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1.
Rodzina Silbigerów,
ze zbiorów Yossiego
Turka.

Centrum Żydowskie w Oświęcimiu jest jednym
z ostatnich śladów żydowskiej obecności w mieście,
na którego obrzeżach podczas II wojny światowej
został założony przez Niemców obóz koncentracyjny
i zagłady KL Auschwitz-Birkenau.
Celem działalności otwartego w 2000 r. ośrodka jest
kultywowanie pamięci o żydowskich mieszkańcach
Oświęcimia oraz edukacja ze szczególnym uwzględnieniem problematyki Holokaustu i współczesnych
zagrożeń związanych z nietolerancją i uprzedzeniami.
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Centrum obejmuje Muzeum Żydowskie, synagogę
Chewra Lomdei Misznajot oraz Centrum Edukacyjne,
łącząc miejsce modlitwy i refleksji z zadaniem
upamiętniania żydowskiej przeszłości miasta.
Od 2006 r. Centrum Żydowskie w Oświęcimiu jest
stowarzyszone z Muzeum Dziedzictwa Żydowskiego
w Nowym Jorku.

Ze smutkiem rozstaliśmy się z naszymi wolontariuszami Melanie Engler, Johanną Taufner,
Hannesem Bergerem, Jörgiem Reitmaierem,
Ewą Cichostępską, Agnieszką Pasellą, Anną
Kryska, Ewą Kornelią Nowak, Gabrielą Pasternak
oraz Elżbietą Filipiak (studentki Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu),
którym dziękujemy za ich cudowną pracę
w Centrum. Na ich miejsce w 2009 roku pojawili
się Daniel Bäumer, Julia Preidel, Nicole Freihoff
oraz Thomas Decrock, którzy spędzą z nami
rok w ramach unijnego programu Wolontariat
Europejski.
W 2009 roku miał miejsce również kompleksowy
remont miejskiego placu ks. Jana Skarbka, przy
którym znajduje się zarówno Centrum Żydowskie, jak i Synagoga Chewra Lomdej Misznajot.
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2. Plac ks. Jana
Skarbka po renowacji,
fot. T. Mól.
3. Wolontariusze
Centrum Żydowskiego
w Oświęcimiu (L-P):
Thomas Decrock, Julia
Preidel, Nicole Freihoff
oraz Daniel Bäumer,
fot. A. Szyndler.

Rok 2009 obfitował w Centrum Żydowskim
w Oświęcimiu w szereg interesujących projektów. Najważniejszym z nich było otwarcie
w maju wyjątkowej wystawy pt. Nowe Życie.

O wszystkich tych wydarzeniach, a także wielu
innych możecie Państwo przeczytać w niniejszym raporcie – serdecznie zachęcamy
do lektury.

W minionym roku przypadła także 70. rocznica
zburzenia Wielkiej Synagogi w Oświęcimiu.
Z tej okazji Centrum przygotowało projekt artystyczny zatytułowany Pamiętajmy dla przyszłości, którego autorem był Dariusz Paczkowski.
Prowadziliśmy również przygotowania do rocznego projektu edukacyjnego Po co nam tolerancja?, który rozpoczął się w grudniu 2009 r.
Centrum kontynuowało także swoje główne
programy edukacyjne dla odbiorców polskich:
Moi Dawni Sąsiedzi, oraz międzynarodowych:
American Services Academies Program (czewiec)
i AJC Fellows: Bridge to History (czerwiec-lipiec).
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Muzeum Żydowskie
i Synagoga Chewra Lomdej
Misznajot

4. Otwarcie
wystawy Nowe Życie,
fot. P. Gajek.
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Jak co roku z okazji Marszu Żywych, który tym
razem miał miejsce w kwietniu, Centrum odwiedziły grupy, głównie młodzieży żydowskiej
m.in. z Australii, Grecji i USA.
5. Sam Rosenberg,
którego rodzina
pochodziła z Oświęcimia,
wraz z grupą australijskiej młodzieży,
uczestniczącej
w Marszu Żywych,
fot. A. Szyndler.
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5 maja miało miejsce wyjątkowe wydarzenie,
a mianowicie otwarcie wystawy Nowe Życie.
Stanowi ona poruszający zapis historii ludzi,
którzy w rozmaitych, zazwyczaj dramatycznych
okolicznościach, opuszczali swój rodzinny

