
Akcja społeczno-edukacyjna Żonkile

19 kwietnia przypada rocznica wybuchu powstania w getcie
warszawskim – największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny
światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej
Europie. Tego dnia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje
corocznie akcję społeczno-edukacyjną Żonkile.

Dlaczego żonkile?

Ostatni przywódca Żydowskiej Organizacji Bojowej,
Marek Edelman, który przeżył likwidację getta,
przez lata pielęgnował pamięć o wydarzeniach z
1943 roku. Do końca życia w rocznicę powstania
przychodził pod Pomnik Bohaterów Getta, by oddać
hołd poległym towarzyszom. Wraz z nim
przychodziło coraz więcej ludzi z żółtymi kwiatami.

Żółty żonkil jest symbolem zbiorowej pamięci.

Akcji od początku towarzyszy hasło "Łączy nas pamięć", które podkreśla
siłę wspólnoty, znaczenie solidarności, potrzebę dialogu ponad
podziałami. Głęboko wierzymy, że pamięć o przeszłości jest jedną z
nadrzędnych wartości, które nas jednoczą i nadają nam wspólną
tożsamość – niezależnie od światopoglądu czy sympatii politycznych.



Drodzy Wychowawcy, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie!

W związku ze zgłoszeniem naszej szkoły do akcji Żonkile
upamiętniającej rocznicę powstania w getcie warszawskim zachęcamy
w dniach 20-26 kwietnia do zapoznania się i skorzystania na zajęciach z
poniższych materiałów edukacyjnych przygotowanych przez Muzeum
POLIN.

Materiały do pracy ze swoimi uczniami i uczennicami:
 szablon żonkila do samodzielnego złożenia
https://polin.pl/system/files/attachments/szablon%20PL.pdf
 wideoinstrukcja – jak złożyć żonkil
https://www.youtube.com/watch?v=8R9QbajMHks&ab_channel=Muze
umPOLIN

KLASY 1-3
 Opowiadania do wyboru:
1. "Strasznie strasznie" Pawła Beręsewicza
https://polin.pl/system/files/attachments/Strasznie%20Strasznie_tekst_
opowiadania.pdf

Opowiadanie w wersji audio czyta Ambasador akcji Żonkile, piosenkarz Andrzej Piaseczny. Premiera
słuchowiska 20 kwietnia o godz. 09.00 na kanale YouTube i na Facebooku Centrum Edukacyjnego

Muzeum POLIN.

2. "Pamięć drobinek" Zofii Staneckiej
https://polin.pl/system/files/attachments/Pami%C4%99%C4%87%20dro
binek%2C%20Zofia%20Stanecka.pdf

3. "Historia z pewnej ulicy" Justyny Bednarek
https://polin.pl/system/files/attachments/Historia%20z%20pewnej%20u
licy%2C%20Justyna%20Bednarek.pdf

 Scenariusze lekcji i karty pracy (https://polin.pl/pl/akcja-zonkile-w-
szkolach-bibliotekach-i-instytucjach-kultury):

- pierwsze opowiadanie
https://polin.pl/system/files/attachments/Strasznie%20strasznie%20Sce
nariusz%20i%20karty%20pracy%20dla%20klas%201-3.pdf

- drugie opowiadanie
https://polin.pl/system/files/attachments/Pami%C4%99%C4%87%20dro
binek%20-%20scenariusz.pdf
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- trzecie opowiadanie
https://polin.pl/system/files/attachments/Historia%20z%20pewnej%20u
licy%20-%20scenariusz.pdf

Klasy 4-6
 Opowiadanie "Prawdziwi przyjaciele" Marcina Szczygielskiego
https://polin.pl/system/files/attachments/Prawdziwi%20przyjaciele_tek
st_opowiadania.pdf
 Scenariusz i karty pracy do opowiadania
https://polin.pl/system/files/attachments/Prawdziwi%20przyjaciele%20
Scenariusz%20i%20karty%20pracy%20dla%20klas%204-6.pdf

Opowiadanie w wersji audio czyta Ambasadorka akcji Żonkile, aktorka Eliza Rycembel. Premiera
słuchowiska 20 kwietnia o godz. 12.00 na kanale YouTube i na Facebooku Centrum Edukacyjnego

Muzeum POLIN.

 Film "Będę pisać"
https://www.youtube.com/watch?v=ZZ6AlJFCnP4&ab_channel=Muzeu
mPOLIN
 Scenariusz i karta pracy do filmu (https://polin.pl/pl/akcja-zonkile-

w-szkolach-bibliotekach-i-instytucjach-kultury)

https://polin.pl/system/files/attachments/B%C4%99d%C4%99%20pisa%
C4%87%20-%20scenariusz.pdf

KLASY 7-8
 Opowiadanie "Prawdziwi przyjaciele" Marcina Szczygielskiego
https://polin.pl/system/files/attachments/Prawdziwi%20przyjaciele_tek
st_opowiadania.pdf
 Scenariusz i karty pracy do opowiadania
https://polin.pl/system/files/attachments/Prawdziwi%20przyjaciele%20
Scenariusz%20i%20karty%20pracy%20dla%20klas%207-8.pdf

Opowiadanie w wersji audio czyta Ambasadorka akcji Żonkile, aktorka Eliza Rycembel. Premiera
słuchowiska 20 kwietnia o godz. 12.00 na kanale YouTube i na Facebooku Centrum Edukacyjnego

Muzeum POLIN.

 Film "Muranów – Dzielnica Północna"
https://www.youtube.com/watch?v=apdbNIfWbkE&t=3s
 Scenariusz i karta pracy do filmu (https://polin.pl/pl/akcja-zonkile-

w-szkolach-bibliotekach-i-instytucjach-kultury)

https://polin.pl/system/files/attachments/Muran%C3%B3w%20-
%20Dzielnica%20P%C3%B3%C5%82nocna%20-%20scenariusz_0.pdf
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