FAQ – szkoły / biblioteki / instytucje

Dlaczego żonkil?
Jednym z ocalałych z getta był Marek Edelman, ostatni dowódca Żydowskiej Organizacji Bojowej. Co roku 19
kwietnia, w rocznicę powstania, składał bukiet żółtych kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Getta na
Muranowie. Żonkil stał się symbolem szacunku i pamięci o powstaniu. Organizowana od 2013 roku przez
Muzeum POLIN akcja ma na celu rozpowszechnianie tego symbolu oraz szerzenie wiedzy na temat samego
powstania.

Kto i jak może zgłosić się do udziału w akcji?
Do udziału w akcji mogą zgłosić się szkoły, biblioteki i instytucje z całej Polski – wszystkie organizacje, które
chcą włączyć się w upamiętnienie rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Wystarczy wypełnić
właściwy formularz dostępny na naszej stronie internetowej. Oferujemy różne formy zaangażowania się w
akcję.

Jak szkoły / biblioteki / instytucje mogą zaangażować się w akcję Żonkile?
Możliwe są dwie formy udziału w akcji:
1. Organizacja działań we własnej szkole / bibliotece / instytucji – forma dostępna dla placówek z całej
Polski.
Każda szkoła / biblioteka / instytucja może zorganizować własne działania w ramach obchodów
rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. To Państwo decydują, jakie działania zorganizują.
Po zarejestrowaniu się do udziału w akcji – poprzez formularz dostępny na naszej stronie internetowej
– otrzymają Państwo wskazówki oraz materiały, które pomogą Państwu przeprowadzić działania.
2. Rozdawanie papierowych żonkili na ulicach Warszawy – forma dostępna dla szkół z Warszawy.
Uczniowie z warszawskich szkół, którzy ukończyli (rocznikowo) 14 rok życia, mogą być wolontariuszami
podczas tegorocznej akcji Żonkile i rozdawać przechodniom papierowe kwiaty na ulicach Warszawy. W
przypadku takiej formy zaangażowania w akcję, to nauczyciele przygotowują uczniów do tego zadania.
W związku z tym będzie Pan/Pani zobowiązany/a do wzięcia udziału w obowiązkowym szkoleniu
przygotowującym do uczestnictwa w akcji Żonkile. Zarówno miejsce rozdawania żonkili przez uczniów,
jak i godziny zostaną uzgodnione z koordynatorem z Muzeum POLIN w późniejszym etapie.
Uwaga: w tym roku 19 kwietnia wypada w Wielki Piątek. Jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych
(na dni 18-23 kwietnia przypada wiosenna przerwa świąteczna). Prosimy o wzięcie tego pod uwagę
przy planowaniu udziału w wolontariacie.
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Wysłałam/em formularz zgłoszeniowy ale nie otrzymałam/em jeszcze odpowiedzi?
W terminie 7 dni kalendarzowych od daty wypełnienia zgłoszenia skontaktują się z Państwem, pod podany w
zgłoszeniu adres mailowy, koordynatorzy akcji. Jeżeli nie otrzymają Państwo widomości może to oznaczać, że
w zgłoszeniu znalazła się np. literówka w adresie mailowym i przesłana przez nas wiadomość nie trafia do
właściwej adresatki, właściwego adresata. Upewnij się czy nasza odpowiedź nie trafiła do folderu SPAM. Jeżeli
nadal nie odnajdują Państwo wiadomości, prosimy o kontakt na adres zonkile@polin.pl z informacją, że nie
otrzymali Państwo dalszych instrukcji od koordynatorów.

Wolontariat dla szkół warszawskich – jak to zorganizować?
Uczniowie z warszawskich szkół, którzy ukończyli (rocznikowo) 14 rok życia, mogą być wolontariuszami
podczas tegorocznej akcji Żonkile i rozdawać przechodniom papierowe kwiaty na ulicach Warszawy.
Nauczycielki i nauczyciele mogą zgłaszać zorganizowaną grupę uczniów ze swojej szkoły do tej formy udziału w
akcji poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza. Osoba zgłaszająca grupę, koordynuje przygotowanie
uczniów i wszystkie kwestie organizacyjne związane z udziałem akcji: zebranie zgód rodziców na udział
niepełnoletnich uczniów w akcji, przekazanie listy wolontariuszy, odbiór identyfikatorów, toreb i koszulek dla
wolontariuszy, wyznaczenie rejonu oraz godzin rozdawania żonkili, organizację punktu dystrybucji w szkole lub
wyznaczenie innego punktu, nadzór nad uczniami 19 kwietnia. W połowie marca będą odbywać się szkolenia
dla nauczycieli, w trakcie których pokażemy, jak przygotować uczniów do wolontariatu.
Uwaga: w tym roku 19 kwietnia wypada w Wielki Piątek. Jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych (na dni
18-23 kwietnia przypada wiosenna przerwa świąteczna). Prosimy o wzięcie tego pod uwagę przy planowaniu
udziału w wolontariacie.

