniów 
więzi  
z Małopolską jako „małą ojczyzną”. 
- zapoznanie z językiem, kulturą, tradycjami 
niedominujących grup etnicznych; 

Rozwijanie wiedzy o historii regionu w 
powiązaniu z tradycjami własnej rodziny 

-odkrywanie przeszłości i historii własnej 
rodziny w kontekście łączenia się osób  
z różnych środowisk kulturowych; 
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Zadania szkoły w realizacji ścieżki 

edukacyjnej 

Formy realizacji zadań szkoły zawarte w 

Programie 

Wprowadzanie w świat tradycji regionu i 
należących do niej wartości. 
 

-godziny z wychowawcą, lekcje języka 
polskiego, historii i innych przedmiotów; 
-wycieczki, zwiedzanie wystaw i ekspozycji; 

 Wskazywanie przykładów umożliwiających 
integrację z kulturą regionu. 
 

-wycieczki; 
-„zielona szkoła” – udział w warsztatach 
rękodzielniczych; 
-godziny z wychowawcą prowadzone metodą 
projektów; 

Wspieranie kontaktów z osobami  
i instytucjami zajmującymi się ochroną  
i pomnażaniem dziedzictwa kulturowego w 
regionie. 

-wycieczki; 
-„zielona szkoła”- kontakty z przedst.. 
mniejszości narodowych; 
-udział w życiu kulturalnym najbliższej 
okolicy (kultura mniejszości narodowych 
obecnych w regionie). 

 

Formy realizacji treści edukacyjnych ścieżki Treści 

edukacyjne 

ścieżki 
Przedmiot Tematyka 

Potencjał naturalny, ludnościowy, 
gospodarczy i kulturowy Małopolski na tle 
Polski. 
Trasy turystyczne w regionie 
 

Położenie  
i zróżnicowanie 
przestrzenne 
elementów 
środowiska 
geograficznego 
regionu. 

Geografia, historia 

Małopolska jako środowisko życia 
codziennego, jej historia i obraz 
współczesny. 

Geografia Podział administracyjny Polski po II wojnie 
światowej i współcześnie. 
Charakterystyka regionu i jego 
najwybitniejszych przedstawicieli. 
Państwo Kazimierza Wielkiego. 
 
Powstanie Akademii Krakowskiej. 

Dwudziestolecie międzywojenne 
 

Historia 

Polityka państwa polskiego wobec 
mniejszości narodowych w XX wieku. 
 
Kultura renesansu Język polski 
Myśl filozoficzna i idea tolerancji na 
przestrzeni wieków. 

Rola regionu i jego 
związki z innymi 
regionami Polski. 
 

J.angielski, j.niemiecki Ciekawe wydarzenia i festiwale w regionie. 



„Wolność to prawo do różnicy”              Różnorodność Etniczna Małopolski 
 

 9 

Żydowska idea Jedynego Boga. 

Początki chrześcijaństwa. 
Ruch husycki w Czechach. 

Rozłam w Kościele. 

Religia, historia 

Reformacja- jej przyczyny i skutki. 
Matematyka Spis ludności. 

 
Losy Żydów w średniowiecznej Europie. 
 
Rzeczpospolita obojga narodów. Żydzi 
polscy. 

Mniejszości etniczne w Rzeczpospolitej 
szlacheckiej. 
 
Polska, ukraińska i żydowska myśl narodowa 
w XIX w. 

Sąsiedzi II Rzeczypospolitej, mniejszości 
narodowe w Polsce. Polityka wobec 
mniejszości narodowych. 
Polityka Niemiec hitlerowskich wobec 
Żydów. Holocaust Żydów i Cyganów. 
Polska w nowych granicach. Przesiedlenia 
ludności (Akcja „Wisła”, wysiedlanie 
Niemców, przesiedlanie Polaków zza Buga 
na Ziemie Zachodnie). 
Rok 1968 w Polsce i na świecie. 

Historia 

Sprawa Romów w Europie. 

Charakterystyka  
i pochodzenie 
społeczności 
regionalnej. 
 

WOS Problemy społeczne w regionie 
 
Powstawanie miast w średniowieczu na 
przykładzie Krakowa. 

Kraków stolicą Polski. 
 
Jaką rolę w historii odgrywają narody  
i jednostki? 

Historia 

Obóz koncentracyjny Auschwitz- Birkenau. 
Język polski Wybrane teksty literatury regionalnej 

 

Przedstawiciele wyznań monoteistycznych  
w Małopolsce. 

 
Elementy historii 
regionu i jego 
najwybitniejsi 
przedstawiciele. 
 

 
 

Religia 

Świadkowie prawdy i dobra. 
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Mikołaj Rej- odkrycie języków narodowych 
jako tworzywa literackiego. 
 
Dialekty, gwary, regionalizmy (m.in. jidysz). 

Mitologia ludowa. 
 
Archaizmy, dialektyzmy. 

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

Język polski 
 

Dziedzictwo językowe i kulturalne 
mniejszości narodowych w regionie. 

Religia  Miejsca pielgrzymkowe wyznawców 
katolicyzmu (Kraków, Kalwaria 
Zebrzydowska) i judaizmu (Kraków, 
Bobowa, Nowy Sącz). 

Różnorodność muzyki regionalnej i muzyki 
innych grup etnicznych w Małopolsce. 
Wartość muzyki ludowej. 

Kontakt z dziełami sztuki plastycznej- 
pomniki, galerie, muzea. 
Sztuka ludowa i innych gryp etnicznych 
charakterystyczna dla regionów Małopolski. 

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

 

Sztuka 

Krajobraz kulturowy. 
Dzieło ku chwale Boga. Architektura 
romańska i gotycka. 
Odmienność architektury wyznawców 
judaizmu- zabudowa dzielnicy żydowskiej  
i małych miasteczek. 

Historia, sztuka 

Specyfika architektury sakralnej 
(prawosławnej i grekokatolickiej)  
i zabudowy wiejskiej Łemków. 

 
Główne zabytki 
przyrody  
i architektury  
w regionie. 
 

 

Sztuka, religia Ikona w Kościołach wschodnich 
 

WOS Człowiek jako istota społeczna. Rodzina, 
ród, plemię, społeczność. 

Co wiemy o swojej przeszłości? 

Historia i tradycja 
własnej rodziny na 
tle historii  
i tradycji regionu. Język polski 

Kim jestem? Przeszłość mojej rodziny. 
 

Osiągnięcia uczniów Osiągnięcia uczniów realizujących 

Program 

Odnajdywanie wartości, jaką stwarza 
wspólnota lokalna i jej kultura w życiu 
człowieka. 

-uczeń bierze czynny udział w życiu 
wspólnoty lokalnej, identyfikuje się jako jej 
członek i spadkobierca dziedzictwa 
przodków; 
-uczeń zna i rozumie wartość kultury 
małopolskiej, współtworzonej przez 
przedstawicieli różnych narodów i grup 
etnicznych; 
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Prezentowanie własnego regionu i jego 
walorów oraz cech wyróżniających. 
 

-uczeń potrafi zaprezentować dorobek 
kulturowy (patriotyczny, ekonomiczny, 
architektoniczny, itd..) mniejszości 
etnicznych i narodowych Małopolski; 

Działanie na rzecz ochrony regionalnego 
dziedzictwa kulturowego. 
 

-uczeń wykazuje się zaangażowaniem na 
rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego 
Małopolski, prezentuje aktywną postawę 
szacunku i tolerancji dla odmienności 
kulturowych i etnicznych; 

Udział w lokalnych inicjatywach 
kulturalnych 

-uczeń bierze udział w spotkaniach  
z przedstawicielami innych narodów i kultur, 
zna swoje otoczenie i jego historię; 

Wybrane umiejętności regionalne (tańce, 
śpiewy). 
 
 

-uczeń zna tradycje, tańce, stroje, przepisy 
kulinarne wybranych mniejszości 
narodowych i etnicznych Małopolski. 

 

 

Podstawa programowa jest zawarta w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych 

typach szkół. Ze względu na zmianę rozporządzenia, w r.szk.2009/2010 nauczyciele 

realizujący program w klasach I Gimnazjum, zobowiązani są do dostosowania celów  

i treści do aktualnej podstawy programowej. 

 

1b. Kontekst historyczno-regionalny 

 
Historia Małopolski jako regionu historycznego rozpoczyna się formalnie na przełomie 

XII i XIV, kiedy zaczęto używać pojęcia „Małopolska”(Polonia Minor- Młodsza Polska), 
przeciwstawiając ją „Wielkopolsce”. Do wieku XIX- zdaniem A. Podrazy- region ten składał 
się z trzech województw: krakowskiego, sandomierskiego i lubelskiego. Według tego badacza 
historii w XVI w. Małopolska określała znacznie szerszy teren- obok wyżej wspomnianych 
były to województwa: bełzkie, ruskie, podolskie, wołyńskie, bracławskie, kijowskie, 
podlaskie i czerchnichowskie. Na wyraźne wyodrębnienie się Małopolski jako regionu 
historycznego duży wpływ miała dominacja kulturowa regionu, związana z obecnością 
Akademii Krakowskiej i dworu królewskiego.  

 
W wyżej opisanym kształcie terytorialnym Małopolska przestała istnieć na skutek wielu 

wydarzeń pod koniec XVII i na początku XIX w. Podczas zaboru ziem polskich przez 
sąsiadów, teren Małopolski został podzielony- tereny leżące na prawym brzegu Wisły razem  
z zajętymi przez Austrię województwem ruskim, bełzkim i fragmentem podolskiego 
utworzyły austriacką prowincję zwaną Galicją. 

 
„Pod względem pochodzenia Galicjanie są po części Słowianami, po części 

Mołdawianami, Niemcami, Ormianami, Węgrami i Szeklerami, po części zaś mieszanką 
wielu narodowości, jak na przykład Lipkowie, po części Żydzi i Cyganie, którzy  

w Czerniowcach mają wspólnego króla cygańskiego. Najliczniejsi są Polacy,  a zaraz po 

nich Żydzi, dla których Galicja stała się drugą Jerozolimą” 
(Anton Johann Gross-Hoffinger „Austria jaka jest” (1833) w: „Żydzi, Polacy, Niemcy…”) 
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Zdaniem Martina Pollacka, Gross-Hoffinger nie wymienił jeszcze Greków, Słowaków, 
Czechów, Hucułów, Karaitów i Ukraińców (Rusinów). Według autora, dla Austriaków 
Galicja i Lodomeria stały się synonimem etnicznej i kulturowej różnorodności (choć także 
synonimem nędzy i ubóstwa- „Golicja i Głodomeria”). 

 
W okresie zaborów zarzucono pojęcie: ”Małopolska”; jak podaje A. Podraza, odżyło ono 

wraz z odzyskaniem niepodległości. Zaborczą nazwę Galicji zastąpiono teraz nazwą 
Małopolski, która składała się z województw: krakowskiego, kieleckiego i lubelskiego. W 
okresie międzywojennym znowu nastąpiła zmiana, teraz w skład regionu wchodziły 
województwa krakowskie, lwowskie, stanisławowskie i tarnopolskie. Wschód regionu stał się 
częścią ZSRR, a w chwili obecnej należy do Ukrainy. 

 
Cytowany już wielokrotnie A. Podraza podaje, że do 1975 r. na terenie uznawanym za 

Małopolskę istniały dwa województwa: krakowskie i rzeszowskie. Po reformie 
administracyjnej za małopolskie uchodziły województwa: krakowski, sądeckie, tarnowskie, 
rzeszowskie, przemyskie, krośnieńskie oraz częściowo tarnobrzeskie i bielskie. 

 
Małopolska jako kraina geograficzna rozciąga się od Karpat na południu, po Pilicę  

i Liwiec na północy. Jest krainą, w której przeważają góry i wyżyny. Północna część regionu 
to Niż Polski (południowa część Niziny Mazowieckiej oraz zachodni skrawek Polesia 
Lubelskiego). Środkowy pas krainy stanową wyżyny i kotliny (Wyżyna Krakowsko- 
Częstochowska, Wyżyna Małopolska  i Wyżyna Lubelska oraz Kotlina Sandomierska  
i Kotlina Oświęcimska. Administracyjnie położona jest w województwach: małopolskim, 
świętokrzyskim, lubelskim (wschodnia część), podkarpackim (zachodnia część), łódzkim 
(wschodnia część), mazowieckim (część południowa), śląskim (wschodnia i północna część).  

 
(za: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82opolska ) 

 
Obecne województwo małopolskie podzielone jest na 19 powiatów ziemskich, 3 

grodzkie oraz 182 gminy i liczy ponad 15 tysięcy km2 powierzchni, co stanowi 5% 
powierzchni Polski. 
 
Ilustracja za:   
 
http://www.wrotamalopolski.pl/root_Wizytowka+Malopolski/Unikalna/Zaproszenie/ 
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ZALESKY'S 

 

 

1c. Kontekst psychologiczno- socjologiczny 

 
Jakie jest znaczenie słów: „mniejszość”, „większość”? Co osiągamy poprzez 

określenie własnej przynależności do danej większościowej czy mniejszościowej grupy? Jak 
narodowość kształtuje naszą tożsamość? Rozwinięcie tego tematu godne jest odrębnego 
opracowania. Na potrzeby programu rozpatrzymy zaledwie fragment rozległej tematyki 
związanej z mniejszościami w znaczeniu szerokim i wąskim, jako mniejszości narodowej 
(etnicznej). 

Każdy człowiek w swoim myśleniu i postrzeganiu świata posługuje się stereotypami. 
Według Aronsona stereotypy to: „przypisywanie identycznych cech każdej osobie należącej 
do danej grupy, bez uwzględnienia istniejących w rzeczywistości różnic między członkami tej 
grupy”. Każdy z nas posiada stereotyp bankowca, nauczyciela, kibica, a także Anglika czy 
Roma. Stereotyp jest formą skrótu myślowego, uproszczenia skomplikowanej rzeczywistości. 
Spełnia funkcję przystosowawczą, jeśli jest zgodny z rzeczywistością, jeśli jednak narzuca 
nam fałszywy obraz świata, „zamyka nam oczy” na niuanse i różnice indywidualne, to 
zdaniem tego samego autora jest nieprzystosowawczy i potencjalnie niebezpieczny.  
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Konsekwencją posługiwania się stereotypami jest powstawanie uprzedzeń. Cytując 
wspomnianego wyżej Aronsona: „Uprzedzenie- wroga lub negatywna postawa wobec dającej 
się wyróżnić grupy, oparta na uogólnieniach wyprowadzonych z fałszywych lub 
niekompletnych informacji”. Uprzedzenia prowadzą do izolacji, wyłączenia osób z grupy. 
Konsekwencją ich może być dyskryminacja, prześladowanie, kończące się czasem nawet 
ludobójstwem. 

Na podstawie doświadczeń i badań Aronson wysnuł wniosek, że wpływ uprzedzenia 
może być tak silny, iż jednostki, którym nawet chwilowo przydzielono status ”gorszego”, 
„innego”, osiągają w zadaniach testowych dużo niższe wyniki, niż wynikałoby to z ich 
potencjału. Zdaniem autora, badania są jedynie słabym odbiciem głębokiego wpływu 
uprzedzeń na jednostki, które przez całe życie cierpią z powodu przydzielonej im negatywnej 
etykietki i innych form niesprawiedliwego traktowania. 
 „Ludziom, którzy tego zjawiska nigdy nie doświadczyli na sobie, nie zawsze łatwo 

jest w pełni zrozumieć, co to znaczy być ofiarą uprzedzeń. Członkom dominującej 

większości, którzy mają poczucie względnego bezpieczeństwa, trudno wczuć się w jej 

położenie. Mogą jej współczuć i pragnąć, by było inaczej; niekiedy jednak w ich postawę 
wkrada się ślad faryzeuszostwa czy obłudy, niewielka skłonność, by częścią winy 

obciążyć ofiarę.” 
„Człowiek istota społeczna”, E.Aronson 
 

Do przyczyn uprzedzeń- zdaniem wspominanego autora- należą: 
• Ekonomiczna i polityczna rywalizacja lub konflikt; 
• Przemieszczona agresja („kozioł ofiarny”); 
• Potrzeby osobowościowe; 
• Konformizm w stosunku do istniejących norm społecznych. 

 
Autor podaje, iż nawet przypadkowe zetknięcie z przejawem ostrej nietolerancji czy 

fanatyzmu może wpłynąć na nasze postawy i zachowanie wobec grupy będącej ofiarą 
uprzedzenia. Naturalnie, postawy braku tolerancji mogą być pielęgnowane rozmyślnie. 
Niezależnie od tego, jaka jest przyczyna powstania uprzedzenia, niełatwo je zmienić za 
pomocą kampanii informacyjnych. Tylko zmiany w zachowaniu, wynikające z kontaktu  

z osobami na zasadzie równej pozycji, mogą spowodować zmianę postaw. Ta informacja 
jest szczególnie ważna dla nauczycieli i wychowawców oraz osób, którym zależy na zmianie 
postaw względem wszystkich, dyskryminowanych lub nie, mniejszości. 

 
1d. Prawa mniejszości narodowych 

 
Według H.Chałupczaka i T.Browarka prawa mniejszości narodowych chronione były i są 

w ramach: 
 
• Organizacji Narodów Zjednoczonych 
- „Powszechna deklaracja praw człowieka” 1948 r. 
- „Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych” 1996 r. 
- „Deklaracja praw osób należących do mniejszości narodowych, religijnych  
i językowych” 1992 r. 
• Rady Europy 
- „Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności” 1950 r. 
- „Europejska karta języków regionalnych i mniejszościowych” 1992 r. 
- „Konwencja ramowa o ochronie praw mniejszości narodowych” 1995 r. 
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• Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBW) 
- „Akt końcowy KBWE” 1975 r. 
- „Dokument spotkania kopenhaskiego konferencji w sprawie ludzkiego wymiaru 
KBWE” 1990 r. 
- „Dokument helsiński” 1992 r. 

 
• Porozumień, układów i deklaracji bilateralnych. 

 
Prawo polskie chroni polskich obywateli, ale także cudzoziemców, znajdujących się na 

terenie RP. Poniżej ustawy regulujące status cudzoziemców, repatriantów, mniejszości 
narodowych i etnicznych oraz obywateli Unii Europejskiej: 

 
• Ustawa o cudzoziemcach z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz. U. 128, poz. 1175 z pozn. 
zmian.). 
• Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z dnia 6 
stycznia 2005 r.(Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141). 
• Ustawa o repatriacji z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532). 
• Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 128, poz. 1176, z pozn. zmian.). 
• Ustawa o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z 

tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich 
rodzin z dnia 14 lipca 2006 r. (Dz.U. 06.144.1043 z pozn. zmian.) 
 
(Na podstawie materiałów dla nauczyciela do warsztatu „Poznajmy się”) 
http://www.etnoteam.pl/files/poznajmy_sie.pdf 
 

Postanowienia Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku 
regionalnym (fragm..): 
Art. 2.  
 
1. Mniejszością narodową, w rozumieniu ustawy, jest grupa obywateli polskich, która spełnia 
łącznie następujące warunki:  
 
1) jest mniej liczebna od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej;  
2) w sposób istotny odróżnia się od pozostałych obywateli językiem, kulturą lub tradycją;  
3) dąży do zachowania swojego języka, kultury lub tradycji;  
4) ma świadomość własnej historycznej wspólnoty narodowej i jest ukierunkowana na jej 
wyrażanie i ochronę;  
5) jej przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od co najmniej 
100 lat;  
6) utożsamia się z narodem zorganizowanym we własnym państwie. 
 
Art. 5.  
 
1. Zabrania się stosowania środków mających na celu asymilację osób należących 
do mniejszości, jeżeli środki te są stosowane wbrew ich woli.  
2. Zabrania się stosowania środków mających na celu zmianę proporcji narodowościowych 
lub etnicznych na obszarach zamieszkałych przez mniejszości.  
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Art. 6.  
 
1. Zabrania się dyskryminacji wynikającej z przynależności do mniejszości.  
2. Organy władzy publicznej są obowiązane podejmować odpowiednie środki w celu:  
1) popierania pełnej i rzeczywistej równości w sferze życia ekonomicznego, społecznego, 
politycznego i kulturalnego pomiędzy osobami należącymi do mniejszości, a osobami  
należącymi do większości;  
2) ochrony osób, które są obiektem dyskryminacji, wrogości lub przemocy, będących 
skutkiem ich przynależności do mniejszości;  
3) umacniania dialogu międzykulturowego. 
 
Art. 8.  
 
Osoby należące do mniejszości mają w szczególności prawo do:  
1) swobodnego posługiwania się językiem mniejszości w życiu prywatnym i publicznie;  
2) rozpowszechniania i wymiany informacji w języku mniejszości;  
3) zamieszczania w języku mniejszości informacji o charakterze prywatnym;  
4) nauki języka mniejszości lub w języku mniejszości. 
 
(Na podstawie materiałów ze strony http://www.bezuprzedzen.org/prawo/art.php?art=141 ) 
 

Według H. Chałupczaka i T. Browarka obowiązujące aktualnie prawo wewnętrzne  
i międzynarodowe gwarantuje mniejszościom zamieszkującym Polskę: 

• Równość wobec prawa oraz jednakową ochronę prawną; 
• Swobodę wyboru przynależności do mniejszości; 
• Prawa językowe, kulturalne i prawo do nauki; 
• Prawo do swobodnego stowarzyszania się i do wolności wyrażania opinii; 
• Wolność myśli, sumienia i religii; 
• Prawo do swobodnego i rzeczywistego uczestniczenia w sprawach publicznych; 
• Prawo do swobodnych kontaktów międzynarodowych. 

 
W ostatnim okresie- zdaniem tych samych autorów- istotą działań władz polskich była 

chęć stworzenia wszystkim obywatelom, bez względu na narodowość, język i religię, 
faktycznej równości i obowiązków. Państwo starało się nie różnicować swych działań wobec 
poszczególnych mniejszości, tworzyć warunki materialne i prawne do kultywowania 
odrębności, kultury, języka i tradycji. Postulaty mniejszości koncentrowały się na 
wprowadzeniu na terenach mieszanych dwujęzycznych nazw miejscowości, dopuszczenia 
języków mniejszości do urzędów, oryginalnej pisowni nazwisk oraz rekompensat za doznane 
w przeszłości krzywdy. 
 

2. Obszary działania 

 
Program obejmuje następujące obszary działania: 

� pracę z klasą (z uczniami) 
�  pracę z rodzicami 
�  pracę z nauczycielami 
� współpracę ze środowiskiem lokalnym. 
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3.Moduły 

3a. Praca z uczniami 
� Klasa I- cykl 10 godzin wychowawczych poświęconych tematyce mniejszości 

narodowych i etnicznych, tolerancji i szacunku dla inności.„Zielona szkoła”  
w miejscowości związanej z kulturą Łemków  

� Klasa II- cykl 10 zajęć Dyskusyjnego Klubu Filmowego i 10 wycieczek tematycznych 
po Krakowie, przygotowanie fotorelacji w formie wystawy i prezentacji 
multimedialnej na stronie szkoły. 

� Klasa III- całoroczny konkurs złożony z 5 projektów poświęconych wybranym 
mniejszościom narodowym i etnicznym.  

 

3b. Praca z rodzicami 
� Przekazanie informacji o realizowanym programie podczas zebrania organizacyjnego 

na początku roku; 
� Zapoznanie z programem „zielonej szkoły” podczas zebrania organizacyjnego; 
� Spotkanie z rodzinami przeznaczone na degustację potraw typowych dla wybranych 

mniejszości narodowych i etnicznych, rozstrzygnięcie konkursu dla uczniów  
i wręczenie nagród. 

 
3c. Praca z nauczycielami 

� Prezentacja programu podczas rady pedagogicznej, uzyskanie akceptacji. 
� Współpraca z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów w zakresie realizacji 
ścieżki edukacyjnej. 

� Współpraca z nauczycielami geografii i innymi chętnymi podczas organizowania 
wycieczek i wyjazdów. 

� Współpraca między nauczycielami Gimnazjum Integracyjnego Nr 49 i Gimnazjum Nr 
37 z Oddziałami Integracyjnymi, wymiana doświadczeń i pomysłów. 

 
3d. Współpraca ze środowiskiem lokalnym 

� Spotkania z przedstawicielami mniejszości narodowych i etnicznych zrzeszonych  
w organizacjach pozarządowych istniejących na terenie Krakowa i Małopolski. 

 
II. Główne cele programu: 

 
1. Popularyzacja w atrakcyjnej formie wiedzy na temat mniejszości narodowych  

i etnicznych zamieszkujących Małopolskę.  
2. Kształtowanie postaw zrozumienia i szacunku dla odmienności kulturowych. 
3. Przygotowanie do atrakcyjniejszej i pełniejszej realizacji w gimnazjum ścieżki 

edukacyjnej Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie. 
 

III. Cele szczegółowe programu: 

 

Poznawcze: 
- zaznajomienie z historią regionu, pochodzeniem mniejszości narodowych i etnicznych; 
- zapoznanie z językiem, kulturą, tradycjami niedominujących grup etnicznych; 
- poznanie zabytków historycznych Małopolski; 
- zaznajomienie z bogactwem geograficznym, etnograficznym i kulturowym regionu; 
-odkrywanie przeszłości i historii własnej rodziny w kontekście łączenia się osób z różnych 
środowisk kulturowych. 
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Kształcące: 

 
- kształtowanie umiejętność artystycznych związanych z kulturą i dorobkiem mniejszości 
narodowych; 
- doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą, przewodnikiem; 
- rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji w Internecie, tworzenia prezentacji w 
programie PowerPoint; 
- doskonalenie umiejętności analizowania tekstów kultury i pracy z tekstem. 
 

