
TEMAT LEKCJI :

KONSPEKT  DLA  KLAS  M[ODSZYCH

I ty mozesz zosta6 Swietym...!

I     CELE KATECHEZY:

•  Ukazanie §wietych jako ludzi.
•  U§wiadomienie, Ze kazdy czlowiek jest powolany do §wieto§ci.
• Poszukiwanie polskich szk6l o imionach polskich §wietych

I       SLOWA KLUCZE:

•  Swieci, powolanie, patron,

UWAGI METODYCZNE :

a)  pomoce dydaktyczne:

!ij|:e:c::-aacc;e#ec:h;t:u:a::;:!n:e::;y::icit!:=;e:z::i:::fc2:of;'vy,
wierszyki o Swietych (materialy pomocnicze 8),
quiz (materialy pomocnicze C)

b) metody:
pokaz, burza m6zg6w, quiz, pogadanka
http://www.promyczek.pl.

PLAN RATECHEZY:

:       A.WSTEP
-Cwiczenie Znak -czas ok.10 min.

B.:?:#aeNn:ES|iety

- Cwiczenie quiz o §wietych - czas ok, 25 min

C. ZAKONCZENIE
-Cwiczenie §wieci sa w§r6d nas -czas ok. 10 min

'   PRZEBIEG RATECHEZY:

1Ez7E           I
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A. WSTEP
Katecheze rozpoczynamy wsp6lnym 6piewem piosenki Swiety u6miechniety (materialy pomocnicze A).
Po czym przechodzimy do 6wiczenia Znak. Pokazujemy dzieciom znak drogowy i zadajemy pytania:
Co to jest?

§r:oS:§P;:cei;urT¥i:°awc:;:aymuycz::;kma,rz°ez:a°s¥ee;ac,t:Toa:e:°t:keacz::::'dko°:=3taa,n£: Zt:rae:'opd':::dwu', ::ayk6W      I  I  i
znaki:
- znaki pisane (Przykazania Bo2e),
- znaki give (§wieci).
Wyja§niamy, Ze kazdy z nas moze sta6 sic takim znakiem dla innych na drodze do nieba.
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PRZEBIEG KATECHEZY:

8. ROZWINIECIE
W tej cze§ci oprzemy sic na 6wiczeniu §wiety. Odczytujemy slowa:

„§wi€tymi badicie, bo Ja jestem Swiety" (1P1,16).

Nastepnie wsp6lnie z uczniami ustalamy cechy czlowieka §wietego, kt6re zapisujemy na tablicy,
np. wedlug ponizszego schematu:
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c. zAKordczENIE

Pogadanka nauczyciela na temat polskich szk61, kt6re nosza imiona Swietych z wyr6Znieniem polskich
§wietych. Wvia§nienie, kto to jest patron -opiekun, obrofica.
Wypisanie na tablicy nazwy polskich szk6l z poprawna odmiana i pisownia PoZsAa! Szfeo!a a.ae®.e"de
stvietego Mchsymitiana Kolbe

Na zakoficzenie proponuje sis 6wiczenie Setrdgco. se eys`ro'd aeas, w kt6rym przypominamy cechy ludzi

Swj:etycof±:££°s+Fo,%C%&:rKzyat:c6hzegz6ew£:::zymky°;gps:fie::edz[::caa:jemultimedialna

ZADANIE DOMOWE:
Zapamietaj nazwe polskiej szkoly i naucz sic na pami€6 wierszyka o patronie szkoly.

-`\      ,\       `\`       -.               \\\````,```                                           \\(    \\    ``

QUIZ 0 §WIETYCH:

Jak miala na imie Mama Pana Jezusa?
Kt6ry Swi€ty byl z zawodu ciesla i in?2em Maryi?
Nazywany niewiernym.
§wieta, kt6ra byla kr6lem Polski.
Patron kierowc6w i podr6Zujacych.
Oddal Zycie za blifniego.
§wieta od soli.
Swiety, kt6ry rozdaje prezenty.

•`-.---\\

kousDekt ze strony wunu.Ehatecheza.|>l do peaeeb szkoly ¢olonijnej dostosowala Ahcja Nawara
noucaycielha Polshiej Szhoty im. stii. M. Kolbe0



Piosenka
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Taki duzy, taki maly, moze §wietym bye,
taki gruby, taki chudy, moze §wietym bye,

taki ja

taki ja

taki ty mo2e §wietym bye,
taki ty moze §wietym bye.

§wiety kocha Boga, Zycia mu nie szkoda.
Kocha blizniego, jak siebie samego. / x2

Taki duzy, taki maly, moze §wietym bye...

