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Drodzy Przyjaciele i Przyjaciółki

Każdy kolejny rok jest w naszym Centrum wypełniony coraz większą ilością projektów i wydarzeń. O tym, że nasza 

aktywność jest dostrzegana także poza granicami Oświęcimia i Polski świadczy m.in. nagroda Austrian Holo-

caust Memorial Award, którą miałem przyjemność odebrać w styczniu 2012 r. z rąk Ambasadora Republiki 

Austrii dr Herberta Kraussa.

Wśród licznych projektów w 2012 roku polecamy szczególnej uwadze program historyczno-antydyskryminacyjny  

Oświęcim Inaczej, dzięki któremu prawie 2000 młodych ludzi ze Śląska mogło poznać wielokulturową historię 

naszego miasta, odwiedzić muzeum Auschwitz oraz przyjrzeć się wspólnie dzisiejszym wyzwaniom dla budowania 

otwartego i tolerancyjnego społeczeństwa. To wyjątkowe w polskiej i europejskiej skali przedsiewzięcie, które łączy 

nauczanie o historii ze współczesną refleksją etyczną spotkało się z ogromnym zainteresowaniem śląskich szkół  

i będzie w różnych formach kontynuowane jako ważna część naszej misji. Wyniki zewnętrznej ewaluacji Centrum 

Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego pokazały, że program Oświęcim Inaczej spowodował 

istotny spadek antysemityzmu i romofobii wśród uczniów i uczennic. To świetna wiadomość i motywacja do dalszej 

pracy edukacyjnej.

Podobnie jak w ubiegłych latach zaangażowaliśmy się w Life Festival Oświęcim, który niesie przesłanie budo-

wania pokojowych relacji ponad granicami kulturowymi i państwowymi, prosto z miejsca kojarzonego powszechnie 

z niemieckim nazistowskim obozem Auschwitz. Mnóstwo wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych zrealizowanych 

wspólnie z partnerami, w tym m.in. Amnesty International, Stowarzyszeniem Nigdy Więcej oraz Stowarzyszeniem 

Romów w Polsce to nasz ważny wkład w ideę Festiwalu.

Dużym osiągnięciem naszego zespołu jest powstanie aplikacji mobilnej-przewodnika po historii Oświęcimia 

pt Oszpicin. To świetny i bardzo zaawansowany technologicznie projekt z modelami 3D nieistniejących budynków 

Wielkiej Synagogi i Fabryki Haberfelda, które można obejrzeć w rozszerzonej rzeczywistości na ekranie smartfona 

lub tabletu. Dzięki aplikacji Oszpicin Centrum Żydowskie dołącza do najbardziej innowacyjnych instytucji muze-

alnych na świecie.

Dziękując za Wasze wsparcie i zainteresowanie, zapraszam do lektury!

Tomasz Kuncewicz

Dyrektor



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 kultywo-
wanie pamięci o żydowskich mieszkańcach Oświęcimia 
oraz edukacja ze szczególnym uwzględnieniem problematyki 
Zagłady i współczesnych  zagrożeń związanych z nietoleran-
cją i uprzedzeniami.

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 stowarzy-
szone z Muzeum Dziedzictwa Żydowskiego w Nowym Jorku.

Rok 2012 w Centrum Żydowskim 
w Oświęcimiu
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1. Rodzina  
Reicherów, okres 
międzywojenny. 
Ze zbiorów Emila 
Kranza Reichera.
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27 stycznia, w 67 rocznicę wyzwolenie obozu 
KL Auschwitz-Birkenau, dyrektor Centrum 
Żydowskiego w Oświęcimiu Tomasz Kuncewicz 
odebrał z rąk Ambasadora Republiki Austrii  
w Polsce, dra Herberta Kraussa – Austrian Holo-
caust Memorial Award za rok 2011. Nagroda przy-
znawana jest od roku 2006 przez Stowarzysze-
nie Austriacka Zagraniczna Służba Cywilna 
(Austrian Service Abroad), a Centrum zostało 
uhonorowane za swoje  
zaangażowanie na rzecz 
upamiętniania żydowskiej 
historii Oświęcimia oraz 
tworzenie programów 
edukacyjnych dla polskiej 
młodzieży.