Wychowawcze: 

 
- kształtowanie postawy otwartości, tolerancji; 
- wskazywanie nadrzędnych wartości: pokój, zrozumienie, jedność, szacunek, wolność, 
patriotyzm, współpraca; 
- doskonalenie samodzielności i umiejętności podejmowania inicjatywy;  
- wzbudzanie zaangażowania, zainteresowania, poszerzanie horyzontów myślowych; 
- integrowanie uczniów jako zespołu klasowego oraz utworzenie przez uczniów więzi  
z Małopolską jako „małą ojczyzną”. 
 

Rewalidacyjne: 

 
- kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem; 
-doskonalenie umiejętności samodzielnej pracy oraz współpracy w zespole; 
- umożliwienie uczniom z dysfunkcjami osiągnięcie sukcesu na miarę swoich możliwości; 
- motywowanie uczniów do podjęcia wysiłku intelektualnego. 

 
IV. Charakterystyka grupy: 

 
Grupa objęta programem to uczniowie, ich rodzice i nauczyciele Gimnazjum 

Integracyjnego Nr 49 oraz Gimnazjum Nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie. 
Adresatami programu uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich, uczący się w klasach 
masowych i w klasach, w których realizowany jest program integracji. Są nim objęci przede 
wszystkim uczniowie z zaburzeniami zachowania i emocji, z inteligencją niższa niż 
przeciętna, z upośledzeniem umysłowym, niesłyszący i niedosłyszący, niewidomi oraz 
niedowidzący.  

Współpracujące grono pedagogiczne to nauczyciele przedmiotów, często  
z dodatkowym przygotowaniem w zakresie pedagogiki rewalidacyjnej lub integracyjnej oraz 
nauczyciele wspomagający. 
 
V. Czas realizacji: 

 
Program został zaplanowany na cały cykl kształcenia w gimnazjum, a więc na 

poziomie klasy I, II i II. Jego realizacja rozpocznie się w roku szkolnym 2009/2009 w dwóch 
krakowskich szkołach: Gimnazjum Integracyjnym Nr 49 i Gimnazjum Nr 37 z Oddziałami 
Integracyjnymi. Czas trwania będzie uzależniony od potrzeb szkół oraz od efektów wdrożenia 
programu. 
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VI. Formy realizacji: 

 
� Lekcje języka polskiego, historii, geografii, sztuki, wiedzy o społeczeństwie, religii, 

muzyki; 
� Godziny z wychowawcą; 
� Szkoleniowe rady pedagogiczne; 
� Wycieczki krajoznawcze; 
� Udział w wydarzeniach kulturalno- artystycznych związanych z mniejszościami 

narodowymi i etnicznymi; 
� Projekty badawcze i działania lokalnego; 
� Spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmowego; 
� Zebrania z rodzicami; 
� „Zielone szkoły”. 

 

VII. Metody pracy: 

 
� Słowne 
� Praktyczne 
� Aktywne 

 
Powyższe metody będą wykorzystywane podczas lekcji poszczególnych przedmiotów,  

w trakcie godzin z wychowawcą, szkoleniowych rad pedagogicznych, a także wycieczek  
i „zielonych szkół” oraz podczas spotkań z przedstawicielami mniejszości narodowych, 
zwiedzania wystaw lub uczestniczenia w koncertach. 

 
VIII. Miejsce realizacji: 

 
Miejscem realizacji programu będzie Gimnazjum Integracyjne Nr 49 i Gimnazjum  

Nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie, przy uwzględnieniu możliwości podjęcia 
współpracy. Program ze względu na swoją różnorodność i wieloaspektowość jest 
przystosowany do wykorzystania w innych, nie tylko krakowskich, szkołach gimnazjalnych. 
 

IX. Osoby odpowiedzialne: 

 
Osobami odpowiedzialnymi za realizację programu są jego autorki we współpracy  

z nauczycielami przedmiotów, którzy na mocy rozporządzenia MENiS zobowiązani są do 
realizowania ścieżek edukacyjnych podczas swoich zajęć. W trakcie rad pedagogicznych 
nauczyciele zostaną zapoznani z celami i treścią programu oraz zachęceni do jego realizacji  
w formie podstawowej (lekcje) lub rozszerzonej (projekty, godziny z wychowawcą, 
wycieczki i in.) 

 
X. Osoby współuczestniczące: 

Osobami biorącymi udział w realizacji programu i znaczącymi dla jego prawidłowego 
wdrożenia są: 

 
� Dyrekcja Szkoły; 
� Nauczyciele Szkół; 
� Rodzice uczniów; 
� Przedstawiciele mniejszości narodowych obecnych w środowisku lokalnym. 
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XI. Spodziewane efekty: 
 
 W wyniku realizacji programu uczniowie Gimnazjum Nr 37 i 49 poznają bliżej 
specyfikę Małopolski jako regionu historycznego i geograficznego, przede wszystkim 
zapoznają się z występującymi aktualnie lub w przeszłości na tym terenie mniejszościami 
narodowymi i etnicznymi. Uczniowie będą umieli charakteryzować Małopolskę, 
uwzględniając wkład wniesiony przez przedstawicieli innych wyznań i narodów. Czynnie 
włączą się w życie kulturalne regionu, poznając spuściznę przodków, tradycję i kulturę 
niedominujących grup etnicznych, spotykając się z przedstawicielami innych kultur, 
zwiedzając miejsca o charakterze historycznym, religijnym, kulturalnym, uczestnicząc  
w warsztatach twórczości ludowej, tworząc projekty poświęcone mniejszościom narodowym. 
Uczniowie będą rozumieć wartość kultury tworzonej przez przedstawicieli wielu narodów, 
będą wykazywali się postawą szacunku i tolerancji dla odmienności. Rodzice uczniów 
zapoznają się – poprzez kontakt z dokonaniami dzieci – z tradycją i kulturą innych grup 
etnicznych. Nauczyciele włączając się aktywnie w realizację ścieżki edukacyjnej, umożliwią 
uczniom pełniejszy rozwój ich osobowości. 
 

XII. Ewaluacja: 

Ankieta dla uczniów 

 
1. Wymień cztery najliczniejsze mniejszości narodowe i etniczne w Małopolsce: 
……………………………………………………………………………………………… 
2. Wymień cztery znane Ci zabytki kultury innych grup narodowych w Krakowie: 
……………………………………………………………………………………………… 
3. Wyjaśnij, co oznacza słowo: „Holocaust”. Jakiej mniejszości narodowej ono dotyczy? 
……………………………………………………………………………………………… 
4. Opisz dwa zwyczaje świąteczne wybranej mniejszości narodowej. 
……………………………………………………………………………………………… 
5. Wymień dwóch sławnych przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych  

w Małopolsce: 
……………………………………………………………………………………………… 
6. Jaki kraj jest ojczyzną Ormian? 
……………………………………………………………………………………………… 
7. Opisz krótko różnicę między judaizmem a chrześcijaństwem. 
……………………………………………………………………………………………… 
8. Napisz reklamę wycieczki po Małopolsce lub notatkę w przewodniku, 

uwzględniając zabytki i kulturę mniejszości narodowych i etnicznych. 
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XIII. Scenariusze zajęć 
1a.  Propozycje tematów lekcji wychowawczych do przeprowadzenia w czasie trwania 

realizacji programu 

Temat zajęć Problematyka 
 

1. Historia mojej rodziny. 

   Uczniowie przygotowując się do cyklu zajęć  
o mniejszościach narodowych Małopolski poznają 
historię swojej rodziny – swoich najodleglejszych 
przodków, miejsca które zamieszkiwała rodzina, 
zawody jakie wykonywali jej członkowie; 
uczniowie odkrywają znaczenie i pochodzenie 
swojego nazwiska, zapoznają się z tradycjami 
obowiązującymi w ich rodzinach 
   W drugiej części zajęć uczniowie zapoznają się  
z pojęciem genealogia i heraldyka, poznają drzewa 
genealogiczne sławnych rodów Małopolan oraz 
zasady tworzenia i odczytywania herbów rodowych; 
uczniowie tworzą drzewo genealogiczne własnej 
rodziny. 
„3 GROSZE” – w ramach gazetki każdy uczeń 
projektuje herb swojej rodziny 

 

2. Stereotypy i uprzedzenia – fakty i 

mity. 

W trakcie zajęć uczniowie zapoznają się z pojęciami 
dyskryminacja, stereotyp, uprzedzenie; poznają 
psychologiczną, społeczną i historyczną genezę tych 
problemów oraz ich przejawy w życiu codziennym 
oraz zagrożenia z nimi związane; dzielą się 
doświadczeniami z własnego życia, próbują 
obnażyć skostniałe mechanizmy i poszukują dróg 
wyjścia z utartych schematów myślenia (w trakcie 
zajęć uczniowie oglądają fragmenty filmu „Cud 
purimowy” – członkowie DKF-u będą mieli okazję 
zobaczyć film w całości na zajęciach klubu – 
obejrzenie filmu w całości jest zadaniem 
domowym) 
„3 GROSZE” – w ramach gazetki każdy uczeń 
pisze recenzję filmu „CUD PURIMOWY” 

 

3. Mniejszości narodowe i ich prawa. 

Uczniowie zapoznają się z pojęciami mniejszość 
narodowa i mniejszość etniczna oraz z rodzajami 
mniejszości występującymi na terenie Małopolski; 
poznają sytuację prawną członków mniejszości  
w Polsce. 
„3 GROSZE” – w ramach gazetki każdy uczeń 
tworzy i przeprowadza ankietę dotyczącą 
wybranego zagadnienia związanego  
z mniejszościami narodowymi i ich prawami –  
w gazetce zostają zamieszczone wyniki ankiety 

wraz z ich opracowaniem(np.: wyobraź sobie, że 
jesteś członkiem polskiej mniejszości narodowej w 
Niemczech – czego oczekujesz, jakie chciałbyś 
mieć prawa…) 
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4. Znani i nieznani. 

Uczniowie poznają sylwetki znanych członków 
mniejszości narodowych, np.:  Ormian – Zbigniewa 
Herberta, Krzysztofa Pendereckiego, Anny Dymnej; 
Żydów – Ireny Siewińskiej, Janusza Korczaka, 
Ludwika Zamenhofa, Łemków – Andy’ego 
Warhola, Nikifora Krynickiego i inne wybrane 
przez nauczyciela lub uczniów postacie; zapoznają 
się z ich twórczością i osiągnięciami. 
 
„3 GROSZE” – w ramach gazetki każdy uczeń 
pisze encyklopedyczną notę biograficzną  
o wybranej postaci omawianej na lekcji 
uwzględniając szczególnie jej pochodzenie etniczne 
(praca jest wzbogacona o zdjęcia lub reprodukcje, 
fragmenty utworów lub zapis nutowy) 

 
 

5. Skąd wzięły się religie? 

 
Uczniowie korzystając z różnych źródeł poznają 
początki wielkich religii świata – judaizmu, 
chrześcijaństwa(kościół rzymskokatolicki, 
prawosławny i kościoły protestanckie) i islamu; 
uczniowie tworzą oś czasu zaznaczając na niej 
najważniejsze momenty w historii religii; analiza 
każdego źródła jest również pretekstem do dyskusji 
na temat przyczyn i słuszności podziałów  
w kościołach; uczeń poznaje ideę ekumenizmu 
 
 „3 GROSZE” – każdy uczeń ma za zadanie 
napisać opowiadanie o swoim spotkaniu  
z wyznawcą innej religii 
 

 

6. Muzyka z głębokimi korzeniami. 

 
Uczniowie poznają muzykę mniejszości 
narodowych, jej charakterystyczne cechy odrębne 
dla każdej grupy etnicznej (muzyka żydowska, 
ormiańska, cygańska, łemkowska…), poznają 
wpływ historii i obrzędowości na brzmienie, 
charakterystyczne instrumenty i tradycyjne dla 
każdej z kultur pieśni i tańce; uczniowie poznają 
historyczne i współczesne sylwetki znanych 
muzyków i tancerzy związanych z tańcem i muzyką 
etniczną 
 
„3 GROSZE” – w ramach gazetki każdy uczeń 
wykonuje zaproszenie (wraz z programem) na 
koncert wybranego zespołu folkowego 
reprezentującego jeden z omawianych rodzajów 
muzyki etnicznej 
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7. Z wizytą w cerkwi. 

Uczniowie za pomocą różnych form przekazu (film, 
prezentacja, materiały źródłowe, kalendarz) 
zapoznają się ze specyfiką wyznawców 
prawosławia i kościoła greckokatolickiego; poznają 
kalendarz świąt, osoby świętych, zwyczaje  
i obrzędy cerkwi; w czasie pracy z mapą poznają 
najpiękniejsze zabytki kultury cerkiewnej i ich 
lokalizację na Tereni Małopolski 
„3 GROSZE” – w ramach gazetki każdy uczeń 
przygotowuje sprawozdanie z wizyty w cerkwi 

 

8. Z wizytą w synagodze. 

Uczniowie za pomocą różnych form przekazu (film, 
prezentacja, materiały źródłowe, kalendarz) 
zapoznają się ze specyfiką wyznania mojżeszowego 
i poznają kulturę i tradycje jego wyznawców; 
zajęcia mają także przybliżyć miejsca szczególnie 
związane z historią Żydów na terenie Małopolski 
„3 GROSZE” – każdy uczeń ma za zadanie 
umieścić w gazetce przeprowadzony przez siebie 
wywiad z rabinem 

 

9. Holocaust – historia zagłady 

Żydów. 

Zajęcia mogą być związane w czasie z dniem 
pamięci o Holokauście obchodzonym 19 kwietnia 
Uczniowie poznają krótki rys historyczny dotyczący 
powstania i założeń planu „ostatecznego 
rozwiązania kwestii żydowskiej”, na podstawie 
materiałów źródłowych (tekstów historycznych, 
zdjęć, prezentacji czy filmów), dowiadują się czym 
był holokaust, jakimi metodami go realizowano, 
gdzie znajdują się miejsca związane z zagładą 
Żydów, kto i w jaki sposób ratował osoby 
narodowości żydowskiej; 
Uczniowie poznają postacie odznaczone medalem 
„Sprawiedliwy wśród narodów świata” 
 
„3 GROSZE” – zadaniem każdego ucznia jest 
napisanie rozprawki nt. „Kto ratuje jedno życie, 
ratuje cały świat.” 

 

10. Pokażę Ci moją Małopolskę – 

spacer z dumą pod rękę. 

Uczniowie po całym cyklu godzin wychowawczych 
na podstawie zgromadzonych materiałów  
i informacji mają za zadanie zaplanować wycieczkę 
po Małopolsce – wycieczka ma ukazywać wszystkie 
walory regionu związane z mieszkającymi na jej 
terenie, obecnie lub w przeszłości, mniejszościami 
narodowymi. 
„3 GROSZE” – w ramach gazetki każdy uczeń ma 
za zadanie napisać list do przyjaciela zachęcający 
go do odwiedzenia i poznania Małopolski jako 
regionu przyjaznego zamieszkującym tu 
mniejszościom narodowym i etnicznym 
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1b. Scenariusz zajęć warsztatowych dla gimnazjum 

 

 
 

Skąd wzięły się religie? 
 

 
 

• Czas trwania: 2 x 45 minut 
• Cele: 

- utrwalanie wiedzy na temat religii monoteistycznych i wyznań chrześcijańskich; 
kształtowanie postawy szacunku dla inności; doskonalenie umiejętności czytania ze 
zrozumieniem i pracy w grupie. 

• Metody: 
• Formy: 
• Środki: oś czasu na karcie dużego formatu, teksty dotyczące historii religii – komplet 

dla każdej grupy, tabela z informacjami o religiach do uzupełnienia, film dostępny pod 
internetowym adresem: http://www.youtube.com/watch?v=wd4Y-niJFss, prasówka – 
pusty szablon gazetki „3 GROSZE” 

Przebieg lekcji: 

 

1. Czynności wprowadzające. 
Po powitaniu i sprawdzeniu obecności nauczyciel informuje uczniów, że celem zajęć jest 
odkrycie różnic pomiędzy największymi religiami monoteistycznymi świata oraz 
znalezienie cech wspólnych, mogących łączyć ich wyznawców. 
 

2. Kilka ziaren teorii… 
- co to jest religia? 
- co to jest religia monoteistyczna? 

 
3. Praca w grupach 

Uczniowie otrzymują zestaw tekstów oraz dużą oś czasu. Na podstawie otrzymanych 
materiałów mają uzupełnić na osi momenty ważne dla największych religii 
monoteistycznych w historii. 

 
 
 
 
 

 
│                                                                                                                                   │ 

4000 r p.n.e                                                                                                                         2009 r 
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TEKST 1 – stworzenie świata 
 

Zgodnie z Księgą Rodzaju Bóg stworzył wszechświat (niebo i ziemię) z niczego. Akty 
stwórcze powtarzały się przez 6 dni. Po roślinach i zwierzętach - szóstego dnia - została 
stworzona pierwsza para ludzi - Adam i Ewa. Siódmego dnia Bóg odpoczął po swym dziele, 
dając przykład odpoczynku szabatowego. Adam i Ewa zostali umieszczeni przez Boga  
w ogrodzie, w kraju Eden. Zostali obdarzeni nieśmiertelnością i mieli ją zachować, jeśli tylko 
nie zjedzą owocu z drzewa poznania dobra i zła. Jednak wąż (utożsamiany w tradycji 
żydowskiej i chrześcijańskiej z Szatanem) skusił pierwszych rodziców do tego grzechu, przez 
co stracili nieśmiertelność oraz stali się podatni na wszelkiego typu choroby. 

Datę stworzenia Świata próbowali ustalić zarówno Żydzi, jak i chrześcijanie. 

Z obliczeń chrześcijańskich i żydowskich badaczy Biblii wynikało, że Ziemia została 
stworzona około 4000 r. p.n.e., przy czym podawano różne daty. 

Wg zgodnych obliczeń żydowskich autorytetów religijnych wydarzenie to nastąpiło w 3761 r. 
p.n.e. (od tej daty liczą się lata w kalendarzu żydowskim), natomiast chrześcijańscy uczeni nie 
byli w tej materii jednomyślni i podawali rozmaite daty tego wydarzenia. Jedną  
z popularniejszych wersji był rok np. 4004 r. p.n.e., ustalony przez anglikańskiego 
arcybiskupa Jamesa Usshera; inną, późniejszą i jakoby dokładniejszą datą jest rok 4173 r. 
p.n.e. (zobacz też: tradycyjna chronologia biblijna). 

Dużo wcześniejszą datę stworzenia Świata przyjmowali Bizantyjczycy (a w ślad za nimi m.in. 
Rusini) - wg nich był to rok 5509 r. p.n.e., który stał się datą początkową rachuby lat w 
kalendarzu bizantyjskim. 

Wieczorem 29 września rozpocznie się rok 5769. Według tradycji, lata rachuje się od 

stworzenia człowieka, które odbyło się w 3761 r. p.n.e. Często uważa się, że czas liczony jest 
od stworzenia świata, co jest błędem. Przyjmując, że pierwszy właściwy dzień miał miejsce w 
czasie stworzenia człowieka, żydzi akceptują naukowe obliczenia dotyczące wieku Ziemi. 
Przyczyna jest prosta – wymienione w Księdze Rodzaju pięć dni poprzedzających stworzenie 
istot żyjących mogło trwać miliardy lat.  

Kalendarz żydowski oparty jest na systemie słoneczno-księżycowym (lunisolarnym). Każdy 
miesiąc rozpoczyna się wraz z nowiem Księżyca. W czasach starożytnych obserwatorzy 
przekazywali Sanhedrynowi (tzw. Wysokiej Radzie) informację nt. pojawienia się księżyca i 
po potwierdzeniu ogłaszano rozpoczęcie nowego miesiąca. Informacja ta przekazywana była 
dalej przez posłańców, palono również ogniska na wzgórzach. W czasach niewoli 
babilońskiej (VI w. p.n.e.) konieczne jednak stało się stworzenie kalendarza, dzięki któremu 
każdy mógł samodzielnie ustalać daty Szabatów i świąt. Współczesny kalendarz żydowski, 
gdzie daty ustala się nie przez obserwacje, a kalkulacje matematyczne, został stworzony w IV 
w. n.e. przez Hillela II.  

http://wapedia.mobi/pl/Kosmogonia 

http://kopalniawiedzy.pl/ 

 

 



„Wolność to prawo do różnicy”              Różnorodność Etniczna Małopolski 
 

 27 

TEKST 2 – początek dziejów Izraela 
 
XX-XVII w. p.n.e. - okres patriarchów: Abrahama, Izaaka, Jakuba. 
Abraham przybył wraz z rodziną do ziemi Kanaan. Tam w mieście Sychem zawarł 
przymierze z Bogiem: w zamian za wierność i wiarę Bóg obiecał Abrahamowi opiekę oraz 
ziemię Kanaan. Znakiem tego przymierza stało się obrzezanie, zwyczaj obowiązujący 
religijnych Żydów do dziś. Abraham uważany jest za ojca religii hebrajskiej. Wnuk 
Abrahama, Jakub, miał dwunastu synów. Dali oni początek dwunastu plemionom, 
z których powstał naród żydowski. Jakub otrzymał imię Izrael i uważany jest za ojca 
narodu żydowskiego.  
XVII-XIII w. p.n.e. - pobyt Żydów w Egipcie. Józef, syn Jakuba, został wysokim 
urzędnikiem w Egipcie. Sprowadził ojca z braćmi, którzy osiedlili się w prowincji Goszen. 
Przez prawie czterysta lat Żydzi cieszyli się pełną swobodą. W czasie panowania faraona 
Ramzesa XII (połowa XIII w. p.n.e.) sytuacja radykalnie się zmieniła: Izraelici utracili 
wszelkie prawa i stali się niewolnikami, których zmuszano do ciężkich prac przy budowie 
warownych miast Ramzes i Piton. W tym czasie urodził się Mojżesz - natchniony przywódca 
i wielki prawodawca, który spędził czterdzieści lat na dworze faraona. 
1280-1200 (?) r. p.n.e. - zbrojne wyjście Żydów z Egiptu pod wodzą Mojżesza  
i wędrówka po pustyni. Dokonał się jedyny na taką skalę w dziejach starożytnych udany 
bunt niewolników, który przerodził się w równie skuteczną ucieczkę. Niewolnikom 
żydowskim przewodził Mojżesz. Liczbę ludzi biorących udział w exodusie szacowano na 
około 600 tysięcy. Na początku długiej, bo mającej trwać 40 lat wędrówki zostało zawarte 
Przymierze pomiędzy Bogiem a narodem Izraela. Na górze Synaj Mojżeszowi została 
objawiona Tora. Jej symbolem stają się dwie tablice z wyrytym na nich Dekalogiem.Izraelici 
pod wodzą Jozuego podbijają ziemię Kanaan. 
 
http://www.rumburak.friko.pl/ARTYKULY/izrael/historia/izrael_dzieje.php 
 

TEKST 3 – narodziny Chrystusa 
 

Moment przyjścia na świat Chrystusa Pana dał początek obliczaniu lat według ery 
chrześcijańskiej, zwanej też "erą dionizyjską", bądź po prostu "naszą erą". System ten 
wprowadził w roku 525 kanonista i chronograf rzymski Dionizy Mały. Problem tkwi w tym, 
że w rzeczywistości nie wiemy dokładnie, kiedy urodził się Jezus Chrystus. Datę tę próbował 
ustalić wspomniany już Dionizy, jednakże jego obliczenia wskazujące na rok 754 od 
założenia Rzymu (według kalendarza rzymskiego), jako datę narodzin Chrystusa, jakkolwiek 
obowiązujące przez wieki całe, nie były ścisłe. Dionizy pomylił się, jak sądzono do niedawna, 
o 4 lata. W rzeczywistości pomyłka okazała się być większa. 