Kto sic nawr6ci, ten sic nie smuci,
ka2dy §wiety chodzi u6miechniety.
Tylko nawr6cona jest zadowolona,
ka2da 6wieta chodzi usmiechnieta.

Taki duzy, taki maly, moze Swietym bye...

Nic nie potrzebuje, zawsze sic raduje,
bo §wieta zaloga kocha tylko Boga. / x2

Taki duzy, taki maly, moze 6wietym bye...

Gdzie mozna dzisiaj 6wietych zobaczy6?
Sa miedzy nami w szkole i w pracy. / x2
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Wiersz
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„Z ta Swieto§cia trudna sprawa
- to doprawdy nie zabawa,

bo wla§ciwie o to chodzi,
2e mi Swieto§6 nie wychodzi...

To sic zloszcze, to sic gniewam,
a w ko§ciele zwykle ziewam,
nie myje sic nalezycie,
robie kleksy wciaz w zeszycie.

Gdy wym6wki slysze taty,
chcialbym w uszy napcha6 waty,
kiedy musze slucha6 many,
robie mine chorej lamy.

Gdy mi siostra wchodzi w droge,
man che6 jej podstawi6 noge.„

Testem pr6iny i nadety...
Czy ja beds kiedy§ §wiety?

Przeciez §wieci zawsze byli

tacy dobrzy, madrzy, mili...
Przyznaj Str6Zu m6j, Aniele,
Ze to dla mnie jest zbyt wiele.

`-®

Na to Aniol rzekl do ucha:

„Niech m6j chlopczyk pilnie slucha.
Dzi§ wiadomos6 man dla ciebie,
wprost od wszystkich §wietych
w Niebie.

Wiedz m67. drogi, Ze i §wieci

nie od razu byli §wieci,
a zdarzaly sic wypadki,
2e i oni mieli wpadki!

Jednak mimo pokus wszelkich,
mimo trud6w dycia wielkich
nigdy sic nie zniech€cali
i poprawi6 sic starali.

Teraz znasz juz sekret caly,
a wiec staraj sis, m6j maly,
az z urwisa, wiercipiety
bedzie kiedys wielki §wiety! "
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TEMAT LEKCJI:

KONSPEKT  LEKCJI  D0  KLAS  MLODSZYCH

Zycie i dzialalno66 patrona naszej szkoly Sw. Maksymiliana Kolbego.

CELE:

•  inspirowanie uczni6w do poglebiania i rozszerzania wiedzy o patronie szkoly;
•  rozwijanie umiej€tno§ci poszukiwania i selekcjonowania  potrzebnych informacji z r6Znych 2r6del;

SRODKI I POMOCE DYDAKTYCZNE:

•  teksty do pracy w gmpach;
• rozsypanka wyrazowa;
• portret 6w. Maksymiliana Kolbe
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VITROWADZENIE

a)  wy7.a6nienie poje6: patron, Zyciorys;                                                                                         \\
b) rozmowa z uczniami i pr6ba odpowiedzi natemat: kin byl M. M. Kolbe           \\

i dlaczego zasluzyl na miano patrona naszej szkoly;
c)  zapis tematu w zeszycie i wklejenie portretu patrona. Aneks I

ROZWINIECIE

a)  zapoznanie z dyciorysem §w. M. M. Kolbego. Tekst dla kazdego ucznia. Aneks 2
b) praca w grupach 2 osobowych mad rozsypanka zdaniowa - ustalenie kolejno§ci wydarzefi. Aneks 2
c)  wklejenie rozsypanki do zeszytu
d) uzupeznienie luk (latami, w kt6rych mialy miejsce wydarzenia) w rozsypance w oparciu o tekst. Aneks 3.

ZAKONCZENIE

Podsumowanie zaje6.
Ponowna pr6ba odpowiedzi na pytanie: dlaczego 6w. M. M. Kolbe zaslu2yl na miano patrona naszej szkoly.

ANEKS I



ANEKS 2

ZYCIORYS

Maksymilian Maria Kolbe, a wla§ciwie Rajmund Kolbe, przyszedl na §wiat w Zdufiskiej Woli

kolo Lodzi w 1894 r.  Przelom jego dycia mial miejsce w ko§ciele parafialnym w Pabianicach

w 1906 roku, gdzie w wieku lat 12 mial widzenie. Ukazala mu sic Naj§wietsza Maryja Panna, kt6rej

przepowiednia wyznaczyfa dalsze losy chlopca.  Rajmund wstapil do zakonu franciszkan6w i przyjal

imie Maksymilian w 1910 r. Studiujac w Krakowie zlozyl §luby wieczyste przyjmujac imi€ Maria

w 1914 r. Maksymilian Maria Kolbe uzyskal doktorat z filozofii i teologii. Gale jego Zycie bylo

pelne pracy dla drugiego czlowieka.

