
Sprawozdanie z realizacji projektu  "Ciemności kryją ziemię"  w  Szkole 

Podstawowej im. Wiktorii Baranówny w Morawczynie. 

  

         Udział w projekcie rozpoczęłam 15.IX.2019r. jednodniowym seminarium, w ramach   

którego  wzięłam  udział w wykładach nt.: Poszerzenie wiedzy o Holokauście i działaniach 

Polaków, którym przyznano  tytuł Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata  i warsztatach: 

„Praktyczne narzędzia do pracy z młodzieżą nt. wiedzy o Holokauście” prowadzonych przez 

historyków i znawców tematyki Zagłady. Już wtedy wiedziałam,  że chcę zaangażować się 

w ten projekt dla pogłębienia własnej, znikomej wiedzy o Holokauście i uwrażliwić, choćby 

w niewielkim stopniu, naszą młodzież na ludzkie cierpienie przestrzec przed brakiem 

tolerancji, która może być tragiczna w skutkach. 

W dniach 17 i 18.XI 2018r wzięłam udział w studyjnym wyjeździe do Muzeum im. Ulmów 

w Markowej,  Muzeum Obozu Zagłady w Bełżcu i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 

uzupełnionym o następujące  warsztaty: 

1 „Sprawiedliwi” w Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. 

Rodziny Ulmów  w  Markowej.- 17.XI.2018r. 

2.Lokalna historia o zagładzie nowotarskich Żydów -17.XI.2018r. 

3. Edukacja o Zagładzie. Projekty, materiały i inspiracje w Muzeum Historii Żydów Polskich 

„POLIN” w Warszawie – 18.XI.2018r. 

4. Edukacyjne wartości różnorodnych metod pracy z uczniami- 18.XI.2018r. 

   Realizując program projektu edukacyjnego „Ciemności kryją ziemię" na lekcjach 

bibliotecznych w klasie VI, VII i VIII starałam się przybliżyć  uczniom historię Żydów 

i antysemityzmu w Europie. Zapoznawałam ich  także z historią Żydów w Polsce oraz ich 

wkładem w rozwój społeczny, kulturalny i ekonomiczny  kraju. Uczestnicy programu 

poznawali historię swojej okolicy, często odkrywając zapomniane fakty dotyczące żydowskich 

mieszkańców, którzy niegdyś współtworzyli społeczny krajobraz danej miejscowości.  

      Mówiąc o życiu przedwojennym, dotykaliśmy też kwestii Zagłady Żydów. Skupialiśmy się 

na jej lokalnym wymiarze, na historiach konkretnych osób. Uczestnicy zajęć często pierwszy 

raz dowiadywali  się, że w pobliskim  Nowym Targu było getto(bez murów), a nazwy obozów 

zagłady przestały być tylko punktami na mapie.  

Udział naszej szkoły w projekcie realizowałam w następujący sposób: 

09.02.2019r.- Udział w szkoleniu nt. Dziedzictwo żydowskie w Muzeum Etnograficznym 

w Krakowie. Program szkolenia obejmował następujące tematy: 

1.Emocje ukryte w ciemności. Praca z uczuciami pojawiającymi sie u odbiorców treści 

dotyczących Zagłady. 

2.Gramatyka kultury. O możliwościach o ograniczeniach w patrzeniu na świat przez nasze 

kulturowe okulary.  



3. Oni byli tu z nami. Jak angażować młodzież w odkrywanie i próby upamiętniania. 

12.02.2019r. -Kto jest Żydem?- lekcja biblioteczna w kl.VIII 

14.02.2019r. -Początki żydowskiej diaspory; oskarżenia i prześladowania Żydów przez 

chrześcijan; średniowieczne społeczeństwo Kordoby; filozof żydowski ;hiszpańska inkwizycja 

i często przymusowe przyjmowanie chrześcijaństwa; migracje.(kl.VIII)  

14.02.2019r. - Lekcja biblioteczna- Historia antysemityzmu w Europie do 1945r.(kl. VI i VII). 

18.02.2019r. - Po Auschwitz. Pozostać, czy wyjeżdżać?- skutki Holokaustu dla powojennej 

historii Europy(projekt "Ciemności kryją ziemię") - kl. VIII.(lekcja biblioteczna) 

21.02.2019r. - Wykonanie gazetki tematycznej dot. realizacji projektu pt."Ciemności kryją 

ziemię". 

28.02.2019r. - Nazistowski antysemityzm- ideologia wykluczenia (lekcja biblioteczna w kl. VI 

i VII). 

    14 marca 2019r. byliśmy na wycieczce w Nowym Targu. Zwiedziliśmy Cmentarz Żydowski 

przy ul. Jana Pawła II, obejrzeliśmy budynki dawnych bożnic przy ul. Nadwodniej i Szaflarskiej 

oraz budynek przedwojennej synagogi na ul. Jana Kazimierza(obecnie kino "Tatry"), 

zapaliliśmy znicze na grobie Milke Reinera w nowotarskim lesie naprzeciwko 

Castoramy.  Bożnica przy ulicy Szaflarskiej w dniu dzisiejszym(06.06.2019r.) już nie istnieje 

– została zburzona przez prywatnego właściciela. Mieliśmy szczęcie zobaczyć jeszcze relikt 

przeszłości, ślad bytności Żydów w Nowym Targu. 

W dn. 30  i 31 marca 2019r. 6-ro uczniów z naszej szkoły razem z opiekunem wzięło udział 

w studyjnym wyjeździe do Muzeum im. Ulmów w Markowej,  do Muzeum Obozu Zagłady 

w Bełżcu i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.  

 

Dnia 07.05.2019r. – klasa VIII była na wycieczce w Oświęcimiu, której celem była realizacja 

edukacji patriotycznej oraz zadań Programu Wychowawczego Szkoły; zwiedzanie  Miejsca 

Pamięci i Muzeum Auschwitz – Birkenau; 

- poznanie holocausut na tle wydarzeń II wojny światowej i okupacji w Polsce,  

 -kształtowanie świadomości o prawie człowieka do życia i godnej śmierci; 

- budzenie szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka bez względu na rasę i wyznanie  

  oraz poznanie martyrologii narodu polskiego i żydowskiego oraz innych narodów podczas II 

  wojny światowej. 

 

Podsumowaniem projektu była wizyta w naszej szkole niezwykłego gościa. W dn. 04.06.2019.r  

gościliśmy  dr socjologii UW panią Karoliną Panz, która spotkała się z uczniami kl. VI, VII 

i VIII oraz nauczycielami. Opowiedziała nam  historię tylko jednej nowotarskiej żydowskiej 

rodziny Singerów w  czasie wojny i okupacji hitlerowskiej oraz losy powojenne Janet Singer 

Applefield, ale poprzez jej losy ukazała nam jak wyglądała zagłada i jakim cudem  dla dziecka 

żydowskiego czy dorosłego Żyda było przeżyć wojnę i nie zginąć już po jej zakończeniu. 

                                                                              

Opiekun projektu Barbara Rusin 
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