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Muzeum Żydowskie
i Synagoga (2014).
Fot. Andrzej Rudiak.

Drodzy Przyjaciele i Przyjaciółki,
Historia naszej fundacji sięga końca lat 90-tych. W 2000 roku wyremontowaliśmy jedyną ocaloną w Oświęcimiu
synagogę. Sześć lat później dokończyliśmy remont dawnego domu rodziny Kornreichów i Dattnerów, w którym
mieści się obecnie większa część Muzeum Żydowskiego. W tym samym roku Centrum Żydowskie w Oświęcimiu
połączyło się z Muzeum Dziedzictwa Żydowskiego w Nowym Jorku. W 2014 roku otworzyliśmy trzeci wyremontowany budynek – dom rodziny Klugerów oraz nowe muzeum prezentujące historię Oszpicina czyli żydowskiego Oświęcimia. Od samego początku naszą misją było upamiętnienie żydowskiej społecznosci Oświęcimia oraz
powiązanie edukacji o Zagładzie z edukacją antydyskryminacyjną.
Nowa ekspozycja – a tak naprawdę nowe muzeum, gdyż zmiany są rewolucyjne – w sposób spójny i przystępny przedstawia zapomnianą historię Oświęcimia. Dzięki nowej wystawie przywracamy pamięć o wielokulturowej,
pozytywnej tożsamości miasta, które powszechnie kojarzy się wyłącznie z Auschwitz. Utrwalamy i udostępniamy
relacje uczestników tej historii i tworzymy żywą pamięć o Oszpicinie. W związku z otwarciem nowej wystawy
ukazało się także drugie wydanie cieszącej się wielkim powodzeniem publikacji Oszpicin. Przewodnik po
żydowskiej historii Oświęcimia.
Podobnie odrestaurowany Dom Klugerów, w którym mieszkał ostatni żydowski mieszkaniec Oświęcimia, nie
został martwym pomnikiem, lecz łączy funkcje społecznie pożyteczną z funkcją symboliczną. Został przemieniony
w kawiarnię, nowoczesne miejsce spotkań chroniące historię tego domu i jego mieszkańców, który jednocześnie
jest pomostem między przeszłością, a współczesnością i wywołuje pozytywne skojarzenia.
W ten sposób tworzymy model upamiętnienia i edukacji o zniszczonej społeczności. Model, który może być
replikowany w dużej części Europy.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego wyjątkowego projektu.

Tomasz Kuncewicz
Dyrektor
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Lata 2013-2014 w Centrum Żydowskim
w Oświęcimiu

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI

1. Henryk Schönker
(po lewej) wraz ze
swoim najlepszym
przyjacielem, Romanem Maksymowiczem,
podczas wycieczki
rowerowej do Zakopanego (ok. 1947).

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 zachowanie
pamięci o żydowskich mieszkańcach Oświęcimia oraz edukacja
ze szczególnym uwzględnieniem problematyki Holokaustu
i współczesnych zagrożeń związanych z nietolerancją
i uprzedzeniami.
Od 2006 r. Centrum Żydowskie w Oświęcimiu jest stowarzyszone z Muzeum Dziedzictwa Żydowskiego w Nowym Jorku.
Centrum obejmuje Muzeum Żydowskie, synagogę Chewra
Lomdej Misznajot, Centrum Edukacyjne oraz Café Bergson.
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2. Otwarcie nowej
wystawy Oszpicin,
2014. Fot. Andrzej
Rudiak.

Muzeum Żydowskie
i Synagoga Chewra Lomdej Misznajot
Lata 2013-2014 były przełomowym okresem
w historii naszej instytucji. Prócz niezliczonej ilości wyjątkowych wydarzeń, zrealizowanych projektów i gości, którzy odwiedzili nasze miejsce, powstała nowa wystawa
stała – Oszpicin. Historia żydowskiego Oświęcimia.
Nowoczesna, a zarazem minimalistyczna ekspozycja radykalnie zmieniła nasze muzeum.
Ponadto, w historycznym budynku ostatniego
żydowskiego oświęcimianina Szymona Klugera (1925-2000), powstała Café Bergson, gdzie
nowoczesna forma łączy się z autentycznymi
elementami zabytkowego budynku.
Na uroczyste otwarcie nowego Muzeum Oszpicin oraz Cafe Bergson, które miało miejsce 18
maja 2014 r., przybył m.in. Dyrektor Muzeum
Dziedzictwa Żydowskiego w Nowym Jorku
dr David G. Marwell, władze lokalne, szefowie
zaprzyjaźnionych instytucji, a także sympatycy i przyjaciele Muzeum. Wyjątkowymi gośćmi byli mieszkańcy Oświęcimia wraz z rodzinami, którzy przybyli do swojego rodzinnego
miasta z Izraela. Uroczystość uświetnił także
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koncert Karoliny Cichej & Spółki z programem Pozdrowienia z jidyszlandu. Na framudze
drzwi wejściowych do Cafe Bergson pojawiła
się także mezuza, którą zawiesił rabin Avi
Baumol oraz Shlomi Shaked, syn byłej mieszkanki Oświęcimia Eliny. Dzień wcześniej, podczas Nocy Muzeów, nową wystawę i cafe mieli
okazję obejrzeć mieszkańcy miasta.
3. Uroczystość
umieszczenia
mezuzy na
drzwiach wejściowych Cafe Bergson,
2014. P-L: Maciek
Zabierowski, Rabin
Avi Baumol oraz
Shlomi Shaked, syn
byłej mieszkanki
Oświęcimia Eliny.
3

