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Hufiec Pracy na finale VI edycji 'Przywróćmy 
pamięć' 

 

Środowiskowy Hufiec Pracy w Opolu na finale VI edycji „Przywróćmy pamięć” 
Adrian Nowak otrzymuje dyplom i gratulacje z rąk Pani Minister Radziszewskiej
Autor zdjęcia: RobertM 

13 czerwca 2011 roku delegacja m łodzieży ze Środowiskowego Hufca Pracy w 

Opolu, realizująca interkulturowy projekt „By czas nie zaćmił i niepamięć” 
uczestniczyła w uroczystym zakończeniu VI edycji programu „Przywróćmy pamięć” 
pod patronatem Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. 

Fina łowa uroczystość odbyła się w Synagodze im. Rywki i Zalmana Nożyków, przepięknie 

odrestaurowanej i jedynej zachowanej z wojennych zniszczeń.  

 

Młodzież po przybyciu i rejestracji grup mogła zobaczyć fragment przedwojennej Warszawy w 

postaci pozosta łości ulicy Próżnej w dawnej dzielnicy żydowskiej. Mimo upływu lat od 

wydarzeń okupacyjnych czasów nadal czuje się klimat smutku i niepokoju. Po zwiedzaniu 

oraz pysznym obiedzie opolska grupa zaprezentowa ła swoje stoisko na którym przedstawiła 

efekty ca łorocznej pracy w projekcie.  

 

Uroczyste podsumowanie VI edycji programu rozpoczęła Pani dyr. Monika Krawczyk, która 

podziękowała wszystkim uczestnikom spotkania za wk ład w przywracanie pamięci o polskich 

Żydach.  

 

Podobne życzenia i podziękowania składali: Ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki Lee 

A.Feinstein, by ły ambasador Izraela w Polsce Dawid Peleg, Przewodniczący Gminy 

Żydowskiej Warszawskiej Piotr Kadlčk, Pani Minister Sekretarz Stanu Elżbieta Radziszewska, 

Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, która również patronowa ła spotkaniu, 

Tomasz Miedziński Przewodniczący Stowarzyszenia Żydów Kombatantów i Poszkodowanych 

w II wojnie światowej oraz wiele znamienitych osobistości. 

 

Poszczególne reprezentacje szkół, w tym Środowiskowy Hufiec Pracy w Opolu otrzymały 

dyplomy oraz pakiet książek o tematyce żydowskiej. Po zakończeniu oficjalnych uroczystości 

odbyły się prezentacje stoisk poszczególnych szkół.  
 

Efekty prac uczestników podziwiali nie tylko przedstawiciele Żydowskiego Instytutu 

Historycznego w osobach pani dr Eleonora Bergman oraz pana Jana Jagielskiego ale także 

Pani Radziszewska oraz Ambasador Stanów Zjednoczonych USA, którzy dokonali 

okolicznościowych wpisów na otrzymanym przez nasz hufiec dyplomie. 

 

Dodatkowo młodzież wzięła udział w warsztatach języka hebrajskiego na których pozna ła 

podstawy alfabetu oraz uczyła się zapisywać swoje imiona po hebrajsku. Nie było to łatwe... 

 

Mimo że był to nasz debiut zarówno w realizacji tematyki żydowskiej jak i udzia łu w projekcie 

to z dumą możemy przyznać, że zostaliśmy zauważeni i bardzo dobrze przyjęci, a takie 

wsparcie pozwoli nam kontynuować nasze działania w przywracaniu pamięci. 
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Hufiec Pracy na finale VI edycji 'Przywróćmy 
pamięć' 

 

Środowiskowy Hufiec Pracy w Opolu na finale VI edycji „Przywróćmy pamięć” 
Adrian Nowak otrzymuje dyplom i gratulacje z rąk Pani Minister Radziszewskiej
Autor zdjęcia: RobertM 

13 czerwca 2011 roku delegacja m łodzieży ze Środowiskowego Hufca Pracy w 

Opolu, realizująca interkulturowy projekt „By czas nie zaćmił i niepamięć” 
uczestniczyła w uroczystym zakończeniu VI edycji programu „Przywróćmy pamięć” 
pod patronatem Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. 

Fina łowa uroczystość odbyła się w Synagodze im. Rywki i Zalmana Nożyków, przepięknie 

odrestaurowanej i jedynej zachowanej z wojennych zniszczeń.  

 

Młodzież po przybyciu i rejestracji grup mogła zobaczyć fragment przedwojennej Warszawy w 

postaci pozosta łości ulicy Próżnej w dawnej dzielnicy żydowskiej. Mimo upływu lat od 

wydarzeń okupacyjnych czasów nadal czuje się klimat smutku i niepokoju. Po zwiedzaniu 

oraz pysznym obiedzie opolska grupa zaprezentowa ła swoje stoisko na którym przedstawiła 

efekty ca łorocznej pracy w projekcie.  

 

Uroczyste podsumowanie VI edycji programu rozpoczęła Pani dyr. Monika Krawczyk, która 

podziękowała wszystkim uczestnikom spotkania za wk ład w przywracanie pamięci o polskich 

Żydach.  

 

Podobne życzenia i podziękowania składali: Ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki Lee 

A.Feinstein, by ły ambasador Izraela w Polsce Dawid Peleg, Przewodniczący Gminy 

Żydowskiej Warszawskiej Piotr Kadlčk, Pani Minister Sekretarz Stanu Elżbieta Radziszewska, 

Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, która również patronowa ła spotkaniu, 

Tomasz Miedziński Przewodniczący Stowarzyszenia Żydów Kombatantów i Poszkodowanych 

w II wojnie światowej oraz wiele znamienitych osobistości. 

 

Poszczególne reprezentacje szkół, w tym Środowiskowy Hufiec Pracy w Opolu otrzymały 

dyplomy oraz pakiet książek o tematyce żydowskiej. Po zakończeniu oficjalnych uroczystości 

odbyły się prezentacje stoisk poszczególnych szkół.  
 

Efekty prac uczestników podziwiali nie tylko przedstawiciele Żydowskiego Instytutu 

Historycznego w osobach pani dr Eleonora Bergman oraz pana Jana Jagielskiego ale także 

Pani Radziszewska oraz Ambasador Stanów Zjednoczonych USA, którzy dokonali 

okolicznościowych wpisów na otrzymanym przez nasz hufiec dyplomie. 

 

Dodatkowo młodzież wzięła udział w warsztatach języka hebrajskiego na których pozna ła 

podstawy alfabetu oraz uczyła się zapisywać swoje imiona po hebrajsku. Nie było to łatwe... 

 

Mimo że był to nasz debiut zarówno w realizacji tematyki żydowskiej jak i udzia łu w projekcie 

to z dumą możemy przyznać, że zostaliśmy zauważeni i bardzo dobrze przyjęci, a takie 

wsparcie pozwoli nam kontynuować nasze działania w przywracaniu pamięci. 

 

Robert Mielcarek 
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