Wśród znamienitych gości, 
którzy odwiedzili w 2012 
roku Muzeum Żydowskie  
i Synagogę byli m.in.  
Simon Bergson, przewod-
niczący zarządu naszej 
Fundacji razem z żoną 
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2. Tomasz Kuncewicz,  
dyrektor CŻ w Oświę- 
cimiu odebrał nagrodę 
Austrian Holocaust 
Memorial Award z rąk 
dr Herberta Kraussa, 
Ambasadora Austrii 
oraz dr Andreasa 
Maislingera przewod-
niczącego organizacji 
Austriacka Służba 
Pamięci o Holokau-
ście).

Stefany 

i synem Mitchelem, Nick Clegg, wicepremier 
rządu Wielkiej Brytanii, dr Agnieszka Kozło-
wska-Rajewicz, Pełnomocniczka Rządu ds. 
Równego Traktowania, Róża Thun, polska 
deputowana do Europarlamentu oraz byli 
mieszkańcy Oświęcimia: Emil Kranz Reicher 
w rodziną, Sabina Rosenbach, Elina Shaked 
z synem Shlomim oraz wnuczka Tusi Wolf  
– Talia Fischer z rodziną. 

3. Były mieszka-
niec Oświęcimia 
Emil Kranz 
Reicher wraz 
z rodziną podczas 
wizyty w Centrum 
Żydowskim  
w Oświęcimiu. 
Fot. A. Szyndler.
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Muzeum Żydowskie 
i Synagoga Chewra Lomdej Misznajot



Podobnie jak w poprzednich latach gościliśmy 
grupy uczniów z Wielkiej Brytanii prowadzo-
ne przez rabina Barry’ego Marcusa w ramach 
projektu Lekcje z Auschwitz organizacji 
Holocaust Education Trust, izraelskich prze-
wodników po Polsce uczestniczących w kursie 
Instytutu Yad Vashem oraz uczestników semi-
narium im. Rafaela Lemkina, zorganizowane-
go przez Instytut Auschwitz na rzecz Pokoju  
i Pojednania. 
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W roku 2012 kolekcja Centrum Żydowskiego  
w Oświęcimiu wzbogaciła się o szereg nowych 
archiwaliów.  Dzięki uprzejmości byłych 
mieszkańców Oświęcimia z Izraela – Emila 
Kranza oraz Henryka Schönkera, jak również 
Simona J. Bronnera z USA trafiły do nas kopie 
dokumentów i fotografii z ich rodzinnych 
kolekcji.

Nie zawiedli także lokalni kolekcjonerzy. 
Podobnie jak w latach dużo niezwykle intere-
sujących archiwaliów przekazali nam Łukasz 
Szymański i Mirosław Ganobis, miłośnicy 
historii Oświęcimia i kolekcjonerzy.
 

6-7. Emil Reicher (ur. 1937). Ze zbiorów Emila Kranza Reichera.

8. Karta korespondencyjna firmy: A. Kaufman, handel win, 
Oświęcim, 1912. Ze zbiorów Mirosława Ganobisa.

4. Europarla-
mentarzystka 
Róża Thun wraz 
z przewodniczą-
cym Rady Miasta 
Oświęcimia Pio-
trem Hertigiem.

5. Talia Fisher 
wraz z rodziną 
podczas zwie-
dzania wystawy 
Nowe Życie, której 
jedną z bohaterek 
jest jej babcia 
Tusia Wolf. 4 5

W listopadzie odwiedzili nas ponadto edukato-
rzy z nowootwartego ośrodka muzealnego  
Kasserne Dossin w Belgii.

Tradycyjnie w żydowskie święto Jom ha-Szoa 
(Dzień Pamięci o Zagładzie) Centrum było od-
wiedzane przez grupy żydowskiej młodzieży  
i dorosłych uczestników Marszu Żywych  
z USA, Izraela, Australii i wielu innych części 
świata.