Oświęcim, o tragedii Zagłady, jak również
o nadziei i odbudowie żydowskiego życia
w Izraelu. Nowe Życie opowiada także o ludziach,
którzy są dzisiaj symbolicznym pomostem
między Polską a Izraelem. Wystawie towarzyszy
film dokumentalny, w którym dawni żydowscy
mieszkańcy Oświęcimia oraz ich dzieci i wnuki
mówią o swoich uczuciach wobec Polski, Izraela i rodzinnego miasta. Na otwarciu wystawy
pojawili się byli mieszkańcy Oświęcimia z Izraela,
bohaterowie wystawy, wraz z rodzinami:
Wiktor Borger, Adela Huppert z rodzinami oraz
Szalom Lahat – syn Ester – z żoną.
Prócz władz lokalnych i dyplomatów, otwarcie wystawy przyciągnęło przede wszystkim
lokalną społeczność, która tłumnie przybyła
na ten wyjątkowy wieczór.
Otwarcie wystawy poprzedziła faza dokumentacyjna, która pozwoliła zgromadzić materiał do
wystawy w postaci zdjęć, wywiadów wideo oraz
rodzinnych archiwaliów byłych mieszkańców
Oświęcimia. Obok pracowników Centrum w projekt ten udało się zaangażować zespół naszych
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6. Sabina Rosenbach
i Katarzyna Nowak (po lewej),
fot. Artur Szyndler.
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7. Jerzy Izi Feiner
wraz z rodziną,
fot. Artur Szyndler.
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izraelskich kolegów, fotografików i filmowców:
Hamutal Davidi, Zoltana Soli Fordi, Vladimira
Margulisa, Omera Polaka oraz Guya Yitzhaki.
W kolejnych miesiącach wystawę odwiedzili
także inni jej bohaterowie: Sabina Rosenbach
oraz Jerzy Feiner z rodziną. Nowe Życie stało się
więc doskonałą okazją, aby po raz kolejny odwiedzić rodzinny Oświęcim.
8. Adela Huppert,
mieszkająca w Izraelu
była mieszkanka
Oświęcimia i jej przyjaciel
Stefan Solarczyk,
fot. A. Szyndler.

pejskie Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony i Promocji Żydowskiej Kultury i Dziedzictwa (AEPJ).
W obchodach uczestniczyło 25 krajów. Dzień ten
był jednocześnie dniem otwartym w Centrum
i miał na celu zapoznanie mieszkańców Oświęcimia z działalnością placówki, jak również pokazanie żydowskiej historii miasta. W ofercie znalazło się zwiedzanie Centrum, synagogi i wystaw
poświęconych oświęcimskim Żydom, spacer po
mieście i cmentarzu żydowskim, prezentacja
multimedialna poświęcona świętom żydowskim,
spotkanie na temat szabatowych tradycji, które
prowadziła pani Chantal Maas oraz warsztaty
dla najmłodszych. W całodniowych zajęciach
wzięło udział łącznie blisko 100 osób.
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9. Plakat reklamujący
Europejski Dzień Kultury
Żydowskiej.
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W lipcu, przy okazji wizyty w byłym obozie
KL Auschwitz-Birkenau, Centrum odwiedziła
międzyreligijna i międzynarodowa delegacja
z udziałem m.in.: profesora Jonathana Webbera
(University of Birmingham), Dharm Master Hsin
Tao, reprezentującego buddystów z Tajwanu
oraz przedstawiciela sikhijskiej wspólnoty z Wielkiej Brytanii – Bhai Sahib Mohinder Singh. Oprócz
zwiedzenia Synagogi Chewra Lomdej Misznajot
oraz wystawy Nowe Życie, goście zapoznali się
również z działalnością edukacyjną Centrum.
Z kolei 6 września, Centrum Żydowskie włączyło
się w obchody 10 Europejskiego Dnia Kultury
Żydowskiej, którego organizatorem było Euro-