Pomoc w dokładniejszym ustaleniu tej daty stanowi wzmianka z Mt 2,1, mówiąca  
o narodzinach Chrystusa za czasów Heroda Wielkiego. Herod umarł w ostatnich dniach 
marca lub na początku kwietnia w 4 roku p.n.e, zatem uwzględniając czas potrzebny na 
wydarzenia opisane przez św. Mateusza, a więc pokłon magów, rzeź niewiniątek, ucieczkę 
Świętej Rodziny do Egiptu i jej tam pobyt, co działo się jeszcze za życia Heroda Wielkiego, 
należy przyjąć, że Jezus Chrystus urodził się na kilka lat przez jego śmiercią, zatem przez 
rokiem 4. p.n.e. Niezwykle pomocną w ustaleniu przybliżonej daty narodzin Chrystusa jest 
wzmianka zamieszczona przez św. Łukasza w jego przekazie ewangelicznym (Łk 2,1-2). 
Ewangelista pisze, że rzecz działa się za panowania cezara Augusta Oktawiana (władał 
cesarstwem w latach 31 p.n.e. - 14 n.e.) podczas zarządzonego przez niego spisu ludności, 
wówczas "gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz". Mowa tu o Publiuszu Sulpicjuszu 
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Kwiryniuszu pełniącym od 12 roku p.n.e. urząd konsula odpowiedzialnego za politykę 
rzymską na Bliskim Wschodzie, a od 6 roku n.e. sprawującym urząd gubernatora 
(wielkorządcy) Syrii. Cesarz August w okresie swego panowania przeprowadził trzy razy spis 
obywateli Imperium Rzymskiego, mianowicie w latach 28 i 8 p.n.e. oraz w roku 14 n.e. 
Niezależnie od spisu obywateli rzymskich odbywały się regularne spisy ludności w 
poszczególnych prowincjach cesarstwa. Wiadomo np., że tego rodzaju spisy miały miejsce w 
Egipcie co 14 lat. Autor Dziejów Apostolskich (Dz 5, 37) podaje, a zromanizowany historyk 
żydowski Józef Flawiusz to potwierdza, iż takie wydarzenie miało miejsce w Palestynie w 
roku 6 n.e. Jeżeli zatem przyjąć, że spisy ludności w Palestynie, podobnie jak w sąsiednim 
Egipcie, odbywały się co 14 lat, to poprzedni spis w ojczyźnie Chrystusa Pana przypadłby na 
rok 8-7 p.n.e., a więc mniej więcej w tym samym czasie, w którym Oktawian August 
zarządził drugi spis obywateli rzymskich. Wszystko by się zgadzało, gdyby nie fakt, że w tym 
czasie Kwiryniusz nie był jeszcze wielkorządcą Syrii. Był nim niejaki Sentius Saturninus i to 
on rozpoczął wzmiankowany spis ludności Palestyny. Zdaniem Tertuliana spis ten rozpoczęty 
przez Sentiusza dokończył Kwiryniusz, św. Łukasz zaś piszący z dość odległej perspektywy 
czasowej przypisał go właśnie Kwiryniuszowi, jako postaci wówczas na Wschodzie 
zdecydowanie bardziej znanej. Trzeba przyznać, iż hipoteza ta ma duże walory 
prawdopodobieństwa, tym bardziej, że z pomocą śpieszą tu egzegeci, sugerując, że fragment 
Łk 2,2 należałoby przetłumaczyć: "spis ten odbył się zanim Kwiryniusz został wielkorządcą 
Syrii". Taka wersja tłumaczenia, zdaniem filologów, jest możliwa. Usuwa ona trudności  
i wśród znawców Biblii ma dziś wielu zwolenników.  

Uwzględniając zatem wszystkie te, skąpe wprawdzie, ale tym bardziej cenne 
informacje, wypada przyjąć, że Chrystus Pan przyszedł na świat między 8 a 6 rokiem p.n.e. 
(746-748 r. według kalendarza rzymskiego) za panowania cesarza Oktawiana Augusta w 
czasie spisu ludności Palestyny przeprowadzonego przez gubernatora Syrii Sentiusza 
Saturninusa. 

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TB/kiedy_bn.html 
 

TEKST 4 – ucieczka Mahometa 
 
   Wg tradycji muzułmańskiej Mahomet (Muhammad ibn Abd Allah) urodził się 29 
sierpnia 570 n.e. w Mekce w klanie Banu Haszim. Członkowie klanu byli strażnikami 
świątyni zwanej Baj Allah al-Haram (św. Dom Allaha).  

W okresie młodzieńczym Mahomet dużo podróżował. Ożenił się ze starszą od siebie o 
15 lat wdową Hadidżą. Jako człowiek dojrzały często przebywał w odosobnieniu, na 
rozmyślaniach. Pierwszego objawienia doznał w małej jaskini poza Mekką. Działo sie to w 
nocy, którą poźniej na cześć tego wydarzenia nazwano Nocą Siły (r.610 w końcu miesiąca 
Ramadan). Od tego czasu Mahomet zaczął głosić nową wiarę, znajdując dla niej 
zwolenników wśród członków rodziny, klas niższych i niewolników. Grupa wyznawców była 
jednak represjonowana przede wszystkom przez bogatych kupców w Mekce. Zmusiło ich to 
do myślenia o emigracji.  

Latem 622 roku nastąpiła słynna ucieczka. Mahomet i jego zwolennicy uciekli  
z Mekki do Medyny. Od tego czasu datuje się początek ery muzułumańskiej, (oficjalne 
datowanie zostało ustanowione przez kalifa Omara 17 lat póżniej. Rok muzułumanski 
zaczyna się 16 lipca i ma numer kolejny poczynając od roku ucieczki Mahometa (hidżra)) 
 
http://religie.panoramainternetu.pl/religie 
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TEKST 5 – schizma wschodnia 
Różnice i nieporozumienia między wschodnim i zachodnim chrześcijaństwem 

narastały przez stulecia i w końcu doprowadziły w 1054r. do schizmy, czyli rozłamu. Jej 
bezpośrednią przyczyną było zamknięcie w Konstantynopolu kościołów obrządku łacińskiego 
przez tamtejszego patriarchę. Papież obłożył go wówczas klątwą. Patriarcha odpowiedział 
również klątwą, co oznaczało schizmę (gr. schisma - rozłam), czyli formalny rozłam między 
wschodnią i zachodnią częścią chrześcijaństwa. Podział ten doprowadził do powstania 
kościoła prawosławnego i Kościoła rzymskokatolickiego. Rozłam między wschodnim  
a zachodnim chrześcijaństwem trwa do dzisiaj. Sama klątwa została anulowana w XX w. 
http://www.historia-powszechna.yoyo.pl 
 

TEKST 6 – wystąpienie Marcina Lutra 
W roku 1517r. miało miejsce wielkie wydarzenie , które jeszcze bardziej wzmocniło 

niechęć ludności do Kościoła i do duchowieństwa. W  związku z budowa kościoła Św. Piotra 
w Rzymie papież ogłosił , ze każdy kto dopełni ustalonych obrzędów religijnych i złoży 
ofiarę pieniężną, otrzyma odpust . Pismo papieskie , odczytywane  z ambon , wywołało 
sprzeciw w całej Europie. Jednak szczególnie wrogo zostało przyjęte w Niemczech.  
Pewnego październikowego dnia 1517r. wielkie poruszenie ogarnęło mieszkańców niedużego 
miasta nad Łebą ,Wittenbergi. Oto na drzwiach jednego z kościołów ujrzeli wywieszone 
pismo krytykujące postępowanie duchowieństwa w Niemczech  , a zwłaszcza sprzedaż 
odpustów. Autorem pisma był zakonnik niemiecki równocześnie profesor uniwersytetu  
w Wittenberdze Marcin Luter. Luter w swych 95 tezach ostro skrytykował sprzedaż odpustów 
przez kościół. Wkrótce zyskał wielu zwolenników. Kiedy papież potępił jego poglądy, Luter 
w odpowiedzi spalił publicznie pismo papieski i zaczął otwarcie głosić ze niepotrzebni są 
papieże , biskupi, zakonnicy i klasztory.             
http://www.sciaga.tescom.pl/Prace/historia/wystapienie_marcina_lutra.htm 
 

4. Praca z wykorzystaniem dostępu do Internetu. 
Uczniowie zostają podzieleni na dwójki i otrzymują stanowisko przy komputerze. Ich 
zadaniem jest uzupełnić kartę pracy, korzystając z informacji znalezionych w sieci. 

 JUDAIZM ISLAM CHRZEŚCIJAŃSTWO 

Imię Boga Jahwe  Allah  Chrystus 
Nazwa świętej księgi Tora, Biblia Starego 

Testamentu 
Koran Biblia Starego i 

Nowego Testamentu 
Świątynia  Synagoga  Meczet  Kościół, zbór, cerkiew 
Kto może być wyznawcą Urodzony z matki 

Żydówki 
Każdy kto wyznaje 
Allaha 

Ochrzczony  

Kapłan  Rabin  Imam, Muezzin Ksiądz, pastor, pop 
Prawo  Biblia i Talmud (613 

nakazów i zakazów) 
Szarłat  Dekalog  

Obowiązki wierzącego Obrzezanie, 
przestrzeganie szabatu i 
przepisów 
pokarmowych, 
obchodzenie świąt i 
postów 

Wyznanie wiary, 
modlitwa, jałmużna, 
post, pielgrzymka do 
Mekki 

Miłość do Boga i 
bliźniego, 
przestrzeganie 
Dekalogu, znajomość 
Biblii, modlitwa 

Symbole religijne Gwiazda Dawida, 
Menora 

Półksiężyc z gwiazdą Krzyż, ryba 

• propozycje uzupełnienia tabeli 
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Po uzupełnieniu tabeli i zakończeniu pracy z komputerem uczniowie wymieniają się kartami 
pracy i uzupełniają je. Następnie wybrana osoba odczytuje na forum prawidłowo uzupełnioną 
tabelę. 
 
 

5. Kilka słów o ekumenizmie. 

 
Uczniowie oglądają fragment programu „Gość Dnia TVP Lublin” z dnia 14.01.2009,  
w którym dziennikarka rozmawia z proboszczem parafii ewangelicko-augsburskiej o tygodniu 
jedności chrześcijan (10 minut). Na podstawie programu uczniowie definiują pojęcie 
EKUMENIZMU, w czasie krótkiej dyskusji przedstawiają wady i zalety oraz możliwość 
realizacji zasad tego nurtu chrześcijańskiego. 
Link do programu: http://www.youtube.com/watch?v=wd4Y-niJFss 
 

6. „Prasówka” 
- Na podstawie zebranych informacji z całych warsztatów przygotuj opowiadanie o swoim 

spotkaniu z wyznawcą innej religii. Pamiętaj o zasadach obowiązujących  przy tworzeniu tej 

formy wypowiedzi(w razie wątpliwości poproś o pomoc polonistę). 
Uczniowie otrzymują kolejny pusty szablon gazetki „3 GROSZE” – kolejny numer ma 
zawierać artykuł w formie opowiadania.  
 

7. Podsumowanie zajęć  
– uczniowie wymieniają się „gazetkami” i odczytują prace przygotowane przez kolegów 
oceniając ich poziom merytoryczny, graficzny i pomysłowość (ocena uczniów + ocena 
nauczycieli prowadzących warsztaty składa się na ogólną ocenę pracy ucznia – można przyjąć 
skonstruowany wspólnie z uczniami system punktowy oceny prac).  
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3 GROSZE 
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1c.Scenariusz godziny z wychowawcą 
 

 

Z wizytą w cerkwi  
 

 
 
Scenariusz zajęć warsztatowych dla gimnazjum 

• Czas trwania: 2 x 45 minut 
• Cele: 

-zapoznanie z tradycjami prawosławia, budową ikonostasu i cerkwi, znaczeniem ikony  
w kościele prawosławnym; poszerzenie wiadomości na temat lokalizacji cerkwi  
i miejscowości zamieszkiwanych przez wyznawców prawosławia; utrwalenie 
umiejętności pisania sprawozdanie; kształtowanie postawy szacunku dla osób innych 
wyznań; doskonalenie umiejętności współpracy. 

• Metody: słowna, praktyczna, oglądowa 
• Formy: indywidualna, grupowa, zbiorowa 
• Środki: sala z tablicą interaktywną lub laptop z dostępem do Internetu, film 

„CERKIEW” dostępny pod internetowym adresem: http://patrz.pl/filmy/id/438723, 
krzyżówka z hasłem (załącznik nr 1), prezentacja multimedialna (załącznik nr 2), 
mapa konturowa Polski południowej (załącznik nr 3), kartki z kalendarza 
prawosławnego (załącznik nr 4), szablon „3 GROSZE” (załącznik nr 5), atlas 
geograficzny Polski, spis miejscowości z zabytkami architektury cerkiewnej 
(załącznik nr 6) 

Przebieg lekcji: 

 

1. Czynności wprowadzające. 
Po powitaniu i sprawdzeniu obecności nauczyciel informuje uczniów, że przebieg 

dzisiejszej lekcji będzie nietypowy. Po pierwsze potrwa ona 90 minut, po drugie nie ruszając 
się z miejsca udamy się z wizytą do pewnego niezwykłego miejsca – będzie to cerkiew. 
Następnie nauczyciel, odwołując się do zdobytej już przez uczniów wiedzy, musi uzyskać 
odpowiedź, że cerkiew to kościół (większość Polaków chodzi do kościoła, zatem do cerkwi 
chodzi jakaś mniejszość i są to wyznawcy prawosławia i grekokatolicy). 

Skąd wzięły się te dwa odłamy chrześcijaństwa dowiedzieliście się na poprzednich 
lekcjach – dziś dowiemy się o nich troszkę więcej. 

Na początek obejrzymy film. 
 

2. Projekcja filmu „Z wizytą w cerki”. 
3. Krzyżówka – jako podsumowanie filmu i sprawdzenie poziomu przyswojonej 

wiedzy uczniowie rozwiązują krzyżówkę z hasłem IKONOSTAS (załącznik 
nr1) 

4. Prezentacja - po rozwiązaniu krzyżówki uczniowie oglądają prezentację  
w programie POWER POINT dotyczącą budowy i funkcji IKONOSTASU 
(załącznik nr 2) 
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5. Praca z mapą  
– W czasie filmu i prezentacji pojawiły się nazwy miejscowości, w których spotkać można 

cerkwie – czy zauważyłeś, jakie regiony Polski one obejmowały?  

Mając do dyspozycji atlas geograficzny Polski i spis miejscowości z najwspanialszymi 
zabytkami architektury cerkiewnej uczniowie uzupełniają mapkę konturową południowej 
Polski (Małopolski) odpowiednimi symbolami (załącznik nr 3) 
 
6. Kalendarz 
- Zauważyliście zapewne, że niektóre postacie i wydarzenia przedstawione na ikonach są 
podobne do tych spotykanych w kościołach katolickich, a niektóre z nich zupełnie inne – 

kościół katolicki i prawosławny różny nie tylko liturgia i postacie świętych, ale także 

kalendarz. Święta są bardzo podobne, ale obchodzi się je w innym czasie. Oto kilka kartek 

wyrwanych z kalendarza prawosławnego (załącznik nr 4). 
 

Uczniowie zostają podzieleni na grupy, każda grupa otrzymuje kartkę z kalendarza 
prawosławnego z wybranym świętem. Grupa ma 10 minut na zapoznanie się obrzędami  

      towarzyszącymi obchodom tego święta wg rytu wschodniego – wybrani uczniowie  
      prezentują na forum klasy przygotowane informacje. 
 

7.„Prasówka” 
- Na podstawie zebranych informacji z całych warsztatów przygotuj SPRAWOZDANIE  

z wizyty w wybranej cerki prawosławnej. Pamiętaj o zasadach obowiązujących  przy 

tworzeniu tej formy wypowiedzi (w razie wątpliwości poproś o pomoc polonistę). 
Uczniowie otrzymują kolejny pusty szablon gazetki „3 GROSZE” (załącznik nr 5) – 
kolejny numer ma zawierać artykuł w formie sprawozdania. Gazetkę można wzbogacić  
o zdjęcie cerkwi lub mapkę przygotowaną w czasie zająć. 
 
8.   Podsumowanie zajęć – uczniowie wymieniają się „gazetkami” i odczytują prace 
przygotowane przez kolegów oceniając ich poziom merytoryczny, graficzny  
i pomysłowość (ocena uczniów + ocena nauczycieli prowadzących warsztaty składa się na 
ogólną ocenę pracy ucznia – można przyjąć skonstruowany wspólnie z uczniami system 
punktowy oceny prac). Prace zostają wyeksponowane na okres 1 miesiąca na specjalnie w 
tym celu przygotowanym miejscu w pracowni geograficzno – przyrodniczej. 

 
 
 
ZAŁĄCZNIK NR 1 – krzyżówka z hasłem 
 
 

 1. Z B A W I E N I E     
  2. C E R K I E W      
   3. A P O S T O Ł O W I E 
  4. I K O N A        
 5. P R A W O S Ł A W N Y   
 6. C H R Y S T U S      
     7. T R Ó J C A    
8. P A T R I A R C H A     
     9. S I E D E M    
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6. Znaczenie słowa SOTIRIA. 
7. Świątynia prawosławna. 
8. Ich obecność symbolizują cztery boczne kopuły cerkwi. 
9. „Okno” – pomaga w dialogu z Bogiem. 
10. Prawdziwie sławiący Boga, czyli… 
11. Głowa kościoła Prawosławnego. 
12. Symbolizuje ją liczba trzy (trzy palce w znaku krzyża). 
13. Jest administratorem w kościele prawosławnym. 
14. Ilość sakramentów świętych w kościele prawosławnym. 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 – mapa konturowa Polski południowej (Małopolski) 
 
 

 
 
 
 
 
mapa pochodzi ze strony:  
http://www.powiat.bochnia.pl/images/sites-full/mapa_malopolski.jpg 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 – kartki z kalendarza prawosławnego 
 

 NARODZENIE PRZENAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY 
Rożdiestwo Prieswiatoj Bohorodicy - 8 / 21 wrzesnia 

Jest to pierwsze wielkie święto rocznego cyklu świąt 
cerkiewnych, który rozpoczyna się 1/14 września.  
O okolicznościach tego wydarzenia dowiadujemy się  
z wczesnochrześcijańskiej tradycji. Małżeństwo Joachim  
i Anna nie miało dzieci. Inni Żydzi uważali, że ich 
bezdzietność jest karą za grzechy i poniżali ich. Oni zaś, 
ciągle modlili się do Boga, wierząc, że Bóg usłyszy ich 
modlitwy i uszczęśliwi potomstwem. Pewnego dnia 
Joachim odszedł na pustynię, by tam w samotności oddać 
się modlitwie. Anna została w domu i opłakiwała swoją 
bezpłodność. Gdy zobaczyła ptasie gniazdo wypełnione 
pisklętami zawołała w wielkim smutku: „Czym 
zawiniłam, że jestem gorsza od tych ptaków, które cieszą 
się ze swego potomstwa. Nawet morze jest pełne ryb  
i ziemia wydaje owoc w swoim czasie i wychwala Pana”. 
Bóg wysłuchał modlitw świętych małżonków. Annie 
zjawił się Anioł Pański i powiedział: „Anno! Wasze 
modlitwy zostały wysłuchane. Urodzisz córkę, która będzie radością wszystkich ludzi”. Tę 
samą wieść przyniósł Anioł Joachimowi. Szczęśliwi małżonkowie dziękowali Bogu za tę 
łaskę i obiecali, że przyszłe dziecko ofiarują na służbę Bogu. Swą córkę nazwali Maria. Tak 
narodziła się Ta, przez Którą przyszedł do nas Chrystus Pan i Zbawiciel. 

Ludzie świętują dni urodzin swoich krewnych i bliskich, a także dni urodzin sławnych  
i wybitnych ludzi. W tym dniu przynosimy bliskiemu nam człowiekowi prezenty. A jaki 
prezent możemy przynieść Najświętszej Marii Pannie w dniu, w którym Cerkiew czci Jej 
Narodzenie? Serdeczną modlitwę, świecę, a przede wszystkim pamięć o Niej, naśladowanie 
Jej w naszym życiu. Naśladowanie Jej czystości, Jej pokory, miłości i cierpienia. Preswiataja 

Bohorodice, spasi nas. 

Prawosławni wierni obchodzą 21 września święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Jest 
ono pierwszym z dwunastu Wielkich Świąt w cerkiewnym roku liturgicznym. 

Ustanowione zostało w IV w. choć lokalnie świętowane było już wcześniej. W Białymstoku 
święto to szczególnie uroczyście obchodzone jest w Żeńskim Monasterze w Dojlidach,  
a także w cerkwi Hagia Sophia na Wygodzie.  
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WPROWADZENIE MATKI BOŻEJ DO ŚWIĄTYNI 
Wwiedienije wo chram Prieswiatoj Bohorodicy - 
21listopada / 4 grudnia 

Jak mówi Tradycja Święta, kiedy Najświętsza Maria 
Panna skończyła trzy lata, Jej rodzice – Joachim i Anna 
postanowili spełnić swą obietnicę i oddać córkę na służbę 
Bogu. Zwołali krewnych i znajomych, ubrali Marię  
w najlepsze szaty i ze świecami w rękach, śpiewając 
duchowne pieśni, przyprowadzili ją do Jerozolimskiej 
świątyni. Tam przyszłą Matkę Bożą spotkał arcykapłan 
Zachariasz w otoczeniu licznych duchownych. Do 
świątyni prowadziły schody składające się z 15 wysokich 
stopni. Ku zdziwieniu zebranych Maria szybko i bez 
niczyjej pomocy pokonała wysokie stopnie i weszła na 
samą górę. Arcykapłan wprowadził Ją do Najświętszego 
miejsca świątyni, dokąd mógł wchodzić tylko sam i to raz 
w roku, by złożyć Bogu ofiarę oczyszczenia za cały naród. 
Wszyscy byli zdziwieni widząc to niezwykłe wydarzenie. 
„Jeśli ktoś spytałby mnie” - mówi św. Hieronim - „jak 
spędzała swe młodzieńcze lata Najświętsza Maria Panna” - to odpowiedziałbym: „o tym wie 
tylko sam Bóg i Archanioł Gabriel, nieodłączny Jej opiekun”. Tradycja cerkiewna mówi, że  
w czasie pobytu w Jerozolimskiej świątyni, Maria wychowywała się w otoczeniu pobożnych 
dziewic, uważnie czytała Pismo Święte, zajmowała się rękodziełem, nieustannie modliła się, 
przestrzegała postów, opiekowała się ludźmi chorymi, kalekami, biednymi. Rosła miłując 
Boga. Przez Nią przyszło na ziemię zbawienie. Najświętsza Maria Panna stała się żywą 
świątynią, w której Bóg przyjął na siebie ludzkie ciało i stał się człowiekiem. 4 grudnia, 
wierni Kościoła Prawosławnego obchodzą Święto Wprowadzenia (Ofiarowanie) Bogurodzicy 
do Świątyni.W cerkiewnym kalendarzu święta na cześć Przenajświętszej Bogurodzicy 
zajmują pierwsze miejsce po świętach Pańskich.  

Święto Wprowadzenia Bogurodzicy do Świątyni (Ofiarowanie Bogurodzicy) należy do 
dwunastu wielkich świąt i jest obchodzone 4 grudnia zgodnie z tzw. starym stylem. Zostało 
ustanowione prawdopodobnie w IV w. Być może miało to miejsce nieco wcześniej, bowiem 
jak mówi tradycja cerkiewna, już cesarzowa Helena (lata życia - prawdopodobnie 255-327 r.) 
zbudowała świątynię dedykowaną temu świętu.  

Wprowadzenie Bogurodzicy do Świątyni znane jest ze Świętej Tradycji oraz opisu 
znajdującego się w apokryficznej Ewangelii Jakuba. Oto, gdy Maria ukończyła trzy lata Jej 
rodzice, zgodnie ze złożoną obietnicą, postanowili poświęcić Ją Bogu. W tym celu, w 
towarzystwie krewnych, rówieśnic i znajomych, udali się do Jerozolimy, aby zostawić Ją przy 
Świątyni. Ikonografia święta opisuje to wydarzenie w następujący sposób. Zwykle Maria z 
wyciągniętymi dłońmi stoi (czasami na stopniu) u wejścia do Świątyni jerozolimskiej. 
Niekiedy widzimy Ją jak podchodzi z zapaloną świecą. Jak mówi Tradycja, ku zaskoczeniu 
obecnych, pomimo swego wieku wspięła się tam po piętnastu wysokich stopniach bez 
niczyjej pomocy. W tym uroczystym marszu towarzyszyły Jej śpiewające psalmy dziewice ze 
świecami. Zwykle ikony przedstawiają je (jest ich zazwyczaj pięć lub siedem) tuż za Matką 
Bożą, rzadziej z tyłu za świętymi Joachimem i Anną. Na nielicznych ikonach są one zupełnie 
nieobecne. Joachim i Anna mają dłonie wyciągnięte na znak przekazania i ofiarowania 
dziecka. Nieco schyleni, z pokorą spoglądają właśnie na Nią, a nie na witającego Marię 
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długobrodego arcykapłana, któremu niekiedy, chociaż nieczęsto, towarzyszą inni kapłani. 
Stojący w drzwiach wejściowych do Świątyni jerozolimskiej arcykapłan Zachariasz (przyszły 
ojciec św. Jana Chrzciciela) unosi w powitaniu lewą dłoń, a prawą błogosławi przybyłą Bożą 
Wybrankę. Za chwilę, kierowany tajemniczym Bożym znakiem, wprowadzi Marię do 
Świętego Świętych, gdzie sam mógł wchodzić tylko raz do roku, gdy wchodził z krwią 
oczyszczenia.  

Niektóre ikony Wprowadzenia Bogurodzicy do Świątyni posiadają jeszcze jeden 
charakterystyczny element: Matka Boża przedstawiana jest na nich dwukrotnie, nie tylko jak 
stoi na czele procesji przed arcykapłanem, ale również w górnej części ikony, w scenie, gdy 
siedzi na stopniach świątyni, a anioł przynosi do Jej rąk pożywienie. Scena ta ma swoje 
źródło w Tradycji, która mówi o tym, iż dziewicę przeznaczoną do tego, aby być Matką Bożą 
karmili właśnie aniołowie.  