Wiele podr6Zowal, szukaz nowych rozwiazafi technicznych, byl zalozycielem organizacji

„Rycerstwo Niepokalanej" 1917 r., wydawca i redaktorem pisma „Rycerz Niepokalanej" od 1922 r.,

zalozycielem radia Niepokalan6w i klasztoru w Niepokalanowie. W czasie 11 wojny §wiatowej trafil

do obozu w O§wiecimiu w 1941 r. Tan oddal swe dycie za drugiego czlowieka w 1941 r. Zostal

uznany za meczennika i ogloszony §wietym przez papieza Jana Pawla 11 w 1982 r.

ANEKS 3

ROZSYPANKA ZDANI0WA

1.     Urodzil siew zdufiskiej wol

2.     Wstapil do zakonu i otrzymal imie Maksymilian

3.     Uzyskal doktorat z filozofii i teologii

4.     Zalozyl zwiazek „Rycerze Niepokalanej

5.     Wydawal mie§i€cznik „Rycerz Niepokalanej'

6.     Zostal aresztowan

7.     Ofiarowal sic dobrowolnie na §mier6 glodowa

8,       Papiez Jam pawel Il oglosil §wietym M.  M.  Kolbe ...........................,,,................................

opracowale Ievona januha
raucaycielka Polskiej Szikoly im. sti>. M. Kalbe



TEMAT LEKC]I :

KON§p[KT  no  KLA§  sTm§zvoH

Swiety Maksymilian Maria Kolbe - patron naszej szkoly.

GEL LEKCTI:     Zrozumienie milo§ci do drugiego czlowieka i Boga ponad milo§6 do samego siebie.
-=J_-_-

METODY

•   pogadanka
•   obejrzenie prezentowanych obrazow i plakatow oraz portretu Maksymiliana

M. Kolbe
•   praca z tekstem -wysluchanie tekstu o 6w. M.M. Kolbe
•   rozmowa kierowana

§RODKI I POMOCE DYDAKTYCZNE:

•   portret 6w. Maksymiliana Kolbe
•   obrazki i plakaty §w. M. M. Kolbe

/,'      ,            ````/ ,ky,

PRZEBIEGZAJEC TRESCI I ZADANIA POMOCE CZASMETODYCZNO-DYDAKTYCZNE DYDAKTYCZNE

Powitanie Nauczyciel sprawdza liste obecno§ci
3mini czynno§ci i wprowadza do tematu lekcji

organizacyjne o §w. Maksymiliana Kolbe.

Zyciorys §w.
Nauczyciel opowiada Zyciorys §w. M. M. Plakat i obrazki

10 minKolbe, nast€pnie rozmawia z uczniami
Maksymiliana przedstawiaj ace §w.na temat Zycia 6w. Maksymiliana Kolbe.
Kolbe Maksymiliana Kolbe.

Uczniowie zapoznaja sic z postacia Swietego.

Refleksjenabazieprezentacji
W kilku zdaniach uczniowie nakreslaja portret

5 minut -§w. Maksymiliana Kolbe, uwzgledniajac
aspekty Zycia Swieckiego i zakonnego pod 15 minut
katem korzystania z d6br materialnych.

Definicja Uczniowie wypowiadaja sic pokazujac tylko 10 min
ub6stwa ub6stwo, jakim dyl Sw. Maksymilian Kolbe.



PRZEBIEG ZAJE¢ TRE§CI I ZADANIA POMOCE CZAS
METODYCZNO-DYDAKIYCZNE DYDAKTYCZNE

Wplyw ub6stwa Korzy6ci §w. Maksymiliana Kolbego Wypisujemy

10 min

na Postawy, z praktykowania ub6stwa. na tablicy cechy
my§lenie, Byl w stanie: ub6stwa
nauke, prace i pozostawiamydokoficalekcji,bytozostalowpisanedozeszytu,

•   Nikogo nie krzywdzi6

•   Szanowal ludzkie Zycie, az do oddania swego
Zycia dla jego obrony jako notatkazlekcji.

•   Mial czas na edukacje ludzi w dziedzinie
religijnej, do podprowadzania ich ku Bogu

•  Zbudowal klasztor dla kilkuset braci i ojc6w
zakonnych oraz maze seminarium duchowne

•  Drukarnie i radiostacje -wszystko bez
stalego zaplecza finansowego -z ofiar!