Nowe nabytki muzealne
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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 mate-
riały mogą obejmować czasy przedwojenne, aż po współczesność). Osoby, które chciałyby jedynie udostęp-
nić 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 

Co tak naprawdę wydarzyło się w Auschwitz? 
Kim byli Żydzi mieszkający w Oświęcimiu 
przed Holokaustem? Dlaczego bierność wobec 
dyskryminacji jest szkodliwa? Podobne pyta-
nia zadawali sobie młodzi polscy uczniowie, 
którzy wzięli udział w programie Oświęcim  
Inaczej. Ten największy projekt edukacyjny  
minionego roku umożliwił prawie 2000 
uczniów i uczennic z województwa śląskiego  
odwiedzenie Państwowego Muzeum Auschwitz  
Birkenau, poprzedzone specjalnym warszta-
tem Czym był Oszpicin? o historii żydowskiej 
społeczności Oświęcimia.  Trzecią i ostatnią 
częścią dnia były warsztaty antydyskrymina-
cyjne oparte na amerykańskim filmie doku-

Centrum Edukacyjne

mentalnym „Niebieskoocy”. Podczas dyskusji 
na warsztatach uczestniczki i uczestnicy mieli 
okazję do zastanowienia się nad dyskrymina-
cją we własnym otoczeniu oraz potencjałem 
do przeciwstawiania się złu. Program Oświęcim 
Inaczej był zatem okazją do połączenia nauki 
o historii Auschwitz z refleksją o uniwersal-
nych mechanizmach wykluczenia, obecnych 
także współcześnie w każdym środowisku. 
Projekt został zrealizowany przy współpracy  
z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia 
Nauczycieli „WOM” w Katowicach oraz dzięki 
wsparciu finansowemu Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich. 

9. Henry Bornstein w mundurze polskiej armii, 1938. 
Ze zbiorów Simona J. Bronnera. 

10. Emil i Szmil (w kapeluszu) Reicherowie. Ze zbiorów Emila 
Kranza Reichera.9
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Program Oświęcim Inaczej został poddany pro-
fesjonalnej ewaluacji zewnętrznej Centrum 
Badań nad Uprzedzeniami na Wydziale Psy-
chologii Uniwersytetu Warszawskiego. 
Badania przeprowadzone przez dr. Michała 
Bilewicza i Adriana Wójcika pokazują, że 
udział w zajęciach w Centrum Żydowskim 
spowodował wzrost pozytywnych uczuć wo- 
bec Żydów o 19% a wobec Romów aż o 28%! 
Zachęcamy do przeczytania pełnego raportu  
z badania na stronie:
www.ajcf.pl/do-pobrania

Łączenie nauczania historii z kształtowaniem 
postaw otwartości i tolerancji było także te- 
matem specjalistycznych seminariów weeken-
dowych pt. Holokaust i Tolerancja. 
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11. Zaproszenie promujące program edukacyjny 
Oświęcim Inaczej.

Nauczyciele przedmiotów humanistycznych 
oraz pełnomocnicy ds. ochrony praw czło-
wieka wojewódzkich komend Policji wzięli 
udział w dwóch edycjach zajęć w Centrum 
Żydowskim w Oświęcimiu. Obok eksperckiego 
zwiedzania byłego obozu Auschwitz-Birkenau, 
uczestnicy i uczestniczki poznawali aktywne 
metody nauczania antydyskryminacyjnego 
oraz wymieniali się swoimi doświadczeniami 
zawodowymi z różnych obszarów. W ramach 
seminarium przedstawiliśmy dobre praktyki 
– sprawdzone rozwiązania angażujące mło-
dzież i dorosłych w obywatelską aktywność 
na rzecz poszanowania różnorodności, w tym 
m.in. projekt Raport Mniejszości dotyczący 
zwalczania mowy nienawiści w internecie. 
Zajęcia odbyły się dzięki wsparciu Ambasady 
USA w Warszawie oraz Fundacji Batorego, 
przy współpracy z Fundacją Wiedza Lokalna.