10. Warsztat dla dzieci
podczas Europejskiego
Dnia Kultury Żydowskiej,
fot. A. Szyndler.
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Rok 2009 zakończyły dwa wyjątkowe wydarzenia. W listopadzie przypadła 70. rocznica zniszczenia przez Niemców Wielkiej Synagogi przy
ulicy Berka Joselewicza. Z tej okazji w pobliżu
tego historycznego miejsca odbył się pokaz
projektu artystycznego autorstwa Dariusza
Paczkowskiego z grupy 3fala.art.pl, zatytułowany Pamiętajmy dla Przyszłości.
Artysta na oczach zgromadzonej publiczności
oraz z jej udziałem odtworzył techniką graffiti
fasadę Wielkiej Synagogi.
Z kolei w grudniu do Centrum Żydowskiego
zawitał krakowski teatr Barakah z wielokrotnie
nagradzanym monodramem Szafa, w reżyserii
oświęcimianki – Any Nowickiej i Moniką Kufel
w roli głównej. Spektakl jest przejmującą
opowieścią o zagrożeniu i strachu w kontekście
wojennej historii żydowskiej dziewczyny, która
w tytułowej szafie znalazła schronienie w czasie
Zagłady.
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11. Zaproszenie na projekt Pamiętajmy dla przyszłosci.
12. Projekt Pamiętajmy dla przyszłości, fot. A. Szyndler.
13. Monodram Szafa, na zdjęciu Monika Kufel,
fot. T. Kuncewicz.

Nowe nabytki muzealne
W roku 2009 zbiory Centrum wzbogaciły się
o szereg pamiątek, głównie fotografii archiwalnych. Zdjęcia ze swoich rodzinnych kolekcji
udostępnili nam m.in. mieszkańcy Izraela: Jerzy,
Dov i Samuel Feiner (rodziny Appel i Feiner),
Yossi Turk (Rodzina Silbiger), Amir Panski (Rodzina Panski), Elina Shaked (Rodzina Kupperman
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i Grünbaum), Jan Liliental (Rodzina Liliental
i Blumenfrucht), Chaim Huppert (Rodzina
Huppert i Bronner), Wiktor Borger (Rodzina
Borger), Avi Feiler (Rodzina Feiler) oraz Hadasa
Domb (Rodzina Bauerfreund i Natowicz).
Ponadto dzięki uprzejmości Muzeum im.
Aleksandra Kłosińskiego w Kętach otrzymaliśmy
kopie dwóch cennych dokumentów z roku 1855,
sygnowanych przez oświęcimskiego rabina
dra Efraima Izraela Blüchera (1813-1882).
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14. Grupa dzieci
nad Sołą, zdjecie wykonane przez II wojną
światową, ze zbiorów
Chaima Hupperta.
15. Rachel Jakimowski,
północny Izrael, 1950,
ze zbiorów Rachel
Jakimowski.
16. Bronia i Samuel
Panski, ze zbiorów
Amira Panskiego.
17. Palmenol Fabryka
Masła Roślinnego,
Dawid Schänker,
Oświecim, 1912.

Kolejne cenne pamiątki zostały podarowane
przez Pana Albina Janiczka z Oświęcimia.
Są to dokumenty dotyczące oświęcimskich kupców i przedsiębiorców m.in. Eisiga Kleinbergera,
Jacoba Josefa Wachsberga i Dawida Schänkera,
które zostały znalezione przez Pana Albina
podczas remontu jego domu przy ulicy Górnickiego. Jednak najcenniejszym darem jest mezuza
(niewykluczone, że pochodząca z Oświęcimia),
którą podarowała na rzecz Centrum, mieszkająca w Oświęcimiu pani Stanisława Iwińska.
Za wszystkie udostępnione i podarowane archiwalia bardzo dziękujemy.

