


 Dostarczenie uczniom wiedzy na temat 

kultury żydowskiej

 Przekazanie wiedzy na temat Holocaustu



 Uczestniczyliśmy w dodatkowych 

zajęciach na temat historii i kultury 

Żydów.

 Wzięliśmy udział w obchodach 

Międzynarodowego Dnia Pamięci 

o Ofiarach Holokaustu.

 Wyruszyliśmy na spacer po Będzinie 

szlakiem związanym z historią Żydów 

w naszym mieście.



 Poznaliśmy krótki 

zarys dziejów Żydów 

na ziemiach 

polskich. Wiedzę 

i zgromadzone  

materiały

wykorzystaliśmy do 

stworzenia plakatu.



 Dowiedzieliśmy się, 
jakie są różnice 

i podobieństwa

między judaizmem 

i chrześcijaństwem.

Poznaliśmy niektóre

żydowskie tradycje

świąteczne 

i wykonaliśmy kartki 

chanukowe.



 Dowiedzieliśmy się, 

że w czasie 

Holokaustu Żydzi byli 

prześladowani 

i zabijani przez

Niemców. Za murami

getta panowały

choroby, nędza

i głód.



 Poznaliśmy postać 

Rutki Laskier, młodej 

Żydówki z Będzina, 

która stała się jedną 

z wielu ofiar 

Holokaustu.



 Poznaliśmy też ludzi, którzy w czasach 

nazistowskiego terroru pomagali 

żydowskim dzieciom. Film i fragmenty 

tekstów literackich przybliżyły nam 

postacie Ireny Sendlerowej i Janusza 

Korczaka.



 Zaczęła pomagać Żydom długo 

przed powstaniem getta 

warszawskiego. W grudniu 1942 

świeżo utworzona Rada Pomocy 

Żydom „Żegota” mianowała ją 

szefową wydziału dziecięcego. 

Jako pracownik ośrodka pomocy 

społecznej miała przepustkę do 

getta, gdzie nosiła Gwiazdę 

Dawida jako znak solidarności 

z Żydami oraz jako sposób na 

ukrycie się pośród społeczności 

getta. Uratowała ok. 2500 dzieci.

W 1965 r. została uhonorowana 

przez izraelski instytut Yad Vashem

medalem Sprawiedliwy Wśród 

Narodów Świata.



 W czasie okupacji nosił polski 
mundur wojskowy i nie 
aprobował dyskryminacyjnego 
oznaczania Żydów opaską 
z niebieską Gwiazdą  Dawida.

 Przyjaciele Korczaka byli gotowi 
umożliwić mu wyjście z getta 
i zorganizowanie kryjówki po 
„aryjskiej” stronie, jednak on 
sam nie był tym nigdy 
zainteresowany.

 Dom Sierot − Korczak, 
pracownicy i ok. 200 
wychowanków − został 
wywieziony do obozu zagłady 
w Treblince podczas tzw. 
wielkiej akcji likwidacyjnej 
warszawskiego getta.



Uczestnicząc w 

warsztatach z okazji 

Międzynarodowego 

Dnia Pamięci 

o Ofiarach Holokaustu, 

mieliśmy okazję 

porozmawiać z siostrą 

Rutki Laskier oraz 

poznać symbole 

związane z judaizmem.



 Kończąc pracę w projekcie, poznaliśmy 

historię Żydów w naszej miejscowości. 

Odwiedziliśmy miejsca związane z ich 

życiem codziennym, kulturą i religią 

przed II wojną światową. Dowiedzieliśmy 

się, gdzie w czasie okupacji znajdowało 

się getto . Dotarliśmy do miejsc 

upamiętniających  tamte tragiczne 

wydarzenia.









 Wiedza, jaką zyskaliśmy dzięki pracy 

w projekcie, pozwoliła nam dokończyć 

opowiadanie o losach żydowskiego 

chłopca, Dawidka, który wyruszył na 

drugą stronę muru…
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Podsumowanie projektu edukacyjnego „Świat po drugiej stronie muru” odbyło 

się w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Uczniowie naszej 

szkoły, którzy brali udział 

w projekcie, odwiedzili tę instytucję 8 maja. Mogli się wówczas pochwalić 

efektami swojej pracy. Złożyły się na nią dodatkowe zajęcia na temat historii 

i kultury Żydów, udział w warsztatach 

z okazji Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu oraz spacer po Będzinie śladami 

Żydów. Ponadto uczniowie odczytali napisaną przez siebie dalszą część 

opowiadania o wojennych losach żydowskiego chłopca, Dawidka. Uczestnicy 

projektu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a dodatkową atrakcją będzie dla 

nich udział w zorganizowanej przez IPN wycieczce do Warszawy, podczas której 

zwiedzą między innymi Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.