Serdecznie dziękujemy! Było fantastycznie.
Przez całą drogę rozmawialiśmy o warsztatach. 
Całą wiedzą podzielimy się z resztą Pełnomocników.  

Mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz,
Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji 

ds. Ochrony Praw Człowieka 

12. Uczestnicy i uczestniczki seminarium Holokaust i Tolerancja.
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Wspaniałą okazją do zmiany nastawienia 
wobec innych są spotkania dialogowe. Mło-
dzi żydowscy studenci z USA, biorący udział 
w programie studyjnym CET, poznali swoich 
polskich rówieśników z oświęcimskiej Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej właśnie 
w Centrum Żydowskim. Dyskusje o trudnej 
historii były ważnym elementem wzajemnego 
poznania się, a dla niektórych także nowych 
przyjaźni. 

Przełamanie negatywnego wizerunku Oświę-
cimia i budowanie pokojowych relacji ponad 
granicami państwowymi i kulturowymi wraz 
ze sprzeciwem wobec antysemityzmu i nieto-
lerancji – to przesłanie Life Festival Oświęcim. 
Centrum Żydowskie od samego początku anga-
żuje się w tę wyjątkową inicjatywę współtwo-
rząc m.in. program edukacyjny festiwalu. 

13 14

W minionym roku Life Festival zbiegł się z przy-
gotowaniami do piłkarskich mistrzostw EURO  
2012 w Polsce. Była to świetna okazja do orga-
nizacji warsztatów dla młodzieży pt. Euro 2012 
Razem Przeciwko Rasizmowi, które w Centrum 
Żydowskim poprowadził Bartek Łopata ze Sto-
warzyszenie Nigdy Więcej. Trenerzy z Amne-
sty International poprowadzili w naszym 
Centrum zajęcia dotyczące handlu bronią  
i praw człowieka pt. Broń pod kontrolą. Rozwi-
nięciem zajęć była projekcja filmu nt. handlu 
bronią w Sudanie pt. Oczy i uszy Boga oraz spo-
tkanie z jego reżyserem Tomo Kriznarem.

14 amerykańskich kadetów z elitarnych 
uczelni: Akademii Marynarki Wojennej, Sił 
Powietrznych, Straży Przybrzeżnej oraz West 
Point przyjechało do Polski w ramach tego-
rocznej edycji Academy Program. 

13. Warsztat 
EURO 2012 Razem 
przeciw rasizmowi. 
Bartek Łopata, 
Stowarzyszenie 
Nigdy Więcej.

14. Warsztat 
Amnesty 
International: 
Broń pod kontrolą.

15. Sara Lugo 
podczas koncertu 
na Rynku Głównym  
w Oświęcimiu  
w ramach Life 
Festival Oświęcim 
2012. 

16. Peter Gabriel 
podczas koncertu 
na Stadionie 
MOSiR w ramach 
Life Festival 
Oświęcim 2012.

15 16



7

To wyjątkowa inicjatywa w ramach której 
przyszli dowódcy sił zbrojnych USA poznają 
historię Zagłady Żydów oraz studiują zagad-
nienia etyki zawodowej oficera.
Kadeci spędzili w Polsce intensywny tydzień 
poznając Kraków, Oświęcim, Tarnów, Zakli-
czyn, Bobową oraz polskie Pieniny. Zakończe-
niem programu był spacer po malowniczej 
Rusinowej Polanie w Tatrach.

