Tytuł: różnorodność religijna w życiu codziennym – religia a migracje
PRZEDMIOT I REALIZOWANE ELEMENTY PODSTAWY PROGRAMOWEJ


GEOGRAFIA
Etap edukacyjny: liceum/technikum
Cele kształcenia: I., VII., VIII, XIII
Treść nauczania: I: 1, VII: 1-4, VIII: 1-13, XIII: 7.



HISTORIA
Cele kształcenia: LI., LII.
Treść nauczania: LI: 1, LII: 1-2.



WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
Cele kształcenia: I.; II.; III.; IV.
Treść nauczania: VII: 1.

CELE W JĘZYKU NAUCZYCIELA I NAUCZYCIELKI




Zwiększenie wiedzy na temat różnorodności religijnej w Indiach.
Uwrażliwienie na możliwe konflikty religijne w Indiach
Zachęcenie do bycia osobą zaangażowaną w pomoc rozwojową

CELE W JĘZYKU UCZNIA I UCZENNICY
 Uzyskasz informacje na temat różnorodności religijnej Indii
 Poznasz podstawowe informacje o głównych religiach w Indiach
 Dowiesz się, na czym polegają różnice pomiędzy występującymi w Indiach religiami
CZAS TRWANIA
45 minut
MATERIAŁY/SPRZĘT
 Flipczarty
 Kolorowe markery
METODY PRACY
Praca indywidualna, praca w grupie, praca nad materiałem źródłowym, prezentacje

PRZEBIEG
KROK 1. Wprowadzenie do tematu oraz latające plakaty (10 minut)






Przypomnij uczniom kilka podstawowych faktów dotyczących różnych religii, które są obecne w
Indiach. Poproś, aby krótko scharakteryzowali podstawowe elementy każdej z religii, spytaj się
które grupy są najliczniejsze i czy wiedzą jakie konflikty są między przedstawicielami
poszczególnych religii.
Podziel grupę uczniów na trzy mniejsze grupy – każda grupa powinna dostać 3-4 kolorowe
markery oraz flipczart z napisanym na środku hasłem (Hasła: Hadżdż, Waranasi, Velankanni).
Poinformuj uczniów, że ta tym etapie zadania nie muszą znać definicji tych pojęć, ale ważne jest,
aby wypisali wszystkie skojarzenia. Napomnij, że nie ma ani dobrych ani złych odpowiedzi.
Podsumuj z uczniami i uczennicami informacje zawarte na flipcharcie oraz skomentuj te, które są
prawdziwe i nieprawdziwe. (załącznik 1)

KROK 2. W drodze – pielgrzymowanie hindusów, muzułmanów oraz chrześcijan w Indiach (15
minut)
 Powiedz uczniom, że teraz dalej będą pracować w grupach, w których już pracowali.
Poznają teraz historie 3 rożnych rodzajów migracji – hinduskiej, muzułmańskiej oraz
chrześcijańskiej.




Materiał podziel następująco:
o Grupa, która pracowała z hasłem „Hadżdż} otrzymuje załącznik 2 (migracje
hindusów) - factbook;
o Grupa, która pracowała z hasłem „Waranasi” otrzymuje załącznik 3 (migracja
chrześcijańska) – zapis z bloga;
o Grupa, która pracowała z hasłem „Velankanni” otrzymuje załącznik 4 (migracja
muzułmańska) - fotorelację.
Poproś uczniów, aby zapoznali się z przekazanym materiałem oraz przygotowali krótkie
posumowanie otrzymanych wiadomości, tak aby móc je przekazać pozostałym
uczestnikom.

KROK 3. Prezentacja i podsumowanie (10 minut)
 Poproś każdą z grup, aby zaprezentowała podróż każdej z rodzin.
 Zadaj następujące pytania:
o Jakie są przyczyny migracji?
o Kto migruje w Indiach?
o Jakie są ekonomiczne skutki migracji?
o Jakie są społeczne skutki migracji?
o Jakie są polityczne skutki migracji>

o Jak Indie wspierają/utrudniają migracje?
o Jakie zagrożenia mogą powodować migracje?
o Jakie relacje panują między hindusami, muzułmanami oraz chrześcijanami w
Indiach?

