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Szanowni Czytelnicy,
wizyta studyjna nauczycieli województwa świętokrzyskiego w Yad Vashem, w Izraelu, która odbyła 

się na przełomie marca i kwietnia br. w ramach projektu „Polacy i Żydzi – wczoraj, dziś i jutro”, jest 
głównym tematem nowego wydania „Inspiracji”. 

Jak przyznają uczestnicy wizyty, była to dla nich fascynująca, magiczna podróż śladami początków 
kultury, ale przede wszystkim trudna lekcja historii na temat Holokaustu. W Instytucie Pamięci Męczen-
ników i Bohaterów Holokaustu, który był głównym celem wizyty, uczestniczyli w wykładach, spotykali się 
z ludźmi, których Holokaust bezpośrednio dotknął, poznali ciekawe rozwiązania metodyczne w nauczaniu 
o Holokauście. Swoimi spostrzeżeniami i refleksjami dzielą się na łamach naszego pisma.

Pobyt w Yad Vashem był dla nauczycieli także okazją, aby opowiedzieć o działaniach, jakie organizują 
na temat historii i kultury Żydów w swoim regionie. Dorobek nauczycieli oraz zaangażowanie uczniów 
i środowiska lokalnego w tym zakresie prezentujemy w nowym wydaniu „Inspiracji”. 

Zachęcamy również do zapoznania się z relacją z wizyty studyjnej w Brukseli, gdzie przebywali 
świętokrzyscy nauczyciele, aby doskonalić swoją wiedzę na temat instytucji unijnych.

Zapraszamy do lektury.
Redakcja „Inspiracji”

• Martyna Głębocka
Zmiany przyjmuję z optymizmem – rozmowa z Małgorzatą Muzoł, 
Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty   
• Barbara Skarżyńska
ŚCDN w drodze do sukcesu – rozmowa z Jackiem Wołowcem, dyrektorem ŚCDN w Kielcach  
• Martyna Głębocka
Czasem wystarczy postawić kamień – rozmowa z Markiem Maciągowskim, kieleckim publicystą  
• Dorota Batóg, Maria Bednarska
„Polacy i Żydzi – wczoraj, dziś i jutro” – realizacja projektu  
• Elżbieta Waszkuć
Ramowy program seminarium w Yad Vashem   
• Dariusz Kubalski
Izrael okiem Polaka       
• Elżbieta Waszkuć
Byliśmy w Yad Vashem...      
• Barbara Rogala-Kupczewska
Seminarium w Yad Vashem – lekcja historii     
• Anna Cyran-Mądzik, Roman Falarowski
Z Aleksem Dancygiem nie tylko o scenie politycznej Izraela...   
• Barbara Litwiniuk
Podróż śladami kultury starożytnej     
• Aneta Aleksandrowicz-Błaszyk
Symbolika żydowska – „Jeruszalajim...”     
• Maria Bednarska, Dorota Batóg
„Ocalić od zapomnienia. Polacy i Żydzi – współistnienie dwóch społeczności na ziemiach polskich”  
• Maria Bednarska
Pomoce dydaktyczne przywiezione przez uczestników szkolenia w Yad Vashem   
• Dorota Batóg
Ogólnopolski Konkurs „Kartki z pamiętnika ukrywającego się Żyda”  
• Urszula Rakowska
Obchody „Dni pamięci o Holokauście” w XI LO w Kielcach    
• Mirosława Litwińska
„Ten Obcy w kulturze Polski i Europy” w Gimnazjum w Zagnańsku   
• Bernadeta Mechelewska
Projekt „Przywróćmy pamięć” w Gimnazjum w Woli Jachowej   
• Prof. dr hab. Stanisław Żak
Odtwarzanie kultury        
• Jarosław Machnicki
„Pogrom kielecki to wasza trauma i sami musicie sobie z nią poradzić”   
• Aneta Aleksandrowicz-Błaszyk
Projekt „Przywróćmy pamięć” w Gimnazjum Integracyjnym nr 4 w Kielcach   
• Rafał Bugajski
Zobaczyć Brukselę i ... wrócić do Polski    
• Martyna Głębocka
Oko w oko z dyrektorem – rozmowa z Mariolą Warzechą, 
dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej     
• Małgorzata Jarosińska
Nowe godziny dyrektorskie (przepisy obowiązujące od 1 września 2009 r.)  
• Aleksandra Potocka-Kuc
Kącik plastyczny – technika nawarstwiania papieru     
• Tomasz Kościak
Jak pająki         
• Maria Krogulec-Sobowiec 
XV Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Projekt „Otwarta Twoja Kariera” – OTK
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Rozmowy

We wrześniu 433 świętokrzyskich sześcio-
latków rozpoczęło naukę. Czy szkoły są przy-
gotowane na ich przyjęcie? 

– Najważniejszym zadaniem świętokrzyskiej 
oświaty w roku szkolnym 2008/2009, ogłoszo-
nym Rokiem Przedszkolaka, było upowszech-
nienie edukacji przedszkolnej. W naszym woje-
wództwie wskaźniki uczęszczania do przedszkoli 
dzieci w wieku od 3 do 5 lat były bardzo niskie. 
Dzięki intensywnej pracy z samorządami, bardzo 
dobrej współpracy z Marszałkiem Województwa 
Adamem Jarubasem i Samorządem Wojewódz-
twa, udało się zmienić te tendencje. Powstały 
piękne przedszkola, place zabaw i boiska. Szko-
ły zostały dobrze przygotowane na przyjęcie 
sześciolatków do klas pierwszych. Nie jest ich 
zbyt wielu, podobnie jak w innych regionach. 
Najwięcej – aż dziewiętnaścioro – uczy się w 
Szkole Podstawowej w Bodzechowie, w powie-
cie ostrowieckim. Dla wszystkich sześciolatków 
przygotowano małe klasy oraz wykwalifikowaną 
kadrę pedagogiczną. 

Jakiemu zagadnieniu poświęcony jest rok 
szkolny 2009/2010?  

– Ten rok szkolny został ogłoszony Rokiem 
Historii Najnowszej. Będziemy w nim obchodzić 
kilka ważnych rocznic, między innymi siedem-
dziesiątą wybuchu drugiej wojny światowej, 
dwudziestą Okrągłego Stołu czy wyboru Tade-
usza Mazowieckiego na pierwszego demokra-
tycznego premiera. Młodzi ludzie często najmniej 
wiedzą o historii najbliższej teraźniejszości.

Czy uda się „odchudzanie” szkolnych ple-
caków i w szkołach pojawią się szafki na pod-
ręczniki?

– Szafki się nie pojawią. W rozporządzeniu nie 
ma o nich mowy. Mają być przygotowane miej-
sca do przechowywania i one są. Uczniowie klas 
I–III mogą pozostawiać pomoce dydaktyczne 
– bloki, farby, część podręczników. Jeśli chodzi 
o zawartość szkolnych plecaków, to istotna jest 
rola rodziców. Powinni wieczorem robić prze-
gląd tornistrów. Dzieci, szczególnie te małe, no-
szą rzeczy, które niekoniecznie są im w szkole 
niezbędne. Starsi uczniowie na pewno nie zosta-
wią podręczników, ponieważ są im potrzebne w 
domach.     

Ministerstwo Edukacji Narodowej znoweli-
zowało rozporządzenie dotyczące m.in. wiedzy 
o życiu seksualnym.  Czego dotyczą zmiany?

– Zmiany są kosmetyczne i nie dotyczą progra-
mu. Dotychczas rodzic musiał pisemnie zadekla-
rować, że niepełnoletni uczeń może uczestniczyć 
w tych zajęciach. Teraz zostało to odwrócone. 
Jeśli rodzic pisemnie nie sprzeciwi się, to znaczy, 
że dziecko uczęszcza na zajęcia.  

Jak przygotowane są świętokrzyskie szkoły 
do prowadzenia zajęć fakultatywnych w ra-
mach wychowania fizycznego?

– Bardzo różnie. Zgodnie z przepisami dwie 
godziny wuefu mogą być prowadzone fakulta-

zmiany przyjmuję 
z optymizmem
Rozmowa z Małgorzatą Muzoł, Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty

tywnie. Są szkoły, które 
będą prowadziły zajęcia 
sportowe po staremu, 
ponieważ mają dobre 
warunki, aby przepro-
wadzać 4 godziny zajęć. 
Są też placówki, które 
przygotowały bogatszą 
ofertę zajęć fakultatyw-
nych. Zlokalizowane 
blisko basenów zamie-
rzają wykorzystywać 
dodatkowe godziny 
na naukę pływania. W 
ramach fakultetu popu-
larna jest też turystyka 
piesza lub rowerowa. 

Czy dzienniki elek-
troniczne zastąpią te 
tradycyjne?

– Nie tak szybko. 
Przy e-dzienniku wyma-
gana jest skomplikowa-
na procedura. Aby mógł 
zaistnieć wyłącznie 
dziennik elektroniczny, 
każdy nauczyciel musi 
ją znać. A nie wszyscy 
jeszcze biegle radzą so-
bie z komputerem. Dane 
z dzienników muszą być 
przechowywane kilka-
dziesiąt lat. Poprosiłam 
dyrektorów, którzy w 
tym roku wprowadzi-
li e-dzienniki, żeby w 
pierwszym roku wypełniali podwójną dokumen-
tację i zachowali dzienniki papierowe.   

Nowe zadania czekają także pracowników 
kuratoriów oświaty. Czego dotyczą?

– Rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym 
całkowicie zmienia obecny system nadzoru pe-
dagogicznego. Nie będzie rejonizacji, a co za 
tym idzie – nie będzie wizytatora przydzielonego 
do szkoły czy do gminy. Teraz wizytatorzy będą 
umiejscowieni w trzech grupach: do spraw ewa-
luacji, do spraw kontroli prawnych i do spraw 
wspomagania. Oddziały zamiejscowe kurato-
riów będą działały jeszcze przez rok. Od 1 wrze-
śnia 2009 roku zniknęły Filie we Włoszczowie, 
w Ostrowcu Świętokrzyskim i w Staszowie. To 
będzie rok pełen nowości, ale ja lubię zmiany.

Czy docierają do Pani głosy, że nauczyciele 
obawiają się tych zmian?

– Niestety, coraz częściej słyszę, że nauczy-
ciele obawiają się wszystkiego. Jest to dla mnie 
zupełnie niezrozumiałe. Tygodnik „Głos Na-
uczycielski” przeprowadził pod koniec wakacji 
sondę, z której wynika, że: „co trzeci nauczyciel 
nowy rok szkolny przywitał z rozpaczą, ponie-
waż czuje się wypalony zawodowo. Co dziesiąty 

obawia się, czy da sobie radę z nową podstawą 
programową”. Te dane mnie przeraziły. Pracuję 
30 lat i nie jestem wypalona zawodowo. Nie stra-
ciłam ani optymizmu, ani entuzjazmu. Jeśli ktoś 
czuje się wypalony, to powinien zastanowić się 
nad zmianą pracy. Obawy nauczycieli są bezpod-
stawne. Dobrze przygotowaliśmy ich do zmian. 
Także w przypadku fakultetów z wuefu. W ubie-
głym roku szkolnym nauczyciele otrzymali od 
nas ofertę szkoleń przygotowujących do zmian 
oświatowych. Również ŚCDN zorganizowało 
konferencje dla wuefistów oraz nauczycieli in-
nych przedmiotów.

Czego Pani Kurator życzy nauczycielom u 
progu nowego roku szkolnego?

– Bycie nauczycielem to ogromna odpowie-
dzialność. Wytyczamy młodym ludziom kierun-
ki ich rozwoju. To od nas zależy, jakie pokolenie 
wychowamy. Trudno, abyśmy wymagali opty-
mizmu i zaangażowania od ucznia, jeśli nam 
samym ich brak. Dlatego życzę nauczycielom 
optymizmu, wrażliwości, ale także wiary w sie-
bie oraz w system edukacji. 

Rozmawiała: 
Martyna Głębocka
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Rozmowy

ŚCDN W DRODZE DO SUKCESU

Minęły dwa lata od objęcia przez Pana funk-
cji dyrektora ŚCDN. Proszę podsumować ten 
okres Pana pracy.

– Jest to trudna ocena, bo każdy patrzy su-
biektywnie na swoje działania. Z mojego punktu 
widzenia uważam te dwa lata za swój osobisty 
sukces. Wydaje mi się, że znalazłem wspólny język 
z pracownikami, udało mi się stworzyć przyjazną 
atmosferę do pracy, dzięki czemu wspólnie reali-
zujemy ciekawe przedsięwzięcia. Wszystko co 
zrobiliśmy w ciągu dwóch lat wpływa pozytywnie 
na wizerunek firmy. Nie stoimy w miejscu, ale w 
sposób dynamiczny rozwijamy się, podejmując 
różnego rodzaju wyzwania z zakresu edukacji na 
skalę nie tylko lokalną, ale ogólnopolską, a nawet 
europejską.

Z których działań jest Pan szczególnie za-
dowolony?

 – Nasze działania można podzielić na kilka 
kategorii. Są takie działania, jak: warsztaty, semi-
naria, kursy, których może nie widać na zewnątrz, 
ale są one bardzo ważne, ponieważ przyczyniają 
się do budowania wizerunku firmy i mają ogromny 
wpływ na jakość funkcjonowania placówki. Są 
też działania zewnętrzne, które reklamują naszą 
firmę. Swoją historię i swoją reputację ma Forum 
Dyrektorów, tradycyjnie organizowane w czasie 
Targów Edukacyjnych. Tematy tych spotkań są 
coraz ciekawsze. W ciągu ostatnich dwóch lat 
gośćmi Forum byli tacy prelegenci, jak prof. Paweł 
Śpiewak czy Jacek Żakowski. Jeśli takie osoby 
wyrażają chęć udziału w tych spotkaniach, to 
oznacza, że jest to ciekawe przedsięwzięcie.

Dumny jestem z projektów, które realizujemy 
w ramach Kapitału Ludzkiego: Akademia Przed-
siębiorczego Obywatela, Szkolny Menadżer 
Projektów, e-Belfer. One dobrze świadczą o naszej 
firmie, bo potrafimy sięgać po środki unijne i co 
jest bardzo istotne – nauczyciele i uczniowie mają 
możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności 
za darmo.

Jestem dumny również z przedsięwzięć, które 
związane są z wychowaniem fizycznym. Do tej 
pory placówki doskonalenia w Polsce – również 
i nasza – nie zajmowały się tą problematyką. Od 
dwóch lat organizujemy bardzo ciekawe przed-
sięwzięcia z tego zakresu, w których bierze udział 
zawsze ponad dwustu nauczycieli. 

Cieszę się z przedsięwzięć podejmowanych w 
zakresie współpracy z zagranicą. Nasi pracownicy 
uczestniczą w wyjazdach w ramach programu 
ARION, ale również do nas przyjeżdżają z 
zagranicy nauczyciele, dyrektorzy szkół. Mam 
nadzieję, że te wizyty zaowocują stałą współpracą 
z placówkami o podobnym profilu z innych krajów 
europejskich i wspólnie będziemy realizować 
przedsięwzięcia z zakresu edukacji.

Które elementy zarządzania placówką decy-
dują o jej sukcesie?

 – Są dwa modele zarządzania. Jeden model, 
tzw. nakazowo-rozdzielczy, i drugi model, w 
którym preferuje się kulturę współpracy: pracow-

Rozmowa z Jackiem Wołowcem, dyrektorem Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

nicy mają większą 
odpowiedzialność, 
a swoje obowiązki 
realizują dobrze bez 
specjalnego nadzo-
ru. Od dwóch lat ten 
model próbuję wpro-
wadzić, ponieważ 
uważam, że przynosi 
on większe efekty 
niż zarządzanie na-
kazowo-rozdzielcze. 
Taki model zarządza-
nia wymaga jednak 
pewnych zmian w 
mentalności pracow-
ników, a na to potrze-
ba czasu. Wydaje mi 
się, że idziemy w 
dobrym kierunku.

Czy ŚCDN jest 
przygotowane do 
wsparcia szkół w 
realizacji reformy 
programowej?

– Pierwszy krok w zakresie wsparcia nauczycie-
li nastąpił na przełomie maja-czerwca, kiedy prze-
kazywaliśmy informacje o reformie nauczycielom 
naszego województwa. Nauczyciele otrzymali 
bogaty zasób informacji, co na pewno ułatwi im 
wejście w nową reformę. Reforma będzie wpro-
wadzana przez dłuższy czas, dlatego nauczycie-
lom będzie potrzebne systematyczne wsparcie. 
Jesteśmy przygotowani merytorycznie na pomoc 
i rozwiązywanie wszystkich problemów.

Chcemy, żeby ten rok był rokiem promocyj-
nym dla kompetencji kluczowych, które będą 
wizytówką naszej oferty doskonalenia. Będziemy 
te kompetencje reklamować wśród nauczycieli, 
aby zwrócić ich uwagę, że powinni je rozwijać 
u uczniów. 

Niedawno został powołany przez Pana zespół 
ds. współpracy ze szkołami województwa świę-
tokrzyskiego. Na czym ma polegać promocja 
szkół przez ŚCDN?

– Jest takie wrażenie, że wśród nauczycieli 
panuje marazm. Trzeba im pokazać, że są tacy 
nauczyciele, którzy pomimo obciążeń potrafią 
być kreatywni. Dlatego chcemy pobudzać nauczy-
cieli do działania, pokazując im dobre przykłady. 
Dokonania innowacyjnych nauczycieli będziemy 
promować, wykorzystując nasze czasopismo 
„Inspiracje”, ale także zapraszając ich do nas, aby 
prezentowali swoje osiągnięcia i motywowali tych 
nauczycieli, którzy czują się wypaleni zawodowo. 
Zadaniem zespołu, który powstał jest „wychwy-
tywanie” kreatywnych nauczycieli, dyrektorów 
szkół i związanie ich z naszą firmą.

Jakie obszary działań będą wyznaczać kieru-
nek zmian w ŚCDN w najbliższych latach?

– Dobra firma, a za taką uważam ŚCDN, po-
trzebuje dobrej strategii rozwoju, którą nazwałem 

„ŚCDN w drodze do sukcesu”. Stworzenie strate-
gii na kolejne lata 2010-2013 wyznaczy kierunek 
zmian i spowoduje, że pracownicy będą wiedzieć, 
czego od nich oczekuje firma. Dlatego powstał ze-
spół, który będzie zajmować się przygotowaniem 
takiej strategii. 

Na dobrą strategię powinny się składać dzia-
łania z różnych obszarów. Ważnym elementem, 
który może przyczynić się do rozwoju firmy, 
jest współpraca z podobnymi placówkami w 
Europie. Drugi obszar – to ścisła współpraca z 
naszymi klientami: z samorządami, szkołami, 
nauczycielami, rodzicami. Naszymi sojusznikami 
w zakresie edukacji są także instytucje kultury, 
organizacje społeczne, z którymi powinniśmy 
podejmować konkretne przedsięwzięcia na 
rzecz podnoszenia poziomu edukacji w naszym 
województwie.

Ta rozmowa ukaże się w „Inspiracjach”, 
które poświęcone będą wizycie nauczycieli 
naszego województwa w Yad Vashem, w 
Izraelu. Dlaczego tematyka żydowska jest 
dla nas ważna?

– Tematyka żydowska w działaniach ŚCDN 
ma swoje uwarunkowania historyczne. Przez 
wieki na ziemiach polskich mieszkały dwa 
narody: polski i żydowski. Są w historii tych na-
rodów wydarzenia chwalebne, ale są i tragiczne. 
Dzisiaj stosunki między obu narodami są bardzo 
dobre. Drobne rozdrażnienia wynikają z tego, że 
wszystkiego o sobie nie wiemy. Dlatego organi-
zujemy wspólne spotkania, żeby pewne sprawy 
wyjaśniać. Wydaje mi się, że te narody, które w 
przeszłości tak mocno ucierpiały, zasługują na 
dobrą współpracę.

Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiała: Barbara Skarżyńska



ludzie otwierają się i 
mówią. Przypominają 
sobie swoich sąsia-
dów, życie z nimi. I te 
dobre strony, i te złe. I 
kłótnie, ale i wspólne 
radości, biznesy.

Co robić, aby ży-
dowski świat przy-
bliżyć Polakom?

– To musi być po-
trzeba lokalnego śro-
dowiska. Ważni są 
ludzie, którzy chcą 
przybliżać kulturę 
żydowską. Są takie 
miejscowości w woje-
wództwie świętokrzy-
skim, w których wiele 
się dzieje. Są też miej-
scowości zamknięte, 
ksenofobiczne. Są za-
puszczone kirkuty, o 
których nikt nie wie. I 
nie ma siły, aby prze-
konać lokalne władze 
i mieszkańców, że to 
jest cmentarz. Miej-
sce, które wymaga 
szacunku. Przypomi-
nanie o Żydach to nie 
jest ich wychwalanie 
czy budowanie pomni-
ków. Czasem wystar-
czy postawić kamień, 
przypominający, że to 
jest cmentarz i należy 
traktować to miejsce z 
szacunkiem, a nie wy-
pasać tu krowy. Wię-
cej nie trzeba.

Coraz częściej żydowska tematyka poja-
wia się w szkołach, młodzi ludzie włączają się 
w obchody dni kultury żydowskiej w swoich 
miejscowościach. Skąd to zainteresowanie? 
– Jest kilka przyczyn. To przede wszystkim 
działalność edukacyjna, wspierana przez różne 
stowarzyszenia i fundacje. Z drugiej strony jest 
odkrywanie innego świata przez młodych ludzi, 
dla których słowo Żyd nie jest naznaczone takim 
piętnem jak dla starszego pokolenia. Młodzi nie 
mają obciążeń. Interesują się innymi kulturami. 
Bardzo cenię pracę nauczycieli, którzy podejmu-
ją się prowadzenia programów, prezentujących 
kulturę żydowską. To się dzieje między innymi 
w Chmielniku, Bodzentynie czy Woli Jachowej. 
Młodzież chętnie uczestniczy w takich zaję-
ciach. To ważne, ponieważ potem wyjeżdżają na 
studia, w świat i są otwarci. Nie dziwi ich czło-
wiek inaczej ubrany czy innego koloru skóry. 
To jest wielki sukces pracy nauczycieli, którzy 
wychowują pokolenie otwarte.
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czasem wystarczy
postawić kamień

Rozmowy

Pisze Pan książki i artykuły o żydowskich 
miasteczkach, o historii i losach żydowskich 
rodzin. Dlaczego wskrzesza Pan świat, który 
odszedł?

– Pamięć o tym świecie jest bardzo potrzeb-
na. Zwłaszcza młodym pokoleniom, wnikają-
cym w wielokulturową Europę, w której toż-
samość narodowa jest budowana w oparciu o 
znajomość własnej historii. Ważne jest to, co 
się działo w moim mieście, w moim regionie, 
w moim kraju. A nie to, co się działo w świecie. 
U nas wydarzyło się dużo dobrego, ale i dużo 
złego. Przez lata pamięć o naszym kraju była 
niepełna. Starano się zapomnieć o części naszej 
historii, o historii polskich Żydów. Starano się 
ją wymazać. Dziś Polacy nie mają wyobrażenia, 
kim są Żydzi, którzy przed drugą wojną świato-
wą stanowili blisko dziesięć procent polskiego 
społeczeństwa.

Niewiele wiemy o kulturze i tradycjach 
polskich Żydów, ale w naszym społeczeństwie 
Żyd funkcjonuje jako synonim pewnego zła.

– Co jest oczywistą nieprawdą. Co gorsza 
– zapominamy, że na naszej ziemi hitlerowcy 
dokonali ludobójstwa. Zamordowali dziesiątą 
część polskich obywateli. Polska Ludowa, jako 
państwo, przeszła nad tym do porządku. Uda-
wano, że to się nie wydarzyło. Wskutek tego 
zapomnienia ludobójstwo zostało usankcjono-
wane. Nam to nie przeszkadza, bo Żyd był obcy, 
więc nie ma problemu. A problem jest. Nie 
wolno nam udawać, że ludobójstwa nie było. 
To była zbrodnia. Nie możemy tą niepamięcią 
sankcjonować ludobójstwa. Hitlerowcom cho-
dziło o całkowitą zagładę narodu żydowskiego. 
Nie godzę się na to. To jest przyczyna mojego 
działania, mojego pisania. 

Czy my, kielczanie, jesteśmy szczególnie 
zobligowani do pamiętania o tragicznej hi-
storii Żydów?

– W Kielcach doszło do pogromu. Musimy o 
nim mówić. Powinniśmy zdawać sobie sprawę, 
że jest to symbol, który funkcjonuje w świecie 
mocniej niż Jedwabne, choć nie da się porów-
nać tych tragedii. My, kielczanie, nie czujemy 
się winni pogromu, bo wina jest tych, którzy za-
bijali. Ale trzeba jasno powiedzieć: byli też tacy, 
którzy mordowali. Przez lata nikt ich nie chciał 
pokazać palcem. Wobec tego odpowiedzialność 
jakby rozpełzła się. Wina spadła na całe miasto. 
Cierpieli wszyscy mieszkańcy, także ci, którzy 
Żydów ratowali. Ostatnio w Kielcach dla tej 
pamięci żydowskiej robi się bardzo dużo. Upo-
raliśmy się ze swoją trudną historią. Władysław 
Bartoszewski powiedział: „Kielce są przykła-
dem, jak rozliczyć się z bolesną przeszłością”.

Jak szukać dziś żydowskich śladów w Kiel-
cach i w mniejszych miastach?

– Śladów materialnych pozostało niewiele. 
To są zabytkowe budowle, cmentarze. Tych 
śladów jest znacznie więcej w starych ludziach, 
którzy pamiętają Żydów. Od pewnego czasu ci 

Rozmowa z Markiem Maciągowskim, kieleckim publicystą zajmującym się historią Żydów

Jaka żydowska historia, z którą zetknął się 
Pan w czasie swojej dziennikarskiej pracy, 
zrobiła na Panu największe wrażenie?

– Było ich wiele. Każda, którą dotykałem, 
była odkrywaniem pewnej tajemnicy. To zawsze 
było spotkanie z nieznanym. Kulturą żydow-
ską zainteresowałem się dwadzieścia lat temu. 
Wówczas nic nie wiedziałem o żydowskich tra-
dycjach, świętach czy symbolach. Kiedy pierw-
szy raz byłem w Jerozolimie, trafiłem na targ. 
Chasydzkie dzieci sprzedawały zrobione z wió-
rek rączki czy uchwyty. Kupiłem jedną, bardziej 
z chęci wspomożenia małych sprzedawców. Nie 
wiedziałem wtedy, co kupiłem. Później odkry-
łem, że ta rączka służy do trzymania gałązek 
palmowych na święto Sukot. Wobec tego mu-
siałem dowiedzieć się, co to jest święto Sukot... 
I tak to się potoczyło. Mam tę rączkę do dziś. To 
jedna z cenniejszych pamiątek, choć kosztowała 
jednego szekla, czyli około złotówki.