•   I to nie tylko w Polsce, bo i w Japonii
stworzyl podobny Niepokalan6w i wydawal
Rycerza Niepokalanej po japofisku!

•  Zawierzyz swoje 2ycie Bogu, ufal Mu
bezwzglednie, do kofica

ZADANIEDOMOWE POMY§L - Czy jeste§ zdolny do  rezygnacji
1minze swoich plan6w, aby w imie milo§ci

Chrystusa nie§6 pomoc bli2niemu? -

Podsumowanie

Swi?ty Maksymilian Mario Kolbe,

1min

najwierniejszy syn Biedaczyny z Asyzu,
zapalony miloscia Boga szedl przez Zycie,

lekcji praktykujac milo§6 i wiare. Zrezygnowal z tego
co niekonieczne do kycia dla praktykowania
dobra i ochrony Zycia ludzkiego.

Opracowala Tleresa Piechota
nouczycielka Polsbiej Szkoty im. stl]. M. Kolbe

-        h       ,          '
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TEMAT LEKCJI :

KONSPEKT  LEKCJI    DO  KLAS  LICEALNYCH

„Tylko milos6 jest tw6rcza", czyli o postawie ojca Maksymiliana.

I  czE`6I

Uczniowie przynie§li na lekcje wszelakie materialy dotyczace niemieckich oboz6w koncentracyjnych.
I. Materialy sa rozlozone na stolikach w grupach. Nauczyciel przeznacza 4 minuty na zapoznanie sic
uczni6w w grupie z obozowymi materialami,

2.  Stosujac metode "flexible grouping» grupy przemieszczaja sic od stolika do stolika i zbieraja
wiadomosci o obozach.

czES6 11

Gromadzenie slownictwa obozowego/ czlonkowie kazdej z grup zapisuja slownictwo na tablicy w formie
gwiazdy

S I,OwrNICTWO OBOZOWE
•  transport wie2ni6w
•  esesmani
•  eksterminacja
•  dehumanizacja
•  apel
• wyczerpujaca praca
• komory gazowe
•  cela Smierci
•  numer obozowy
•  pasiaki
• nedzne jedzenie, glodowe porcje
•  nieustanny g16d
• straszliwe zmeczenie

czES6 Ill

1.  Nauczyciel rozdaje wszystkim uczniom tekst `` Relacje wsp61wiezni6w". Stosuje metode pytafi
i odpowiedzi w rozmowie z klasa.
• Co m6wi nan tytul?
•  Kto to sa wsp61wiezniowie?
• Jaki to rodzaj literatury: fikcja czy prawda/dokumeflt?

2.  Nauczyciel wybiera inne grupy wg stopnia trudno6ci tekstu i przydziela kazdej grupie inny tekst.
Wszyscy czlonkowie grup czytaja indywidualnie sw6j dokument, a nastepnie dyskutujac wsp6lnie
odpowiadaja na pytania:
a) ]ak zachowywal sic ojciec Kolbe w obozie ?
b) Jak mo2na to zachowanie oceni6?
c)  Jaki cytat najlepiej ilustruje postawe ojca Kolbe?

3. Kazda z grup czyta glo§no sw6j tekst (KA2DY UCZEN CZYTA PO ]EDNYM ZDANIU, a nastennie
czlonkowie grup odpowiadaja na pytania.

0



4.  Uczniowie w zeszytach zapisuja temat lekcji.

5.  Nauczyciel pisze na tablicy antonimy. Zach€ca uczni6w, aby wsp6lnie przyporzadkowali wyrazy
o przeciwstawnym znaczeniu w formie dw6ch rubryk.

7.  Nauczyciel rozdaje kolejny dokument pt. "Obozowe spotkania". Uczniowie czytaja glo§no tekst.

8. W grupach takich jak poprzednio uczniowie wsp6lnie formuluja po 3 pytania dotyczace dokumentu.
Grupa, kt6ra stawia pytanie wybiera inna grupe, aby udzielila odpowiedzi na nie. Nauczyciel po raz
drugi zapisuje punktacje na tablicy.

9. Uczniowie moga skorzysta6 z Internetu i znajduja synonimy okre§lenia TW6RCZA MILO§6
i wyjasniaja wsp6lnie pojecie w odniesieniu do §w. M. Kolbe/dyskusja,

10. Uczniowie pisza kr6tka (5 minutowa)  prace samodzielna w zeszycie: Czy moina powiedzie6,
w odniesieniu do oi.ca Kolbe, Ze „Nienawis6 nie jest sila tw6rcza, tylko milos6 jest tw6rcza".

