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KALENDARIUM WYDARZEŃ   

Prezentacja finałowa VI edycji programu edukacyjnego 
"Przywróćmy Pamięć" 
13 czerwca 2011   

13 czerwca 2011 r. w synagodze im. NoŜyków w Warszawie odbyła się finałowa prezentacja VI edycji 
programu edukacyjnego "Przywróćmy Pamięć" organizowanego przez Fundację Ochrony Dziedzictwa 
śydowskiego pod patronatem Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania. 

Uczestników konkursu – młodzieŜ szkolną, nauczycieli i ekspertów opiekujących się projektami oraz honorowych gości powitali 
Monika Krawczyk, Dyrektor Fundacji Ochrony Dziedzictwa śydowskiego oraz Piotr Kadlčik, Przewodniczący Gminy 
Wyznaniowej śydowskiej w Warszawie. 

ElŜbieta Radziszewska, Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania, w swoim wystąpieniu podkreśliła, Ŝe dzięki takim 
programom jak organizowany od sześciu lat w całej Polsce projekt „Przywróćmy Pamięć” wielokulturowa toŜsamość polskich 
miast i miasteczek odsłania się przed młodzieŜą i na całe Ŝycie kształtuje młodych ludzi jako osoby świadome swojej tradycji, 
otwarte na róŜnorodność i korzyści z niej płynące. Minister Radziszewska przywołała przykłady z Ŝycia codziennego, między 
innymi tradycje kulinarne, które wciąŜ są wspólnych dziedzictwem Polaków i śydów. Podziękowała Fundacji Ochrony 
Dziedzictwa śydowskiego oraz uczestnikom konkursu za aktywność, która „nie tylko ocala od zapomnienia wspólną historię 
Polaków i śydów, ale uczy szacunku dla róŜnorodności i tolerancji i z optymizmem kaŜe myśleć o przyszłości kształtowanej 
przez młodzieŜ taką jak uczestnicy konkursu”. 

   

Lee Feinstein, Ambasador USA w Polsce przenikanie się kultur poprzez całe dzieje Polski określił jako wielki dar, którego 
doświadczał i doświadcza nasz kraj. Podkreślił znaczenie takich działań jak projekty prezentowane w ramach konkursu 
„Przywróćmy Pamięć”, które pozwalają odnajdować często zapomniane ślady tego współistnienia i przenikania się kultur. 

Nadav Eshcar, Zastępca Ambasadora Izraela , podobnie jak Lee Feinstein nawiązał do ponad tysiącletniej historii Polski, która 
jest w duŜej mierze wspólną historią Polaków i śydów. „Własnymi rękami odtwarzacie przeszłość i tworzycie historię Polski”, 
zwrócił się do młodzieŜy uczestniczącej w konkursie, „dzięki temu unikniemy sytuacji, iŜ nikt nie będzie mógł przypominać o 
historii, bo nikt nie będzie jej pamiętał”. 

David Peleg, były ambasador Izraela w Polsce, wyraził satysfakcję wynikającą z faktu, Ŝe obecnie, między innymi dzięki 
projektom takim jak „Przywróćmy Pamięć”, nie tylko stosunki pomiędzy państwami Polska i Izrael są bardzo dobre, takŜe w 
relacjach pomiędzy narodami widać ogromny postęp. 

Na zakończenie części oficjalnej Monika Krawczyk, Dyrektor fundacji Ochrony Dziedzictwa śydowskiego, odznaczona została 
medalem „Powstanie w Getcie Warszawskim”,  przyznanym przez Stowarzyszenie śydów Kombatantów i Poszkodowanych w II 
Wojnie Światowej. 

Poza częścią oficjalną uczestnicy gali mieli takŜe moŜliwość obejrzenia prezentacji szkół uczestniczących w projekcie. 
Zorganizowano teŜ spacer po dawnym Getcie Warszawskim z historykiem Janem Jagielskim z śydowskiego Instytutu 
Historycznego oraz warsztaty alfabetu hebrajskiego i tańca Ŝydowskiego. 

Zobacz galerię zdjęć z uroczystości. 
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