
Projekt edukacyjny  
„Dzieci Zamojszczyzny 

widziane oczyma współczesnej 
młodzieży” 

realizowany 

przez Zespół Szkół Nr 2 w Zamościu  

Szkołę Podstawową Nr 7  

z Oddziałami Integracyjnymi  
w Zamościu  

ul. Sienkiewicza 5; 22-400 Zamość 

www.sp7zamosc.edupage.org 



Cele i działania projektu: 

• propagowanie historii Zamojszczyzny  
w czasie II wojny światowej; 

• poznanie losów Dzieci Zamojszczyzny  
w okresie okupacji. 

• W ramach projektu organizowane są: lekcje 
historii, języka polskiego, plastyki oraz 
lekcje biblioteczne, wyjścia poza teren 
szkoły, Bieg Pamięci Dzieci Zamojszczyzny, 
konkurs Dzieci Zamojszczyzny, Sejmik 
Samorządów Uczniowskich, inscenizacja 
słowno-muzyczna. 

• Miały miejsce już III edycje projektu  
w latach 2009-2012, trwają przygotowania 
do IV edycji. 



Uczniowie uczestniczą w: 
• lekcjach 

muzealnych; 

• lekcjach historii; 

• lekcjach języka 
polskiego; 

• lekcjach plastyki 

• lekcjach 
bibliotecznych 



Wycieczki po Zamościu 

• Poznajemy miejsca 
martyrologii  



I Bieg Pamięci Dzieci Zamojszczyzny  
dla uczniów zamojskich  

szkół podstawowych 

   Zorganizowany przy 
współpracy ze ZHP, 
Komendą Hufca  
w Zamościu w ramach I 
edycji projektu. 



Sejmik Samorządów Uczniowskich 
Szkół Podstawowych Miasta Zamość 

 II edycja projektu realizowana 
pod hasłem „Dorośli dzieciom” 
miała na celu przybliżenie 
uczniom praw dziecka we 
współczesnym świecie oraz 
przykładów łamania tych praw 
na podstawie krajów, w których 
współcześnie toczą się wojny.  

 

  

Temat Sejmiku brzmiał  

„My – Świat, Dorośli”,  

który omawiany był  

na podstawie znajomości  
„Konwencji o prawach dziecka” 



 

Interdyscyplinarny 
konkurs  

„Dzieci Zamojszczyzny”  
pod patronatem  

Lubelskiego Kuratora 
Oświaty. 

 Uczniowie szkół 
podstawowych 
powiatu zamojskiego 
przystępują do konkursu  
w trzech kategoriach: 

- test wiedzy; 

- praca literacka; 

- praca plastyczna.  



Konkurs jest organizowany  
przy współpracy z Muzeum Zamojskim  

w Zamościu 

III edycja odbyła się pod 
hasłem „Mimo wszystko - 
dzieciństwo”. Uczniowie 
mieli szansę poznać wojenną 
codzienność zamojskich 
dzieci w oparciu o powieść 
Wiktora Zawady „Kaktusy z 
Zielonej ulicy”. 



Uczniowie naszej szkoły oraz absolwenci 
przygotowali inscenizację  

„…o dzieciach, które nie miały szansy 
dorosnąć…” 

 Adresatami przedstawienia byli uczniowie zamojskich szkół 

oraz mieszkańcy miasta. 



„Świadomość własnej przeszłości  

pomaga nam włączyć się w długi 
szereg pokoleń, by przekazać 

następnym  

wspólne dobro – Ojczyznę.” 
Jan Paweł II 


