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Prace na ki
Pomiędzy 17 a 23 aetwca 2010 r. na,,nowym'' cmentalzu
żydowskim w 5anoku pracowała czternastoosobowa
grupa wolontatiuszy z USA' Jej ałonkowie to młodzież
uczestnicząca w,,Projekcie 0chtony'i ptowadzonym plzez

(o roku organizacja ta zabiera kilkugrupę
studentów o lóżnym pochodzeniu
nastoosobową
etnianym i społecnym, wyznający<h lóżne religie do
jednego z klajów Eutopy Wschodniej' gdzie pracują pny
Dartmouth Hillel.

odnawianiu (mentarzy żydowskich. W wybieranych miejscowościach społecznościżydowskie, jeśliw ogóle istnieją,

to są bardzo nieliczne. Dotąd plojekt realizowany był na
litwie, Białorusi i Uklainie. Tym razem po laz pierwszy
celem podróży stała się Polska.
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laczeuo Lo robimv? _ odpowiada na pytanię
opi.lun grupy Steve Glazer _ Ponieważ swiat

ir't tak zorganizowany, żc jcst w nim wiele do
naprawienia. Staramy się przynajmniej częśćz tych
,,luk'' wypełnić naszą pIacą. Poza tym dla studentów
jest to także możliwośćpoznania mieszkańców Eu'
ropy Środkowej i Wschodnie.j. Do.jrzenia, że podobieństw jest znacznie więcej niż różnic. A to pozwala
na 1epsze wzajemne zrozumienie pomiędzy lrrdżmi.

- Projekt jest nastawiony na zachowanie przeszłościdla przyszIości _ dodaje rabin Edward Boraz, religijny koordynator projektu. _ Dodatkową

wartościąjest to, że uczestniczą w nim młodzi
Amer1,kanie pochodzący z rożnych kultur, pracują'
cy wspólnie z miejscowymi ochotnikami. }uż tylko
to jest bardzo istotną lzeczą. Warto także przypomnieć, że Europa'Wschodnia, a szczególnie Polska,

jest dla Zydów mlejscem wyjątkowo ważnym. To,
że pracujemy akurat tutaj ma znaczenie szczególne.
Podczas Ęgodniowego pobytu w Sanoku wymieniono częśćuszkodzonego ogrodzenia i usunięto
niektóre krzewy tak, aby umożliwiĆ dostęp do da1sze1 częścicmentarza, na której podczas II wo.jny
światowej odbywały się egzekucje. Byc może pozostalościąpo pochówkach z tamtego okresu jest długi
rów ciągnący się w glębi nekropo1ii. Zgodnie z zasadami religijnymi doĘczącymi cmentarzy nie prowadzono żadnych prac naruszających powierzchnię
gruntu, jak również nie podnoszono pochylonych

czy \eżących kamieni nagrobnych. Te, które zostały
zgromadzone w pobliżu ogrodzenia na specjalnych
postumentach, pochodzą z pobliskich miejscowości
lub nawet samego Sanoka, lecz po wojnie były odnajdywane w różnych miejscach na terenie miasta.
Płyry na których można było odczytac, kto został
pod nimi pochowany ustawiono w czterech rzędach.
EragmenĘ niemoż]iwe do zidenĘfikowania ułożono w ostatnim rzędzie, jako iapidarium stanowiące
symboliczne upamiętnienie wszystkich Ęch, którzy
zostali pochowani na cmentarzu. Inskrypcje zostały skopiowane i będą przetłumaczone' dzięki czemu
możliwe stanie się poszerzenie wiedzy na temat historii miasta i jego mieszkańców. l
Daltnluth l1ilkl jest fundotjq powałoną dla wspierania kultury Żydow'
skiej dziołojqcq pny
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Max Yoeli, Kajeton lwienierki, Kaylo Gebeck, Lturen Poce, [van Gelfond,

Bari Wien, lulia Szofnan, Sidny Ginsberg, Michael )oseph, Yuoo Wu, Sarah Toupol, lsobel Hines i robin [dward Boraz.
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koordynltzrem prljektu

kulturowei qrupy był \teve GIazer.
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jÓnitohto roka pracovala na żidovskom cintorine

v Sanoku skupina dobrovolhikov z USA. Bola to
mlódeż, ktoró sa zriĆastnila na ,,Projekte ochrany"
organizovanom Dartmouth Hillel. Każd! rok berie
tóto organizócia skupinu śtudentovdo jednćho zo
śtótovVlchodnej Európy, kde pracujÓ na renovńcii
żidovsklch cintorinov. Doteraz bol projekt reali'
zovan! v Litve, Bielorusku a Ukrajine. Teraz sa po
prv!krót stalo cielbm cesty Poliko,