Rozmawiała: Martyna Głębocka

Marek Maciągowski – kielecki dziennikarz, redaktor i pisarz, zajmujący się dzie-
jami Żydów. Autor kilkudziesięciu artykułów o historii i kulturze żydowskiej. Napi-
sał książki: „Sztetl Łopuszno – pamięć przetrwała”; „Żydzi w historii Chmielnika”; 
„Przewodnik po żydowskich Kielcach”; „Listy z getta” oraz „Po odpust do Piotrko-
wic”. Redaktor polskiej wersji kilku książek o tematyce żydowskiej. Wykładowca 
przedmiotów dziennikarskich na Uniwersytecie im. Jana Kochanowskiego. Tego-
roczny laureat Nagrody Miasta Kielc. 



6 INSPIRACJE 4/2009

Edukacja wielokulturowa

„polacy i żydzi – wczoraj, dziś 
i jutro” – realizacja projektu

Uczestnicy szkolenia w Yad Vashem

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli wspólnie z Samorządowym 

Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskona-
lenia Nauczycieli w Kielcach realizowało w roku 
szkolnym 2008/2009 projekt pod nazwą „Polacy 
i Żydzi – wczoraj, dziś i jutro”, skierowany do 
nauczycieli języka polskiego, historii i wiedzy 
o społeczeństwie szkół gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych województwa świętokrzyskiego 
oraz przedstawicieli ośrodków edukacyjnych i 
kulturalnych. 

Projekt był efektem współpracy Świętokrzy-
skiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Na-
uczycieli w Warszawie. Od kilku lat Pracownia 
Edukacji Europejskiej i Obywatelskiej CODN, 
pod kierunkiem Ewy Bobińskiej, realizuje 
projekty związane z edukacją wielokulturową, 
między innymi dotyczące społeczności ży-
dowskiej. W ramach podejmowanych działań 
organizowane są szkolenia dla trenerów woje-
wódzkich (Maria Bednarska) i multiplikatorów 
(Dorota Batóg) oraz od niedawna, od 2008 
roku, wyjazdy dla nauczycieli z poszczegól-
nych województw. 

Koordynatorami projektu były: Maria 
Bednarska – nauczyciel konsultant i trener 
ŚCDN i Dorota Batóg – nauczyciel historii w 
XI LO i doradca metodyczny w SODMiDN 
w Kielcach. W ramach projektu odbyły się: 
międzynarodowa konferencja, pięć spotkań me-
todycznych oraz wyjazd grupy 20 nauczycieli 
z województwa świętokrzyskiego do Izraela, 
do Yad Vashem.

Celem przedsięwzięcia było: rozwijanie zain-
teresowań tematyką dotyczącą historii i kultury 
Żydów polskich zamieszkujących w przeszłości 
region świętokrzyski, upowszechnianie edukacji 
wielokulturowej w szkołach regionu świętokrzy-
skiego, dostrzeganie wartości i kształcenie w 
duchu tolerancji dla dokonań różnych społecz-
ności oraz nawiązanie kontaktów z młodzieżą i 
nauczycielami z Izraela, wymiana doświadczeń 
w ramach dwustronnych spotkań w Kielcach i 
Izraelu.

Naszymi partnerami w realizacji programu 
byli: Urząd Miasta Kielce, Muzeum Historii 
Kielc, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy 
Jana Kochanowskiego w Kielcach, Urząd Miasta i 
Gminy w Chmielniku oraz Urząd Marszałkowski 
Województwa Świętokrzyskiego.

DZIAŁANIA 
W RAMACH PROJEKTU

I. Pierwsze spotkanie warsztatowe odbyło 
się 29 września 2008 r. Wysoka frekwencja 
świadczyła o zainteresowaniu uczestników 
realizowanym tematem. Maria Bednarska i 
Dorota Batóg omówiły program i podręcznik do 
nauczania o historii i kulturze Żydów, autorstwa 
Roberta Szuchty i Piotra Trojańskiego, oraz 
zaproponowały przykłady innych, ciekawych 
środków dydaktycznych do wykorzystania na 
zajęciach z uczniami. W trakcie warsztatów 
odbyło się spotkanie z Markiem Maciągowskim, 
autorem książki „Śladami cieni. Przewodnik 
po żydowskich Kielcach”, który przedstawił 
ciekawostki, mające wpływ na jej powstanie. 
Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali pu-

blikację pod red. Jolanty Ambrosewicz-Jakob 
oraz Leszka Hońdy „Dlaczego należy uczyć o 
Holokauście?”.

II. Dnia 8 października 2008 r. w Woje-
wódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach  
odbyła się konferencja „Polacy i Żydzi w  re-
gionie świętokrzyskim – związki kulturowe na 
przestrzeni dziejów”. W programie konferencji 
znalazły się trzy wykłady: prof. dr hab. Jadwigi 
Muszyńskiej z Uniwersytetu Jana Kochanowskie-
go w Kielcach „Żydzi w regionie świętokrzyskim 
w epoce staropolskiej”, Marka Maciągowskiego, 
dziennikarza „Echa Dnia” – „Swoi wśród obcych. 
Żydzi w regionie świętokrzyskim” oraz Aleksa 
Dancyga, reprezentującego Instytut Yad Vashem 
w Jerozolimie – „Tożsamość społeczeństwa izra-
elskiego i zmiany w nim zachodzące”.

Autorską prezentację multimedialną „Ślady 
żydowskiej przeszłości w Kielcach” przedstawił 
Krzysztof Kłos, uczeń XI Liceum Ogólnokształ-
cącego im. K. I. Gałczyńskiego w Kielcach. 
Duży wpływ na podkreślenie znaczenia relacji 
polsko-żydowskich miało wystąpienia burmistrza 
Chmielnika Jarosława Zatorskiego i nauczycieli 
Gimnazjum w Chmielniku, którzy przedstawili 
przykłady swoich działań w środowisku lokal-
nym. Konferencję zakończył występ uczennic z 
Gimnazjum w Chmielniku, które zaprezentowały 
tańce żydowskie do muzyki w aranżacji zespołu 
„Chmielnikers”. Liczba uczestników konferencji 
pokazała, jak wielkie jest zainteresowanie tematy-
ką żydowską w naszym regionie wśród nauczycie-
li i młodzieży szkolnej. Wszyscy obecni otrzymali 
specjalny numer miesięcznika „Mówią Wieki”, 
poświęcony 65. rocznicy Powstania w Getcie 
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Warszawskim oraz mieli możliwość zakupu 
książek: „Holokaust – zrozumieć dlaczego” Ro-
berta Szuchty i Piotra Trojańskiego wraz z płytą 
CD, „Śladami cieni. Przewodnik po żydowskich 
Kielcach” Marka Maciągowskiego oraz płyty z 
utworami zespołu „Chmielnikers”. 

III. Drugie spotkanie warsztatowe dla 
nauczycieli miało miejsce 24 listopada 2008 
r. Poświęcone było religii i kulturze żydow-
skiej. Konstanty Gebert, dziennikarz i były 
redaktor naczelny miesięcznika „Midrasz”, 
wystąpił z wykładem pt. „Rola Biblii w tra-
dycji żydowskiej”. Wystąpienie to wzbudziło 
duże zainteresowanie nauczycieli. Ciekawą 
formą zrozumienia i przeżywania kultury były 
warsztaty taneczne, poprowadzone przez Ewę 
Gajo – choreografa z Warszawy. Uczestnicy 
bardzo miło spędzili czas, tańcząc do rytmów 
muzyki żydowskiej.

IV. Na trzecie spotkanie warsztatowe w dniu 
26 stycznia 2009 r. przybyła z wykładem pt. 
„Żydowski rok religijny” dr Renata Piątkowska, 
kierownik działu zbiorów i wystawy głównej 
Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. 
Zajęcia odbywały się w Muzeum Historii Kielc, 
dlatego wszyscy uczestnicy mieli możliwość obej-
rzenia z przewodnikiem zbiorów, a szczególnie 
pamiątek związanych z obecnością społeczności 
żydowskiej w Kielcach.

V. Czwarte warsztaty w dniu 2 marca 2009 
r. poświęcone były zagładzie Żydów. Taki tytuł 
miało też wystąpienie dra Roberta Kuśnierza 
z  Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w 
Kielcach. Podczas zajęć zostały zaprezentowane 
Teki Edukacyjne IPN: „Polacy ratujący Żydów 
w latach II wojny światowej” i „Zagłada Żydów 
polskich w czasie II wojny światowej”. Zwróco-
no uwagę na możliwości ich wykorzystania w 

praktyce szkolnej. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
bezpłatnie omawiane publikacje.

VI. Od października 2008 roku zainteresowani 
nauczyciele mieli możliwość przesłania do koor-
dynatorów projektu ankiety na temat podejmowa-
nych w szkołach i środowisku lokalnym działań 
związanych z realizacją tematyki żydowskiej. 
Wyniki ankiet pokazały ogromny dorobek wielu 
nauczycieli, ich duże zaangażowanie w realizacji 
tej tematyki w szkołach i środowisku lokalnym. 
Właśnie te działania oraz udział w projekcie 
były głównym kryterium rekrutacji uczestników 
wyjazdu do Izraela, do Yad Vashem, dla 20 na-
uczycieli z województwa świętokrzyskiego. W 
dniach 23 marca - 4 kwietnia 2009 r. dwudzie-
stoosobowa grupa świętokrzyskich nauczycieli 
uczestniczyła w szkoleniu w Yad Vashem w 
Instytucie Pamięci Męczenników i Bohate-
rów Holokaustu, zorganizowanym przez The 
International School for Holacaust Studies w 
Centrum Yad Vashem w Jerozolimie. Szkole-
nie zostało sfinansowane przez stronę izraelską, 
a uczestnicy zobowiązani byli pokryć koszty 
podróży. Dzięki wsparciu organów prowadzą-
cych i zrozumieniu potrzeby skorzystania przez 

  3. Jacek Kowalczyk – dyrektor Departamentu 
Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Tury-
styki Urzędu Marszałkowskiego,

  4. Roman Wojcieszek – prezydent Miasta Skar-
żysko-Kamienna,

  5. Jan Nowak – starosta kazimierski,
  6. Mariusz Walachnia – wójt Bliżyna,
  7. Andrzej Iskra – burmistrz Staszowa,
  8. Jarosław Zatorski – burmistrz Chmielnika,
  9. Jarosław Królicki – wójt Górna,
10. Robert Jaworski – burmistrz Chęcin,
11. Krystyna Kielisz – burmistrz Opatowa,
12. Zbigniew Zagdański – wójt Zagnańska.

Dziękujemy paniom: Ewie Bobińskiej i Izabeli 
Witczak za koordynację działań dotyczących 
tematyki żydowskiej na poziomie ogólnopolskim, 
liczne i ciekawe propozycje szkoleń, konferencji, 
warsztatów, w których mogliśmy uczestniczyć, 
a szczególnie za zakwalifikowanie nauczycieli z 
województwa świętokrzyskiego do wyjazdu do 
Yad Vashem. Szczegółowy program szkolenia, 
opatrzony komentarzem i osobistymi spostrzeżenia-
mi, prezentuje w tym wydaniu „Inspiracji” jedna z 
uczestniczek wizyty, Elżbieta Waszkuć, w artykule 
„Ramowy program seminarium w Yad Vashem”.

Lista uczestników wyjazdu do Yad Vashem:
 1. Maria Bednarska – ŚCDN, koordynator projektu,
 2. Jacek Wołowiec – dyrektor ŚCDN,
 3. Sławomir Sobocki – ŚCDN, tłumacz,
 4. Dorota Batóg – XI Liceum Ogólnokształcące im. K. 

I. Gałczyńskiego w Kielcach, SODMiDN  
w Kielcach, koordynator projektu,

 5. Elżbieta Pachowicz – XI Liceum Ogólnokształcące 
im. K. I. Gałczyńskiego w Kielcach,

 6. Elżbieta Waszkuć – Zespół Szkół Ekonomicznych 
im. M. Kopernika w Kielcach, SODMiDN  
w Kielcach,

 7. Aneta Aleksandrowicz-Błaszyk – Zespół Szkół 
Ogólnokształcących Integracyjnych w Kielcach,

 8. Anna Cyran-Mądzik – Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 2 w Kielcach,

 9. Jarosław Machnicki – Gimnazjum nr 16 w Kielcach,
10. Barbara Litwiniuk – Liceum Ogólnokształcące  

w Kazimierzy Wielkiej,
11. Tomasz Sekuła – Gimnazjum nr 3 w Skarżysku- 

-Kamiennej,
12. Mirosława Litwińska – Zespół Szkół w Zagnańsku,
13. Barbara Tkacz – Gimnazjum nr 1 w Radoszycach,
14. Bernadeta Mechelewska – Gimnazjum w Woli 

Jachowej,
15. Barbara Rogala-Kupczewska – Gimnazjum  

w Chmielniku,
16. Dariusz Kubalski – Zespół Szkół – Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Staszowie,
17. Andrzej Żychowski – Samorządowy Zespół Szkół 

nr 2 w Opatowie,
18. Krzysztof Nurkowski – Gimnazjum w Cieszkowach,
19. Roman Falarowski – Gimnazjum w Bliżynie,
20. Anna Wrzoskiewicz – Zespół Szkół Ogólnokształ-

cących w Wolicy.

nauczycieli z tak wyjątkowej oferty szkoleniowej, 
prawie wszyscy uczestnicy wyjazdu otrzymali 
dofinansowanie lub sfinansowanie podróży.  
Ciekawe zajęcia, różnorodność podejmowanej 
tematyki, przywiezione pomoce dydaktyczne i 
pamiątki oraz liczne atrakcje na długo pozostaną 
w pamięci wszystkich uczestników szkolenia. 
Otrzymaliśmy solidną porcję wiedzy, poznaliśmy 
ciekawe metody przekazywania trudnej wiedzy o 
Holokauście. Podczas zajęć była możliwość prze-
dyskutowania wielu tematów z prowadzącymi 
zajęcia oraz zaprezentowania działań i osiągnięć 
szkolnych w realizacji tematyki dotyczącej hi-
storii i kultury Żydów w swoim regionie. Zostały 
one bardzo wysoko ocenione przez pracowników 
Yad Vashem. Naszymi opiekunami ze strony 
izraelskiej byli: Orit Margaliot i Alex Dancyg, 
którzy przygotowali ciekawy program pobytu. W 
trakcie zajęć proponowali ciekawe rozwiązania 
metodyczne w nauczaniu o Holokauście.

Pomoc w sfinansowaniu podróży do Izra-
ela:
  1. Wojciech Lubawski – prezydent Miasta Kielce, 
  2. Andrzej Sygut – wiceprezydent Miasta Kielce,

Wróciliśmy z pomysłami, jak wykorzystać 
zdobytą wiedzę. W roku szkolnym 2009/2010 
zamierzamy kontynuować działania, tym razem 
pod hasłem: „Ocalić od zapomnienia. Polacy 
i Żydzi – współistnienie dwóch społeczności 
na ziemiach polskich”. Założenia nowego 
projektu przedstawiamy w niniejszym wydaniu 
„Inspiracji”.

VII. Realizację projektu zakończyło spotka-
nie w dniu 20 kwietnia 2009 r., podczas którego 
podsumowano wszystkie zrealizowane działania 
i zaplanowano ich kontynuację w nowym roku 
szkolnym 2009/2010. Nauczyciele dyskutowali 
też, w jaki sposób można obchodzić w szkołach 
„Dni pamięci o Holokauście”. Uczestnicy projek-
tu otrzymali zaświadczenia o ukończonej formie 
doskonalenia zawodowego.

Dorota Batóg
nauczyciel historii w XI LO w Kielcach,

doradca metodyczny SODMiDN w Kielcach
Maria Bednarska

konsultant ŚCDN w Kielcach

Podczas konferencji „Polacy i Żydzi w regionie świętokrzyskim  – związki kulturowe na przestrzeni dziejów”, 8 października 2008 r.
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ramowy program 
seminarium w yad vashem   

NA VIA DOLOROSA

nie szukaj tutaj łez ani westchnień
błagaj o ciszę

nieustannie
depcząc martwych kamieni

połysk
Krzysztof Nurkowski

Niedziela, 22 marca 

  3.35     Przylot na lotnisko Ben Guriona – dojazd do hotelu                                                                                                                                        
                      Jerusalem Gold w Jerozolimie
12.00       Obiad
13.00-18.30   Zwiedzanie Jerozolimy – Rachel Kuferberg

Zwiedzanie Jerozolimy zaczęliśmy od Góry Oliwnej – z tego, tak 
ważnego dla żydów i chrześcijan miejsca, rozciąga się przepiękny 
widok na miasto. W panoramie dominuje wielka, złota kopuła. To 
sklepienie Świątyni Skały, meczetu, kryjącego w swym wnętrzu Kubbat 
as-Sachra – skałę, z której, według wierzeń muzułmanów, Mahomet 
został wzięty do nieba. Wraz z drugim, pokrytym skromniejszą, srebrną 
kopułą meczetem Al-Aksa stanowi on dla wyznawców islamu trzecie, 
tuż po Mekce i Medynie, święte miejsce. Wieżyczki minaretów, wieże 
kościołów, dachy domów… Plątanina ulic i uliczek, szczególnie urokli-
wa na kilometrze kwadratowym Starego Miasta. Obok siebie świętości 
żydów – Ściana Płaczu, pod którą nawet w środku nocy nie jest pusto, a 
rozmodleni wyznawcy judaizmu kiwają się do przodu i do tyłu, całują 
kamienie i wciskają w szczeliny zwitki papieru ze swoimi prośbami 
oraz Via Dolorosa – droga męki krzyżowej Chrystusa i Bazylika 
Grobu Świętego, stojąca na miejscu Jego ukrzyżowania, pogrzebania 
i zmartwychwstania. Pielgrzymi pochylają głowy, klęczą, dotykają 
kamiennych płyt i całują wapienne ściany Golgoty, kamień, którym 
zatarasowano grób Jezusa… A obok tłum, gwar, pośpiech, rozgardiasz 
wschodniego bazaru, nawoływania sprzedawców, oferujących różańce 
i szafran, menory i chałwę…

18.30             Kolacja w hotelu

Poniedziałek, 23 marca

Wprowadzenie i życie przedwojenne

8.15-9.00     Wprowadzenie do seminarium – Orit Margaliot, Alex   
Dancyg, ISHS (Międzynarodowa Szkoła Nauczania o 
Holokauście), Yad Vashem

9.00-10.00    Wyjątkowe i uniwersalne aspekty Holokaustu – prof. 
Yehuda Bauer, Yad Vashem TS

 Zagłada zmieniła język – pierwotnie, z hebrajskiego shoah znaczyło 
zniszczenia dokonane siłami natury. Skala i totalność Holokaustu są 
bezprecedensowe. Dotknął wszystkich Żydów, w całej Europie i trwał 
do ostatniej chwili wojny. Zdumienie budzą wyrafinowane metody 
stosowane przez wyrafinowany, słynący z wysokiego poziomu kultury, 
naród niemiecki w połowie XX wieku, wieku uznawanego jako czas 
wyjątkowego progresu ludzkiej myśli. Jak rozszyfrować mechanizm 
tworzenia morderców? Czy każdy z nas może poczuć się bogiem?

10.15-11.45  Podstawowe pojęcia judaizmu – Rabin dr Pessach                 
Schindler TS

Podstawą judaizmu jest przekonanie o wyjątkowej wartości życia. 
Na swoich wyznawców nakłada szereg obowiązków, daje wiele 
szczegółowych wskazówek, jak żyć zgodnie z boskimi ideałami. 
Wyprowadzone są z Tory. 248 z nich to nakazy (micwot ase), a 365 
to zakazy (micwot lo taase). Liczby te mają swoją symbolikę: 248 
to według tradycji liczba kości w ludzkim ciele, a 365 jest liczbą 
dni w roku. Dotyczą one różnych sfer ludzkiego istnienia. Jednym z 
pierwszych jest nakaz uczenia się – studiowania Tory, poznawania 
prawa religijnego, zgłębiania wiedzy o świecie. Pożywienie może być 
przyrządzone ze zwierząt przeżuwających parzystokopytnych (nie 
wolno na przykład jeść królików) albo z ryb, mających łuski i płetwy 
(odpada na przykład węgorz). Obowiązkowa w ubiorze mężczyzn 
jest między innymi jarmułka – przykrywanie nią głowy pozwala 
wciąż pamiętać, że jest się w cieniu Boga. Religijny Żyd rozwija swą 
duchowość, modląc się trzy razy dziennie – około 15 minut rano, w 
południe i wieczór po około 10 minut. Religia zabrania jakichkolwiek 
fizycznych kontaktów przed ślubem (niedopuszczalne jest nawet 
trzymanie się za ręce), natomiast mężowi nakazuje karmić żonę, 
kupować jej biżuterię i spełniać wymagania seksualne. W biznesie 
obowiązuje uczciwość, pomaganie biednym i nakaz przekazywania 
pieniędzy na szlachetne cele.

12.00-13.30   Wkład polskich Żydów do żydowskiej tradycji i religii    
– Alex Dancyg, ISHS, Yad Vashem 

Święto Kuczek (Sukot). Upamiętnia 40-letnią wędrówkę po pustyni 
po wyjściu z Egiptu, podczas której Żydzi mieszkali w namiotach. 
Święto, obchodzone na przełomie września i października, trwa 7 dni 
i zawiera w sobie elementy radosnego świętowania zbioru plonów. 
Przez 7 dni Izraelici mieszkają w specjalnie na tę okazję zbudowanych 
szałasach ozdobionych zielenią. W siódmym dniu odmawia się w sy-
nagodze modlitwy dziękczynne za dar Tory, a wieczorem w tanecznym 
korowodzie obnosi się jej zwoje wokół świątyni. Tak nakazuje Szulchan 
Aruch – podstawowy kodeks prawa żydowskiego.

Wyobraźcie sobie to święto w polskim klimacie. W październiku, 
pod gołym niebem? 

22 marca – 4 kwietnia 2009 roku

Relacje uczestników wizyty w Yad Vashem (Izrael - Jerozolima)

Uczestnicy szkolenia na Wzgórzu Jaffo w Tel-Awiwie
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Stąd przyzwolenie na altanę albo ganek w naszych warunkach. 
Stosowne uzupełnienie, swoiste dopasowanie reguł Szulchan 
Aruch, zwane Mappa (obrus) opracował krakowski rabin Mojżesz 
Isserles.

    
14.15-16.00 Zwiedzanie studyjne terenu Instytutu Yad Vashem wraz  

z Doliną Gmin – Orit Margaliot, ISHS, Yad Vashem
16.15-17.00 Prezentacja ruchomej jednostki edukacyjnej poświęconej 

Polsce i polskim Żydom przed Holokaustem – warsztat 
przeznaczony dla liceów – Orit Margaliot, ISHS, Yad 
Vashem TS

17.00-19.00 Zwiedzanie okolic Jerozolimy – Chanukowe święto 
świateł – Orit Margaliot

Wtorek, 24 marca 

Pedagogiczne aspekty 
nauczania o Holokauście

8.30-10.00 Filozofia edukacyjna Międzynarodowej Szkoły Na-
uczania o Holokauście oraz Instytutu Yad Vashem 
– Shulamit Imber, dyrektor pedagogiczny ISHS, Yad 
Vashem TS

Idea nauczania w Międzynarodowej Szkole Nauczania o Holokauście 
opiera się zasadniczo na dwóch założeniach. Po pierwsze zakłada, że 
wiedzę o Zagładzie może poznawać już 5-, 6-letnie dziecko, bo w takim 
wieku stawia ono pytania i nawet najtrudniejsze z nich nie mogą pozo-
stać bez odpowiedzi. Problemy związane z dramatycznymi dziejami 
Żydów w połowie XX wieku wprowadzane są przez doświadczenia 
z dziejów rodzin, potem poszerzane o dzieje wspólnoty narodowej, a 
więc wiedzę o losach Żydów w różnych krajach, natomiast pełniejszy 
kurs historyczny wpisany jest w program nauczania w liceum. Po drugie 
podkreśla się niewystarczalność słów do opisu dramatyzmu żydow-
skiego doświadczenia. Stąd podkreślanie roli interdyscyplinarności i 
posługiwania się filmem, obrazem. 

Bardzo mocno eksponuje się potrzebę mówienia nie tyle o śmierci, 
co o dylematach moralnych, ludzkich postawach i emocjach.

10.30-11.15 Wizyta w archiwum i bibliotece Instytutu Yad Vashem 
– Bogna Pawlisz, archiwum Yad Vashem TS

11.15-12.00 Wizyta w Centrum Pedagogicznym – Merav Yizrael, 
Centrum Pedagogiczne, ISHS, Yad Vashem  TS

13.00-14.30 Podejście edukacyjne dostosowane do wieku uczniów 
– demonstracja dwóch jednostek edukacyjnych – Shira 
Magen, ISHS, Yad Vashem TS

15.00-15.30 Zastosowanie strony internetowej Yad Vashem w celach 
edukacyjnych – Tamara Wassner, ISHS, Yad Vashem  
TS 

15.35 Wyjazd do Tel-Awiwu

W kwietniu tego roku Tel-Awiw uroczyście obchodził 100-lecie 
swego istnienia. Założony został przez Żydów z Jafy. To młode miasto, 
w którego obrazie dominują ciągnące się wzdłuż plaży Morza Śród-
ziemnego luksusowe hotele. Traktowane jest jako centrum, przede 
wszystkim kulturalne Izraela. Jego nazwa znaczy Wzgórze Wiosny 
i taki nastrój odczuwa się w mieście. W szabatową noc tańczy się na 
plaży i do północy można robić zakupy. 

Stara Jafa – dziś dzielnica Tel-Awiwu – to najstarszy port świata, nie-
zwykle malownicze miejsce z pięknie utrzymaną zielenią, labiryntem 
uliczek, licznymi galeriami, antykwariatami, pchlim targiem.

22.30 Wyjazd z Tel-Awiwu do Jerozolimy
   

Środa,  25 marca

W cieniu prześladowań

8.30-8.45 Wprowadzenie
8.45-10.15 Różnorodność żydowskich tożsamości w Polsce w 

okresie międzywojennym –Karol-Yaron Becker, Instytut 
Polski w Tel-Awiwie

W Polsce przed II wojną światową żyło około 3,5 mln Żydów. Ad-
resowana do nich prasa wychodziła w trzech językach: w hebrajskim, 
jidysz i po polsku. Jidysz to język Żydów, który rozwijał się na bazie 
średniowiecznych dialektów niemieckich. Posługiwano się nim dość 
powszechnie, choć w warstwach bogatych uznawano go za plebejski, 
małomiasteczkowy. To jednak język, w którym tworzyli klasycy 
literatury żydowskiej – urodzony w Zamościu Icchak Lejb Perec czy 
pochodzący z okolic Nowego Dworu Mazowieckiego laureat Nagrody 
Nobla Isaac Singer.

Zdumiewające są losy hebrajskiego. To język antyczny, którym 
posługiwano się w starożytnym Izraelu. Zaczął jednak wychodzić z 
użycia i stał się w zasadzie językiem martwym. W okresie haskali – 
żydowskiego oświecenia – zwrócono na niego uwagę i pod koniec 
XIX wieku język zaczął ożywać! Powstała jego nowoczesna wersja i 
obecnie jest w Izraelu językiem urzędowym.

Językiem polskim Żydzi zaczęli się posługiwać stosunkowo późno, 
w drugiej połowie XIX wieku. W okresie międzywojennym około 10 
procent Żydów traktuje polszczyznę jako język własny, przy czym 
jest to grono dość wpływowe, zamożne i wykształcone. Ocenia się, że 
przed 1939 rokiem około 25 procent Żydów kulturowo było Polakami. 
Warto pamiętać, że do dziś polskie dzieci uczą się języka z wierszy 
autorów – Żydów: Juliana Tuwima, Jana Brzechwy.