CHRZEST PAŃSKI 
Kreszczenije Hospodnie - 6 / 19 stycznia 

O narodzeniu Jezusa wiedzieli nieliczni – Bogurodzica, 
Józef, pasterze, trzej mędrcy ze Wschodu. Do 30 roku 
życia Jezus mieszkał w Nazarecie i wszyscy myśleli, że 
jest zwykłym człowiekiem, synem Marii i Józefa. W tym 
czasie na brzegu rzeki Jordan pojawił się Jan Chrzciciel, 
który mówił o tym, że zbliża się Królestwo Boże i szybko 
przyjdzie Zbawiciel świata. Jan Chrzciciel zaczął 
przygotowywać ludzi do spotkania ze Zbawicielem. 
Mówił im, że nie można krzywdzić, obrażać innych ludzi, 
nie można ich osądzać, czynić zła i na znak oczyszczenia 
od grzechu chrzcił Izraelitów w wodach Jordanu.  
O Zbawicielu zaś mówił tak: „Oto idzie za mną silniejszy 
ode mnie, Któremu ja niegodny jestem rozwiązywać 
rzemieni u Jego sandałów. Ja chrzczę was wodą, a On 
będzie chrzcił was Duchem Świętym”. Pewnego dnia, gdy 
Jan chrzcił ludzi nad Jordanem, przyszedł do niego Sam 
Zbawiciel Jezus Chrystus i poprosił Jana, by ochrzcił 
również Jego, Boga, który był bez grzechu. Jan rozpoznał Chrystusa i powiedział: „Ty 
przychodzisz do mnie chrzcić się? To ja powinienem przyjąć chrzest od Ciebie”. Jezus 
odpowiedział: „Ustąp teraz, albowiem muszę wypełnić wszelką prawdę”. Wtedy Jan ochrzcił 
Go w wodach Jordanu i w ten sposób bezgrzeszny Bóg wziął na Siebie wszystkie ludzkie 
grzechy. W czasie chrztu otworzyło się niebo i Jan widział Ducha Świętego, który zstąpił na 
Chrystusa w postaci gołębia. Słychać też było głos z nieba: „Ten jest Syn Mój umiłowany, 
Którego Sobie upodobałem”. W taki sposób Bóg objawił Siebie ludziom w Trójcy Świętej. 
Głos z nieba był głosem Boga Ojca, Duch Święty zstąpił w postaci gołębia, a Syn Boży – 
Jezus Chrystus przyjął chrzest z rąk Jana. Co roku podążamy ku rzekom, jeziorom i studniom, 
by uczcić to wydarzenie i poświęcić wodę.Na pamiątkę Chrztu Jezusa wyznawcy 
prawosławia oraz grekokatolicy obchodzą w piątek Święto Chrztu Pańskiego, zwane inaczej 
Świętem Jordanu. To jedna z dwunastu najważniejszych w ich roku liturgicznym uroczystości 
religijnych. Zwyczajem związanym ze Świętem Jordanu są procesje do najbliższych 
zbiorników wodnych (rzek, stanów lub jezior), tam gdzie jest taka możliwość. Chodzi o 
symboliczne poświęcenie przyrody.  
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Po uroczystości wierni zabierają poświęconą wodę do domów i będą przechowywać ją jako 
źródło łask. Poświęcą nią miejsca swego zamieszkania, a podczas różnych uroczystości 
postawią na stołach obok soli i chleba jako ochronę przed złymi mocami. Niektórzy piją ją też 
w czasie choroby lub przecierają nią bolące miejsca. Wigilia Chrztu Pańskiego jest dniem 
postnym. Wielu prawosławnych wiernych zasiądzie dziś - tak jak w przeddzień Bożego 
Narodzenia - do wieczerzy wigilijnej. Tym razem rozpoczną ją od wypicia wody, 
poświęconej podczas porannego nabożeństwa.Po Święcie Jordanu rozpoczyna się w Cerkwi 
okres duszpasterskich wizyt, czyli kolędowania. Wtedy właśnie duchowni używają 
poświęconej wody do święcenia mieszkań i domowników.  

 

SPOTKANIE PAŃSKIE 
Sretienije Hospodnie - 2 / 15 lutego 

W dniu święta Spotkania Pańskiego Cerkiew wspomina 
następujące wydarzenie z ziemskiego życia Jezusa 
Chrystusa. Żydzi mieli zwyczaj, zgodnie z którym w 40 
dzień po narodzeniu rodzice przynosili swego 
pierworodnego syna do świątyni, aby poświęcić go Bogu. 
Przy tym składali ofiarę, bogaci jagnię i gołębia, biedni 
dwa małe gołębie (por. Łk. 2, 22-24, II i III Mojż.). 
Zachowując ten zwyczaj Maria Panna i Józef przynieśli 
dzieciątko Jezus do świątyni, a w ofierze złożyli parę 
gołębi. W świątyni spotkał Jezusa starzec Symeon, 
któremu Bóg obiecał, że nie umrze, dopóki nie zobaczy 
Zbawiciela. Św. Symeon długo oczekiwał spełnienia tej 
obietnicy. Natchniony przez Ducha Świętego przyszedł do 
świątyni, kiedy Maria Panna i Józef przynieśli tam 
Dziecię. Gdy św. Symeon ujrzał Jezusa, wziął Go na ręce 
i rzekł: „Teraz puszczasz sługę Swego, Panie, według 
słowa Swego, w pokoju, gdyż oczy moje widziały 
zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludzi: światłość, która 
oświeci pogan i chwałę ludu Twego izraelskiego” (Łk. 2, 29-32). Starzec przewidział walkę, 
która rozpęta się wśród ludzi wokół imienia Jezusowego i dodał: „Oto ten przeznaczony jest, 
aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu, i aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać 
będą” (Łk. 2, 34). Zwracając się zaś do Marii, rzekł: „Także Twoją własną duszę przeniknie 
miecz”, przepowiadając cierpienia Matki, która zobaczy swego Syna rozpiętego na krzyżu. 
Przy świątyni jerozolimskiej mieszkała wówczas prorokini Anna, 80-letnia wdowa, służąca 
Bogu w poście i modlitwie. Ona również zaczęła wysławiać Boga i mówić wszystkim, że 
Dziecię to jest oczekiwanym Zbawicielem (Łk. 2, 37-38). 

Spotkanie Pańskie, to spotkanie starca Symeona z Chrystusem, człowieka z Bogiem, 
to spotkanie Starego i Nowego Testamentu. To również przypomnienie o tym, że i my do 
spotkania z Bogiem powinniśmy się odpowiednio przygotować. Na święto Spotkania 
Pańskiego przynosimy do cerkwi duże świece woskowe. Nazywa się je gromnicami. Świeca 
gromniczna obrazuje Matkę Bożą, która w pokorze oddaje się woli Bożej. Z niej narodził się 
Jezus Chrystus – światłość (płomień ze świecy), która świeci w ciemności i oświeca każdego 
człowieka.  
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Prawosławni wierni obchodzą 15 lutego jedno z 12 Wielkich Świąt - Spotkanie 
Pańskie.  Święto to ustanowione zostało na pamiątkę wydarzenia sprzed dwóch tysięcy lat, 
kiedy starzec Symeon spotkał w świątyni Maryję z 40-dniowym Chrystusem. Obchodom 
święta towarzyszy święcenie świec gromnicznych. Tradycja ta wywodzi się ze 
starotestamentowego zwyczaju składania Bogu ofiar. W Nowym Testamencie ofiary 
pochodzenia zwierzęcego zastąpiono paleniem lampek oliwnych. W naszej kulturze lepiej 
przyjęły się woskowe świece.  

 

ZAŚNIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY 
Uspienije Preswiatoj Bohorodicy - 15 / 28 sierpnia 

Po wniebowstąpieniu Jezusa Chrystusa i zesłaniu Ducha 
Świętego apostołowie rozeszli się w różne strony świata, 
by głosić Ewangelię. Matka Boża została w Jerozolimie i 
mieszkała w domu ewangelisty Jana Teologa. Była dla 
chrześcijan wzorem sprawiedliwego i pobożnego życia, 
umacniała ich w wierze, pocieszała w różnych trudnych 
chwilach. Na kilka dni przed końcem Jej ziemskiego 
życia, Matce Bożej zjawił się Archanioł Gabriel i oznajmił 
Jej o nadejściu chwili, w której Syn przyjmie Jej świętą 
duszę. Na pogrzebie Bogurodzicy zebrali się rozproszeni 
po świecie Apostołowie. W uroczystej procesji przenieśli 
Jej ciało do Getsemanii i złożyli w grocie między grobem 
Jej rodziców i grobem Józefa. Trzeciego dnia przybył do 
Jerozolimy apostoł Tomasz, którego nie było przy śmierci 
i na pogrzebie Matki Bożej. Spóźniony apostoł Tomasz 
bardzo chciał po raz ostatni zobaczyć Bogurodzicę. 
Apostołowie otworzyli grób, ale nie znaleźli tam ciała 
Marii. Zakłopotanym i zasmuconym uczniom Chrystusa ukazała się Matka Boża w otoczeniu 
aniołów i powiedziała: „Weselcie się. Będę zawsze modlić się do Boga i prosić mego Syna, 
by spełnił każdą waszą prośbę”. Słysząc te słowa apostołowie wielbili Boga i z radością 
wrócili do Jerozolimy. 

Do święta Zaśnięcia Matki Bożej przygotowujemy się poprzez dwutygodniowy post. 
To święto skłania nas również do rozmyślań o naszej śmierci. Śmierć jest czymś strasznym  
i bezsensownym, ale tylko dla tych, którzy nie wierzą w zmartwychwstanie. 

Święto Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny (Uspienije Preswiatoj Bogorodicy) 
obchodzą prawosławni 28 sierpnia. Jest to jedno z największych świąt w Kościele 
wschodnim. Zamyka ono cykl dwunastu wielkich świąt, tzw. prazdników. Obchody święta 
rozpoczynają się już dzisiaj o godz. 18 całonocnym czuwaniem. W świętych tekstach 
wyznaczonych na ten dzień wyraża się orędownictwo Matki Bożej, która nigdy nie zostawiła 
człowieka bez opieki – wyjaśnia prawosławny duchowny. Zwraca on uwagę, iż najbardziej 
wyraża to liturgiczny śpiew na to święto tzw. troparion: „W macierzyństwie pozostała 
Dziewicą i w zaśnięciu swym nie opuściła świata (bez opieki): przeniosła się do życia będąc 
Matką Życia i modlitwami swymi wybawiła od śmierci nasze dusze”.  
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Podczas tego święta ma miejsce obrzęd poświęcenia plonów ziemi. - Jak przyroda obumiera 
dając plony, tak też poprzez zaśnięcie Matka Bożej daje początek całemu procesowi przejścia 
z ziemi do życia wiecznego. O randze tego święta w prawosławiu świadczy również fakt, że 
wiele świątyń na świecie jest poświęconych Zaśnięciu Najświętszej Maryi Panny.  
W to święto, przy biciu dzwonów wierni w procesji trzykrotnie przechodzą dokoła cerkwi, po 
czym następuje obrzęd błogosławieństwa wszystkich wiernych ewangeliarzem oraz 
pokropienia ich wodą.  

Kościół wschodni od V wieku obchodzi koimesis (po grecku zaśnięcie) Najświętszej 
Maryi Panny. Według tradycji prawosławnej po trzech dniach pobytu w grobie Maria odeszła 
z ciałem i duszą do nieba; stąd jej śmierć Cerkiew określa jako ,,zaśnięcie”. Jednocześnie 
naucza wiernych, że śmierć chrześcijańska nie jest końcem istnienia, lecz przejściem z ziemi 
do nieba, od śmiertelności i rozkładu ku wieczności.  

W przeddzień święta odprawiane jest całonocne czuwanie (wsienoszcznoje bdienije). 
Trzy dni po święcie Zaśnięcia w wielu cerkwiach odprawia się obrzęd pogrzebania Matki 
Bożej (czin pogrebienija Bożej Matieri). Odbywa się on przed płaszczannicą z wizerunkiem 
Marii, symbolizującą jej grób. Święto ma dzień przedświąteczny i osiem dni poświątecznych, 
a poprzedza je trwający dwa tygodnie post nazywany uspieńskim. Zamyka ono cykl dwunastu 
wielkich świąt tzw. dwunadiesiatych prazdników, z których każdy odsłania tajemnicę Bożego 
planu zbawienia ludzi i przybliża wiernych do zrozumienia tej tajemnicy. 

 
 
Informacje pochodzą ze stron: 
http://www.naszregion.narew.gmina.pl/naszregion/wielkie_swieta_prawoslawne 
http://www.niedziela.pl/wiad.php?p=200808&idw=374 
http://www.wrotapodlasia.pl/pl/wiadomosci/wydarzenia_religijne 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 – szablon „3 GROSZE” 

3 GROSZE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIESIĘCZNIK DLA TYCH, KTÓRZY MAJĄ COŚ DO „WTRĄCENIA” 
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MIEJSCE NA TYTUŁ 

IMIĘ I NAZWISKO 

AUTORA TEKSTU 

 

MIEJSCE NA TEKST W FORMIE 

 

PRZEWIDZIANEJ  NA DANY MIESIĄC 

 

 

 

 

 

                          

 
MIEJSCE NA 

ILUSTRACJĘ 

OTOCZONĄ  

TEKSTEM 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 – spis miejscowości z zabytkami architektury cerkiewnej  

na terenie Małopolski 
 

 
 

 
 
 
CERKWIE 

Muszyna, cerkiew w Andrzejówce 
Muszyna, cerkiew w Dubnych 
Muszyna, cerkiew w Leluchowie 
Muszyna, cerkiew w Jastrzębiku 
Sękowa, cerkiew w Bartnem 
Sękowa, cerkiew w Bodakach 
Sękowa, cerkiew w Krzywej 
Sękowa, cerkiew w Męcinie 
Krynica, cerkiew w Bereście 
Kamionka Wielka, cerkiew w Boguszy 
Kamionka Wielka, cerkiew w Królowie Górnej  
Grybów, cerkiew w Binczarowej 

Uście Gorlickie, cerkiew w Hańczowej 
Uście Gorlickie, cerkiew w Kunkowej 
Uście Gorlickie, cerkiew w Banicy 
Uście Gorlickie, cerkiew w Brunarach Wyżnych 
Uście Gorlickie, cerkiew w Kwiatoniu 
Uście Gorlickie, cerkiew w Gładyszowie 
 

 
 
Informacje pochodzą ze strony: http://szlak.wrotamalopolski.pl 
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1d. Scenariusz zajęć warsztatowych dla gimnazjum 
 

 

Z wizytą w synagodze 
 

 

• Czas trwania: 2 x 45 minut 
• Cele: 

-zapoznanie uczniów z tradycjami i obrzędami żydowskimi, z ważnymi symbolami 
judaizmu; kształtowanie postawy szacunku i tolerancji dla osób innego wyznania; 
doskonalenie umiejętności pisania wywiadu; utrwalanie umiejętności pracy w grupie. 

• Metody: słowna, praktyczna, oglądowa 
• Formy: indywidualna, grupowa, zbiorowa 
• Środki: sala z tablicą interaktywną lub laptop z dostępem do Internetu, film „Przy 

szabasowych świecach”, prezentacja multimedialna (załącznik nr 1), krzyżówka z 
hasłem (załącznik nr 2), kartki z kalendarza żydowskiego (załącznik nr 3), lista 
miejscowości z zabytkami kultury żydowskiej (załącznik nr 4), mapa konturowa 
Polski południowej (załącznik nr 5), atlas geograficzny Polski, szablon „3 GROSZE” 
(załącznik nr 6)  

Przebieg lekcji: 

 

1. Czynności wprowadzające. 
Po powitaniu i sprawdzeniu obecności nauczyciel informuje uczniów, że przebieg 

dzisiejszej lekcji będzie nietypowy. Po pierwsze potrwa ona 90 minut, po drugie nie ruszając 
się z miejsca udamy się z wizytą do pewnego niezwykłego miejsca – będzie to synagoga. 
Następnie nauczyciel, odwołując się do zdobytej już przez uczniów wiedzy, musi uzyskać 
odpowiedź, że synagoga(podobnie jak cerkiew) to kościół (większość Polaków chodzi do 
kościoła, zatem do synagogi chodzi jakaś mniejszość i są to członkowie wyznania 
mojżeszowego). 

Kim są Żydzi i jakie znaczenie miłą i ma ich religia dla rozwoju innych wyznań 
monoteistycznych dowiedzieliśmy się na poprzednich lekcjach – dziś dowiemy się o nich 
znacznie więcej. Na początek obejrzymy prezentację. 

 
2. Projekcja prezentacji „Symbole Judaizmu” (załącznik nr1) 

 
3. Krzyżówka – jako podsumowanie prezentacji i sprawdzenie poziomu przyswojonej 

wiedzy uczniowie rozwiązują krzyżówkę z hasłem SZABAS (załącznik nr2). 
Nauczyciel wyjaśnia ten termin – pochodzenie i symbolika święta. 
„Szabat jest najważniejszym żydowskim świętem i znosi on wiele obowiązków 

związane z innymi świętami, postami oraz okresem żałoby. Przepisy związane z szabatem 

nakazują Żydom powstrzymać się od zakazanych aktywności oraz upamiętniać dwa 

wydarzenia stworzenie świata oraz wyjście z Egiptu. Mówi się o obowiązku radości w szabat 

(oneg szabat) i przestrzegania praw szabatu (kawod szabat). Radość soboty, która ma być też 
przedsmakiem ery mesjańskiej, Talmud zaleca osiągać przez takie przyjemności jak jedzenie, 

śpiewanie, zebrania towarzyskie, a zwłaszcza spędzanie czasu z rodziną i pożycie seksualne 



„Wolność to prawo do różnicy”              Różnorodność Etniczna Małopolski 
 

 44 

 z małżonkiem. Ponadto zalecane jest odwiedzenie synagogi, śpiewanie hymnów zmirot, 

czytanie i dyskutowanie Tory i komentarzy. 

Szabat zaczyna się o zmierzchu w piąteki trwa do zmierzchu w sobotę, jego godziny są 
więc ruchome i zależą od pory roku i miejsca geograficznego. Przed szabatem gospodyni 

zapala dwie świece. Do obowiązków należy dwukrotna recytacja modlitwy kidusz: na 

początku  szabatu przed pierwszym posiłkiem oraz po porannej modlitwie, a także recytacja 

hawdali na zakończenie szabatu. W szabas należy spożyć trzy posiłki (seuda szliszit). 

W sobotę wyznawcy judaizmu, mają obowiązek zaprzestania większości codziennych 

obowiązków, a zwłaszcza powstrzymania się od szczególnych czynności określonych mianem 

melachot. Zakazana jest praca zarobkowa, sprzątanie, rozniecanie ognia (i używanie 

elektryczności), a także podróżowanie na większe odległości. Nie wolno też nakłaniać innych 

(zwłaszcza Żydów) do wykonywania tych obowiązków zarówno pośrednio, jak i bezpośrednio. 

Jednak w wypadku zagrożenia życia ludzkiego (pikuach nefesz) dla ratowania osoby  

w niebezpieczeństwie każdą z tych reguł wolno, a nawet należy złamać.” 

(źródło: www.wikipedia.org) 

4. Projekcja filmu - po rozwiązaniu krzyżówki uczniowie oglądają fragment filmu 
”Skrzypek na dachu” -  fragment ukazuje przygotowania i przeżywanie soboty  
w typowym domu żydowskim. 

 
5. Kalendarz 

- Oprócz szabasu Żydzi w ciągu roku obchodzą wiele innych świąt – wszystkie one związane 

są z wydarzeniami starotestamentalnymi. Kalendarz żydowski znacznie różni się od 

kalendarza juliańskiego, którym posługujemy się obecnie – rok 2009 to w żydowskim 

kalendarzu rok 5769! Zapoznajmy się bliżej z pochodzeniem i sposobem przeżywania 

niektórych świąt żydowskich. 

Uczniowie oglądają kalendarz żydowski z podziałem na miesiące oraz otrzymują kartki 
miesięczne z wyszczególnionym świętem i opisem jego historii i towarzyszących mu 
obrzędów (załącznik nr 3). Praca obywa się w grupach, po jej zakończeniu wybrani uczniowie 
prezentują najważniejsze informacje dotyczące wybranego wydarzenia (np.  Święta 
Namiotów) 
 
      6. Praca z mapą  
– Święta żydowskie świętuje się w domach ale również w DIASPORZE. (nauczyciel wyjaśnia 
termin DIASPORA I GMINA ŻYDOWSKA) 
Mając do dyspozycji atlas geograficzny Polski i spis miejscowości, gdzie funkcjonują gminy 
żydowskie, są synagogi lub cmentarze, uczniowie uzupełniają mapkę konturową południowej 
Polski (Małopolski) odpowiednimi symbolami (załącznik nr 4) 

 
8.  „Prasówka” 

 
- Na podstawie zebranych informacji z całych warsztatów przygotuj WYWIAD z rabinem. 

Pamiętaj o zasadach obowiązujących  przy tworzeniu tej formy wypowiedzi(w razie 

wątpliwości poproś o pomoc polonistę). 
Uczniowie otrzymują kolejny pusty szablon gazetki „3 GROSZE” (załącznik nr 5) – kolejny 
numer ma zawierać artykuł w formie wywiadu. Gazetkę można wzbogacić o zdjęcie 
synagogi, symboli żydowskich lub mapkę przygotowaną w czasie zająć. 
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9. Podsumowanie zajęć  
– uczniowie wymieniają się „gazetkami” i odczytują prace przygotowane przez kolegów 
oceniając ich poziom merytoryczny, graficzny i pomysłowość (ocena uczniów + ocena 
nauczycieli prowadzących warsztaty składa się na ogólną ocenę pracy ucznia – można przyjąć 
skonstruowany wspólnie z uczniami system punktowy oceny prac). Prace zostają 
wyeksponowane na okres 1 miesiąca na specjalnie w tym celu przygotowanym miejscu  
w pracowni geograficzno – przyrodniczej. 
 
 
ZAŁĄCZNIK NR 2 - krzyżówka z hasłem 
 
  1. H E K S A G R A M   
2. Ś W I E C Z N I K     
  3. F I L A K T E R I E  
     4. B E R E S Z I T 
  5. T O R A        
     6. T A L I T    
 
 

a. Sześcioramienna gwiazda. 
b. Jest nim Menora. 
c. „Pudełeczka” – amulety. 
d. Hebrajska nazwa Księgi Rodzaju. 
e. Pięcioksiąg. 
f. Prostokątna chusta na głowę i ramiona. 

 
 

ZAŁĄCZNIK NR 3 – kartki z kalendarza żydowskiego 
 

Chanuka- święto żydowskie trwające osiem dni od 25 dnia miesiąca kislew. 
Upamiętnia ono powstanie pod wodzą Judy Machabeusza, spowodowane zbezczeszczeniem 
Świątyni Jerozolimskiej wizerunkami greckich bogów oraz nakazem oddawania kultu 
greckim bogom. "Święto świateł" upamiętnia cudowne wydarzenie z czasów Machabeuszy: 
niewielka ilość czystej rytualnie oliwy po otwarciu świątyni jerozolimskiej paliła się przez 
osiem dni. Najważniejszym rytuałem święta jest zapalanie świateł: jednego - pierwszego dnia 
święta, dwóch - drugiego itd. aż do ósmego, kiedy zapalane jest osiem świateł (lamp 
oliwnych, albo współcześnie - świec). Do tego używany jest charakterystyczny świecznik - 
chanukija. Oprócz chanukiji musi też palić się inne światło - nie należy bowiem stosować 
świecznika w celach utylitarnych, a jedynie jako znak cudu. Aby rozgłosić wieść o cudzie, 
chanukiję należy postawić w drzwiach lub na oknie. Ósmego dnia śpiewa się też hymn Maoz 
Cur. 

Podczas Chanuki wolno pracować, choć kobiety powinny powstrzymać się od pracy 
przez czas palenia się świec (ok. pół godziny). Kobiety są traktowane w Chanuka szczególnie 
- na pamiątkę bohaterstwa Judyty, która podstępem wdarła się do Holofernesa, przywódcy 
wrogów Machabeusza, napoiła go mlekiem, uśpiła i ucięła głowę. 
Nie ma nakazanych posiłków (choć powstała tradycja osnuta wokół naleśników z serem: 
związana z Judytą i pączków: jako przygotowywanych na oliwie). Chanuka stała się 
natomiast dla niereligijnych Żydów świeckim świętem, w którym dzieciom daje się prezenty, 
a dorośli grają w karty. W Izraelu nabrało państwowego i militarnego znaczenia przez 
podkreślany związek święta z powstaniem Machabeuszy. 
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Jom Kippur - Dzień Pojednania 
 
Jedno z najważniejszych świąt żydowskich o charakterze pokutnym. Żydzi przygotowują się 
do tego święta podczas dni pokuty dzielących go od Rosz ha-Szana (oba święta i dni między 
nimi określa się jako Jamim Noraim - Straszne Dni). W wigilię święta należy odbyć rytualną 
kąpiel w mikwie. W niektórych środowiskach praktykowane jest symboliczne biczowanie 
się. Częściej spotykany jest rytuał kapparot, polegający na ofiarowaniu koguta lub kury jako 
"zastępcy", który zostanie uśmiercony za winy ofiarującego, podczas gdy ofiarujący "dostąpi 
długiego życia w pokoju". Religijni żydzi uczestniczą w wieczornym nabożeństwie (święto 
zaczyna się wieczorem) ubrani w szale modlitewne z frędzlami (często także w białą suknię 
kittel). Nabożeństwo rozpoczyna przeniesienie zwojów Tory na podium w środku synagogi. 
Trzykrotnie (u Żydów aszkenazyjskich) śpiewane jest Kol Nidrei - uroczysta prośba  
o unieważnienie przyrzeczeń religijnych, które nie zostały dotrzymane. 
Przez cały dzień święta trwają w synagodze nabożeństwa obejmujące publiczne wyznawanie 
grzechów, wysławianie Bożego miłosierdzia, wspominanie zmarłych, wspomnienie świątyni 
jerozolimskiej. Każdy żyd powinien prosić osoby przez niego skrzywdzone o przebaczenie. 
W święto obowiązuje ścisły post (zakaz spożywania wszelkich pokarmów i napojów). W tym 
dniu nie wolno także pracować, myć się, nosić obuwie skórzane oraz podejmować 
współżycie płciowe. Święto odzwierciedla ideę, że ci, którzy okazują skruchę i naprawiają 
błędy mogą dostąpić łaski przebaczenia. 

