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PRZYWRÓĆMY PAMIĘĆ
Grupa młodzieŜy z Gimnazjum nr 2
we współpracy z Dąbrowskim Domem
Kultury, od lat opiekującym się Izbą
Pamięci śydów, realizuje program
Fundacji
Ochrony
Dziedzictwa
śydowskiego "Przywróćmy Pamięć". W
ramach do tej pory podjętych działań
był i trwa nadal cykl spotkań, podczas
których młodzi ludzie otwierali i
otwierają kolejne z siedmiu pieczęci
tajemnic wiedzy o kulturze i religii
"starszych braci w wierze". Pierwsza
pieczęć była formą gry terenowej na
dąbrowskim
kirkucie
(cmentarzu
Ŝydowskim),
która
wprowadziła
uczestników zajęć do tematyki związanej z rodowodem śydów (ze szczególnym
uwzględnieniem okoliczności i motywów ich pojawienia się w Polsce, a zwłaszcza na ziemi
tarnowskiej), językiem jidysz i śladami literackimi w kulturze polskiej na przestrzeni wieków.
Drugą pieczęć młodzi pasjonaci otwierali w Domu Modlitwy - Stiblu (Izba Pamięci śydów), pracując
metodą dramy nad tematem: "Kobieta i męŜczyzna w kulturze Ŝydowskiej". Plonem zajęć były twórcze
plakaty obrazujące efekt zderzenia poznanej wiedzy z własnymi obserwacjami i wyobraŜeniami o rolach
społecznych w europejskiej rodzinie i społeczeństwie współczesnym. Trzecia pieczęć dotyczyła "Bliźnich"
(m.in. znaczenia gminy Ŝydowskiej, dobroczynności w środowisku stetl - miasteczka galicyjskiego).
Oprócz otwierania pieczęci młodzi uczestnicy programu oglądają filmy na temat holocaustu ("Lista
Schindlera", "Pianista", "Korczak", "śycie jest piękne"), przygotowują się do wiosennej adopcji nagrobków
dąbrowskiego kirchołu (opieka nad grobami, troska o ich estetykę), opracowują przepisy koszernych
potraw, które degustować będzie moŜna podczas jednego z Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego,
obchodzonego w maju w stolicy Powiśla (24.05). Wtedy teŜ na plenerowej scenie ustawionej obok
synagogi, przed koncertem muzyki klezmerskiej gimnazjaliści zaprezentują inscenizację tradycyjnych
zaślubin, nawiązujących do tradycji Ŝydowskich obrzędów sprzed wieku. WaŜnym składnikiem programu
są teŜ zaplanowane juŜ spotkania ze świadkami tragicznych wydarzeń II wojny, pamiętającymi zarówno
fakty związane z przechowywaniem śydów w domach katolickich i tym sposobem ratowanie ich Ŝycia
podczas hitlerowskiej okupacji, jak i masowe zbrodnie Niemców na terenie powiatu dąbrowskiego,
których ofiarami byli śydzi.
Spotkania będą okazją do przeprowadzenia wywiadów ze świadkami historii. Młodzi gromadzą teŜ
materiały archiwalne (stare zdjęcia, dokumenty z dwudziestolecia międzywojennego i okresu II wojny
odnoszące się do obecności i losu społeczności Ŝydowskiej na terenie Ziemi Dąbrowskiej).
WaŜnym impulsem mobilizującym młodzieŜ jest perspektywa wiosennego wyjazdu do Warszawy na
finałowe prezentacje dokonań programu "Przywróćmy Pamięć" razem z rówieśnikami z innych miast i
miejscowości z całej Polski, na zaproszenie Fundacji Ochrony Dziedzictwa śydowskiego i moŜliwość
wymiany doświadczeń z koleŜankami i kolegami z innych szkół.
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dodano: 2009-01-24

powrót...
-> komentarze - zbiór zasad

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Internautów. Redakcja "Nowego Kuriera Dąbrowskiego" nie
ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
JeŜeli którykolwiek z komentarzy łamie regulamin - zawiadom nas o tym.
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