W roku 2012 organizowaliśmy kolejną edycję 
programu Bridge to History (Most do historii), 
poświęconego historii relacji chrześcijańsko-
żydowskich w Polsce na przestrzeni wieków 
aż do dziś. W programie tym razem uczestni-
czyło 10 studentów z USA, Kanady i Kolumbii. 
Podczas pobytu w Oświęcimiu, uczestnicy 
zwiedzili Centrum, jak również miasto, a tak- 
że teren byłego obozu KL Auschwitz-Birkenau. 
Uczestniczyli także w warsztatach edukacyj- 
nych przygotowanych przez Państwowe  
Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.
Podobnie jak w latach ubiegłych, częścią 
programu były wyjazdy studyjne do Krakowa, 
Warszawy i Łodzi, miast o wielkim znaczeniu 
w historii Żydów w Polsce oraz małych miej- 
scowości Polski południowo-wschodniej: 
Chęcin, Chmielnika, Działoszyc, Pińczowa, 
Tarnowa i Bobowej, gdzie wciąż istnieją ślady 
żydowskiej obecności, zachowane w różnym 
stanie. W Kielcach studentki i studenci spo-
tkali się z Bogdanem Białkiem, przewodniczą-
cym Stowarzyszenia im. Jana Karskiego oraz 
v/ce przewodniczącym Polskiej Rady Chrześci-
jan i Żydów. Tam zapaliliśmy także znicz na 
miejscu pogromu z 4 lipca 1946 roku. 

Szczególnym wydarzeniem było spotkanie  
z dr Janiną Rościszewską, Sprawiedliwą 
Wsród Narodów Świata, które miało miejsce 

w rodzinnym domu w Dolinie Będkowskiej 
pod Krakowem, gdzie podczas Zagłady ukry- 
wało się 12 Żydów. W samym Krakowie pozna- 
liśmy także Gabi i Uwe von Seltmann, auto-
rów książki Mój dziadek zginął w Auschwitz. 
A mój był esesmanem oraz dyrektora Centrum 
Społeczności Żydowskiej Jonathana Ornsteina. 
W Będzinie odwiedziliśmy dawny dom modli-
twy Nuhima Cukermana, zachowanym przez 
grupę młodych aktywistów z Fundacji Brama 
Cukermana oraz inne, także przedwojenne, 
miejsce modlitwy Mizrachi. Aby dobrze zrozu-
mieć kontekst żydowskiej przeszłości w Polsce 
odwiedzaliśmy również miejsca związane  
z ogólną historią naszego kraju: Stare Miasto 
w Warszawie i Krakowie, Muzeum Powstania 
Warszawskiego, Muzeum Chopina oraz Dom 
Spotkań z Historią w Warszawie.

Kontynuowaliśmy także organizację semina-
riów weekendowych. AJC Program for Students 
Abroad to inicjatywa edukacyjna skierowana 
do studentów z USA przebywających na uczel-
niach w Europie. Pięciodniowy pobyt studyj-
ny w Polsce obejmował zwiedzanie Krakowa, 
a w nim miejsc związanych z historią Żydów 
i Zagładą oraz Starego Miasta, a także Oświę-
cimia z Centrum Żydowskim i byłym obozem 
KL Auschwitz-Birkenau. Częścią programu 
było m.in. spotkanie z panią dr Janiną Rości-
szewską, Sprawiedliwą wśród Narodów Świata 
z Krakowa. W 2012 roku zorganizowaliśmy  
4 edycje dla 60 osób. 

17. Uczestnicy 
Academy Program 
w drodze 
do Morskiego Oka.

18. Uczestnicy 
programu Bridge 
to History  
z dr Janiną 
Rościszewską, 
Sprawiedliwą 
Wśród Narodów 
Świata, przed 
domem gdzie ro-
dzina Rościszew-
skich ukrywała 
12 Żydów, Dolina 
Będkowska.

17
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O współczesnej mozaice wielokulturowej  
w Polsce opowiada kolorowa wystawa „Jestem 
Stąd. Polska Wielu Narodów”. Projekt opowiadają-
cy o życiu ludzi należących do mniejszości et- 
nicznych i narodowych: białoruskiej, czeskiej, 
karaimskiej, kaszubskiej, litewskiej, łemkow-
skiej, niemieckiej, ormiańskiej, romskiej, 
rosyjskiej, słowackiej, śląskiej, tatarskiej, 
ukraińskiej, żydowskiej, powstał dzięki współ-
pracy Domu Anny Frank w Amsterdamie 
i Stowarzyszenia Centrum Polsko-Niemieckie-
go w Krakowie, z udziałem Centrum Żydow-
skiego. Piękne fotografie Wojciecha Wilczyka 
wzbogacone o wywiady biograficzne oraz 
historie obecności poszczególnych grup w Pol- 
sce są cennym materiałem do nauczania  
o wielokulturowej przeszłości i współczesności 
Polski. Otwarta w Krakowie wystawa będzie  
w 2013 roku prezentowana także w Oświęci-
miu podczas Life Festival Oświęcim.