 
 Pascha 
 
Przaśniki, święto żydowskie obchodzone na pamiątkę wyzwolenia Żydów z niewoli 
egipskiej. W Izraelu trwa 7 dni, a w diasporze - 8 dni; poczynając od 15 dnia nissan. Od dnia 
następnego liczony jest omer - jest to okres 7 tygodni prawie żałobny, w którym ortodoksyjni 
żydzi nie odprawiają wesel, nie strzygą włosów ani się nie golą. Pierwszy wieczór Paschy, 
zwany wieczorem sederowym, jest najbardziej uroczystym momentem życia żydowskiego. 
Spożywa się wtedy w gronie rodziny uroczystą kolację, podczas którego czytana jest Hagada, 
opowiadająca o wyjściu z Egiptu. Tekst nie jest liturgiczny: istnieją różne Hagady; niektóre 
współczesne komentują wyzwolenie narodu żydowskiego w świecki sposób. 
Podczas uczty wychyla się cztery kielichy wina dla upamiętnienia czterech sposobów 
nazwania wyzwolenia. Jedno z dzieci zadaje pytania dotyczące znaczenia obrzędów Paschy, 
na które odpowiada głowa rodziny. Następnie biesiadnicy odmawiają psalmy Hallelu. 
Podczas kolacji sederowej spożywa się warzywa zanurzone w słonej wodzie oraz gorzkie 
zioła. Tradycyjnymi potrawami są: pieczony udziec z kością (symbolizujący ofiarę z baranka 
paschalnego) oraz jajka. Wieczór sederowy składa się z wielu tradycyjnych rytuałów, 
odprawianych w ustalonym porządku. Istnieje też wiele zwyczajów ludowych związanych z 
sederem: np. dzieci próbują ukraść ostatni kawałek macy (afikoman) i wymienić go na 
prezenty; jeden puchar wina napełnia się dla proroka Eliasza, który jest uroczyście 
zapraszany do środka i prawdopodobnie bierze udział w kolacji; 
wino z kielichów jest ulewane dziesięciokrotnie na pamiątkę plag egipskich etc. 
 

Najważniejszym przykazaniem obowiązującym Żydów w śwęto Paschy jest zakaz 
spożywania (a nawet posiadania w domu) chleba na zakwasie (chamec). Zamiast niego 
spożywa się pieczywo ze specjalnie przygotowanej mąki - macę. Nie można używać 
zwykłych naczyń kuchennych i sztućców, gdyż wchłonęły one chamec i mogą być rytualnie 
oczyszczone tylko przez specjalne procedury kaszerowania. Chamec należy wyrzucić, albo 
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sprzedać nie-Żydom i ewentualnie odkupić po świętach. Poza tym różne społeczności 
żydowskie mają własne ograniczenia pokarmowe, np. Aszkenazyjczycy nie jedzą fasoli, 
grochu i ryżu. W pierwszy i ostatni dzień Paschy zakazana jest praca. 
 
Chrześcijaństwo nawiązuje do żydowskiego święta Paschy, ponieważ w postaci Ostatniej 
Wieczerzy Jezus i apostołowie obchodzili w istocie wieczór sederowy. Dokonało się wtedy 
ustanowienie eucharystii, w której Jezus zastąpił paschalnego baranka. 

 
 Rosz ha-Szana 

 
Rosz Haszana, Nowy Rok (hebr. - początek roku) - pierwszy dzień kalendarza żydowskiego. 
Upamiętnia stworzenia świata i przypomina o sądzie Bożym. Święto to trwa jeden dzień  
w Izraelu, a dwa dni w diasporze i otwiera ono okres pokuty, trwający do święta Jom Kippur. 
W tym dniu naród żydowski staje ze skruchą przed Bogiem, oczekując przebaczenia i 
miłosierdzia, podczas gdy Szatan przedstawia dowody grzechów Izraela. W tym czasie Bóg 
otwiera księgi, w których zapisane są wszystkie czyny człowieka, by wydać na niego wyrok. 
Dlatego składa się napotkanym osobom życzenia: "Abyście byli zapisani na dobry rok". 
Podczas świąt żydzi odmawiają dodatkowe modlitwy Musaf, dmie się kilkakrotnie w szofar 
(róg) - stąd niewłaściwa nazwa Święto Trąbek. W niektórych środowiskach obchodzony jest 
obrządek taszlich - symboliczne strząsanie do wody swoich grzechów. Tradycyjne pokarmy 
świąteczne to: głowa ryby, owcy lub innego zwierzęcia, chleb i jabłko zanurzone w miodzie. 
Podczas święta nie wolno wykonywać codziennych prac, natomiast synagogę odwiedzają 
nawet żydzi obojętni religijnie. 

 
 Szawuot, żydowskie Święto Tygodni, zwane też Świętem Żniw lub Zielonym Świątkami, 
obchodzone 6 dnia miesiąca siwan - w diasporze także przez dzień następny. 
Upamiętnia ono nadanie Tory Mojżeszowi na górze Synaj. Święto to wiąże się ponadto ze 
starożytnymi obyczajami rolniczymi. Podczas święta synagogi są przystrojone na zielono. 
Część ortodoksyjnych żydów całą noc spędza na studiowaniu Tory (Tikkun Leil Szawuot), 
aby być przygotowanym na jej ponowne przyjęcie. Tradycyjne pokarmy świąteczne to: dania 
z sera i mleka oraz specjalne bochenki z nowego zboża. 
  
PurIm (hebr. losy) - święto żydowskie, obchodzone 14 dnia miesiąca adar upamiętniające 
uchronienie Żydów od zagłady w perskim imperium Achemenidów za czasów panowania 
Artakserksesa I. Historia ta opowiada o królu Achaszweroszu (Aswerus), królowej Esterze 
(Hadassa), jej przybranym ojcu Mardocheuszu (Mordechaj) i ministrze Hamanie. Żyd 
Mardocheusz wbrew poleceniu króla nie oddawał pokłonu Hamanowi (prawdopodobnie  
z powodów religijnych) i z tego powodu ów postanowił skazać na zagładę wszystkich 
Żydów. Los wskazał na 14 dzień adar jako datę zagłady. Dowiedziawszy się o tym planie 
Estera zwróciła sie do króla z prośbą o zmianę tej decyzji. W konsekwencji Hamana, jego 
rodzinę oraz innych wrogów Żydów spotkała śmierć, jaką gotowali dla Żydów w tymże dniu. 
Zdarzenie to opisuje biblijna Księga Estery - Megilat Ester. W tym dniu czytana jest  
w synagodze Księga Estery. Ilekroć pada słowo "Haman", zebrani hałasują, tupią, grzechoczą 
kołatkami. Po południu spożywa się posiłek świąteczny. Tradycyjnie spożywa się trójkątne 
słodkie bułeczki z makiem, zwane "uszami Hamana" (hamentaszen). Obowiązkiem 
religijnym jest w ten dzień pić alkohol aż do momentu, aż nie można będzie rozróżnić 
wznoszonych okrzyków: "Niech będzie błogosławiony Mordechaj" i "Niech będzie przeklęty 
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Haman". Święto Purim ma charakter karnawałowy i jest chętnie obchodzone także przez 
niereligijnych Żydów. Uczestnicy przebierają się w kostiumy, często mężczyźni w kobiece  
a kobiety w męskie. Zakładane są maski. Tradycyjnie dzieci chodzą od domu do domu  
i odgrywają przedstawienie Purim Spiel, oparte na historii Estery, natomiast studenci  
w satyryczny sposób objaśniają naukę żydowską. Obyczaj nakazuje spełniać w święto dobre 
uczynki, posyłać prezenty z pokarmów. (Informacje pochodzą ze strony: 
http://www.jewish.host.sk/swieta.html) 

ZAŁĄCZNIK NR 4 – lista zabytków żydowskich na terenie Małopolski 
Cmentarz żydowski w Andrychowie 
Cmentarz żydowski w Bieczu 
Cmentarz żydowski w Bobowej 
Cmentarz żydowski w Bochni 
Cmentarz żydowski w Brzesku 
Cmentarz żydowski w Chrzanowie 
Cmentarz żydowski w Czarnym Dunajcu 
Cmentarz żydowski w Dąbrowie Tarnowskiej 
Cmentarz żydowski w Gorlicach 
Cmentarz żydowski w Krościenku 
Cmentarz żydowski w Krynicy 
Cmentarz żydowski w Kętach 
Cmentarz żydowski w Limanowej 
Cmentarz żydowski w Muszynie 
Cmentarz żydowski w Myslenicach 
Cmentarz żydowski w Niedzicy 
Cmentarz żydowski w Niepołomicach 
Cmentarz żydowski w Nowym Sączu 
Cmentarz żydowski w Nowym Targu 
Cmentarz żydowski w Nowym Wiśniczu 
Stary cmentarz żydowski w Olkuszu 
Nowy cmentarz żydowski w Olkuszu 
Cmentarz żydowski w Oświęcimiu 
Cmentarz żydowski w Piwnicznej 
Cmentarz żydowski w Podwilku 
Cmentarz żydowski w Rabce 
Cmentarz żydowski w Ryglicach 
Cmentarz żydowski w Szczucinie 
Cmentarz żydowski w Tarnowie 
Cmentarz żydowski w Trzebini 
Cmentarz żydowski w Wadowicach 
Cmentarz żydowski w Wieliczce 
Cmentarz żydowski w Wolbromiu 
Cmentarz żydowski w Zakliczynie 
Cmentarz żydowski w Zakopanem 
Cmentarz żydowski w Zatorze 
Cmentarz żydowski w Żabnie 
Muzeum Judaistyczne w Dąbrowie Tarnowskiej 
Muzeum w Oświęcimiu – Brzezince 
Synagogi na Krakowskim Kazimierzu 
Synagoga w Bobowej 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 – mapa konturowa Polski południowej (Małopolski) 

 

 
 
 

mapa pochodzi ze strony:  
http://www.powiat.bochnia.pl/images/sites-full/mapa_malopolski.jpg 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 – szablon „3 GROSZE” 

3 GROSZE 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 

„Szabat, Szabas, Sabat, sobota - w judaizmie i tradycji chrześcijańskiej, ostatni (siódmy) 
dzień każdego tygodnia (czyli Sobota). W judaizmie i niektórych kościołach chrześcijańskich 
(adwentyści, część zielonoświątkowców i niektórych wspólnot protestanckich) obchodzony 
jako dzień święty - na pamiątkę biblijnego aktu stworzenia. 

W dniu tym żydzi, wyznawcy judaizmu, mają obowiązek zaprzestania większości 
codziennych obowiązków, oprócz tych absolutnie niezbędnych do przeżycia. Zakazana jest 
więc wszelka praca zarobkowa, sprzątanie, gotowanie i podróżowanie na większe odległości. 
Nie wolno też w tym czasie nakłaniać innych ludzi do wykonywania tych obowiązków 
zarówno pośrednio, jak i bezpośrednio. Powoduje to, że w czasie szabatu obowiązuje zakaz 
korzystania z prądu (bo w elektrowniach pracują ludzie), z komunikacji publicznej, banków, 
taksówek, robienia zakupów, telefonowania itp. Tak surowa interpretacja obowiązuje jednak 
tylko we wspólnotach ortodoksyjnych żydów. 

Szabat jest dniem zadumy, spokoju, modlitwy, wspólnego spędzania czasu w gronie 
najbliższych, oraz - co najważniejsze - dniem oczekiwania na nadejście mesjasza. Zgodnie  
z wierzeniami mesjasz nadejdzie, gdy w któryś szabat ani jeden żyd nie złamie żadnego  
z zakazów szabasowych. Jest to oczywiście bardzo mało prawdopodobne, jednak pobożni 
żydzi starają się ze wszystkich sił aby to nie oni byli tymi, którzy "popsuli" szabat. 

Szabat zaczyna się o zmierzchu w piątek i trwa do zmierzchu w sobotę, jego godziny są więc 
ruchome i zależą od pory roku. Tradycyjnie w piątek przed zmierzchem zaczyna się uroczyste 
nabożeństwo piątkowe w każdej synagodze, po którym wraca się do domu na wieczerzę 
szabasową. W sobotę je się uroczysty, ale zimny obiad, po czym spędza się czas na 
modlitwach lub nauczaniu w synagodze.” 

http://mediterraneo.blox.pl/2007/05/Szabas.html 

 

„W święto tzw. Szabat, u nas określane słowem "Szabas" nawet biedni Żydzi jadali: śledzie, 
rybę faszerowaną w galarecie, w której znajdowały się rodzynki i słodkie migdały. Ponadto 
jadali drób i na zakończenie obiadu deser, leguminę tzw. kugiel, sporządzony z kaszki 
krakowskiej, ryżu względnie makaronu zapieczonego z masłem, jajkami, miodem i bakaliami. 
W czasie posiłku świątecznego na stole nakrytym białym obrusem znajdowały się 
siedmioramienne świeczniki albo lichtarze srebrne z zapalonymi świecami. Po posiłku 
obowiązkowo mężczyźni i chłopcy śpiewali dość skoczną melodię, ale treści jej nie 
rozumiałam.  

Bogaci Żydzi na co dzień jadali doskonałe kaczki, kury, gęsi i wołowinę. Rosół był podawany 
z łokszyną. To były łazanki zapiekane w piecu, a potem gotowane. Żydówki robiły łazanki w 
lecie, gdy jajka były tańsze. Wołowinę jadali gotowaną, a kaczki, gęsi były pieczone w piecu 
z suszonymi śliwkami. Nieodłączna była chała. Żydówki piekły świeże pierniki i biszkopty z 
bakaliami. Jeśli do obiadu były podawane kartofle (gitoflis), to każdy na talerzu obok kartofli 
miał odrobinę masła. Jadali również wołową kiełbasę, która była droższa od wieprzowej 
(wieprzowiny nie jadali, zabraniał im Talmud). Tę wołową kiełbasę można było nabyć w 
cukierni u Fuksa, który sprzedawał własnej produkcji lody. Nie jadłam nigdzie ani u nas, ani 
za granicą tak wspaniałych lodów. Wracając do wieprzowiny, Żydzi inteligenci nie 
przestrzegali tak rygorystycznie przepisów. Jadali szynkę i kiełbasę wieprzową, oczywiście 
niektórzy się z tym kryli, przez osoby trzecie załatwiali zakup w polskich wędliniarniach.  

Gdy kobiety smarowały dójki krowom smalcem, a Żydówka to zauważyła - już tego mleka 
nie kupiła. Często przychodząc do gospodarza po mleko przynosiły ze sobą w papierku 
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odrobinę masła, by masłem posmarować dójki krowie. Biedni Żydzi trzymali kozy. Pamiętam 
z dzieciństwa, gdy nieraz po kilkanaście kóz pasło się na rynku miasta. Na ogół tak biedni 
Żydzi, jak i bogaci dotąd nie zjedli śniadania - dopóki nie zarobili w handlu, czy w rzemiośle. 
Nie dali nawet dzieciom zjeść. Stąd na przerwach w szkole można było zobaczyć Żydówki 
matki, które pod chustką ukrywały garnuszki z białą kawą, względnie zupą, wtedy dzieci 
spożywały śniadanie. Nieraz to było dopiero około 10 rano.  

KAŻDY ŻYD CZY ŻYDÓWKA WCHODZĄC DO DOMU DOTYKAŁ PALCAMI RĘKI 
NA FUTRYNIE DRZWI JAKIEGOŚ TALIZMANU TZW. MEZUZY I COŚ SZEPTAŁ, 
CZEGO JA NIGDY NIE DOSŁYSZAŁAM, MYŚLĘ, ŻE JAKIEŚ 
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA TEGO DOMU.  

Żydzi ortodoksyjni byli bardzo pobożni. Już w piątek przed zapadnięciem zmroku obchodził 
pracownik gminy żydowskiej ulice miasta i uderzał w bramy domów, w których mieszkali 
Żydzi trzy razy główką laski na znak, że zaczyna się święto. W sobotę wszyscy Żydzi 
chodzili do bożnicy, do swej świątyni na modlitwy. Mężczyźni mieli swoje pomieszczenia, 
kobiety osobne. Rabin - żydowski duchowny siedział na podium, oddzielonym balustradą od 
innych. Modły intonował kantor, najczęściej to był Żyd obdarzony pięknym tenorem.  

Śpiew żydowski miał w sobie nutę smętną, w melodiach ich modłów było dużo bemoli, co 
jest charakterystyczne dla śpiewu ludów Wschodu. Prócz bożnicy mieli Żydzi w Biłgoraju 
kilka domów modlitwy. W czasie modłów nakładali na odzież białe w czarne pasy atłasowe 
przybranie tzw. tałes, które okrywało głowę i plecy. Na czole miała ta szata jakby klocuszek 
tzw. tefilin. Co ten klocuszek miał symbolizować nie wiem. Najczęściej w czasie modłów 
ustawiali się na południowy wschód w kierunku Palestyny, Ziemi Obiecanej kłaniając się  
i śpiewając. Oczywiście patrzyli przy tym w grube księgi. Czy w innych miastach  
w bożnicach i domach modłów ustawiali się w kierunku południowo-wschodnim nie wiem,  
u nas to zauważyłam, więc tak podaję. Gdy się zebrało wśród modlących kilku tenorów  
i barytonów - koncert był bez przesady. Kobiety modliły się z książek.  

Każde święto dla Żydów to był kompletny relaks. Nawet wręczonego listu przez listonosza 
nie otworzyli, bo to uważali za wysiłek fizyczny. W zimie w piecach paliły im biedne, 
katolickie kobiety, niektóre pochodziły ze wsi Rapy, oddalonej od miasta o 5 km. Naczyń po 
posiłkach nie zmywano, aż po świętach. Byłam świadkiem, gdy pewien ziemianin przywiózł 
Żydowi pieniądze - Żyd ich nie przyjął, poprosił mnie, akurat przechodziłam ulicą, abym je 
przeliczyła i przyjęła. Po święcie przyszedł do mnie, więc je mu zwróciłam. Ogromnie 
uroczysty charakter miały święta np. Sądny Dzień, żydowski nowy rok. Żydzi przed tym 
świętem długo pościli, długo się modlili i wierzyli w taki prognostyk, że jak zapalone światło 
z bożnicy doniosą do domów - to będzie dla nich pomyślny rok.” 

http://www.bilgoraj.lbl.pl/hist/szabasowe.php 
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1e. Scenariusz godziny z wychowawcą 
 

 
 

Holocaust- historia zagłady Żydów 
 

 
 

 
Cele: 

-poznanie najważniejszych elementów stanowiących fundamenty tożsamości żydowskiej; 
poznanie przyczyn, przebiegu i skutków zjawisk i procesów historycznych prowadzących 
do Holocaustu; rozumienie mechanizmów powstawania uprzedzeń i stereotypów 
etnicznych i religijnych; kształtowanie postawy tolerancji i otwartości; rozbudzanie 
postaw nieegoistycznych i obywatelskich; rozwijanie umiejętności interpretowania 
przeszłości. 
 

Metody: słowna, oglądowa (prezentacja w programie PowerPoint) 
Formy: zbiorowa 
Czas trwania: 45 min. 
 

Przebieg zajęć: 
1. Zajęcia wprowadzające: 

 
- powitanie 
- sprawdzenie listy obecności 
- sprawy bieżące z życia klasy 
 
2. Wprowadzenie do tematu lekcji, pogadanka 
- już wkrótce wybieramy się całą klasą, podobnie jak pozostałe klasy trzecie, do Oświęcimia, 
aby poznać historie obozu koncentracyjnego Auschwitz- Birkenau. 
-czy znacie historię tego obozu? 
- kto założył obóz? Dla kogo był on przeznaczony? 
- co rozumiecie pod pojęciem stereotypu? W jaki sposób tworzą się stereotypy? 
 
3. Realizacja tematu.  
 
Nauczyciel prosi, aby uczniowie dokończyli następujące zdanie: 
 
Nie chciałbym, aby moim przyjacielem był… 

Wszyscy politycy są… 

Nie lubię tych, którzy… 

On jest bardzo mądry, dlatego musie być… 

Wszyscy Cyganie to… 

On musi być Żydem, dlatego że… 

 

Uczniowie indywidualnie udzielają odpowiedzi. Następnie nauczyciel wyjaśnia: 
-Uprzedzenia prowadzą do izolacji, wyłączenia osób z grupy. Konsekwencją ich może być 
dyskryminacja, prześladowanie, kończące się czasem nawet ludobójstwem. 
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- Narodem dyskryminowanym w Europie był naród żydowski. Stosunki między światem 
chrześcijańskim a judaizmem kształtowały się następująco: 

• „Nie możecie wyznawać swojej religii”- okres od późnego antyku do XIX wieku,  
w którym kształtowały się, pod wpływem antyjudaizmu, podstawowe elementy 
niechęci do Żydów; 

• „Nie możecie mieszkać między nami”- okres od schyłku XIX wieku do 1939 roku,  
w którym antyjudaizm wieków poprzednich zastąpiono antysemityzmem noszącym 
cechy eliminacyjne, to znaczy dążącym różnymi metodami do wykluczenia Żydów ze 
społeczności europejskich; 

• „Nie możecie żyć, nie jesteście ludźmi”- okres przypadający na czasy II wojny 
światowej, w którym w ramach zbrodniczej doktryny nazistowskiej zaplanowano  
i zrealizowano zagładę europejskich Żydów. 

 
- Eksterminacja Żydów przez potomnych nazwana została mianem: „Holocaust” 
 
Wspólne oglądanie prezentacji przygotowanej w programie PowerPoint (w załączeniu wraz 
z komentarzami). Nauczyciel podczas pokazu omawia poszczególne slajdy. Prezentacja 
obejmuje następujące slajdy: 

• Holocaust 
• Kroki prowadzące do zorganizowanego ludobójstwa 
• Friedrich Nietsche 
• Polityka nazistów wobec Żydów 
• Program Adolfa Hitlera  
• Eksterminacja 
• Auschwitz- Birkenau 
• Założenie Obozu 
• KL Auschwitz - obóz koncentracyjny  
• Procedura obozowa 
• Selekcja na rampie 
• Warunki życia 
• Eksperymenty pseudomedyczne 
• Dzieci w Auschwitz 
• Techniki zabijania 
• Ofiary obozów zagłady do końca wojny 
• Przesłanie 

 
 
Uczniowie poznają postacie odznaczone medalem „Sprawiedliwy wśród narodów świata”, 
korzystając z Internetu lub uzyskując wiadomości od nauczyciela. 
 
„3 GROSZE” – zadaniem każdego ucznia jest napisanie rozprawki nt. „Kto ratuje jedno 
życie, ratuje cały świat.” 
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3 GROSZE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MIESIĘCZNIK DLA TYCH, KTÓRZY MAJĄ COŚ DO „WTRĄCENIA” 

 

 

 

N
R

 3
 /

 L
IS

T
O

P
A

D
 2

0
1

0
 

MIEJSCE NA TYTUŁ 

IMIĘ I NAZWISKO 

AUTORA TEKSTU 

 

MIEJSCE NA TEKST W FORMIE 

 

PRZEWIDZIANEJ  NA DANY MIESIĄC 

 

 

 

 

 

 

                          

 
MIEJSCE NA 

ILUSTRACJĘ 

OTOCZONĄ  

TEKSTEM 

 



„Wolność to prawo do różnicy”              Różnorodność Etniczna Małopolski 
 

 56 

 
4. Podsumowanie zajęć: 
 
- Już wkrótce będziemy razem zwiedzać to, co pozostało po obozie koncentracyjnym 
Auschwitz. Pamiętajcie, aby swoim zachowaniem wyrazić szacunek dla tych osób, które 
zostały tam zamordowane. Zastanówcie się też, jak doszło do tak wielkiej tragedii. Pomyślcie, 
co zrobić, aby Holocaust nigdy się nie powtórzył. 
 
8. Posprzątanie klasy, pożegnanie. 
Uwagi o realizacji: 

 
W przygotowaniu do zajęć korzystano z Programu nauczania o historii i zagładzie Żydów 

„Holocaust”, R. Szuchta, P.Trojański, PWN Warszawa 2000, a także stron internetowych: 

www.auschwitz.org.pl 

http://wiadomosci.wp.pl/gid,67913,galeriazdjecie.html?ticaid=13173 

http://www.historiazydow.edu.pl/konspekty/gimnazjum3.doc 

www.wikipedia.pl 
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2. Wycieczki krajoznawcze w Krakowie i okolicach, muzea i ekspozycje, spotkania  

z przedstawicielami mniejszości religijnych, narodowych i etnicznych 

 

 

2.1. Muzeum Narodowe 

• Pałac Biskupa Erazma Ciołka, ul. Kanonicza 17, tel.0-12/ 429 15 58, 
www.muzeum.krakow.pl Ekspozycje stałe: „Sztuka dawnej Polski. XII- XVIII wiek”, 
„Sztuka cerkiewna dawnej Rzeczpospolitej”. Ekspozycje czasowe. 