18. Dokument
sygnowany przez
oświęcimskiego rabina
dra Efraima Izraela
Blüchera (1813-1882),
ze zbiorów Muzeum im.
Aleksandra Kłosińskiego w Kętach.
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19. Mezuza
podarowana przez
Stanisławę Iwińską,
fot. A. Szyndler.
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W związku z przygotowaniami do stworzenia
nowej stałej wystawy poświęconej dziejom
społeczności żydowskiej Oświęcimia, Centrum
Żydowskie w Oświęcimiu prowadzi akcję zbierania pamiątek. Zwracamy się więc z gorącym
apelem do osób, które dysponują osobistymi
pamiątkami, fotografiami, dokumentami urzędowymi, przedmiotami codziennego użytku,
listami, wspomnieniami oraz innymi cennymi
zbiorami – mającymi związek z dziejami oświęcimskich Żydów – o kontakt z naszą instytucją
(gromadzone materiały mogą obejmować czasy
przedwojenne, aż po współczesność).
Osoby, które chciałyby jedynie udostępnić
swoje pamiątki (w celu ich zarchiwizowania)
lub przekazać je na rzecz Centrum Żydowskiego
w Oświęcimiu prosimy o kontakt:
dr Artur Szyndler
33 / 844 70 02, szyndler@ajcf.pl
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Centrum Edukacyjne
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20. Uczestnicy
warsztatu Pionierzy
Tolerancji, będącego
częścią programu
Po co nam tolerancja?
fot. T. Kuncewicz.
22. Laureatki konkursu
plastycznego Moi Dawni
Sąsiedzi – Wiktoria
Urbańczyk (po lewej)
i Elżbieta Gabryszak
wraz z byłym mieszkańcem Oświęcimia
Wiktorem Borgerem,
fot. P. Gajek.
23. Praca autorstwa
laureatki pierwszej
nagrody w konkursie
plastycznym Moi Dawni
Sąsiedzi Wiktorii
Urbańczyk, zatytułowana Taniec żydowski,
fot A. Szyndler.

W Centrum Żydowskim mocno wierzymy, że
edukacja pomaga wyciągać wnioski z tragicznych
wydarzeń historii. Nasze podejście do edukacji
opiera się na założeniu, że najistotniejsze jest
połączenie wiedzy historycznej z wrażliwością
i świadomością na temat współczesnych zagrożeń dotyczącymi uprzedzeń i dyskryminacji.
W dzisiejszych czasach jesteśmy świadkami
wielu zjawisk, przypominających nam o mechanizmach, które doprowadziły do ludobójstwa podczas II wojny światowej. Nie chcemy, aby wiedza
na temat Auschwitz stała się wyłącznie lekcją
historii. Dlatego też patrzymy w przyszłość
i koncentrujemy nasze wysiłki na organizowaniu
spotkań, warsztatów i programów antydyskryminacyjnych, podczas których młodzież i dorośli
mogą poznawać zarówno żydowską przeszłość
Oświęcimia i Polski, jak i współczesny świat
żydowski dyskutując jednocześnie o zagrożeniach płynących z nietolerancji dzisiaj.
Naprzeciw takim założeniom wychodzi nasz
nowy program Po co nam tolerancja?
www.poconamtolerancja.pl, który rozpoczął
się w grudniu 2009 roku. Jest on skierowany do
uczniów i uczennic oraz nauczycieli i nauczycielek
z województwa śląskiego i małopolskiego. Jego
zakończenie przewidziane jest na listopad 2010.
Program otrzymał honorowy patronat Minister
Edukacji Narodowej.
Ponadto z powodzeniem kontynuowaliśmy rozpoczęty w 2007 r. inny nasz program edukacyjny,
skierowany do uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych Moi Dawni Sąsiedzi. Obejmuje on