10.45-12.15 Od antysemityzmu do ideologii nazistowskiej – dr Ieal 
Nidam-Orvieto, ISHS, Yad Vashem TS

Po okresie walk i zburzeniu przez Rzymian Drugiej Świątyni w 
70 roku n.e. w stosunkach chrześcijańsko-żydowskich dominowała 
poprawność. Nowa fala prześladowań pojawiła się w okresie wypraw 
krzyżowych, a później związana była z rozbudzaniem się w Europie 
poczucia tożsamości narodowej i radykalizacji Kościoła w okresie 
reformacji. „Nowe otwarcie” na Żydów idzie w parze z kolonizacją 
(np. nie mogą mieszkać we Francji, lecz są tolerowani w prowincjach 
francuskich) i oświeceniową demokratyzacją stosunków, a te idee za 
sprawą Napoleona przenoszą się do całej Europy.

Pod Ścianą Płaczu
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Wielka fala antysemityzmu napłynęła po koniec XIX wieku i szła w 
parze z ruchem antykapitalistycznym. Opadła na początku XX wieku, 
a jej swoistym znakiem była afera Dreyfusa. 

Po I wojnie światowej antysemityzm silnie wzrasta w Niemczech, 
choć interesujące jest szersze zjawisko ewolucji – od filosemityzmu 
do antysemityzmu, które na przykład można prześledzić w poglądach 
samego Adolfa Hitlera.

12.45-14.15 Prześladowania Żydów w nazistowskich Niemczech w 
latach 1933-39 i żydowska reakcja – dr Simcha Epstein, 
Uniwersytet Hebrajski TS

15.15-17.00 Antysemityzm i nietolerancja – warsztat przeznaczony 
dla liceów – Shira Magen, ISHS, Yad Vashem TS

20.00-22.00    Ludowe tańce izraelskie – Yehuda Ben-Harush

Czwartek,  26 marca

W cieniu prześladowań

8.30-10.00 Getta w Europie Wschodniej – wewnętrzna struktura i 
administracja – dr Chavi Dryfus, Uniwersytet Hebrajski 
TS

Po dziś dzień wiele dyskusji wywołuje Judenrat – wprowadzona 
przez nazistów forma sprawowania władzy w gettach przez przywód-
ców żydowskich. Jest synonimem złego sprawowania władzy, choć jego 
członkowie znajdowali się w paradoksalnej sytuacji: chcieli pomagać 
Żydom, służyli hitlerowskim Niemcom.Sposoby zarządzania gettami 
były tak różne, jak ich żydowscy przywódcy. W Łodzi, Chaim Rum-
kowski mówił: Mam kopalnię złota, myśląc o 40 tysiącach rąk do pracy. 
Wydawało się, że to świetna karta przetargowa, więc uszczelniono getto, 
a Rumkowski despotycznie nim zarządzał, dbając o ludzi. W Warsza-
wie, Adam Czerniaków, wierząc w ekonomię liberalną, zrezygnował z 
organizacji gospodarki w getcie, przyzwolił na szmuglowanie. Różne 
postawy nie wpłynęły na śmiertelność w gettach – z głodu zmarło tam 
po około 20 procent ludzi.

10.30-10.45 Wprowadzenie
10.45-11.45 Życie codzienne w Getcie Warszawskim – warsztat 

przeznaczony dla gimnazjów i liceów – Lea Roshkovsky, 
ISHS, Yad Vashem  TS

12.45-14.45 Zwiedzanie Nowego Muzeum Historycznego – część 
I – Ewa Lutkiewicz, Yad Vashem

15.15-17.00 Zwiedzanie Instytutu Yad Vashem – wizyta w synagodze, 
Centrum Nauczania oraz Muzem Sztuki – Orit Marga-
liot, ISHS, Yad Vashem TS 

19.30-21.00 Tożsamości w społeczeństwie izraelskim – Karol-Yaron 
Becker, Instytut Polski w Tel-Awiwie

Piątek,  27 marca

7.30-15.00 Wycieczka na południe – Masada, Morze Martwe – Ra-
chel Kuferberg

Południe Izraela to pustynia Negew. Jej wspaniałe układy skalne 
przypominają kaniony Kolorado. Na północno-wschodnim brzegu 
pustyni znajdują się dwa wyjątkowe miejsca. Jedno z nich to Masa-
da – wzgórze o niemal pionowych ścianach. Zwane jest Izraelskimi 
Termopilami. Król Herod wzniósł tam wspaniały kompleks pałaco-
wo-obronny, ułożony na trzech poziomach, z wyjątkowymi łaźniami 
i wykutymi w skale ogromnymi zbiornikami na wodę i oliwę. Ruiny 
fortecy i dziś wywierają wielkie wrażenie. W I wieku naszej ery, w 
dobie żydowskiego powstania przeciw Rzymowi, tu najdłużej trwali 
powstańcy. Po trzech latach oblężenia 967 obrońców Masady popełniło 
samobójstwo. Ocalały dwie kobiety i pięcioro dzieci – to ich relacja 
została zapisana w dziele Józefa Flawiusza. Młodzi izraelscy żołnierze 
składają w ruinach fortecy przysięgę wierności, recytując: Masada 
nigdy więcej nie padnie.

Zupełnie inne są źródła atrakcyjności drugiego z tych miejsc. 
Morze Martwe – miejsce, które jest najniższą depresją Ziemi (418 
m p.p.m.), miejsce pozbawione życia (żadnych roślin, żadnych ryb, 
tylko jakieś formy bakterii). Nie ma mowy o kąpieli – kropla wody 
może bez mała wypalić wzrok, zasolenie jest tak duże, że trudno 
się zanurzyć i raczej leży się na powierzchni niż pływa. Tempera-
tura około 40 stopni C. I woda, i błotne osady podobno są dobre 
na wszystkie schorzenia – serce, astmę, choroby skóry. Kosmetyki 
produkowane na minerałach z Morza Martwego cieszą się wyjątkowo 
dobrą opinią. 

16.00 Powitanie szabatu („Kabalat Shabbat”). Wizyta w sy-
nagodze na wieczornej uroczystości, kolacja szabatowa 
– Alex Dancyg i Orit Margaliot

Sobota,  28 marca

7.30-19.00 Wycieczka na północ (Galilea) – Rachel Kuferberg

Galilea to wielka izraelska dolina, z doskonałym klimatem, stosunko-
wo bogatą roślinnością, obszar, gdzie można na przykład obserwować 
bociany, gdy wiosną wracają z Afryki do Europy. Centrum doliny zaj-
muje Jezioro Galilejskie, zwane także Morzem Tyberiadzkim. Stanowi 
wyjątkowo znaczący dla całego państwa zbiornik wodny, jest także 
atrakcyjnym miejscem wypoczynku.

Galilea to kraj Chrystusa. Tu znajduje się Nazaret. Bazylika Zwia-
stowania z Grotą Zwiastowania, miejscem, gdzie Maryja usłyszała 
pamiętne: Poczniesz i porodzisz… Kopuła kościoła ma kształt lilii, 
żebrowe wsporniki układają się w literę M, a witraże i wspaniałe 
freski przedstawiają Madonnę. Tu znajduje się Kafarnaum. W domu 
św. Piotra Jezus mieszkał kilka lat, w mieście nauczał; stąd wywo-
dzi się kilku apostołów, tu miały miejsce cuda. Jeden z pierwszych 
zdarzył się parę kilometrów obok, w Ein Szewa, gdzie Chrystus 
rozmnożył chleb i ryby. Tu znajduje się Kana Galilejska, Góra 
Tabor, Góra Błogosławieństw z pięknym kościołem, zbudowanym 
na miejscu, skąd Jezus wygłaszał swoje nauki, między innymi tę 
zapisaną przez św. Mateusza jako Kazanie na Górze. W Jordanie, 
dopływie Jeziora Galilejskiego, chrzcił Jezusa i innych Żydów Jan 
Chrzciciel…

Niedziela,  29 marca

8.00-10.30 Msza święta

Świat obozów

10.30-11.00 Wprowadzenie
11.00-12.30 Operacja Barbarossa i Einsatzgruppen – zniszczenie 

rosyjskich Żydów –  dr Irit Abramski, ISHS, Yad Vashem  
TS  

13.30-15.00 Ostateczne rozwiązanie – Ephrat Balberg, ISHS, Yad 
Vashem   TS

15.20-16.30  Jak to było możliwe z ludzkiego punktu widzenia? 
Studium na temat sprawców w czasie Holokaustu 
– warsztat dla liceów – Daniel Rozenga, ISHS, Yad 
Vashem TS

16.45-18.00  Obserwatorzy (bystanders) – dyskusja – Ephrat Balberg, 
ISHS, Yad Vashem TS

  
Poniedziałek, 30 marca

Obserwatorzy, ratujący i historia

8.30-10.00 Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata – Irena Steinfeld, 
Dyrektor Departamentu Sprawiedliwych Wśród Naro-
dów Świata, Yad Vashem  TS

Relacje uczestników wizyty w Yad Vashem
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Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata to najwyższe izraelskie 
odznaczenie cywilne nadawane nie-Żydom za ratowanie Żydów, przy-
znawane przez Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu 
Yad Vashem. Wśród Sprawiedliwych są ludzie różnych narodów (na 
przykład jeden Wietnamczyk), o różnych poglądach, różnych religiach, 
zawodach… Ten tytuł ma ponad 6 tysięcy Polaków. Bardzo starannie 
analizuje się każdy przypadek. Procedura przyznawania odznaczenia 
trwa przeciętnie 2 – 3 lata. Zdarzają się dłuższe procesy, np. kiedy 
chodziło o Oskara Schindlera, niemieckiego przemysłowca, którego 
losy stały się podstawą świetnego filmu Stevena Spielberga, trwało to 
9 lat; badano przede wszystkim, czy ratowanie życia Żydów nie wią-
zało się z zyskiem, bo jednym z podstawowych kryteriów przyznania 
tytułu jest bezinteresowność działań. Długi czas w trakcie uroczystości 
nadawania tytułu, związanego z nim medalu i dyplomu, Sprawiedliwi 
sadzili drzewko w Ogrodzie Sprawiedliwych. Obecnie ich nazwiska 
zapisuje się na specjalnych tablicach.

10.30-12.00 Auschwitz Album – rodzina Lilly Jacob – obrazy historii 
– warsztat wokół albumu przeznaczony dla liceów – Orit 
Margaliot, Yad Vashem  TS

12.45-14.45 Zwiedzanie Nowego Muzeum Historycznego wraz z 
Salą Imion – część II – Ewa Lutkiewicz, Yad Vashem

15.15-16.30 Stosunki polsko-żydowskie – prof. Izrael Gutman, kon-
sultant naukowy Międzynarodowego Instytutu Badań 
nad Holokaustem, Yad Vashem

Wtorek,  31 marca

Ocaleni z Holokaustu, 
pamięć i społeczeństwo Izraela

8.30-9.30 Praca z relacjami ocalałych w klasie – dyskusja – Lea 
Roshkovsky, ISHS, Yad Vashem TS

10.00-12.15 Jak pracować z ocalałymi z Holokaustu w klasie? – 
Moshe Bender, Sima i Aharon Zolti, Genya i Nachom 
Manor

Moshe Bender urodził się w 1932 roku koło Łodzi. Swoje wojenne 
doświadczenia opowiadał bardzo prosto, pozornie bez emocji. Mówił o 
niepokornym ojcu, który nie poddał się rozkazom i nie pozwolił rodzinie 
iść do getta, o starszym bracie, który wciąż nie umie sobie wybaczyć, 
że za słabo ściskał młodszego za rękę, pozwolił mu się wyrwać i zgu-
bić, o dramacie siostry opiekującej się noworodkiem… Przejmująca, 
uświadamiająca ograniczenia wyobraźni była jego refleksja o tym, że 
kiedy sam jako kilkulatek wędrował od wsi do wsi, w zasadzie nie bywał 
głodny – potajemnie, ale raczej z życzliwością karmiono go, dawano 
chleb. Nikt mu jednak nie zaproponował, żeby został na noc…

13.15-14.15 „Powrót do życia” – edukacyjny warsztat na temat 
wyzwolenia przeznaczony dla liceów – Orit Margaliot, 
ISHS, Yad Vashem  TS

14.45-16.15 „Oto rozmaryn – to dla pamięci” – Tamara Wassner, 
ISHS, Yad Vashem TS

20.00-22.00 Izraelska scena polityczna – Sever Plotsker, dziennikarz 
gazety „Haaretz”

Środa,  1 kwietnia

Między Izraelem a Polską 
– dyskusja o sprawach edukacyjnych

11.15-12.45 Społeczeństwo Izraela a Holokaust – Alex Dancyg
13.45-15.15 Dyskusja panelowa – oprowadzenie po Polsce – spo-

tkanie z izraelskimi przewodnikami grup izraelskich po 
Polsce TS

Bardzo ciekawe spotkanie! Co jest najbardziej zdumiewające dla 
grup izraelskiej młodzieży przybywającej do Polski? W Polsce jest 
zielono i jest woda (!). Zwiedzanie miejsc ważnych dla żydowskiej 
pamięci odbywa się z inicjatywy szkół, a uczestnicy wycieczek sami 
pokrywają ich koszt. 

15.30-17.00 Indywidualne prezentacje uczestników seminarium oraz 
dyskusja z pracownikami Instytutu Yad Vashem

Czwartek,  2 kwietnia

8.30-10.00 Góra Herzla – Orit Margaliot, ISHS,Yad Vashem  TS

Teodor Herzl urodził się w Budapeszcie. W jego życiowej historii 
mocno zaznaczyła się kwestia narodowej tożsamości i wrażliwość na 
postawy antysemickie. Zdobył uznanie jako dziennikarz, a po sprawie 
Dreyfusa opublikował artykuł „Państwo żydowskie”, stając się ojcem 
syjonizmu – ruchu politycznego, zachęcającego Żydów do powrotu 
do Palestyny i rozwiązania żydowskich problemów przez utworze-
nie odrębnego państwa. Jest narodowym bohaterem i kiedy powstał 
Izrael prochy Herzla przewieziono z Wielkiej Brytanii i uroczyście 
pochowano na jednym ze wzgórz Jerozolimy, gdzie dziś znajduje się 
narodowy cmentarz, porównywalny z polskimi Powązkami. Tu na 
przykład spoczywa Golda Meir. Ważnym miejscem na Górze Herzla 
jest pomnik Ku Czci Żołnierzy Żydowskich Służących w Szeregach 
Armii Polskich.

 
10.30-12.30  Użycie filmów w edukacji o Holokauście – wizyta w 

Centrum Wizualnym – Orit Margaliot, ISHS,Yad Vashem  
ST

13.30-15.00 Zaprzeczanie Holokaustu – warsztat – Shira Magen, 
ISHS, Yad Vashem TS

15.30-17.00 Sesja podsumowująca  TS
19.00-21.00 Kolacja pożegnalna w restauracji Shipoday Ha-gefen 

Piątek, 3 kwietnia

2.30  Wyjazd na lotnisko Ben Gubiona w Tel-Awiwie
6.00 Wylot z Izraela do Polski

Na podstawie własnych notatek, doświadczeń i wrażeń, 
według subiektywnego wyboru, opracowała:

Elżbieta Waszkuć
Zespół Szkół Ekonomicznych 
im. M. Kopernika w Kielcach,

SODMiDN w Kielcach

Widok na Jerozolimę – w centrum meczet Al-Aksa
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MINIATURY JEROZOLIMSKIE 
– YAD VASHEM I

na śliskim bruku
w Jerozolimie

w słońcu
łez białych jak kamienie

Góry Oliwnej
słucham śpiewu muezzina

wokół mnie
kolory kolory kolory

Krzysztof Nurkowski

Po czterech godzinach lotu samolot skręca 
w lewo i podchodzi do lądowania. Przez 

okienko widać Morze Śródziemne i majestatyczne 
wieżowce Tel-Awiwu. Jeszcze chwila i maszyna 
kołuje na lotnisku imienia Ben Guriona. Czwarta 
nad ranem, ale ciekawość świata zagłusza sen. 
Widzę palmy, trochę drzew, których nie potrafię 
nazwać, a nosem chwytam dziwny zapach, jakby 
jakiejś orientalnej przyprawy. 

Na lotnisku pustki, ale przecież to prawie śro-
dek nocy. Wita nas Aleks, Żyd, którego poznałem 
jesienią w Kielcach. Nie ma pejsów, ani kipy 
na głowie. W dodatku jest ateistą. Myślałem, że 
wszyscy Żydzi są religijni. Widocznie to tylko 
stereotyp. Jedziemy autokarem do hotelu w Je-
rozolimie. Po godzinie docieramy do Świętego 
Miasta. Zakwaterowanie, śniadanie i znowu w 
drogę. Jedziemy na rekonesans śladami Jezusa 
Chrystusa. Jerozolima zdążyła już wybudzić się 
ze snu. Z okien autokaru strzelają flesze. Chwy-
tamy obiektywem niemal wszystko, co się rusza. 
Najciekawsze zdjęcia to te, na których udało się 
uchwycić ortodoksyjnego Żyda, w chałacie, ka-
peluszu i długimi pejsami. Teraz wiem, że jestem 
w Izraelu. Jedziemy ulicą leżącą w dzielnicy 
ortodoksów. Tu mieszkają tacy Żydzi, których 
widziałem tylko na przedwojennych zdjęciach. 
Do dzielnicy ortodoksów nie ma wstępu w sza-
bas i inne żydowskie święta. Głównym zajęciem 
pobożnego Żyda jest modlitwa. Nie ma on czasu 
na pracę zarobkową. Utrzymuje się z dotacji, 
jakie otrzymuje na dzieci. Jeśli brakuje pieniędzy 
na życie, do pracy idzie żona. Na ulicach widać 
młode Żydówki z gromadą dzieci. Dzieci, jak 
się okazuje, tu, w Izraelu, to nie tylko sposób na 
życie, ale również na przeżycie. Żydzi z Arabami 
prowadzą tu istną „wojnę na macice”. Jedni i 
drudzy mają liczne rodziny, szczególnie widać 
to w Jerozolimie i najbliższej okolicy.

Docieramy do starego miasta w pobliże Ściany 
Płaczu, nazywanej tu Western Wall. Coraz wię-
cej pobożnych Żydów. Niestety, kiedy widzą 
wycelowane w siebie obiektywy, zasłaniają 
twarz, skręcają lub machają rękami, okazując 
niezadowolenie. Z ukrycia, z zaskoczenia robi-
my kilka fotek. Jeszcze tylko kontrolne bramki 
i wychodzimy na centralny plac. Jest Ściana, a 
przed nią Żydzi i turyści, tacy jak my, z całego 
świata. Oddzielny sektor dla kobiet i mężczyzn. 
Obowiązkowo, przed wejściem pod Ścianę, 

IZRaEl OKIEm POlaKa

zakładamy na głowy kipy (jarmułki), które leżą 
w specjalnym koszu. Kręcimy się wśród orto-
doksyjnych Żydów. Niektórzy z nich, niczym w 
transie, oddają się modlitwie, inni toczą religijne 
dysputy. Teraz już wiem, jak wygląda kiwający 
się Żyd. Ich gorliwość religijna jest niesamowita. 
Można odnieść wrażenie, że modlą się całym 
ciałem. Ci, którzy zakończyli modlitwy i od-
chodzą od Ściany, chętnie wyciągają z kieszeni 
telefony komórkowe i papierosy. Myślałem, że 
ortodoksyjni Żydzi odrzucają uciechy współ-
czesnego świata. Po placu kręci się duża grupa 
uzbrojonych w broń maszynową żołnierzy. Ci, 
w przeciwieństwie do ortodoksyjnych Żydów, 
chętnie pozują do zdjęć. Ruszamy dalej, w stronę 
drogi krzyżowej. Wyobrażałem ją sobie jakoś 
inaczej. Ta jest wąska, pełna arabskich sklepów 
z różnościami. Arabowie krzykiem zachęcają nas 
do zakupów. Większość z nas nie ma ochoty na 
robienie interesów w miejscu, po którym szedł 
na Golgotę Chrystus. Jerozolima przepełniona 
jest religią. Nad Ścianą Płaczu góruje kopuła 
meczetu. Kościoły katolickie przeplatają się z 
cerkwiami prawosławnymi i synagogami. Nie 
widać jednak żadnych konfliktów. Może ci 
uzbrojeni żołnierze stoją na straży tolerancji 

religijnej? A może to magia tego miejsca łagodzi 
obyczaje?

Po kilku dniach pobytu w Jerozolimie Żydzi 
zabierają nas na wycieczkę do Tel- Awiwu, admi-
nistracyjnej stolicy Izraela. Co ciekawe, budynek 
Knesetu (parlamentu) stoi w Jerozolimie, tak jak 
większość ministerstw. Aby nie drażnić Arabów, 
Żydzi ustanowili stolicę w Tel-Awiwie. Tu, w 
stolicy, trudno odnaleźć w tłumie ortodoksyjnego 
Żyda. Niewielu napotkanych nosi kipy. Za to 
pełno młodych, uśmiechniętych ludzi w krótkich 
spodenkach, spódnicach mini, bluzkach z dekol-
tami, puby wypełnione po brzegi, wieżowce, 
hotele, niczym w USA.

Izrael jest krajem bardzo zróżnicowanym. 
Od pobożnej Jerozolimy – po zeświecczony 
Tel-Awiw. Od zielonej północy – po pustynne 
południe. Od białego – po czarnego Żyda. 
Wszystko w jednym kraju, w którym obraz 
uzbrojonej w broń maszynową dziewczyny  jest 
chlebem powszednim. W kraju, w którym każdy 
dzień przynosi niepewność jutra.

Dariusz Kubalski
Zespół Szkół – Publiczne Gimnazjum nr 2

w Staszowie

Na ulicy w Jerozolimie
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Instytut… Z tym 
słowem kojarzy 

się potężny budynek, 
mający charakter 
biurowca. Yad Va-
shem tym nie jest! To 
usytuowany na Har 
Hazikaron (Wzgórzu 
Pamięci) w Jerozoli-
mie i rozciągający się 
na obszarze 45 akrów 
(ponad 20 hektarów) 
kompleks, na który 
składa się wiele bu-
dynków i miejsc o 
różnym charakterze.

Nazwa,  metafo-
rycznie odnosząca się 
do sześciu milionów, 
często bezimiennych, 
żydowskich  of ia r 
Holokaustu, oznacza 
„miejsce i imię” albo, 
w niektórych tłumacze-
niach, „pomnik i imię” 
i zaczerpnięta jest z 
Księgi Izajasza (Iz 56, 5): „…dam [im] miejsce 
w moim domu i w moich murach oraz imię 
lepsze od synów i córek, dam im imię wieczyste 
i niezniszczalne…”. Wielki pomnik, oficjalnie 
nazywający się: Instytut Pamięci Męczenników 
i Bohaterów Holocaustu Yad Cashem, powstał 
na mocy Ustawy o Pamięci, przyjętej w 1953 
roku przez izraelski parlament Kneset.

Cały obszar Yad Vashem to wielki ogród. 
Tworzą go drzewa posadzone przez tych, którym 
nadano tytuł Sprawiedliwych Wśród Narodów 
Świata – nie-Żydów, którzy ratowali Żydów 
w czasie Holokaustu, ryzykując własne życie. 
Obok drzewek wbito w ziemię tabliczki, na któ-
rych zapisano nazwiska Sprawiedliwych i pań-
stwa, które reprezentują. Z uwagą szukaliśmy 

byliśmy w yad vashem... 
nazwisk Polaków, wśród których jest najwięcej 
osób z takim tytułem, zatrzymując się przy 
drzewku posadzonym na przykład przez Irenę 
Sendlerową, Władysława Bartoszewskiego 
czy Jana Karskiego. Od roku 1999, ze względu 
na brak miejsca, nazwiska umieszczane są na 
specjalnej ścianie pamiątkowej.

Istotną częścią Instytutu jest Centrum Edu-
kacyjne. W jego przygotowanych na seminaria 
i wykłady salach mieliśmy zajęcia. Z pewnym 
zaciekawieniem przyglądaliśmy się licznym 
grupom ludzi w różnym wieku, którzy praco-
wali w pomieszczeniach obok nas. Niektórzy 
z naszego seminarium wiele godzin spędzili w 
sąsiadującym z częścią edukacyjną Archiwum 
Yad Vashem, poszukując konkretnych materia-
łów źródłowych.

podniesie głowę do góry, patrzy na niezli-
czone twarze pomordowanych. Kiedy głowę 
opuści i popatrzy w dół – zobaczy odbicie 
tych twarzy w lustrze wody, znajdującej się 
na środku Sali. Oryginalność rozwiązania, 
wymowa zastosowanego pomysłu są napraw-
dę poruszające!

Wyjątkowo ciekawą architektonicznie kon-
cepcję zastosowano przy wyjściu z Muzeum: 
jego betonowe ściany rozchylają się i z mroku 
wychodzimy na wspaniałą, przesyconą słoń-
cem panoramę Jerozolimy.

Nietypowych, wywołujących duże emocje 
miejsc jest w Yad Vashem wiele. Na przykład 
Dolina Gmin (Doliny Zabitych Wspólnot). To 
labirynt ogromnych bloków skalnych, podobno 
z lotu ptaka przypominających mapę Europy. 

Na olbrzymich kamie-
niach wyryto nazwy 
miast i miejscowości, 
w których przed wojną 
mieszkały wspólno-
ty żydowskie. Wiel-
kość i głębokość liter 
tych nazw odpowiada 
wielkości wspólnot. 
„Kielce” są wyryte 
olbrzymimi, głębokimi 
pociągnięciami rylca.

Na terenie Yad Va-
shem znajduje się kil-
kanaście mniejszych 
i większych pomni-
ków, poświęconych 
m.in. zamordowanym 
w czasie Holokaustu 
dzieciom, żydowskim 
partyzantom i żołnie-
rzom oraz Januszo-
wi Korczakowi. Jest 
wśród nich zwracają-
ce naszą uwagę drze-
wo, którego konary 
i gałęzie utworzono 
z ciętych z metalu 

postaci ludzkich, trzymających się za ręce i 
nogi. Trudno wyobrazić sobie lepszy sposób 
pokazania znaczenia ludzkiej solidarności! 
Jeden z pomników to urwany wiadukt kolejo-
wy, na którym stoi towarowy wagon, służący 
w czasie II wojny światowej do przewożenia 
Żydów do obozów zagłady. To dar polskiego 
rządu, przekazany przez prezydenta Aleksan-
dra Kwaśniewskiego.

 Galerie sztuki, biblioteka, centrum multime-
dialne, synagoga… Yad Vashem jest zdumie-
wającym i poruszającym Instytutem.