 
2.2. Muzeum Archeologiczne, ul. Poselska 3, tel.0-12/ 422 71 00, 0-12/ 422 75 60. Wystawy 
czasowe. 
 
2.3. Muzeum Archidiecezjalne, ul. Kanonicza 19-21, tel.012/ 421 89 63, 0-12/ 628 82 11, 
www.muzeumkra.diecezja.pl Wystawa stała: „Sztuka sakralna od XIII do XIX w.” 
 
2.4. Muzeum Etnograficzne 

 

• Gmach główny, pl. Wolnica 1, tel. 0-12/ 430 55 63, www.mek.krakow.pl Ekspozycja 
stała: „Polska sztuka ludowa” 

• Oddział „Esterka”, ul. Krakowska 46, tel. 0-12/ 430 63 42. Ekspozycje czasowe. 
 
2.5. Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18, tel.0-12/ 421 68 42, www.galiciajewishmuseum.org 
Wystawa stała: „Śladami pamięci”- fotografie Chrisa Schwarza. Wystawy czasowe. 
 
2.6. Muzeum Historyczne 

• Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35, tel. 0-12/ 422 15 04. Wystawy czasowe. 
• Apteka Pod Orłem, pl. Bohaterów Getta 18. Apteka w getcie krakowskim. Film 

Bernarda Offena, ocalonego z krakowskiego getta i pięciu hitlerowskich obozów. 
• Stara Synagoga, ul. Szeroka 24, tel. 0-12/ 422 09 62. Ekspozycja stała: „Dzieje i 

kultura Żydów”. 
 
2.7. Muzeum Historii Fotografii ul. Józefitów 16, tel. 0-12/ 634 59 32, tel. 0-12/ 633 06 37, 
www.mhf.krakow.pl Ekspozycja stała: „Z dziejów fotografii”. Ekspozycje czasowe. 
(źródło: Gazeta Wyborcza, dodatek krakowski „Co jest grane”, www.cjg.gazeta.pl ) 
 

2.8. Z wizytą w cerkwi 

• Parafia Prawosławna p.w. Zaśnięcia N.M.P. w Krakowie   
ul. Szpitalna 24 , tel./fax: (0 12) 422-72-77  
www.krakow.cerkiew.pl 
Proboszcz parafii: Ks. mgr Jarosław Antosiuk,  ks.antosiuk@wp.pl 

 

• Parafia Greckokatolicka p w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Krakowie 
ul. Wiślna 11, tel: (+48) 12 429 28 61,  (+48) 502 036 141 

 http://www.krakow.cerkowgr.pl 
 Dziekan Krakowsko-Krynicki ks. Piotr Pawliszcze, krakow@cerkowgr.pl 

ppawliszcze@cerkowgr.pl 
ppawliszcze@przemyslgr .opoka .org .pl 
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2.9. Trasa Zabytków Żydowskich 
Centrum Kultury Żydowskiej (ul. Meiselsa) - synagoga Tempel (ul. Miodowa) - synagoga 
Kupa (ul. Warszauera) – synagoga Izaaka (ul. Jakuba) - synagoga Wysoka ( Ul. Józefa) – 
Stara Synagoga, synagoga Remu, cmentarz Remus z grobem rabina Remu i rabina Mojżesza 
Isserlesa, synagoga Poppera (ul. Szeroka) – Nowy Cmentarz Żydowski (ul. Miodowa). 
(na podstawie informatora turystycznego Urzędu Miasta Krakowa) 
Kontakt z gminą żydowską: 
http://www.krakow.jewish.org.pl 
Możliwość spotkania z rabinem: 
Rabin Krakowa - Boaz Pash Mail: boazpash@gmail.com 
Tel: (+48) 12 4225243 

Rabin wspiera i służy ludziom ze społeczności żydowskiej jak i spoza niej - o jego pomoc 
mogą prosić wszyscy, których dotyczą takie kwestie, jak studia nad judaizmem i kulturą  
i historią Żydów, poszukiwanie własnych korzeni, próby zbliżenia się do judaizmu, etc. 

2.10 Ślady pobytu Żydów w Krakowie 
- Szara Kamienica -Rynek Główny 6  
- Dawny dom modlitwy Ahawat Raim, obecny cerkiew prawosławna przy ul. Szpitalnej 24 
- ul. Szpitalna 38. Mieściła się tu kawiarnia „Cyganeria”. W okresie okupacji był tu lokal 

dla Niemców. Tablica na domu upamiętnia zamach ŻOB na niemieckich oficerów 
- resztki domu modlitwy Mordechaja Tignera przy ul. Grodzkiej 28/30 
- Stadion Klubu Nadwiślan – dawny stadion klubu żydowskiego Makkabi 
- budynek dawnej szkoły dla dziewcząt Bet Jakow – ul. Św. Stanisława 10 
- dom Susserów przy ul. Krakowskiej 13 
- dawny ratusz kazimierski na placu Wolnica, obecnie siedziba Muzeum Etnograficznego 
- legendarny dom Esterki – żydowskiej kochanki króla Kazimierza Wielkiego,  

ul. Krakowska 46 
- siedziba Gminy Żydowskiej Wyznaniowej w Krakowie – róg ulic Krakowskiej  

i Skawińskiej 
- budynek szpitala żydowskiego przy ul. Skawińskiej 8 
- budynek dawnego Teatru Żydowskiego, ul. Bocheńska 7 
- Synagoga Wysoka ul. Józefa 38 
- dawny dom modlitwy Kowea Itim I’Tora, ul. Józefa 42 
- Stara Synagoga 
- Synagoga Poppera 
- Rytualna łaźnia (mykwa) przy ul. Szerokiej 6 
- Synagoga Remu 
- Stary cmentarz przy synagodze Remu 
- Synagoga Izaaka 
- Synagoga Kupa 
- Plac Nowy 
- Centrum Kultury Żydowskiej  
- dawny dom modlitwy Bractwa Psalmowego, róg ul. Meiselsa i Bożego Ciała 
- Synagoga Postępowa,  nazywana Tempel 
- dawny budynek Gimnazjum Hebrajskiego na rogu ulic Podbrzezie i Brzozowej 
- dawny dom modlitwy Salomona Deichesa - ul. Brzozowa 6 
- nowy cmentarz przy ul. Miodowej 
- dom przy ul. Bogusławskiego 5, w którym mieszkał dr Ozjasz Thon 
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2.11 Chaczkar, czyli kamień krzyżowy 

 Chaczkar – ormiański kamień krzyżowy upamiętniający martyrologię Ormian, m.in. Ormian 
polskich, wymordowanych w Turcji w 1915 roku. Chaczkar postawiono tu w 2004 roku. 
Monument ormiański przy kościele św. Mikołaja, ul. Kopernika 9 

Ormianie w Krakowie - http://otk.armenia.pl  

Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne organizuje comiesięczne spotkania tematyczne. 
Kontakt: Adam Terlecki  prezes@otk.armenia.pl  
 

2.12. Wystawa edukacyjna „Żydzi w Polsce”.  

Stowarzyszenie Centrum Polsko-Niemieckie w Krakowie 
ul. Rajska 10/5 
31-124 Kraków 
tel./faks: 0048/12/6340757 
 info@scpn.krakow.pl  
 
2.13. Rynek w Krakowie – niemiecka historia miasta 
Poniżej przedstawione są opisy jedynie kilku wybranych kamienic. 

Rynek Główny 5 - Kamienica Bidermanowska (Szembekowska, Barszczowe), całkowicie 
wyburzona w 1907 roku. Na jej miejscu wzniesiono kamienicę wg projektu Henryka 
Lamensdorfa, dla Adeli i Feigli Rose. W końcu XV w. i pierwszej ćwierci XVI w. dom był 
własnością drukarza Jana Hallera, potem w II i III ćwierci XVI wieku był własnością 
alzackiej rodziny Lambachów-Spiglerów, od 1582 roku – Stanisława Szembeka, rajcy, potem 
Jerzego Bidermana i spadkobierców (1624-1643), potem Antoniego Lucchiniego (od ok. 
1680). Były tu wówczas składy i sklepy księgarskie. Od ok. 1719 własność rodziny 
Bartschów, od 1818 Wysockich.  W latach 1819-20 przeprowadzono przebudowę 
klasycystyczną wg projektu Szczepana Humberta. Dom był ostatnim przy Rynku domem 
krytym gontem. W 1898 Beniamin Torbe przeprowadził modernizację budynku dla Amalii 
Eibenschutzowej. Na przełomie XIX i XX wieku mieściła się tu restauracja rodziny Rose i 
sklep meblowy.  
 
Rynek Główny 16 – Kamienica Berowska, Tymowska, Orlemusowska, mylnie zwana 

Domem Wierzynka. 
Pierwotnie drewniana, po połowie XV wieku murowana. W czasach nowożytnych była 
własnością wybitnych rodzin patrycjuszowskich m.in. wzbogaconych na handlu kruszcami i 
biciu monety Berów, następnie rajców Jana Horlemesa i Foltyna Tyma. Od poł. XVIII w. na 
parterze znajdował się duży magazyn handlowy rodziny Morbitzerów. Potem był tu m.in. 
skład lamp i porcelany, od 1880 kasyno literacko-artystyczne. W 1947 r. Kazimierz Książek 
założył restaurację dając jej nazwę Pod Wierzynkiem (z inicjatywy dyrektora MH M. 
Krakowa, Jerzego Dobrzyckiego. Ugruntowane wieloletnią tradycją (za Józefem Wawel 
Louisem) twierdzenie, ze w kamienicy tej odbyła się uczta monarchów, wydana przez 
Mikołaja Wierzynka w 1364 roku, nie znajduje potwierdzenia w źródłach. 
 
Rynek Główny 32 – Kamienica pod Trzema Gwiazdami. Złożona z dwóch kamienic 
rozdzielonych prawdopodobnie w końcu średniowiecza i ponownie połączonych w XVIII w.  
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Południowa część kamienicy należała m.in. Wolfa Kleina, przedstawiciela kupieckiego rodu. 
Jego inicjały wraz z datą 1570 znajdują się na plakiecie w kluczu sklepienia sieni.  
 
Rynek Główny 38 – Kamienica Kencowska. Powstała ok. połowy XIV wieku. W XVI i 
XVII w. była własnością bogatych rodzin mieszczańskich pochodzenia niemieckiego: 
Schillingów, Fogelwederów, Strauberów, przez większą część XII w. należała do Kenców.  
 
Rynek Główny 39 – Kamienica pod Konikiem (Kreczykowska, Markiewiczowska). 
Powstała ok. połowy XIV w.  W drugiej połowie XVI wieku i pierwszej ćwierci XVII w. 
należała do rodzin mieszczańskich niemieckiego pochodzenia, m.in. Schillingów, 
Lichtenbergerów, Schoenbecków (Szembeków), w drugiej ćwierci XVII wieku do kupca 
Eliasza Krecika (Kreczyka, Kretsiga). Urodził się tu malarz Michał Stachowicz. W 1861 roku 
mieszkał tu i prowadził pracownię Jan Matejko. W latach 30-tych XX wieku działał tu 
kabaret Bury Melonik. W fasadzie zachowała się kamienna płyta z wyrytą sylwetą konia, 
prawdopodobnie z połowy XIX wieku.  
 
Ołtarz Wita Stwosza (Weit Stoss) w kościele Mariackim 
Prezbiterium kościoła Mariackiego fundacji Mikołaja Wierzynka (Mikolaj Wersching) 
 
 2.14 Bracia odłączeni -w kościele ewangelicko-augsburskim 

 
Parafia Ewangelicko-Augsburska 
Kościół św. Marcina 
ul. Grodzka 58 
Tel: (+48) 12 350 62 50 
http://www.ewangelicy.krakow.pl 
 
Proboszcz ks. Roman Pracki,  rpracki@luteranie.pl 
 
2.15 KL Auschwitz- Birkenau 

 
Obóz Auschwitz-Birkenau był głównym i najbardziej znanym z sześciu obozów 

koncentracyjnych i zagłady założonych przez nazistowskie Niemcy w celu realizacji polityki 
ostatecznego rozwiązania, która miała na celu masowe wymordowanie Żydów europejskich. 
Został on zbudowany w okupowanej przez Niemców Polsce, początkowo jako obóz 
koncentracyjny dla Polaków, później także dla jeńców radzieckich, a następnie również dla 
więźniów wielu innych narodowości. W latach 1942–1944 stał się on głównym obozem 
masowej zagłady, gdzie torturowano i zabijano Żydów za ich tzw. pochodzenie rasowe. Obok 
ponad miliona zgładzonych masowo żydowskich mężczyzn, kobiet i dzieci oraz 
kilkudziesięciu tysięcy Polaków, w Auschwitz zamordowano również z przyczyn rasowych 
tysiące Romów i Sinti, a także więźniów z innych państw Europy. 

Więcej informacji: http://pl.auschwitz.org.pl 
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3. Dyskusyjny Klub Filmowy- cykl: „Wolność to prawo do różnicy” 

 

Cele zajęć prowadzonych w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego: 
 Przybliżanie tradycji i kultury mniejszości narodowych poprzez kontakt z filmami 

dokumentalnymi i  fabularnymi; 
 Rozwijanie zainteresowania sztuką, w szczególności filmem; 
 Poszerzanie wiedzy na temat powstawania filmu; 
 Pogłębianie umiejętności odbierania i interpretowania filmu, zwłaszcza w sferze 

symbolicznej; 
 Kształtowanie umiejętności dyskusji i swobodnego operowania słownictwem 

związanym z filmem; 
 Rozwijanie postawy krytycznego odbiorcy dzieła sztuki. 

Spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmowego mają przyczynić się do zrozumienia 
problemów i specyfiki mniejszości narodowych, kulturowych, religijnych poprzez kontakt  
z dziełem sztuki. Projekcja filmów ma umożliwić odbiorcom nie tylko percepcję 
intelektualną, ale przede wszystkim ma dać możliwość przeżywania sytuacji przedstawionych 
w obrazach. W naszym programie celem drugorzędnym, choć także istotnym, jest 
ukształtowanie ucznia jako odbiorcy tekstów kultury- otwartego, krytycznego, wyrażającego 
własną opinię. 

Proponujemy, aby każde spotkanie składało się z wprowadzenia nauczyciela, projekcji 
filmu, wyrażenia opinii przez uczniów, wykładu lub pogadanki nauczyciela (kontekst 
historyczny, kulturowy, charakterystyka danego gatunku filmowego, itd.) oraz formy 
aktywnego działania uczniów (prace literackie, plastyczne, filmowe…). 

Przedstawione poniżej tytuły filmów są jedynie propozycjami dla prowadzącego zajęcia. 
Nauczycielowi pozostawiamy dowolność w wyborze filmów, możliwość kierowania się 
dojrzałością uczestników, ich sugestiami. Zachęcamy także do poszerzenia i wzbogacenia 
repertuaru. 
3.1. Dzieci różnych bogów / scen. Jadwiga Nowakowska [Film]. – Warszawa : Telewizja 
Polska, 2000.–1 kas. wiz. VHS (130 min): dźw.; kolor Kaseta zawiera filmy o mniejszościach 
narodowych i religijnych w Polsce, ukazany jest ich dorobek kulturowy i wkład w kulturę 
narodową bądź regionalną. Tytuły filmów: 1. Islam. 2. Staroobrzędowcy. 3. Prawosławie. 4. 
Grekokatolicy. 5. Judaizm. VID. 1342 / I  

Dzieci różnych bogów Tytuły filmów: 1. Buddyzm. 2. Protestantyzm. 3. Katolicy. 4. 
Katolicyzm. 5. Mniejszości religijne. VID. 1342 / II  

3.2. Oczywiste nieoczywiste / scen. Jadwiga Nowakowska [Film]. – Warszawa: Telewizja 
Polska, 1997. - 1 kas. wiz. VHS (100 min): dźw. ; kolor + poradnik. Reportaże o kulturze 
mniejszości narodowych zamieszkałych w granicach dzisiejszej Polski. Filmy poruszają 
problem tożsamości narodowej. Kaseta 1 zawiera tytuły filmów: 1 Kultura Łemków. 2. 
Kultura Słowaków. 3. Kultura Białorusinów. 4. Kultura Litwinów. VID. 518 / kas. 1; VID. 

629 / kas. 1; VID. 631 / kas. 1; VID. 633 / Kas. 1  

Oczywiste nieoczywiste  Kaseta 2 zawiera tytuły filmów: 1. Kultura Tatarów. 2. Kultura 
Cyganów. 3. Kultura Czechów. 4. Kultura Karaimów. VID. 518 / kas. 2; VID. 629 / kas. 2; 

VID. 631 / kas. 2; VID. 633 / kas. 2  

http://ken.pbw.lublin.pl/zestawienia_bibliogr/zest_edu_miedzykult.htm 
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3.3. Łemkowie. Modlitwa za zmarłych 

Film dokumentalny, realizacja: Michał Balcerzak, produkcja: Polska, rok produkcji: 1996 

Film przedstawia tragiczne losy narodu łemkowskiego, ukraińskiej grupy etnicznej 
zamieszkującej tereny Beskidu Niskiego i Bieszczad. Jest to opowieść o powrocie starego 
Łemka do swojej rodzinnej wsi. Bohater został wysiedlony w 1946 roku, podobnie jak ok. 
200 tysięcy ludzi, na radziecką Ukrainę. Pozbawiono go wszystkiego, odebrano godność  
i majątek. Przez pół wieku nie mógł wrócić do Polski. Dziś wraca na zgliszcza: nie ma wsi, 
cmentarzy, kościołów ani sąsiadów. [TVP] 

http://www.filmpolski.pl/fp/index.php/4221428 

3.4. Czas Cyganów (tytuł oryginalny "Dom za vešanje"/"Дом за вешање") –jugosłowiański 
film fabularny z 1988 roku w reżyserii Emira Kusturicy. 

Losy dorastającego cygańskiego chłopca Perhana opisane w poetyce baśni magicznej, 
który wyjeżdża do Włoch, aby zarobić pieniądze potrzebne na opłacenie operacji chorej 
siostry i ożenek z piękną Azrą. Z jednej strony jest to obraz ginącego świata, który zachowany 
w duszy Kusturicy, ma poprzez sztukę być utrwalony na wieki, a z drugiej strony opowieść o 
miłości, dojrzewaniu i poszukiwaniu sensu życia. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Czas_Cygan%C3%B3w 

3.5. Czarny kot, biały kot (tytuł oryginalny: Crna mačka, beli mačor/ Црна мачка, бели 
мачор) – jugosłowiański film fabularny( kryminał/komedia/melodramat) z 1998 r. w reżyserii 
Emira Kusturicy. 

Film ten krytycy zaliczają do gatunku czarnego kina. Kusturica opowiedział historię 
społeczności cygańskiej zamieszkującej osadę naddunajską. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Czarny_kot,_bia%C5%82y_kot 

3.6. Pod wspólnym niebem. Ormianie. 

Film został zrealizowany w 2007 roku przez Grzegorza Górnego dla i we współpracy 
z Muzeum Historii Polski i jest częścią cyklu filmowego pt. "Pod wspólnym niebem". Każdy 
z 25-minutowych odcinków cyklu pokazuje dzieje jednej z mniejszości narodowych 
zamieszkujących historyczne obszary Rzeczypospolitej. W filmach podkreślany jest wkład 
mniejszości narodowych do kultury i tradycji polskiej. Twórcom cyklu zależy na pokazaniu - 
zwłaszcza młodemu widzowi - możliwości niestereotypowego, szerokiego rozumienia 
polskiej tradycji i polskiej tożsamości, które nie wyklucza uczestniczenia w niej osób o 
odmiennych korzeniach etnicznych czy religijnych. 

http://www.dziedzictwo.ormianie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=242&Ite
mid=118 
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3.7. Cud purimowy, produkcja: Polska, gatunek: komedia, obyczajowy, reżyseria: Izabella 
Cywińska, scenariusz: Maciej Karpiński, zdjęcia: Piotr Wojtowicz,  muzyka: Jerzy 
Satanowski, czas trwania: 57  

Jan Kochanowski, łódzki robotnik, mieszka wraz z żoną i dorosłym synem  
w niewielkim, skromnym mieszkaniu w bloku. Syn większość czasu spędza z kolegami - 
kibicami jednego łódzkich klubów piłkarskich. Młodzi z zaangażowaniem godnym lepszej 
sprawy szukają okazji do bójki z każdym, kto wejdzie im w drogę. Najchętniej, rzecz jasna, z 
kibicami innych drużyn. W ich środowisku, za największą obelgę uważa się porównanie 
kogoś do Żyda. Jan, nigdy nie krył przed rodziną swoich poglądów. Według niego przyczyną 
wszelkiego zła i nieszczęść są właśnie Żydzi. Pewnego dnia Kochanowski dowiaduje się, że 
dostał pokaźny spadek. Jego mieszkający w Stanach wuj zmarł niedawno, a był człowiekiem 
zamożnym. Po długich poszukiwaniach okazało się, że Jan Kochanowski jest jego 
najbliższym krewnym. Okazuje się, że jego wuj był Żydem! Podobnie jak jego matka i ojciec, 
którzy naprawdę nazywali się Cohen, a nie Kochanowscy. Jakby tego było mało, warunkiem 
otrzymania spadku jest powrót rodziny Kochanowskich do wiary ojców! Zdruzgotany Jan 
wraca do domu, nic nie mówiąc żonie i synowi o przebiegu rozmowy z adwokatem. 
Stopniowo jednak zaczyna inaczej patrzeć na otaczający go świat. 

http://www.filmweb.pl/f32508/Cud+purymowy,2000/opisy 

3.8. Skrzypek na dachu (Fiddler on the Roof) (1971), produkcja: USA, gatunek: dramat, 
musical, reżyseria: N. Jewison, scenariusz: J.Stein, zdjęcia: O.Morris, muzyka : J.Williams, 
czas trwania: 181 min. 

Filmowa wersja przedstawienia teatralnego. Tewje, mleczarz jest żydowskim 
wieśniakiem borykającym się z codziennymi obowiązkami, tradycjami i rodziną.  

http://www.filmweb.pl/f1301/Skrzypek+na+dachu,1971 

3.9. Mój Nikifor, produkcja: Polska, gatunek: biograficzny, dramat, reżyseria: Krzysztof 
Krauze, Joanna Kos-Krauze, zdjęcia: Krzysztof Ptak, muzyka: Bartłomiej Gliniak, czas 
trwania: 97 minut 

 
  Opowieść o ostatnich 10 latach życia Nikifora. - malarza samouka, przedstawiciela 
sztuki naiwnej. Był Łemkiem, człowiekiem cierpiącym na zaburzenia słuchu i mowy. 
Malował akwarelą, wykorzystując każdy dostępny kawałek papieru, okładki zeszytów, 
opakowaniach papierosów. W rolę tytułowego bohatera wciela się... aktorka Krystyna 
Feldman.  
http://moj.nikifor.filmweb.pl/f110540/M%C3%B3j+Nikifor,2004/opisy 
 

3.10.Europa Europa, produkcja: Francja, Niemcy, Polska gatunek: dramat wojenny, 
reżyseria, scenariusz: Agnieszka Holland, zdjęcia: Jacek Petrycki, muzyka: Zbigniew Preisner 
czas trwania: 107 min. 

Perel urodził się w żydowskiej rodzinie w Saksonii. Wkrótce, uciekając wraz  
z rodzicami przed faszystowskimi prześladowaniami, wyemigrował wraz z rodzicami  
i rodzeństwem do Polski. Po jej zajęciu przez hitlerowców rodzice wysłali go wraz z bratem 
dalej na Wschód. W Grodnie Sally wylądował w sierocińcu. Tu dostał się pod wpływ 
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komunistycznej indoktrynacji. Wstąpił do Komsomołu. Niebawem jednak w jego biografii 
dokonał się gwałtowny zwrot. Wpadł w ręce Niemców, którzy nie wiadomo jakim cudem 
uznali go za typ czystego...aryjczyka. Sally, chcąc przetrwać, robi wszystko, żeby ukryć 
prawdę i przeżyć. Mimowolnie zostaje niemieckim bohaterem wojennym, gorliwym 
wyznawcą nazistowskich haseł. Usynowiony przez oficera junkra, zostaje wysłany w nagrodę 
do elitarnej szkoły Hitlerjugend...  

http://www.filmweb.pl/f1153/Europa%2C+Europa,1990/opisy 

3.11.Cienie zapomnianych przodków, reżyseria: Siergiej Paradżanow, scenariusz: Iwan 
Chendej, Mychajło Mychajłowicz Kocibiński, Siergiej Paradżanow. muzyka: Mirosław 
Skorik, zdjęcia: Jurij Iljenko, rok produkcji: 1964, tytuł oryginalny: Tini zabutykh predkiv, 
czas trwania filmu: 97 min., produkcja: ZSRR, gatunek: historyczny, romans, dramat 

Film zdobył kilkanaście nagród międzynarodowych, m.in. Argentynie (1965 r.), 
Grecji (1965 i 1966), Wielkiej Brytanii (1966). Siła artystyczna filmu przyczyniła się do 
powstania ukraińskiej szkoły kina narodowego (twórczość operatora Ilienki czy Osyki).  