cztery warsztaty: Starsi bracia w wierze,
Czym był Oszpicin?, Podążając ich śladem
oraz Po co nam tolerancja?
Zajęcia w bardzo przystępny sposób przybliżają
żydowską historię miasta oraz prezentują ogólne
informacje o kulturze, tradycji i religii Żydów.
W programie przewidziane jest zwiedzanie
jedynej ocalałej w Oświęcimiu synagogi Chewra
Lomdej Misznajot i wystawy pt. Żydzi w Oświęcimiu oraz spacer po żydowskich zabytkach
w mieście. Zamknięciem cyklu spotkań jest interaktywny warsztat poświęcony współczesnym
stereotypom i uprzedzeniom oraz możliwościom
ich przezwyciężania. Zajęcia mają po części
charakter interaktywny i warsztatowy, angażując czynnie uczestników w poznawanie lokalnej
historii.
Nowym elementem programu był także konkurs plastyczny Moi Dawni Sąsiedzi, na który
nadesłano kilkadziesiąt prac. Główna nagroda
przypadła Wiktorii Urbańczyk (13 lat), uczennicy
Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu, za pracę Taniec
żydowski. Ponadto, przyznano dwa wyróżnienia,
a 10 prac zostało uhonorowanych pokazem na
wystawie pokonkursowej.
Program Moi Dawni Sąsiedzi realizowany był
w roku 2009 przy wsparciu Fundacji im. Stefana
Batorego w ramach programu Dla Tolerancji.
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W roku 2009 w naszej ofercie edukacyjnej
znalazły się także nowe warsztaty. W marcu
Elizabeth Edelstein, dyrektorka Departamentu
Edukacyjnego w Muzeum Dziedzictwa Żydowskiego w Nowym Jorku poprowadziła dla nauczycieli, przewodników i uczniów warsztat Every
Object Tells a Story. Pokazywał on jak w kreatywny sposób można uczyć o przeszłości wykorzystując przy tym rozmaite eksponaty i archiwalia,
z których każdy ma swoją unikalną historię,
czekającą na odkrycie i opowiedzenie.
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26
25. Uczestnicy programu American Services Academies
na cmentarzu żydowskim w Oświęcimiu, fot. T. Kuncewicz.
26. Warsztat Every Object Tells a Story,
fot. T. Kuncewicz.
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23. Uczestnicy
programu American
Services Academies
podczas spotkaniu
z byłą więźniarką KL
Auschwitz Zofią Łyś,
fot. T. Kuncewicz.
24. Warsztat graffiti
w ramach projektu
Pamiętajmy dla przyszłości, fot. A. Szyndler.

W tym samym miesiącu odbył się również
war-sztat Po co nam tolerancja? z udziałem
młodzieży z USA, Czech i Oświęcimia. Kolejny,
kwietniowy, poprzedzał otwarcie wystawy Nowe
Życie. Uczestniczyli w nim oświęcimscy licealiści,
a punktem wyjścia do ich żywych dyskusji były
osobiste historie oświęcimskich Żydów pokazane
w polsko-izraelskim kontekście.
Także listopadowemu wydarzeniu Pamiętajmy dla
Przyszłości towarzyszył warsztat graffiti, który
prowadził Dariusz Paczkowski, a efekty jego pracy
– w postaci przygotowanych szablonów – wykorzystano podczas odtwarzania fasady Wielkiej
Synagogi, podczas wieczornej części projektu.
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Podobnie jak w poprzednich latach amerykańscy
studenci odwiedzili w 2009 r. Oświęcim i Polskę
w ramach dwóch międzynarodowych programów
letnich Centrum Żydowskiego i Muzeum Dziedzictwa Żydowskiego w Nowym Jorku.
Stypendystami American Services Academies
Program są słuchacze i słuchaczki elitarnych
amerykańskich uczelni wojskowych: Akademii
Wojskowej (West Point), Akademii Sił Powietrznych, Akademii Marynarki Wojennej oraz Akademii Straży Przybrzeżnej. Kadeci spędzili w Polsce
intensywne dwa tygodnie studiując historię
Holokaustu i poznając wielokulturową historię
kraju. Obok miejsc związanych z zagładą Żydów
jak byłe obozy śmierci w Bełżcu i Auschwitz, czy
teren dawnego getta warszawskiego, w programie zwiedzania znalazły się także historyczne
miejsca w Krakowie, w tym krakowski Kazimierz.
Drugi międzynarodowy program Bridge to History
jest przeznaczony dla studentów uczelni wyższych w USA. Po krótkiej części wprowadzającej
w Muzeum Dziedzictwa Żydowskiego w Nowym
Jorku, uczestnicy przylecieli do Polski, gdzie
aktywnie spędzili trzy tygodnie, studiując relacje
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polsko-żydowskie. Program pobytu objął Kraków,
Warszawę i Oświęcim, ponadto stypendyści
Bridge to History odwiedzili szereg mniejszych
miejscowości, które niegdyś zamieszkane były
przez społeczności żydowskie, w tym np. Nowy
Sącz, Bobową, Będzin, Leżajsk, Łańcut, Pińczów
oraz Szydłów.
Zakończeniem obu programów był malowniczy
spływ Dunajcem w Pieninach.
Centrum Żydowskie gościło także w lipcu grupę
edukatorów z Instytutu Pamięci Yad Vashem,
a w listopadzie uczestników seminarium im.
Rafała Lemkina, zorganizowanego przez
The Auschwitz Institute for Peace and Reconciliation.

