19 kwietnia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje corocznie akcję społecznoedukacyjną „Żonkile” upamiętniającą 77 rocznicę powstania w getcie warszawskim.
Przyłączając się do tej akcji oraz szkolnych obchodów Dnia Pamięci o Holokauście
i zbrodniach przeciwko ludzkości, który w polskiej szkole obchodzony jest decyzją Ministra
Edukacji Narodowej 19 kwietnia – w rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim,
wszyscy uczniowie obejrzą film w Internecie na stronie
https://www.youtube.com/watch?v=MI3bEHjhYds
do zeszytu zapisujemy temat i poniższą notatkę, zaś Kartę pracy należy odesłać do dnia 26
kwietnia na adres
hanna-mazurek@wp.pl
Kartę pracy uzupełniamy indywidualnie wyłącznie na podstawie filmu i relacji świadków
tych wydarzeń.
Dla chętnych:
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 składał pod Pomnikiem Bohaterów Getta żółte żonkile, by oddać hołd
poległym towarzyszom. Wraz z nim przychodziło coraz więcej ludzi z żółtymi kwiatami.
Żółty żonkil jest symbolem zbiorowej pamięci.
Wykonaj samodzielnie 3 żółte żonkile, w dniu 19 kwietnia ustaw je w wazonie na oknie, zrób
zdjęcie. Po powrocie do szkoły przynieś je na lekcje historii lub wos.
Możesz wspomóc się prze ich wykonaniu stroną - https://www.polin.pl/pl/zonkile

Temat:
„Nie było żadnej nadziei. Powstanie w getcie warszawskim 1943” - akcja Żonkile.
Przed II wojną światową w wielu miejscach w całej Polsce mieszkali Żydzi. Co trzeci mieszkaniec przedwojennej Warszawy miał żydowskie pochodzenie. W czasie wojny w wielu miastach niemieccy okupanci stworzyli specjalne zamknięte dzielnice nazwane gettami. W tych
dzielnicach zmuszeni byli zamieszkać, pod groźbą utraty życia, wszyscy Żydzi polscy.
Wiosną 1943 r. większość polskich Żydów już nie żyła.. Zdecydowana większość z prawie
półmilionowej społeczności żydowskiej Warszawy zmarła z głodu, chorób lub została wywieziona do Treblinki i tam zamordowana w komorach gazowych.
19 kwietnia 1943 roku wybuchło powstanie w getcie warszawskim; mieszkańcy getta, ci,
którym udało się przeżyć w ciężkich warunkach panujących za murem, zdecydowali się walczyć zbrojnie o swoją godność. Był to wyraz sprzeciwu wobec obojętności świata.

KARTA PRACY
imię, nazwisko, klasa

Nie było żadnej nadziei. Powstanie w getcie warszawskim 1943
1. Jakie wydarzenia wpłynęły na decyzję o podjęciu walki w kwietniu 1943 r.?

2 pk

2. Jaką śmierć powstańcy uznali za niegodną?

1 pk

3. Jakie uczucia wywoływały w powstańcach pierwsze chwile walki?

1 pk

4. Podaj 5 faktów mających miejsce w getcie warszawskim podczas powstania.

5pk

5. Dlaczego Kazik rozważał samobójstwo?

1 pk

6. Co było na ul. Miłej 18 i na ul. Prostej51 ?
2kt

7. Wymień 3 uczestników wydarzeń, którzy przeżyli powstanie.

15-14 bdb, 13-12 db, 11-9 dst, 8-7 dp

3pk