Arcydzieło sztuki filmowej. Film wykorzystuje motywy ludowych legend, religii, 
wierzeń i obyczajów huculskich górali. Przenika w głąb treści archaicznej kultury,  
w skomplikowany świat symboli, rytuałów i mitów. Historia miłości dwojga młodych, 
pochodzących ze zwaśnionych ze sobą rodów, staje się pretekstem do nakreślenia dramatów 
egzystencjalnych i stworzenia syntezy tragicznego losu ludzkiego. Piękno wizualne  
i plastyka filmu jest kontrastowym tłem dramatyzmu głównych wątków filmu: miłości, 
cierpienia, śmierci, samotności.  
 
http://www.film.gildia.pl/filmy/tini_zabutykh_predkiv 
 
3.12. Pociąg życia (Train De Vie) (Belgia, Francja, Holandia, 1998), komediodramat, czas 
101 min., dozw. od 12 lat 
Reżyseria, scenariusz: Radu Mihaileanu   

Gdzieś w Europie, początek II wojny światowej. Mieszkańcy niewielkiej osady 
żydowskiej szybko orientują się w niebezpieczeństwie i przeczuwają wiszącą nad nimi groźbę 
zagłady. Jednak Szlomo, miejscowy mędrzec, znajduje wyjście z tej sytuacji. Za jego 
namową mieszkańcy wioski przebierają się za SS-manów i sami się deportują pociągiem... 
 
http://film.onet.pl/6146,,Poci%C4%85g_%C5%BCycia,film.html 
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4. Program „Zielonej Szkoły”- prezentacja na załączonej płycie CD 

 

 

5. Projekty badawcze i działania lokalnego: „Różnorodność etniczna Małopolski”: 

 
Szerszy opis metody projektów przedstawiony został w załączniku. W tym miejscu 

zaprezentowano konkretne treści i formy organizacyjne, które zostały zaplanowane dla 5 
projektów, trwających cały rok.  

 
5a. Harmonogram działań: 

 
-zapoznanie uczniów i ich rodziców z metodą projektów; 
-podział klasy na stałe zespoły; 
-zapoznanie z zasadami pracy w grupie; 
-przedstawienie ważnych terminów; 
-zapoznanie z tematami projektów; 
-realizacja tematów. 

5b. Informacja wstępna dla uczniów: 

Przystępujecie do konkursu, który ma na celu lepsze poznanie przedstawicieli wybranych 
mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Małopolskę. W ciągu roku 
proponujemy Wam wykonanie zadań, które przysłużą się zaznajomieniu z następującymi 
mniejszościami: Żydzi, Romowie, Słowacy, Łemkowie, Ormianie. Konkurs będzie trwał cały 
rok, jego rozstrzygnięcie i przyznanie nagród nastąpi w czerwcu. 

5c. Tematy i zadania dla grup: 

Projekt I 

Zaprojektujcie w grupie kartki z kalendarza (ich ilość zależna od liczby grup), który  

w całości zawierać będzie informacje o historii, kulturze i życiu współczesnym 

następujących mniejszości: Żydzi, Romowie, Słowacy, Łemkowie, Ormianie. Opracujcie 

kartki według określonego schematu graficznego i w formie elektronicznej, pamiętając  

o zamieszczeniu: zdjęć, faktów, ciekawostek, tradycji i innych ważnych informacji. 

(przykład na płycie CD) 

Projekt II 

W grupie poszukajcie i zaprezentujcie w formie plakatu zwyczaje świąteczne i tradycje 

następujących mniejszości: Żydzi, Romowie, Słowacy, Łemkowie, Ormianie. Każda  

z grup przedstawia przynajmniej trzy obyczaje. 

Projekt III 

W grupie opracujcie i przedstawcie na forum klasy język i kulturę następujących 

mniejszości: Żydzi, Romowie, Słowacy, Łemkowie, Ormianie. Mogą być to zdjęcia, 

nagrania, stroje, urywki filmów, śpiewy… Mile widziane występy na żywo!  
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Projekt IV 

W grupie opracujcie i przedstawcie na forum klasy sylwetki i dorobek znanych ludzi- 

Polaków innego pochodzenia lub przedstawicieli mniejszości mieszkających w Polsce, 

spośród następujących mniejszości: Żydzi, Romowie, Słowacy, Łemkowie, Ormianie. 

Pamiętajcie o prezentacji życiorysu i charakterystyce działalności wybranej osoby. 

Projekt V 

W grupie wyszukajcie przepisy kulinarne, następnie samodzielnie lub przy pomocy 

rodziców przygotujcie potrawy typowe (specyficzne) dla następujących mniejszości: 

Żydzi, Romowie, Słowacy, Łemkowie, Ormianie. Degustacja potraw oraz opis ich 

wykonania nastąpi podczas spotkania z rodzicami. Wtedy też wyłonieni będą zwycięzcy 

konkursu oraz wręczone zostaną nagrody. 

5d. Określone cele i metody pracy:  

Cele: 

- zaznajomienie z pochodzeniem mniejszości narodowych i etnicznych; 
- zapoznanie z językiem, kulturą, tradycjami niedominujących grup etnicznych; 
- zaznajomienie z bogactwem geograficznym, etnograficznym i kulturowym regionu; 
- kształtowanie umiejętność artystycznych związanych z kulturą i dorobkiem mniejszości 
narodowych; 
- doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą, przewodnikiem; 
- rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji w Internecie, tworzenia prezentacji  
w programie PowerPoint, dokumentów w programie Word i in.; 
- doskonalenie umiejętności analizowania tekstów kultury i pracy z tekstem. 
- kształtowanie postawy otwartości, tolerancji; 
- wskazywanie nadrzędnych wartości: pokój, zrozumienie, jedność, szacunek, wolność, 
patriotyzm, współpraca; 
- doskonalenie samodzielności i umiejętności podejmowania inicjatywy;  
- wzbudzanie zaangażowania, zainteresowania, poszerzanie horyzontów myślowych; 
- integrowanie uczniów jako zespołu klasowego oraz utworzenie przez uczniów więzi  
z Małopolską jako „małą ojczyzną”. 

Metody pracy: 

-słowne 

-praktyczne 

-aktywne 

5e. Wyznaczone terminy zarówno realizacji całości, jak i poszczególnych etapów: 
Realizacja każdego projektu trwa dwa miesiące, pierwszy miesiąc jest poświęcony na 
zbieranie informacji, drugi na opracowanie prezentacji, która może się odbywać podczas 
ostatniej godziny z wychowawcą w październiku, grudniu, lutym, kwietniu i w trakcie 
spotkania z rodzicami w czerwcu. 
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5f. Osoby odpowiedzialne za realizację: 

PROWADZĄCY PROJEKT- NAUCZYCIEL 

LIDER GRUPY 

SEKRETARZ 

SPRAWOZDAWCA 

OBSERWATOR 

CZŁONEK GRUPY 

Uwaga: uczniowie pełniący dane role, powinni je zmieniać podczas każdego nowego 
projektu. 

5g. Źródła, które powinny być wykorzystane: 

http://www.jewish.org.pl/ 

http://www.shalom.org.pl/ 

http://www.wawel.net/images/kazimierz/kazimierz_menu.htm 

http://regiony.poland.gov.pl/malopolskie/Dziedzictwo,Kulturalne,102.html 

http://otk.armenia.pl/new/ 

http://ararat.org.pl/?otk.armenia.pl 

http://ararat.org.pl/?otk.armenia.pl 

http://www.wrotamalopolski.pl/root_Kultura/Mniejszosci+i+grupy+etniczne/Mniejszosci
+narodowe/ 

http://www.instytutslowacki.pl/strony/menu.htm 

http://www.tsp.org.pl/ 

http://www.lemko.org/pindex.html 

http://www.szukamypolski.com/sasiedzi/lemkowie.php 

http://www.romowie.com/ 

http://www.szukamypolski.com/sasiedzi/romowie.php 

inne 
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5h. Jasne kryteria oceny poszczególnych etapów pracy i rodzajów aktywności uczniów:  

Projekt I 

Lp. Kryteria ocen      Ilość punktów 
1. Walor estetyczny strony kalendarza 0-2 
2. Walor merytoryczny (ilość informacji, rzetelność, wszechstronność) 0-2 
3. Nakład pracy, zaangażowanie całej grupy 0-2 
4. Wykorzystanie technologii komputerowej 0-2 
5. Oryginalność projektu 0-2 

Projekt II 

Lp. Kryteria ocen      Ilość punktów 
1. Różnorodność (kilka odmiennych zwyczajów) 0-2 
2. Walor merytoryczny (ilość informacji, rzetelność, wszechstronność) 0-2 
3. Nakład pracy, zaangażowanie całej grupy 0-2 
4. Częściowa lub pełna prezentacja 0-2 
5. Oryginalność projektu 0-2 

Projekt III 

Lp. Kryteria ocen      Ilość punktów 
1. Różnorodność form prezentacji 0-2 
2. Walor merytoryczny (ilość informacji, rzetelność, wszechstronność) 0-2 
3. Nakład pracy, zaangażowanie całej grupy 0-2 
4. Prezentacja twórcza (śpiew, taniec, strój) lub odtwórcza 0-2 
5. Oryginalność projektu 0-2 

Projekt IV 

Lp. Kryteria ocen      Ilość punktów 
1. Różnorodność form prezentacji 0-2 
2. Walor merytoryczny (ilość informacji, rzetelność, wszechstronność) 0-2 
3. Nakład pracy, zaangażowanie całej grupy 0-2 
4. Częściowa lub pełna prezentacja 0-2 
5. Oryginalność projektu 0-2 

Projekt V 

Lp. Kryteria ocen      Ilość punktów 
1. Walor smakowy☺ 0-2 
2. Walor merytoryczny (ilość informacji, rzetelność, wszechstronność) 0-2 
3. Nakład pracy, zaangażowanie całej grupy 0-2 
4. Samodzielność wykonania potrawy 0-2 
5. Oryginalność projektu 0-2 
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XIV. Literatura: 
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Lublin 2000 
� Człowiek istota społeczna, E.Aronson, Wyd.Naukowe PWN, Warszawa 1995 
� Polacy, Żydzi, Austriacy, Niemcy w XIX i na początku XXw. Ze sobą, obok siebie, 

przeciw sobie, B.Breysach (red.) Wyd. Znak, Kraków 1995 
� Małopolska jako region historyczny, A.Podraza w: Małopolska. Regiony- 

regionalizmy- małe ojczyzny, t.I i t.IV, E.Chudziński i in. (red.), Kraków 1999 
� Świat człowieka- program bloku humanistycznego dla gimnazjum (zesp.) 

Wyd.Szkolne PWN, Warszawa 2002 
� W duchu pojednania, T. Jakubowicz-Mount w: Dlaczego należy uczyć o Holokauście, 

red. J.Ambrosewicz-Jacobs, L.Hońdo, UJ Kraków, 2005r. 
� Przewodnik po Krakowie, UM Kraków 
� Żydzi Antysemityzm Holokaust, A.Żbikowski, Wyd.Dolnośląskie, Wrocław 2001 
� Bliższe ojczyzny Małopolska, MKO w Krakowie 
� Kształcenie obywatelskie, (zesp.), Wyd.CODN, Warszawa 1993 
� Wiedza o społeczeństwie, J.Walnik, A.Batko, Wyd. Zamiast korepetycji, Kraków 

1998 
� Żydzi, A.Żbikowski, Wyd.Dolnośląskie, Wrocław 2000 
� Żydowski Kraków - Przewodnik po zabytkach i miejscach pamięci, E. Duda, Wyd. 

Vis a vis Etiuda 
� Silva Rerum. Nietypowy przewodnik po Krakowie, Michał Rożek, Wyd.WAM, 

Kraków 2005 
� Rynek Główny w Krakowie, W. Komorowski, A. Sudacka, Wyd. Ossolineum, 

Wrocław 2008 
� Historia Krakowa dla każdego, J. M. Małecki,  Wydawnictwo Literackie, Kraków 

2007 
� Program nauczania o historii i zagładzie Żydów „Holocaust”, R. Szuchta, P.Trojański, 

PWN Warszawa 2000, 
� "Polska w jednym tomie -praktyczny przewodnik dookoła Polski" Wyd. Pascal, 2001 
� Bieszczady-tego nie ma w podręczniku, S. Kłos, Wydawnictwo Dolnośląskie 

Wrocław 2000 
� Przewodnik rowerowy po Polsce, M. Kędracki, Wyd. Pascal 2002 
� Zwyczaje i obrzędy prawosławne, Elżbieta Smykowska 
� Księga świąt żydowskich,  Efrad Gal-Ed , Wyd. Cyklady 2005 
� http://www.sgpm.krakow.pl/artykuly/formatka.php?idwyb=238 
� http://www.etnoteam.pl/etnonauczanie 
� http://www.tolerancja.pl/mniejszosci01.php 
� http://www.tpnk.org.pl/ 
� http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/61/37/Charakterystyka_mniejszosci_narodowych_i

_etnicznych_w_Polsce.html 
� Trzy procent odmienności, Ł. Kaźmierczak    

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/P/PS/trzy_procento.html?no_header=1&no=1 
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XV. Aneks 

 
1. Metoda projektów (źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Metoda_projekt%C3%B3w) 

Metoda projektów – jedna z metod nauczania, zaliczana zwykle do metod praktycznych, 
rzadziej do metod aktywizujących (należących do grupy problemowych). Metoda ta polega na 
samodzielnym realizowaniu przez uczniów zadania przygotowanego przez nauczyciela na 
podstawie wcześniej ustalonych założeń. 

Projekty dydaktyczne dzielą się na dwa rodzaje: 

• projekt badawczy, mający na celu rozwój wiedzy i umiejętności  
• projekt działania lokalnego – akcja w środowisku lokalnym.  

W metodzie projektów, jak i w każdej innej metodzie nauczania, powinny być uwzględnione 
dwa czynniki: przygotowanie materiału nauczania oraz praca z uczniami. 

Przygotowanie materiału nauczania 

Projekt jest przedsięwzięciem, które trwa dłuższy czas: od jednego do kilku tygodni, a nawet 
miesięcy, dlatego decyzję o jego wprowadzeniu należy podjąć odpowiednio wcześniej. 

Pierwszym etapem projektu jest ustalenie celów i tematu. Nauczyciel ustala cele ogólne  
i szczegółowe projektu, ustala temat projektu oraz wybiera treści i zagadnienia, jakie 
uczniowie powinni poznać. Temat powinien wynikać z dokumentów programowych, 
standardów wymagań, potrzeb i możliwości uczniów. Przed ustaleniem tematu należy także 
wziąć pod uwagę następujące kwestie: 

• Czy dane zagadnienie może zainteresować uczniów?  
• Czy uczniowie mogą mieć dostęp do źródeł informacji na dany temat?  
• Czy materiał, do którego dotrą uczniowie, da im możliwość samodzielnej pracy?  

Ważną rolę w metodzie projektów spełnia instrukcja dla ucznia, która powinna być jasna  
i czytelna dla każdego z uczniów. Instrukcję przygotowuje nauczyciel. Instrukcja powinna 
zawierać temat projektu, jego cele, zadania dla konkretnego ucznia lub grupy uczniów, 
wskazówki, źródła informacji, termin, sposób i czas prezentacji, terminy konsultacji, kryteria 
oceny pracy. Kryteria oceny pracy powinny dotyczyć zarówno prezentacji, jak  
i poszczególnych etapów pracy. Forma prezentacji projektów może być zadana przez 
nauczyciela. 

Praca z uczniami  

Pewne decyzje dotyczące tematów, formy pracy i sposobu prezentacji mogą być dokonane 
przy współudziale uczniów. Nauczyciel wspólnie z uczniami ustala też podział na grupy oraz 
zasady pracy w grupie, określa role pełnione przez lidera, sekretarza, sprawozdawcę i 
obserwatora.. 
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Projekt dany do wykonania uczniom powinien zawierać: 

• temat i zadania dla grup lub osób,  
• określone cele i metody pracy,  
• wyznaczone terminy zarówno realizacji całości, jak i poszczególnych etapów,  
• osoby odpowiedzialne za realizację,  
• źródła, które powinny być wykorzystane,  
• jasne kryteria oceny poszczególnych etapów pracy i rodzajów aktywności uczniów.  

Zadania mogą być realizowane indywidualnie lub w grupach. Praca nad zadaniem może trwać 
do kilku miesięcy. Prezentacja rezultatów pracy odbywa się na forum publicznym. 

Zakończeniem projektu jest jego prezentacja. Prezentacja projektu odbywa się w formie 
wystawy, inscenizacji, wykładu, książki, filmu wideo. Jednym z celów tej metody jest nauka 
prezentacji, głównie ustnych wystąpień przed publicznością. 

Po prezentacji następuje dyskusja, podczas której rozważa się stopień realizacji celów, 
przyczyny niezrealizowania celów i współpracę w grupie. Najważniejszą sprawą dla ucznia 
jak i dla nauczyciela jest problem oceny. Ocena powinna dotyczyć tego, co jest ważne, a nie 
tego, co łatwo ocenić. Elementem oceny jest samoocena i ocena kolegów. 

Zalety metody projektów  

Metoda ta kładzie nacisk na samodzielną pracę uczniów i uczy korzystania z różnych źródeł 
informacji. 

W pracy samodzielnej uczniowie uczą się odpowiedzialności, podejmowania decyzji, 
dokonywania samooceny. W pracy grupowej rozwijają się umiejętności podejmowania 
decyzji w grupie, rozwiązywania konfliktów, wyrażania własnych opinii, słuchania innych 
osób, poszukiwania kompromisów, dyskutowania, dokonywania oceny pracy swojej i innych. 
W działaniach lokalnych uczniowie nabywają umiejętności układania harmonogramów, 
planowania i obliczania budżetu, poszukiwania sojuszników wspierających, przedsięwzięcia 
przewidywania i pokonywania trudności. 

Taka metoda, w której uczeń uczy ucznia przynosi największe pojmowanie wiedzy i 
przyswojenie jej. Zatem przy realizacji zagadnienia metodą projektów więcej osiąga się od 
ucznia lub klasy niż tradycyjnym wykładem. 
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2. Podstawowe wiadomości o mniejszościach narodowych i etnicznych (źródło: 
www.wrotamalopolski.pl)  

Małopolskę zamieszkują przedstawiciele czterech mniejszości narodowych: Ormianie, 
Słowacy, Ukraińcy i Żydzi oraz dwóch grup etnicznych: Romowie i Łemkowie. Podczas 
narodowego spisu powszechnego ludności przeprowadzonego w 2002 r. wśród obywateli RP 
do poszczególnych mniejszości narodowych przynależność zadeklarowało*: 
- Ormianie 262 osoby w tym w województwie małopolskim - 22 
- Słowacy  1 710 osoby w tym w województwie małopolskim - 1 572 
- Ukraińcy 27 172 osoby w tym w województwie małopolskim - 472 
-     Żydzi 1 055 osoby w tym w województwie małopolskim - 50 

*Dane statystyczne zebrane na podstawie spisu powszechnego oparte są o subiektywne 
czynniki takie jak samookreślenie, poczucie przynależności do danej grupy mniejszościowej, 
niekoniecznie zależne od takich kategorii jak np. przynależność językowa czy religijna. 

Pełnomocnik Wojewody Małopolskiego do Spraw Mniejszości Narodowych i 

Etnicznych: 
 
Elżbieta Mirga 
Kraków, ul. Basztowa 22, pok. 489 
Tel.: 012 39 21 409, 012 39 21 489" 
e-mail: emir2@malopolska.uw.gov.pl 

Ukraińcy 

Do ukraińskiej mniejszości narodowej przynależność zadeklarowało w 2002 
roku blisko 300 tysięcy obywateli RP w tym w województwie małopolskim – 472. W 
południowo-wschodniej części Rzeczpospolitej ok. roku 1919  żyło ponad 5 milionów 
Ukraińców, jednak w wyniku przymusowych przesiedleń i przeprowadzonej w 1947 r., akcji 
"Wisła", ludność ukraińska, zamieszkująca tereny południowo - wschodniej Polski, została 
przesiedlona na tereny Polski północnej i zachodniej. W efekcie tych wydarzeń obecnie 
największe skupiska mniejszości ukraińskiej znajdują się na terenach województw: 
warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego. W województwie 
podkarpackim i małopolskim żyją  Ukraińcy, którym udało się uniknąć przesiedlenia z 
rodzimych terenów oraz ci, którym pozwolono na powrót w 1956 roku. Ukraińcy w Polsce 
należą do dwóch Kościołów: Kościoła Katolickiego obrządku Bizantyjsko-Ukraińskiego 
(Ukraiński Kościół Greckokatolicki) oraz Polskiego Autokefalicznego Kościoła 
Prawosławnego. Ważnym i wciąż aktualnym problemem stojącym przed cerkwią 
prawosławną, a także i greckokatolicką, jest ochrona kultury i dziedzictwa kulturowego. W 
Polsce nauczanie języka ukraińskiego jako języka mniejszości prowadzone jest w 113 
placówkach. 

 

Żydzi 

Oficjalnie liczba w Polsce (spis 2002 r.) - 1.055,  w tym w Małopolsce - 50. 
Mniejszość narodowa najbardziej związana z terenem Polski i polską historią. Do II wojny 
stanowili około 10% ludności państwa (ok. 3 mln). Ocaleli po Zagładzie stopniowo 
opuszczali Polskę. Ostatnia wielka emigracja, wymuszona przez władze polskie, miała 
miejsce w 1968 r. Pozostali Żydzi w większości zupełnie się zasymilowali. Odrodzenie 
religijnego życia żydowskiego nastąpiło w Polsce od połowy lat 80. Wtedy też rozpoczęło się 
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zainteresowanie kulturą i historią Żydów. Pierwsza w Polsce wystawa o tematyce żydowskiej, 
po zerwaniu stosunków dyplomatycznych z Izraelem w 1967 r. miała miejsce w Tarnowie 
(Żydzi w Tarnowie - 1982), w następnym roku, z okazji 40 rocznicy Powstania w Getcie 
warszawskim oficjalnie zadeklarowano obchody, wystawy, wydawnictwa. Ważnym centrum 
związanym z historią Żydów stał się Kraków, a zwłaszcza żydowska dzielnica Kazimierz, 
która stopniowo ze zdegradowanej i upadającej, stała się rozkwitającym centrum turystyki 
międzynarodowej, nie tylko żydowskiej 

Ormianie 

 
Szacunkowe dane dotyczące liczebności polskich Ormian mówią obecnie o ok. 8-15 

tys. osób. Przedstawiciele Ormiańskiej mniejszości narodowej zamieszkują  teren całej Polski, 
głównie jednak skupiają się na Dolnym Śląsku i w Krakowie. Rdzenne obszary zamieszkania 
Ormian znajdują się na terenie dzisiejszej Armenii, Turcji, Azerbejdżanu i Gruzji. Niezwykle 
liczne jest diaspora ormiańska na świecie, obecna niemal w każdym jego zakątku. Jest ona 
efektem m.in. Rzezi Ormian w roku 1915. W Polsce osiedlanie się znaczniejszej liczby 
Ormian szacuje się na XIV wiek. Historię Ormian liczy się w tysiącach lat - ta długa i 
tragiczna historia złożyła się na bardzo bogatą kulturę.  
  
Od 17 kwietnia 2005 roku na terenie parafii św. Mikołaja w Krakowie znajduje się Chaczkar - 
kamień krzyżowy z ormiańskim krzyżem kwitnącym, upamiętniający 1,5 miliona "ofiar 
ludobójstwa dokonanego na Ormianach w Turcji w 1915 roku". Kamienie krzyżowe stawia 
się między innymi dla upamiętnienia ważnych wydarzeń oraz pełnią rolę 
nagrobków umieszczanych zawsze w nogach zmarłego. 
Będąc w Krakowie warto też wysłuchać mszy ormiańskiej, które odbywają się w kościele 
Miłosierdzia Bożego na ulicy Smoleńsk. 
 

Słowacy 

Słowacką przynależność narodową deklaruje w Polsce (zgodnie ze spisem powszechnym z 
2002 r.) około 1,7 tys. osób, z czego ponad 1,5 tys. to osoby  mieszkające w Małopolsce. 
Mniejszość słowacka zamieszkuje na terenie Polski dwa niewielkie obszary przylegające do 
Podhala - północne części Górnej Orawy (Chyżne, Harkabuz, Jabłonka, Lipnica Mała, 
Lipnica Wielka, Orawka, Piekielnik, Podszkle, Podsarnie, Podwilk, Zubrzyca Dolna, 
Zubrzyca Górna, Bukowina Podszkle) i Zamagurza Spiskiego (Dursztyn, Falsztyn, Frydman, 
Krempachy, Nowa Biała, Czarna Góra, Jurgów, Niedzica, Łapsze Wyżne, Łapsze Niżne, 
Łapszanka, Rzepiska, Kacwin). Do 1920 r. miejscowości te znajdowały się w granicach 
Węgier, co odcisnęło wyraźne piętno na kulturze, widoczne między innymi w architekturze 
tego regionu i tradycyjnym stroju, gruntując poczucie odrębności ich mieszkańców. 
Niewielkie skupisko Słowaków znajduje się również w Krakowie. Większości Słowaków jest 
katolikami, mniejszość stanowią protestanci i grekokatolicy. Obecnie nauka słowackiego 
odbywa się w Polsce w 16 szkołach. W Jabłonce istnieje Liceum Słowackie. 