W kolejnym miesiącu odwiedziły nas Clila
i Hadasa Bau , które opowiadały o twórczości
swojego ojca, znanego pisarza, poety i grafika
Józefa Baua (1920-2002).
W marcu, po raz kolejny odbył się również festiwal filmowy Żydowskie Motywy. Retrospektywa
2008, podczas którego pokazano najciekawsze
filmy z jego warszawskiej edycji. Przy tej okazji
odbyły się spotkania z twórcami i autorami prezentowanych filmów: Kasią Lisiak (Sztuka w dialogu?) oraz Kubą Karysiem (Miasteczko Kroke).
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Wydarzenia kulturalne
W ramach cyklu wydarzeń kulturalnych, będących częścią programu Moi Dawni Sąsiedzi, skierowanego przede wszystkim do osób dorosłych,
zaprezentowano w Centrum Żydowskich szereg
interesujących wydarzeń.
W styczniu pokazana została wystawa Gdzie
przeszłość spotyka się z przyszłością, amerykańskiej artystki Fay Grajower. Autorka, potomkini
trzech pokoleń krakowskich Żydów, stworzyła
wystawę inspirowaną jest archiwalnymi fotografiami i opowieściami z przedwojennej Galicji.
Częścią projektu był także przedpołudniowy
warsztat na temat sztuki i tradycji żydowskiej,
poprowadzony przez Fay Grajower dla uczniów
z Liceum Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu.
29

27. Fay Grajower
(w środku) podczas
otwarcia wystawy
Gdzie przeszłość spotyka
się z przyszłością,
fot. Ze zbiorów
Centrum Żydowskiego
w Oświęcimiu.
28. Plakat z przeglądu
filmów Żydowskie
Motywy.
29. Naklejka towarzysząca programowi
Po co nam tolerancja?

27

W tym samym miesiącu miała także miejsce
promocja książki Patrzyłam na usta… Dziennik
z warszawskiego getta, niezwykłego świadectwa z czasów Zagłady. O książce rozmawiali jej
redaktor – dr Piotr Weiser (Uniwersytet Jagielloński, Żydowski Instytut Historyczny) oraz
Katarzyna Nowak (redakcja Pro Memoria)
W październiku w Centrum Żydowskim zaprezentowano także głośny film Jolanty Dylewskiej
Polin. Okruchy Pamięci. Film pokazuje przedwojenny żydowski świat małych miasteczek
w oparciu o unikalne materiały archiwalne,
przeplatane wypowiedziami osób pamiętających
świat sprzed Zagłady.
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Partnerstwa
W 2009 r. Stowarzyszenie Romów w Polsce z siedzibą w Oświęcimiu zostało partnerem
Centrum Żydowskiego w ramach programu edukacyjnego Po co nam tolerancja?