Osoby posiadające smartfony iPhone lub An-
droid i tablety iPad mogą poznawać historię 
społeczności żydowskiej Oświęcimia dzięki 
naszej aplikacji-przewodnikowi mobilnemu 
Oszpicin. Nieistniejący dziś świat synagog, 
fabryk i miejsc wspólnego dziedzictwa pol-
sko-żydowskiego można obejrzeć w trakcie 
spaceru po Oświęcimiu trasą sugerowaną 
przez aplikację lub siedząc wygodnie w fotelu. 
Aplikacja Oszpicin prowadzi do historycznych 
miejsc, wyświetlając na ekranie urządzenia 
ich opis, historyczne zdjęcia i relacje świad-
ków. Najbardziej zaawansowana technolo-
gia pozwala obejrzeć także trójwymiarowe 
modele nieistniejących już budynków Wielkiej 
Synagogi oraz Fabryki Haberfelda w rozsze-
rzonej rzeczywistości. Ten pionierski na skalę 

polską i europejską projekt został zainaugu-
rowany dwukrotnie: w Krakowie podczas 
Festiwalu Kultury Żydowskiej oraz w Centrum 
Żydowskim w Oświęcimiu. Oszpicin – przewodnik 
po żydowskiej historii Oświęcimia można pobrać 
bezpłatnie odwiedzając z telefonu (lub table-
tu iPad) stronę app.oszpicin.pl lub skanując 
telefonem kod QR podany obok. Projekt został 
zrealizowany dzięki wsparciu holenderskiej 
fundacji Dutch Jewish Humanitarian Fund 
oraz Województwa Małopolskiego. Zachęcamy 
do pobierania aplikacji!

Tęsknota za Kalmanem, zamordowanym 
podczas Zagłady bratem matki, którego nigdy 
nie poznała Roz Jacobs to temat Projektu Pamięć, 
który artystka zrealizowała wspólnie z part-
nerką Laurie Weisman. Instalacja artystyczna 
złożona z wystawy, filmu prezentującego rela-
cje świadków oraz malarstwa Roz Jacobs stwo-
rzyły wyjątkową całość służącą wydobyciu  
z nicości kruchego bytu jak określiła sztukę 
pań Jacobs i Weisman Agnieszka Holland.  
Projekt Pamięć gościł w Centrum Żydowskim 
dzięki współpracy z Muzeum Galicja w Krako-
wie. Ekspozycji towarzyszyły warsztaty grafiki 
prowadzone osobiście przez artystki dla mło-
dzieży licealnej i studenckiej z Oświęcimia.

20. Prezentacja 
modelu 3D Wielkiej 
Synagogi w aplikacji 
Oszpicin.

21. Oszpicin. 
Przewodnik po 
historii Oświęcimia.

22. Zeskanuj ten 
kod telefonem aby 
pobrać bezpłatną  
aplikację lub 
odwiedź stronę 
app.oszpicin.pl

198. Strona www 
wystawy Jestem 
Stąd. Polska wielu 
narodów. 
www.jestemstad.pl
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23. Mural  
z podobizną 
Martina Luthera 
Kinga wykonany 
w ramach projektu 
Gadające Głowy

24. Dyskusja 
panelowa pt. 
Stop mowie 
nienawiści. 
Wirtualna agresja  
– realna krzywda. 
Od lewej: 
dr Marek Troszyń-
ski, Bogdan Bia-
łek, dr Agnieszka 
Kozłowska-Raje-
wicz, dr Sergiusz 
Kowalski, Kata-
rzyna Nowak.