11. Czytanie glo6ne kr6tkich wypowiedzi pisemnych.

12. Nauczyciel dzieli klase na grupy jak poprzednio, kt6re stoja w czterech cze§ciach klasy zwr6cone
twarza do siebie. Nauczyciel prowokuje wypowiedzi grup, za kt6re cala grupa otrzymuja punkty na
tablicy. CO my dzisiaj (jakie cechy) mozemy przeja6 z postawy ojca Kolbe?

13. Podsumowanie dyskusji/oceny/punktacja/ w odniesieniu do tematu lekcji i wprowadzenie wyrazu
meczennik.

14. Wsp6lna odmiana wyrazu: rm€cze„%3.fe na tablicy.

ZADANIE: Uedno do wyboru)

•   Ulozy6 3 zdania zlozone z wybranymi trzema formami wyrazu meczennik, w tym napisa6 kiedy
§w. M. M. Kolbe zostal beatyfikowany.

•   Ulozy6 4 zdania zlozone z 4 antonimami z lekcji.

•   Narysowa6 plakat/symbolizujacy postawe ojca  §w.M.M. Kolbe podpisa6 go poetycko lub cytatem
z dokumentu (doda6 nazwisko osoby, kt6ra cytujesz).

opracowala janina Slorina
riouczycielka Polsbhej Szkaly in. stAi. M. Kouie
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TEMAT LEKCJI :

KON§p[KT  L[Kojl  no  KLA§  LioEALNyoH

Sila przezycia i czlowieczefistwo w nazistowskich obozach koncentracyjnych
w czasie 11 wojny Swiatowej.

CZAS      2 zajecia po 3 godziny

I     MATERIALY

Mapa Europy, mapka rozmieszczenia oboz6w hitlerowskich w Europie §rodkowej w latach 1939-45,
Mapa Polski pod okupacja niemiecka i sowiecka w latach 1939-45, zdjecia z obozu Auschwitz-Birkenau,
portrety §w. M. Kolbe, W. Pileckiego, T. Borowskiego, krzyz6wka (zal.), taina, kredki

CELE LEKCJI:
•   poznawcze

- kto, kiedy i dlaczego zalodyl nazistowskie obozy koncentracyjne
-u2ywanie poprawnej nazwy obozu zagzady Au§chwitz-Birkenau, a nie nazwy miejscowo§ci O§wiecim
- rola zaprzeczenia przedrostk6w: a7€ty- i de- w wyrazach zlozonych rzeczownik6w i przymiotnik6w
- naga okrutna prawda o obozach zaglady w §wietle fragment6w prozy T. Borowskiego

U nan w Ausclowilzu... i Prosze DadsttL)a do gacu
- struktura i warunki dycia w obozach koncentracyjnych
-Witold Pilecki i jego dzialalno66 konspiracyjna
-wprowadzenie slownictwa Zargonu obozowego typu: krematorium, pasiaki, kapo, itp.
- kalendarium Zycia §w. Maksymiliana Marii Kolbe i om6wienie jego heroicznego czynu oddania Zycia

za Franciszka Gajowniczka
- §wi€to§6 Maksymiliana Marii Kolbe w zetknieciu z literatura T. Borowskiego

•   ksztalcace
- czytanie i analizowanie tekst6w,
- ksztaltowania umiejetno§ci wypowiadania sic i dyskutowania,
-rozwijanie umiejetno§ci analizowania fakt6w i wyrabiania wlasnych poglad6w,
- uzywanie nowego slownictwa zwiazanego z tematem

•   vychowawcze
-czy many prawo ocenia6 innych nie bedac w ich sytuacji,
-budzenie tolerancji i empatii

FORMY PRACY:

- praca z tekstem, mapa i zdjeciami
- dyskusje
- pisanie

- rozwiazywanie krzyz6wek
- ukladanie pytafi i odpowiedzi
- praca indywidualna i grupowa,

PRZEBIEG LEKCJI

1.  Zapisanie tematu lekcji na tablicy i wyja§nienie sl6w: s#¢ pneedycfo, czhaifecge7islzt7o, obo'z feo%cewlrzzc}/'%y
- ukladanie zdafi z w/w zwrotami w dowolnym kontek6cie.