Konferencje i szkolenia pracowników
W 2008 r. pracownicy Centrum Żydowskiego uczestniczyli w następujących konferencjach i seminariach: Annual European Jewish Museums Conference (Ateny), Limmud 2009 (Warwick University),
Międzynarodowy Program Wizyt Liderów organizowany przez Departament Stanu USA (United
States Holocaust Memorial Museum, Waszyngton; Museum of Jewish Heritage. A Living Memorial
to the Holocaust, Nowy Jork), Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat. Seminarium naukowe poświęcone postaci Henryka Sławika w 65. rocznicę Jego śmierci (Uniwersytet Jagielloński), Radni żydowscy
w samorządach miejskich Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej (Uniwersytet Rzeszowski), Ludobójstwo
– zbrodnie wojenne – zbrodnie przeciwko ludzkości (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Oświęcimiu).

Wsparcie
Projekty Centrum Żydowskiego były możliwe dzięki hojnemu wsparciu następujących
podmiotów i osób:
Simon and Stefany Bergson • Jaffa and Larry Feldman • Fred and Nadine Rosen
Allan and Marilyn Glick
United States Military Academy at West Point • United States Air Force Academy
United States Naval Academy • United States Coast Guard Academy • Skirball Foundation
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Pracownicy Centrum Żydowskiego
w Oświęcimiu:
Tomasz Kuncewicz – Dyrektor
Dr Artur Szyndler – Badania historyczne
i edukacja
Maciek Zabierowski – Edukacja
Aleksandra Kuncewicz – Administracja
Biuro w Nowym Jorku:
Shiri Sandler – Menadżerka

Zarząd:
Simon Bergson – Przewodniczący Zarządu
Dr David G. Marwell – Prezes
Fred Schwartz – Fundator i Prezes Honorowy
Jeffrey Tabak – Sekretarz
Walter Weiner – Skarbnik

Wolontariuszki i praktykantki:
Daniel Bäumer (Austria)
Hannes Berger (Austria)
Ewa Cichostępska (PWSZ Oświęcim)
Thomas Decrock (Francja)
Melanie Engler (Niemcy)
Elżbieta Filipiak (PWSZ Oświęcim)
Nicole Freihoff (Niemcy)
Anna Kryska (PWSZ Oświęcim)
Ewa Kornelia Nowak (PWSZ Oświęcim)
Agnieszka Pasella (PWSZ Oświęcim)
Gabriela Pasternak (PWSZ Oświęcim)
Julia Preidel (Niemcy)
Jörg Reitmaier (Austria)
Johanna Taufner (Austria)

Centrum Żydowskie w Oświęcimiu
jest stowarzyszone z Muzeum Dziedzictwa
Żydowskiego w Nowym Jorku

www.mjhnyc.org
Ivy Barsky
Dr Michael Berenbaum
Howard Butnick
Daniel Eisenstadt
Nancy Fisher
Stephen E. Kaufman
Rita G. Lerner
Hadassah Lieberman
Ann Oster
Charlie Rose
Howard J. Rubenstein
James Schreiber
Wendy Schreiber
Zachary Schreiber
Allyne Schwartz
Ronald B. Sobel
Leonard Turk
Dorota Wiewióra
Harold Wilshinsky
Wayne Zuckerman

Fotografia na stronie tytułowej:
Henryk Schönker wraz ze swoim wnukiem
Orim Bar-Gilem, fot. Hamutal Davidi.
Projekt graficzny: Paweł Adamus

Centrum Żydowskie w Oświęcimiu
Plac ks. Jana Skarbka 5
32-600 Oświęcim
telefon: +033 844 70 02
fax: +033 844 70 03
e-mail info@ajcf.pl • www.ajcf.pl
Biuro w Nowym Jorku:
Auschwitz Jewish Center Foundation
Edmond J. Safra Plaza
36 Battery Place
New York, NY 10280
Phone: 646-437-4276
Fax: 646-437-4281
e-mail: info@ajcf.org

Centrum Żydowskie w Oświęcimiu jest organizacją non-profit.
Darowizny na rzecz Centrum można przekazywać na konto:
Bank PEKAO S. A.
PL32 1240 1170 1111 0000 2418 5213
SWIFT: PKOPPLPW