Jakie działania mogę zorganizować u siebie w szkole / bibliotece / instytucji?
To Państwo decydują, jakie działania zorganizują w swoich szkołach / bibliotekach / instytucjach. Po
wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, otrzymają Państwo od koordynatorów akcji plik zawierający zestaw
dobrych praktyk w przygotowaniu działań upamiętniających rocznicę wybuchu powstania w getcie
warszawskim. Otrzymają Państwo również zbiór materiałów informacyjno-edukacyjnych, które mogą być
wykorzystane w organizacji akcji i przeprowadzeniu lekcji. Wśród najczęściej podejmowanych w szkołach i
bibliotekach działań znajdują się:





przeprowadzenie lekcji o powstaniu w getcie warszawskim;
wspólne wykonywanie papierowych żonkili i rozdawanie ich w szkołach, bibliotekach;
organizowanie pokazów filmu „Nie było żadnej nadziei. Powstanie w getcie warszawskim 1943”;
upamiętnianie historii lokalnej społeczności żydowskiej np. wizyty na cmentarzach żydowskich;
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przygotowywanie wystaw edukacyjnych, organizowanie akcji informacyjnych w szkołach i bibliotekach;
przygotowywanie wystaw książek dot. historii getta.

Zachęcamy do obejrzenia filmu, w którym nauczyciele dzielą się swoimi doświadczeniami w organizacji akcji:
https://www.youtube.com/watch?v=R30XjL9JLxs&t=129s.
Planujemy również organizację webinariów, w trakcie których opowiemy, jakie działania można przeprowadzić
w szkołach / bibliotekach / instytucjach. Informację o datach i zapisach na webinaria będziemy przekazywać
drogą mailową do osób, które zgłosiły swoje placówki do udziału w akcji.
Uwaga: w tym roku 19 kwietnia wypada w Wielki Piątek – jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
Zachęcamy do zorganizowania działań upamiętniających rocznicę przed lub po wiosennej przerwie
świątecznej.

Jakie materiały i w jakiej formie otrzymają osoby, które zgłosiły szkoły / biblioteki /
instytucje do udziału w akcji?
Na początku kwietnia otrzymają Państwo informację mailową od koordynatorów akcji zawierającą link do
pobrania pakietu materiałów edukacyjnych. Pliki PDF do samodzielnego pobrania i wydrukowania będą
dostępne on-line. Wśród materiałów znajdą się m.in.:






szablony do wykonania żonkili
linki do filmu edukacyjnego „Nie było żadnej nadziei. Powstanie w getcie warszawskim 1943” wraz ze
scenariuszami lekcji opracowanymi do filmu;
prezentacje i plakaty edukacyjne dot. historii getta warszawskiego, powstania w getcie oraz Marka
Edelmana;
pakiet scenariuszy przeznaczony do realizacji lekcji w szkołach podstawowych (klasy 4-6);
plakaty, materiały graficzne.

Czy Muzeum POLIN wysyła do szkół / bibliotek / instytucji zgłoszonych do akcji
papierowe żonkile i gadżety?
Nie wysyłamy papierowych żonkili oraz innych gadżetów do szkół, bibliotek i instytucji. Każdy samodzielnie
może przygotować żonkile – wśród materiałów, które udostępnimy Państwu na początku kwietnia będą
szablony umożliwiające wykonanie papierowych kwiatów. Zachęcamy także do zapoznania się z instrukcją
wykonania żonkili: https://www.youtube.com/watch?v=CQlJjPbko90.
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Czy szkoły / biblioteki / instytucje otrzymają dokument potwierdzający udział w
akcji?
Każda szkoła, biblioteka i instytucja która zgłosi się do udziału w akcji – poprzez formularz dostępny na naszej
stronie internetowej – otrzyma dyplom poświadczający uczestnictwo oraz podziękowania za włączenie się w
akcję. Dokumenty prześlemy na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy najpóźniej do 15 czerwca 2019 roku.

Czy powinnam/powinienem prowadzić dokumentację działań?
Ważnym elementem akcji jest dokumentacja projektu. Dzięki fotografiom i sprawozdaniom dowiemy się, w
jaki sposób obchodzili Państwo rocznicę powstania w getcie warszawskim, Linki do relacji prosimy przesyłać na
adres zonkile@polin.pl. Sześć najlepszych relacji zostanie nagrodzonych.
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