Nowa wystawa główna Oszpicin. Historia żydowskiego Oświęcimia prezentuje najnowszy stan badań nad historią lokalnej społeczności żydowskiej, której początki sięgają drugiej połowy

4. EL-P: Elina
Shaked, była
mieszkanka
Oświęcimia oraz
Rivka Bialystok,
córka byłej
mieszkanki Rachel
Jakimowski
podczas otwarcia
nowej wystawy
Oszpicin, 2014.
Fot. Andrzej
Rudiak.
5. Muzeum
Żydowskie.
Fot. Andrzej
Rudiak.

XVI wieku. Ekspozycja składa się z fotografii,
dokumentów, zabytkowych eksponatów oraz
multimediów, w tym wspomnień byłych
żydowskich mieszkańców miasta. Częścią ekspozycji są także wyjątkowe judaika, pochodzące ze zniszczonej w 1939 roku przez Niemców
Wielkiej Synagogi. Są one obecnie poruszającym symbolem zniszczonej kultury.
Wiele z prezentowanych na wystawie materiałów jest pokazywana po raz pierwszy.
Prezentowane zbiory pochodzą z archiwów
z Polski i świata, głównie z Izraela i USA,
a także z prywatnych kolekcji byłych mieszkańców Oświęcimia i ich potomków. Ekspozycja, zrealizowana przez krakowskie pracownie
Imaginga Studio oraz NArchitektuRA, podzielona jest na sześć galerii: Początki, Galicja,
Między Wojnami, Zagłada, Polska Ludowa
oraz instalacja multimedialna Pamięć.

Dzięki naszej aplikacji mobilnej Oszpicin, którą poszerzyliśmy o przewodnik po Muzeum
Żydowskim, odwiedzający mogą samodzielnie
poznawać nową wystawę w czterech językach:
polskim, angielskim, niemieckim i hebrajskim.
Równolegle z powstawaniem nowej wystawy,
trwały prace remontowe w domu ostatniego
żydowskiego mieszkańca Oświęcimia, Szymona Klugera. Budynek poddany gruntownej renowacji i zaadadaptowany na kawiarnię oraz
miejsce spotkań, wystaw czasowych Iirozmaitych działań kulturalnych i artystycznych.
Trwające blisko rok prace były niezwykle
skomplikowane z punktu widzenia technicznego – skarpa, której dom jest częścią i która
podtrzymuje muzeum i zabytkową synagogę
wymagała wzmocnienia poprzez m.in. system
betonowych mikropali.
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Goście specjalni
6. Ban Ki-moon,
Sekretarz
Generalny ONZ
wraz z małżonką
(po prawej) oraz
rabin Joszua Ellis
z Gminy Żydowskiej w Katowicach. Fot. Artur
Szyndler.

18 listopada 2013 r. Muzeum Żydowskie oraz
Synagogę odwiedził Sekretarz Generalny ONZ
Ban Ki-moon. Gość, w towarzystwie rabina
Joszuy Ellisa z Gminy Żydowskiej w Katowicach zwiedził zabytkową synagogę oraz zapoznał się z historią oświęcimskiej społeczności
zydowskiej. Była to pierwsza wizyta przywódcy ONZ w naszej instytucji, jak również
w samym Oświęcimiu.
„To zaszczyt móc odwiedzić tę synagogę i poznać
historię Żydów w Polsce przed katastrofą Holokaustu. Jestem pod wrażeniem przetrwania i odrodzenia tradycji żydowskiej w tak trudnych warunkach.
Przyjechałem do tego miejsca po odwiedzeniu nazi-

stowskiego obozu śmierci i wyjeżdżam z Oświęcimia
w smutku, ale także z nadzieją i determinacją aby
budować świat równości, godności ludzkiej i pokoju”
Ban Ki-moon, Sekretarz Generalny ONZ.
6
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W związku z 69. rocznicą wyzwolenia byłego obozu KL Auschwitz, 27 stycznia 2014 r.
amerykańscy kongresmeni Carolyn Maloney,
Eric Cantor (lider większości republikańskiej),
Darrell Issa, ambasador USA w Polsce Stephen
Mull oraz Konsul Generalna USA w Krakowie
Ellen Germain odwiedzili synagogę Chewra Lomdej Misznajot i Muzeum Żydowskie
w Oświęcimiu.
Z kolei w sierpniu 2014 r. czołowy amerykański prezenter stacji telewizyjnej CNN Wolf
Blitzer, którego ojciec pochodził z Oświęcimia,
zwiedził Muzeum Żydowskie, synagogę, cmentarz oraz miasto. Wolf jest synem ocalałych
z Zagłady, pochodzącej z Suchedniowa, Cesi
Zylberfuden i Dawid Blitzera. Dawid urodził

