
przy-
wróć-
my angażuje młodzież w poznawanie 

lokalnego wielokulturowego dziedzictwa 
i przywracanie społecznościom lokalnym 
pamięci o nim. Wierzymy, że młodzi 
ludzie, odkrywając lokalną historię, 
lepiej zrozumieją siebie i różnorodność 
otaczającego ich świata. 

program edukacyjny 
„Przywróćmy Pamięć”



Uczniowie w programie:

ODKRYWAJĄ WIELOKULTUROWĄ
HISTORIĘ MIEJSCOWOŚCI

[zbierają opowieści od starszych, szperają w archiwach,
czytają książki, zbierają fotografie]

POZNAJĄ TRADYCJĘ I KULTURĘ ŻYDOWSKĄ

[święta żydowskie, losy polskich Żydów, życie
w przedwojennych miasteczkach, wartości uniwersalne]

OPIEKUJĄ SIĘ CMENTARZEM ŻYDOWSKIM

[dokumentują, sprzątają, fotografują]

PRZYWRACAJĄ PAMIĘĆ O WIELOKULTUROWYM DZIEDZICTWIE

[wydają ulotki, zapraszają mieszkańców na przedstawienie, prezentują prace 
plastyczne, oprowadzają innych po zabytkach]



W szkole prezentowana jest gazetka 
ścienna o tematyce żydowskiej, a jej
twórcy współpracują z lokalną gazetą,
by na jej łamach umieszczać informacje
o dawnych mieszkańcach Byczyny i okolic.
[Zespół  Szkół  BYCZYNA]

Uczniowie zdobyli sadzonki drzewek, którymi 
obsadzili granice lokalnego cmentarza 
żydowskiego. Dzięki temu granice cmentarza 
stały się czytelne, a efekty pracy uczniów
będą widoczne jeszcze przez wiele lat.
[Gimnazjum Publ iczne BARCIN]

Licealiści poznają zagadnienia związane 
z kulturą i tradycją żydowską na lekcjach 
geografii. Przygotowali również zajęcia
o kulturze żydowskiej dla młodszych 
kolegów z pobliskiej szkoły. [Zespół  Szkół  
Ekologicznych i  Agrobiznesu PRZEMYŚL]

Uczniowie przeprowadzili wywiady
z mieszkańcami Izbicy pamiętającymi czasy 
wojny. Stworzyli przewodniki po Izbicy 
– „Miejsca, które trzeba odwiedzić w okolicy”. 
Wyreżyserowali widowisko dotyczące 
najważniejszych obyczajów żydowskich. 
[Zespół  Szkół  IZBICA]

Uczniowie rozpoczęli współpracę
z rabinem; jej celem jest zlokalizowanie
oraz oznaczenie i upamiętnienie dwóch
mogił zbiorowych z czasów II wojny 
światowej. [Publ iczne Gimnazjum Nr 1
im.  Przemysława Inglota  LUBACZÓW ]



pa-
mięć

Więcej informacji na temat projektów 
realizowanych przez uczniów 
prezentujemy na stronie internetowej:

www.fodz.pl 

Zgłoszenia do programu:
www.fodz.pl, pamiec@fodz.pl
tel. (+48 22) 436 60 00
faks (+48 22) 436 06 58

Program wspierają:
Ambasada Królestwa Niderlandów  
Fundacja Bankowa im. L. Kronenberga
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Program Operacyjny „Patriotyzm Jutra”

Patriotyzm Jutra

organizator sponsorzy


