Wielka Lekcja Historii po raz trzeci
Stowarzyszenie Historia Koluszek, Miejski Ośrodek Kultury, współorganizator imprezy oraz
Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat, który objął Patronat Honorowy nad imprezą, zapraszają
mieszkańców naszej gminy na III Wielką Lekcję Historii. Tematem Lekcji w dniu 4 lutego 2019 roku,
będzie obecność społeczności żydowskiej na Ziemi Łódzkiej i w Koluszkach w ubiegłych stuleciach.
Spotkanie zostało zatytułowane „Starsi bracia w wierze” i jest nawiązaniem do wypowiedzi papieża
Jana Pawła II, który w ten sposób nazwał Żydów.
– Poprzednie Lekcje poświęcone były historii Koluszek a następnie Władysławowi Strzemińskiemu i
Katarzynie Kobro, światowej sławy artystom rzeźbiarzom, mieszkańcom Koluszek na przełomie lat
20-tych i 30-tch XX wieku. Obecnie pragniemy przybliżyć, zwłaszcza młodemu pokoleniu naszej
gminy, dzieje żydowskiej diaspory w Koluszkach, bogatą kulturę, tradycję i Religię Żydów- mówią
członkowie Stowarzyszenia Historia Koluszek i jednocześnie kustosze Sali Muzealnej w Koluszkach.
Wielka Lekcja Historii poświęcona Żydom, a w szczególności dawnym mieszkańcom Koluszek
narodowości żydowskiej, jest włączeniem się w ogólnopolskie obchody Dnia Judaizmu, które miały
miejsce 17 stycznia. Organizatorzy zapowiadają udział Gości, którym głęboko na sercu leży sprawa
dialogu polsko- żydowskiego i katolicko-judaistycznego.
Wśród nich znajdzie się Dawid Gurfinkiel, przedstawiciel Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi a
także ksiądz Wojciech Lemański, od lat zaangażowany w dialog chrześcijańsko-żydowski i senator
Ryszard Bonisławski. Do uczestników Wielkiej Lekcji Historii specjalny List wystosował Naczelny
Rabin Polski Michael Schudrich, który z żalem musiał odmówić udziału z w tym wydarzeniu, z uwagi
na towarzyszenie papieżowi Franciszkowi w Jego podróży apostolskiej do Panamy.
Podczas Wielkiej Lekcji Historii zapoznamy się z historią Żydów żyjących na Ziemi Łódzkiej i w
Koluszkach, obejrzymy przedstawienie teatralne w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w
Różycy, posłuchamy mini koncertu muzyki żydowskiej na skrzypcach w wykonaniu Małgorzaty
Krześlak.
Imprezą towarzyszącą będzie wystawa wycinanki ludowej, inspirowanej sztuką żydowską. Wystawę
przygotowali uczniowie szkoły w Różycy. Podczas wydarzenia, czynne będzie stoisko z książkami o
tematyce żydowskiej i judaistycznej, którą przygotowała księgarnia „Skład Główny” w Koluszkach.
Wielka Lekcja Historii w Koluszkach: „ Starsi bracia w wierze”. Miejski Ośrodek Kultury w
Koluszkach. 4 lutego, początek godzina 10. Wstęp wolny. Zapraszamy!

