JESTEŚMY SZKOŁĄ DIALOGU
W okresie od 30.03.2016 r. do 23.06.2016 r.
grupa dwudziestu uczennic i uczniów:
Roksana
Białek,
Nikola
Skierska,
Kaja Szylar, Anna Rączkiewicz, Klaudia
Miżdal, Katarzyna Mrozik, Magda Wojdyło,
Nikola Zbylut, Karolina Rzemek, Klaudia
Mozgwa, Angela MosorkA, Zuzanna
Wołujewicz, Marina Tetianyna, Manuela
Wawro, Łukasz Domański, Bartosz Piotrowski, Natalia Psiuch, Gabriela Karpiak, Martyna
Wolak, Martyna Jezierska, pod opieką nauczyciela historii - Beaty Orczyk, realizowała
projekt uczniowski w ramach projektu programu edukacyjnego prowadzonego przez
Fundację FORUM DIALOGU - 2016.
Celem projektu było poszerzenie wiedzy na temat historii, kultury i tradycji ludności
żydowskiej zamieszkującej tereny ziem polskich oraz obszary przyłączone do Polski po
zakończeniu II wojny światowej (tereny Bolesławca i jego okolic). Projekt był skierowany do
uczniów, którzy uczestnicząc w cyklu czterech warsztatów prowadzonych przez trenerów
Forum Dialogu - przygotowali swój autorski projekt - wycieczkę konkursową po Bolesławcu
śladami ludności żydowskiej sprzed 1939 roku.
Wycieczka została podzielona na pięć stacji:
 pierwsza - to nieistniejący już cmentarz żydowski,
 druga - Rynek, domy kupców żydowskich,
 trzecia- tereny zakładów " Concordia '' , gdzie Żydzi pracowali w latach II wojny
światowej,
 czwarta - posesja Muzeum Ceramiki , na której znajdują się zachowane nagrobki
z cmentarza żydowskiego i ostatnia,
 piąta stacja- na miejscu synagogi, zniszczonej przez bojówki hitlerowskie w czasie Nocy
Kryształowej w 1938 r.
Udział w projekcie Szkoła Dialogu 2016 okazał się prawdziwą lekcją edukacji na rzecz
tolerancji, przeciwdziałaniu przejawom antysemityzmu i ksenofobii, możliwością poznania
historii Bolesławca sprzed 1939 r., podjęcia twórczych działań i przyjrzenia się przeszłości
swojej miejscowości przez pryzmat historii ludności żydowskiej - w ramach idei naszego
projektu: "Przestrzeni spotkania z innymi i odkrycia innego w sobie".
Nasz projekt wziął udział w organizowanym przez Forum Dialogu konkursie, którego
rozstrzygnięcie nastąpiło 3 marca 2017 r., podczas uroczystej GALI SZKOŁY DIALOGU
w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie. Gośćmi honorowymi tego

wydarzenia byli: Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, Rzecznik Praw Dziecka Marek
Michalak, ambasadorzy Izraela i Australii w Polsce, Wiceprezydent Miasta Stołecznego
Warszawy Włodzimierz Paszyński oraz Przewodniczący Rady Fundacji Forum Dialogu Henryk
Wujec.
Naszą szkołę reprezentowała w Warszawie trzyosobowa delegacja uczniów w składzie:
Karolina Rzemek, Nikola Zbylut i Natalia Psiuch z kl. II „e” z opiekunem Beatą Orczyk.
Z rąk Prezesa Forum Dialogu - Andrzeja Folwarcznego oraz Przewodniczącego Forum Dialogu
- Henryka Wujca - otrzymaliśmy zaszczytny TYTUŁ SZKOŁY DIALOGU 2016, będący
ukoronowaniem realizacji programu edukacyjnego prowadzonego przez Fundację Forum
Dialogu w Warszawie.
Inf. Beata Orczyk

