
Sprawozdanie z realizacji Projektu Edukacyjnego „ Ciemności 

Kryją Ziemię”. 

 

Przystępując do projektu ,Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza 

Słowackiego i Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie, 

zdecydowały o podjęciu wspólnych działań i zadań realizując tematykę  tak 

bardzo istotną w kształtowaniu postaw i charakterów naszych uczniów. Nasza 

współpraca opierała się na wzajemnej integracji i wymianie doświadczeń 

a także wspólnym poznawaniu historii i losów ludności żydowskiej Starego 

Sącza i wydarzeń związanych z tragedią Holokaustu. W ramach tego projektu 

została opracowana starosądecka inicjatywa „ŚLADAMI LUDNOŚCI 

ŻYDOWSKIEJ W STARYM SACZU”, czyli projekt łączący dwie szkoły Liceum 

Ogólnokształcące i Szkołę Podstawową nr 2. Koordynatorkami projektu są : 

z ramienia liceum mgr Iwona Rychlewska i mgr Teresa Szewczyk, a ze Szkoły 

Podstawowej mgr Maria Bielak i mgr Ewa Sojka. Działania zaplanowano na 

okres od listopada 2018 do czerwca 2019 roku. 

 

Realizacja etapu pierwszego. 

 

Wstępne zapoznanie młodzieży z tematyką i treściami projektu nastąpiło 

w każdej ze szkół na przełomie listopada i grudnia  2018r. W SP nr 2 podjęto 

decyzję o zaangażowanie w pracę nad projektem klasę 7a liczącą 16 osób. (pod 

opieką Pań Marii Bielak i Ewy Sojki ). W liceum do projektu przystąpiła klasa 

1b licząca 21 osób ( pod opieką Pań Teresy Szewczyk i Iwony Rychlewskiej ). 

Kolejnym punktem działań ( grudzień/ styczeń ) było przygotowanie 

gazetek ściennych o tematyce Holokaustu i gazetki informującej o projekcie 

„Ciemności Kryją Ziemię”. Młodzież obu szkół przystąpiła do zbierania 

informacji dotyczącej lokalnej historii Starosądeckich Żydów. 

 



 

 

 

 

Realizacja etapu drugiego. 

Przygotowania do kolejnego etapu projektu poprzedziło wyodrębnienie 

czterech zespołów zadaniowych. Każda grupa poszukiwała informacji 

w dostępnych źródłach historycznych na temat historii lokalnej ludności 

żydowskiej. Analizowała położenie obiektów związanych z kulturą żydowską, 

opisując przeznaczenie tych miejsc i ich stanu obecnego. Uczniowie próbowali 

na podstawie źródeł odtworzyć granice getta starosądeckiego 

Prace odbywały się z podziałem na następujące zespoły zadaniowe: 

1) Lokalizacja i historia getta w Starym Sączu. 

2) Starosądecka bożnica 

3) Rytualna łaźnia – mykwa. 

4) Domy Starosądeckich Żydów – rynek. 



Każdy zespół przygotowywał materiały do prezentacji podczas planowanych 

wycieczek  tematycznych po Starym Sączu. W ramach realizowanego projektu, 
nie sposób było pominąć jakże ważnego punktu  na mapie historii miasta, 

jakim jest Muzeum Regionalne im. Seweryna Udzieli. Znajduje si ę w nim sala 
poświęcona Starosądeckim Żydom. Są pamiątki, fotografie a także pasiaki 
obozowe. Zaplanowano wizytę w muzeum i spotkanie z kustoszem. 

Zanim uczestnicy projektu wyruszyli na wycieczkę po Starym Sączu, mieli 
niecodzienną okazję uczestniczyć w wykładzie. 14 marca 2019 r. 
w starosądeckim Muzeum Regionalnym, podczas 13. Dni Księdza Tischnera 

miała miejsce prelekcja dr Łukasza Połomskiego pt.¤„Relacje polsko-
żydowskie na Sądecczyźnie”. 