2.  Kr6tka powt6rka o 11 wojnie Swiatowej i analiza Mapy Polski pod okupacja niemiecka i sowiecka
w latach 1939-45

3.  Tworzenie wyraz6w zlozonych z przedrostkami a"ty- i de- jako zaprzeczenia, odwrotno§ci tego co wyraza
czzon drugi, np. talent -antytalent. Wypowiedzi uczni6w jakie maja talenty i antytalenty, gromadzenie

®



wyraz6w potrzebnych do lekcj i : /asaysfa-¢%dy/usaysfa, %aeisfzz-a"ay72aizisf¢, ¢%tyse2»dyzm-„c.emzzL7is'c',
qlriogofc d6 Zyddeij, -antyserrha - cztowich urogo usgosobivny do Zyd6w,
dehamanisacja cztowieha, inacz;ej odc2;towieczerhe (z ceego?) a wano§ci hamavitartych.

4.  Analiza mapy rozmieszczenia oboz6w hitlerowskich w Europie §rodkowej w latach 1939-45

5. Wyszukiwanie i wskazywanie na maple Europy g16wnych oboz6w koncentracyjnych.

6.  Zapisywanie w zeszycie najwi€kszych oboz6w koncentraeyjnych.

7.  Rozmowa na temat co to jest rasizm? Jakie przyczyny rasizmu znaja uczniowie?
Redagowanie notatki: Rasizm to nienawi§6 do pewnych grup ludzi z r6Znych powod6w.
Najczestsze powody rasizmu to: kolor sk6ry, rasa, orientacja seksualna, narodowo66.
Podstawa nazizmu byl rasizm do Zyd6w, Slowian, Cygan6w.

8.  Kto, gdzie i dlaczego zakfadal obozy koncentracyjne?

9. Wyklad nauczyciela: Auschwitz-Birkenau jako symbol ludob6jstwa.

10. Ogladanie zdj?6 z obozu Auschwitz-Birkenau i rozmowa czy Polacy w czasie okupacji niemieckiej
orientowali sic o panujacych tan warunkach. (uciekinierzy, organizacje podziemne, okoliczni
mieszkaficy, itp). Skad pochodzila ich wiedza na ten temat po wojnie? (ocaleni wieiniowie, literatura, itp.)

11. Om6wienie dziazalno6ci i tragicznych los6w rotmistrza Witolda Pileckiego. Czytanie fragmentu
Z%aowfe 72¢ Poly/!ey Romana Konika

12.  Nawiazanie do ostatniej lekcji o pokoleniu Kolumb6w i poecie K.K. Baczyfiskim, przypomnienie
wiersza Poholerhe .

13. Wprowadzenie postaci i jego poobozowej tw6rczosci, nastepnego Kolumba, pisarza Tadeusza Borowskiego.

14. Gromadzenie slownictwa (Zargonu obozowego).

15. Czytanie fragment6w prozy T. Borowskiego Prosz€ padscet)a do gtzzu.

16. Analiza tekstu.

17. Pisanie pytafi i odpowiedzi do przeczytanego tekstu.

18. Czytanie wybranego fragmentu prozy T. Borowskiego U „as co 4uschac.#e(...

19. Dyskusja: czy czlowiek jest tyko zwierzeciem majacym instynkt przetrwania.
Czy many prawo ocenia6 innych nie bedac w ich sytuacji? Kto jest odpowiedzialny za zlo,
za okaleczenie nie tylko fizyczne, ale psychiczne, w obozach koncentracyjnych? (faszyzm)

20. Om6wienie kalendarium Zycia i dzialalno§ci o. Maksymiliana Kolbe.

21. §wieto§6 o. Maksymiliana Kolbe w §wietle wiedzy o obozach koncentracyjnych. Milo66 zwyciedyla
nienawi66.

22. Wypisanie przez uczni6w po 10 przymiotnik6w okre§lajacych wiezni6w i oprawc6w.

23. Podsumowanie lekcji i wiadomosci o obozach koncentracyjnych na podstawie prozy T. Borowskiego,
przedy6 rotmistrza W. Pileckiego i o. M. Kolbe.

24. Pytanie: od czego zalezala szansa przezycia w obozie koncentracy].nym? (od sily fizycznej i odporno§ci
psychicznej, rodzaju wykonywanej pracy, szcze§cia, narodowo§ci, okresu przybycia do obozu
koncentracyjnego)

25. ZADANIE DOMOWE
Napisz, w jezyku angielskim, co chcialby§ przekaza6 swojemu amerykafiskiemu koledze o niemieckich,
nazistowskich obozach koncentracyjnych w czasie 11 wojny 6wiatowej.