Załącznik 1
Hadżdż – pielgrzymka do świątyni Al-Kaba w Mekce. Odbycie pielgrzymki przynajmniej raz w
życiu jest obowiązkiem religijnym każdego dorosłego muzułmanina płci męskiej, który jest do niej
zdolny fizycznie i finansowo (włącznie z obowiązkiem zapewnienia dostatku rodzinie na czas jego
nieobecności). Jest jednym z pięciu filarów islamu. Uważane jest za najliczniejsze coroczne
zgromadzenie ludzi na świecie. Hadżdż jest demonstracją solidarności muzułmanów oraz ich
oddania wierze w Allaha. Pielgrzymka odbywa się od 8 do 12 (czasem 13) dnia ostatniego miesiąca
kalendarza islamskiego, miesiąca pielgrzymki zu al-hidżdża. Kalendarz islamski jest kalendarzem
księżycowym, krótszym od kalendarza gregoriańskiego o ok. 11 dni, toteż daty pielgrzymki są
zmienne według tego ostatniego. Pielgrzymi wchodzą w stan uświęcenia, a zbliżając się do
świętego terytorium Mekki przywdziewają białą szatę. Pielgrzymka rozpoczyna się kazaniem
w meczecie, przez kolejne 3 dni wyznawcy wędrują po okolicy docierając do różnych
symbolicznych miejsc, m.in. doliny Mina, góry Arafat, wzgórza Al-Muzdalifa (znajdują się tam
starożytne sanktuaria bóstwa grzmotu i burzy). W tym czasie sprawują wiele modlitw i obrzędów,
jak np. kamienowanie szatana. Przez kolejne trzy dni pielgrzymi odpoczywają. Hadżdż gromadzi
corocznie
kilka
milionów
wyznawców
islamu,
których
nazywa
się
wówczas hadżdżi (pielgrzymi, hadżdż mężczyzna, hadżdża kobieta).
Hadżdż jest związana z życiem proroka Mahometa, żyjącego w VII w., jednak muzułmanie uważają,
że jej tradycja jest starsza, sięgająca tysiące lat wcześniej do czasów Abrahama. Udział
wyznawców innych religii jest zabroniony.
Waranasi – miasto w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh, na Nizinie Hindustańskiej,
nad Gangesem. W 2011 roku liczyło ok. 1,2 mln mieszkańców. Miasto stanowi ważny ośrodek
kultu wyznawców hinduizmu. Miejsce znane z rytualnych kąpieli w świętej rzece Ganges i palenia
zwłok zmarłych na ghatach. Na obrzeżach Waranasi (ok. 13 kilometrów na wschód) mieści się Park
Jeleni – miejsce pierwszego kazania Buddy skierowanego do pięciu ascetów.
Według legendy Waranasi zostało założone przez Śiwę. Dokładnie nie wiadomo, kiedy powstała
pierwsza osada w tym miejscu. Przyjmuje się, że było to około 3000 lat temu. Z pewnością znana

