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Uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całej 

Polski mogą już zgłaszad się do akcji ŻONKILE 2015! 

 

Już po raz trzeci, w rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim, Muzeum POLIN 

organizuje akcję społeczno-edukacyjną „Żonkile”. Uczniowie mogą zgłaszad się do 

niej indywidualnie lub grupowo. Nauczyciele otrzymają scenariusz lekcji historii 

„Dymy nad gettem” – Polacy wobec walki Żydów w getcie warszawskim. 

 

Już po raz trzeci w rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim Muzeum POLIN organizuje akcję społeczno-

edukacyjną „Żonkile”. W dniu 19 kwietnia na ulicach Warszawy i innych miast w Polsce i za granicą 

wolontariusze będą rozdawad papierowe żonkile – symbol pamięci o bohaterach powstania z 1943 roku. 

 

Żonkile symbolizują pamięd, szacunek i nadzieję. Związane są z postacią Marka Edelmana, ostatniego 

przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej, który w każdą rocznicę powstania w getcie warszawskim dostawał 

te kwiaty od anonimowej osoby. Sam również co roku 19 kwietnia składał pod Pomnikiem Bohaterów Getta 

bukiet żółtych kwiatów – często były to właśnie żonkile. 

 

Uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych mogą przyłączyd się do akcji na dwa sposoby.  

 

Pierwszy z nich to wolontariat. Skierowany jest on głównie do uczniów z Warszawy i okolic, którzy będą mogli 

wziąd udział w spotkaniach szkoleniowych w marcu i kwietniu, które odbędą się w Muzeum POLIN. Termin 

nadsyłania zgłoszeo mija 8 marca 2015 roku. Więcej informacji, formularze zgłoszeniowe i kontakt do 

koordynatorów znajduje się na stronie www.polin.pl/pl/wolontariat.  

 

Drugi sposób to zgłoszenie szkoły do udziału w samej akcji. Uczniowie w porozumieniu z dyrekcją, 

nauczycielami i rodzicami mogą przygotowad papierowe żonkile na lekcjach i rozdawad je w swojej 

miejscowości w dniu 19 kwietnia 2015. Termin zgłaszania szkół do akcji mija 31 marca. Zgłoszenia dokonuje 

nauczyciel, który tym samym staje się lokalnym koordynatorem akcji. Każda zgłoszona szkoła otrzyma szablon 

żonkila wraz z instrukcją jego przygotowania oraz materiały informacyjne. 

 

http://www.polin.pl/pl/wolontariat
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Dodatkowo szkoły otrzymają specjalny scenariusz lekcji historii „Dymy nad gettem” – Polacy wobec walki 

Żydów w getcie warszawskim. 

 

Kontakt: 

 

Centrum Wolontariatu:  

Ewa Celioska-Spodar, Joanna Pitucha 

 t 22 47 10 389, 604 431 627, wolontariusz@polin.pl 

 

Koordynacja akcji:  

Maria Mossakowska  

t 22 47 10 314, mmossakowska@polin.pl 

 

 

Patronat nad udziałem szkół w akcji ŻONKILE 2015 objął Minister Edukacji Narodowej 

 

 
 

 

 


