
Finał projektu "Inny nie znaczy obcy � od niechęci do akceptacji" w 

ramach Programu "Pamięć dla przyszłości". 
 

Jak co roku, spotkaliśmy się czerwcu, żeby uroczyście zakończyć naszą współpracę w tym 

roku szkolnym.  Gospodarzami byli przedstawiciele Stowarzyszenia �Dzieci Holokaustu� w 

Polsce i Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, a gośćmi -  nauczyciele i uczniowie, 

uczestnicy naszych działań edukacyjnych. Nie zabrakła też członków jury oceniających prace. 

O nich później. Spotkanie miało miejsce w Teatrze Żydowskim w Warszawie, 13 czerwca 

2008 roku.  

Przyjechali przedstawiciele zespołów szkolnych realizujących projekt "Inny nie 

znaczy obcy � od niechęci do akceptacji", oraz finaliści ogólnopolskiego konkursu 

literackiego o tym samym tytule. Na przegląd literacki napłynęło w tym roku 59 esejów 

uczniów szkół ponad gimnazjalnych oraz 14 esejów napisanych przez gimnazjalistów.  

 

 
Komisję oceniającą prace stanowili przedstawiciele: Ministerstwa Edukacji 

Narodowej � Stefania Wilkiel, Stowarzyszenia �Dzieci Holokaustu� w Polsce � Zofia 

Żukowska, Żydowskiego Instytutu Historycznego � Edyta Kurek oraz Biura Edukacji 

Instytutu Pamięci Narodowej � Wiesława Młynarczyk. Jurorzy, po długich debatach, w 

kategorii szkół ponad gimnazjalnych przyznali następujące nagrody: 

NAGRODĘ  GŁÓWNĄ zdobyła Aleksandra Zając, reprezentująca V Liceum 

Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Toruniu za esej: �Obcy człowiek� (opieka 

merytoryczna: mgr Lilia  Szczepaniak). Jurorzy tak uzasadnili werdykt: �Praca 



charakteryzowała się niezwykłą dojrzałością w rozważaniach o inności. Szczególną uwagę 

zwracała kompozycja pracy, dobór bibliografii, duża poprawność językowa - język literacki 

na wysokim poziomie oraz potraktowanie tematu wykraczające poza kanon szkolny�. 

Co warto odnotować, Ola  w ubiegłym roku zdobyła II miejsce za esej, w ramach projektu 

�Trudne wybory�.  

Równorzędną NAGRODĘ GŁÓWNĄ otrzymał kolega szkolny Oli, również podopieczny 

pani Liliany Szczepaniak - Szymon Stec za esej: �Inny nie znaczy Obcy. Idee fixe�. W tym 

wypadku jurorzy tak uzasadnili werdykt: �Praca charakteryzowała się wyjątkowo 

oryginalnym podejściem do tematu, gdzie autor historię Obcego   pokazuje na tle 

skomplikowanych motywów z historii muzyki. Na uwagę zasługuje indywidualna prezentacja 

myśli, poprawność i dojrzałość literacka.� 

 

 
Nagrodą główną dla obojga jest udział w sierpniowym programie Polsko � Izraelskich 

Spotkań Młodzieży, realizowanym przez Muzeum Historii Żydów Polskich. W ramach tego 

Programu odbędzie są tygodniowe, wakacyjne spotkanie młodych Izraelczyków i Polaków 

najpierw w Polsce a następnie w Izraelu. 

Wyróżnione zostały następujące osoby: 

Agata Borzyszkowska z Liceum Profilowane przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. 

Staszica w Nakle nad Notecią za esej �Spotkanie z Innym�  Joanna Maleszka z V  Liceum 

Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Toruniu za esej �Inność rodzi złość� (opieka 

merytoryczna: mgr Lilia Szczepaniak) oraz Aleksandra Binicewicz z Zespołu Szkół 



Ogólnokształcących w Gubinie za esej �Spotkanie z Innym. Inny nie znaczy Obcy � od 

niechęci do akceptacji� (opieka merytoryczna: mgr Alicja Tyl). 

 

W kategorii gimnazjów Komisja nie przyznała nagrody głównej. Natomiast wyróżnione 

osoby to Blanka Kotlorz z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej za pracę 

to: �Inny nie znaczy Obcy � od niechęci do akceptacji� (opieka merytoryczna: mgr Lucyna 

Chojnowska), Agnieszka Tomaszewska z Gimnazjum nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w 

Radoszycach za pracę �Spotkanie z Innym� (opieka merytoryczna: mgr Barbara Tkacz, 

Małgorzata Stanik). 

Wszyscy wyróżnieni otrzymali nagrody książkowe.  

Następnym punktem programu było panel zatytułowany �Rożne narracje o inności�  do 

którego zaprosiliśmy przedstawicieli naszego Stowarzyszenia oraz młodych Żydów.   

