
Zamówienie 
 
 

Niniejszym zamawiam do księgozbioru szkoły bezpłatny egzemplarz publikacji  
Wybór źródeł do nauczania o zagładzie Żydów na okupowanych ziemiach polskich  

oraz Ćwiczenia ze źródłami 
 
 

Jednocześnie zobowiązuję się do pokrycia kosztów przesyłki: 
 

 odbiór osobisty po umówieniu (0 PLN)    przelewem na konto (16 PLN)    za zaliczeniem pocztowym (21 PLN) 
 

proszę wybrać jedną z form przesyłki 
 
 

 
Nazwa szkoły:  
 
Dyrektor/osoba zamawiająca:  
 
Adres:  
 
Telefon:              Fax: 
 
Adres e-mail:  
 
Pieczęć szkoły  
i podpis: 
 
 
 
 
 
 

 
Publikacja przeznaczona jest dla szkół ponadpodstawowych.  

Szkoła może zamówić jeden bezpłatny egzemplarz. Istnieje możliwość zakupu dodatkowych 

egzemplarzy dla szkoły lub indywidualnie dla nauczycieli ze specjalnym rabatem.  

W sprawie dodatkowych zamówień prosimy o kontakt. 

 

 
 

Wpłat należy dokonywać na podany niżej numer konta. 

Wypełniony formularz zamówienia należy przesłać e-mailem, faxem lub pocztą.  

Za ważne uznane będą tylko formularze opatrzone podpisem i pieczęcią szkoły. 
 

 

70 1370 1037 0000 1706 4981 3700 
Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów 

ul. Nowy Świat 72 p. 120 
00-330 Warszawa 

e-mail: wybor@holocaustresearch.pl 
fax. (22) 657 28 74 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

EDUKACJA O ZAGŁADZIE stwarza okazję do dyskusji na temat cech 
demokratycznego społeczeństwa i ich zagrożeń; ludzkich postaw i ich 
uwarunkowań; podstawowych wartości w życiu człowieka i społeczeństwa 
i ich antynomii: dobra–zła, miłości–nienawiści, tolerancji–dyskryminacji, 
odwagi tchórzostwa i innych. O Zagładzie uczymy w kontekście walki 
z rasizmem, antysemityzmem i ksenofobią. Edukacja na ten trudny temat 
może być dobrym sposobem do kształtowania postaw tolerancji, 
otwartości, a także odpowiedzialności za przyszłość. 

Wybór źródeł ma stanowić pomoc dla nauczycieli podejmujących tę 
problematykę na lekcjach przedmiotów humanistycznych oraz dla uczniów 
przygotowujących prezentacje maturalne z języka polskiego poświęcone 
różnym aspektom zagłady Żydów.   

Wybór źródeł skierowany jest również do szerokiego kręgu 
odbiorców interesujących się historią najnowszą. Może służyć do 
pogłębienia wiedzy na temat wydarzeń związanych z Zagładą i pomóc 
zrozumieć to, co wydarzyło się w sercu Europy w połowie XX wieku. 
 

 
 
Zbiór ćwiczeń (…) stanowić będzie dzieło wyjątkowe na naszym 

rynku wydawniczym i od dawna oczekiwane przez polskich nauczycieli 
humanistów. Przedstawione w nim propozycje ćwiczeń oparte są o przebogaty 
wybór materiałów źródłowych i tekstów literackich zaproponowanych 
w pierwszym tomie wydawnictwa. (…) Praca jest pierwszą w Polsce 
propozycją dydaktyczną, która w tak szeroki i wyczerpujący sposób 
proponuje wykorzystanie w polskich szkołach źródeł historycznych i tekstów 
literackich koncentrujących się na problematyce Zagłady. W naturalny sposób 
wychodzi więc naprzeciw oczekiwaniom polskich nauczycieli humanistów oraz 
wypełnia lukę wydawniczą i edukacyjną widoczną w tej materii w ostatnich 
latach. 

Alicja Białecka  
kustosz w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście 

  
Ćwiczenia ze źródłami (…) to dzieło imponujące i wymuszające 

respekt. Ogrom źródeł i przygotowane do nich ćwiczenia pokazują, jak 
benedyktyńską pracę w tym przypadku wykonano. (…) Aby pracujący z tym 
materiałem na lekcjach nauczyciele i uczniowie nie pozostali bezradni, 
wyposażono ich także w bardzo ciekawie skonstruowany zestaw dydaktyczny, 
składający się z kilkudziesięciu propozycji pytań i ćwiczeń, które przy 
zastosowaniu różnych metod pracy szkolnej można z powodzeniem 
wykorzystać na lekcji.  

Stanisław B. Lenard  
nauczyciel, rzeczoznawca podręczników szkolnych, autor szkolnych wyborów 

źródeł historycznych 
 