©
opracou>ala Malgonraia Sleevidska

nouceycielka Polshiej Szlwly in. stA>. M. Kalbe



KON§PEKT  LEKt;JI  Ilo  KLA§  Llo[ALNYOH

TEMAT LEKC]I :

Sila przezycia i czlowieczefistwo w nazistowskich obozach koncentracyjnych
w czasie 11 wojny 6wiatowej.

REYZ6WRA

1.  Najwiekszy z niemieckich nazistowskich oboz6w koncentracyjnych, obecnie obiekt UNESCO

2.  Oddal 2ycie za wsp6lwieznia.

3   Nazwisko doktora medycyny przeprowadzajacego mcdyczne eksperymenty na wiefniach obozu.

4.  Nazwisko autora Prosjz¢ Padsfty¢ do gu!zc¢

5   Nazwa materialu w puszkach do gazowania ludzi.

6.  Inna nazwa obozu.

7.  Wie2niowie mieli wytatuowany na rece.

8.  Nazwa ubrafi obozowych w szaro-niebieskie pasy.

9.  Tan palono zwloki wie2ni6w.

©



Przymiotniki okreslajace wi€Zni6w i oprawc6w

Wpisz podane w ramce przymiotnik w odpowiednie miejsca w tabeli.

okrutni, silni, slabi,  glodni, bezwzgledni, przerazeni , najedzeni, wyniszczeni,

bezsilni, bezlito§ni, zaszczuci, nieludzcy, schorowani, bestialscy, okaleczeni,

brutalni, zmaltretowani , butni ,upokorzeni,  potworni, niedozywieni



CWICZENIA

TojestMatsgmLLLaw

Maksymilian nie zrobil
Kariery w koxporacji,
Nie chcial pieniedzy,
Ciuch6w, pieknego domu.

Zostal franciszkaninem,
zbudowal najwiekszy klasztor na Swiecie,
zalozyl wydawnictwo i radio,
A na koniec oddal Zycie za blizniego.

Maksymilian nie mial pieniedzy,
Ale byl szcze§liwy.
Zostal §wietym.

REebqd#3thevsap§ey
BqudfirfeREaRE5ELae!

Jak nasladowa6 Swietego Maksymiliana?

• wypelnia6 codzienne obowiazki
• s+uchcic rodzic6w

• o6azywa6 szacunek 6a2aleirm czkowiekowi

•  modli6  si?

•  pomaga6  mlodszym
• dqwo€ 5wiqdectwo wlosnym ty(iem

0,



KRZYZ6WRA

Przeczytaj slowa piosenki „Plany na Maksa", a nast€pnie rozwiaz krzyz6wke

1.                                        na maksa.

2. Gdzie dzialal Maksymilian?

3. Co projektowal Maksymilian?

4. Jakie mial na drugie imie Maksymilian?

5. ]aki to byl §wiety?

6. polski 6wiety -

Tu zapisz rozwiazanie krzyz6wki

to inaczej obrofica, opiekun.

ZAPAMIETAJ - patronem naszej szkoly jest 6wi€ty Maksymilian Maria Kolbe.

Ucze sic w Polskiej Szkole imienia 6wietego Maksymilian Marii Kolbe.
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Rozsypanka
Przeczytaj uwaznie tekst piosenki, nastepnie wpisz slowa do tekstu.

Dzialal w Chinach i w
w Pabianicach, w Rzymie, Lwowie,
lecz rycerskie Jego serce
bije w Niepokalanowie.

Projektowal sam rakiety,
zdobyl
i Rycerzy chciaz... miliony
da6 Madonnie,

Ref.: Kto to taki! ? Kto to taki?
Kto  na ----- __

Maksymilian Maria Kolbe!
Polski §wi€ty -Franciszkanin !

W Zdufiskiej Woli urodzony,
wiec mial
Zycie oddal za blifniego
i m€czefiska zyskal

Ref.:  Kto to taki!?
Kto na maksa snul swe plany?
Maksymilian

az doktoraty

przed laty!

snul swe plany?

nieugieta.

to taki?

Polski Swi€ty -Franciszkanin !

Kto by nie chcial bye przykladem?
Kto by nie chcial bye rycerzem?
Kto sic maksymalnie stara,
by sia6

Ref.: Kto to taki!? Kto to taki?
Kto na maksa snuz swe plany?
Maksymilian Maria Kolbe!

Kolbe!

w sercach szczerze?

Swiety -Franciszkanin!

©
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SPRAWDZ,CZYROZUMIESZ...

Przeczytaj tekst Zdeo"„€.fe, redrfefor, ae€cze%"..fe. Wybierz i podkresl prawidlowe
stwierdzenie.

