
04.05. – 11.05.20r. 

Temat: Współczesny holokaust – Wojciech Tochman Jakbyś kamień jadła. List otwarty. 

(2h) 

Jak rozumiesz określenie współczesny holokaust?                                                                                                      

Przeczytaj wprowadzenie do tekstu reportera Wojciecha Tochmana  (podręcznik str. 109 – 

111) objaśniające tło zrelacjonowanych przez niego wydarzeń oraz tekst Jakbyś kamień jadła 

(podręcznik str. 111 – 114). 

Odpowiedz na pytania: 

1. W jakich warunkach żyli mieszkańcy Srebrenicy, miasta otoczonego przez wojska 

serbskie? 

2. Na czym polegała selekcja? Dlaczego taki tytuł reportażu? 

3. Przedstaw dramatyczną historię rodziny Zinety. 

Zapoznaj się z wypowiedzią współczesnej pisarki Olgi Tokarczuk (ćw. 7 str. 114)                                  

i odpowiedz na  pytanie: Czy Ty – człowiek żyjący z dala od konfliktu wojennego – możesz 

być w jakimś stopniu odpowiedzialny za te wydarzenia? ( Jak można wziąć część 

odpowiedzialności na siebie – kształtując własne postawy oparte na tolerancji, aby nie 

doszło do kolejnych takich konfliktów?). 

Celem lekcji jest przygotowanie do napisania listu otwartego do młodzieży na całym świecie 

z apelem o konieczność przeciwstawienia się wszelkim przejawom nietolerancji na tle 

rasowym lub religijnym.  

Proszę zapisać w zeszycie definicję listu otwartego: 

List otwarty – list skierowany do szerokiego grona odbiorców lub do konkretnej osoby 

albo instytucji, opublikowany w środkach masowego przekazu lub stanowiący odrębne 

pismo umieszczone w miejscu, do którego każdy ma dostęp. Porusza on ważny aktualny 

temat, a celem nadawcy jest zwrócenie uwagi jak największej  liczby ludzi i podjęcie 

określonych działań. 

 

Zadanie do wykonania: 

Napisz list otwarty, którego tytułem będą słowa Tadeusza Kotarbińskiego Gdy ustaje 

tolerancja tolerancji, nastaje tolerancja przemocy. 

Podaję plan listu, według którego należy go napisać: 

1) tytuł – słowa T. Kotarbińskiego Gdy ustaje tolerancja tolerancji, nastaje tolerancja 

przemocy; 

2) wstęp – zwrot do młodzieży, wskazanie przyczyn i celu napisania listu                                          

(uświadomienie odbiorcy, że holokaust dokonał się nie tylko podczas II wojny 

światowej, ale także w czasach mniej odległych, że dzieje się nadal w tych 

miejscach, gdzie dochodzi do konfliktów na tle rasowym lub religijnym); 

3) rozwinięcie – przywołanie wydarzeń opisanych przez Wojciecha Tochmana 

(ludobójstwa w Srebrenicy, czystki etniczne w Rwandzie i Sudanie), ukazanie ich 

przyczyn i skutków; 



4) zakończenie – sformułowanie apelu (postulat poszanowania godności każdego 

człowieka, nawoływanie do głoszenia haseł tolerancji); 

5) podpis  

6) miejscowość i data w lewym dolnym rogu. 

 

Powodzenia! 

 
 