Elżbieta Waszkuć
Zespół Szkół Ekonomicznych
im. M. Kopernika w Kielcach,

SODMiDN w Kielcach

Poruszeni byliśmy Nowym Muzeum Hi-
storycznym. To ogromny budynek, mający 
w przekroju kształt trójkąta. Jego szczyt jest 
oszklony i zwiedzającym towarzyszy smuga 
naturalnego światła. Ekspozycja zatopiona 
jest w półmroku, a składają się na nią różno-
rodne, nowocześnie prezentowane archiwalia. 
Robią wrażenie wielkie banery, telebimy, sale, 
do których przeniesiono oryginalne eksponaty 
i odtwarzano konkretne miejsca, na przykład 
fragment ulicy z warszawskiego getta. Wy-
jątkowe wrażenie wywiera Sala Imion. To 
ogromne pomieszczenie w kształcie rotundy. 
Na obniżonym, kopulastym suficie umiesz-
czono liczne, na ogół portretowe zdjęcia 
ofiar Holokaustu. Kiedy więc zwiedzający 

Sala Imion – zdjęcia ofiar Holokaustu

MINIATURY JEROZOLIMSKIE 
– YAD VASHEM I

zagłodzeni wygnani uduszeni
są jak żywi

na wyciągnięcie ręki
z chlebem

widzę ich niewidzialne twarze
spoglądam w ich niewidoczne oczy

spacerujemy po ścieżkach pamięci
bacznie obserwowani przez

jaszczurkę
która nieruchomo patrzy na nas

wszak dwunożnym się nie ufa
od neolitu

Krzysztof Nurkowski
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Mea Sharim
w biało-czarnych kolorach

Schulz Witkacy i Lechoń
chodzą po ulicach

ktoś zatrzymał się pisze w małym notesie
ktoś się modli na ulicy

trzymając książkę
świat chasydów

magiczny owoc w ręku
dostępny

szukam sklepu starego Szmula
z cynamonami

Krzysztof Nurkowski

Zgłaszając się we wrześniu 2008 roku do 
udziału w projekcie ŚCDN w Kielcach na 

temat: „Polacy i Żydzi – wczoraj, dziś i jutro”, 
nie przeczuwałam, że przeżyję największą, jak 
dotąd, przygodę życia. Pokłosiem tego projektu 
był bowiem wyjazd na seminarium dla polskich 
edukatorów, które odbywać się miało w Izra-
elu. Miałam to szczęście, że znalazłam się w 
20-osobowej grupie, która miała zgłębiać swe 
wiadomości na temat Holokaustu w ojczyźnie 
tych, których Holokaust głównie dotknął.

Seminarium trwało od 22 marca do 4 kwietnia 
2009 r. Zajęcia odbywały się w Yad Vashem w 
Jerozolimie. To czas bardzo owocny. Lekcja 
historii, której tam dotknęliśmy, w niczym nie 
przypomina tej, którą znamy z literatury czy 
filmów. Największym przeżyciem było dla mnie 
bezpośrednie spotkanie z małżeństwem Wolfeje-
rów, uratowanym, jak wielu innych Żydów, przez 
Oskara Schindlera. Nie zabrakło wzruszenia, łez 
i smutku, zarówno ze strony opowiadających swe 
przeżycia, jak i ze strony słuchaczy. 

Oprócz tradycyjnych warsztatów metodycznych 
zaplanowano dla nas wycieczki. Odwiedziliśmy 
m.in.: Masadę, Morze Martwe, Kafarnaum, Jezio-
ro Genezaret (Tyberiadzkie), Nazaret, Hajfę, Kanę 
Galilejską, Betlejem oraz Tel-Awiw.

Jako nauczyciel historii często poruszałam z 
uczniami temat Holokaustu. Brałam też czynny 
udział w przygotowaniach do kolejnych „Spo-
tkań z kulturą żydowską”, jakie odbywają się od 
sześciu lat w moim rodzinnym miasteczku. Dziś 
czuję się naprawdę dobrze przygotowana do pro-
wadzenia lekcji z tego zakresu. Zdobyłam cenne 
doświadczenia, zyskałam wiele pomocnych 
materiałów dydaktycznych, zgłębiłam wiedzę, 
którą teraz mogę podzielić się z moimi uczniami 
i wykorzystać ją w organizowaniu „Spotkań z 
kulturą żydowską”. Dodatkowo nawiązałam 
też nowe przyjaźnie, które na pewno pomogą w 
wymianie doświadczeń zawodowych, ale także 
zmobilizują do twórczej aktywności na polu 
budowania wzajemnego, polsko-żydowskiego 
porozumienia. 

Barbara Rogala-Kupczewska 
Gimnazjum im. gen. K. Tańskiego 

w Chmielniku

SEmINaRIUm W YaD VaShEm 
– lEKCJa hISTORII

Relacje uczestników wizyty w Yad Vashem

Centrum Edukacyjne w Yad Vashem

Małżeństwo Wolfejerów uratowane przez Oskara Schindlera Ekspozycja pomocy dydaktycznych o Holokauście

Orit Margaliot – jak uczyć o Holokauście?
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Podczas seminarium dla edukatorów z Pol-
ski (22 marca - 4 kwietnia 2009 r.), po wy-

kładach dotyczących dziejów narodu i państwa 
żydowskiego przyszła, zgodnie z planem zajęć, 
kolej na prelekcję na temat obecnej sceny politycz-
nej Izraela, wygłoszonej przez Aleksa Dancyga  
w dniu 1 kwietnia 2009 r. (prima aprilis), w godz. 
2030-2200, w sali „konferencyjnej” hotelu Gold 
Jerusalem w Jerozolimie.

Z takiego układu czasowo-przestrzennego nie 
byliśmy bardzo zadowoleni, dlatego wykładu 
słuchaliśmy z odpowiednią „uwagą”. Już po 
kilku zdaniach, z uśmiechem na twarzy, dostrze-
gliśmy podobieństwa między naszymi krajami. 
Okazało się, że na początku istnienia Izraela był 
spór – podobny do obecnego w Polsce – między 
prezydentem a premierem o podział władzy. 
Zaczęliśmy wówczas zadawać prelegentowi 
pytania i to doprowadziło do zmiany formy 
zajęć na dyskusję. W czasie dyskusji wielu 
z nas miało opory moralne co do poruszania 
drażliwych spraw dla gospodarzy, aby nie na-
ruszyć elementarnych zasad korzystania z ich 
gościnności, a to nie służyło obiektywizmowi 
poruszanej problematyki.

Izrael jest nie tylko interesującym krajem pod 
względem historycznym, religijnym, gospodar-
czym i turystycznym, ale i politycznym. Jest to 
jedyne państwo na Bliskim Wschodzie, gdzie 
istnieje liberalna demokracja i rządy parlamentar-
no-gabinetowe. Jego scena polityczna należy do 
najbardziej rozdrobnionych na świecie – w ostat-
nich wyborach, 10 lutego 2009 r., wzięły udział 
33 partie. Przyczyną tego jest istniejący system 
partyjny, który odzwierciedla różnice narodowe, 
religijne, ideologiczne, kulturowe i ekonomiczne 
izraelskiego społeczeństwa. Do ważniejszych 
partii politycznych należą: Likud, Izraelska Par-
tia Pracy, Kadima, Nasz Dom Izrael, Shas, Gil, 
Narodowa Partia Religijna i in. W związku z tym 
Izrael, znacznie bardziej niż Polska, zmuszony 
jest do tworzenia rządów wielopartyjnych, co 
może powodować niestabilność polityczną. Do 
dnia dzisiejszego żadnemu ugrupowaniu nie 
udało się zdobyć ponad połowy ze 120 miejsc 
w Knesecie i sformować samodzielnie rządu 
(niektórzy z nas mieli okazję zobaczyć izraelski 
parlament i „sprawdzić”, jak w praktyce działają 
ich służby ochronne).

Mniejsze partie polityczne (dawniej religijne, 
a obecnie Nasz Dom Izrael) odgrywają dużą 
rolę tzw. „języczka uwagi” i w znaczący sposób 
wpływają na politykę tego kraju. Alex (tak mó-
wiliśmy do prowadzącego zajęcia) obwiniał o tę 
sytuację proporcjonalny system wyborczy, gło-
sowanie na listy partyjne i niski próg wyborczy 
wynoszący 1,5 procent. Niepokoiła go również 
coraz niższa frekwencja wyborcza. Poruszone zo-
stały przez nas inne jeszcze problemy, z którymi 
musi zmagać się jego kraj: utrzymanie przewagi 

Z alEKSEm DaNCYGIEm
NIE TYlKO O SCENIE 
POlITYCZNEJ IZRaEla… 

politycznej i wojskowej w regionie; sojusz ze 
Stanami Zjednoczonymi za prezydentury Barac-
ka Husseina Obamy; rywalizacja między Żydami 
sefardyjskimi, askenazyjskimi i afrykańskimi; 
antagonizmy między ortodoksyjnymi wyznaw-
cami judaizmu a laicką częścią społeczeństwa; 
duży wpływ polityków wywodzących się z armii; 
złe postrzeganie Izraela na arenie międzynaro-
dowej; Arabowie izraelscy, którzy stanowią 20 
procent ludności, i obecny kryzys gospodarczy 
na świecie.

Jednak najważniejsze zadanie, jakie stoi przed 
Izraelem to uregulowanie konfliktu z Palestyń-
czykami i normalizacja stosunków z sąsiadami. 
Zagadnienie to ponownie ożywiło zajęcia. Jego 
uczestnicy stali na stanowisku, że dziś ta sytu-
acja jest niemożliwa do rozwiązania, gdyż obie 
strony więcej dzieli niż łączy. Powszechne jest 
zjawisko, że przeciętny izraelski Arab, jeśli nie 
chce współpracować z żydowską lewicą, może 
jedynie wybrać w czasie głosowania arabski na-
cjonalizm, kwestionujący istnienie izraelskiego 
państwa. Na początek płaszczyzną porozumienia 
między nimi może być ekonomia związana z 
życiem codziennym ludzi. Dopóki nie nastąpi 
normalizacja, należy zaakceptować działania 
armii izraelskiej przeciwko Hamasowi i innym 
organizacjom antyizraelskim, działającej zgodnie 
z definicją wojny pruskiego generała Carla von 
Clausewitza: „Wojna jest jedynie kontynuacją 
polityki innymi środkami” („O wojnie”).

W tym momencie pojawiły się pytania od 
publiczności nauczycielskiej: Dlaczego izraelscy 
Arabowie nie służą w armii izraelskiej? Dlaczego 
Izrael nie ma konstytucji? Jak to możliwe, że 
dwie społeczności – Żydzi i izraelscy Arabowie 
– o tak skrajnych poglądach religijnych oraz 
kulturowych potrafią żyć w jednym kraju, a za 
murem już nie? Dlaczego organizacjom między-

narodowym nie udaje się doprowadzić do pokoju 
w tym regionie?

Należy podkreślić zasługi Organizacji Na-
rodów Zjednoczonych w rozwiązywaniu bli-
skowschodniego kryzysu politycznego, który 
„promieniuje” na cały świat i podważa jego 
ład prawnopolityczny oparty na powszechnym 
uznaniu państwa Izrael. Być może tylko trwałe 
oddzielenie ziem zamieszkałych przez Arabów i 
Żydów (mur i powstanie państwa palestyńskie-
go) zapewni pokój. W tym kierunku powinien 
zmierzać jej program o nazwie „mapa drogowa”, 
akceptowany przez Stany Zjednoczone, Unię 
Europejską i Rosję. Stanowi on punkt wyjścia do 
realizacji wizji dwóch państw – bezpiecznego i 
demokratycznego Izraela oraz pokojowo nasta-
wionej do niego Palestyny.

Późna pora zajęć „studziła” emocje dyskutantów, 
jak również prowadzącego. Wielu istotnych proble-
mów nie zdążyliśmy poruszyć i na kilka pytań nie 
uzyskaliśmy wyczerpującej informacji. Możliwe, 
że właściwej odpowiedzi na nie udzieli nam życie 
lub przeczytanie odpowiedniej lektury. 

Polecamy m.in.: 
1. R. Balke, Izrael, Wydaw. Cyklady, Warsza-

wa 2005. 
2. D. Bensimon, E. Errera, Żydzi i Arabowie: 

historia współczesnego Izraela, Wydaw. 
Cyklady, Warszawa 2000.

3. St. Bożyk, System konstytucyjny Izraela, 
Wydaw. Sejmowe, Warszawa 2002.

4. A. Chojnowski, J. Tomaszewski, Izrael, 
Wydaw. Trio, Warszawa 2001.

5. Izrael w faktach, pod red. E. Hirsch (wersja 
polska – A. Jawor, M. Sobelman), Wydaw. 
Ahava Press, Jerozolima-Izrael 2009.

6. http://www.psz.pl/tekst-5638/Krzysztof-
Chaczko-System-polityczny-Izraela.

Alex Dancyg prowadząc wykłady, kierując 
dyskusją, również w rozmowach prywatnych 
sprawiał wrażenie człowieka, który wczoraj 
wyjechał z Polski. Zadziwiająca jest jego znajo-
mość języka polskiego, poezji, literatury, muzyki, 
sportu i tego, co się dzieje u nas w kraju, po 
tylu latach nieobecności w Polsce. Nie znamy 
dokładnie dziejów jego rodziny oraz przyczyn 
wyjazdu z Polski, a wydaje się nam, że traktuje 
ją jak drugą Ojczyznę.

Jest „nieurzędowym” ambasadorem przyjaźni 
polsko-izraelskiej i za to, co robi na jej rzecz, 
odpowiednie władze w Polsce i Izraelu powinny 
go właściwie uhonorować.

Anna Cyran-Mądzik
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 

w Kielcach
Roman Falarowski 

Zespół Szkół – Gimnazjum 
im. Gen. Stanisława Maczka

w Bliżynie

Alex Dancyg
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PODRÓŻ ŚlaDamI 
KUlTURY STaROŻYTNEJ

MINIATURY JEROZOLIMSKIE II

Ziemio Święta
ziemio proroków i mędrców

genialnych oszustów
ziemio wyklętych bogów

ziemio praw i prawd fałszywych 
i objawionych

tatuuję swoim oddechem
twe jestestwo

Krzysztof Nurkowski

Wróciliśmy pełni wrażeń i wspomnień… Nie 
wszystko da się przekazać „na papierze”, trudno 
opisać nasze odczucia. Ja, filolog klasyczny, 
chciałabym wspomnieć o dwóch miejscach, 
z tej racji, że bardzo dobrze zachowały się tu 
pozostałości z czasów starożytnych. Jest to 
Masada – związana z historią żydów i Ka-
farnaum – bliskie chrześcijanom.

Płaskowyż, na którym znajduje się Masada, 
był prawdopodobnie zamieszkany przez ludzi 
już około II w p.n.e.  W latach 37-31 p.n.e., 
za rozkazu Heroda Wielkiego, rzymskiego 
króla Judei, wzniesiono tu potężną rezydencję 
otoczoną zbrojnym murem, którą strzegł stale 
regiment legionistów. Herod, który wsławił się 
szczególnym okrucieństwem wobec żydów, 
prawdopodobnie stworzył tu dla siebie miej-
sce schronienia przed narastającym buntem 
Izraelitów. Około 75 lat po śmierci Heroda w 
Judei wybucha żydowska rewolta skierowana 
przeciwko rzymskim ciemiężycielom. W roku 
66 grupa żydów zajmuje wojskowy garnizon 
usytuowany na szczycie Masady. Około roku 
70, po zburzeniu Drugiej Świątyni i upadku 
Jerozolimy, do garstki śmiałków dołączają wte-
dy zeloci, żydowscy uciekinierzy ze Świętego 
Miasta. Po upadku żydowskiego powstania 
Masada jest jedynym miejscem oporu przeciw 
Rzymowi. W 73 roku rzymski gubernator Fla-
wiusz Silva, na czele sławetnego Dziesiątego 
Legionu, wyrusza, by zdobyć płaskowyż. Po 
początkowych porażkach, Rzymianom udaje 
się w końcu zająć tereny wokół zachodniego 
zbocza góry. Widząc zbliżającą się klęskę, 
zgromadzeni w Masadzie żydzi, którym 
przewodzi Eleazar ben Yeir, decydują, że nie 
poddadzą się żywcem. Spośród mężczyzn 
zostaje wyznaczonych dziesięciu wojowników, 
którzy zabijają swoich współtowarzyszy, a sami 
później popełniają samobójstwo. Rzymianie, 
którzy w końcu weszli na płaskowyż przy uży-
ciu specjalnie usypanej rampy, zastali jedynie 
dwie kobiety i kilkoro dzieci, które schowały 
się w zbiorniku na wodę...

Masada ma dla Żydów magiczne znaczenie. 
Jest symbolem niestrudzonej walki i zarazem 
heroicznego upadku, z poświęceniem życia 
włącznie. Dla Izraelitów to ikona męczeństwa 

narodu, ale też przestroga na przyszłość. Każdy 
mieszkaniec tego kraju oddaje cześć swym 
przodkom, którzy przed wiekami, na szczycie 
tego płaskowyżu obleganego przez rzymskie 
wojska, nie zawahali się targnąć na własne 
życie, byleby tylko nie popaść w niewolę. 
Określenie „kompleks Masady” jest we współ-
czesnym Izraelu synonimem dewizy „nigdy 
nie wezmą nas żywcem”, a historia oblężenia 
twierdzy zyskała w odrodzonym państwie 
żydowskim wymiar symbolu. To „izraelskie 
Termopile” w okresie Wojny Żydowskiej. Teren 

broni… Widok stąd jest niesamowity! Gdy 
spoglądam w dal, wydaje mi się, że jestem na 
jakiejś obcej planecie – skały i różne odcienie 
„skalnej szarości”, wszystko dziwnie rzeźbione, 
w dali Morze Martwe.

Kafarnaum to drugie miejsce, które wspomi-
nam. Nie można być w Galilei i nie odwiedzić 
„miasta Jezusa”, przejść się uliczkami, którymi 
stąpał, odwiedzić miejscową synagogę i poczuć 
klimat tamtych dni. Jak podaje Ewangelia wg 
św. Mateusza, Chrystus na początku swej pu-
blicznej działalności opuścił rodzinny Nazaret 

Relacje uczestników wizyty w Yad Vashem

wykopalisk obejmuje prawie 20 hektarów – 
ruiny pałacu Heroda, łaźnie, skomplikowany 
system hydrauliczny, pozostałości rezydencji 
dworskich, najstarszej na świecie synagogi. 
Niesamowite wrażenie! Zachwyca nas sauna 
oraz cysterny na wodę, jak i system zaopatrywa-
nia twierdzy w wodę – właśnie czegoś takiego 
nigdzie w Europie nie widziałam. Wszystko jest 
dobrze zachowane, bez problemu można sobie 
wyobrazić, jak to kiedyś wyglądało. Przymy-
kam oczy i prawie słyszę odgłosy walki, szczęk 

i osiedlił się w Kafarnaum, które stało się jego 
miastem. Tak, to Kafarnaum, nie Nazaret, 
stało się poniekąd siedzibą Jezusa, miejscem 
wypadowym dla podróży misyjnych. Nauczał 
w miejscowej synagodze, uzdrawiał chorych 
(teściową Piotra, córkę Jaira, paralityka, słu-
gę centuriona) i wypędzał złe duchy. Ważne 
jest to miejsce, aż l6 razy wzmiankowane w 
Ewangelii. Dużo tu prawdziwych skarbów 
archeologicznych. Oczom naszym przedsta-
wia się miasto ruin o wyraźnych zarysach ulic 

Pomnik św. Piotra w Kafarnaum
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(jest nawet kamień milowy z czasów Hadriana 
z poł. II wieku, bo tędy wiodła Via Maris), 
mieszkań – a wśród nich dom Piotra, wyraźne 
ślady ośmiogonalnego kościoła bizantyjskiego i 
dobrze zachowanych ruin synagogi. Podziwiać 
trzeba, z jaką pieczołowitością i starannością 
gromadzi się tutaj wszelkie świadectwa tamtych 
czasów z pobliskich okolic. 

Kafarnaum pierwszego wieku to skromne, 
w miarę zasobne miasteczko rzemieślników, 
kupców, rolników, rybaków. Zabudowa standar-
dowa: parterowe domy jednoizbowe, budowane 
z miejscowego bazaltu, kryte dachami ze słomy 
pomieszanej ze zbitą gliną (łatwo było taki dach 
podnieść, by spuścić do środka chorego parali-
tyka). Uwagę przykuwa synagoga. Zdobiły ją 
dużej wartości dekoracje rzeźbiarskie. Miała 
kolumnowe wnętrze na kształt bazylikowego, 
zwyczajem wszystkich synagog zwrócone w 
stronę Jerozolimy, w tym wypadku na południe. 
Nazwano ją „Białą Synagogą”, z racji użytego 
tu jasnego kamienia. Jej czas określono w 
oparciu o znalezione monety na IV stulecie. Ale 
pod jej fundamentami wyłoniły się inne mury – 
daleko starsze, bazaltowe. Sondy wykazały, że 
pod „Białą Synagogą” znajduje się budowla z I 
wieku. Po dwóch tysiącach lat ziemia odsłoniła 
mury synagogi wymienionej w Ewangeliach. 
Zaś ośmiogonalna świątynia, zbudowana na 
wzór poprzedniej, z czasów bizantyjskich, 
została wzniesiona na miejscu, gdzie tradycja i 
archeologia wskazują na dom Szymona Piotra, 
u którego Jezus znalazł schronienie. Bardzo 
nowoczesna sylwetka tego sanktuarium ma 
przeszkloną posadzkę, przez którą oglądać 

można z bliska wnętrze domostwa. Oryginalne 
fragmenty wykopalisk wraz z zawieszonym 
nad nimi kościołem stanowią bardzo ciekawy 
architektonicznie kompleks. Cudownie, że 
zbudowano tę świątynię na fundamentach 
domu Piotra, nie naruszając odkopanych ruin. 
Dla mnie, chrześcijanina, sama świadomość, 
że chodzę tymi samymi uliczkami, co kiedyś 
Chrystus, że mogę dotykać tych samych 
kamieni, robi wrażenie. Łatwo mogę sobie 
wyobrazić pulsujące życiem miasteczko sprzed 
dwóch tysięcy lat, przypominam sobie sceny z 
Ewangelii św. Mateusza… Za każdym razem, 
gdy będę czytać lub słuchać tych fragmentów, 
będę myślami tutaj.

Przeżyłam fascynującą podróż śladami 
początków kultury, w której mnie wychowano 
(antyk, judaizm, chrześcijaństwo). Dla mnie 
nie była to tylko wędrówka w przestrzeni – 
wędrówka do miejsc oddalonych od nas o wiele 
setek kilometrów. Nie tylko wędrówka w cza-
sie, sięgająca aż do drugiego tysiąclecia przed 
naszą erą. Była to przede wszystkim wędrówka 
w głąb nas samych: poznając te miejsca, będzie-
my poszukiwać ich dziedzictwa, które tkwi w 
nas i w ziemi, którą zamieszkujemy. Cieszę się, 
że będę mogła się podzielić tymi przeżyciami 
i doświadczeniami z moimi uczniami. Łatwiej 
mi będzie pewne informacje przekazać, a im 
łatwiej je zrozumieć.

Barbara Litwiniuk
Liceum Ogólnokształcące

w Kazimierzy Wielkiej

Cmentarz żydowski w Jerozolimie

Pozostałości świątyni w Kafarnaum



Via Dolorosa II

tutaj kupisz wszystko i zawsze 
wieki ci sprzedadzą 

każdy towar 
darmo dostaniesz 

idee i religie 
a kupisz 

chałwę kipę i śledzie 
musisz tylko uważać 

aby nie pobłądzić 
w ciemnej gmatwaninie 

zakrętów
Krzysztof Nurkowski 

Przemierza-
jąc niezwy-

kłe zakątki Jero-
zolimy w poszu-
kiwaniu pamiątek, 
natknęliśmy się 
na mały sklepik 
na Jaffa Street. 
Wybór ogromny 
– tego właśnie 
s z u k a l i ś m y  – 
wchodzimy… Co 
będzie  najlepszą 
pamiątką z tej ma-
gicznej wyprawy? 
Na pewno coś, co 
będzie miało w 
sobie cząstkę hi-
storii tej Ziemi, narodu, coś symbolicznego. 
Symbolika żydowska, niezwykle bogata i 
różnorodna, widoczna jest właściwie wszędzie, 
we wszystkim. Symbole odnajdziemy w syna-
gogach, w izraelskich symbolach narodowych, 
w biżuterii. To właśnie biżuteria stanowi główny 
cel naszych zakupów. I tak, powszechnie znaną 
Menorę czy Gwiazdę Dawida odnajdziemy na 
wisiorkach, bransoletach, ale co symbolizuje 
Chaj czy Chamsa? Postaram się to wyjaśnić, po-
nieważ symbolika dla jednych pozostanie tylko 
znakiem, niewiele znaczącym symbolem, inny 
będzie chciał wiedzieć i czuć „siłę” symbolu.

MENORA (hebr. lampa  הרונמ)
Najstarszy symbol religijny Żydów, siedmio-

ramienny świecznik, symbol Bożej mądrości, 
narodu Izraela. Według Tory, menora posiada 
trzon, z którego rozchodzą się w różne strony 
trzy pręty wygięte w górę tak, że końce środko-
wego i sześciu bocznych prętów leżą w jednej 
linii. Na końcu każdego pręta znajduje się 
zbiorniczek na oliwę z odpowiednim wgłębie-
niem i knotem. Gdy świecznik płonie, płomyki 
palą się w jednej linii. Świecznik ten występuje 
bardzo często w symbolice żydowskiej, na 
nagrobkach, w mozaikach, biżuterii. Menora 
jest również oficjalnym emblematem państwa 
Izrael. Symbol ten można tam dziś zobaczyć na 

budynkach rządowych, w izraelskich sądach, 
oficjalnych materiałach piśmiennych oraz na 
sztandarze prezydenta państwa Izrael. Podczas 
święta Chanuka zapala się inną, ośmioramienną 
menorę, zwaną chanukija.

GWIAZDA DAWIDA (דִוָּד ןֵגָמ Magen Da-
wid) – TARCZA DAWIDA

 S z e ś c i o r a -
mienna gwiazda 
złożona z dwóch 
nałożonych na sie-
bie pionowo trój-
kątów równobocz-
nych. Wierzchołki 
Gwiazdy Dawida 
leżą na okręgu w 
punktach odpo-
wiadających pa-
rzystym godzinom 
na tarczy zegara. 
Jest to najczęściej 
spotykany symbol żydowski. Istnieje wiele 
różnych wyjaśnień znaczenia tego symbolu, po-
cząwszy od teologicznych, poprzez zaczerpnięte 
z tekstów rabinicznych. Jednakże wizerunek 
dwóch przeplatających się trójkątów jest dość 
powszechny na Środkowym Wschodzie i ma po 
prostu przynosić szczęście. W 1897 r. Syjoniści 
przyjęli ten symbol, a od momentu utworzenia 
państwa Izrael (1948 r.) Gwiazda Dawida stała 
się symbolem młodego państwa i jego narodu.

