
Akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile – 

MY PAMIĘTAMY I PAMIĘTAĆ BĘDZIEMY.. 

 
                Nasza szkoła włączyła się w obchody 77.  rocznicy  wybuchu powstania w getcie 

warszawskim. Uczestniczki i uczestnicy tegorocznej edycji programu Szkoła Dialogu już kilka tygodni 

wcześniej opracowali harmonogram działań związanych z upamiętnieniem tej rocznicy. Niestety pandemia 

pokrzyżowała nam plany. Musieliśmy dostosować się do zaistniałej rzeczywistości. Przenieśliśmy nasze 

działania do sieci, udowadniając tym, że można… można zjednoczyć się w imię pamięci..  

Poznajcie inicjatorów Waszych działań.  

 

 



        A teraz o Waszych – naszych działaniach: 

 Wzięliście udział w konkursie plastycznym. Wykonaliście wiele plakatów  

pod hasłem #ŁączyNasPamięć, o których kilka zdań kieruje do Was Pani Dorota Gaj 

– Ciupa: 

 „DRODZY UCZNIOWIE! 

      Dziękuję bardzo za nadesłane prace plastyczne upamiętniające 77 rocznicę powstania  

w getcie warszawskim. Wszyscy jesteście zwycięzcami!!! Wasze prace były wykonane 

starannie, estetycznie  z wykorzystaniem ciekawych technik plastycznych. Pokazaliście swoją 

kreatywność i oryginalność. Gratuluję talentu! Najbardziej interesujące prace zostały 

umieszczone na stronie internetowej naszej szkoły. 

      Wasz wysiłek nagrodziłam oceną celującą lub bardzo dobrą z plastyki. Informację  

o Waszym zaangażowaniu i aktywnej postawie przekażę również wychowawcom 

poszczególnych klas. Jeszcze raz bardzo dziękuję! Wiem, że można na Was liczyć!!! 

                                                                                                       Dorota Gaj-Ciupa.” 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 Wiele satysfakcji z pewnością przyniósł Wam drugi konkurs „Moja - nasza żonkilowa 

drużyna”. Namówiliście wiele osób do wykonania żonkili, co poświadczają nadesłane 

przez Was zdjęcia. Było mi bardzo miło, kiedy zostałam zaproszona do jednej z 

drużyn. Wszyscy uczniowie, którzy wykonali żonkila i przesłali zdjęcie, otrzymają 

pozytywną adnotację dotyczącą zachowania. Wszystkie drużyny są zwycięskie, gdyż 

ich członkowie wykazali się postawą godną naśladowania.  

     Dorosłym, którzy zasilili szeregi drużyn, bardzo dziękuję. Udowodniliśmy, że w formule 

online też można działać. Dziękuję bardzo Panu Krystianowi Kroguleckiemu, 

Burmistrzowi Warty, Panu Zbigniewowi Taladze, prezesowi Stowarzyszenia  

im. Ireneusza Ślipka na rzecz dialogu polsko-żydowskiego w Warcie, Panu Marcinowi 

Wojtysiakowi, kierownikowi Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Warcie oraz 

wszystkim sympatykom szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Były wśród Was i taki osoby, które podjęły 

się bardzo trudnego zadania. Wykonały prezentację 

multimedialną. Zachęcam wszystkich do obejrzenia 

prac dziewcząt. Autorki prezentacji otrzymują oceny 

celujące z języka polskiego, historii oraz informatyki.  

Dodam, że prezentacje zawierają również informacje 

o warckim getcie. 

 19 kwietnia 1940 i 22 sierpnia 1942 r. Życie 

Żydów pod okupacją niemiecką w 

Warszawie 



 i Warcie - Gabriela Antończak, klasa VIIIa 

#ŁączyNasPamięć - pamiętamy o powstaniu w getcie warszawskim – Oliwia Gorzuch, klasa 

VIIb 

Powstanie w getcie warszawskim – Karolina Stępień, klasa VIIb 

#ŁączyNasPamięć – Agata Potasińska, klasa VIIa 

  W ramach akcji uczniowie klas IV – VIII uczestniczyli  również 

w wydarzeniach organizowanych 20 kwietnia przez Muzeum 

POLIN na stronie Muzeum POLIN na Facebooku. Wysłuchali 

fragmentów książek, odbyli wirtualne spacery po stałych 

wystawach Muzeum POLIN oraz obejrzeli film. W ramach 

kształcenia na odległość wypełniali karty pracy przygotowane 

przez organizatorów powyższych wydarzeń.  

        Do naszych działań włączyła się Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Warcie. 

Dziękuję Panu Marcinowi Wojtysiakowi, kierownikowi tej instytucji za wykonanie 

fotograficznej dokumentacji.  

Nasi nauczyciele wspierali działania Stowarzyszenia im. Ireneusza Ślipka na rzecz 

dialogu polsko-żydowskiego w Warcie. Warto zajrzeć na Facebook stowarzyszenia 

https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-im-Ireneusza-%C5%9Alipka-na-rzecz-dialogu-

polsko-%C5%BCydowskiego-400901673803991/ . Stowarzyszenie nawiązało do losu 

naszych żydowskich sąsiadów zamordowanych po likwidacji getta warckiego,  

 

        Dziękuję wszystkim nauczycielom, którzy zachęcali uczniów do działań. Szczególnie 

dziękuję tym, którzy sami włączyli się do działań. Pokazaliśmy, że pamiętamy, że słowa 

Albert Einstein są wciąż aktualne: „Śmierć nie jest kresem naszego istnienia. Żyjemy w 

naszych dzieciach i następnych pokoleniach…” Wasze pokolenie, Drodzy Uczniowie, 

pokazało,  

że żyje w Was pamięć o tamtych ludziach .. o tamtych czasach. 

 

 

                                                             opracowała:  Beata Łuczak 

koordynatorka projektu 

„ŚLADAMI ŻYDÓW W WARCIE PONOWNIE” 

realizowanego w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego  

SZKOŁA DIALOGU dla szkół kontynuujących  

https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-im-Ireneusza-%C5%9Alipka-na-rzecz-dialogu-polsko-%C5%BCydowskiego-400901673803991/
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-im-Ireneusza-%C5%9Alipka-na-rzecz-dialogu-polsko-%C5%BCydowskiego-400901673803991/