była już w V wieku p.n.e. jako Kaśi, co wywodziło się ze słowa "jasny". Dzisiejsza nazwa pochodzi
ze starożytnej nazwy miasta leżącego pomiędzy rzekami Waruna i Assi. Miasto jest co roku
odwiedzane przez miliony wiernych, gromadzących się na brzegu rzeki w celu rytualnych ablucji,
mających na celu oczyszczenie się z grzechów. Pomimo swej liczącej ponad trzy tysiące lat historii
(jedna z najstarszych osad zamieszkanych do naszych czasów), większość zabytków ma nie więcej
niż dwieście lat. Jest to efektem licznych najazdów muzułmańskich, jakie nękały Indie od XVI
wieku. Zachowały się nieliczne stare świątynie (m.in. Złota Świątynia najświętsza w mieście,
niedostępna dla wyznawców innych religii), jak i niektóre ghaty (nadbrzeżne schody).
Velenkanni - miasto w południowych Indiach, w stanie Tamilnadu, w dystrykcie Nagapattinam. W
2001 liczyło 10 145 mieszkańców. Miasto jest położone na Wybrzeżu Koromandelskim nad Zatoką
Bengalską. Jest ważnym ośrodkiem kultu maryjnego i pielgrzymowania – znajduje się tu bazylika
Matki Bożej Dobrego Zdrowia. Jest to jedno z największych katolickich ośrodków pielgrzymkowych
w Indiach. Bazylika poświęcona Matce Bożej Dobrego Zdrowia jest powszechnie znana jako
„Lourdes Wschodu. Jej początki sięgają XVI wieku. Założenie kościoła przypisuje się trzem cudom:
objawieniu Maryi i Jezusa śpiącemu pasterzowi, uzdrowieniu kulawego sprzedawcy maślanki oraz
przetrwaniu portugalskich żeglarzy zaatakowanych przez gwałtowną burzę morską. Jest
zbudowana w stylu gotyckim, została zmodyfikowany przez Portugalczyków, a następnie
rozszerzona później z powodu napływu pielgrzymów. Budynek kościoła został podniesiony do
rangi bazyliki w 1962 r. przez papieża Jana XXIII. Rocznie do sanktuarium przybywa 20 milionów
pielgrzymów z całych Indii i zagranicy, z których około 3 miliony ludzi odwiedza świątynię podczas
corocznego festiwalu w dniach 29 sierpnia - 8 września. 11-dniowy coroczny festiwal kończy się
obchodami Święta Narodzenia Maryi w dniu 8 września.

Załącznik 2
Kumbh Mela to festiwal hinduistyczny w Indiach organizowany co 3 lata w 4 różnych lokalizacjach,
czyli w każdej lokalizacji raz co 12 lat. Nad święta rzekę Ganges przybywają pielgrzymi, turyści, ale
przede wszystkim sadhu, czyli wędrujący mędrcy - asceci, aby zażyć rytualnej kąpieli. W 2013,
przypuszcza się, że miejsce odwiedziło około 100 milionów osób, co czyni z festiwalu największe
zgromadzenie religijne na świecie. Nad brzegiem rzeki oraz w promieniu kilku kilometrów przybyli
rozkładają swoje namioty i uczestniczą w codziennym widowisku, w atmosferze duchowego
uniesienia. Pielgrzymi zwracają się do sadhu o błogosławieństwo, którzy często swój czas spędzają
na paleniu marihuany, jako drogi do kontaktu z silą wyższa. Hindusi, oprócz rytualnych ablucji w
Gangesie, ofiarują rzece kwiaty, swoja wdzięczność i marzenia.

1. Kumbh Mela odbywa się co 3 lata, w 4 różnych lokalizacjach - Prayag (u zbiegu rzek Ganga,
Yamuna i Saraswati), Ujjain (rzeka Shipra), Haridwar (rzeka Ganga) i Nasik (rzeka Godavari).
2. Kumbh Mela ma ponad 2000 lat.

3. Według wielu raportów rządowych Kumbh Mela tworzy około 650 000 miejsc pracy.
4. Według danych rządowych z 2013 r. całkowite dochody z Kumbh Mela w tym roku
wyniosły około 1 692 000 000 USD
5. Będąc najświętszą i największą pielgrzymką dla Hindusów, Kumbh Mela została wpisana
na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO w 2017 r.
6. Według różnych raportów BBC w Kumbh Mela powstaje 14 tymczasowych szpitali
zatrudniających około 243 lekarzy przez całą dobę, a także ponad 40 000 toalet, 20 000
pojemników na śmieci i 50 000 funkcjonariuszy policji.
7. Aby zapewnić bezpieczeństwo pielgrzymom, w całym miejscu Kumbh Mela
zainstalowanych jest około 1150 kamer CCTV, a także 135 wież obserwacyjnych.
8. Oprócz tego utworzono również 40 posterunków policji, 62 posterunki policji i 40
posterunków straży pożarnej, które zajmują się wszelkimi sytuacjami kryzysowymi.
9. Około 22 pływających mostów zbudowano po drugiej stronie rzeki Yamuny w Ardh Kumbh
Mela w Prayagraj, które odbyło się w 2019 roku, aby zapewnić płynny i bezproblemowy
przepływ pielgrzymów.
10. Liczba osób biorących święte kąpiele w Kumbh Mela jest średnio większa niż liczba
mieszkańców wielu krajów europejskich.
11. Aby zapewnić szybką podróż pielgrzymów do miejsca Kumbh Mela, Indian Railways
również uruchamia specjalne pociągi Kumbh Mela podczas tej okazji.
12. Podczas Kumbh Mela w Prayagraj w 2019 r. Indyjskie koleje uruchomiły około 800
pociągów specjalnych Kumbh Mela do świętego miasta.
Video do obejrzenia: https://www.youtube.com/watch?v=pVeO4znXXa4