CHAMSA (הסמ’ח) 
(Chamsa po arabsku to liczba 5)
Jest to bardzo często spotykany motyw w biżu-

terii żydowskiej. 
W każdym sklepie 
z pamiątkami znaj-
dziemy naszyjni-
ki z wizerunkiem 
dłoni, często także 
z okiem pośrodku 
lub hebrajskimi 
napisami. Nie jest 
to jednak tylko 
żydowski sym-
bol. W państwach 
arabskich wystę-
puje jako Dłonie 
Fatimy –  symbol 
Dłoni Boga (nazwa 
nawiązuje do córki 
Mahometa Fatimy-Zahry). Kultura żydowska 
przejęła ten symbol, bo chroni przed złem, przed 
„złym okiem”, a to popularny przesąd w kulturze 
żydowskiej. Gdybyśmy chcieli dokładniej poznać 
znaczenie symboliki dłoni, to dowiemy się, że ozna-
cza wiedzę, los człowieka zamknięty w ręce Boga, 
otwartość, wybaczenie, szczerość. Osoby noszące 
talizman wierzą, że pozwala on dobrze kierować 
swoim losem, poznawać prawdziwych przyjaciół.
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symbolika żydowska
„Jeruszalajim…”

Relacje uczestników wizyty w Yad Vashem

CHAI   יח
Symbol ten, złożony z liter chet i jud, spo-

tkamy w biżuterii, naszyjnikach. To hebrajskie 
słowo oznaczające „istotę żywą”.

KIPA (JARMUłKA)
Ortodoksyjni Żydzi noszą kipę przez cały czas 

– ma im ona przypominać o obecności Boga. Inni 
zakładają ją tylko do modlitwy. Według Talmudu 
nakrycie głowy symbolizuje pobożność, posłu-
szeństwo wobec Boga. Rodzaj nakrycia głowy 
określa światopogląd Żyda. I tak np. chasydzi 
noszą aksamitną jarmułkę, pod czarnym kape-
luszem lub sztrajmłem, wielu zaś Izraelczyków 
nosi zwykłe, szydełkowe kipy. 

Zwyczaj noszenia przez Żydów nakrycia gło-
wy podczas modlitwy jest bardzo stary. Pochodzi 
ze Wschodu, gdzie nakrycie głowy jest oznaką 
szacunku, natomiast w starożytnym Rzymie to 
słudzy nosili nakrycie głowy – Żydzi noszą kipę 
jako symbol służby Bogu. Piękna, szydełkowa 
jarmułka będzie więc na pewno przypominać 
nam o wizycie w synagodze.

MEZUZA ( hebr.   הזוזמ odrzwia  )
To niewielkie pudełko, które można kupić w 

wielu sklepach z pamiątkami, sprzedawane jest 
bez zwitków fragmentu 
Szma. Zwój zapisuje-
my ręcznie i umiesz-
czamy w pudełeczku. 
Podczas ceremonii 
Chanuka Ha-Bajit me-
zuza zostaje przybita 
lub umocowana pod 
kątem po prawej stro-
nie drzwi wejściowych. 
Za każdym razem, kie-
dy domownicy lub ich 
goście podchodzą do 
drzwi, całują końce 
palców i dotykają nimi 
mezuzy. W ten sposób 
Żydzi wyrażają miłość 
i szacunek do Boga 
oraz pamięć o jego na-
kazach. 

Wiele osób błędnie uważa mezuzę za amulet 
przynoszący szczęście, podczas gdy jej rolą 
jest jedynie przypominanie o obecności Boga, 
o jego przykazaniach. Jest więc symbolem – 
przypomnieniem. Mimo to traktowana jest przez 
wielu jako talizman, noszony na łańcuszku albo 
w formie bransoletki.

Wiele symboli żydowskich ma swoje ko-
rzenie w religii. Dają nam siłę, wiarę. Znaczą 
wiele.

Aneta Aleksandrowicz-Błaszyk
Zespół Szkół Ogólnokształcących 

Integracyjnych 
w Kielcach
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„ocalić od zapomnienia. polacy 
i żydzi – współistnienie dwóch 
społeczności na ziemiach polskich”

Nowy projekt dla nauczycieli

To tytuł projektu, który zamierzamy 
realizować w roku szkolnym 

2009/2010 w Świętokrzyskim Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli wspólnie z 
Samorządowym Ośrodkiem Doradztwa 
Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli 
w Kielcach.

Celami projektu są: 
1. Poszerzenie wiedzy i rozwijanie za-

interesowań tematyką dotyczącą historii i 
kultury Żydów.

2. Upowszechnianie edukacji wielokul-
turowej w szkołach regionu świętokrzy-
skiego.

3. Dostrzeganie związków międzykultu-
rowych kształtujących świadomość młode-
go pokolenia.

4. Kształcenie w duchu tolerancji. 
I. Realizację projektu rozpoczniemy 

2 października 2009 r. międzynarodową 
konferencją. Uczestnicząc w niej, nauczy-
ciele będą mieli okazję poszerzenia i wzbo-
gacenia swojej wiedzy na temat stosun-
ków polsko-żydowskich, ze szczególnym 
uwzględnieniem historii regionu. Będzie 
można nawiązać bezpośredni kontakt z 
zaproszonymi gośćmi z Izraela, a ciekawe 
zajęcia warsztatowe dostarczą cennych 
wskazówek na temat wykorzystania różno-
rodnych środków dydaktycznych dotyczą-
cych historii i kultury Żydów. Uczestnicy 
wymienią się ciekawymi pomysłami na 
temat realizacji różnorodnych przedsię-
wzięć w szkołach i środowisku lokalnym, 
dotyczących powyższej tematyki.

Prowadzącymi warsztaty będą nauczy-
ciele – uczestnicy wyjazdu studyjnego do 
Yad Vashem w marcu-kwietniu 2009 r. z 
województwa świętokrzyskiego i mazo-
wieckiego. 

Wstępny program konferencji:
12.00–12.15 Otwarcie konferencji.
12.20–12.55 „W zapomnianym świecie 

– miasteczka żydowskie Kielecczyzny i ich 
życie codzienne” – Marek Maciągowski.

13.00–13.35 „Różnorodność żydowskich 
tożsamości w Polsce w okresie międzywo-
jennym” – Karol-Yaron Becker, Instytut 
Polski w Tel-Awiwie.

13.40–14.15 „Przykłady szkolnych 
projektów edukacyjnych o tematyce ży-
dowskiej, zrealizowanych w województwie 
świętokrzyskim” – nauczyciele – realizato-
rzy przedsięwzięć.

14.20–14.45 „Wkład polskich Żydów do 
żydowskiej tradycji i religii” – Alex Dancyg 
IHS, Yad Vashem.

14.45–15.05 Przerwa kawowa
15.10–16.10 Warsztaty dla nauczycieli: 

„Wykorzystanie filmu, literatury i poezji, 
ilustracji w nauczaniu o Holokauście. 
Symbole żydowskie, dowcip i kulinaria”. 
(Nauczyciele mogą uczestniczyć w dwóch 
warsztatach do wyboru).

Naszymi partnerami w organizacji kon-
ferencji będą: Muzeum Historii Kielc, 
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy 
w Kielcach, Wojewódzka Biblioteka Pu-
bliczna w Kielcach.

II. Wzorem ubiegłego roku w ramach 
projektu przewidziane są również warsztaty 
metodyczne. Uczestniczący w nich nauczy-
ciele i inni zainteresowani wzbogacą swoją 
wiedzę oraz warsztat pracy w materiały 
dydaktyczne, pomocne w realizacji wyżej 
wymienionej tematyki. Zastosują techniki 
informacyjno-komunikacyjne w edukacji 
dotyczącej problematyki żydowskiej.

Proponowane terminy i tematyka 
warsztatów metodycznych:

1. 16 listopada 2009 r. „Podstawowe 
pojęcia judaizmu. Żydzi w Kielcach przed 
wybuchem II wojny światowej” – Mu-
zeum Historii Kielc; 4 godz. dydaktyczne 
(15.00–18.00).

2. 8 lutego 2010 r. – „Życie codzienne 
w Getcie Warszawskim/Łódzkim. Różne 
sposoby ukrywania Żydów podczas II 
wojny światowej”; 4 godz. dydaktyczne 
(15.00–18.00).

3. 22 marca 2010 r. „Auschwitz Album – 
rodzina Lilly Jacob – obrazy historii/ Miłość 
w Auschwitz. Jak przygotować uczniów 
do wizyt w miejscach pamięci?”; 4 godz. 
dydaktyczne (15.00–18.00).

4. 24 kwietnia 2010 r. „Symbole żydow-
skie w sztuce. Tworzenie pomocy dydak-
tycznych z wykorzystaniem różnych technik 
plastycznych”; 6 godz. dydaktycznych 
(9.00–13.30).

III. Dodatkowo dla zainteresowanych 
zorganizujemy wyjazd edukacyjny: Śla-
dami pamięci krakowskich/warszawskich 
Żydów.

IV. Kolejnym elementem projektu jest 
przewodnik: „W zapomnianym świecie 
– co pozostało z kultury i życia codzien-
nego społeczności żydowskiej na Ziemi 
Świętokrzyskiej”. 

Celem publikacji jest stworzenie prze-
wodnika prezentującego zabytki kultury 
materialnej, związane ze społecznością 
żydowską zamieszkującą region święto-
krzyski przed wybuchem drugiej wojny 
światowej. Chcielibyśmy również otwo-
rzyć się na dialog i współpracę między 
narodami. 

Autorami przewodnika będą nauczy-
ciele, którzy zgromadzą i opracują do-
kumentację (fotografie, relacje, opisy), 
dotyczącą zabytków kultury materialnej 
Żydów mieszkających w regionie święto-
krzyskim. Efektem podejmowanych dzia-
łań będzie publikacja zbiorowa w formie 
przewodnika. 

Odbiorcami publikacji będą: nauczyciele 
realizujący zajęcia z historii regionalnej, 
przewodnicy i  młodzież izraelska, turyści, 
młodzież szkolna, która odwiedza Kielce i 
województwo. 

Przewodnik będzie odpowiedzią na 
potrzeby stworzenia pozycji zawierającej 
całościowe informacje dotyczące zabytków 
kultury żydowskiej w naszym regionie. 
Przewodnik w wersji drukowanej i elek-
tronicznej będzie przetłumaczony na dwa 
języki: angielski i hebrajski.

V. W ramach projektu odbędą się: dwa 
spotkania z jego uczestnikami (19 paź-
dziernika 2009 r. i 12 kwietnia 2010 r.),  
promocja przewodnika (czerwiec 2010 r.) 
oraz  wystawa przenośna. 

W zależności od miejsca zamieszkania 
uczestników zostanie dokonany podział 
zadań w projekcie.

Zapraszamy do czynnego udziału w 
projekcie wszystkich zainteresowanych 
nauczycieli. Szczegółowe informacje będą 
umieszczane na stronach internetowych: 
www.wom.kielce.pl 
oraz www.sodmidn.kielce.pl 

Informacji o projekcie udzielają: 
Maria Bednarska, ŚCDN (608 65 77 09) 
i Dorota Batóg, SODMiDN (608 20 81 89) 

Maria Bednarska
ŚCDN w Kielcach

Dorota Batóg
SODMiDN w Kielcach
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POmOCE DYDaKTYCZNE PRZYWIEZIONE PRZEZ 
UCZESTNIKÓW SZKOlENIa W YaD VaShEm 

Lp. Tytuł publikacji Imię i nazwisko oraz tel. kontaktowy
1. Żydzi w Polsce. Swoi czy obcy? Katalog wystawy, pod red. Waldemara 

Bukowskiego i Zdzisława. Nogi. Kraków 1998.
Maria Bednarska, tel. 608 65 77 09
lub (041) 362 45 48 w. 13.

2. B. Bruneteau, Wiek ludobójstwa. Warszawa 2005. Maria Bednarska, tel. 608 65 77 09
lub (041) 362 45 48 w. 13.
Dorota Batóg, tel. 608 208 189.

3. Dlaczego należy uczyć o Holokauście?. Red. Jolanta Ambrosewicz-Jacobs i 
Leszek Hońdo. Kraków 2005.

Maria Bednarska, tel. 608 65 77 09
lub (041) 362 45 48 w. 13.
Dorota Batóg, tel. 608 208 189.

4. M. Maciągowski, Śladami cieni. Przewodnik po żydowskich Kielcach. Kraków-
Budapeszt 2008.

Maria Bednarska, tel. 608 65 77 09
lub (041) 362 45 48 w. 13.
Dorota Batóg, tel. 608 208 189.

5. Dzieci Holocaustu mówią... T. 1. Oprac. Wiktoria Śliwowska, Warszawa 1993.
Dzieci Holocaustu mówią... T. 2. Do druku przygotowali: Jakub Gutenbaum i 
Agnieszka Latała. Warszawa 2001.

Maria Bednarska, tel. 608 65 77 09
lub (041) 362 45 48 w. 13.

6. R. Żebrowski, Dzieje Żydów w Polsce XI-XVIII wiek. Wybór tekstów źródłowych. 
Warszawa 1993.

Maria Bednarska, tel. 608 65 77 09
lub (041) 362 45 48 w. 13.

7. R. Żebrowski, Dzieje Żydów w Polsce XIX wiek. Wybór tekstów źródłowych. 
Warszawa 1994.

Maria Bednarska, tel. 608 65 77 09
lub (041) 362 45 48 w. 13.

R. Żebrowski, Dzieje Żydów w Polsce 1918-1939. Wybór tekstów źródłowych. 
Warszawa 1993.

Maria Bednarska, tel. 608 65 77 09
lub (041) 362 45 48 w. 13.

8. R. Żebrowski, Dzieje Żydów w Polsce – kalendarium. Warszawa 1993. Maria Bednarska, tel. 608 65 77 09
lub 41 362 45 48 w. 13.

9. Holokaust – lekcja historii. Zagłada Żydów w edukacji szkolnej, pod. red. Jacka 
Chrobaczyńskiego, Piotra Trojańskiego. Kraków 2004.

Maria Bednarska, tel. 608 65 77 09
lub (041) 362 45 48 w. 13.

10. R. Szuchta, P. Trojański, Holokaust – zrozumieć dlaczego. Warszawa 2006.
R. Szuchta, P. Trojański, HOLOCAUST. Program nauczania o historii i 
zagładzie Żydów na lekcjach przedmiotów humanistycznych w szkołach 
ponadpodstawowych. Warszawa 2000 + płyta DVD.

Maria Bednarska, tel. 608 65 77 09
lub (041) 362 45 48 w. 13.
Dorota Batóg, tel. 608 208 189.

11. Teki Edukacyjne IPN . Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej. 
Warszawa 2005.

Maria Bednarska, tel. 608 65 77 09
lub (041) 362 45 48 w. 13.
Dorota Batóg, tel. 608 208 189.

12. Teki Edukacyjne IPN. Auschwitz – pamięć dla przyszłości. Warszawa 2003. Maria Bednarska, tel. 608 65 77 09
lub (041) 362 45 48 w. 13.

13. Teki Edukacyjne IPN. Polacy ratujący Żydów w latach II wojny światowej. 
Warszawa 2008.

Dorota Batóg, tel. 608 208 189.

14. Holokaust oczami dziecka – multimedialna prezentacja edukacyjna. Fundacja 
Shalom 2008. 

Maria Bednarska, tel. 608 65 77 09
lub (041) 362 45 48 w. 13.

15. A. K. Kunert, Z. Walkowski, Getto Warszawskie. Cierpienie, walka, pamięć. 
Warszawa 2008.

Maria Bednarska, tel. 608 65 77 09
lub (041) 362 45 48 w. 13.
Dorota Batóg, tel. 608 208 189.

16. Getto Warszawskie i jego pamięć, „Mówią Wieki”, wydanie specjalne, kwiecień, 
2008 nr 1.

Maria Bednarska, tel. 608 65 77 09
lub (041) 362 45 48 w. 13.
Dorota Batóg, tel. 608 208 189.

17. Żydzi w Polsce Ludowej, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2005 nr 11.
18. Materiały edukacyjne na temat historii Żydów i antysemityzmu w Europie. 

Fundacja Anny Frank, OSCE/ODIHR. 
Część I: Historia antysemityzmu w Europie do 1945 r.
Część II: Antysemityzm, ciągłe zmaganie?
Część 3: Uprzedzenia. U2?

Maria Bednarska, tel. 608 65 77 09
lub (041) 362 45 48 w. 13.
Dorota Batóg, tel. 608 208 189.

19. Żydzi o chrześcijanach, chrześcijanie o Żydach, „Więź” 2001 nr 8 (514). Maria Bednarska, tel. 608 65 77 09
lub (041) 362 45 48 w. 13.

20. Chmielnikers – muzyka klezmerska. Płyta CD. Maria Bednarska, tel. 608 65 77 09
lub (041) 362 45 48 w. 13.
Dorota Batóg, tel. 608 208 189.

21. B. Engelking, F. Tych, A. Żbikowski, J. Żyndul, Pamięć. Historia Żydów 
polskich przed, w czasie, i po Zagładzie, pod red. naukową Feliksa Tycha. 
Fundacja Shalom 2004.

Maria Bednarska, tel. 608 65 77 09
lub 41 362 45 48 w. 13.
Dorota Batóg, tel. 608 208 189.

22. Pamięć, świadomość, odpowiedzialność”. Międzynarodowa konferencja z okazji 
60. rocznicy utworzenia Muzeum, Oświęcim, 2-4 lipca 2007 roku. Red. Jolanta 
Ambrosewicz-Jacobs, Krystyna Oleksy. Oświęcim 2008.

Maria Bednarska, tel. 608 65 77 09
lub (041) 362 45 48 w. 13.

23. Auschwitz i Holokaust – dylematy i wyzwania polskiej edukacji,  pod red. Piotra 
Trojańskiego, Oświęcim 2008.

Maria Bednarska, tel. 608 65 77 09
lub (041) 362 45 48 w. 13.

PUBLIKACJE I POMOCE DYDAKTYCZNE W JĘZYKU POLSKIM
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Lp. Tytuł materiału w wersji angielskiej Polskie tłumaczenie tytułu Imię i nazwisko oraz tel. kontaktowy

1. ...As In Days Gone By. Struggling for 
Cultural and Spirtual Life in Ghetto Lodz. 

...Jak w dniach, które minęły. Walka 
o kulturowe i duchowe życie w Getcie 
Łódzkim – płyta CD.

Maria Bednarska, tel. (041) 362 45 48 w. 13.

2. RETURN TO LIfE. The story of the 
Holocaust Survivors.

Powrót do życia. Historia Holokaustu. 
Ocaleni – przewodnik dla nauczyciela 
+ płyta CD-ROM.

Maria Bednarska, tel. (041) 362 45 48 w. 13.
Jarosław Machnicki, tel. 509 87 76 30. 
Tomasz Sekuła, tel. 500 49 45 68.
Barbara Rogala-Kupczewska, tel. 605 24 56 88.
Elżbieta Waszkuć, tel. 509 56 3 0 75.
Elżbieta Pachowicz, tel. 501 31 05 03.

3. RETURN TO LIfE. THE HOLOCAUST 
SURVIVORS: fROM LIBERATION TO 
REHABILITATION.

Powrót do życia. Ocaleni z 
Holokaustu: od oswobodzenia do 
rehabilitacji – plansze.

Maria Bednarska, tel. (041) 362 45 48 w. 13.
Jarosław Machnicki, tel. 509 87 76 30. 
Tomasz Sekuła tel. 500 49 45 68.
Barbara Rogala-Kupczewska, tel. 605 24 56 88.
Elżbieta Waszkuć, tel. 509 56 3 0 75.
Elżbieta Pachowicz, tel. 501 31 05 03.
Bernadeta Mechelewska, tel. (041) 302 40 23.

4. BUT THE STORY DIDN’T END THAT 
WAY… AN EDUCATIONAL KIT 
COMMEMORATING 60 YEARS SINCE 
“KRISTALLNACHT”.

Ale ta historia nie zakończyła się 
w ten sposób ... Pakiet edukacyjny 
upamiętniający 60. rocznicę 
„Kryształowej nocy” – przewodnik dla 
nauczyciela + plansze + płyta CD-ROM.

Maria Bednarska, tel. (041) 362 45 48 w. 13.
Dorota Batóg, tel. 608208189.
Roman Falarowski, tel. (041) 2541810.

5. TO BEAR WITNESS. AN EDUCATIONAL 
KIT fOR TEACHING THE HOLOCAUST 
AND OBSERVING YOM HASHOAH.

Nieść świadectwo. Pakiet edukacyjny 
do nauczania o Holokauście 
– materiały dydaktyczne + plansze.

Maria Bednarska, tel. 362 45 48 w. 13.
Dorota Batóg, tel. 608208189.
Roman Falarowski, tel. (041) 2541810.
Bernadeta Mechelewska, tel. (041) 302 40 23.
Krzysztof Nurkowski, tel. 604503920.
Anna Wrzoskiewicz, szkoła (041) 3154010.

6. To Bear Witness. Holocaust Remembrance 
at Yad Vashem. Yad Vashem, 2005.

Nieść świadectwo. Pamięć o 
Holokauście w Yad Vashem. Yad 
Vashem, 2005  – album.

Maria Bednarska, tel. (041) 362 45 48 w. 13.
Dorota Batóg, tel. 608208189.
Dariusz Kubalski, tel.  604980215.

7. Tomičkowi. Tomeczkowi – książka i zbiór 
pocztówek z rysunkami.

Maria Bednarska, tel. (041) 362 45 48 w. 13.

8. EVERYDAY LIfE IN THE WARSAW 
GHETTO – 1941. Teacher’s Guide. Yad 
Vashem, 1993.

Życie powszednie w Getcie 
Warszawskim – 1941. Przewodnik dla 
nauczyciela. Yad Vashem, 1993.

Maria Bednarska, tel. (041) 362 45 48 w. 13.

9. EVERYDAY LIfE IN THE WARSAW 
GHETTO – 1941. Student’s Workbook. 
Yad Vashem, 1993.

Życie powszednie w Getcie 
Warszawskim – 1941. Książka ucznia. 
Yad Vashem, 1993.

Maria Bednarska, tel. (041) 362 45 48 w. 13.

10. Everyday Life in the Warsaw Ghetto – 1941. Życie powszednie w Getcie 
Warszawskim – 1941 – płyta CD.

Maria Bednarska, tel. (041) 362 45 48 w. 13.

11. I Wanted to fly Like a Butterfly. A Child’s 
Recollections of the Holocaust + Teacher’s 
Guide.

Chciałam latać jak motyl. Wspomnienia 
dziecka o Holokauście 
– książka + przewodnik dla nauczyciela.

Maria Bednarska, tel. (041) 362 45 48 w. 13.

12. Yesterday and then tomorrow. Holocaust 
Anthology of Testimonies and Readings.

Wczoraj i następnie jutro. Antologia 
Holokaustu, świadectw i interpretacji.

Dorota Batóg, tel. 608208189.
Dariusz Kubalski, tel. 604980215.

13. E. Kaye, THE IMAGE Of POLISH 
JEWRY BETWEEN THE TWO WORD 
WARS 1919-1939. Teacher’s Guide.

E. Kaye, Obraz Polskich Żydów w 
okresie międzywojennym 1919-1939 
– przewodnik dla nauczyciela.

Jarosław Machnicki, tel. 509877630.

14. El Holokausto en Polonia. Holokaust w Polsce – broszura. Jarosław Machnicki, tel. 509877630.
15. Main Camps and Killing Sites. Główne obozy i miejsca zagłady 

– mapa.
Tomasz Sekuła, tel. 500494568.
Krzysztof Nurkowski, tel.  604503920.

16. Eclipse of Humanity
The History of the Shoah.

Upadek człowieczeństwa. Historia 
zagłady.

Anna Wrzoskiewicz, szkoła (041) 3154010.

17. Irit Abramski, Three Dolls. Irit Abramski, Trzy lalki. Barbara Rogala-Kupczewska, tel. 605245688.
18. Ghettos in Nazi Occupied Europe 

1939-1944.
Getta w nazistowskiej okupowanej 
Europie 1939-1944 – mapka. 

Barbara Rogala-Kupczewska, tel. 605245688. 
Bernadeta Mechelewska, tel. (041) 302 40 23. 
Tomasz Sekuła, tel. 500494568.

19. Nazi domination in Europe Nazistowska dominacja w Europie 
– mapa (70x100).

Bernadeta Mechelewska tel. (041) 302 40 23.

20. Yad Vashem History of the Holocaust. Into 
That Dark Niht. Nazi Germany and The 
Jews 1933-1939.

Podczas „kryształowej nocy”. Niemcy 
nazistowskie i Żydzi 1933-1939 – płyta 
CD.

Maria Bednarska, tel. (041) 362 45 48 w. 13,
Elżbieta Pachowicz, tel. 501310503.

21. Outcast. Jewish persecution in Nazi 
Germany 1933-1938.

Wygnańcy. Prześladowanie Żydów w 
nazistowskich Niemczech 1933-1938 
– płyta CD-ROM.

Maria Bednarska, tel. (041) 362 45 48 w. 13.

PUBLIKACJE W JĘZYKU ANGIELSKIM

Opracowała:
Maria Bednarska
ŚCDN w Kielcach
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Sukces Ewy Sikory, uczennicy XI Li-
ceum Ogólnokształcącego

im. K. I. Gałczyńskiego w Kielcach

Ogólnopolski konkurs skierowany był 
do uczniów szkół gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych. Polegał na napisaniu 
pracy pisemnej pt. „Kartki z pamiętnika ukry-
wającego się Żyda”. Jego organizatorzy to: 
Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
i Stowarzyszenie Dzieci Holokaustu w Pol-
sce. Patronat nad konkursem objęła minister 
edukacji.

Celem konkursu było kreowanie pozy-
tywnych wzorców społecznych, rozwijanie 
wrażliwości na odmienność kulturową, et-
niczną i religijną. Konkurs miał kształtować 
i promować wśród młodych ludzi postawę 
otwartości, altruizmu, solidarności i niezgody 
na obojętność, miał przyczynić się do budo-
wania więzi międzypokoleniowej i uwrażliwić 
młodych ludzi na zagrożenia wynikające z 
fanatyzmu i braku tolerancji.

Uczniowie naszego gimnazjum i liceum 
również postanowili sprawdzić swoje siły. 
Nauczycielki historii – Dorota Batóg i Ur-
szula Rakowska – zorganizowały eliminacje 
szkolne, a pięć najlepszych prac wysłano do 
Warszawy. Ewa Sikora – uczennica klasy 
II a z XI Liceum Ogólnokształcącego im. 
K. I. Gałczyńskiego w Kielcach zdobyła 
wyróżnienie za pracę pt. „Kartki z pamięt-
nika ukrywającego się Żyda Stanisława 
Romszajda”, napisaną pod kierunkiem na-
uczycielki historii Doroty Batóg.

W uzasadnieniu werdyktu komisji czy-
tamy: „Praca wyróżnia się sprawnym języ-
kiem i narracją opartą na wspomnieniach 
dziadka autorki”. 14 maja 2009 r. odbył się 
uroczysty finał konkursu, wręczono nagrody 
i wyróżnienia.

