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Zaczęła się kolejna edycja programu "Przywróćmy pamięć". Już od kilku lat biorą w nim 

udział uczniowie z Radomia i regionu  

 
 

W ubiegłym roku młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szydłowcu uczestnicząca w programie "Przywróćmy 
pamięć" sprzątała cmentarz żydowski 
 

Program "Przywróćmy pamięć" Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego to projekt edukacyjny 
skierowany do młodzieży. Główną ideą programu jest zainteresowanie młodych ludzi lokalnymi 
społecznościami żyjącymi przed laty na danym terenie. Ślady obecności mniejszości narodowych, 
m.in. żydowskiej, to przede wszystkim obiekty sakralne, budynki publiczne oraz cmentarze. Często 
w ramach programu młodzież opiekuje się tymi obiektami. 
 
- Co roku organizujemy w szkole konkurs. Uczniowie piszą wiersze, eseje na temat historii 
związanej z kulturą żydowską. Przeprowadzają wywiady z mieszkańcami Iłży, którzy obcowali na co 
dzień z przedwojenną ludnością żydowską. Barbara Sontz mieszkająca kiedyś w naszym mieście, a 
obecnie w Nowym Jorku, funduje nagrody dla uczniów biorących udział w konkursie - mówi Cezary 
Ziembicki, dyrektor iłżeckiego liceum. - Najlepsze prace (napisane w języku angielskim i polskim) 
zostaną przekazane do właśnie budowanego w Warszawie Muzeum Historii Żydów Polskich - dodaje 
Ziembicki. 
 
W tym roku do programu przystąpiła również szkoła z Przytyka. - Mamy u nas perełkę w postaci 
cmentarza żydowskiego. Wkrótce dzieci będą go porządkować. Dopilnujemy postawienia na 
cmentarzu tablic informacyjnych. Żydzi stanowili przed wojną znaczą część tutejszej społeczności, 
dlatego między innymi zdecydowaliśmy się wziąć udział w programie - mówi Marta Rdzanek, 



nauczycielka z przytyckiego gimnazjum.  
 
Ciekawy projekt realizowany jest w Zespole Szkół Spożywczych i Hotelarskich. Młodzież biorąca 
udział w programie wyszukuje przepisy kuchni żydowskiej i sama gotuje koszerne potrawy. - Nasza 
młodzież raczej nie lubi suchych faktów, to do nich nie trafia - mówi Barbara Kotwa, nauczycielka 
historii i języka polskiego w szkole. - Uczniowie wolą spotkać się z naocznymi świadkami wydarzeń 
sprzed lat. Wtedy wykazują dużo większe zainteresowanie - dodaje Kotwa. 
 
Więcej informacji na temat programu można uzyskać pod adresem www.pamiec.fodz.pl. 
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