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Jedni uczniowie prezentowali ekranach laptopów wywiady z mieszkańcami swoich małych
miasteczek. Inni pokazywali modele getta w Kielcach, opracowaną przez siebie Ŝydowską
ksiąŜkę kucharską czy strój Ŝydowskiej panny młodej.
Nauczyciele i uczniowie z 32 szkół z całej Polski spotkali się wczoraj w warszawskiej synagodze NoŜyków na finałowej
prezentacji programu edukacyjnego "Przywróćmy Pamięć".
- Przyjechaliśmy z Orlej na Podlasiu. U nas przed wojną ponad 70 proc. mieszkańców stanowili śydzi. Pozostał po nich
cmentarz i synagoga - opowiadała nauczycielka Anna Borszczewska. W programie uczestniczyło 11 jej uczniów. Skupili
się na wywiadach z najstarszymi mieszkańcami miasteczka, którzy opowiadają, jak wyglądało przed zagładą
społeczności Ŝydowskiej. - Z tych rozmów powstało siedem filmów dokumentalnych pod wspólnym tytułem "Oni byli
naszymi sąsiadami" - mówi nauczycielka.
- To juŜ czwarta edycja naszego programu. Tym razem uczestniczyło w nim aŜ 180 szkół i ponad 2,5 tys. uczniów.
Niestety, nie wszyscy dojechali. Nie ma wśród nich takŜe szkół warszawskich, bo uznaliśmy, Ŝe chcemy docierać do
ośrodków mniejszych, gdzie dzieci nie mają tak wielkich moŜliwości edukacyjnych - mówi Monika Krawczyk, dyrektor
fundacji Ochrony Dziedzictwa śydowskiego, głównego organizatora programu.
Dzieci częstowały Ŝydowskimi wypiekami, opowiadały o historii swych miejscowości. - U nas w Cieszkowicach pod
Rawiczem rodzina Przeniosłów aŜ do wyzwolenia ukrywała w stodole rodzinę Ŝydowską. NaraŜali swoje Ŝycie podkreślały Klaudia Rutkowska, Sara Miętek i Paulina Mysior. Z kolei Joanna Łukaszek i Angelika CiŜyńska z
gimnazjum nr 2 w Kielcach opowiadały o tradycyjnym, Ŝydowskim obrzędzie zaślubin.
- Takie programy będą procentować w przyszłości. KaŜdy z nas moŜe zadać sobie pytanie, co moŜe zrobić, by
przełamywać stereotypy o śydach wśród Polaków i o Polakach wśród śydów - zachęcał Alon Simhayoff z ambasady
Izraela.
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