Znowu zakwitły krokusy

Jeszcze nie nadeszła kalendarzowa
wiosna, ale ciepłe i słoneczne dni sprawiły, że
na skwerku
przed
Zespołem
Szkół
w Choroszczy po raz kolejny zakwitły żółte
krokusy. Kilkadziesiąt cebulek tych roślin
zostało posadzonych przez uczniów klas
pierwszych i drugich gimnazjum w listopadzie
2016
roku
w
ramach
realizacji
międzynarodowego
Projektu
„Krokus”
we współpracy z Żydowskim Muzeum
„Galicja” w Krakowie oraz Irlandzkim
Towarzystwem Edukacji o Holocauście.
Cebulki przetrwały zimę, a już na początku marca wykiełkowały z ziemi pierwsze zielone
listki, a z każdym kolejnym dniem pojawiały się malutkie
kwiaty. Teraz już wszystkie krokusy pięknie zakwitły.
Żółte krokusy, które rosną przed naszą szkołą,
upamiętniają półtora miliona żydowskich dzieci
oraz tysiące dzieci innych narodowości zamordowanych
w czasie II wojny światowej. Kolor kwiatów nawiązuje
do żółtych gwiazd Dawida, które Żydzi zmuszeni byli
nosić w wielu krajach okupowanych przez nazistowskie
Niemcy. Ten symbol miał ich upokorzyć, napiętnować
i odizolować od reszty społeczeństwa. Na terenie
okupowanej Polski Żydom nakazano zakładać białe
opaski z niebieską gwiazdą Dawida.
Żółte krokusy posadzone przez uczniów mają
wymiar symboliczny. Nie tylko przypominają nam
o naszych rówieśnikach, którzy stracili życie w wyniku
Holocaustu i II wojny światowej, ale są również
zwiastunami wiosny oraz budzącej się
natury. Krokusy to kwiaty piękne, ale
delikatne i kruche tak jak ludzkie życie.
Kiedy rozkwitają zdają się mówić, iż nawet
w obliczu najbardziej tragicznych wydarzeń,
życie trwa, a wraz z nim nadzieja.
W ramach projektu „Krokus”
uczniowie naszej szkoły wezmą jeszcze
udział w zajęciach antydyskryminacyjnych
kształtujących postawę szacunku i tolerancji
wobec innych narodów, kultur i religii,
a także w konkursach na temat Holocaustu
oraz życia i działalności Janusza Korczaka
na rzecz dzieci.
Wspólna realizacja Projektu „Krokus” jest dla uczniów naszej szkoły nie tylko
doskonałą lekcją historii, która przypomina, że pamięć o przeszłości pozwala kształtować
nam nas samych i naszą przyszłość w wolnym kraju bez nienawiści, ale przede wszystkim
uczy szacunku do drugiego człowieka i wrażliwości na ludzką krzywdę.
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