
TAI Press 070297924301 Gazeta Wyborcza - Radom z dnia 2007-02-01

PROJEKT „JESTEM"

HISTORIA I TOLERANCJA
Kiedyś na ul. Kilińskiego była szkoła żydowska. Teraz na tej samej ulicy jest VILO.
Licealiści nawiązali kontakt z dawnymi uczniami i od nich uczą się o dawnym Radomiu
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Leon Feldman

Ukończył Gimnazjum Koedukacyjne Towarzystw
"Przyjaciół Wiedzy".

Maturą zdał w 1937 r.
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Wspomnienia o nauczycielach l uczniach dawnej szkoły żydowskiej można
znaleźć na stronie www.gimnazjum.webslte.pl

RENATA METZGER

••
Fbmysłodawcami projektu „Jestem"
są nauczyciele VI LO - polonistaZbi-
gniew Wieczorek i historyczka Iwo-
na Grześkiewicz. Wciągajądo niego
kolejne roczniki uczniów, innych na-
uczycieli. - Naszą szkolę od miej sca,
gdzie w dwudziestoleciu międzywo-
jennym była szkoła żydowska, Szko-
ła Towarzystwa Przyjaciół Wiedzy,
dzieli kilkadziesiąt metrów. Okazu-
je sięjednak, że o tamtej placówce
dziś już nikt nie pamięta. A przecież
miała ona swoich uczniów, nauczy-
cieli, a każdy z nich swoją historię.
Uznaliśmy, że przypominając ich lo-
sy, pokażemy naszym uczniom hi-
storię żydowskiego Radomia, na-
uczymy tolerancji - tłumaczy ideę
projektu Zbigniew Wieczorek.

Prace ruszyły już dwa lata temu.
Wtedy nauczyciele spotkali się z Cha-
imem Kinclerem, szefem organizacji
skupiającej wlzraelu dawnych miesz-
kańców Radomia. On sam nie jest
wprawdzie absolwentem dawnej szko-
ły żydowskiej,ale wskazał kilkujej ab-
solwentów. - Niektórzy są już starzy
i schorowani, inni nie chcą wracać pa-
mięcią do tamtych lat,bopodczasoku-
pacji stracili w Radomiu bliskich. Kil-
ku jednak nawiązało z nami kontakt
- mówi Iwona Grześkiewicz. Wspom-
nieniao niektórych nauczycielach! ucz-
niach spisała Leonia Singer, obecnie
mieszkanka Jerozolimy. Część z nich
odczytano w ubiegłym roku na dzie-
dzińcu dawnej szkoły żydowskiej. Moż-
naje znaleźć także na specjalnie przy-
gotowanej stronie: www.gimna-
zjum.website.pl.

Radomscy licealiści na dziedzińcu dawnej szkoły żydowskiej

Uczestnicy projektu „Jestem" posta-
nowili, że dniem, w którym będą przy-
pominać o szkole i żydowskich miesz-
kańcach Radomia, zostanie 19 kwietnia,
data powstania w warszawskim getcie.
Wtymrbku zamierzająwtedy również
odwiedzić dawną szkolę. - Przypomni-
myjej historię, zaprosimy władze mia-
stai uczniówinnych szkół - mówi Grześ-
kiewicz. Uczniowieprzygotujątakże wy-
stawę o szkole. Będzie też sesja nauko-
wa, naktórej referatywygłoszą radom-
scy historycy. - Zaprosiliśmy jako gościa
honorowego dawnego ambasadora Iz-
raelawPolsce SzewachaWeissa. Nieste-
ty, pani Singer jest chora, nie może tak
daleko podróżować, ale przyjazd obie-
cał inny absolwent-Jakub Zystónd - opo-
wiada Wieczorek

Zyskind zdał maturę w 1939 r.
Chciał studiować stomatologię, ale

wybuchła wojna. Udało mu sieją prze-
żyć, ukrywając się w m.in. Warsza-
wie. Studia na wymarzonym kierun-
ku skończył po 1945 r. Obecnie miesz-
ka w Izraelu, ale chętnie odwiedza
Polskę.

„Prosimy wszystkich, którzy dys-
ponują wiedzą oraz posiadaj ą pamiąt-
ki i dokumenty związane z Gimnazj um
Towarzystwa Przyjaciół Wiedzy, a tak-
że zżyciem i śmiercią nauczycieli czy
uczniów tej Szkoły, o kontakt zprowa-
dzącymi proj ekt.

Strona ta to otwarte archiwum na-
szej pracy nad rekonstrukcją Szkoły
Żydowskiej oraz pracy nad budowa-
niem świadomości wolnej od stereo-
typów krzywdzących Polakowi Ży-
dów" - czytamy na stronie, o

renata.metzger@iodom.agora.pl
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