Oto fragment pamiętnika:
19 sierpnia [1942]
To był najgorszy dzień mojego życia. O 6 

rano zerwał nas warkot samochodów i prze-
raźliwe krzyki kobiet i dzieci. Wiedzieliśmy, że 
coś  złego się dzieje. Wyjrzałem przez okno, na 
dworze było pełno esesmanów biegających i 
cały czas krzyczących. Zaczęli już wyprowa-
dzać ludzi z mieszkań. Kazałem Szandli ubrać 
Chajkę i pakować nasz dobytek i kosztow-
ności. Złote i srebrne bransoletki schowała 
w koku na głowie, a pierścionek włożyła do 
ust. Po chwili sześciu esesmanów wpadło do 
mieszkania. Jeszcze nigdy się tak nie bałem. 
Dali nam dwie minuty na spakowanie najpo-
trzebniejszych rzeczy. Spakowaliśmy bieliznę 

Projekty realizowane w szkołach

OGÓlNOPOlSKI KONKURS
 „KaRTKI Z PamIĘTNIKa 
UKRYWaJĄCEGO SIĘ ŻYDa” 

i zioła dla Chajki. Do kieszeni włożyłem 
kawałek chleba. Zaczęli nas wyprowadzać z 
mieszkania. Najpierw Szandlę z Chajeczką, 
za nimi wyszedłem ja. Nic nie czułem, nic nie 
słyszałem oprócz przeraźliwego płaczu mojej 
małej córeczki.

Sprawdzili nam dokumenty. Na naszych 
oczach zastrzelili na korytarzu ojca z sy-
nem. Chłopak miał może 15 lat. Wyszliśmy 
na plac, wszędzie pełno walizek i tobołków, 
sterty papierów. Trzymałem Szandlę za rękę, 
nie chciałem jej wypuścić. Nagle zaczęli nas 
rozdzielać. Esesman wyrwał Chajeczkę z rąk 
żony. Zabrali ją! Przecież ona jest chora! Nie 
mogłem utrzymać się na nogach. Straciłem z 
oczu żonę i dziecko. Nie wiedziałem, co robię, 
co się ze mną dzieje, gdzie jestem, szedłem z 
tłumem ludzi, nieprzytomny z bólu i przera-
żenia. Gnali nas na stację, tam stały już dla 
nas wagony. Usłyszałem strzały, to esesman 
pod ścianą zastrzelił kobiety w ciąży. To 
było przerażające. Niektóre z nich zasłaniały 
rękami brzuch, myśląc pewnie, że ochronią 

swoje nienarodzone jeszcze dziecko. Kilka 
kroków dalej zobaczyłem martwe dzieci, leżały 
pod murem, jedne obok drugiego. Z drżącym 
sercem szukałem wśród nich Chajki. Dzięki 
Bogu nie było jej tam. Nikt nie wie, co wtedy 
czułem, chyba, że sam to przeżył. 

I nagle wyrwałem się z tłumu, wbiegłem 
w boczną uliczkę, słyszałem za sobą kroki i 
strzały, nie odwracałem się. Niewiele myśląc, 
wskoczyłem do kanału ściekowego. Nic dla 
mnie nie było ważniejsze, widziałem przed 
sobą malutką Chajeczkę wyrywaną przez eses-
mana z rąk mojej żony. Co się z nimi stało? W 
kanale trupy, ciemność i smród. Bóg nade mną 
czuwał, że nie natknąłem się na esesmanów. 
Wyszedłem gdzieś na cichą uliczkę. Nie wiem 
gdzie, na pewno na aryjską stronę. Ktoś złapał 
mnie za ramię i szybkim krokiem poszliśmy w 
kierunku jakiegoś dużego budynku. Miałem 
ciemność przed oczami.

Dorota Batóg
XI Liceum Ogólnokształcące

w Kielcach

Ewa Sikora, uczennica XI LO w Kielcach, z Anną Drabik – przewodniczącą Stowarzyszenia Dzieci Holokaustu w Polsce, 
w Synagodze Nożyków w Warszawie podczas uroczystości podsumowania konkursu
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OBChODY 
„DNI PamIĘCI O hOlOKaUŚCIE” 
W XI lO W KIElCaCh
Inspiracją do realizacji projektu „Dni 

pamięci o Holokauście” był udział na-
uczycieli naszej szkoły – Urszuli Rakowskiej 
i Doroty Batóg – w szkoleniu „Strategie prze-
trwania po aryjskiej stronie w świadectwach 
mówionych i literaturze”, zorganizowanym 
przez CODN w Sulejówku w dniach 24-26 lu-
tego 2009 roku. Zdobytą wiedzę przekazywa-
liśmy uczniom, zachęcając ich jednocześnie do 
zainteresowania się tematyką Holokaustu oraz 
do udziału w konkursie „Kartki z pamiętnika 
ukrywającego się Żyda”. Na lekcjach i zaję-
ciach pozalekcyjnych uczniowie obejrzeli film 
„Holokaust oczami dziecka”, czytali pamiętni-
ki Anny Frank, Dawida Rubinowicza oraz inne 
wspomnienia ocalałych. Nawiązaliśmy współ-
pracę z Anną Drabik i Ireną Sobolewską ze 
Stowarzyszeniem Dzieci Holokaustu w Polsce, 
które nie mogły przybyć na naszą uroczystość, 
ale wspierały nas w naszych działaniach. Cały 
rok nauczyciele doskonalili swoją wiedzę i 
umiejętności w zakresie znajomości historii i 
kultury żydowskiej, uczestnicząc w projekcie 
„Polacy i Żydzi – wczoraj, dziś i jutro”, orga-
nizowanym przez Świętokrzyskie Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli i Samorządowy 
Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Dosko-
nalenia Nauczycieli w Kielcach.

W wyniku tych działań powstał projekt, 
koordynowany przez nauczycielkę historii 
Urszulę Rakowską, przy współudziale in-
nych nauczycieli: Doroty Batóg, Elżbiety 
Pachowicz i Tamary Hachulskiej, którego 
celem było:

• podkreślenie znaczenia pamięci o ocalo-
nych, ofiarach i ratujących;

• promowanie poszanowania praw człowie-
ka, szczególnie mniejszości narodowych;

• ukazanie zagrożeń, jakie niosą ze sobą 
reżimy totalitarne; 

• rozwijanie otwartości na odmienność kul-
turową, religijną; 

• kształtowanie postaw otwartości, altruizmu 
i solidaryzmu; 

• zwalczanie współczesnego antysemityzmu, 
ksenofobii.

W ramach projektu wytyczono następujące 
działania:

• poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu te-
matyki Holokaustu na zajęciach lekcyjnych 
i pozalekcyjnych,

• „wyjazd pamięci” uczniów klas III LO i 
Gimnazjum do obozu koncentracyjnego 
w Oświęcimiu,

• przygotowanie prezentacji multimedial-
nych z wyjazdu,

• udział młodzieży w „Marszu Żywych”,
• udział w konkursie „Kartki z pamiętnika 

ukrywającego się Żyda”,

• zorganizowanie „Dnia pamięci o Holokau-
ście i zapobieganiu zbrodniom przeciwko 
ludzkości”.

Następnie od początku marca przystąpiliśmy 
do realizacji wytyczonych zadań. Młodzież, po 
zapoznaniu się z tematyką Holokaustu, odbyła 
wycieczkę do Oświęcimia, w trakcie której 
pogłębiła swoją wiedzę i zrozumiała tragizm 
eksterminacji narodu żydowskiego oraz 
innych narodów mordowanych w obozach 
koncentracyjnych. Efektem tego wyjazdu są 
prezentacje uczniów. 

Kolejnym działaniem był konkurs „Kartki 
z pamiętnika ukrywającego się Żyda”. Aby 
zachęcić uczniów do udziału w konkursie, upo-
wszechnialiśmy czytanie pamiętników i wspo-
mnień Żydów. Przeprowadziliśmy szkolny etap 
eliminacji i wyłoniliśmy pięć najlepszych prac, 
które zostały wysłane do CODN. 

Niemców, ustawy antyżydowskie władz Ge-
neralnego Gubernatorstwa).

3. Droga do Auschwitz (zdjęcia przed-
stawiały deportację Żydów do obozów za-
głady, selekcję w obozie, sceny więziennego 
życia).

4. Powrót ocalonych do życia (zdjęcia 
ukazywały próbę powrotu do normalnego 
życia, wyjazdy Żydów do Izraela oraz pogrom 
w Kielcach – jako ostatni tragiczny przejaw 
antysemityzmu w Polsce).

Przebieg obchodów „Dnia pamięci o 
Holokauście i zbrodniach przeciwko ludz-
kości”:

1. Uczniowie zaprezentowali najważniej-
sze wiadomości dotyczące historii Żydów 
w Polsce od średniowiecza do XX wieku. 
Szczególną uwagę poświęcono wydarzeniom 
związanym z historią Holokaustu.

Projekty realizowane w szkołach

Realizując kolejne założenia projektu, 
przedstawiciele młodzieży naszego liceum 
uczestniczyli w „Marszu Żywych” w Oświę-
cimiu. Z tej wyprawy również uczniowie stwo-
rzyli prezentację zdjęć, którą wykorzystaliśmy 
realizując „Dzień pamięci o Holokauście”. 

Punktem kulminacyjnym był „Dzień pamię-
ci o Holokauście”, który w naszej szkole odbył 
się 30 kwietnia 2009 roku. W przygotowaniu 
uroczystości uczestniczyli uczniowie kl. I c, 
II a, II b, II e. Przygotowaliśmy wystawę  
zdjęć, plakatów, dokumentów i map, która 
składała się z czterech części:

1. Dojście Adolfa Hitlera do władzy (zdjęcia 
z „kryształowej nocy”, bojkot sklepów żydow-
skich, miejsca wydzielone dla Żydów, opuszcza-
nie III Rzeszy przez rodziny żydowskie).  

2. Życie w getcie (zdjęcia przedstawiały 
sceny życia w getcie, ośmieszanie ich przez 

2. Przedstawienie fragmentów wspomnień 
ocalonych oraz dokumentów Polskiego Pań-
stwa Podziemnego.

3. Omówienie prezentowanych na wystawie 
zdjęć i plakatów.

4. Prezentacja zdjęć z uczestnictwa naszej 
młodzieży w tegorocznym „Marszu Żywych”.

5. Indywidualne zwiedzanie wystawy.
W uroczystości uczestniczyły wszystkie 

klasy pierwsze i drugie naszego liceum, to 
jest około 260 uczniów. Biorąc pod uwagę 
zainteresowanie młodzieży tą tematyką, uwa-
żamy, że „Dni pamięci o Holokauście” należy 
kontynuować w kolejnych latach.

Koordynator działań: 
Urszula Rakowska

Nauczyciele wspomagający:
Dorota Batóg, Elżbieta Pachowicz, 

Tamara Hachulska

Wystawa  o Holokauście w XI LO w Kielcach
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Jako nauczyciel historii z wieloletnim sta-
żem wielokrotnie borykałam się z brakiem 

czasu, a także solidnej wiedzy na temat mniej-
szości narodowych, ich roli i znaczenia w życiu 
Ojczyzny. Przez wiele lat, zwłaszcza w czasach 
komunizmu, tematyka mniejszości była margi-
nalnie traktowana na kartach historii. Zdecydo-
wanie mało uwagi poświęcano Żydom mimo ich 
niewątpliwego wkładu w naukę, kulturę, życie 
gospodarcze krajów, które zamieszkiwali. Moje 
pokolenie w czasach szkolnej młodości chętnie 
recytowało Tuwima, Leśmiana, wsłuchiwało 
się w muzykę Gershwina, zupełnie nie mając 
świadomości żydowskiego pochodzenia tych 
twórców. Zdarzało mi się również spotykać 
ludzi żydowskiego pochodzenia, skrzętnie ukry-
wających swoje korzenie. Często zadawałam 
sobie pytanie: Dlaczego? 

Z wielką radością zatem przyjęłam skie-
rowaną do nauczycieli ofertę ŚCDN udziału 
w warsztatach w ramach projektu „Polacy i 
Żydzi – wczoraj, dziś i jutro”. Czułam, iż staną 
się one dla mnie wsparciem i pomocą w pracy 
z młodzieżą szkolną. Faktycznie tak było. Za-
inspirowana spotkaniem z Aleksem Dancygiem 
– polskim Żydem działającym bardzo aktywnie 
w Izraelu na rzecz przyjaźni polsko-izraelskiej, 
a także wykładem redaktora Marka Maciągow-
skiego, postanowiłam stworzyć projekt z myślą 
o uczniach Gimnazjum im. Stanisława Staszica 
w Zagnańsku, zaangażowanych w pracę Szkol-
nego Klubu Europejskiego. Projekt otrzymał 
nazwę „Ten Obcy w kulturze Polski i Europy” 
i dotyczył narodu żydowskiego. Głównym 
założeniem projektu było:

• zainteresowanie uczniów problematyką 
skomplikowanej historii narodu żydow-
skiego;

• docenienie wkładu Żydów w kulturę polską 
i światową;

• rozwijanie postawy tolerancji i otwartości w 
stosunku do ludzi innych wyznań i kultur.

Założyłam sobie również realizację bardziej 
szczegółowych celów kształcących takich, jak:

• znajomość głównych zasad i praw juda-
izmu;

• rozumienie pojęć takich, jak: Talmud, Tora, 
diaspora, Holokaust, antysemityzm;

• znajomość chronologii wydarzeń związa-
nych z historią narodu żydowskiego;

• wyjaśnianie genezy przejawów i konse-
kwencji antysemityzmu;

• poznanie życiorysów sławnych Polaków 
pochodzenia żydowskiego;

• świadomość wkładu Żydów w rozwój 
polskiej i światowej kultury.

Praca nad projektem trwała od października 
2008 r. do maja 2009 r. Zajęcia Szkolnego 
Klubu Europejskiego odbywały się w wolne 
soboty. Początkowo przychodziło na nie kilkoro 
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„ten obcy w kulturze polski i europy”
w gimnazjum im. s. staszica w zagnańsku

uczniów. Stopniowo zainteresowanie i zaanga-
żowanie gimnazjalistów rosło, a frekwencja 
stale się zwiększała. W drugim semestrze w 
pracach klubu regularnie uczestniczyło około 
30 osób. 

Uczniowie podzieleni na grupy zainteresowań 
samodzielnie zdobywali wiele potrzebnych 
informacji. Musieli wykazać się umiejętnością 
ich wyszukiwania, selekcjonowania i prezento-
wania na forum. Główne dziedziny zaintereso-
wań to: życiorysy sławnych postaci, muzyka, 
taniec, poezja żydowska, ale również opinie 
i stereotypy na temat Żydów. Przedstawianie 
ich na forum klasy było początkiem dyskusji, 
do której uczniowie przygotowywali się bardzo 
starannie. Stopniowo w prace klubu włączyli się 
rodzice, pomagając na przykład w układaniu 
choreografii do tańca. W miarę poznawania kul-
tury  Żydów, powstawało pytanie: „Skąd wzięła 
się tak ogromna niechęć do tego narodu?”, 
inaczej mówiąc, próbowano szukać przyczyn 
antyjudaizmu i antysemityzmu.

Ostatnim etapem pracy było zgłębianie 
problemów związanych z Holokaustem. 
Klubowicze analizowali dokumenty, czytali 
relacje ocalałych, oglądali filmy oraz uczyli 
się poezji wojennej autorstwa Żydów z całego 
świata. Dużą pomocą były dla mnie materiały 
przywiezione z Yad Vashem, gdzie odbyłam 
dwutygodniowe szkolenie razem z grupą kie-
leckich nauczycieli. 

Maj był miesiącem, w którym uczestnicy 
projektu postanowili swoje dokonania przesta-

wić szerszej społeczności w postaci programu 
artystycznego pod takim samym tytułem jak 
projekt: „Ten Obcy w kulturze Polski i Europy”. 
Odbiorcami programu byli uczniowie gimna-
zjum, nauczyciele i inni goście zaproszeni ze 
środowiska lokalnego. Program trwał godzinę 
zegarową i była to najbardziej „cicha” godzina 
w szkole, której nie przerwał żaden szmer na 
sali gimnastycznej. Oglądano go w ogromnym 
skupieniu i z dużym zainteresowaniem. Pu-
bliczności podobała się formuła przedstawienia, 
które prezentowano na tle fragmentów filmów, 
artystyczny przekaz recytatorów, śpiew, taniec 
i muzyka w wykonaniu uzdolnionych młodych 
artystów. Program składał się z dwóch części: 
pierwsza dotyczyła historii i kultury narodu 
żydowskiego, druga – Holokaustu. Każda z 
części posiadała inną dekorację. Nie ukrywam, 
iż było to duże przedsięwzięcie. Ogromną po-
moc uzyskałam od koleżanki Anny Gębskiej, 
która przygotowała podkład muzyczny, filmy 
a także razem z uczniami wykonała dekoracje. 
Odbiór programu przez widzów utwierdził mnie 
w przekonaniu, iż warto poświęcać uwagę pro-
blemom mniej znanym i próbować je zgłębiać 
metodą projektu. Tylko aktywne poszukiwania 
pozwalają poczuć wagę nauczanego problemu 
i pomagają w rozwoju zarówno uczniów, jak i 
kierującego procesem nauczania nauczyciela. 

Mirosława Litwińska
Gimnazjum im. Stanisława Staszica 

w Zagnańsku

Program artystyczny w wykonaniu uczniów Gimnazjum w Zagnańsku
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PROJEKT „PRZYWRÓĆmY PamIĘĆ” 
W GImNaZJUm W WOlI JaChOWEJ

W Polsce na przestrzeni wieków spoty-
kały się różne kultury i religie, które 

dzięki pokojowemu współistnieniu stworzyły 
niezwykłe, wielokulturowe dziedzictwo. 
Ważną częścią tej wieloetnicznej społecz-
ności byli Żydzi. Śladem ich obecności są 
dziś nie tylko liczne zabytki architektury 
oraz zaniedbane cmentarze, ale także ważny 
wkład w rozwój kultury i sztuki polskiej. 
Chcemy razem z młodymi ludźmi odkrywać 
to wielokulturowe dziedzictwo i przywracać 
pamięć o nim, bo wierzymy, że w ten sposób 
lepiej zrozumiemy siebie nawzajem i otacza-
jący świat.

Projekt „Przywróćmy pamięć” realizowany 
jest w Gimnazjum w Woli Jachowej w ramach 
edukacji wielokulturowej. Celem projektu 
jest: 

• wykorzystanie dziedzictwa żydowskiego 
do angażowania młodzieży w działania na 
rzecz integracji różnych grup społecznych 
w ich wspólnotach lokalnych;

• wsparcie edukacji publicznej w zakresie 
edukacji na temat mniejszości żydowskiej 

i jej obecności w polskim krajobrazie 
kulturowym;

• rozwijanie i popularyzacja zainteresowań 
uczniów historią i lokalnym dziedzic-
twem kulturowym;

• uczenie i nauczanie postaw otwartości, 
tolerancji, szacunku dla odmienności; 

• zaangażowanie młodych ludzi w dialog 
międzypokoleniowy oraz edukację ró-
wieśniczą w procesie integracji wspólnot 
wokół wielokulturowego dziedzictwa.

Projekt edukacyjny „Przywróćmy pa-
mięć”, realizowany przez Fundację Ochrony 
Dziedzictwa Żydowskiego, wspierają: 

• Ministerstwo Edukacji Narodowej,
• Świętokrzyski Kurator Oświaty,
• Fundusz Inicjatyw Obywatelskich,
• Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli, 
• Samorządowy Ośrodek Doradztwa Me-

todycznego i Doskonalenia Nauczycieli 
w Kielcach.

Patronat honorowy objęli: – wójt i Rada 
Gminy Górno.

Dyrektor szkoły: Jolanta Czerwiak.

Projekty realizowane w szkołach

Koordynator projektu: Bernadeta Me-
chelewska (nauczyciel historii w Gimnazjum 
w Woli Jachowej, reprezentant gminy Górno 
na szkoleniu w Izraelu (Instytut Yad Vashem 
w Jerozolimie) oraz w Stanach Zjednoczo-
nych (Uniwersytet Columbia w Nowym Jor-
ku, Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie). 
Szkolenia poświęcone edukacji na temat 
praw człowieka, tolerancji, antysemityzmu 
i Holokaustu finansowały: Centrum Yad 
Vashem, gmina Górno, Żydowska Fundacja 
na Rzecz Sprawiedliwych Wśród Narodów 
Świata (JFR) oraz Departament Stanu i 
Ambasada Stanów Zjednoczonych w War-
szawie.

DZIAŁANIA SZKOŁY W RAMACH 
PROJEKTU „PRZYWRÓĆMY 

PAMIĘĆ”
W ramach projektu uczniowie Gimnazjum 

w Woli Jachowej:  
1. Poznali historię, tradycję i kulturę żydow-

ską m.in. poprzez: 
• realizację (od 1 września 2008 r., w ramach 

zajęć lekcyjnych z historii, języka pol-

Uczniowie Gimnazjum w Woli Jachowej chcą poznawać historię i kulturę żydowską
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skiego, WOS-u, geografii, religii i godzin 
wychowawczych) programu nauczania o 
Holokauście – „Holokaust – zrozumieć 
dlaczego”, autorstwa Piotra Trojańskiego 
i Roberta  Szuchty (DKW-4014-317/99). 
(B. Mechelewska, I. Kaleta, M. Piotrow-
ska, wychowawcy, nauczyciele przed-
miotów – wrzesień 2008 r. – czerwiec 
2009 r.);

 • gazetki i wystawy – Klub Młodego 
Reportera (KMR), Teatr Szkolny „cdn.” 
(B. Mechelewska, I. Kaleta – wrzesień 
2008 r. – maj 2009 r.).

2. Zebrali informacje związane z obecnością 
Żydów w regionie świętokrzyskim, gminie 
Górno; w ramach projektów klasowych wyko-
nali prezentacje multimedialne na temat:

• „Holokaust – zrozumieć dlaczego” oraz 
„Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata” 
(kl. 3);

• „Polacy i Żydzi w regionie świętokrzy-
skim – związki kulturowe na przestrzeni 
wieków” (kl. 2); 

• „Żydzi sławni i …” (kl. 1). (B. Mechelew-
ska, luty–marzec 2009 r.).

3. Wzięli udział w konkursie plastycznym 
„Portret Żyda w malarstwie i literaturze” (A. 
Dziewięcka, B. Mechelewska, styczeń–luty 
2009 r.).

4. Zorganizowali uroczystości szkolne, 
konkurs oraz apele upamiętniające:

• Międzynarodowy Dzień Tolerancji (16 
XI) – wolontariat (R. Chwalik);

• Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka 
(10 XII) – Teatr Szkolny „cdn.” (M. 
Piotrowska);

Projekty realizowane w szkołach

PROJEKT „PRZYWRÓĆmY PamIĘĆ” 
W GImNaZJUm W WOlI JaChOWEJ

• Dzień pamięci ofiar Holokaustu (27 I;19 
IV) – Klub Młodego Reportera; gazetka 
szkolna „cdn.” (B. Mechelewska, J. 
Rutkowska).

5. Zaprezentowali społeczności lokalnej 
spektakl ukazujący tradycję i kulturę żydow-
ską – „Wieczór żydowski – przy szaba-
sowych świecach” – I. Kaleta, uczniowie i 
nauczyciele wychowawcy: B. Mechelewska 
(3b), A. Dziewięcka (1a), A. Zygadlewicz (1b), 
R. Chwalik (2b), J. Rutkowska (3a), J. Ksel, T. 
Krzysiek, wspaniali rodzice i mieszkańcy Woli 
Jachowej oraz Skorzeszyc (7 maja 2009 r.).  

6. Wzięli udział w wycieczce do Oświęci-
mia – 20 maja 2009 r. (B. Mechelewska, J. 
Rutkowska).

7. Zaopiekują się cmentarzem żydowskim 
w Kielcach – uporządkują go, sfotografują 
macewy, zrekonstruują jego historię – wolon-
tariat, maj–wrzesień 2009 r. (R. Chwalik, B. 
Mechelewska). 

8. Sfotografują i opiszą zachowane zabytki, 
miejsca pamięci związane z obecnością na-
rodu żydowskiego w Kielcach, m.in.: dawna 
synagoga, pomnik Sprawiedliwych Wśród 
Narodów Świata, Menora Pamięci – symbol 
getta kieleckiego, tablice i pomnik ku czci ofiar 
pogromu kieleckiego, „Ławka Karskiego” 
– Klub Młodego Reportera, gazetka „cdn.”, 
maj–wrzesień 2009 r. (B. Mechelewska, R. 
Chwalik).

WIECZÓR ŻYDOWSKI 
– przy szabasowych świecach, 

koszernym jadle i klezmerskiej muzyce 
(7 maja 2009 roku)

Spektakl zrealizowany został w ramach 
projektu „Przywróćmy pamięć”. 

Koordynator projektu: Bernadeta Me-
chelewska.

Scenariusz: Izabela Kaleta, wychowawcy, 
uczniowie.

Opieka artystyczna: Izabela Kaleta.
Scenografia: Anna Dziewięcka, Aleksandra 

Janus, OSP w Woli Jachowej.
Kostiumy: rodzice, nauczyciele, ucznio-

wie.

„Wieczór z kulturą żydowską” był wydarzeniem artystycznym w Woli Jachowej 

Ceremonia ślubu żydowskiego pod baldachimem, zwanym chupą
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Wieczór z kulturą żydowską to inicja-
tywa lokalna, zorganizowana w ramach 
projektu „Przywróćmy pamięć”. Był on 
owocem wspólnej pracy uczniów, wycho-
wawców i rodziców. Podczas  spotkania 
– wieczoru z kulturą żydowską obejrzeć 
można było wystawę prac uczniowskich 
nagrodzonych w konkursie plastycznym 
pt. „Obraz Żyda w malarstwie i literaturze” 
oraz „wstąpić” do karczmy żydowskiej, pro-
wadzonej przez Izraela Dawidowicza (w tej 
roli niezastąpiony ks. Jan Zwierzchowski), 
a w niej menory i chanukije wykonane przez 
uczniów, a także degustacja potraw ze stołu 
sederowego na święto Pesach, kiduszowego 
na Szabat, kuchni żydowskiej typowej dla 
święta Purim, Lag Ba Omer, święta Chanuki 
i Szawuot.

W programie przygotowanym przez po-
szczególne klasy i wychowawców przed-
stawiono tradycje i zwyczaje żydowskie 
związane ze świętem Purim (kl. 2b), narodzi-
nami dziecka (kl.1b), postrzyżynami (kl. 2a), 
zaręczynami (kl. 1a) oraz ślubem (kl. 3a). 
Zaprezentowano również elementy ortodok-
syjnego stroju chasydzkiego (kl. 3b), a także 
tańce żydowskie w wykonaniu młodzieży z 
Teatru Szkolnego „cdn.”, pracującego pod 
kierunkiem Izabeli Kalety.   

Niecodzienny spektakl przygotowany przez 
młodzież z gimnazjum, dostarczył widzom 
zgromadzonym na sali gimnastycznej wiele 
pozytywnych emocji i wzruszeń. Trudno je 
wyrazić słowami. Dekoracja, stroje, muzyka, 
śpiew – wszystko to przenosiło w czasy prze-
szłe, wzbogacało wiedzę, ukazywało różnice 
i podobieństwa pomiędzy narodem polskim 
i żydowskim. Naturalność i żywiołowość mło-
dych aktorów nagrodzona została głośnymi 
owacjami na stojąco. Myślę, iż był to najlepszy 
dowód na słuszność udziału szkoły w projekcie 
i najlepsza dla niej recenzja. Szczery podziw 
i gratulacje dla gimnazjum za przygotowanie 
tak pięknej prezentacji. 

