Publiczne Gimnazjum nr 1
W Opolu

Co powinniśmy wiedzieć o kulturze i wspólnej historii Polaków i Żydów
w okresie międzywojennym i podczas II Wojny Światowej?
W ramach:
* Międzynarodowej Dekady Zbliżenia Kultur 2013-2022
* Międzynarodowego Dnia Pamięci o ofiarach Holokaustu - 27 stycznia
* Światowego Dnia Różnorodności Kulturowej – W Trosce o Dialog Kultur - 21 maja

W ramach godzin wychowawczych klasy 3a, przeprowadzono projekt o kulturze żydowskiej
zatytułowany:
"Co powinniśmy wiedzieć o kulturze i wspólnej historii Polaków i Żydów w okresie międzywojennym
i podczas
II Wojny Światowej? "
Dwadzieścioro uczniów pracując w małych grupach oraz w parach poszerzało swoją wiedzę
i wspólnie tworzyło książkę pełną ciekawych informacji, zdjęć i rysunków.
Aby ułatwić młodzieży zgłębianie tematu, na jedną z lekcji zaproszono dr. Macieja Borkowskiego (22
marca 2016 r.) historyka, gawędziarza, przewodnika po Opolu, autora książek i publikacji
dotyczących między innymi historii Opola, badacza historii opolskich Żydów. Zaproszony gość w
sposób niezwykle barwny i ciekawy przybliżył tematykę związaną z kulturą żydowską oraz wspólną
historię narodu polskiego i żydowskiego.
Zagadnienia zebrane w książce to informacje o państwie Izrael, symbolach judaizmu (Gwiazda
Dawida, mezuza, jarmułka, Tora, menora, talit itp.), Kazimierzu (przedwojenna żydowska dzielnica
Krakowa i jej zabytki: synagogi, cmentarz, mury getta).
Uczniowie odkrywali również ślady ludności żydowskiej w Opolu (pozostałości po nowej synagodze,
stara synagoga, cmentarz przy ulicy Granicznej), czym były getta na przykładzie getta warszawskiego
oraz ludzi, którym nie był obojętny los innych (na przykładzie Witolda Pileckiego i Jana Karskiego).
Młodzież dowiedziała się o Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin” w Warszawie, kim byli Polscy
Sprawiedliwi oraz czym był największy z niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych
i ośrodków Zagłady Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu i Brzezince.
Poznanie teoretyczne zostało dopełnione dwudniową wycieczką szkolną (23-25 maja 2016r.),
podczas której uczniowie zwiedzili m. in. Kazimierz – żydowską dzielnicę Krakowa oraz obozy na
terenie Oświęcimia i Brzezinki.

Zwieńczeniem projektu była wystawa na korytarzu szkolnym, gdzie zaprezentowane zostały
poszczególne strony książki (strony są ruchome).
Celem projektu było przekazanie młodzieży jak w relacjach między ludzkich ważne są: wzajemny
szacunek bez względu na pochodzenie, wyznawaną religię i światopogląd, przełamywanie
stereotypów, uwrażliwianie na niesprawiedliwość i dyskryminację, podniesienie świadomości
dotyczącej różnic rasowych, etnicznych, światopoglądowych, nauka poszukiwania i selekcji źródeł
oraz poszerzenie wiedzy o kulturze i historii narodu żydowskiego.

Autorem projektu była mgr Iwona Jakimów.

