
EDUKACJA HISTORYCZNA – etap IV 

 

Historia inaczej: Okrucieństwa XX wieku w filmie, fotografii, literaturze i popkulturze 

(muzyce, komiksie, karykaturze) w kontekście praw człowieka.  

 

Propozycja zajęć uzupełniających 

 

Liczba godzin: 30 

Rok szkolny: 2017/2018 

Nazwa przedmiotu: historia/wos 

Nauczyciel: Krzysztof Grzesiak 

 

Cele edukacyjne: 

1. Poszerzanie wiedzy historycznej dotyczącej XX wieku oraz  wiedzy o współczesnym 

świecie – zwłaszcza w kontekście przestrzegania praw człowieka 

2. Kształtowanie umiejętności właściwego poznawanie i krytycznego odbioru tekstów kultury 

3. Kształtowanie umiejętności zajmowania i prezentowania własnego stanowiska. 

 

 

Temat 

Treści nauczania: 

1. Ludobójstwa w XX wieku – pojęcie ludobójstwa; problem ścigania zbrodniarzy 

2. Historia okrucieństwa w XX wieku: 

a) przed II wojną światową: ludobójstwo Ormian; Wielki Głód na Ukrainie i Wielki Terror w ZSRR 

b) Shoah: Zagłada Żydów podczas II wojny światowej 

c) ,,Wielki Skok'' i rewolucja kulturalna w Chinach 

d) komunizm totalny: przykład Korea Północna 

e Kambodża: ludobójstwo Czerwonych Khmerów 

f) Rwanda: Tutsi i Hutu: powtórka z holocaustu? 

g) masakra muzułmanów w Srebrenicy w byłej Jugosławii 

3. Rola propagandy przed i podczas ludobójstwa. 

4. Sprawcy, ofiary i świadkowie  

5. Kultura wobec ludobójstw: fotografia i film 

6. Kultura wobec ludobójstw: literatura   

7. Popkultura wobec ludobójstw: komiks, muzyka, karykatura,  inne (np. klocki Lego) 

8. Postawy intelektualistów i ludzi kultury:  

a) wobec nazizmu: przykład Marlena Dietrich i Leni Riefensthal  

b) wobec komunizmu: przykład Maksym Gorki i Władymir Bukowski 

9. Kwestia rozliczeń i odpowiedzialności karnej 

a) problematyka prawna - czy zbrodniarzom przysługują prawa człowieka?; instytucje 

międzynarodowe powołane do karania zbrodniarzy 

b) ściganie zbrodniarzy – Szymon Wiesenthal i jego działalność 

c) konsekwencje procesu Eichmanna  

d) czy komunizm powinien mieć swoją Norymbergę?  

 



EDUKACJA HISTORYCZNA – etap IV 

 

Historia, kultura i obyczaje Żydów polskich.  

 

Propozycja zajęć uzupełniających 

 

Liczba godzin: 30 

Rok szkolny: 2017/2018 

Nazwa przedmiotu: historia/wos 

Nauczyciel: Krzysztof Grzesiak 

 

Cele edukacyjne: 

1. Poszerzanie wiedzy historycznej dotyczącej wielowiekowej wspólnej historii Polaków i Żydów 

na ziemiach polskich. Wkład polskich Żydów w rozwój polskiej nauki oraz  kultury i sztuki. 

2. Kształtowanie postaw tolerancji, stosunku do wielokulturowości, postaw wobec ,,Obcego'' 

3. Kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia, analizy i interpretacji tekstów kultury ( 

literatury, filmu ) 

 

Temat 

Treści nauczania: 

 

1. Od starożytnego Izraela do pierwszych Żydów na ziemiach polskich – historia diaspory. 

2. Aszkenazyjczycy: Żydzi w Niemczech, Polsce i Rosji. 

3. Położenie prawne i społeczne polskich Żydów do XX wieku. 

4. Obyczaje i święta żydowskie.  

5. Rodzina żydowska: rola religii, mężczyzny i kobiety, wychowanie dziecka. 

6. Zachowanie odrębności cz asymilacja – różne postawy Żydów 

7. Literatura, kultura i nauka: wkład polskich Żydów w naszą historię.  

8. Antysemityzm i antyjudaizm – charakterystyka zjawiska 

9. Dziedzictwo żydowskie w Śremie i na ziemi śremskiej. Wybitni żydowscy absolwenci 

naszego gimnazjum. 

10. Zagłada Żydów podczas II wojny światowej. 

11. Między Ireną Sendlerową a Jedwabne: postawy Polaków podczas Zagłady. 

12. Postawy Polaków po wojnie: od pogromu kieleckiego do festiwalu kultury żydowskiej w 

Krakowie.  

13. Świat żydowski w filmie i literaturze; muzyka.  

14. Czy Polska dzisiejsza jest filosemicka czy antysemicka ? Obecność problematyki 

żydowskiej w naszym życiu.  

 

 



EDUKACJA HISTORYCZNA – etap IV 

 

Muzyka rozrywkowa – historia i obecność we współczesnym świecie 

 

Propozycja zajęć uzupełniających 

 

Liczba godzin: 30 

Rok szkolny: 2013/2014 

Nazwa przedmiotu: historia/wos 

Nauczyciel: Krzysztof Grzesiak 

 

Cele edukacyjne: 

1. ? licho wie 

2.  

3. 

 

Temat 

Treści nauczania: 

1. Tendencje rozwoju kultury w XIX i XX wieku: nowinki techniczne, globalizacja. Pojęcie i 

charakterystyka muzyki rozrywkowej. 

2. Blues- od ,,czarnego bluesa'' do Erica Claptona – charakterystyka nurtu 

3. Jazz – powstanie i główne nurty: od swingu do smooth jazzu 

a) ikony jazzu: Ella Fitzgerald i Louis Armstrong 

b) Miles Davis i John Coltrane  

c) Pat Metheny i Chuck Mangione 

d) polski jazz 

4. Rock: powstanie i główne nurty 

a) ikony rocka: Led Zeppelin i Deep Purple 

b) Pink Floyd i Emerson Lake and Palmer 

c) Darie Straits i Police 

d) Metalica i Red Hot Chilli Peppers 

e) polski rock  

5. Muzyka popularna 

a) pop i jego odmiany 

b) The Beatles czy Bob Dylan? 

c) poezja śpiewana i protest songi 

d) polska muzyka popularna: imitacja czy oryginał?  

6. Oblicza kultury popularnej i jej ofiary 

a) show business i przemiany obyczajowe 

b) pokolenie ,,dzieci kwiatów'' i ich obecność w dzisiejszym świecie  

c) idole społeczne wyobraźni: genialni artyści?, ofiary własnej popularności? Samobójcy! 

 


