
 
 
 
 

 
 

Warsztaty dla nauczycieli historii, jęz. polskiego, etyki i WOS  
w szkołach ponadgimnazjalnych 

 
 

Źródła do nauczania o zagładzie Żydów na 
okupowanych ziemiach polskich w praktyce szkolnej 

 
 

Kielce 11 września 2010 
 

 
miejsce: 
 
Program 
 
    8.30 – 9.00   rejestracja uczestników, pobieranie publikacji  
 

    9.00 – 9.30 prezentacja publikacji Wybór źródeł do nauczania o zagładzie 
Żydów na okupowanych ziemiach polskich 

 

  9.30 – 11.00 wykład, dr Dariusz Libionka 
Źródła historyczne i zapisy literackie w nauczaniu o zagładzie Żydów 

 

11.00 – 11.15 przerwa kawowa 
 

11.15 – 12.45 warsztaty w grupach, Robert Szuchta, Wiesława Młynarczyk 
 

12.45 – 13.30 lunch 
 

13.30 – 15.00 warsztaty w grupach, Robert Szuchta, Wiesława Młynarczyk 
 

15.00 – 15.15 przerwa kawowa 
 

15.15 – 16.00 dyskusja i pytania na forum ogólnym 
 
 
 
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o 
uczestnictwie oraz bezpłatny egzemplarz publikacji Wybór źródeł do nauczania o 
zagładzie Żydów na okupowanych ziemiach polskich dla siebie oraz do księgozbioru 
dydaktycznego reprezentowanej szkoły. 
 
 

EDUKACJA O ZAGŁADZIE stwarza okazję do dyskusji na temat cech 
demokratycznego społeczeństwa i ich zagrożeń; ludzkich postaw i ich 
uwarunkowań; podstawowych wartości w życiu człowieka 
i społeczeństwa i ich antynomii: dobra–zła, miłości–nienawiści, 
tolerancji–dyskryminacji, odwagi tchórzostwa i innych. O Zagładzie 
uczymy w kontekście walki z rasizmem, antysemityzmem i ksenofobią. 
Edukacja na ten trudny temat może być dobrym sposobem do 
kształtowania postaw tolerancji, otwartości, a także odpowiedzialności 
za przyszłość. 

Wybór źródeł ma stanowić pomoc dla nauczycieli 
podejmujących tę problematykę na lekcjach przedmiotów 
humanistycznych oraz dla uczniów przygotowujących prezentacje 
maturalne z języka polskiego poświęcone różnym aspektom zagłady 
Żydów.   

Wybór źródeł skierowany jest również do szerokiego kręgu 
odbiorców interesujących się historią najnowszą. Może służyć do 
pogłębienia wiedzy na temat wydarzeń związanych z Zagładą 
i pomóc zrozumieć to, co wydarzyło się w sercu Europy w połowie 
XX wieku. 
 

 
Zbiór ćwiczeń (…) stanowić będzie dzieło wyjątkowe na naszym 

rynku wydawniczym i od dawna oczekiwane przez polskich nauczycieli 
humanistów. Przedstawione w nim propozycje ćwiczeń oparte są 
o przebogaty wybór materiałów źródłowych i tekstów literackich 
zaproponowanych w pierwszym tomie wydawnictwa. (…) Praca jest 
pierwszą w Polsce propozycją dydaktyczną, która w tak szeroki 
i wyczerpujący sposób proponuje wykorzystanie w polskich szkołach 
źródeł historycznych i tekstów literackich koncentrujących się na 
problematyce Zagłady. W naturalny sposób wychodzi więc naprzeciw 
oczekiwaniom polskich nauczycieli humanistów oraz wypełnia lukę 
wydawniczą i edukacyjną widoczną w tej materii w ostatnich latach. 

Alicja Białecka  
kustosz w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście 

  
Ćwiczenia ze źródłami (…) to dzieło imponujące i wymuszające 

respekt. Ogrom źródeł i przygotowane do nich ćwiczenia pokazują, jak 
benedyktyńską pracę w tym przypadku wykonano. (…) Aby pracujący 
z tym materiałem na lekcjach nauczyciele i uczniowie nie pozostali 
bezradni, wyposażono ich także w bardzo ciekawie skonstruowany 
zestaw dydaktyczny, składający się z kilkudziesięciu propozycji pytań 
i ćwiczeń, które przy zastosowaniu różnych metod pracy szkolnej można 
z powodzeniem wykorzystać na lekcji.  

Stanisław B. Lenard  
nauczyciel, rzeczoznawca podręczników szkolnych, autor szkolnych wyborów 

źródeł historycznych 
 
 
 
 


