MIĘDZYNARODOWY PROJEKT "KROKUS"
W bieżącym roku szkolnym Publiczne Gimnazjum
im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy
uczestniczy we współpracy z Żydowskim Muzeum
„Galicja” w Krakowie w międzynarodowym Projekcie
„Krokus”. Został on zapoczątkowany w 2005 roku
w Irlandii.

W ramach projektu Irlandzkie Towarzystwo Edukacji o Holocauście przekazuje szkołom
cebulki żółtych krokusów. Są one sadzone jesienią, aby rozwinęły się jako jedne z pierwszych
kwiatów przynosząc nadzieję nadchodzącej wiosny.

Krokusy mają jednak przede wszystkim przypominać półtora miliona żydowskich
dzieci oraz tysiące dzieci innych narodowości zamordowanych w czasie II wojny światowej.
Kolor kwiatów przypomina także żółte gwiazdy Dawida, które Żydzi zmuszeni byli nosić
w wielu krajach okupowanych przez nazistowskie Niemcy. Na terenie okupowanej Polski
Żydom nakazano nosić białe opaski z niebieską gwiazdą Dawida. Gwiazda Dawida na
ubraniu miała ich napiętnować, upokorzyć, doprowadzić do izolacji od reszty społeczeństwa.
Projekt „Krokus” pozwala na zapoznanie uczniów z tematyką holokaustu, a także na
rozbudzenie w nich świadomości niebezpieczeństw wiążących się z dyskryminacją,
uprzedzeniami i nietolerancją.

W realizację w naszej szkole Projektu „Krokus” pod hasłem „Ocalić od zapomnienia”
aktywnie zaangażowali się uczniowie z klas II a i II c. Młodzież na dodatkowych zajęciach
historycznych została poinformowana o idei i celach projektu. Poznała historię i kulturę
narodu żydowskiego oraz założenia judaizmu.
We wtorek 25 listopada 2014 roku Ania, Klaudia, Agnieszka, Szymon, Krystian,
Mateusz i Marek, pomimo niesprzyjającej pogody, posadzili na skwerku przed szkołą cebulki
krokusów, aby upamiętnić swoich rówieśników, którzy stracili życie w wyniku holocaustu i II
wojny światowej. Z niecierpliwością będziemy czekać na rozkwitające kwiatki, symbol
nadziei i odradzającego się życia!

W ramach projektu uczniowie naszej szkoły wezmą jeszcze udział w zajęciach na
temat przyczyn i skutków holocaustu oraz w warsztatach antydyskryminacyjnych,
kształtujących postawę szacunku i tolerancji wobec innych narodów, kultur i religii.
Wspólna realizacja Projektu „Krokus” jest dla uczniów naszej szkoły nie tylko
doskonałą lekcją historii, ale przede wszystkim nauką szacunku do drugiego człowieka
i wrażliwości na ludzką krzywdę.
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