Przedstawienie „Przywróćmy pamięć” 
(„Wieczór z kulturą żydowską”) przygoto-

wany przez młodzież gimnazjalną pod kierunkiem 
pp. Izabeli Kalety i Bernadety Mechelewskiej był 
niewątpliwie wydarzeniem artystycznym w Woli 
Jachowej. Poczynając od scenografii, niby prostej: 
sala gimnastyczna przemieniona w karczmę, pod 
ścianami długie stoły, przy nich ławy, środek to 
przestrzeń pusta, ale w tej przestrzeni rozgrywa 
się cała akcja spektaklu, w którym udział biorą 
dziewczęta i chłopcy, wystrojeni niezwykle prosto: 
białe fartuchy, czarne spódnice i bluzki; chłopcy w 
długich czarnych płaszczach, w wielkich futrza-
nych czapach na głowie.

W tej przestrzeni ton całemu przedstawieniu 
nadaje gospodarz, karczmarz, który śpiewa, 
tańczy, opowiada dowcipy, udatnie naśladując 
akcenty, dykcję żydowską. Robi to wszystko z 
takim wdziękiem, tak sugestywnie, że nie można 
go nie słuchać, nie można także oderwać oczu od 
niego. Rzecz staje się jeszcze dziwniejsza, gdy 
widz dowiaduje się, że w tę właśnie postać wcielił 
się szkolny katecheta, a wikariusz w parafii p.w. 
św. Rozalii w Skorzeszycach.

Ta inscenizacja posiada kilka warstw, spełnia 
kilka funkcji. Najważniejsza z tych funkcji to 
przypomnienie, ocalenie od zapomnienia oby-
czajów, obrzędów, piosenek, gestów, których już 
nikt nie pamięta, nikogo one nie interesują. Jest 
to niewątpliwie świetna lekcja patrzenia, widze-
nia, oceny Innego. Innego przez kulturę, język, 
religię, obyczaj. Przybliżenie tego zniszczonego 
świata folkloru żydowskiego spełnia funkcję 
wychowawczo-dydaktyczną. Jest to niezwykle 
ważne u młodzieży i dla młodzieży.

Patrząc na wydarzenia sceniczne, pomyśleć 
można z satysfakcją o wielowiekowej współpra-
cy, o wzorcowej wręcz koegzystencji dwóch tak 
bardzo różnych populacji: polskiej i żydowskiej, 
ale też z żalem pomyśleć trzeba, że kultura polska 
uległa zubożeniu.

W podziw wprawiają widza takie sprawy, 
jak: uczestnictwo niemalże całej młodzieży 
gimnazjalnej; nie można pominąć wielkiej pra-
cy, rezygnacji z wielu różnych atrakcji na rzecz 
przedstawienia. Tutaj dwie Panie, entuzjastki, 
fanatyczki, nie bacząc na obowiązki domowe, 
dzieci, przygotowują – poza godzinami lekcyjny-
mi – inscenizację widowiska. Nakład pracy nie-
wymierny, bo przecież nikt nikogo nie sprawdzał, 
nie zmuszał do udziału w projekcie. W tym sensie 
ma ten spektakl walory wychowawcze.

Podsumowując te pobieżne uwagi, muszę 
stwierdzić, że taką aktywność nauczycieli powin-
no się doceniać, chronić przed zniechęceniem, 
apatią czy wreszcie rezygnacją z podejmowania 
wysiłków działalności kulturalnej na rzecz 
środowiska. Gratuluję, wyrażając jednocześnie 
uznanie. Chciałoby się powiedzieć, uogólniając 
wrażenia, powiedzieć z satysfakcją: ten typ 
działalności to nowa metodyka nauczania w 
polskiej szkole.

Prof. dr hab. Stanisław Żak
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy 

Jana Kochanowskiego
w Kielcach

Wieczór zakończył się degustacją koszer-
nego jadła przy klezmerskiej muzyce zespołu 
„Chmielnikers”. Repertuar zespołu stanowią 
wyrosłe z żydowskiego folkloru, odzwiercie-
dlające obyczajowość i życie piosenki oraz 
ballady śpiewane w języku jidysz, mówiące 
o miłości, ważnych wydarzeniach rodzinnych, 
historycznych, kołysanki i utwory żartobliwe, 
ale również kompozycje czysto instrumen-
talne, powstające pod wpływem odrębnej 
kulturowo muzyki bałkańskiej i wschodniej. 
Muzycy zaprosili obecnych do wspólnego 
śpiewu i zabawy. Mimo późnej godziny, 
parkiet był pełen młodzieży, mieszkańców, 
jak też licznie przybyłych zaproszonych na 
uroczystość gości.

Joanna Skrzyniarz, „Gołoborze” 
(Rec.: portal internetowy gminy Górno: 

http://www.gorno.pl)

Bernadeta Mechelewska
Gimnazjum 

w Woli Jachowej

ODTWaRZaNIE 
KUlTURY

Scenografia do spektaklu „Wieczór z kulturą żydowską”

Uczniowie przypomnieli tradycje i zwyczaje żydowskie
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„POGROm KIElECKI TO WaSZa TRaUma 
I SamI mUSICIE SOBIE Z NIĄ PORaDZIĆ!”

Impulsy do dyskusji

O pogromie w Kielcach z 1946 roku napisano i 
powiedziano już bardzo wiele. Nadal jednak 

jego przebieg, a głównie zleceniodawcy, kryją się 
w cieniu historii. Wydarzenie to obrosło wieloma 
legendami i wersjami, skrajnie różniącymi się od 
siebie. Historycy i ludzie nauki oraz regionaliści i 
publicyści nadal podejmują tę tematykę w publicz-
nym dyskursie, odsłaniając nowe fakty i dokumenty 
lub wprowadzając zakłócenia wynikające z braku 
odpowiedniej wiedzy lub celowej działalności 
antysemickiej lub antykieleckiej. Ostatni rok 
przyniósł także kilka zdarzeń, bardzo osobistych i 
przypadkowych, które i mnie skierowały na kręte 
ścieżki tego wydarzenia.

„Bić Żyda” - czyli...
Jako kielecki radny, historyk i od niemal pół wie-

ku kielczanin, w listopadzie 2008 roku wyraziłem 
sprzeciw odnośnie tekstu informacyjnego dotyczą-
cego patronów kieleckich ulic, zamieszczonego we 
wrześniowo-październikowym numerze pewnego 
miejscowego czasopisma. Artykulik przedstawiał 
biogram biskupa Czesława Kaczmarka i powstał w 
oparciu o dość słabe internetowe źródło. W dodat-
ku autor mocno poplątał fakty (nawet antydatując 
je). Zostałem potraktowany przez przedstawicieli 
władz miejskich i część dziennikarzy jako cenzor i 
człowiek, który nie chce podjąć polemiki (z czym 
tu dyskutować i polemizować, myślę, że wystarczy 
przeczytać źródło, o którym mówił autor i jego tekst, 
a każdy sam oceni, co wyszło). Autorowi mogę 
wybaczyć brak umiejętności i doświadczenia dzien-
nikarskiego oraz niezbyt szczęśliwy i trafny dobór 
źródła, lecz czy można wybaczyć tym, dla których 
to ja stałem się stroną ataku. Zostałem prawie sam, 
„wołający na puszczy” w słusznej sprawie i ukazu-
jący błędy w tak delikatnym i czułym temacie, jak 
pogrom kielecki.

Wielka pasja – filokartia 
i jej ukraiński epizod

Na początku marca bieżącego roku na stronie 
„Allegro pl.” znalazłem aukcję z kartą pocztową 
dotyczącą pogromu kieleckiego z następującym 
opisem (opis w oryginalnej pisowni – sprzedawca 
pochodzi z Ukrainy):

   KIELCE Żydzi Pogrom JUDAIKA Reprod. 
JUDE Polska

Reprodukcja (kopia) na zestarzalim papieru 
(Wykonane jak stary).

Bardzo rzadka widokówka. Wszystkie karty - 
dwustronnie.

Nie wszystkie kopie wykonane z oryginałów. 
Jakość pzedmjotow rozna.

UWAGA! Uważnie patrzeć na skany. Proszę o 
rozważną licytację.

Nie jesteś pewien
– nie licytuj!!!
Możesz kupić jakości, że widać, roszczenie po 

oferty nie są akceptowane.
Materiał polecam dla kolekcjonerów, muzea, 

prywatne ekspozycji.
Pierwszy raz od ponad 30-tu lat kolekcjonowania 

kieleckiej karty pocztowej zobaczyłem reprodukcję 
(jak podał sprzedający) całkowicie nieznanej pocz-
tówki. Dlatego zadałem oferentowi pytanie: „Gdzie 
i kiedy zostały wykonane te ciekawe reprodukcje? 
Czy są to reprodukcje oryginalnych pocztówek, 

czy jedynie fotografii? Proszę o odpowiedź, która 
pozwoli mieć wiedzę o tej serii kart”. Następnego 
dnia otrzymałem następującą odpowiedź: „Witam! 
Reprodukcje nowi 2006-2009, ale na papieri zesta-
rzalim (wyglyada jak stare). Reprodukcje oryginal-
nych pocztówek + rozny nowodely”. Ktoś zapewne 
zapyta, co dziwnego w tej korespondencji i karcie 
pocztowej. Odpowiedź rodzi się sama po obejrzeniu 
omawianego obiektu.

seria nie była znana wśród polskich kolekcjonerów. 
W tym miejscu uprawnione i zasadne wydają się 
pytania:

– Kto i dlaczego dokonuje takiej manipulacji lub 
porównania wydarzeń kieleckich do hitleryzmu?

– Komu zależy na zafałszowaniu, w ten sposób, 
historii?

– Kto stoi za kolejną antykielecką i antypolską 
prowokacją?

Na stronie widokowej widzimy scenę z pogrzebu 
ofiar pogromu (brak informacji o autorze fotografii 
i wydawcy). Strona adresowa to przedruk typowej 
niemieckiej pocztówki z czasów wojny z nadruko-
wanym znaczkiem sześciomarkowym z wizerun-
kiem Adolfa Hitlera.

Strona adresowa sugerowałaby, że karta poczto-
wa, z której wykonano reprint, została wydana w 
czasie wojny. Pogrom, jak wiadomo, miał miejsce 
kilkanaście miesięcy po jej zakończeniu i taka kom-
binacja pocztowa jest całkowicie niemożliwa.

Sprzedawca na swoich stronach ofertowych 
informuje, że wzorów z tej serii dotyczącej Żydów 
jest już kilka tysięcy. To dziwne, że dotąd, tak liczna 

Czy tylko nasza trauma?
Na przełomie marca i kwietnia bieżącego roku 

dwudziestoosobowa grupa nauczycieli z wojewódz-
twa świętokrzyskiego uczestniczyła w szkoleniu 
dotyczącym Holokaustu w Instytucie Yad Vashem w 
Jerozolimie. Wykładowcy dość zgrabnie nie dotykali, 
jako gospodarze, tematyki drażliwej w stosunkach 
dwustronnych – w tym przypadku głównie pogromu 
kieleckiego. Jednak w kilku miejscach w Instytucie 
zdjęcie i krótki film z pogrzebu ofiar są pokazywane. 
Dziwne jest jedynie to, że nikt nie przedstawiał nam 
żadnego komentarza. Dopiero w rozmowach natury 
bardziej prywatnej i mniej oficjalnych, na kilka razy 
powtarzane pytanie: Jaki jest wasz stosunek do po-
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gromu w Kielcach?, usłyszałem odpowiedź: „Pogrom 
kielecki to wasza trauma i sami musicie sobie z nią 
poradzić!”. Początkowo byłem mocno zaskoczony, 
lecz po pewnym czasie i długich przemyśleniach 
jeszcze raz wróciłem do pocztówki-mistyfikacji oraz 
informacji o patronie ulicy w Kielcach (moich ostat-
nich spotkaniach z tematem pogromowym) uznałem, 
że z pewnością jest to trauma, ale czy tylko nasza. 
Jeśli nasza – to kogo? Obecnych mieszkańców Kielc, 
w większości urodzonych po 1946 roku, wszystkich 
Polaków, a może też w części Żydów, Rosjan...

W synagodze
W ramach w/w szkolenia odwiedziliśmy syna-

gogę. Tam przez chwilę rozmawiałem z ortodok-
syjnym Żydem z USA, który usiadł obok mnie. 
Sympatyczna pogaduszka skończyła się właściwie 
w chwili, gdy powiedziałem mu, że jestem z Kielc. 
Wyraz jego twarzy mówił wszystko. Poczułem się 
jak naznaczony i uzmysłowiłem sobie, że jestem zły, 
bo z Kielc. Chyba przyjdzie się z tym stygmatem 
pogodzić – ale niby dlaczego? Czy tylko dlatego, że 
jestem mieszkańcem tego „wyklętego” miasta?

Wystawa 
„Izrael – wczoraj i dziś”, 
Kielce, 7 lipca 2009 Roku 
– ostatnie przemyślenia

Otwarta w WDK w Kielcach wystawa ukazuje 14 
plansz przedstawiających 60-letnią historię państwa 
Izrael. Dzięki zastosowaniu specjalnej techniki na 
każdej planszy zestawiono dwa obrazy – początków 
powojennej państwowości oraz współczesnego 
Izraela. Ekspozycję podobno wzbogacały „kieleckie 
wątki dotyczące koegzystencji Żydów i Polaków”, 
które w praktyce stanowiło kilka publikacji otwo-
rzonych na stronach poświęconych pogromowi z 
1946 roku. Ambasador Izraela Zvi Rav-Ner, podczas 
otwarcia, powiedział: „Przyjeżdżając do Kielc, 
nie można nie pamiętać o pogromie żydowskim z 
1946 roku. To bardzo ważna sprawa historyczna 
dla naszego narodu, która boli” – nas też. Może dla 
równowagi należało powiedzieć o roli obywateli 
polskich narodowości żydowskiej w budowaniu 
komunistycznej rzeczywistości i mordowaniu, przez 
wyspecjalizowane struktury państwowe, polskich 
patriotów. Prof. Andrzej Paczkowski już w kwiet-
niu 1995 r. w Żydowskim Instytucie Historycznym 
stwierdził, że: „W latach 1944-1956, na 447 osób 
w centrali resortu bezpieczeństwa publicznego, 
pełniących funkcje kierownicze (od naczelnika 
wydziału wzwyż), było 131 Żydów, co stanowi 
ponad 29 procent na stanowiskach kierowniczych 
w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego”. 
W innych instytucjach stanowili oni od kilku do 
kilkunastu procent, przy wskaźniku zdecydowanie 
poniżej 1 procenta ogółu ludności Polski Ludowej 
(w Kielcach roku 1946 było podobnie).

O następnym spotkaniu, 
w którym może 

będę uczestniczył
– Czy podczas wystawy izraelskich znaczków 

pocztowych, oferty turystycznej, spotkaniu z muzy-
ką czy kuchnią żydowską, wszyscy będą zaczynali 
lub kończyli na pogromie?

– Co on ma wspólnego z wystawą dotyczącą 
gospodarki, przemysłu, kultury i sportu?

A może ma, tylko nikt oficjalnie nie chce głośno 
i publicznie odnieść się do tego aspektu – Jaką 
rolę odegrał i odgrywa pogrom kielecki w budo-
wie państwa Izrael?

Jarosław Machnicki
nauczyciel Gimnazjum nr 16 

w Kielcach,
radny Rady Miasta Kielce

…Ojczyzną Żydów jest pamięć…

Ogólnopolski projekt „Przywróćmy 
pamięć” grupa uczniów z Gimnazjum 

Integracyjnego nr 4 w Kielcach realizuje już 
trzy lata. Poprzez cele projektu uczniowie po-
znają historię, historię swojego miasta, regionu. 
Starają się odnaleźć wątki wielokulturowe w 
historii Kielc, przywrócić pamięć o dawnych 
mieszkańcach miasta, poznają tradycję, kulturę, 
obyczaje narodu żydowskiego.

Nasze działania skierowaliśmy w stronę 
odkrywania historii naszego miasta – historii 
związanej z jego dawnymi mieszkańcami. Szuka-
my śladów historii kieleckich Żydów, chodząc po 
naszych ulicach... – mówią autorzy projektu.

Głównym naszym zadaniem w tym roku 
była rekonstrukcja getta kieleckiego w formie 
makiety, wykonanej na podstawie mapy getta z 
Archiwum Państwowego w Kielcach. Po wielu 
miesiącach przygotowań, pracy, udało nam 
się odtworzyć historię dawnych ulic, domów, 
miejsc, które znamy i dziś. Przygotowaliśmy 
również  informator w formie książeczki, gdzie 
opisaliśmy historię getta kieleckiego i dawnych 
ulic naszego miasta.

W tym samym czasie grupa uczniów z klas 
pierwszych naszego gimnazjum pracowała  nad 
książką kucharską „Palce lizać”. Uczennice 
wybrały przepisy na potrawy kuchni żydowskiej 
związane ze świętami żydowskimi. W ramach 
projektu powstały też piękne jarmułki wykonane 
własnoręcznie przez uczennice naszej szkoły.

Makieta została ukończona w maju. Obecnie 
znajduje się w Muzeum Historii Kielc, miejscu, 
które odwiedzaliśmy bardzo często, poznając 
historię naszego miasta, uczestnicząc w lekcjach 
muzealnych.

O tym, że projekt edukacyjny jest ciekawą 
i wartościową metodą nauczania – wiemy, a 
takie działania, jak wykonanie makiety tylko 
to przekonanie potwierdzają. Metoda projektu 
jest bowiem wartościowa z wielu względów: 
kształtuje wiele umiejętności, integruje wiedzę 
z wielu przedmiotów. Bardzo ważna w projekcie 
jest samodzielna praca uczniów, współdziałanie 
w grupie, rozwijanie zainteresowań, twórcze 
myślenie. Ponadto projekt umożliwia prezen-
tację wyników własnej pracy, co na pewno jest 
dodatkową motywacją do pracy.

Nasz projekt to z pewnością projekt badawczy 
i projekt działań, młodzież zbierała bowiem 
informacje, materiały dotyczące konkretnych 
zagadnień, podejmowała akcje w środowisku 
lokalnym, w szkole. Ale najważniejsze, co udało 
nam się osiągnąć,  to poznanie historii naszego 
miasta i jego mieszkańców.

Tegoroczny skład grupy zaangażowanej w 
realizację projektu: Aneta Aleksandrowicz-
Błaszyk (opiekun), Marzena Piotrowska, 
Asia Król (dokumenty i tworzenie makiety), 
Martyna Socha (tworzenie makiety), Bar-
tłomiej Makowiecki (prace przy makiecie), 
Olga Bisaga (makieta), Mateusz Młynarczyk 
i Adrian Stokowiec (zbiór informacji), To-
masz Detka (opracowanie broszury), Anna 
Winiarska, Paulina Konieczna, Kinga Droż-
dzal, Paula Malarz (książka kucharska), Ola 
Karcz i Sandra Kundera (projekt jarmułki).

      
 Aneta Aleksandrowicz-Błaszyk

Gimnazjum Integracyjne nr 4 
w Kielcach

Makieta getta kieleckiego wykonana przez uczniów



30 INSPIRACJE 4/2009

Wizyta studyjna w Brukseli, 16-18 kwietnia 2009 roku

ZOBaCZYĆ BRUKSElĘ I... 
WRÓCIĆ DO POlSKI

Trudno jest uczyć o instytucjach unijnych, nie 
widząc ich na oczy.  W dniach 16-18 kwietnia 
2009 roku odbył się wyjazd studyjny dla 17 
nauczycieli historii i wos., którzy mieli okazję 
zobaczyć instytucje unijne w Brukseli. Podczas 
krótkiego pobytu w Brukseli nauczyciele zwie-
dzili między innymi: Parlament Europejski, 
miasto, Atomium, Muzeum Kakao i Czekolady. 
W Parlamencie Europejskim wysłuchali wykła-
du na temat jego roli, zadań i kompetencji. W 
przyszłości planujemy wyjazd do Strasburga i 
frankfurtu nad Menem. 

Maria Bednarska – koordynator wyjazdu

Osiemnaście godzin w autobusie i stolica 
Unii Europejskiej staje przed nami w 

pełnej okazałości – zadbane budynki, czyste 
ulice, drogie samochody, zielona trawa, kwiaty, 
na drzewach... ciężkie, ołowiane chmury i mało 
przyjemny deszcz. Podobno takich dni jest w 
roku więcej – straszono, że około trzystu. Wcale 
nie zazdroszczę tutejszym mieszkańcom. Słońce 
zostało w Polsce.

Jeszcze kilka manewrów po wąskich i ru-
chliwych uliczkach, po prawej stronie budynek 
Rady Unii Europejskiej, po lewej Komisji 
Finansów, i cel naszej wyprawy – Parlament 
Europejski – osiągnięty. Jesteśmy trochę 
wcześniej, nie możemy jednak wejść – nie ma 
sie co dziwić, znajdujemy się przecież w miej-
scu, gdzie próbowano unormować krzywiznę 
banana. Korzystając z chwili czasu, łapiemy 
za aparaty fotograficzne, nie wszystko jednak 
można utrwalić na kliszy (karcie?) – względy 
bezpieczeństwa.

Po kilkudziesięciu minutach doczekaliśmy się, 
możemy wejść do środka. jeszcze tylko kontrola 
osobista i można zwiedzać, szperać, zaglądać, 
fotografować. Ci, co nie mieli możliwości dostać 
się do materiałów promocyjnych, muszą pocze-
kać. Ponaglani wchodzimy na salę konferencyj-

ną. Jedni zajmują miejsca na krzesłach, inni... 
stają w kolejce do gadżetów. Mieli przeczucie, 
po wykładzie nie było czego szukać.

Wreszcie sie udało, wszyscy siedzą – można 
zacząć prezentację: instytucje Unii Europejskiej, 
siedziby parlamentu, języki urzędowe, finanse, 
posłowie, możliwości odbycia stażu (niektórzy 
przeliczają, ile zarobią), krótka wymiana poglą-
dów, trochę żartów i zaklinania rzeczywistości. 
Było ciekawie, rzeczowo, sympatycznie i w 
miarę sprawnie.

Znowu ponaglani, ruszamy zobaczyć sale 
obrad Parlamentu Europejskiego, nie ma na 
to zbyt wiele czasu, inni też chcą wejść (a mó-
wiono, że trafiliśmy na wyjątkowo spokojny 
dzień). „Wychodzimy, proszę państwa”, „Już 
musimy wychodzić, robimy tłok” – słychać 
lekko zniecierpliwionego przewodnika. Udało 
się, a teraz na... obiad. Niestety, ostanie piętro, 

gdzie stołują się europosłowie jest poza naszym 
zasięgiem. Szkoda – może jednak kiedyś, w 
innym charakterze.

Zupa, drugie danie, deser, coś do picia i ... 
bułeczka... Przypomniał mi się fragment dialo-
gu Kargula z Pawlakiem z filmu „Kochaj, albo 
rzuć”: „Czuje się jak sołtys, wysoko, najedzony 
i za nic nie odpowiadam”.

Obładowani wiedzą i różnego rodzaju ma-
teriałami promującymi Parlament Europejski 
wracamy do autokaru, przed nami zwiedzanie 
Brukseli, a pogoda fatalna – leje. Do spotka-
nia z przewodnikiem kilka godzin. Czym je 
wypełnić?

Wreszcie wybiła osiemnasta. Jest przewod-
nik. Mówi ciekawie. Czas szybko mija. „Do 
zobaczenia jutro” – słyszymy. Wracamy do 
hotelu... Tak minął dzień pierwszy.

Następny dzień zupełnie inny, słońce dotarło, 
po deszczu ani śladu. Przed nami mało czasu i 
dużo zwiedzania. Zachowujemy się trochę jak 
emeryci japońscy, którzy dopiero na zdjęciach 
maja możliwość zobaczyć to, co zwiedzali. 
Jeszcze raz rynek, muzeum czekolady (istnieje 
opinia, że belgijska jest najlepsza), budynek 
giełdy, opera, katedra (już mamy opóźnienie), 
bazylika na Kokelbergu („Nie damy rady wejść,  
tylko przejedziemy” – przecież mamy opóźnie-
nie) i Atomium („Wysiądźcie państwo, zrobicie 
kilka zdjęć, a ja w tym czasie zawrócę” – mówi 
kierowca). Czas pobytu w stolicy Brukseli do-
biega końca. Tak mija dzień drugi.

Znowu osiemnaście godzin i będziemy w 
Polsce, gdzie inaczej smakuje jedzenie, inaczej 
świeci słońce i... przy drogach leży pełno śmieci. 
Jeśli następna podróż, to tylko samolotem.

Zobaczyć Brukselę i ... wrócić do Polski.
Rafał Bugajski

Zespół Szkół – Gimnazjum
w Masłowie

Lista osób biorących udział w doskonaleniu „Parlament Europejski – jego rola i kompe-
tencje”, Bruksela, 16-18 kwietnia 2009 r.:
 1. Przemysław Miłoś, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Integracyjnych w Kielcach,
  2. Dorota Sikora, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Integracyjnych w Kielcach,
  3. Rafał Bugajski, Zespół Szkół Gimnazjum w Masłowie,
  4. Barbara Walkowicz, Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek w Kielcach,
  5. Małgorzata Kowalska, Gimnazjum w Kunowie,
  6. Stanisław Osowski, Gimnazjum Publiczne w Sobkowie,
  7. Hanna Skrzek, Gimnazjum nr 1 w Kielcach,
  8. Renata Szmyd, Publiczne Gimnazjum nr 3 w Ostrowcu Św.,
  9. Marcin Braniewski, Gimnazjum nr 3 w Kielcach,
10. Mirosława Goły, Zespół Szkół w Działoszycach – Gimnazjum w Działoszycach,
11. Marta Nowak, Zespół Szkół w Działoszycach – Gimnazjum w Działoszycach,
12. Małgorzata Jarosińska, ŚCDN w Kielcach,
13. Barbara Tkacz, Gimnazjum nr 1 w Radoszycach,
14. Dariusz Urbański, Gimnazjum w Ćmielowie,
15. Monika Wawrzeńczyk, Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach,
16. Małgorzata Szczepańska, Gimnazjum nr 7 w Kielcach,
17. Maria Bednarska, ŚCDN w Kielcach.

Uczestnicy wizyty w Parlamencie Europejskim
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Oko w oko z dyrektorem

MARIOLA WARZECHA, z wykształcenia 
polonistka, od 1998 roku jest dyrektorem Ze-
społu Placówek Oświatowych w Złotej. Kieruje 
pracą 27 nauczycieli, którzy pod opieką mają 
50 przedszkolaków, 155 uczniów szkoły pod-
stawowej oraz 143 gimnazjum. Od roku szkoła 
realizuje trzy projekty unijne na łączną kwotę 
907 tysięcy złotych, finansowanych z Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki: „Szkoła podsta-
wowa – szkołą dla każdego ucznia”, „Angielski 
oknem na świat” oraz „Uniwersytet umiejętności 
matematyczno-przyrodniczych”. W projektach 
uczestniczą wszyscy uczniowie szkoły podsta-
wowej oraz gimnazjum. 

