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PROJEKT ,,Kartką   i   węglem.   Odkrywanie  
dziedzictwa   kulturowego   gminy Szerzyny”

W dniu 28 października 2015 r. grupa uczniów z klas IV-VI
wzięła udział w warsztatach w ramach projektu „Kartką i
węglem. Odkrywanie dziedzictwa kulturowego gminy
Szerzyny”, którego celem jest podniesienie poziomu wiedzy

uczniów na temat mniejszości narodowych i etnicznych. Dzisiejszy warsztat edukacyjny
odbył się na cmentarzu żydowskim w Ołpinach, a poprowadził go  Na początku pan
Tomasz Malec przybliżył uczniom historię Żydów na terenie naszej gminy oraz wyjaśnił
liczne terminy związane z religią i kulturą żydowską. Następnie uczniowie odwzorowywali
symbolikę namacewną na żydowskim cmentarzu.

Zachęcamy wszystkich, aby polubili funpage fundacji jako Instytucji, aby mieć łatwiejszy
dostęp do działań, które Fundacja Antyschematy 2 prowadzi na terenie naszej gminy, jak
również poza nią.
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Licznik odwiedzin

Dzisiaj 357

Wczoraj 342

W tym
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1804

Ostatni
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2105

Ostatni
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3111

W ubiegłym
miesiącu

7137

Razem 628253
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Twoje IP: 74.207.229.206
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