Na początku roku w Centrum Żydowskim 
w Oświęcimiu odbyło się dyskusja na temat 
najnowszej książki prof Andrzeja Żbikowskiego 
z Żydowskiego Instytutu Historycznego w War-
szawie pt. Karski. Podczas otwartego spotkania 
jej autorem rozmawiał dr Artur Szyndler.

Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Żydow-
skie Motywy organizujemy co roku projekcje  
filmów z festiwalu o tej samej nazwie. Tym  
razem pokazaliśmy przegląd najlepszych fil-
mów z lat 2006-2009, w tym produkcje amery-
kańskich, izraelskich oraz polskich reżyserów. 

Podczas Life Festival Oświęcim 2012, na terenie 
miasta pojawiły się Gadające Głowy. W siedmiu 
miejscach pojawią się podobizny powszechnie 
rozpoznawanych osób: intelektualistów, filozo-
fów, myślicieli, naukowców, itp., wraz z krótką 
sentencją, będącą cytatem charakterystycznym 
dla ich działalności lub twórczości. Do projektu 
wybrano siedem postaci: Leszka Kołakowskie-
go, Jacka Kuronia, Marię Skłodowską-Curie, 
Martina Lutera Kinga, Jana Pawła II, Mahatmę 
Gandhiego oraz Vaclava Havla. Ich podobizny 
promują takie wartości jak: tolerancja, prawa 
człowieka, pokój, demokracja, społeczeństwo 
obywatelskie. Zorganizowany przez nas pro

jekt przygotowali autorami są młodzi oświęci-
mianie: Tomasz Kiek (wykonanie) oraz Mate-
usz Makarewicz (projekty).

Mowa nienawiści w internecie oraz granice 
wolności słowa były tematem panelu dyskusyj-
nego Stop mowie nienawiści. Wirtualna agresja  
– realna krzywda, w której udział wzięli: 
Bogdan Białek (psycholog, działacz społeczny, 
prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, 
red. nacz. miesięcznika „Charaktery”), dr Ser- 
giusz Kowalski (socjolog, publicysta, tłumacz, 
były działacz opozycji demokratycznej, dzien-
nikarz „Gazety Wyborczej”), dr Agnieszka 
Kozłowska-Rajewicz (posłanka na Sejm RP, 
Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Trakto-
wania) i dr Marek Troszyński (prezes Fundacji 
Wiedza Lokalna, kierownik Centrum Badań 
nad Nowymi Mediami Collegium Civitas). 
Wydarzenie zorganizowaliśmy w ramach Life 
Festival Oświęcim 2012

Wydarzenia kulturalne
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Oświęcim w czasach Romana Mayzla to tytuł kon-
ferencji poświęconej wybitnemu burmistrzo-
wi międzywojennego Oświęcimia. Roman 
Mayzel (1870-1935) został zapamiętany m.in. 
jako postać o pozytywnym znaczeniu dla 
relacji żydowsko-chrześcijańskich w mieście. 
Centrum Żydowskie było współorganizatorem 
konferencji, która odbyła się na oświęcimskim 
zamku.

25. Izraelska pisarka Batszewa Dagan, ocalona z Zagłady, 
podczas spotkania autorskiego w Centrum Żydowskim
 w Oświęcimiu.

Do najbardziej wyjątkowych wydarzeń należą 
spotkania z tymi nielicznymi ludźmi, którzy 
przeżyli Zagładę i wciąż są wśród nas. 
Ocalona z Holokaustu Łodzianka, Batszewa 
Dagan, spotkała się z mieszkańcami Oświęci-
mia w Centrum Żydowskim. P. Dagan wyemi-
growała do Izraela tuż po II wojnie światowej, 
podczas której przebywała m.in. w getcie 
radomskim oraz obozie Auschwitz-Birkenau. 
Batszewa Dagan jest dziś uznaną psycholożką 
i autorką metody psychologiczno-pedagogicznej 
pomagającej przekazywać dzieciom i młodzie- 
ży wiedzę o Szoa oraz autorką publikacji dla 
dzieci i młodzieży wykorzystywanych w nau- 
czaniu o Holokauście. Niektóre z jej książek 
zostały wydane w jezyku polskim: Czika. Piesek 
w gettcie, Gdyby gwiazdy mogły mówić oraz  
Błogosławiona bądź wyobraźnio – przeklęta bądź!.
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PARTNERSTWA

