
 

Moja pamięć. Moja odpowiedzialność. W moim miejscu. 

W ramach harmonogramu aktywności na lata 2020-2021, Centrum Edukacji o Tolerancji w 

Gimnazjum w Kalwarii zainaugurowało projekt „Odkryj Kalwarię”. W jego ramach uczniowie 

przeprowadzili badania historyczne zatytułowane „Migracja ludności Kalwarii w okresie przedwojennym do 

roku 1941”. Uczniowie spisywali wspomnienia żyjących świadków tamtych wydarzeń, zbierali historyczne 

artykuły prasowe, dane statystyczne itp. poświęcone migracji oraz współzależnościom pomiędzy głównymi 

grupami etnicznymi, z których najliczniejszą stanowili Żydzi, sytuacją uchodźców wojennych w Kalwarii, 

ich wpływem na miasto i jego rozwój. Wykazano, że około 800 uchodźców uciekło przez Trójkąt Suwalski i 

prawdopodobnie przez Kalwarię. Społeczność Kalwarii dała przybyszom schronienie oraz wikt i opierunek. 

Odkryto pewne punkty wspólne w bazie ofiar Zagłady prowadzonej przez Instytut Yad Vashem oraz na 

liście nazwisk opublikowanej przez Ch. Sugiharę. Uczniowie dotarli także do historii pewnej rodziny 

żydowskiej, która zatrzymała się w Kalwarii, a następnie otrzymała wizy od ambasad w Holandii i Japonii, 

itp. Wyniki pracy badawczej zostały przedstawione uczniom i nauczycielom gimnazjum, którzy 

przygotowują obecnie lekcje historii oparte na tych materiałach. W ramach prowadzonych działań 

nauczyciele oraz uczniowie starszych klas opracowali trasę spaceru po historycznych miej scach w Kalwarii, 

także tych nawiązujących do dziedzictwa żydowskiego. Jej główne punkty to kompleks synagog w Kalwarii, 

miejsca odwołujące się do dziedzictwa historycznego, a także budynki, które przetrwały po dzi ś dzień i 

inne. Główne punkty ułożono w taki sposób, by tworzyły trasy o kilku długościach, dostosowane do osób w 

różnym wieku i o różnej mobilności. We współpracy z programem #walk15, trasę przeniesiono do 

przestrzeni wirtualnej, gdzie jest dostępna z tekstem i dźwiękiem w litewskiej i angielskie j wersji 

językowej, wzbogacona o stare zdjęcia oraz zadania do wykonania przez uczestników w różnym wieku. 

Trasa jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych, zarówno do indywidualnych celów informacyjnych, 

jak i edukacyjnych. W działaniach w ramach projektu wzięło udział 2 nauczycieli oraz 5 uczniów, a ich 

efekty przedstawiono całej społeczności Gimnazjum w Kalwarii, jak również mieszkańcom miasta. Trasa 

Informacyjna jest obecnie wykorzystywana w ramach nauczania online, a także do prezentowania ważnych 

miejsc w mieście oraz promowania mobilności młodzieży.  

Odniesienia w mediach 

https://www.facebook.com/KaGi-TUC-185197968620278 

https://walkl5.lt/ 
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