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WARSZTATY ZA 1 ZŁ 

– oferta Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej 

 

Muzeum Polaków Ratujących Żydów 

podczas II wojny światowej  im. Rodziny 

Ulmów w Markowej w związku                        

z przystąpieniem do programu „Kultura 

Dostępna” Ministerstwa Kultury                      

i Dziedzictwa Narodowego zachęca 

zorganizowane grupy szkolne do udziału 

w zajęciach „WARSZTATY ZA 1 ZŁ”. 

 

W ramach „WARSZTATÓW ZA 1 ZŁ” mogą 

Państwo skorzystać z oferty warsztatów 

edukacyjnych Muzeum Polaków Ratujących 

Żydów w Markowej w atrakcyjnej cenie 1 zł     

za osobę. 

 

Inicjatywa obejmuje warsztaty realizowane w 

dniach 1 października, 5 listopada,                 

3 grudnia 2019 roku. 

 

Do Państwa dyspozycji pozostają 4 tematy     

ze stałej oferty dla uczniów powyżej 12. roku 

życia: 

 Dzieje relacji polsko-żydowskich          

na przykładzie Podkarpacia, 

 Zagłada Żydów podczas II wojny 

światowej, 

 Postawy Polaków wobec społeczności 

żydowskiej w czasie okupacji 

niemieckiej, 

 Kim byli „Sprawiedliwi wśród Narodów 

Świata”?. 
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Opis warsztatów 

 

 

Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży. W trakcie warsztatów poznajemy realia Holokaustu              

w okupowanej Polsce – politykę niemieckiego okupanta, złożone relacje polsko-żydowskie, przykłady 

postaw Polaków i wreszcie sylwetki tych, którzy „poświęcając życie ratowali życie”. Warsztaty 

prowadzone będą w formie konwersatorium z wykorzystaniem opracowań (m.in. fragmentów filmów) 

oraz materiałów źródłowych, w tym archiwalnych fotografii. 

  

 

Temat 1: Dzieje relacji polsko-żydowskich na przykładzie Podkarpacia 

 

Warsztaty obejmują zarys dziejowy Żydów na terenie Polski od wczesnego średniowiecza (okres 

piastowski) po II wojnę światową. Część zasadnicza poświęcona podkarpackim dziejom Żydów                  

z uwzględnieniem momentu przybycia w tę część Polski, następnie migracje Żydów w okresie 

nowożytnym i pojawianie się ich w różnych częściach obecnego województwa, zarys kultury i religii 

żydowskiej, omówienie tematu pod kątem znanych Żydów mających rodowód podkarpacki, a którzy 

zrobili kariery w kraju i zagranicą w różnych dziedzinach, np. Izydor Izaak Rabi, Sam Spiegel, Mojżesz 

Schorr i in. Za pośrednictwem warsztatów zwracać będziemy uwagę na wielowiekową i złożoną 

koegzystencję Polaków i Żydów – to, co ich łączyło i co dzieliło i co, w czasie terroru okupacyjnego, 

przełożyło się na konkretne postawy. Pomocą w warsztatach będzie m.in. fragment filmu „Po-lin. 

Okruchy pamięci”, reż.  J. Dylewska.  

 

 

Temat 2: Zagłada Żydów podczas II wojny światowej 

 

Celem warsztatów będzie zwrócenie uwagi na tragiczne położenie Żydów w Polsce okupowanej przez 

nazistowskie Niemcy. Podczas warsztatów omówione zostaną represje skierowanej do społeczności 

żydowskiej na podstawie przykładów, które uchwytne są na stałej ekspozycji „Polacy ratujący Żydów 

podczas II wojny światowej” (fragmenty „Dzienniczka” Basi Rosenberg z Przeworska, czy analiza 

obwieszczeń skierowanych do Polaków i Żydów przez okupanta). Warsztaty uświadomią uczestnikom 

dramat Holokaustu – zarówno zbiorowy, jak i indywidualny, dotykający całe społeczeństwo 

okupowanego kraju.  
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Temat 3: Postawy Polaków wobec społeczności żydowskiej w czasie 

okupacji niemieckiej 

 

Warsztaty prezentują postawy polskich obywateli wobec Zagłady dokonującej się na okupowanych 

terenach. Wykorzystują przykłady zarówno pozytywne, jak i postawy obojętne, tzw. „bystanders”, czy 

wreszcie zachowania negatywne. Pełne spektrum postaw polskiej społeczności pokazywane jest              

w kontekście okupacyjnego terroru, bo tylko na tle realiów tamtej epoki można prezentować je rzetelnie. 

Podczas zajęć przywoływane będą zarówno reakcje indywidualne, jak i zorganizowane działania 

zbiorowe, jak działalność Rady Pomocy Żydom „Żegota”, jako organu polskiego rządu na uchodźstwie, 

czy też raporty o Holokauście, przekazywane Zachodowi przez emisariusza Jana Karskiego.   

 

 

Temat 4: Kim byli „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata”? 

 

Warsztaty popularyzują zagadnienie „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata” – osób uhonorowanych 

przez państwo Izrael, w porozumieniu z Instytutem Yad Vashem za pomoc Żydom w czasach 

Holokaustu. Wyjaśniają proces decyzyjny polegający na  weryfikacji zgłoszeń i nadaniu tego tytułu.       

W trakcie warsztatów zaprezentowane zostaną sylwetki „Sprawiedliwych” polskich i europejskich, jak 

Irena Sendler, Henryk Sławik, Zofia Kossak-Szczucka, Leopold Socha, Wiktoria i Józef Ulmowie, 

Magdalena i Franciszek Banasiewiczowie, a także Józef Antall senior, Raoul Wallenberg, czy Oskar 

Schindler. Ponadto omówione zostaną najważniejsze inicjatywy upamiętniające Sprawiedliwych, 

podejmowane w ostatnich czasach, w tym rola Muzeum w Markowej jako miejsca, w którym polscy 

Sprawiedliwi są szczególnie często przywoływani i którym w całości poświęcono otaczający Muzeum Sad 

Pamięci. Warsztaty mają też na celu przypomnienie o występowaniu motywu „Sprawiedliwego wśród 

Narodów Świata” w szeroko pojętej kulturze i sztuce. 
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Informacje praktyczne 

 

 oferta ograniczona czasowo: 

 terminy: 

 1 października 2019 r., 

 5 listopada 2019 r., 

 3 grudnia 2019 r., 

 w godzinach: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 

 oferta skierowana dla uczniów od 12. roku życia 

 w czasie trwania warsztatów za grupę odpowiedzialny jest opiekun grupy 

 wybór spośród 4. tematów (oferta powyżej 12. roku życia): 

 Dzieje relacji polsko-żydowskich na przykładzie Podkarpacia 

 Zagłada Żydów podczas II wojny światowej 

 Postawy Polaków wobec społeczności żydowskiej w czasie okupacji niemieckiej 

 Kim byli „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata”? 

 przewidywany czas trwania zajęć dla grupy – 45 min 

 maksymalna liczba osób w grupie – 30 osób 

 opłata warsztatowa – 1 zł / osoba 

 chęć zwiedzenia ekspozycji należy zgłosić w trakcie rezerwacji 

 konieczność wcześniejszej rezerwacji 

 telefonicznie pod numerem (17) 224 10 15 

 drogą elektroniczną na adres sekretariat@muzeumulmow.pl 

 

Oferta obowiązuje do wyczerpania miejsc. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: (17) 224 10 15 lub drogą elektroniczną pod 

adresem: sekretariat@muzeumulmow.pl 

 

 


