20 lat Forum Dialogu
We wtorek 26 lutego 2019 roku Krystyna Budnicka, Joanna Sobolewska-Pyz i
niżej podpisana uczestniczyły w uroczystej Gali Szkoły Dialogu, która odbyła się w
Teatrze Wielkim w Operze Narodowej. Uprzednio poproszono nas o udzielenie
wypowiedzi przed kamerą. Fragmenty tych nagrań stanowiły ilustrację programu
uroczystości, podczas której nagrodzono uczniów 40 szkół z całej Polski za realizację
tegorocznego programu edukacyjnego.
Forum Dialogu to największa i najstarsza polska organizacja pozarządowa
zajmująca się dialogiem polsko-żydowskim. W tym roku obchodzi dwadzieścia lat
działalności. Moim zdaniem swój ogromny sukces w dużej mierze zawdzięcza
prezesowi – panu Andrzejowi Folwarcznemu, który zorganizował liczny zespół
młodych współpracowników, koordynatorów i, co ma tu fundamentalne znaczenie,
wpływowych i majętnych sponsorów. Wieczorna lampka wina na 20. piętrze
wieżowca Q22 przy Alei Jana Pawła II pozwoliła mi uzmysłowić sobie jak znakomici
są owi sponsorzy, a ponadto jaki piękny widok miasta roztacza się z tej wysokości
(patrz załączona fotografia).
W internecie, na głównej stronie Forum Dialogu czytamy:
Misją Forum Dialogu jest odbudowywanie i tworzenie nowych więzi pomiędzy
współczesną Polską a społecznością żydowską na świecie.
Nasze Stowarzyszenie od wielu lat prowadzi program edukacyjny „Pamięć dla
przyszłości”. Pierwsza edycja miała miejsce w roku szkolnym 2003/2004, a w tym
roku jest już 16. edycja. Naszym celem jest wprowadzenie do szkół tradycji
obchodów Dnia pamięci o Holokauście i przeciwdziałaniu zbrodniom przeciwko
ludzkości. Projekt ten wraz z nami realizują: Wydział Rozwoju Kompetencji
Społecznych i Obywatelskich Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Muzeum
Historii Żydów Polskich POLIN oraz Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela
Ringelbluma. W ramach projektu ogłaszamy konkursy, w których uczestniczą szkoły
z całej Polski. Zadanie konkursowe stymuluje uczniów do poznania tragicznych
losów żydowskich współobywateli w okresie okupacji niemieckiej, ale też do
poszukiwania przedwojennej obecności Żydów w okolicy miejsca zamieszkania
uczestników projektu. Zadania te są bardzo podobne do zadań realizowanych przez
Forum Dialogu. Tym niemniej nie konkurujemy ze sobą, bowiem im więcej jest akcji

dotarcia do młodych ludzi z przesłaniem tolerancji, tym jest większa gwarancja
budowania społeczeństwa otwartego, a nie ksenofobicznego.
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