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goga, cmentarz żydowski, święto purim i zwy-
czaj barmicwa. Opisywali czym jest dany ob-
rzęd, kiedy się odbywa, czy w innych reli-
giach są podobne zwyczaje? Rysowali mace-
wę wraz z opisem symboli, jakie się na niej
znajdują - mówi Karolina Pluta, animatorka
warszawskiej Fundacji Ochrony Dziedzictwa
Żydowskiego.

Młodzież, która wzięta udziat w szkoleniu,
reprezentowała szkoły z Zawiercia i Szczeko-
cin. Kilka osób wzięło już udział w projektach
dotyczących propagowania kultury żydow-
skiej. - Zaraziliśmy się tematyką żydowską od
naszego profesora Mirosława Skrzypczyka.
kiedy przyszliśmy do liceum. Angażuje nas do
wielu projektów, organizuje wyktady, warszta-
ty. Teraz mamy większą świadomość, że na-
szą historię wspóttworzyli Żydzi. Ostatnio
przeprowadziliśmy wywiad z jedną z mieszka-
nek, która opowiedziała nam mnóstwo cieka-
wych rzeczy o Żydach, o ich relacjach z Pola-
kami. Jesteśmy bardziej świadomi i chcemy
naszą wiedzą dzielić się z rówieśnikami.
Chcemy zorganizować wyktady, warsztaty
i konkursy o tematyce żydowskiej, które za-

prezentujemy w szkole podstawowej - mówią
Katarzyna Zdrada i Paweł Wieczorek.

To już trzecia edycja programu „Przywróć-
my Pamięć", do której współorganizowania
został zaproszony zawierciański Zespót Szkot
im. X. Dunikowskiego.

- Od początku bierzemy udziat w progra-
mie. W ub.r. uczestniczyliśmy w spotkaniu,
jakie zostało zorganizowane w Częstochowie.
Tegoroczne, w Zawierciu, bardzo mnie pozy-
tywnie zaskoczyło. Były dobre pomysły, do-
bra grafika, zainteresowanie młodych ludzi,
którzy wykazali się już sporą wiedzą. Wiedza
połączona z entuzjazmem, to dobra podstawa
do tego, aby tą tematyką zarazić innych
i przekonać do działania. Przekazanie pod-
stawowej wiedzy to jest duży krok do przodu
w zrozumieniu kultury, historii, tradycji ży-
dowskiej - argumentuje Marcin Bergier, na-
uczyciel historii w ZS im. X. Dunikowskiego.
W maju 2008 r. wszystkie szkoły uczestniczą-
ce w programie zaprezentują efekty swoich
działań w Warszawie.
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