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26 stycznia w ZS w Dydni odbyła się sesja naukowa poświęcona ofiarom
holokaustu.

                  IX OBCHODY DNIA PAMIĘCI O OFIARACH HOLOKAUSTU

SESJA

Sesję rozpoczęła dyrektor
Zespołu Szkół w Dydni
Iwona Pocałuń słowami
Ireny Sendlerowej, Matki
Dzieci Holokaustu
Sprawiedliwej Wśród
Narodów Świata.Wśród
gości honorowych znaleźli
się potomkowie ocalałych
od zagłady Żydów, w
większości mający swe
korzenie na Podkarpaciu.
Przyjechali z Izraela

i Stanów Zjednoczonych,
niektórzy po raz pierwszy
przebywają w Polsce. Są
to: David Ringler, Sally
Mizroch,Lea Dror Batalion,
Naava Othnaj, Samuel
Halpern, Tamar Halpern,
Rachelle Halpern, Małka
Schaham, Prof. Szymon
Redlich.Na program sesji
złożyły się tematyczne
referaty.stąd na głowach
słuchaczy pojawiły się

mycki. Jako pierwszy
wystąpił prof. Wacław
Wierzbieniec z
Uniwersytetu
Rzeszowskiego, Kierownik
Zakładu Historii i Kultury
Żydów. Wygłoszone słowo
na temat „Zycie religijne w
Sztetl przed Holokaustem”
prof. Wierzbieniec
obrazował przedmiotami
kultu religijnego Żydów, 

 W dyskusji głos zabrali m.
in. goście z Izraela, dzieląc
się swoimi przeżyciami,
wspomnieniami.
Szczególnie ciekawa była
wypowiedź Prof. Szymona
Redlicha, ocalałego z
Holokaustu w Brzeżanach.
W czasie wojny jako
kilkunastoletni chłopiec wraz
z najbliższymi ukrywał się i
przetrwał dzięki pomocy
udzielonej  przez dobrych

ludzi.Podczas sesji
podsumowano program
„Szkoła Tolerancji”
organizowany przez
Centrum Edukacji
Obywatelskiej. Zofia
Wojnowska – koordynatorka
ww. programu przedstawiła
działania realizowane przez
szkołę, zwieńczeniem
których było otrzymanie
tytułu Szkoła Tolerancji. 
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    JESTEŚMY SZKOŁĄ TOLERANCJI

      KARNAWAŁ!

plakat

Szkoła Tolerancji to
program CEO, w
którym braliśmy udział
w tym roku szkolnym.
Realizowaliśmy
cyklicznie zadania,
które monitorowała
nasza pani opiekunka.
Uczyliśmy się o
mniejszościach
narodowych,

uchodźcach,
przeszliśmy trening
antydyskryminacyjny.
Dużo zajęć było w
formie warsztatów. To
podobało nam się
najbardziej.
Stworzyliśmy też
klasowe zasady
tolerancji oraz plakaty,
które ozdabiały

szkolny korytarz i były
tłem sesji naukowej z
okazji Dnia Pamięci o
Ofiarach Holokaustu.
Program nauczył nas
dostrzegać dobro w
drugim człowieku.
Każdy z nas zasługuje
na szacunek i pragnie
być zrozumianym.
Dlatego uważamy,

że takie zajęcia i
programy powinny
być realizowane w
każdej szkole, bo
tolerancji można się
nauczyć.

                           J.W.

MŁODZI I MEDIA to
kolejny program CEO
realizowany w naszej
szkole. Nauczył nas
korzystać z nowych
mediów w świadomy i
odpowiedzialny
sposób. Kurs
przebiegał według
modułów. Było ich
sześć. Każdy moduł
kończył się
nakręceniem krótkiego
filmiku. Moduły
zawierały wiele
informacji na temat
bezpieczeństwa

w sieci, korzystania z
portali
społecznościowych,
języka mediów,
manipulacji, faktów,
opinii, a także
mogliśmy pooglądać
filmy mówiące np. o
kampaniach
społecznych. Teraz my
zajmiemy się
kampanią społeczną
na temat tolerancji w
naszym środowisku.
             N.M.

Zapewne każdy z Was
zna dużo programów
do kręcenia filmów. My
zaproponujemy też
coś. Pierwszy z nich to
Movie Maker. Bardzo
prosty, a dający
wspaniałe efekty.
Można go pobrać za
darmo i montować
filmiki z podkładem
muzycznym. Program
sam dostosowuje
muzykę do długości
nakręconych klatek.
Drugi program, który
wydaje nam się być
bardzo fajnym, to
Animoto. Rejestracja
jest także darmowa,

ale możecie pracować
na nim poprzez
facebooka. Praca na
nim polega na
wstawianiu zdjęć,
oczywiście z
podkładem
muzycznym, które
następnie program
animuje. Można także
wgrywać krótkie filmiki.
Wszystko jest bardzo
proste i intuicyjne. A
efekty czasem
zadziwiające.
Zachęcamy Was
zatem do zabawy z
Movie Makerem i
Animoto.

W karnawale same
bale! U nas też
bawiliśmy się wszyscy
na zabawie
karnawałowej. Na sali
gimnastycznej było
miło i przestrzennie, a
do tego bawił nas
didżej. Muzyka była
szalona, a ze sprytnej
maszyny fruwały na
nas bańki mydlane. Był
też słodki poczęstunek,
który mieliśmy
przygotowany

w swoich klasach.
Zabawa była
wspaniała. Wszyscy
szaleli na parkiecie w
parach,
kółeczku,pojedynczo.
Zawsze wspólne
szaleństwa łączą i
sprawiają, ze
nabieramy energii na
szare zimowe dni.
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