
„Pokaż mi pamiątkę z wakacji, 

a powiem ci, kim jesteś” – to tytuł 

artykułu, który staje się inspiracją 

do refleksji nad odpowiedzialną 

turystyką, a także sztuką ludową 

i rynkiem pamiątkarskim na świecie. 

Podczas zajęć młodzież zastanowi 

się, w jaki sposób pamiątka z wakacji 

może być etyczna, a także zaprojektuje 

pamiątkę z własnego regionu, która 

będzie twórcza i zgodna z duchem 

odpowiedzialnej turystyki.

Pamiątka z wakacji  
– odPowiedzialnie 
i twórczo!

s

scenariusz Pochodzi z Publikacji  
„edukacja globalna na Plastyce i zajęciach 
artystycznych w gimnazjum” wydanej Przez 
centrum edukacji obywatelskiej w 2015 roku 
w ramach Projektu „w świat z klasą”

aktualizacja w ramach Projektu  
„ścieżki do celów ” w 2019 roku



2

Zagadnienia:
 ȫ Globalny rynek i handel 
międzynarodowy
 ȫ Różnorodność i stosunki 
międzykulturowe

Czas trwania:
 ȫ 45 minut

Pytanie kluczowe:
 ȫ Co ma wspólnego sztuka 
ludowa z odpowiedzialną 
turystyką?

Cele zajęć:
 ȫ Zrozumiesz, czym jest 
odpowiedzialna turystyka 
i jakie znaczenie mają 
pamiątki z wakacji.
 ȫ Wymienisz cechy 
charakterystyczne dla sztuki 
ludowej swego regionu.

 ȫ Zaprojektujesz pamiątkę 
ze swojego regionu, która 
będzie nawiązywała do zasad 
odpowiedzialnej turystyki. 

Podstawa programowa dla 
szkoły podstawowej:

 ȫ Klasy VI, VII: II.2,3,5, III.2,3 

Podstawa programowa dla 
szkoły ponadpodstawowej:

 ȫ I.3, II.2,4

Zagadnienia plastyczne: 
 ȫ Rzemiosło artystyczne 
i sztuka ludowa

 
Metody:

 ȫ Miniwykład
 ȫ Rozmowa ukierunkowana
 ȫ Ćwiczenie praktyczne
 ȫ Prezentacja prac – wystawa

Formy pracy:
 ȫ Praca indywidualna
 ȫ Praca w grupach

Technika wykonania pracy 
plastycznej:

 ȫ Techniki mieszane

Środki dydaktyczne 
i materiały:

 ȫ Materiały potrzebne do 
zaprojektowania i wykonania 
pamiątki.

Cele Zrównoważonego 
Rozwoju:

 ȫ 11 Odpowiedzialna 
konsumpcja i produkcja
 ȫ 14 Życie pod wodą
 ȫ 15 Życie na lądzie

Przebieg zajęć:

Przed zajęciami poproś, aby uczniowie i uczennice zapoznali się z artykułem Magdale-
ny Banaszkiewicz pt. „Pokaż mi pamiątkę z wakacji, a powiem ci, kim jesteś” zamiesz-
czonym na portalu post-turysta.pl (http://bit.ly/post_turysta_pamiatka). Możesz tak-
że zachęcić nauczyciela lub nauczycielkę języka polskiego, aby zrealizował/a wcześniej 
lekcję na podstawie tego tekstu. Wnioski staną się inspiracją do pracy plastycznej.

1.	Wyjaśnij młodzieży, że zajęcia będą dotyczyły odpowiedzialnej turystyki i odpowiedzialnych 
pamiątek. Zaproś uczniów i uczennice do rozmowy na temat artykułu Magdaleny Banaszkie-
wicz pt. „Pokaż mi pamiątkę z wakacji, a powiem ci, kim jesteś”, który młodzież przeczytała 
przed zajęciami. Możecie także przeczytać jego fragmenty podczas zajęć. Zadaj młodzieży 
następujące pytania:

 ȫ Jakie wrażenie zrobił na młodzieży tekst?
 ȫ Który fragment był najbardziej zaskakujący?
 ȫ Czy tekst zmienił sposób patrzenia młodzieży na pamiątki? Jeśli tak, to w jaki sposób?
 ȫ Jakie znaczenie dla młodzieży mają pamiątki?
 ȫ Jakie cechy, zdaniem młodzieży, powinna mieć etyczna pamiątka?

Zagadnieniu odpowiedzialnej turystyki jest również poświęcony scenariusz „Kim są 
współcześni sachemowie? O turystyce we współczesnym reportażu” z publikacji 
„Edukacja globalna na zajęciach języka polskiego w gimnazjum”, CEO 2015: http://
bit.ly/Sachemowie.

2.	Zwróć uwagę uczniów i uczennic na to, gdzie powstają różne pamiątki i że zdarza się, że nie 
są one wytwarzane lokalnie, co odbiera im autentyczność i bywa mniej ekologiczne (musi 
bowiem pokonać jakąś trasę, pozostawiając za sobą ślad węglowy). Kupując pamiątkę, warto 
również zwrócić uwagę, z jakich materiałów została wykonana i czy są one przyjazne środo-
wisku. Wspomnij także o nieetycznych pamiątkach, których nie wolno przywozić z zagranicy.