KONFERENCJE I SZKOLENIA PRACOWNIKÓW

W 2012 r. pracownicy Centrum uczestniczyli w następujących konferencjach i seminariach: 
Oświęcim w czasach Romana Mayzla (Oświęcim), Janusz Korczak w Pamięci Polaków, Żydów i Niemców  
– Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży (Oświęcim), Holocaust & Human Behavior – Facing 
History and Ourselves International Seminar (Londyn), Holocaust Education Week (Toronto), European Sport 
under Nazism, from the Olympic of Berlin to the London Olympics (1936-1948) (Bolonia), III Międzynarodowy 
Kongres Praw Człowieka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Oświęcimiu.

WSPARCIE

W 2012 roku projekty Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu były możliwe dzięki hojnemu  
wsparciu następujących podmiotów i osób: 

Richard Abramson • Jerry and Robin Bergson • Simon and Stefany Bergson
Howard and Elyse Butnick •J affa and Larry Feldman • Joseph and Michelle Jacobs 
Walter Kaye • Mickey Lyons • David and Judy Marwell • The Rothschild Foundation

Seed the Dream Foundation • James and Wendy Schreiber • Fred and Allyne Schwartz 
Sigmund Rolat • The Samuel and Helene Soref Foundation

Conference on Jewish Material Claims Against Germany, Inc. 
The Taube Foundation for Jewish Life and Culture

The United States Military Academy • The United States Naval Academy
The United States Coast Guard Academy • The United States Air Force Academy

Harold and Sheila Wilshinsky  • Wayne and Deborah Zuckerman

Specjalne podziękowania za pomoc w realizacji aplikacji mobilnej Oszpicin. Przewodnik po historii 
Oświęcimia dla dr Davida Marwella, Michała Pieli oraz Marka Tobolewskiego.

KOALICJA 
NA RZECZ EDUKACJI 
ANTYDYSKRYMINACYJNEJ
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Pracownicy
Tomasz Kuncewicz – Dyrektor
Dr. Artur Szyndler – Badania historyczne 
i edukacja 
Maciek Zabierowski – Edukacja i Nowe Media
Aleksandra Kuncewicz – Administracja 

Biuro w Nowym Jorku: / New York Office
Shiri Sandler – Dyrektorka w USA
Dara Bramson – Koordynatorka

Zarząd: 
Simon Bergson – Przewodniczący Zarządu 
Dr. David Marwell – Prezes
Fred Schwartz – Fundator i Prezes Honorowy 
Jeffrey Tabak – Sekretarz
Walter Weiner – Skarbnik
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 
Alyne Schwartz
Ronald B. Sobel 
Leonard Turk
Dorota Wiewióra 
Harold Wilshinsky 
Wayne Zuckerman

Wolontariusze i praktykanci
Johannes Fendel, 
Lisa Lorentz, 
Eugenia Rudkovska, 
Lukas Sperlich, 
Gleb Pronski, 
Dominik Reiterer, 
Katarzyna Wróblewska

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

www.mjhnyc.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

Redakcja i tłumaczenie
Maciek Zabierowski, 
Tomasz Kuncewicz, 
dr Artur Szyndler, 
Shiri B. Sandler

Zdjęcia
Centrum Żydowskie w Oświęcimiu, 
Thomas Schobesberger, 
D. Smolarek

Projekt
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 
36 Battery Place, New York, NY 10280 
Phone: 646-437-4276; Fax: 646-437-4281 
e-mail: info@ajcf.org

Mural z podobizną Jana Pawła II wykonany w ramach projektu Gadające Głowy.


