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Sprawozdanie 

 
 
Wystawa Centropy „Żydowscy świadkowie polskiego stulecia” gościła w naszej szkole w 
dniach 5 – 14.11.2012 r. Naszym celem było zapoznanie jak największej grupy uczniów  
z materiałem przygotowanym przez Centopę oraz zachęcenie naszych kolegów do wzięcia 
udziału w projekcie. 
Wystawę obejrzało 14 klas, czyli ponad 400 uczniów wraz z nauczycielami. Pracę z 
wystawą rozpoczęliśmy przed jej przyjazdem, od przygotowania przykładowych 
scenariuszy zajęć, które przedstawiliśmy kolegom i koleżankom na szkoleniowej radzie 
pedagogicznej przeprowadzonej przez Mariusza Jakimowicza i nas samych. Dzięki temu 
uzyskaliśmy wielu współpracowników, którzy po obejrzeniu wystawy i przejrzeniu 
naszych propozycji samodzielnie przygotowywali swoje klasy do wizyty na wystawie.  
Nasze propozycje obejmowały: pracę w grupach z wybranymi zdjęciami, wypełnianie karty 
pracy oraz pracę z dowolnie wybranym zdjęciem (szczegóły w załączniku). 
Każda z naszych propozycji wymagała od ucznia indywidualnego zaangażowania i 
szczegółowego zapoznania się z minimum jednym aspektem wystawy. Jednocześnie 
wymagała aktywnego udziału w peer guiding, przy przedstawianiu wyników swoich prac 
(praca z wybranymi zdjęciami lub kartą pracy)  lub dyskusji podsumowującej na forum 
klasy. 
Dzięki temu, że opisy wystawy są w dwóch językach, każdą z lekcji mogliśmy dostosować  
do zajęć w języku angielskim a organizowane w ramach wystawy lekcje wychowawcze 
zmusiły również do aktywnego w niej udziału nauczycieli przedmiotów ścisłych a nawet 
WF-u.  
Panele wystawowe zostały ustawione w auli szkolnej, która umożliwiała zwiedzanie i 
wykonywanie zadań każdej, nawet najliczniejszej klasie, zgodnie z przygotowanym 
wcześniej grafikiem. 
Dodatkowym aspektem było rozpropagowanie idei Centropy i tematyki na zewnątrz. W 
czasie jej pobytu na auli szkolnej odbył się międzyszkolny konkurs „Z polityką na TY”, w  
którym wzięli udział przedstawiciele 12 szkół z Trójmiasta, a w czasie szkolnej 
wywiadówki wystawa została udostępniona wszystkim rodzicom. 
 
 
Wnioski, spostrzeżenia, uwagi i pytania uczniów, po obejrzeniu wystawy były następujące: 
- pozytywne zaskoczenie rozmiarem paneli i estetyką całości 
- fajnie że w dwóch językach 
- niezwykle mała ilość poświęcona Holokaustowi 
- Żydzi to zwyczajni ludzie 
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- wykonywali pospolite zawody 
- nie wiedzieliśmy, że Żydzi też mogli służyć w Polskiej armii 
- większość nie ma typowych żydowskich rysów 
- byli to raczej biedni ludzie 
- oni chyba byli zasymilowani 
- czy w naszej szkole odbywają się regularne zajęcia poświęcone historii polskich Żydów? 
- kto prowadzi takie zajęcia i czy można się zapisywać? 
- trzeba przechowywać zdjęcia rodzinne i dbać o nie 
- trzeba zachowywać każde zdjęcie nawet nie swojej rodziny 
- czy jest w Gdańsku synagoga? 
- nic nie wiem o kulturze żydowskiej 
- dlaczego obecnie nie ma Żydów w Polsce? 
- czy będą inne wystawy? 
- szkoda, że tak krótko, na jednej lekcji 
- jest teraz moda na wszystko co żydowskie 
- gdybyśmy nie wiedzieli od nauczycieli jaki jest tytuł wystawy, mielibyśmy trudność w 
zakwalifikowaniu jej jako wystawy o polskich Żydach 
 
 

 

 

The Centropa Exhibition  Jewish Witnesses to the Polish Century was at our school for 9 
days (5 – 14 November 2012) At that time 14 classes, which means over 400 students and 
teachers,  visited the exhibition.  
Our aim was to present Centropa to the majority of our students and to get our colleagues 
involved in the project. 
We had started our project with the exhibition before it arrived by preparing some tasks and 
exercises which we then presented to the fellow teachers at the special workshops run by 
our friend Mariusz Jakimowicz and us. We managed to get several teachers interested. 
After visiting the exhibition and studying our ideas they managed to prepare their students 
to the visit at the display on their own.  
Our proposals consisted of 3 different ideas such as: group work with  sets of chosen 
pictures, individual work with a personally chosen picture, pair work with a task sheet. 
All the tasks demanded personal involvement of every student and detailed study of 
minimum one aspect of the exhibition. It also demanded active participation in peer 
guiding, presentation of the results of a group work (tasks with chosen photos or 
worksheet) or in the whole class discussion.  
Since the exhibition is in two languages, we managed to prepare the tasks in English to be 
used in the English classes, too. What is more, the fact that we aimed at class teachers and 
GZW classes, enabled us to get science and PE teachers involved in the project as well. 
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The panels were presented in the school assembly hall, where even the biggest classes 
could fit and work comfortably, according to previously prepared schedule.  
Additional value was the fact that the exhibition was presented  at the time of the teachers-
parents meeting and a competition ‘Z polityka na TY’ in which 12 schools from  
Trójmiasto took part, thus the idea of Centropa was spread.  
 

The conclusions, remarks and questions students made are as following: 
- the panels are big and well prepared 
- great that it is in two languages 
- very little about the Holocaust 
- the Jews are common people as us 
- they did the same jobs as the Poles 
- we didn’t know they could serve in the Polish army 
- they don’t look very Jewish 
- they were Rather poor 
- some of them seem to have assimilated 
- are there any regular workshops about the Polish Jews in our school? 
- who runs the works hops and where can you enrol? 
- it is import ant to save family photos 
- we should save Any photo, not only the family ones 
- is there a synagogue in Gdansk? 
- I know nothing about the Jewish culture 
- why there are no Jews in Poland now? 
- will we have some more exhibitions at school? 
- what a pity that it is only one lesson 
- the Jews are fashionable now 
- if we hadn’t known the title we wouldn’t have guessed it is about the Polish Jews 
 
 
                                   Opracowali:  Beata Kardasińska 
                                                         Cezary Tulin 
 

 
 