Załącznik 3
Manoj Pradeep
Cześć przyjaciele! Mam nadzieję, że wszystko w porządku.
Dzisiaj chcę podzielić się z wami wszystkimi niesamowitym doświadczeniem, które miałem
z rodziną. Większość z was może wiedzieć, że Indie to zróżnicowany kulturowo kraj z własnym
dziedzictwem. W Indiach można znaleźć wyznawców różnych religii, począwszy od hinduizmu,
dżinizmu, buddyzmu, islamu, chrześcijaństwa itp. Indie są krajem świeckim, który daje
obywatelom pełną swobodę wyznania dowolnej religii, nie powodując żadnych przeszkód dla
innych religie i ich wyznawcy. Możesz mnie zapytać, dlaczego mówię tutaj te wszystkie rzeczy? Ma
to przyczynę i wyjaśnię to poniżej. Ten artykuł dotyczy podróży do słynnego kościoła w moim
stanie zwanym Tamil Nadu w Indiach. To był okres wakacji dla mnie i mojego brata, kiedy mój tata
postanowił wybrać się na pielgrzymkę do Velankanni.
Podróż do Velankanni odbyła się autobusem. Mój tata kupił bilety na autobus, który
odjeżdża z Chennai o 22:00, a następnego dnia rano dociera do Nagapattinam, gdzie znajduje się
kościół. To była moja pierwsza nocna podróż autobusem. W środku był telewizor i wyświetlany
był stary film tamilski.
Niektórzy ludzie w autobusie spali, inni oglądali film, a niektórzy patrzyli przez okno jak ja.
Na zewnątrz było zupełnie ciemno i na autostradach nie było latarni, więc widziałem tylko sylwetki
miejsc, które mijaliśmy. Czasem po drodze pojawiły się oświetlone motele, a ja tylko je
obserwowałem, bo nie spałem w autobusie. Pojazd przejechał kilka ważnych dzielnic Tamil Nadu,
zanim dotarł do Nagapattinam.
Wczesnym rankiem, o godzinie 4, autobus zatrzymał się w małym hotelu na małą przerwę
na herbatę dla pasażerów, abyśmy mogli się odświeżyć. Autobus dotarł do Nagapattinam o 5 rano,
ale wciąż nie byliśmy w Velankanni, a tylko w Nagapattinam. Musieliśmy wsiąść do innego
lokalnego autobusu, który zabrałby nas z głównego dworca autobusowego Nagapattinam do
Velankanni. Był dość mały, ale szybko przeszedł drogami Nagapattinam, aż dotarliśmy do
Velankanni. Gdy wysiedliśmy z autobusu, na przystanku była osoba, która powiedziała, że pokaże
nam miejsce pobytu i zabrał nas do małego pensjonatu.
Ponieważ pokój był duży, wystarczyło dla czterech osób. Byliśmy w środku o 6 rano.
Ponieważ nie spałem w autobusie, gdy tylko dotarłem do „domu”, byłem pierwszą osobą, która
wskoczyła do łóżka i zasnęła. Spałem dobrze do 10 rano, po czym moja mama obudziła mnie, żeby
się przygotować, ponieważ musieliśmy wyjść na zwiedzanie Velankanni.

