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Oni będą pamiętać
Uczniowie biorą udział w programie „Przywróćmy pamięć"
•• W Lubaczowie pomagali znaleźć
w polu mogiły, w których zostali po-
chowani Żydzi z tamtejszego getta.
- Jakiś czas temu do Lubaczowa przy-
jechał z Nowego Jorku naczelny ra-
bin Galicji Edgar Gluck. Szukał zbio-
rowych grobów, w których pocho-
wano lubaczowskich Żydów po lik-
widacji getta. Mówiło się, że mogą
się one znajdować na tzw. Plebań-
skim Polu pod Dachnowem. Zaczę-
liśmy więc z uczniami ustalać miej-
sce tych masowych grobów. Dzieci
szukały świadków tych wydarzeń,
potem odbyła się wizja lokalna - opo-
wiada Zenon Swatek, nauczyciel hi-
storii w Gimnazjum nr l w Lubaczo-
wie.

Poszukiwanie mogił odbywało
się we współpracy z rabinem Glu-
ckiem, który w ubiegłym roku ściąg-
nął do Lubaczowa radiestetę z Lon-
dynu. W trakcie poszukiwań użyto
również specjalnego radaru, który
umożliwia archeologom sprawdze-
nie, co kryje się pod ziemią, bez ko-
nieczności kopania. - Natrafiliśmy
na wykopy, które mogły być groba-
mi. Udało nam się ustalić, że zwło-
ki z tych mogił zostały ekshumowa-
ne w 1948 roku i przeniesione na
cmentarz żydowski w Zamościu.
Nie można jednak wykluczyć, że
w ziemi jeszcze spoczywają jakieś

szczątki. Dlatego wspólnie z rabinem
Gluckiem przygotowujemy projekt
wybudowania pomnika upamiętnia-
jącego lubaczowskich Żydów - doda-
je Swatek.

Gimnazjaliści zorganizowali też
w szkole kilka tradycyjnych żydow-
skich uroczystości. Było święto Cha-
nuki i szabat z tradycyjnymi potrawa-
mi.

W taki sposób uczniowie z Luba-
czowa uczestniczą w programie „Przy-
wróćmy pamięć" zorganizowanym
przez Fundację Ochrony Dziedzictwa
Żydowskiego. Biorąwnim udział gim-
nazja i szkoły ponadgimnazjalne, aje-
go celemjest przybliżenie młodzieży
kultury i historii polskich Żydów. Do
udziału w programie zgłosiło się po-
nad 60 szkół z całej Polski. Na Podkar-
paciu żydowskich pamiątek szukają
uczniowie z Jasła, Krosna, Przemyśla,
Ustrzyk Dolnych, Birczy, Dębicy, Lu-
baczowa i Iwierzyc. Zbierają informa-
cje i dokumenty związane z obecno-
ściąŻydówwichmiejscowościi regio-
nie, przeprowadzają wywiady ze star-
szymi mieszkańcami, fotografują i opi-
sują zachowane zabytki. Porządkują
żydowskie cmentarze.

- Chcemy nie tylko uporządkować
cmentarz, ale również dowiedzieć
się czegoś więcej o ludziach, którzy
zostali tam pochowani. Będziemy

więc specjalną metodą kopiować na-
pisy z nagrobków i przekażemyje ko-
muś, kto zna hebrajski - mówi Moni-
ka Bodnar. dyrektor Gimnazjum nr l
w Birczy i równocześnie nauczyciel
historii. Dzieci z tej miejscowości już
przepytały wielu mieszkańców wsi
i okolic o birczańskich Żydów, chcą
zorganizować Dzień Pamięci Holo-
caustu.

W Dębicy powstał multimedialny
projekt o przedwojennych losach mia-
sta. Uczniowie z Ustrzyk Dolnych upo-
rządkowali kirkut, wyznaczyli do nie-
go nową drogę i ustawili trójjęzyczną
tablicę informacyjną. Przygotowują
również trasę „Śladami żydowskich
zabytków".

Wszyscy pokażą swój dorobek
w trakcie ogólnopolskiej prezenta-
cji, podczas której zaproszeni eks-
perci zajmujący się tematyką wielo-
kulturowości będą oglądać projek-
ty uczniów. - Dla uczestników pro-
gramu „Przywróćmy pamięć" jest
to też znakomita okazji do promocji
swoich szkól i miejscowości - mówi
przedstawiciele Fundacji. W tym ro-
ku Fundacja Ochrony Dziedzictwa
Żydowskiego planuje zorganizować
spotkanie w niedzielę 13 maja 2007
roku w synagodze Nożyków w War-
szawie. O
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