
Prawa człowieka 

scenariusz 

listopad – grudzień 2009 
 
17 - 28 XI 
- A. Polański (w klasach) o prawach człowieka (dokumenty, kategorie, generacje) 
 
21 XI 
- w ramach Tygodnia Kina Niemieckiego wyjście na film “Życie na podsłuchu” (M. Mika)  
 
24 - 25 XI 
- warsztaty Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent (Kraków), o tym, jak ludzie funkcjonują wobec inności, czym się 
różnią mity od faktów i stereotypów, jak powstają uprzedzenia, jakie są plusy i minusy tolerancji, rozmowy o wizji 
polskiego społeczeństwa, o koncepcji narodu i podejściu do tożsamości, o żydowskiej kulturze, o życiu Żydów we 
współczesnej Polsce, o tym czy jajka są koszerne i po co się buduje Suke na Sukkot, nauka tańców żydowskich i 
pisania imion w jidysz (A. Polański) 
 
24 - 28 XI 
- Mierzenie temperatury praw człowieka (godz. wych., wychowawcy i K. Zaremba) 
 
29 XI 
- Wrocławska Wieża Babel (szkoła Laudera), wyjście SP (H. Ganzel) 
 
2 XII 
- w ramach cyklu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej film o prawach człowieka “China Blue” (D. Winnicka) 
 
3 XII  
- w ramach zajęć "Mniejszośc zydowska": Antyjudaizm, Antysemityzm (A. Polański) 
 
od 8 XII 
- w bibliotece wystawa literatury drugoobiegowej i książek zakazanych: “Nam czytać zakazano...” (E. Ściepuro) 
- plakaty A. Kopiniak o wrocławskiej Solidarności, wystawa M. Wyczałkowskiej o łamaniu praw człowieka, plakat N. 
Schetyny o J. Kaczmarskim 
 
8 XII  
- rozstrzygnięcie szkolnych konkursów (plastyczny, fotograficzny), wystawy najlepszych prac 
 
10 XII 
- w ramach zajęć "Religie świata": Religia a prawa człowieka (S. Szymański) 
 
11 XII 
- przyjazd młodzieży z Izraela 
 
Liga Klas (debaty oksfordzkie) – III runda (tematyka: Prawa człowieka) 
2 LO (kap. Filip) TAK - IB2 (kap. Konrad) NIE  
Z żołnierza wykonującego rozkazy przełożonych można zdjąć prawną odpowiedzialność za wykonane czyny 
16 XII , wtorek, 9 lekcja, prowadzący: A. Polański, WYGRANA 2 LO 
 
3 gimnazjum (kap. Krzysiek) NIE - 3 LO (kap. Ksawery) TAK 
Siła polityczna wyrasta z lufy karabinu 
17 XII,  środa, 9 lekcja, prowadzący: A. Polański, WYGRANA 3 LO 
 
1 gimnazjum (kap. Dagmara) NIE - 2 gimnazjum (kap. Natalia) TAK 
Czy stosować prawa człowieka wobec ludzi, którzy praw człowieka nie przestrzegają 
18 XII , czwartek, 8 lekcja, prowadzący: A. Polański, WYGRANA 1 GIM 
 

Andrzej Polański 


