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Trwa przywracanie pamięci
Na zajęciach pozalekcyjnych w Gimnazjum ZSP Nr 1 w Ustrzykach D.
realizowany jest projekt „Przywróćmy pamięć". Jego celem jest po-
znanie wielokulturowej historii miasta. Udział w projekcie to nie tylko
odkrywanie śladów przeszłości, ale także odkrywanie w sobie posta-
wy otwartości i tolerancji oraz szacunku dla ludzi innych kultur i religii.

Do tej pory uczniowie wraz z inicja-
torką udziału w projekcie Edytą Gulą
współpracowali z Ustrzyckim Stowa-
rzyszeniem Turystycznym „Bieszcza-
dy", zajmowali się porządkowaniem
cmentarza żydowskiego. Młodzież
uczestniczyła także w inwentaryza-
cji macew, których na ustrzyckim kir-

kucie jest ok. 300.
Wcześniej Andrzej Szczerbicki

przeprowadził wykład z prezentacją
multimedialnąnt. symboliki nagrobków
żydowskich. Uczniowie brali udział w
otwarciu szlaku, pomagali przy usta-
wianiu tablicy i otwarciu wystawy.
Wraz z opiekunką uczestniczyli w Kro-

śnie i Lublinie w szkoleniach dla
uczniów i nauczycieli, organizowa-
nych przez Fundację Ochrony Dzie-
dzictwa Żydowskiego.

W listopadzie w Powiatowej i Miej-
skiej Bibliotece Publicznej zorganizo-
wano wystawę „Ściana Płaczu". Wy-
stawiono na niej 24 fotogramy spro-
wadzone z Ambasady Izraela w Pol-
sce. Ich autorką jest wybitna fotogra-
ficzka izraelska Michał Ronnen Safdie.
Zdjęcia ukazują ludzi pod Ścianą Pła-
czu. Są to modlący się Żydzi oraz tu-
ryści różnych wyznań i narodowości.

Swoje prace fotograficzne, przed-
stawiające ustrzycki kirkut, prezentują
także absolwentki ustrzyckiego ZSP nr
1 Żaneta i Żanna Zacharjasiewicz.
Obecnie są uczennicami Zespołu Szkół
Plastycznych w Jarosławiu, ale nadal
emocjonalnie związane są ze swoją
dawną szkołą i z projektem „Przywróć-
my pamięć".

E. Gula i młodzież biorąca udział w
projekcie „Przywróćmy pamięć" pla-
nują jeszcze wiele ciekawych przed-
sięwzięć m.in. dalszą opiekę nad cmen-
tarzem żydowskim, zorganizowanie
trasy „Śladami żydowskich zabytków"
oraz tygodnia kultury żydowskiej w
szkole, współpracę z Muzeum Miej-
scem Pamięci Narodowej w Bełżcu,
wywiady z mieszkańcami nt. historii
społeczności żydowskiej Ustrzyk Dol-
nych.
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