Romowie      

 
Oficjalne statystyki podają, że w Małopolsce zamieszkuje 1.678 Romów, nieoficjalne 
wskazują liczbę oscylującą wokół  pięciu tysięcy. Pierwsza wzmianka historyczna, którą 
można odnieść do Romów/Cyganów w Polsce pochodzi z 1401 r. i dotyczy mieszczanina 
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Cigana zamieszkującego Podgórze koło Krakowa. Romowie w tym czasie przywędrowali do 
Polski z południa, od strony Węgier, dokąd dotarli z Bałkanów. Ich praojczyzną są Indie, skąd 
wyemigrowali około X w.Romowie w Polsce dzielą się, w zależności od stosunku do tradycji 
koczowniczych na grupę osiadłą - Karpaccy Romowie i grupy wędrowne. Karpaccy 
Romowie (nazwa nadana przez uczonych) nazwani zostali przez innych Górskim Cyganami - 
Begitka Roma, Bergare, Bergary. Z czasem sami tę nazwę przyjęli jako własną. Wśród 
wędrownych (od 1964 r. zaczęto ich osiedlać naciskami administracyjnymi) najliczniejszą 
grupę stanowią Polska Roma, przybyli do Polski z Zachodu Europy w XVI w. W początku 
drugiej połowy XIX w. z terenów obecnej Rumunii przybyły grupy Kełderaszy (Kelderari, 
Kalderari - Kotlarze) oraz Lowarów (Koniarzy).W Małopolsce dominują Begitka Roma i w 
tym regionie jest ich największe w Polsce skupisko. Mieszkają w tradycyjnych osadach na 
skraju wiosek górskich na Spiszu, Podhalu i innych rejonach Sądeczyzny. Największe ich 
skupiska, liczące po kilkadziesiąt rodzin znajdują się w Czarnym Dunajcu, Szaflarach, 
Czarnej Górze, Maszkowicach, Szczawnicy, Krośnicy, Łososinie Górnej, Nowym Sączu. 
Tradycyjnie zajmowali się kowalstwem i muzykowaniem. W początku lat 50. znaczna ich 
ilość wyemigrowała do Nowej Huty, gdzie zostali zatrudnieni przy budowie kombinatu Huta 
im. Lenina, a później przy produkcji. Do dziś stanowią liczną grupę w tej dzielnicy Krakowa. 
Kilkadziesiąt rodzin wyjechało na zachód Polski, gdzie osiedlili się m.in. w Bystrzycy 
Kłodzkiej i Kowarach. Z tej grupy pochodzi Andrzej Mirga (ur. w Czarnej Górze) 
współprzewodniczący grupy specjalistów ds. Romów przy Radzie Europy w Strasburgu. 
W Krakowie, Oświęcimiu, Bochni, a także w Tarnowie mieszkają Romowie z grup niegdyś 
wędrownych, głównie z Polska Roma. 

Łemkowie 

 
Łemkowie, zwani też Rusinami, Rusnakami lub niekiedy Ukraińcami (zależy to bowiem od 
ich własnego poczucia narodowej tożsamości) należą do Słowian wschodnich, którzy w 
Polsce zamieszkiwali od wieków północne stoki Karpat. Terytorium uznawane przez 
Łemków jako ich lokalna ojczyzna, zwana też Łemkowyną, sięga na zachód do Pienin (wsie 
Szlachtowa, Jaworki, Biała Woda, Czarna Woda), zaś na wschodzie do ujścia Osławy do 
Sanu.  
Przed II wojną światową Łemkowie w Polsce stanowili zwartą populację w ponad 300 
miejscowościach. Są wyznawcami chrześcijaństwa wschodniego, a wielu z nich szczyci się 
przyjęciem chrztu w IX wieku od Świętych Cyryla i Metodego. Kręte drogi sprawiły, że są 
oni obecnie podzieleni na prawosławnych i greko-katolików. Wspólnym jest jednak fakt, że 
cerkwie, wschodni obrządek, kalendarz juliański, śpiew, księgi liturgiczne zapisane cyrylicą 
są najtrwalszym znamieniem ich odrębności. Po II wojnie światowej - zgodnie z ideą 
przekształcenia Polski z państwa wielonarodowego w państwo jednonarodowe - 
postanowiono mniejszość łemkowską zlikwidować, dokonując w pierwszym etapie - w 
porozumieniu z władzami radzieckimi - przesiedlenia na Ukrainę (1945-1946). Na wiosnę zaś 
1947 roku tych, co jeszcze pozostali (ok. 40 tys.) brutalnie deportowano na Ziemie 
Odzyskane rozpraszając ich tak, by nigdzie nie zamieszkiwali w większym skupisku. 
Opornych osadzono w obozie Jaworzno (Akcja "Wisła"). W 1956 roku powstała krótkotrwała 
możliwość powrotu w ojczyste strony, o czym dowiedzieli się tylko nieliczni. Niektóre wsie 
zniknęły z mapy... ·Przez wiele lat trwały próby działaczy łemkowskich ratowania 
zniszczonej kultury i tradycji, lecz dopiero lata 80 przyniosły ożywienie w tych sprawach. 
Powstaje Zespół Pieśni i Tańca "Łemkowyna", w świat idą ich dwujęzyczne łemkowsko-
polskie tomiki wierszy Petra Murianki, Władysława Grabana, Stefanii Trochanowskiej, Pawła 
Stefanowskiego.  
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W 1983 roku po raz pierwszy zorganizowano "Łemkowską Watrę" - wielkie święto 
łemkowskiej kultury i miejsce spotkań Łemków z całego świata. Dziś Łemkowie są już 
zorganizowani. Działa Stowarzyszenie Łemków będące reprezentantem orientacji rusińskiej 
tj. uznającej Łemków za odrębną mniejszość narodową oraz Zjednoczenie Łemków 
identyfikujące Łemków z Ukraińcami. Reaktywowano też Stowarzyszenie "Ruska Bursa", 
mające cele kulturalno-oświatowe. Powstają nowe zespoły folklorystyczne, cyklicznie 
odbywają się imprezy kulturalne, rozwija się nauczanie języka łemkowskiego. Od roku 
akademickiego 2001/2002 na Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w 
Krakowie funkcjonuje nowy, jedyny w Polsce kierunek studiów: Filologia rosyjska z 
językiem rusińsko-łemkowskim. Grupa Łemków w Małopolsce wg statystyk z 2002 roku 
liczy 1.580 osób. Łemkowie to ludność pierwotnie pasterska, zamieszkująca tereny Beskidu 
Niskiego po Krynicę, zachowująca do czasów przymusowego przesiedlenia w 1947 r. bardzo 
tradycyjną kulturę związaną z gospodarką pasterską i rolniczą. Posługują się językiem, który 
jest blisko spokrewniony z ukraińskim. Ludność wyznania greckokatolickiego i 
prawosławnego. Na terenie woj. małopolskiego zamieszkiwali zwartym zasięgiem od 
wschodu po okolicę Popradu z najdalej wysuniętą enklawą złożoną z wiosek Szlachtowa, 
Biała Woda, Czarna Woda, Jaworki (Ruś Szlachtowska).  

Na wiosnę 1947 r. rozpoczęła się wojskowa akcja wysiedleńcza (Akcja Wisła), której 
oficjalnym celem było pozbawienie resztek oddziałów partyzantki ukraińskiej (UPA) 
zaplecza cywilnego. Łemków wysiedlono na tereny północnej i zachodniej Polski, z których  
wcześniej zostali wysiedleni Niemcy. W ramach dodatkowych represji część inteligencji 
łemkowskiej została zamknięta w obozie koncentracyjnym w Jaworznie, gdzie sporo z nich 
zmarło. Od końca lat 50. stopniowo część Łemków wróciła do swoich wiosek, które 
tymczasem zostały bądź to zniszczone bądź zasiedlone przez nowych osadników. 
Obecnie skupiska Łemków znajdują się w powiatach: gorlickim i nowosądeckim.  

Część Łemków deklaruje  przynależność do narodowości ukraińskiej, uznając się na 
ukraińską grupę etnograficzną, inni określają swą tożsamość jako odrębny naród. 

Czesi  

(źródło: 
http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/61/37/Charakterystyka_mniejszosci_narodowych_i_etnicz
nych_w_Polsce.html) 

Czesi to mniejszość narodowa, do której przynależność podczas przeprowadzonego w 2002 r. 
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań zadeklarowało 386 obywateli 
polskich, w tym: w województwie łódzkim - 111, śląskim - 61, dolnośląskim - 47, 
mazowieckim - 37. Pierwsza migracja czeska na tereny Polski miała miejsce w połowie XVI 
w. i związana była z prześladowaniami religijnymi Braci Czeskich. Następne fale migracji 
miały miejsce w pierwszej połowie XVII w., drugiej połowie XVIII w. i na początku XIX w. 
– ta ostatnia związana była z rozwojem przemysłu włókienniczego w Łodzi. Obecnie 
najwięcej osób narodowości czeskiej mieszka w miejscowości Zelów (powiat bełchatowski, 
województwo łódzkie). 

Mniejszość czeska nie ma swoich przedstawicieli w Parlamencie. Mniejszość ta nie 
wystawiała również swoich kandydatów w wyborach samorządowych przeprowadzonych w 
2006 r. Mieszkający w Polsce Czesi tradycyjnie są ewangelikami. 



„Wolność to prawo do różnicy”              Różnorodność Etniczna Małopolski 
 

 76 

Główna organizacja: działalność społeczno-kulturalna osób należących do mniejszości 
czeskiej koncentruje się wokół Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie.  

Najważniejszy tytuł prasowy: sprawy dotyczące mniejszości czeskiej poruszane są na łamach 
czasopisma „Kalendarz Zelowski - rocznik społeczno-kulturalny czesko-braterskiej parafii 
ewangelicko-reformowanej w Zelowie”.  

Największa impreza kulturalna: coroczny konkurs przedszkolnych zespołów teatralnych.  

Rosjanie  

(źródło: 
http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/61/37/Charakterystyka_mniejszosci_narodowych_i_etnicz
nych_w_Polsce.html 

Rosjanie to mniejszość narodowa, do której przynależność podczas przeprowadzonego w 
2002 r. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań zadeklarowało 3244 
obywateli polskich, w tym: w województwie mazowieckim - 614, podlaskim - 511, 
dolnośląskim - 362, śląskim - 275, zachodniopomorskim - 221, pomorskim - 199, łódzkim - 
179, wielkopolskim - 160, lubuskim - 124, warmińsko-mazurskim - 112, małopolskim - 106. 
Rosjanie mieszkający w Polsce wywodzą się głównie z kolejnych fal migracyjnych, w ramach 
których przybywali do Polski: w okresie rozbiorów, po rewolucji październikowej, w okresie 
PRL oraz po rozpadzie ZSRR. Przedstawiciele społeczności rosyjskiej należą w większości 
do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Ponadto w województwie 
podlaskim i warmińsko-mazurskim mieszkają staroobrzędowcy (starowiercy). Grupa ta, jako 
grupa wyznaniowa, powstała w drugiej połowie XVII wieku w wyniku rozłamu w rosyjskiej 
cerkwi prawosławnej. Pod koniec XVIII wieku staroobrzędowcy osiedlili się na obecnych 
terenach Polski (Suwalszczyzna i Mazury) uchodząc przed prześladowaniami religijnymi. 
Najważniejszym czynnikiem identyfikacji tej grupy jest religia (prawosławie w obrządku 
Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego), a świadomość narodowa stanowi czynnik 
drugorzędny. 

Mniejszość rosyjska nie ma swoich przedstawicieli w Parlamencie. Osoby reprezentujące tę 
mniejszość kandydowały w wyborach samorządowych przeprowadzonych w 2006 r. z list 
różnych komitetów wyborczych. Żaden przedstawiciel mniejszości rosyjskiej nie uzyskał 
jednak mandatu. Główne organizacje: 

Rosyjskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe z siedzibą w Białymstoku,  

 Stowarzyszenie „Wspólnota Rosyjska” z siedzibą w Warszawie,  
 Stowarzyszenie „Rosyjski Dom” z siedzibą w Warszawie,  
 Stowarzyszenie Staroobrzędowców w Polsce z siedzibą w Borze k/Augustowa.  

Największe imprezy kulturalne: 

 Dni Kultury Rosyjskiej w Białymstoku,  
 Rosyjskie Wieczory organizowane w Warszawie,  
 Spotkania i Wieczory Rosyjskie organizowane w Białymstoku,  
 Konkurs Recytatorski Poezji Rosyjskiej,  
 Pikniki Staroobrzędowców w Gabowych Grądach.  



„Wolność to prawo do różnicy”              Różnorodność Etniczna Małopolski 
 

 77 

 

Niemcy (wg H.Chałupczak i T.Browarek) 

Początek napływu ludności niemieckiej do Polski to średniowiecze. Pierwsi przybysze szybko 
ulegali polonizacji, wnieśli ogromny wkład w rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny.  
W Małopolsce ludność pochodzenia niemieckiego w większej liczbie pojawiła się po 
włączeniu tej części Rzeczypospolitej do Austrii. Pierwsze kolonie niemieckie powstały  
w Galicji w takich miejscowościach jak: Żywiec, Bochnia, Wieliczka, Limanowa, Lwów, 
Stanisławów. Pod koniec XIX w. nowe kolonie powstały w okolicach Tarnopola, Zaleszczyk, 
Nowego Sącza i Nowego Targu,. W następnych latach wystąpiła na tych terenach odpływ 
osiedleńców, który trwał do zakończenia pierwszej wojny światowej. Pod koniec lat 
dwudziestych w Małopolsce powstał Związek Ludowy Niemców Galicyjskich. Aktualnie 
mniejszość niemiecka jest najbardziej liczebną grupa w Polsce, bierze aktywny udział w życiu 
politycznym, działa jednak przede wszystkim na zachodzie Polski. Wśród ludności 
zamieszkującej II Rzeczypospolitą zdecydowanie dominowały osoby należące do kościołów 
ewangelickich, aktualnie większość jest katolikami. 
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3. Mniejszości narodowe w Krakowie – krótki rys historyczny (opracowanie J.Typek-

Falarz, M.Goras) 
 
 
1.Wraz z postępem gospodarczym w XIII wieku rosło znaczenie mieszczaństwa. Niemcy 
osiedlali się w Krakowie jeszcze przed lokacją z 1257 roku. Lokację na prawie magdeburskim 
przeprowadzili w praktyce trzej Niemcy, „zasadźcy” pochodzący ze Śląska (Jakub z Nysy, 
Gedko Stilvoyt  i Dethmar Wolk z Wrocławia).   Później wśród wymienianych w źródłach 
mieszczan spotyka się niemal wyłącznie nazwiska niemieckie. Niemczyzna była językiem 
kancelaryjnym urzędu wójtowskiego i rady miejskiej. W miarę upływu czasu element polski 
zyskiwał jednak na znaczeniu. 
 
ARTEFAKTY 

• Muzeum Historyczne – pozostałości wystawy z okazji rocznicy lokacji; 

•  Brązowa płyta zamontowana w podłodze  (w krzyżu) Sukiennic z okazji rocznicy 
lokacji, z inf. o lokowaniu na prawie niemieckim; 

• Elementy funkcjonowania miasta, na którego kształt tak wybitnie wpływali 
zasadźcy niemieccy – płyta Rynku, wieża Ratuszowa pozostała po Ratuszu, gdzie 

mieściły się organy władzy miejskiej. 
 
2. Osobną grupę etniczno-wyznaniową stanowili Żydzi. Nie dopuszczano ich do władz 
miejskich. Żydzi mieszkali w Krakowie co najmniej od 2. połowy XIII wieku. Skupiali się 
głównie w okolicach dzisiejszej ul. Św. Anny. Ulica ta została wspomniana jako „ulica 
Żydowska” w 1304 roku. Najwyraźniej istniała już wtedy gmina żydowska. Pojedynczy 
Żydzi mieszkali w Krakowie już wcześniej – wzmianki pochodzą z II połowy XIII wieku. 
Pewne informacje źródłowe wskazują na to, że Żydzi mogli mieszkać w Krakowie już nawet 
w I połowie XI wieku.  

W krakowskich księgach miejskich zachowanych od 1300 roku jest informacja, że  
w XIV wieku Żydzi krakowscy mieli synagogę i rabina, mykwę, czyli łaźnię rytualną, szpital, 
a także cmentarz na zachodnich przedmieściach Krakowa, który nosił nazwę „kawiory”. 
Nazwa ta wywodziła się prawdopodobnie z j. hebrajskiego. Zachowała się ona w nazwie 
jednej z krakowskich ulic (z tyłu za AGH). Na drogę prowadzącą w stronę cmentarza 
otwierała się w murach miejskich furtka zwana „żydowską”. 
3. Po buncie wójta Alberta (narodowości niemieckiej) Władysław Łokietek wypędził  
z miasta samego wójta i jego zwolenników, niektórych kazał stracić. Książę skonfiskował 
majątek potężnych wójtów krakowskich i zburzył ich siedzibę. Pozostała po niej nazwa 
Gródek, zachowana w nazwie jednej z ulic. Od 1312 roku księgi miejskie były prowadzone 
już nie w języku niemieckim, ale po łacinie.  
 

ARTEFAKTY: 

• Wieża wójta Henryka, jego dom- Bracka 3/5, piwnica, zachowany pełen 
kamienny wystrój ścian; 

•  Brama na Gródku, zamurowana zniszczeniu przez Łokietka dworzyszcza wójta 

Alberta, który tam miał siedzibę; 
• Tumba Łokietkowa w katedrze wawelskiej. 

 
4. Już w XV wieku znaczną część mieszkańców Krakowa stanowili Żydzi. Ich domy, 
synagogi i szpital znajdowały się – tak jak uprzednio – w okolicach dzisiejszej ulicy św. 
Anny. Poza miastem znajdował się ich cmentarz (wg niektórych źródeł w okolicach 
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dzisiejszej ul. Rajskiej). W ciągu XV wieku prawa i własność Żydów w Krakowie stopniowo 
ograniczano. Przeniesiono ich w okolice dzisiejszego placu Szczepańskiego. W 1485 roku 
gmina żydowska musiała wyrzec się prowadzenia handlu na terenie miasta. W 1495 roku 
uczestnicy wyprawy antytureckiej zgromadzeni w Krakowie atakowali domy żydowskie. 
Wszystko to sprawiło, że król Jan Olbracht  przeniósł Żydów na Kazimierz. 
5. W XV wieku - „szczęśliwym wieku” - miasto bogaciło się i piękniało. Główną świątynią 
mieszczan był kościół Mariacki. Gotycki kościół był już trzecią świątynią budowaną w tym 
samym miejscu. Prezbiterium ufundował jeszcze w XIV wieku Mikołaj Wierzynek 
(Wersching). Kościół był zbiorową fundacją najbogatszych przedstawicieli mieszczaństwa 
krakowskiego, wśród których najliczniejszą grupę stanowili patrycjusze pochodzenia 
niemieckiego. W XV wieku do kościoła dobudowywano kaplice. W 1478 roku założono na 
wyższą wieżę Hejnalicę dekoracyjny hełm wykonany przez Macieja Heringka. Największą 
ozdobą stał się wykonany w latach 1477-89 przez Wita Stwosza ołtarz z główną sceną 
Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny.  

U schyłku XIV wieku (po 1394 r.) dawną kaplicę cmentarną parafii mariackiej 
przekształcono na kościół św. Barbary. W 1488 roku powstało tu jedno z najbardziej 
efektownych dzieł małej architektury - kaplica Ogrojcowa z grupą rzeźbiarską Apostołów z 
Chrystusem, także wykonana przez Wita Stwosza. W 1537 roku przeniesiono tu z kościoła 
Mariackiego kazania wygłaszane w języku niemieckim.  

Pod koniec XV wieku siedziby zamożnego mieszczaństwa dorównywały 
możnowładczym siedzibom wiejskim. Za panowania Kazimierza Jagiellończyka pewna część 
domów rynkowych została adaptowana na pałace. Rynkowe pałace i kamienice należały w 
większości do imigrantów z Europy Zachodniej (Niemcy nadal przeważali w zamożnej 
warstwie patrycjatu), choć wobec stopniowej polonizacji miasta i rosnącego zainteresowania 
rynkiem ze strony możnowładztwa, także i tu pojawiły się polskie nazwiska. Wzrastał też 
napływ cudzoziemców z krajów romańskich, zwłaszcza Włochów.  

Przybysze z Zachodu i Południa przynosili ze sobą nowe idee i nowe sposoby 
gospodarowania. Ludzie ci przyjmowali krakowskie prawo miejskie i wrastali – najczęściej 
przez małżeństwa – w nowe środowisko. Bogacili się i niekiedy dochodzili do wielkiego 
znaczenia. Zajmowali się głównie handlem, operacjami bankierskimi oraz przedsięwzięciami 
z zakresu przemysłu i hutnictwa.  

W 1465 roku przyjął prawo miejskie Jan Turzo, bogaty kupiec z Lewoczy na Spiszu. 
Trudnił się handlem rudą miedzi oraz ołowiem. Współpracował z Fuggerami -sławną rodziną 
możnych bankierów z Augsburga. Założył w Mogile pod Krakowem wielką hutę miedzi, 
która działała do 1529 roku.  

Paweł Kaufman (Niemiec) w pierwszej połowie XVI w. był właścicielem kopalni i 
huty ołowiu pod Olkuszem, otrzymał przywilej na uruchomienie wytwórni blachy i drutu. 
Dorobił się wielkiego majątku. Posiadał własną kaplicę w kościele Mariackim, na piętrze 
niższej wieży. Do tej kaplicy należy widoczny na zewnątrz balkonik w stylu renesansowym.  

Do największego znaczenia w Krakowie doszła wywodząca się z Nadrenii rodzina 
Bonerów. Jan Boner przybył do Krakowa w 1483 roku, został ściągnięty przez swojego 
ziomka, wielkiego przedsiębiorcę Seweryna Betmana. Stał się dostawcą dworu królewskiego, 
bankierem i zaufanym doradcą Zygmunta Starego. Król nadał mu szlachectwo i mianował 
wielkorządcą krakowskim, tzn. administratorem rozległego kompleksu dóbr królewskich w 
Małopolsce. Zasiadał w radzie miejskiej, która przyznała mu jedną z najokazalszych kaplic w 
kościele Mariackim – kaplicę św. Jana Chrzciciela. (pierwsza w lewej nawie). Majątek Jana 
Bonera odziedziczył jego bratanek Seweryn Boner. Zarządzał on wielkim domem bankowym 
udzielającym królowi kredytów, m.in. na wojnę z Krzyżakami. Otrzymał godność szlachecką, 
urząd wielkorządcy krakowskiego oraz starosty ojcowskiego i rabsztyńskiego, Został też 
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żupnikiem, tzn. zarządcą kopalń soli w Wieliczce i Bochni. Został pochowany w kaplicy Jana 
Chrzciciela (zwanej Bonerowską). Znajdują się tam spiżowe płyty nagrobne odlane w 
Norymberdze. Na płycie przedstawiona jest postać Seweryna Bonera w zbroi rycerskiej oraz 
jego żony Zofii Betmanowej. Także synowie Seweryna Bonera sprawowali wysokie urzędy, 
jeden był m.in. kasztelanem krakowskim.  

Na wspomnienie zasługuje też Justus Ludwik Decjusz, krajan Jana Bonera i 
początkowo jego sekretarz. Został potem sekretarzem królewskim, zarządcą mennic i znawcą 
problemów monetarnych. (Prowadził m.in. polemikę z M. Kopernikem na temat reformy  
pieniądza). Miał kamienice w  Krakowie i Tarnowie, kupił też Wolę Chełmską, zwaną od 
jego nazwiska Wolą Justowską. Zbudował tam piękną willę w renesansowym stylu, gdzie 
zbierali się humaniści. Znana jest ona dziś jako willa Decjusza.  

Do wielkiego znaczenia doszła też niemiecka rodzina Salomonów. Na pocz. XVI w. 
należała do nich kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej. W kaplicy znajduje się spiżowa 
płyta Erazma Danigiela, potomka po kądzieli Salomonów, dzieło odlewnika Jakuba 
Weinholda.  

Manierystyczne cyborium Jana Marii Padovana, znajdujące się po południowej stronie 
nawy głównej, na prawo od łuku tęczy, ufundował Tomasz Penczberger (1551). Obok 
cyborium w ołtarzu po prawej stronie znajduje się figura Ukrzyżowanego Chrystusa 
autorstwa Wita Stwosza, (sprzed 1496 r.) ufundowana przez mincerza Henryka Slackera.  

W dobie reformacji mieszczanie, zwłaszcza ci bogatsi i przywiązani jeszcze do kultury 
niemieckiej przyjmowali luteranizm, który zrodził się w Niemczech. Stanowili oni znaczną 
część rady miejskiej, w pewnym momencie blisko połowę. Szlachta małopolska opowiadała 
się raczej za kalwinizmem lub arianizmem, tj. za tymi odłamami protestantyzmu, które 
zwalniały od wydatków na cele religijne i pozwalały na ingerencję świeckich w życie 
kościoła. Przywódcą kalwinistów był Jan Boner, syn Seweryna i Zofii z Betmanów. Zbór 
protestancki otworzono dopiero w 1571 roku (przy ul. św. Jana). Napadano na niego kilka 
razy, w 1591 roku został ostatecznie zniszczony. Oznaczało to koniec reformacji w Krakowie.  
 

ARTEFAKTY: 

• Kamienica Bonerowska Rynek 9, przez jakiś czas własność Seweryna Bonera,  
z późniejszą attyką; 

• stalle dla rajców w kościele NMP (mariackim); 

• Kościół NMP (mariacki)- kaplica św. Jana Chrzciciela – pod opieką Bonerów, 
tamże ich płyty nagrobne; 

• Kościół NMP (mariacki) jako taki (obecnie), prezbiterium fundowane przez 
Wierzynka, budowane w poł. XIV w., poszczególne kaplice pod opieką 
przejściową różnych rodów, w tym niemieckich; 

• Ołtarz Wita Stwosza (Veit Stoss, rzeźbiarz sprowadzony z krajów niem.) 
 


