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edukacyjna 
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BIBLIOTEKI



• Wyjście z akcją Żonkile poza bibliotekę, rozdawanie 
papierowych lub prawdziwych żonkili w przestrzeni 
miasta.

• Upamiętnienie historii lokalnej społeczności 
żydowskiej, wizyta w miejscu związanym z życiem 
lub męczeństwem lokalnej społeczności żydowskiej.   

• Zaproszenie do biblioteki ciekawego gościa, 
związanego z współczesnym życiem społeczności 
żydowskiej w Polsce lub świadka historii 
pamiętającego Żydówki i Żydów z własnego 
miasteczka, miasta, wsi.

• Dokumentacja projektu i publikacja treści na stronie 
internetowej biblioteki lub na Facebooku - ważny 
element udziału w akcji Żonkile!

BIBLIOTEKI

Biblioteka w Białej Rawskiej, Akcja Żonkile 2016

CO MOŻNA ZROBIĆ 
W BIBLIOTECE?
Dobre pomysły i praktyki



BIBLIOTEKI

• Przygotowanie czytelników do akcji Żonkile, która
upamiętnia rocznicę powstania w getcie warszawskim.

• Zawieszenie plakatu, druk ulotek, wykonanie żółtych
żonkili przed akcją.

• Informowanie czytelników o akcji Żonkile „na bieżąco”.

• Wywieszenie ogłoszenia o akcji Żonkile i planowanej
dacie wydarzenia 19 kwietnia 2017 wraz z informacją o
planowanych działaniach.

• Zachęcenie do udziału w akcji młodszych użytkowników
biblioteki, a także czytelników – seniorów.

Akcja Żonkile 2016, SP 128 w Warszawie

CO MOŻNA ZROBIĆ 
W BIBLIOTECE?
Dobre pomysły i praktyki



BIBLIOTEKI

Organizacja akcji informacyjnej w bibliotece np. wystawa
książek związanych z historią powstania w getcie
warszawskim. Zachęcenie czytelników do lektury książek
związanych z rocznicą powstania. Prezentacja książek
w bibliotece (wspomnienia, relacje świadków oraz
opracowania historyczne dotyczące getta warszawskiego).
Zaaranżowanie małej wystawy złożonej z książek

Biblioteka ZSP Cogito, Akcja Żonkile 2016 

DOBRE PRAKTYKI 
I POMYSŁY 



BIBLIOTEKI

Rozdawanie papierowych żonkili w bibliotece i najbliższej
okolicy. Na podstawie nadesłanego przez Muzeum POLIN
szablonu, bibliotekarki i bibliotekarze przygotowują papierowe
żonkile i rozdają je czytelnikom w dniu akcji.

Akcja Żonkile 2018, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach

DOBRE PRAKTYKI 
I POMYSŁY 



BIBLIOTEKI

Rozdawanie żonkili na ulicach miasta. Wcześniej przygotowane,
papierowe kwiaty można również rozdawać w okolicach biblioteki
lub instytucji: na rynku, w miejscach związanych z historią lokalnej
społeczności żydowskiej. Przy okazji rozdawania żonkili, udzielane
są informacji o rocznicy powstania w getcie warszawskim.

Zobacz film instruktażowy – jak przygotować i wręczać żonkile: 
https://tiny.pl/txznt

Akcja Żonkile 2016, fot. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

DOBRE PRAKTYKI 
I POMYSŁY 

https://tiny.pl/txznt


SZKOŁY

DOBRE PRAKTYKI I 
POMYSŁY 

Pokaz filmu „Nie było żadnej nadziei” o powstaniu w getcie
warszawskim. Film poświęcony jest bohaterkom i bohaterom
powstania w getcie warszawskim. Opisuje przebieg walk
w getcie w 1943 roku. Możliwa jest projekcja krótszej
i dłuższej wersji (uzupełnionej o relacje Powstańców). Po
projekcji filmu zachęcamy do przeprowadzenia warsztatów
według scenariuszy opracowanych przez Muzeum POLIN.
Zarówno scenariusze, jak i film skierowane są do uczniów
starszych klas szkół podstawowych (6-8) oraz szkół
ponadpodstawowych.

Kadr z f i lmu „Nie było żadnej nadziei”,  prod.  Muzeum POLIN



BIBLIOTEKI

Upamiętnienie historii lokalnej społeczności żydowskiej

• Odkrywanie informacji o historii Żydów we własnej
miejscowości, poprzez kwerendę w portalu Wirtualny
Sztetl http://www.sztetl.org.pl/ wizytę w muzeum
historii regionalnej, zaproszenie lokalnego historyka lub
badacza kultury lokalnej, lekturę książek poświęconych

historii miasta lub miejscowości.

• Zorganizowanie spotkania ze świadkiem historii,
zaproszenie do rozmowy mieszkańców pamiętających
okres przedwojenny, a także II wojnę światową.
Wysłuchanie wspomnień o żydowskich kolegach ze
szkoły i znajomych z sąsiedztwa.

Spacer śladami  społeczności żydowskiej, Kamienna Góra, 2015

DOBRE PRAKTYKI 
I POMYSŁY 

http://www.sztetl.org.pl/


DOKUMENTACJA 

PROJEKTU

Ważnym elementem akcji jest dokumentacja projektu.
Fotografie i sprawozdania z przebiegu akcji w bibliotece
sprawią, że dowiemy się w jaki sposób obchodzili Państwo
76. rocznicę powstania w getcie warszawskim.

Zdjęcia prosimy przesyłać na adres mailowy: 
zonkile@polin.pl

Akcja Żonkile 2018,  LO św. Marii  Magdaleny w Poznaniu

mailto:zonkile@polin.pl


KONTAKT

Akcja Żonkile 2017, Gimnazjum im. ks. W. Rabczyńskiego w Wasilkowie

Jeśli mają Państwo pytania lub dodatkowy
pomysł na realizację akcji Żonkile, który chcieliby
Państwo skonsultować z koordynatorami akcji,
prosimy o kontakt: zonkile@polin.pl

mailto:zonkile@polin.pl