Placówka zdobyła Certyfikat Szkoły Euro-
pejskiej oraz Ogólnopolski Certyfikat Szkoły 
Przedsiębiorczości, którym może się poszczycić 
tylko sześć świętokrzyskich gimnazjów. W 
ubiegłym roku Szkolne Koło Oszczędności 
zdobyło pierwsze miejsce w kraju, a Spółdziel-
nia Uczniowska „Pszczółka” czterokrotnie była 
najlepsza w Polsce i otrzymała Puchar Ministra 
Edukacji Narodowej. W ZPO w Złotej powstał 
najlepszy w kraju projekt edukacyjny w ra-
mach Nauczycielskiej Akademii Internetowej. 
Nauczycielki Maria Nowak oraz Renata Wojas 
zdobyły tytuł Najlepszego Nauczyciela Przed-
siębiorczości. 

Uczniowie ze Złotej zajęli pierwsze miejsca 
w województwie świętokrzyskim w konkursie 
„Młodzież zapobiega pożarom” i reprezentowali 
nasz region w zawodach ogólnopolskich, w któ-
rych też wywalczyli wysokie czwarte miejsce. 
Młodzież z ZPO w Złotej od lat zajmuje pierwsze 
lub drugie miejsce w wojewódzkich konkursach 
ekologicznych: „My i region, w którym żyjemy” 
oraz „Ratuj przyrodę, bo zginiesz razem z nią”. W 
szkole uczą się laureaci olimpiad: geograficznej, 
języka rosyjskiego i historii. Strona internetowa 
ZPO w Złotej zdobyła pierwsze miejsce w kon-
kursie na „Najlepszą stronę internetową”. Od 
kilku lat placówka promuje swoje osiągnięcia 
na „Spotkaniu Noworocznym”, którego gośćmi 
są przedstawiciele władz województwa, powiatu, 
gminy i społeczność lokalna.

1. Moje motto… „Sztuką życia jest cieszyć 
się małymi szczęściami”.

2. W swojej pracy lubię… obserwować, 
jak uczniowie dorastają, dojrzewają, a zdobytą 
wiedzę i umiejętności wykorzystują w dalszych 
etapach edukacji. Największą satysfakcją są dla 
mnie dobre relacje z uczniami i ich codzienny 
uśmiech.

3. Marzy mi się szkoła… bez problemów 
finansowych, bezstresowa oraz taka, w której 
rodzice aktywnie angażują się w proces dydak-
tyczny i wychowawczy. A uczniowie mają możli-
wość korzystania ze wszelkich dóbr dziedzictwa 
kulturowego – teatru, muzeów, wystaw, spotkań 
z ciekawymi ludźmi.

 4. Szefem jestem… wymagającym, stanow-
czym i odpowiedzialnym, a z drugiej strony 
jestem życzliwa i otwarta oraz przyjaźnie nasta-
wiona do wszelkich twórczych innowacji.

5. U pracowników cenię… profesjonalizm, 
rzetelność, umiejętność nawiązywania kontaktu 
z młodzieżą, aktywność twórczą i pasję, z jaką 
wykonują swój zawód.

  
6. Lubię, kiedy uczniowie… czerpią radość z 

pobytu w szkole, ze zdobywania wiedzy, umie-
jętności i sukcesów. Kiedy szkoła staje się dla 
nich drugim domem. Lubię, gdy po latach miło 
wspominają swoją szkołę i nauczycieli.

7. Dzień zaczynam… od filiżanki cappuccino. 
Robię też krótki plan dnia, zarówno zawodowego, 
jak i osobistego. Jestem bardzo zorganizowana. 
Lubię mieć wszystko zaplanowane. Na sponta-
niczność pozwalam sobie tylko w weekendy.

8. Dzień kończę… słuchając ulubionej mu-
zyki, zazwyczaj utworów Marka Grechuty lub 
Ludwiga van Beethovena. Staram się też znaleźć 
czas na rozmowę z synami. Podsumowując dzień, 
z przyjemnością wypijam filiżankę zielonej her-
baty z owocem pigwy.

9. Nie wyobrażam sobie pracy bez… dzieci, 
nauczycieli. Bez kontaktu z ludźmi.

10. Nie interesuje mnie… zazdrość, niena-
wiść. Jestem osobą otwartą, każda dziedzina 
życia jest dla mnie ciekawa. Nie ma takich rze-
czy, które mnie nie interesują. Nawet oglądam z 
synem mecze. Kibicuję piłkarzom Korony. Jak 

przystało na prawdziwego kibica mam nawet 
szalik z barwami kieleckiego klubu.

11. Pieniądze są dla mnie… środkiem do 
życia. Dają mi poczucie bezpieczeństwa. Ale 
nie przysłaniają mi takich wartości, jak przyjaźń, 
miłość czy rodzina.

 
12. Najważniejszy dzień w życiu… Każdy 

dzień jest dla mnie bardzo ważny. Staram się go 
przeżyć jak najlepiej i dać z siebie tak dużo, aby 
on był właśnie tym dniem wyjątkowym.

13. Do działania mobilizują mnie… ucznio-
wie, dla których trzeba być aktywnym, twórczym, 
pełnym optymizmu i zawsze uśmiechniętym.  
Moi nauczyciele – kreatywni, każdy z nich inny, 
pełen niezwykłych pomysłów i umiejętności. 
Mimo różnic świetnie się uzupełniają i wspólnie 
ze mną tworzą niesamowity zespół, który „może 
wszystko”. Mobilizują mnie też moi synowie 
oraz sukcesy.

14. Książka, którą polecam… Jestem z wy-
kształcenia polonistką. Dużo czytam. Kobietom 
polecam książkę Clarissy Pinkoli Estes „Biegną-
ca z wilkami”. To trudna lektura, ale warto przez 
nią przebrnąć. Lubię też „Małego księcia” czy 
książkę Paula Coelho „Być jak płonąca rzeka”. 
Z polskich autorów ponownie odkryłam „Malo-
wanego ptaka” Jerzego Kosińskiego.

  
15. Gdybym nie była nauczycielem… na 

pewno byłabym... nauczycielem. Nie wyobra-
żam sobie pracy bez młodzieży i różnorodnych 
emocji, jakich mi dostarczają.

Notowała: Martyna Głębocka
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Prawo oświatowe

NOWE GODZINY DYREKTORSKIE
(przepisy obowiązujące od 1 września 2009 r.)

Nowelizacja Karty Nauczyciela, wpro-
wadzona ustawą z dnia 21 listopada 

2008 r. o zmianie ustawy  – Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz.1), dotyczy zmian 
w zakresie:

• awansu zawodowego, 
• czasu pracy nauczycieli, 
• wynagradzania nauczycieli – nowe 

wskaźniki służące do określenia średnich 
wynagrodzeń nauczycieli,

• nowych zasad obniżania pensum nauczy-
ciela zatrudnionego w pełnym wymiarze 
zajęć,

• analizy wydatków ponoszonych na wy-
nagrodzenia nauczycieli przez jednostki 
samorządu terytorialnego,

• kontroli przez regionalną izbę obrachun-
kową jednostki samorządu terytorialnego 
pod kątem wypłat wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli, na poziomie 
wynikającym z ustawy,

• przydzielania nauczycielom pracy w go-
dzinach ponadwymiarowych,

• uchylenia opiniowania przez organ spra-
wujący nadzór pedagogiczny zasad roz-
liczania tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla 
których ustalony plan zajęć jest różny w po-
szczególnych okresach roku szkolnego.

W artykule zostaną omówione zmiany do-
tyczące czasu pracy nauczycieli (art. 42 i 42a 
ustawy Karta Nauczyciela), a szczególnie 
zakresu zadań nauczycieli realizowanych po-
nad tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych (tzw. pensum), 
związanych z prowadzeniem nadobowiązko-
wych zajęć pozalekcyjnych.

Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w 
pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 
40 godzin na tydzień (art. 42 ust.1). W ramach 
tej tygodniowej normy czasowej nauczyciel 
obowiązany jest realizować:

1) zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i 
opiekuńcze,

2) inne zajęcia i czynności wynikające z 
zadań statutowych szkoły,

3) zajęcia i czynności związane z przygoto-
waniem się do zajęć, samokształceniem 
i doskonaleniem.

Zajęcia wymienione w punkcie 1, prowa-
dzone bezpośrednio z uczniami, są rozliczane 
w okresach tygodniowych i rejestrowane w 
dziennikach lekcyjnych lub dziennikach zajęć. 
Praca ta jest dla nauczyciela obowiązkowa i 
płatna. Do zajęć płatnych zostały zaliczone 
także czynności nauczycieli szkół ponadgim-
nazjalnych związane z prowadzaniem części 
ustnej egzaminu maturalnego. 

Zajęcia i czynności wymienione w punkcie 
2 i 3 są dla nauczyciela obowiązkowe, ale 
niepłatne. 

Zgodnie ze zmianą ustawy Karta Nauczy-
ciela (art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a) nauczyciel 
szkoły podstawowej i gimnazjum jest obo-
wiązany prowadzić nieodpłatnie zajęcia 
opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach 
godzin przeznaczonych w ramowych planach 
nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, w 
wymiarze 2 godzin tygodniowo. Od nowego 
roku szkolnego 2009/2010 – w oparciu o 
przepisy przejściowe – nauczyciel szkoły 
podstawowej i gimnazjum jest obowiązany 
prowadzić te zajęcia nieodpłatnie w wy-
miarze 1 godziny tygodniowo. Nauczyciel 
szkoły ponadgimnazjalnej, zgodnie z art. 42 
ust. 2 pkt 2 lit. b, obowiązany jest prowadzić 
nieodpłatnie zajęcia w ramach godzin prze-
znaczonych w ramowych planach nauczania 
do dyspozycji dyrektora szkoły w wymiarze 
1 godziny tygodniowo.

Godziny te nie mogą być przeznaczone 
na zwiększenie liczby godzin obowiązko-
wych zajęć edukacyjnych. Mogą natomiast 
być przeznaczone na zajęcia wpływające na 
zwiększenie szans edukacyjnych uczniów 
oraz rozwijające zainteresowania uczniów 
(zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań, 
zajęcia sportowe, wycieczki, warsztaty te-
atralne itp.). 

Obowiązek przeprowadzenia dodatkowej 
godziny dotyczy każdego nauczyciela za-
trudnionego w szkole, w tym także nauczy-
ciela bibliotekarza, wychowawcy świetlicy, 
pedagoga, psychologa. Wyjątek stanowią 
dyrektorzy szkół i inni nauczyciele pełniący 
funkcje kierownicze.

Zajęcia w ramach nowych godzin dy-
rektorskich będą dokumentowane w dzien-
nikach zajęć pozalekcyjnych i rozliczane 
w okresach półrocznych. Oznacza to, że 
nauczyciel nie musi odpracowywać naliczo-
nego wymiaru w każdym tygodniu – może 
te godziny blokować, na przykład w okresie 
miesięcznym.

W przypadku zwolnienia lekarskiego na-
uczyciel nie będzie musiał odpracowywać 
tych godzin. Za każdy tydzień niezdolności 
nauczyciela do pracy wymiar dodatkowych 
godzin będzie obniżony odpowiednio o 1 lub 
2 godziny w półrocznym okresie rozlicze-
niowym.

Nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym 
wymiarze zajęć, liczbę godzin dyrektorskich 
wynikających z Karty Nauczyciela obniża się 
proporcjonalnie do wykonywanego wymiaru 
zajęć (art. 42 ust. 3a). Liczbę tych godzin na-
leży obliczać traktując godzinę pracy nauczy-

ciela jako godzinę zegarową. Zajęcia lekcyjne 
dla ucznia trwają 45 minut – o ile statut szkoły 
nie reguluje tego inaczej.

Czas pracy nauczyciela obejmuje godziny, 
w których nauczyciel wykonuje, określone 
przepisami prawa, obowiązki i pozostaje do 
dyspozycji dyrektora szkoły. Zgodnie z art. 
64 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o sys-
temie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572, z późn. zm.) podstawowymi formami 
działalności dydaktyczno-wychowawczej 
szkoły są nie tylko obowiązkowe i dodatkowe 
zajęcia edukacyjne, zajęcia dydaktyczno-
wyrównawcze, ale także nadobowiązkowe 
zajęcia pozalekcyjne. Aby szkoła wywiązała 
się z realizacji tego ostatniego zadania, na-
uczyciele muszą – w ramach 40-godzinnego 
tygodniowego czasu pracy – prowadzić zajęcia 
pozalekcyjne. Znowelizowana ustawa Karta 
Nauczyciela określiła minimalną liczbę godzin 
tych zajęć, a tym samym zmieniła postrzeganie 
pracy i obowiązków nauczycieli wyłącznie 
przez pryzmat realizacji godzin obowiązko-
wego pensum.

Ta dodatkowa godzina daje możliwość 
systemowej opieki nad uczniami uzdolnio-
nymi i tymi, którzy mają trudności w nauce. 
Przygotowanie oferty zajęć pozalekcyjnych 
w szkole powinna poprzedzić rzetelna 
diagnoza potrzeb i zainteresowań uczniów. 
Warto przeanalizować możliwości kadrowe 
i organizacyjne szkoły oraz potrzeby śro-
dowiska lokalnego. Nauczyciele powinni 
przygotować odpowiednio interesującą i 
twórczą ofertę, aby znaleźć uczniów chęt-
nych do uczęszczania na te zajęcia. Warto 
zadbać o to, aby zajęcia pozalekcyjne były 
prowadzone metodami aktywizującymi i 
motywowały uczniów do wzrostu ich aktyw-
ności społecznej.

Godziny dyrektorskie w szkole podstawo-
wej i gimnazjum można przeznaczyć także 
na zajęcia opieki świetlicowej, co umożliwi 
rozwiązać kwestię bezpieczeństwa uczniów, 
którzy przychodzą wcześniej do szkoły lub 
czekają na szkolny autobus.

Warto przypomnieć, że w ramach innych 
zajęć i czynności wynikających z zadań statu-
towych szkoły nauczyciel ma obowiązek (nie-
odpłatnie) uczestniczyć w przeprowadzaniu 
odpowiednio: sprawdzianu w ostatnim roku 
nauki w szkole podstawowej, egzaminu w 
ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i 
egzaminu maturalnego (z wyjątkiem części 
ustnej).

Małgorzata Jarosińska
ŚCDN w Kielcach
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Witam Państwa w nowym roku szkolnym 
fantazyjnymi kwiatami – rzeźbami, wy-

konanymi w technice nawarstwiania papieru. Na 
łamach czasopisma „Inspiracje” postaram się w 
kolejnych wydaniach przybliżać Państwu ciekawe 
techniki plastyczne możliwe do wykonania w szkole 
i przedszkolu. 

Edukacja artystyczna

KĄCIK PlaSTYCZNY
technika nawarstwiania papieru

ETAP 4. Podarte na kawałeczki gazety maczamy 
w kleju i nakładamy na stelaż. Strzępki powinny 
na siebie nachodzić, aż pokryją całą powierzch-
nię. Nakładamy 4-5 warstw i pozostawiamy do 
wyschnięcia. 

ETAP 5. Stelaż – skorupę wygładzamy papie-
rem ściernym, a następnie gruntujemy białą farbą 
emulsyjną. 

Obcując już od najmłodszych lat z pięknem tego 
świata, podejmujemy pierwsze próby „przelania” 
naszych emocji w postaci obrazu, rzeźby, tańca, 
śpiewu. Nie każdy będzie muzykiem, nie każdy bę-
dzie malował czy rzeźbił. Chodzi o to, aby poprzez 
rozwijanie wrażliwości młodego człowieka stwo-
rzyć istotę kreatywną, rozwinąć jego pomysłowość, 
odkrywczość. „Zabawa” plastyką, muzyką, teatrem 
ma pomóc mu w wyborze tego, co lubi, w czym 
czuje się dobrze, jest również świetnym lekarstwem 
na stres. Praca w różnych technikach plastycznych 
doskonali zręczność dziecka, niweluje deficyty.

Ponieważ sprawność manualna w dzisiejszych 
czasach bardzo się obniża (większość dzieci spę-
dza wolny czas przed telewizorem, komputerem), 
warto podjąć próbę organizowania ciekawych zajęć 
plastycznych.

Materiały i przybory:
• gazety łatwo nasiąkające wodą lub papier toa-

letowy, 
• klej z mąki lub klej do tapet w proszku,
• biała farba emulsyjna (do gruntowania),
• farby plakatowe,
• lakier bezbarwny,
• pędzle do malowania, gruntowania i lakierowania,
• nożyczki,
• stelaż wykonany z kawałków drewna lub stelaż z 

siatki drucianej,
• nici, taśma klejąca lub drut cienki.

ETAP 1. Kwiaty, które Państwu prezentuję, 
są dość dużych rozmiarów, wymagają stabilnego 
stelażu. Taki stelaż można wykonać samemu lub 
poprosić o pomoc osobę, która lubi majsterkować. 

ETAP 2. Szkielet stelażu owijamy suchymi 
gazetami, modelujemy liście, płatki, pomagając 
sobie nićmi, taśmą klejącą lub drutem. Technika 
nawarstwiania papieru, chociaż nieskomplikowana, 
jest bardzo pracochłonna, dlatego polecam podzielić 
warsztat na dwie, trzy jednostki lekcyjne. Proponuję 
również wykonywanie prac dużych rozmiarów – 
większe powierzchnie łatwiej się klei. 

ETAP 3. Przygotowujemy klej do tapet według 
przepisu producenta, pomniejszając o ¼ ilość wody 
lub klej z mąki (mieszamy łyżkę mąki zwykłej z 
małą ilością zimnej wody tak, aby nie było grudek, 
a następnie łączymy ze szklanką wrzątku i zagoto-
wujemy. Aby klej nie uległ szybkiemu zepsuciu, 
dodajemy odrobinę ałunu). 

ETAP 6. Białą formę malujemy farbami plaka-
towymi, a po wyschnięciu pokrywamy lakierem 
bezbarwnym. 

Prace plastyczne zostały wykonane przez nauczy-
cieli podczas warsztatów plastycznych „Rzeźba, 
masy rzeźbiarskie”, zorganizowanych przez Świę-
tokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w 
Kielcach w roku szkolnym 2008/2009.

Zaproponowałam Państwu formę kwiatów – 
idealnej dekoracji na różne okazje. Tę technikę 
można również wykorzystać przy tworzeniu rzeźb 
z papieru, których bazą są butelki, tzw. butelkow-
ców. Technika nawarstwiania papieru polecana jest 
również przy wykonywaniu masek czy bombek, 
formowanych na napompowanym balonie. 

Zapraszam do udziału w warsztatach plastycz-
nych w roku szkolnym 2009/2010 (informacje 
można znaleźć w „Informatorze o formach dosko-
nalenia ŚCDN” i na witrynie internetowej ŚCDN 
www.wom.kielce.pl).

Życzę powodzenia i miłej zabawy.
Aleksandra Potocka-Kuc

artysta plastyk
ŚCDN w Kielcach

akuc@wom.kielce.pl
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Wychowanie fizyczne - niekonwencjonalnie

jak pająki

To my, wielbiciele ekstremalnych przy-
gód. W majową sobotę, w Domu 

Harcerza w Białogonie, spotkała się grupa 
„zdecydowanych na wszystko” nauczycieli. 
Kurs wspinaczki na sztucznej ścianie stał się 
okazją do sprawdzenia się w pokonywaniu 
piętrzących się trudności nie tylko w trakcie 
marszu przez życie, ale w pokonywaniu pię-
trzących się pionowo i wprost proporcjonal-
nie do wysokości trudności wspinaczkowych 
ściany z bardzo skąpymi uchwytami.

Marcin (instruktor) nie tylko umiejętnie 
dozował napięcie i stopniowo wprowadzał 
nas w arkana poruszania się w pionie, ale z 
lekkością muchy pokazywał różnorakie tech-
niki wspinaczkowe, przemierzając ścianę 
wzdłuż i wszerz bez momentu zawahania. A 
my, w ślad za nim, może bardziej jak pająki, 
zabezpieczeni linami i bez reszty ufający ase-
kurującym nas  koleżankom i kolegom.

Zmęczenie, które dopadało nas z różną 
częstotliwością, przypominało, że wuefista 
musi permanentnie dbać o swoją kondycję, a 
ścianka, stosunkowo szybko, ale i dyskretnie, 
obnażała nasze słabości.

Jest coś w tym sporcie nieuchwytnego, co 
powoduje, że chce się wspinać mimo bólu i 
chwilowych porażek. Może to satysfakcja z 
osiągnięcia szczytu, a może z pokonania sie-
bie.

My, mimo wszystko, postawiliśmy nasz 
pierwszy krok na szczyt.

Tomasz Kościak
ŚCDN w Kielcach 

tkosciak@wom.kielce.pl

Warsztaty metodyczne „Mój 
pierwszy krok na szczyt”, orga-
nizowane przez Świętokrzyskie 
Centrum Doskonalenia Nauczy-
cieli w Kielcach, mają na celu za-
poznanie uczestników z podsta-
wami prowadzenia działalności na 
sztucznej ścianie wspinaczkowej. 
Propozycja udziału skierowana 
jest do wszystkich nauczycieli, któ-
rzy chcą poznać nową formę ak-
tywności fizycznej oraz otrzymać 
niezbędną wiedzę i praktyczne 
umiejętności poruszania się i ase-
kuracji na ścianie wspinaczkowej. 

Jak pająki

Hej tam, w dolinie...

Spróbuj, to jest dziecinnie proste



Projekt „Otwarta Twoja Kariera”, opracowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli w Kielcach w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery,  został objęty patronatem 
Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji 2009.

Ideą projektu „Otwarta Twoja Kariera” jest uwrażliwienie uczniów i ich otoczenia (na-
uczycieli, rodziców) na potrzebę właściwego zaplanowania przyszłości zawodowej młodego 
pokolenia. Adresowany jest do nauczycieli i uczniów wszystkich szkół woj. świętokrzyskiego, 
ze szczególnym uwzględnieniem szkół integracyjnych i specjalnych.

Partnerami naszego projektu są instytucje wspierające planowanie ścieżki kariery zawodowej 
uczniów takie, jak: Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Miejski Urząd 
Pracy, Powiatowy Urząd Pracy oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach.

W ramach projektu zaplanowano 6-godzinne bezpłatne warsztaty dla nauczycieli – szkolnych 
koordynatorów, a także 2-godzinne bezpłatne warsztaty dla uczniów.

Szkoła może realizować projekt „Otwarta Twoja Kariera” poprzez:
• udział szkolnego koordynatora w warsztatach metodycznych w ŚCDN,
• udział uczniów w warsztatach odbywających się w ŚCDN,
• udział uczniów w warsztatach prowadzonych przez konsultantów lub partnerów ŚCDN 

w macierzystej szkole,
• udział uczniów w warsztatach prowadzonych przez szkolnego koordynatora projektu, doradcę 

zawodowego lub innych ekspertów zewnętrznych (oprócz ŚCDN i MUP),
• inne działania zaplanowane przez szkolnego koordynatora projektu,
• wykonanie prac uczniowskich związanych z realizacją projektu (temat prac związany z eta-

pem edukacyjnym, forma prac dostosowana do możliwości i zainteresowań ucznia).
Tematyka warsztatów dla uczniów:

• Planowanie własnej przyszłości na podstawie swoich zainteresowań, mocnych stron i 
predyspozycji.

• Powiązania między nauką poszczególnych przedmiotów a wykonywaniem w przyszłości 
wybranego zawodu.

W dniach 5–11 października 2009 r. uczniowie wykonają podczas zajęć w szkole lub w 
domu różnorodne zadania związane tematycznie z projektem w postaci: prac pisemnych, np. 
wywiadów, pamiętników, opowiadań, rysunków, form przestrzennych, blogów, krótkich 
filmów, prezentacji multimedialnych.

Tematyka prac uczniowskich:
1. Zawody w mojej rodzinie – klasy 1-3 szkoły podstawowej.
2. Kim zostanę w przyszłości? – klasy 4 -6 szkoły podstawowej.
3. Otwórz sobie drzwi do kariery! – gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne.
Prace wszystkich uczniów są jednakowo ważne (bez względu na reprezentowany poziom), 

ponieważ dotyczą ich ścieżki kariery zawodowej. W przyszłości znajdą się oni na rynku pracy. 
Dlatego też autorzy wszystkich prac powinni być nagrodzeni w szkole, np. poprzez dodatkowe 
oceny, punkty, dyplomy. Każda szkoła organizuje podsumowanie prac uczniów w dowolny 
sposób, w zależności od kreatywności nauczycieli i uczniów. W tym uroczystym podsumowaniu 
powinni wziąć udział także rodzice uczniów.

Do 16 października 2009 r. szkolni koordynatorzy przesyłają wszystkie prace uczniów w 
postaci elektronicznej – na płytach CD/DVD na adres:

Maria Krogulec-Sobowiec
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42
25-341 Kielce

z dopiskiem: „Otwarta Twoja Kariera”.

Nadesłane do ŚCDN płyty CD/DVD zapoczątkują Zawodoznawczą Mediotekę Kariery 
ZaMeK, która będzie udostępniona Stowarzyszeniu Doradców Szkolnych i Zawodowych 
Rzeczypospolitej Polskiej – organizatorowi Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, partnerom 
projektu oraz dyrektorom placówek oświatowych i nauczycielom.

Maria Krogulec-Sobowiec 
ŚCDN w Kielcach
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Projekt „Otwarta Twoja 
Kariera” – OTK

Warto wiedzieć

Zarząd Polskiego Towarzystwa Diagno-
styki Edukacyjnej, Świętokrzyskie Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz 
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi 
serdecznie zapraszają nauczycieli i dyrektorów 
placówek oświatowych do udziału w XV Kra-
jowej Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej 
na temat „Badania międzynarodowe i wzory 
zagraniczne w diagnostyce edukacyjnej”. 
Konferencja odbędzie się na Uniwersytecie 
Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kocha-
nowskiego w Kielcach z udziałem autorytetów 
naukowych z Polski i innych krajów Unii 
Europejskiej, zaproszonych przez nestora 
polskiej diagnostyki edukacyjnej – prof. zw. 
dra hab. Bolesława Niemierkę.

Termin konferencji 4 – 6 grudnia 2009 r.
Obrady XV Krajowej Konferencji Dia-

gnostyki Edukacyjnej będą odbywać się pod 
patronatem Wojewody Świętokrzyskiego, 
Marszałka Województwa Świętokrzyskie-
go, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, 
Starosty Kieleckiego oraz Prezydenta 
Miasta Kielce.

Zgłoszenie swojego udziału w XV KDE 
prosimy przesłać do dnia 30 września 2009 
r. na adres Biura Organizacyjnego Konfe-
rencji:

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edu-
kacyjnej, al. Focha 39, 30-119 Kraków, z 
dopiskiem: „XV KDE”.

Karta zgłoszenia uczestnictwa i informacja 
o koszcie konferencji na stronie:

www.wom.kielce.pl oraz www.ptde.org
Informacji organizacyjnych (związanych 

ze zgłoszeniem udziału w konferencji, zakwa-
terowaniem w Ośrodku Konferencyjnym i 
sprawami finansowymi) udziela Biuro Organi-
zacyjne Konferencji, tel. (012) 61 81 202, fax. 
(012) 61 81 200, e-mail: ptde@ptde.org oraz 
Maria Krogulec-Sobowiec, koordynator lokal-
ny w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli w Kielcach, tel.: (041) 362 45 48, 
(041) 362 45 13 w. 21, tel. kom. 0 694 434 345, 
msobow@wom.kielce.pl.

Maria Krogulec-Sobowiec
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