Warszawa: finałowa prezentacja programu
,,Przywróćmy Pamięć"
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Spacer z przewodnikiem po terenie dawnego getta warszawskiego, prezentacja projektów
realizowanych w ciągu ostatniego roku w szkołach Polski północno - zachodniej i warsztaty
tańca izraelskiego - to główne elementy programu finałowej prezentacji projektu
,,Przywróćmy Pamięć", która odbyła się 1 czerwca w synagodze im. Nożyków w Warszawie.
Druga część prezentacji odbędzie się w niedziele, 8 czerwca, w Lublinie.
W tegorocznej, organizowanej już po raz trzeci edycji programu ,,Przywróćmy Pamięć"
wzięła udział rekordowa liczba 145 szkół z całej Polski. Z tego względu organizatorzy z
Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego zdecydowali się podzielić finałową prezentację
na dwie części. Pierwsza - dla Polski północno-zachodniej odbyła się 1 czerwca w
Warszawie. Przyjechało 200 osób, z 35 szkół.
,,Uczniowie prezentowali efekty swoich całorocznych działań na rzecz przywracania pamięci
o wielokulturowej przeszłości Polski. Podczas targów projektów można było zobaczyć
zrobione przez nich zdjęcia zabytków kultury żydowskiej, czy fotorelacje z konkursów i
wydarzeń artystycznych organizowanych w szkołach. Uczniowie mogli też porozmawiać z
ekspertami kultury żydowskiej, podzielić się wrażeniami z całorocznej pracy z uczestnikami z
innych miejscowości i wziąć udział w warsztatach tańca izraelskiego" - powiedziała Agata
Tomaszewska, kordynator programu.
Jak podkreśla Tomaszewska, projekty mają najróżniejszy charakter. ,,Szkoła w Chełmży w
województwie kujawsko - pomorskim zdecydowała się na przeprowadzenie wywiadów ze
świadkami historii. Uczniowie upamiętnili też miejsce położonego niedaleko dawnego obozu
dla Żydówek. Uczniowie z Jasła już od 2 lat opiekują się cmentarzem żydowskim w swojej
miejscowości. Z kolei uczniowie z miejscowości Miedzno w województwie mazowieckim
zastosowali metodę edukacji rówieśniczej, opowiadając o kulturze żydowskiej swoim
rówieśnikom" - zaznacza koordynator projektu.
Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń do programu, tegoroczna prezentacja finałowa
podzielona została na dwa etapy. Drugi, dla szkół z województw Polski południowo wschodniej odbędzie się 8 czerwca w Lublinie. Spodziewani są przedstawiciele 36 szkół.
Program ,,Przywróćmy Pamięć" działa od 3 lat w całej Polsce. ,,Co roku przystępuje do niego
coraz więcej szkół, w zasadzie co roku dwukrotnie wzrasta ich liczba." - informuje Agata
Tomaszewska. Program skierowany jest do szkół ponadpodstawowych oraz do ośrodków
kultury i lokalnych organizacji pozarządowych. Angażuje uczniów na rzecz poznania
wielokulturowej przeszłości swojej miejscowości. ,,Stawiamy też duży nacisk na to, by
wiedzę, która uczniowie posiądą podczas realizacji programu przekazywali innym

mieszkańcom swoich miast i miasteczek" - podkreśla koordynator programu.
Organizatorem programu jest Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.