Zaliczają się do nich okazy gatunków zagrożonych wyginięciem, wymienionych w po-
stanowieniach Konwencji Waszyngtońskiej – CITES (np. wypchane ptaki drapieżne, 
wyroby ze skór dzikich kotów, węży, krokodyli, naturalne medykamenty i produkty 
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lecznicze zawierające pochodne z niedźwiedzi, pijawek lekarskich i innych zwierząt, 
itp.). Informacje na ten temat można znaleźć m.in. na stronach internetowych Służby 
Celnej oraz Ministerstwa Środowiska. 
Zagadnieniu ochrony bioróżnorodności na świecie i uwrażliwieniu na zakazane eg-
zotyczne pamiątki jest poświęcony scenariusz Grażyny Skirmuntt „I Ty możesz nam 
pomóc! Rośliny zagrożone wyginięciem” z publikacji „Edukacja globalna na zajęciach 
biologii w gimnazjum”, CEO 2015: http://bit.ly/CEORoślinyZagrożone oraz scenariusz 
Anny Mitury „Zagrożenia dla środowiska przyrodniczego związane z rozwojem tury-
styki w Kenii”, w: „Edukacja globalna na zajęciach geografii w szkole podstawowej”, 
CEO 2018: http://bit.ly/CEOTurystykaKenia

3.	Zapytaj młodzież, co wie na temat sztuki ludowej swojego regionu, w jakich sytuacjach ma 
z nią do czynienia oraz jakiego rodzaju pamiątki są charakterystyczne dla regionu, w którym 
mieszka. Możesz przygotować pokaz slajdów z przykładami lokalnej sztuki ludowej i pamią-
tek. Wyjaśnij pojęcie folkloru oraz zwróć uwagę uczniów i uczennic na różnicę między regio-
nalnym charakterem sztuki ludowej a jej wydaniem na potrzeby masowej turystyki. 

Zachęcamy do lektury bardzo ciekawej książki pt. Etnoinspiracje: inspiracje kulturą lu-
dową we współczesnym polskim wzornictwie, modzie, architekturze, reklamie... pod 
redakcją Katarzyny Kulikowskiej i Cezarego Obracht-Prondzyńskiego, Muzeum Naro-
dowe w Gdańsku, 2012. W kontekście tego scenariusza szczególną uwagę warto zwró-
cić na następujące teksty:
� „Naturalne inspiracje w polskim ekodizajnie” (Anna Weronika Brzezińska)
� „Regiodizajn? Etnodizajn? Folk design?” (Marta Flisykowska)
� „Inspiracje polskim strojem ludowym we współczesnej modzie” (Patryk Pawlaczyk).

4.	Zaproś uczennice i uczniów do zaprojektowania pamiątki, którą chcieliby wręczyć osobom 
odwiedzającym ich okolicę. Poproś, aby młodzież przypomniała sobie artykuł, z którym za-
poznała się wcześniej, i w swojej pracy uwzględniła płynące z tej lektury wnioski. Poniżej 
pytania, które mogą pomóc w refleksji nad projektowaną pamiątką: 

 ȫ  Jaką funkcję ma pełnić pamiątka – ozdobną czy użyteczną?
 ȫ  Na czym ma polegać autentyczność/oryginalność pamiątki?
 ȫ  W jaki sposób pamiątka wiąże się z danym regionem?
 ȫ  Jaki aspekt danego regionu zostanie wyeksponowany w pamiątce – przyrodniczy, 
historyczny, kulturowy?
 ȫ  Jaki przekaz ma nieść ze sobą pamiątka?
 ȫ  Z jakich materiałów ma być wykonana pamiątka?

5.	Zaproś uczniów i uczennice do zrobienia miniwystawy i zaprezentowania swoich projektów 
na ławkach w taki sposób, aby każdy mógł podejść i zobaczyć prace kolegów i koleżanek. 
Realizację projektów możesz zaproponować na kolejnych zajęciach. 

Praca domowa:

1.	Zachęć młodzież do obejrzenia odcinków programu „Hala odlotów” (TVP Kultura) powiąza-
nych z tematyką sztuki ludowej:

 ȫ „Korzenie polskiej tożsamości”: http://bit.ly/KorzeniePolskiejTożsamości
 ȫ „Animowanie kultury”: http://bit.ly/AnimowanieKultury
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Źródła (inspiracji):
Magdalena Banaszkiewicz, „Pokaż mi pamiątkę z wakacji, a powiem ci, kim jesteś”: 
http://bit.ly/PokażMiPamiątkę. 
Magdalena Banaszkiewicz, „Pamiątki turystyczne – w poszukiwaniu tożsamości”, 
Turystyka Kulturowa Nr 4/2011: http://www.turystykakulturowa.org/pdf/2011_04_01.pdf.
Jennie Dielemans, Witajcie w raju. Reportaże o przemyśle turystycznym, Wołowiec: 
Wydawnictwo Czarne, 2011.
Katarzyna Kulikowska, Cezary Obracht-Prondzyński (red.), Etnoinspiracje: inspiracje 
kulturą ludową we współczesnym polskim wzornictwie, modzie, architekturze, reklamie..., 
Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2012.
Portal poświęcony świadomej turystyce: http://www.post-turysta.pl/.

http://www.turystykakulturowa.org/pdf/2011_04_01.pdf
http://www.post-turysta.pl/


Scenariusz pochodzi z publikacji „Edukacja globalna 
na plastyce i zajęciach artystycznych w gimnazjum” wydanej 
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Publikacja dostępna pod adresem: http://bit.ly/WSK_Plastyka

Aktualizacja w ramach projektu „Ścieżki do Celów” w 2019 roku.
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