IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA IM. JANUSZA KORCZAKA
NA PROJEKTY EDUKACYJNE
REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ
„Nie wolno zostawić świata takim, jakim jest”.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W SZCZEBRZESZYNIE

„Szczebrzeszyn uczy (się) tolerancji”.
Cele i założenia projektu















Przybliżenie postaci Janusza Korczaka – wychowawcy i obrońcy najmłodszych.
Poznanie i upowszechnianie wśród uczniów i lokalnej społeczności praw dziecka,
ucznia, człowieka.
Utrwalanie wśród uczniów oraz mieszkańców miasta wielokulturowej historii
Szczebrzeszyna.
Korzystanie z informacji pozyskanych od najstarszych mieszkańców miasta
dotyczących przedwojennych i wojennych dziejów Szczebrzeszyna – nawiązywanie
więzi międzypokoleniowej.
Przybliżenie losów Żydów zamieszkujących niegdyś miasto – Małki Holc oraz Jankiela
Grojsera.
Kształtowanie i upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży postaw: tolerancji,
otwartości, altruizmu, solidarności i empatii.
Kształtowanie i upowszechnianie wśród mieszkańców Szczebrzeszyna postaw:
tolerancji, otwartości, altruizmu, solidarności i empatii.
Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród lokalnej społeczności.
Upowszechnianie idei działalności Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka.
Wykorzystanie nowych technologii poprzez przygotowywanie materiałów
do gazetek, broszur, prezentacji multimedialnych oraz artykułów do mediów
lokalnych i na strony internetowe.
Kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy w celu pozyskiwania
informacji.
Motywowanie uczniów do współpracy w grupie oraz podnoszenie ich samooceny
poprzez aktywność i kreatywność podczas realizacji projektu.

Opis projektu
Projekt pn. „Szczebrzeszyn – uczy (się) tolerancji” realizowany będzie w celu promowania
i upowszechniania postaci, idei oraz dorobku Janusza Korczaka, a także kształtowania
świadomości odbiorców, szczególnie dzieci, w zakresie swoich praw. Założenia projektu
zgodne są z ideą działalności Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka. Projekt
pn. „Szczebrzeszyn – uczy (się) tolerancji” stwarza dogodne warunki do rozwoju

zainteresowań, wypowiadania się we własnym imieniu i w imieniu rówieśników, przy
jednoczesnym respektowaniu ich praw zapisanych w Konwencji o Prawach Dziecka. Podjęte
przez uczniów zadania będą inspiracją do podejmowania aktywnych działań na rzecz ochrony
praw człowieka. Ponadto najmłodsi mieszkańcy Szczebrzeszyna – nasi uczniowie będą mieli
okazję zapoznać się z wielokulturową historią Szczebrzeszyna. Rozmowy z najstarszymi
mieszkańcami staną się źródłem informacji o przedwojennych i wojennych dziejach miasta.
Dzięki temu uczniowie zapoznają się z losami Żydów zamieszkujących niegdyś Szczebrzeszyn.
Uczniowie, a następnie mieszkańcy Szczebrzeszyna poznają niezwykłe postacie - Małkę Holc
oraz Jankiela Grojsera. Losy przedwojennej nauczycielki – Małki Holc, jej działalność oraz
tragiczna śmierć w obozie koncentracyjnym w Bełżcu są analogią do dziejów Janusz
Korczaka. Pamięć o losach Małki Holc należałoby przybliżyć kolejnym pokoleniom, aby
podkreślić fakt, że niegdyś w Szczebrzeszynie funkcjonowały obok siebie dwie kultury.
Ostatni Żyd w Szczebrzeszynie – Jankiel Grojser, to człowiek, który zapisał się w świadomości
najstarszych mieszkańców miasta jako bohater II wojny światowej, patriota i żołnierz. Po
zakończeniu wojny i wieloletniej żołnierskiej tułaczce Jankiel powrócił do Szczebrzeszyna,
gdyż uważał go za swoją ojczyznę. W tym mieście pozostał do śmierci. Poznanie jego losów
pozwoli młodemu pokoleniu w pełni zrozumieć pojęcie tolerancji.
Dzieje Grojsera
udowadniają bowiem, że Szczebrzeszyn uczy tolerancji, czego dowodem może być fakt, że
grób Ostatniego Żyda znajduje się na cmentarzu rzymsko-katolickim i odwiedzany jest przez
wielu mieszkańców miasta, którzy pozostawiają tam znicze i symboliczne kamyki. Przybliżenie
historii jest ważne, gdyż należy poznać swoje korzenie i utrwalić tożsamość, aby w pełni
ukształtować postawy otwartości, empatii i tolerancji. Działania na płaszczyźnie historycznej i
współczesnej podsumuje happening, który zorganizowany zostanie przed Urzędem Miasta i
Gminy, na szczebrzeskim rynku tuż obok pomnika Chrząszcza. Wydarzenie dedykowane
będzie zarówno uczniom naszej szkoły, jak i wszystkim mieszkańcom miasta. Uczniowie
zaprezentują kwintesencję działań projektowych – etiudy teatralne upamiętniające postaci
Janusza Korczaka, Małki Holc oraz Jankiela Grojsera. Punktem kulminacyjnym wydarzenia
będzie panel dyskusyjny moderowany przez uczniów, który dotyczyć będzie respektowania
praw dziecka i człowieka szczególnie w odniesieniu do naszego miasta. Do dyskusji
zaproszeni zostaną przedstawiciele lokalnych instytucji – Urzędu Miasta i Gminy, Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej, Komendy Policji, dyrektorzy szkół, przedstawiciele Samorządów
Uczniowskich z lokalnych szkół oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

