PROJEKT „PRZYWRÓĆMY PAMIĘĆ”
Projekt „Przywróćmy pamięć” miał pozwolić uczniom różnych lokalnych społeczności
odkryć rozmaitość i piękno kultury żydowskiej tworzonej w Polsce. Młodzi ludzie na różnych
etapach edukacji dzięki swojej kreatywności pokazywali najbliższemu otoczeniu, jak istotna jest
nasza wspólna historia. Na Gali finałowej projektu prace uczniów z całego kraju zostały
podsumowane i uhonorowane. Podczas uroczystości, która miała miejsce 15 czerwca 2016 roku w
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, odbyło się wydarzenie jeszcze silniej
akcentujące szacunek do przeszłości – nadanie Sabinie Irenie Czerkies oraz Halinie i Jerzemu
Wesołowskiemu tytułów Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.
Gala była prowadzona przez Magdę Mołek, która po oficjalnym powitaniu obecnych gości
odczytała listę szkół z Polski biorących w roku szkolnym 2015/2016 udział w projekcie
„Przywróćmy Pamięć”. Reprezentanci poszczególnych placówek edukacyjnych wyszli na scenę.
Tak wielkie grono młodych ludzi, którzy pielęgnują idee POLIN, czyli szukają w przeszłości
żydowskiej nie tylko smutku i odcieni wielkiej tragedii Holocaustu, ale i radosnego braterstwa
Polski i narodu Izraela, musiało wywołać ogromne wrażenie na zebranych, ponieważ oklaskom nie
było końca.
Jednak ceremonia pośmiertnego przyznania tytułów Sprawiedliwych wśród Narodów
Świata była bez wątpienia wydarzeniem o dużo większej wadze, co można było odczuć przez
skupienie i ciszę ogarniające publiczność.
Irena Sabina Czerkies, jedna z odznaczonych bohaterów, przyjęła do swojego domu w
czasie wojny dwójkę żydowskich dzieci – Ruth Haberman i Zdzisława Dynlachta. Kobieta
zajmowała się swoimi podopiecznymi aż do momentu, w którym sama została aresztowana, a
maluchy zostały umieszczone w domu dziecka w klasztorze. W uroczystości brała udział ocalona
Rutha Haberman, w imieniu której przemawiała jej córka – kobieta opowiadała, jak bardzo
wdzięczna jest Czerkies za opiekę i szansę przeżycia wojny. W POLIN pojawił się również wnuk
odznaczonej, Ireneusz Czerkies, którego Haberman, mieszkająca w Stanach Zjednoczonych,
spotkała pierwszy raz, co podkreśliło atmosferę wzruszenia.
Tytuł Sprawiedliwych wśród Narodów Świata otrzymało również polskie małżeństwo –
Halina i Jerzy Wesołowscy. W czasie II wojny światowej ukrywali w swoim domu lekarza pediatrii
Augustę Mandel. Córka bohaterów, Halina Nowak-Konopka z wielkim zaangażowaniem
opowiadała o swoich rodzicach. Powiedziała, że mieli oni bardzo zdecydowane poglądy polityczne
i w życiu codziennym nie byli „przyjaciółmi Żydów”. Jednak „chrześcijańskie wartości”
przekazywane Wesołowskim od pokoleń nakazały im przełożyć miłosierdzie nad osobiste zdanie o
życiu społecznym w Polsce. Konopka podkreśliła w końcu, zwracając się również do młodego

pokolenia, że wszyscy powinniśmy walczyć o likwidację wszelkich form antysemityzmu w polskiej
mentalności, aby nie dopuścić ponownie do tak wielkiej tragedii, jaką był Holocaust.

Julia Fischer
klasa 2a