1. Ojciec Maksymilian Maria Kolbe w obozie figurowal
a) jako numer 17 670.
b) jako numer 16 670.
c) jako numer 16 760.

2. 0 franciszkaninie opowiadali wsp6Iwiezniowie, Ze
a) ukrywal to, 2e jest ksiedzem.
b) glosil nauki, spowiadal, blogoslawil.
c) ciagle chorowal, z nikim nie rozmawiaz.

3.  Apel w bloku 14 zostal zwolany
a) po ucieczce wielu wie2ni6w.
b) po ucieczce dw6ch wiezni6w.
c) po ucieczce jednego z wiezni6w.

4. Po dlugim oczekiwaniu wieiniowie dowiedzieli sic,
a) 2e dziesieciu z nich poniesie Smier6 glodowa w odwecie za uciekiniera.
b) 2e jeden z nich poniesie Smier6 91odowa w odwecie za uciekiniera.
c) Ze pieciu z nich poniesie §mier6 glodowa w odwecie za uciekiniera.

5. Jeden z wybranych wiezni6w, niespelna czterdziestoletni Zolnierz, Franciszek
Gajowniczek
a) zaczal blaga6 o lito66.
b) krzyczal, Zeby go nie zabija6, Ze rna Zone i dzieci.
c) obydwa stwierdzenia sa prawdziwe.

6. Wtedy z szeregu samowolnie wystapil o. Maksymilian, kt6ry zaproponowal
a) 2eby Palitzsch wzial jego zamiast Gajowniczka.
b) Zeby Fritzsch wzial jego zamiast Gajowniczka.
c) Zeby Fritzsch wzial kogo§ innego zamiast Gajowniczka.

7. W bunkrze glodowym, mimo §krajnego wycieficzenia oraz choroby pluc,
a) o.Kolbe przetrwal ponad dwa tygodnie, zmarl 15 sierpnia 1941 roku.
b) o.Kolbe przetrwal ponad dwa dni, zmarl 14 sierpnia 1941 roku.
c) o.Kolbe przetrwal ponad dwa tygodnie, zmarl 14 sierpnia 1941 roku.



SPRAWDZ,CZYROZUMIESZ...

Przecz\rtaj] te;kst 0 Oswiecindu inaczej .... Wybierz i Qodhaest prawidiowe odyou]iedei.

1. Wiersz 06wiecim to utw6r
a) radosny.
b) optymistyczny.
c) smutny.

2. 06wiecim, to kaszteLafiski gred,
a)    polozony nad skawa.
b)    polozony mad sola.
c)    polozony mad Raba

3. Tamte dni pelne grozy w wierszu oznaczaja
a) dni w czasie 11 wojny §wiatowej.
b) dni w czasie I wojny §wiatowej.
c) dni w czasach pokoju.

4. Przyjezdzajacy do Malopolski goscie traktuja odwiedziny w niemieckim obozie zaglady
Auschwitz
a) jako kontakt z jednym z najwainiejszych dramat6w ludzkiej historii.
b) jako wizyte turystyczna.
c) jako ciekawa atrakcje turystyczna.

5. Bogdan Bartnikowski (1932-) -trafil do obozu majac dwana§cie lat, swoje przezycia
opisal
a) w zbiorze opowiadafi Dziecifistwo w pasiakach
b) w Historia. mojej ucieczki z Oswiecimia i dzialalnos6 w konspiracji.
c) w ksiazce Zaden z nas nie powr6ci

6. Ob6z koncentracyjny Auschwitz-Birkenau zostal wpisany na liste UNESCO
a) w 1997 roku
b) w 1979 roku
c) w 1799 roku

7. Pelna poprawna nazwa brzmi „Auschwitz -Birkenau.
a) Niemiecki ob6z koncentracyjny i zaglady ( 1940-1945)"
b) Nazistowski ob6z koncentracyjny i zag[ady ( 1940-1945)
c) Niemiecki nazistowski ob6z koncentracyjny i zaglady ( 1940-1945)"

Cz;asand u nedinch ameryhariskich, mozna uslysze6 nieprowdeial]q infiormacje : polskie
obozy konce.I.tracvine. Napisz, kr6thq notolke el)yja§viajqca, aky rde Bapeiniac tego btedu.



twlczENLA
Kalendarium Zycia Sw. Maksymilian Marii Kolbe

Przeczytaj tekst z teczki edukacyjnej o §wietym Maksymilianie Marii Kolbe
i wypelnij tabele wpisujac daty i fakty z Zycia o. Maksymiliana