 

Na wstępie dr Łukasz Połomski przedstawił w zarysie historię osadnictwa 
Żydów na ziemiach polskich. Głównym tematem spotkania było 

przedstawienie dziejów ludności żydowskiej i relacji polsko-żydowskich na 
Sądecczyźnie od końca średniowiecza do końca okresu międzywojennego. Na 

zakończenie prelegent krótko omówił przebieg eksterminacji Żydów w czasie 
okupacji niemieckiej na Ziemi Sądeckiej. 

 

 

 



 

 

Realizacja etapu trzeciego. 

Kolejnym etapem projektu były wycieczki historyczne do miejsc 
związanych z ludnością Żydowską mieszkającą przed II wojną światową na 
terenie Starego Sącza. Na przełomie marca i kwietnia a także w czerwcu, 

młodzież SP nr. 2 i Liceum zwiedzała teren byłego getta, bożnicę, mykwę 
i zabytkowe domy przy rynku. Każdemu oglądanemu miejscu towarzyszył 

obszerny opis historii tego miejsca przygotowany wcześniej przez  wyznaczone 
grupy projektowe. 

W ramach realizacji projektu nasza młodzież wzięła udział w wyjeździe, 

w którym brały udział trzy uczennice Liceum  - oraz uczniowie Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Starym Sączu  pod opieką pani mgr Marii Bielak.  

Wyjazd ten odbył się w dniach 30 i 31 marca, prowadził śladami Żydów 

Polskich i Holokaustu, obejmując przy tym takie miejsca jak Muzeum Polaków 

Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów 

w Markowej, Obóz Zagłady w Bełżcu oraz Muzeum Historii Żydów Polskich 

Polin w Warszawie. Wycieczka była bardzo pouczająca i uświadomiła nam jak 

wielkie znaczenie w historii Polski odegrała mniejszość żydowska. 

Kolejnym działaniem w ramach tej inicjatywy było spotkanie w LO Stary 

Sącz z panią Gabrielą Jastrzębska, w dniu 1 kwietnia  2019 roku. Gabriela 

Jastrzębska jest absolwentką LO Stary Sącz z 2013 roku. Następnie zdobyła 

tytuł magistra judaistyki i obecnie pracuje w JCC Kraków – Centrum 

Społeczności Żydowskiej w Krakowie. Podczas spotkania z młodzieżą  dzieliła 

się swoją wiedzą na temat historii narodu żydowskiego, ich obecności na 

Sądecczyźnie a przede wszystkim ciekawostkami dotyczącymi ich kultury, 



obyczajów,  czy tradycji.  Młodzież mogła, również obejrzeć elementy stroju 

żydowskiego oraz różne  przedmioty z życia codziennego.  Na koniec spotkania 

pani Gabriela Jastrzębska odpowiadała na pytania oraz prezentowała 

znajomość  języka hebrajskiego. 

W spotkaniu brały udział klasy siódme Szkoły Podstawowej nr 2 pod 

opieka mgr Marii Bielak i mgr Ewy Sojki oraz z licealiści - klasa I b i II b pod 

opieka mgr Teresy Szewczyk i mgr Małgorzaty Jawor. 

Bardzo dziękujemy pani Gabrieli Jastrzębskiej za bardzo ciekawą lekcję 

historii, życzymy wielu sukcesów w życiu osobistym i w pracy zawodowej 

i liczymy na kolejne spotkania w następnych latach. 

Ostatnim  etapem projektu, realizowanym w obecnym roku szkolnym, 

była wycieczka historyczna do pomnika nad Popradem – miejsca kaźni 95 osób 

pochodzenia żydowskiego, zamordowanych tam po likwidacji getta w Starym 

Sączu w sierpniu 1942 roku. To niezwykle ważne miejsce na mapie 

historycznej naszego miasta. Niemcy w bestialski sposób zabili tam osoby 

starsze, chore, kobiety i dzieci, które nie były w stanie dotrzeć o własnych 

siłach do getta w Nowym Sączu. Ci, którzy tam dotarli pieszo zostali później 

zgładzeni w obozie zagłady w Bełżcu. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Etap ostatni naszego projektu zostanie zrealizowany po przerwie wakacyjnej, 

jesienią 2019 r. 

Ewa Sojka, Maria Bielak, Teresa Szewczyk, Iwona Rychlewska. 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego i Liceum 

Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie 

 


