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Dąbrowa sztet
> Młode pokolenie mieszkańców stolicy Powiśla pielęgnuje
pamięć o żydowskiej społeczności miasta

astolatki z Dąbrowy
Tarnowskiej mają
zamiar „zaadopto-
wać" przynajmniej

część nagrobków na żydow-
skim cmentarzu w mieście. To
tylko jeden z pomysłów,
na jakie zdecydowali się dzięki
akcji „Dąbrowa Sztetl".

Około połowę przedwojen-
nych mieszkańców Dąbrowy
Tarnowskiej stanowili Żydzi.
Po wojnie została ich tylko
garstka. W 1995 roku zmarł
Samuel Roth, ostatni w mieś-
cie pobożny Żyd, opiekun
cmentarza i modlitewnej
salki. W miejscu tej ostatniej
mieści się dziś Izba Pamięci
Żydów. Pamięć o tej społecz-
ności jest w mieście systema-
tycznie kultywowana. Od kil-
ku lat młodzież bierze udział
w „Dniach Pamięci o Holo-
cauście", niedawno zajęto się
ratowaniem przed ruiną daw-
nej synagogi.

„Dąbrowa Sztetl" to kolejny
pomysł na przełamywanie
negatywnych stereotypów
w relacjach polsko-żydow-
skich. W tych dniach mło-

« Szczególny nacisk
położymy na to, co
łączy, a nie dzieli obie
tradycje - judaistycz-
ną i chrześcijańską.»

Gimnazjaliści postanowili, że zostaną opiekunami zaniedbanych nagrobków na dąbrowskim kirchole

dzież „zaadoptuje" zaniedba-
ne nagrobki na żydowskim
cmentarzu, które poddane
zostaną zabiegom pielęgna-
cyjnym. Kolejne pomysły to
zbieranie archiwaliów doty-
czących Żydów w Dąbrowie
i regionie. Powstawać będą
inscenizacje inspirowane kul-
turą żydowską. Pomyślano
nawet o przygotowywaniu
tradycyjnych potraw kuchni
żydowskiej i organizowaniu
degustacji koszernych specja-
łów. - Szczególny nacisk poło-
żony zostanie na to, co łączy,

a nie dzieli obie tradycje: juda-
istyczną i chrześcijańską -
wyjaśnia Paweł Chojnowski,
kustosz Izby Pamięci Żydów.

Projekt dąbrowski realizo-
wany jest w ramach ogólno-
polskiego programu edukacyj-
nego „Przywróćmy pamięć",
zainicjowanego przez Funda-
cję Ochrony Dziedzictwa
Żydowskiego. Przystąpiło
do niego Gimnazjum nr 2
w Dąbrowie Tarnowskiej, we
współpracy z Dąbrowskim
Domem Kultury. Inauguracja
miała miejsce podczas space-

ru po kirchole. Dzięki prze-
wodnikowi gimnazjaliści
poznali rodowód narodu
żydowskiego i okoliczności
pojawienia się przedstawicieli
tej społeczności w Dąbrowie
Tarnowskiej. Relacje z kolej-
nych etapów projektu
zamieszczane będą regularnie
na stronach internetowych
szkoły oraz DDK. W żydow-
skie akcenty obfitować będą
kwietniowe Dni Pamięci
o Holocauście oraz Małopol-
skie Dni Dziedzictwa Kulturo-
wego w Dąbrowie.
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