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Wyróżniona praca Natalii Fryc 

 

Tegoroczne obchody, ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii, odbyły się 

przede wszystkim w formie on-line. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu 

to święto uchwalone 1 XI 2005 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu uczczenia 

pamięci ofiar pochodzenia żydowskiego, zamordowanych w czasie II wojny światowej przez 

nazistowskie Niemcy. W ten sposób Zgromadzenie odrzuciło nieuznawanie Holokaustu jako 

wydarzenia historycznego. Datę obchodów wyznaczono na 27 stycznia-rocznicę wyzwolenia 

obozu Auschwitz-Birkenau w 1945 roku przez Lwowską Dywizję Piechoty dowodzoną przez 

generała Fiodora Krasawina. Auschwitz-niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i ośrodek 

zagłady stał się międzynarodowym symbolem. 

  

W swojej rezolucji 60/7 ONZ zaapelowała do wszystkich państw członkowskich o opracowanie 

programów edukacyjnych, które mają uwrażliwić obecne i przyszłe pokolenia na problem 

Holokaustu i zapobiec tym samym aktom ludobójstwa w przyszłości. Zgromadzenie Ogólne 

wezwało-wszystkich ludzi dobrej woli-do przedsięwzięcia środków mobilizujących narody, 

aby podtrzymać pamięć i edukację na temat Holokaustu, by ten czas był dla ludzi przestrogą 



przed nienawiścią, uprzedzeniami i rasizmem, bo jak mówił Pan Marek Edelman: ,,Nienawiść 

jest łatwa, to miłość, tolerancja i szacunek do drugiego człowieka wymaga wysiłku  

i poświecenia”. 

W Polsce główne obchody Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu odbyły się w Auschwitz-

Birkenau, w Warszawie pod pomnikiem Bohaterów Getta. Zostały zorganizowane także  

w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu. Są w naszej historii wydarzenia, 

o których musimy pamiętać. Holokaust, którego ogromna część wydarzyła się na naszych 

ziemiach jest bezwzględnie jednym z nich. 

  

Uczniowie klas 8 wspólnie z edukatorkami z Międzynarodowego Centrum Edukacji  

o Auschwitz i Holokauście uczestniczyli w realizacji projektu edukacyjnego ,,Historia 

obywateli polskich w Kl Auschwitz", podczas którego mieli możliwość zapoznania się z losami 

osób więzionych w KL Auschwitz, np. Pana Mariana Turskiego (historyka, dziennikarza  

i działacza społecznego, członka Rady Oświęcimskiej), czy Rutki Laskier - ,,polskiej Anny 

Frank". Na lekcjach w klasach 8, na których omawiamy tematykę II wojny światowej, w tym 

tematykę Zagłady wykorzystując materiały i dokumenty z Muzeum Polin z Warszawy,  

wspólnie zastanawialiśmy się, co dziś znaczy słynne ,,XI PRZYKAZANIE: NIE BĄDŹ 

OBOJĘTNY" wypowiedziane przez Pana Mariana Turskiego 27.01.2020 roku podczas 

obchodów 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, co chcielibyśmy zapamiętać 

z wirtualnego spotkania z byłym więźniem największego obozu koncentracyjnego i ośrodka 

Zagłady.  

https://www.youtube.com/watch?v=W0j82ahgpro&feature=youtu.be&utm_source=SARE&ut

m_medium=email&utm_campaign=POLIN-2  

 

Uczniowie klasy 8a i 8c wzięli udział w Szkolnym Konkursie: ,,Dwadzieści pytań o Zagładę 

w latach II wojny światowej".  

I miejsce zajęła uczennica klasy 8c - HANNA JARCZYŃSKA 

II miejsce- uczennica klasy 8c - NATALIA FRYC 

III miejsce- uczennica klasy 8c - OLIWIA CZUCHRAJ 

IV miejsce zajęli ex-aequo uczniowie klasy 8a: ARKADIUSZ GIELA I KAMIL GAŁKA.  

 

Czcząc pamięć o Ofiarach Holokaustu wzięliśmy też udział w Ogólnopolskim 

Międzyszkolnym Konkursie Plastyczno-Historycznym ,,Auschwitz nie spadło z nieba... 

Co można zrobić, żeby ratować współczesny świat?" Inspiracją dla uczestników konkursu 

miała być myśl Pana Mariana Turskiego, byłego więźnia Auschwitz, który stale nawołuje do 

pokoju na świecie. 

https://www.youtube.com/watch?v=W0j82ahgpro&feature=youtu.be&utm_source=SARE&utm_medium=email&utm_campaign=POLIN-2
https://www.youtube.com/watch?v=W0j82ahgpro&feature=youtu.be&utm_source=SARE&utm_medium=email&utm_campaign=POLIN-2


 

Marcin Modzelewski – I miejsce 

Jest mi niezmiernie miło poinformować, że w kategorii wiekowej 13-14 lat I miejsce zajęła 

praca ucznia klasy 7c MARCINA MODZELEWSKIEGO, a zaszczytne wyróżnienie 

otrzymała za swoją pracę uczennica klasy 8c NATALIA FRYC. Natalia dołączyła do pracy 

plastycznej list napisany do Pana Mariana Turskiego, który dzięki pomocy edukatorów  

z Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście został wysłany do Adresata. Jury plastyczne 

konkursu reprezentowali: wicedyrektor Muzeum Narodowego w Lublinie - Pani Barbara 

Oratowska i starszy kustosz Muzeum - Pani Dorota Kubacka. 

Na zakończenie realizacji naszego projektu w ramach 76. rocznicy wyzwolenia obozu 

Auschwitz-Birkenau i obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, 

wszyscy wspólnie stwierdziliśmy w ramach ewaluacji, że chcemy kontynuować realizację 

tematyki dotyczącej tolerancji, wzajemnego zrozumienia i poszanowania drugiego człowieka, 

bo przecież „Tolerancja i szacunek wobec innych ludzi jest najwyższym darem umysłu 

każdego człowieka". To słowa moich Wspaniałych Uczniów. Wszyscy wiemy, iż tylko 

dzięki edukacji, rozmowie, stałej współpracy i chęci poznania drugiego człowieka możemy 

łamać stereotypy i patrzeć z optymizmem oraz z nadzieją w przyszłość. Auschwitz nie spadło 

z nieba. Musimy o tym zawsze pamiętać i zrobić wszystko, aby to już nigdy się nie powtórzyło.  

 

Dziękuję za tak duże zaangażowanie i gratuluję wszystkim, którzy wzięli udział w naszym 

szkolnym projekcie. Wielkie gratulacje i podziękowania dla laureatów i zwycięzców dwóch 

konkursów tematycznych. 

Beata Orczyk - nauczycielka historii i koordynatorka projektu 