Rozmawialiśmy o tym co to znaczy być Żydem w Polsce  kiedyś i teraz, jakie wydarzenia, 

sytuacje wywołują poczucie wspólnotowości a jakie wyobcowania. W rozmowie wzięły 

udział: Krystyna Budnicka, Elżbieta Ficowska, Zofia Kamionowska ze Stowarzyszenia 

�Dzieci Holokaustu� w Polsce, Anna Halbersztad (miesięcznik Midrasz), Anna Ciszewska 

(Żydowska Ogólnopolska Organizacja Młodzieżowa). 

 

 
 

Po tej dyskusji nauczyciele oraz uczniowie zaprezentowali kilka najciekawszych projektów 

edukacyjnych, realizowanych w ramach projektu w szkołach w 2008 roku. Wśród 

tegorocznych prac przysyłanych na przegląd projektów pojawiły się: scenariusze lekcji, opisy 



działań szkół w zakresie upowszechniania wiedzy o historii i kulturze Żydów, scenariusze 

widowisk historycznych, wystaw, konkursów szkolnych oraz opisy projektów edukacyjnych. 

W ramach przeglądu projektów za najciekawsze tegoroczne inicjatywy uznano (oraz 

zaprezentowano na forum): 

Projekt - �Dla wszystkich starczy miejsca� realizowany przez Gimnazjum nr 24 im. 

Janusza Korczaka we Wrocławiu oraz projekt Obchodów Dnia Pamięci o Holokauście i 

przeciwdziałaniu zbrodniom przeciwko ludzkości � �Inny nie znaczy Obcy � od niechęci do 

akceptacji� realizowany przez VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe w 

Częstochowie. 

Warto przypomnieć że tegoroczny projekt objęty został patronatem minister edukacji pani 

Katarzyny Hall. W jej imieniu nagrody w postaci zestawów DVD dla szkół wręczyła pani 

Stefania Wilkiel. 

 

Wyróżniającymi się projektami były: 

• Projekt �Tu więcej zostawili po sobie niż mieli �� Pamiętać i zrozumieć marzec 

1968 roku � realizowany przez Zespół Szkół nr 5 w Suwałkach. Szkoła ta 

uczestniczy w naszym programie od wielu lat, wyróżnia się zawsze kompleksowym i 

nowatorskim ujęciem tematu, propozycją wielu przedsięwzięć szkolnych. 

• Projekt �Nie masz już w Polsce żydowskich miasteczek� (Powiatowe Obchody VI 

Dnia Pamięci o Holokauście i przeciwdziałaniu zbrodniom przeciwko ludzkości pod 

patronatem Starosty Dąbrowskiego). Projekt realizowany przez Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej 

charakteryzował się angażowaniem lokalnych społeczności szkolnych oraz 

środowiska samorządowego oraz szeroką i niezwykle różnorodna ofertą. Zawierał 

szeroką i niezwykle różnorodną ofertę. 

• W wypadku Obchodów Dnia Pamięci o Holokauście i przeciwdziałaniu zbrodniom 

przeciwko ludzkości w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Poznaniu widać 

było współpracę kilku szkół, ciekawą formę obchodów Dnia Pamięci �, angażowanie 

środowiska nauczycielskiego oraz uczniowskiego do wspólnych działań. 

• Nie zawiedli nas też nasi stali uczestnicy - XLII Liceum Ogólnokształcące im. M. 

Konopnickiej w Warszawie zaprezentowało spektakl teatralny � �Listy z Getta� a 

całość projektu wyróżniała się ciekawym ujęciem tematu oraz nawiązaniem do 65 

rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim 



 

 
 

• W projekcie �Śladami społeczności żydowskiej Zduńskiej Woli� � realizowanym 

przez Publiczne Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana 

Prawdzic Złotnickiego w Zduńskiej Woli został podkreślony pomysł projektu, 

polegający na gromadzeniu informacji poprzez wywiady i kwerendę źródeł na temat 

mieszkańców kamienic w Zduńskiej Woli, w których kiedyś żyli Żydzi. 

 

W trakcie Przeglądu odwiedziliśmy również Synagogę Nożyków, a po zakończeniu 

oficjalnej części spotkania udaliśmy się na zwiedzanie Żydowskiego Instytutu 

Historycznego, po którym oprowadzały nas pani dyrektor Eleonora Bergman oraz Edyta 

Kurek. 

 

Jeszcze raz wszystkim dziękujemy! Nauczycielom i uczniom, bez których nie byłoby tego 

Programu, naszemu partnerowi - Centralnemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli (w 

szczególności Izabelli Witczak), naszym sponsorom: Conference on Jewish Material Claims 

Against Germany Inc oraz Joods Humanitair Fonds. Wreszcie naszym przyjaciołom, którzy 

pomogli zorganizować finał oraz podarowali książki i nagrody rzeczowe, czyli Fundacji 

"Shalom" (w szczególności Gołdzie Tencer), Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie 

(Grażynie Majer), Żydowskiemu Instytutowi Historycznemu (dr Eleonorze Bergman, Janowi 

Jagielskiemu oraz Edycie Kurek), Ministerstwu Edukacji Narodowej (Stefanii Wilkiel), Biuru 

Edukacji Instytutu Pamięci Narodowej (Wiesławie Młynarczyk), Muzeum Historii Żydów 

Polskich (Jackowi Olejnikowi). 