Kościół ten został zbudowany specjalnie dla Dziewicy Maryi i przez nas nazywany jest
„Lourdes Wschodu” lub „Our Lady of Good Health”. Przygotowaliśmy się i opuściliśmy nasz
pensjonat, aby odwiedzić kościół. Droga była długa. Ponieważ Velankanni znajduje się nad
brzegiem potężnej Zatoki Bengalskiej, zimną morską bryzę można poczuć w każdej chwili. Idąc
ulicami, mogliśmy z daleka zobaczyć wieże kościoła. Kościół Velankanni został zbudowany w stylu
gotyckim około 600 lat temu.
Poszliśmy do kościoła, aby się modlić. Obok odważnych gotyckich wież znajduje się
budynek będący rezydencją kapłanów, a także urząd kościelny. Obok tego budynku znajduje się
sklep kościelny, w którym sprzedawane są świece, woda święcona, olej itp. Kupiliśmy kilka świec
przed wejściem do środka, gdzie jest miejsce do ich spalenia, obok dużego kosza na śmieci z
ogromną ilością na wpół spalonych świec. Wewnątrz kościoła można zobaczyć piękne obrazy
przedstawiające różne historie z życia Jezusa Chrystusa. Wnętrze jest dobrze ozdobione
ornamentami i obrazami. Główny posąg Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus w ramionach znajduje
się na ołtarzu. Na szczycie tego posągu znajduje się wizerunek Jezusa Chrystusa.
Po krótkiej modlitwie możesz przejść przez ogrodzoną ścieżkę, na której staną kapłani.
Możesz poprosić o uzdrowienie każdej części ciała, a kapłan udzieli ci specjalnej modlitwy i
ofiaruje ją Dziewicy Maryi.
W tym kościele praktykowana jest także inna tradycja hinduska, w której zamężne kobiety
zamykają kłódkę, co jest sposobem proszenia Boga o szczęśliwą rodzinę z mężem na całe życie. W
świątyni znajduje się również miejsce, w którym kapłan przyjmuje ofiarę od pielgrzymów, takie
jak kwiaty, woskowe figury, organy itp.
Autobus zabrał nas na pobliską stację kolejową, skąd pojechaliśmy pociągiem z powrotem
do Chennai. To była cała nocna podróż, a sceneria, którą mogłam zobaczyć z pociągu, była
zupełnie inna niż z autobusu. Następnego ranka wróciliśmy na dworzec kolejowy Chennai Egmore.
Wynajęliśmy taksówkę, aby wrócić do naszego domu i wreszcie piękna podróż dobiegła końca.

Załącznik 4
Dotacja „Hajj” była dotacją religijną, którą rząd Indii wspólnie z rządem Arabii Saudyjskiej przyznał
tylko pielgrzymom muzułmańskim z Indii w formie ulgowych biletów lotniczych, żywności,
zakwaterowania i ubezpieczenia, aby muzułmani mogli polecieć do Mekki po Hadżdż. Dotacja
początkowo dotyczyła indyjskich muzułmańskich pielgrzymów podróżujących z powodów
religijnych do Arabii Saudyjskiej, Syrii, Iraku, Iranu i Jordanii drogą lądową i morską. Dotacja
została poszerzona w 1954 roku, jako pomysł zainicjowany przez ówczesny rząd, jedocześnie rząd
Indii zaczął wpierać finansowo loty między między Bombajem a Dżuddą. Z biegiem lat kolejne loty
na trasie między Indiami a Arabią Saudyjską były dotowane, a od 1984 r. cały ruch hadżdż został
podzielony przez Air India i Saudię - krajowych przewoźników Indii i Arabii Saudyjskiej. Monopol
tych linii lotniczych okazał się najbardziej kontrowersyjnym punktem dotacji. W związku z tym,
niektórzy muzułmanie sprzeciwiają się takiemu podziałowi rynku lotniczego, twierdząc, że
prawdziwym beneficjentem jest Air India, ponieważ dotacja jest faktycznie zniżką na zawyżone
ceny biletów lotniczych. Jednocześnie Hindusi kontestują również tę dotację udzielaną tylko
muzułmanom podkreślając, że Indie są świeckim krajem a wyznawcy innych religii nie otrzymują
tak pokaźnych dotacji od rządu Indii.

Tharik i jego matka stoją razem przed Kaabą

Matka Tharika i jej siostra bliźniaczka stojące przed Kaabą

Tharik pozuje ze swoją matką i ciotką przed rozpoczęciem przedstawienia Hadżdż

Tharik Hussain spogląda na Minę

Hadżi zbierają się na straganie z jedzeniem, żeby kupić smażoną wątróbkę i cebulę

