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 PONIEDZIAŁEK, 19 CZERWCA 2006  
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POGODA W REGIONIE

temp. 25°C, ciśn. 1003 hPa  

Mapki -------> 6Mapki ------->

NOTOWANIA

Indeksy i Waluty
14:00 19-06-2006

WIG 20  2.583,34
MIDWIG  2.505,57
WIG  36.649,99

EUR  4,0414 PLN
USD  3,2104 PLN

REGIONY

Miasta -------> 6Miasta ------->  

TVP3 REGIONALNA

ostatnia aktualizacja: niedziela, 18 czerwca 2006 godz. 17:57

Przywróćmy pamięć
Zdjęcia żydowskich cmentarzy i synagog, książki w
języku hebrajskim, nagrania rozmów na temat losów
Żydów zaprezentowali w niedzielę w warszawskiej
synagodze Nożyków uczniowie szkół, uczestniczących
w programie "Przywróćmy pamięć".

W programie tym,
organizowanym przez
Fundację Ochrony
Dziedzictwa Żydowskiego, w
roku szkolnym 2005/2006
wzięło udział blisko 40 szkół;
głównie z Podkarpacia i
Lubelszczyzny. 

Uczniowie z Zespołu Szkół
Ekologicznych i Agrobiznesu
w Przemyślu przywieźli z sobą
album ze zdjęciami z porządkowania cmentarza żydowskiego
w pobliskich Rybotyczach. "Wykosiliśmy trawę na
cmentarzu, wygrabiliśmy ją i wyrywaliśmy trawę wokół
macew" - opowiada Dorota Szymańska. 

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chełmie uczniowie
opracowali plan miasta z zaznaczonymi dawnymi obiektami
kultury żydowskiej. "Z sondy ulicznej, którą
przeprowadziliśmy wynikało, że mieszkańcy wiedzą tylko o
cmentarzu i synagodze, tymczasem takich obiektów jest tam
47" - powiedział Michał Breś. 

Uczniowie Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie przywieźli
zdjęcia, a także nagraną relację jednego ze świadków
rozstrzelania w czasie II wojny światowej przez hitlerowców
ponad 1.200 Żydów w Hałbowie. W ramach programu
uczniowie ze Staszowa wydali broszurę o miejscowym
cmentarzu, a uczniowie z Lubaczowa odkryli zbiorową mogiłę
Żydów zamordowanych w czasie II wojny światowej. 

W niedzielę wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy za udział
w programie. Program był realizowany dzięki wsparciu
Ambasady Holandii. 

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego na mocy
porozumienia między Związkiem Gmin Wyznaniowych
Żydowskich a World Jewish Restitution Organisation z 2002
roku zajmuje się ochroną tych obiektów, które dla Żydów
mają znaczenie religijne i historyczne, restytucją mienia
dawnych gmin wyznaniowych żydowskich (synagogi,
cmentarze, dawne szpitale żydowskie) i zarządzaniem tym
mieniem. 

"Gminy, zrzeszone w Związku Gmin Wyznaniowych
Żydowskich obejmują 40 proc. terytorium Polski, na
pozostałych - 60 proc. w imieniu Związku działała Fundacja
Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego" - powiedziała PAP
Weronika Litwin z Fundacji. 

INNE INFORMACJE

Trwają przesłuchania świadków
w "aferze billboardowej"
19.06.2006

 

Przewoziła ponad 4,5 kg kokainy
19.06.2006

 

Tragiczny bilans długiego
weekendu 19.06.2006

 

Prokuratura wystąpiła o kontrolę
w resorcie finansów 19.06.2006

 

W środę zaczyna się lato
19.06.2006

 

Policja apeluje o ostrożność
podczas powrotów 18.06.2006

 

Pożegnalna msza 18.06.2006  
Festiwal Twórczości
Chrześcijańskiej 18.06.2006

 

Przywróćmy pamięć 18.06.2006  
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Przyszłoroczny projekt Fundacji ma być adresowany do 80
szkół, głównie z Dolnego Śląska. "Chodzi o to, by
wspomagać wiedzę historyczną, by pokazać, że historia tych
ziem jest wielokulturowa" - powiedziała dyrektor generalna
Fundacji Monika Krawczyk. 

Według danych Fundacji na terenie Polski jest m.in. 1200
cmentarzy żydowskich.(PAP) 

akrzyska
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