się w Oświęcimiu. Przed II wojną światową
Blitzerowie mieszkali przy ulicy Legionów 26.
W 1941 roku, wraz z resztą żydowskich mieszkańców, zostali wysiedleni do Sosnowca.
Rodzice Dawida zginęli w Auschwitz, a Zagładę przeżyła jedynie on i jego siostra Rachela.
Wizyta była związana z pracą nad filmem
dokumentalnym dotyczącym historii jego rodziny i polskiego pochodzenia w ramach serii
prezentujących opowieści o amerykańskich
celebrytach: Roots: Our Journeys Home, wyemitowanym w październiku 2014 r. przez stację
CNN.
W latach 2013-2014 nasze Muzeum i synagogę
odwiedzili także byli mieszkańcy Oświęcimia

7. Wizyta francuskiej
delegacji na czele
z Haïmem Korsią,
Naczelnym rabinem
Francji
8. Wolf Blitzer,
dziennikarz telewizyjny
amerykańskiej stacji
CNN, podczas wizyty
w Muzeum Żydowskim,
2014. Fot. Artur Szyndler
9. Była mieszkanka
Oświęcimia Rózia
Klapper (trzecia od
prawej) wraz z rodziną
podczas wizyty
w Synagodze Chewra
Lomdej Misznajot, 2014.
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w ramach seminariów im. Rafaela Lemkina,
organizowanych przez Instytut Auschwitz na
rzecz Pokoju i Pojednania.
Ponadto, odwiedzili nas uczestnicy kolejnych
edycji Szkoły Letniej Nauczania o Holokauście Centrum Badań Holokaustu UJ. Tradycyjnie
Podobnie jak w poprzednich latach gościliśmy w żydowskie święto Jom ha-Szoa (Dzień Patakże grupy uczniów z Wielkiej Brytanii pro- mięci o Zagładzie) Centrum było odwiedzane
także przez grupy żydowskiej młodzieży i dowadzone przez rabina Barry’ego Marcusa
w ramach projektu Lekcje z Auschwitz orgarosłych uczestników Marszu Żywych m.in.
z USA, Izraela, Austrii. Ponadto, w maju 2014
nizacji Holocaust Education Trust, grupy
z Francji wraz z Naczelnym Rabinem tego kra- Muzeum i Synagogę odwiedziła grupa członju Haimem Korsią; izraelskich przewodników ków zarządu amerykańskiego Uniwersytetu
po Polsce uczestniczących w kursie InstytuBrandeis wraz z rektorem Frederickiem
M. Lawrencem i prof. Antonym Polonskym.
tu Yad Vashem; międzynarodowe grupy
wraz z rodzinami, m.in. Sam Rosenberg,
Haim Horowitz, Henryk Schönker, Rózia
Borenfeund, Hanna Goldberg, Menachem
odner, Elina Shaked oraz Rachel Jakimowski
z córkami Rivką Bialystok i Tzipi Nevo.

Partnerstwa i Wyróżnienia
W roku 2013, w ramach Roku Kultury
w Oświęcimiu, Centrum Żydowskie zostało
uhonorowane przez Urząd Miasta w Oświęcimiu wyróżnieniem, za „kształtowanie aktywnego
uczestnictwa w kulturze, budowanie poczucia tożsamości z miastem, promocję miasta Oświęcim oraz
wrażliwości estetycznej wśród jego mieszkańców”.

Nasza instytucja w latach 2013-2014 wpółpracowała z amerykańską Matzevah Foundation
(www.matzevah.org), która pod kierunkiem
Stevena D. Reece’a, przez kilka sierpniowych
dni porządkowała cmentarz żydowski
w Oświęcimiu. Celem organizacji działania
jest „uczenie o Zagładzie, w tym zwłaszcza o wydarzeniach w okupowanej Polsce i śmierci milionów
W tym samym roku, nasza instytucja dołąŻydów, którzy mieszkali tu przed wojną”. Fundacja
czyła również do Koalicji na Rzecz Edukacji
skupia amerykańskich baptystów. Od roku
Antydyskryminacyjnej. Jej celem jest wprowa- 2005 regularnie przyjeżdzają do Polski, aby
dzenie rzetelnej edukacji antydyskryminacyj- porządkować żydowskie cmentarze.
nej do systemu edukacji formalnej w Polsce.
(www.tea.org.pl).
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10. Dyplom, którym Centrum Żydowskie w Oświęcimiu
zostało uhonorowane przez Urząd Miasta w Oświęcimiu
w roku 2013 w ramach Roku Kultury.

11. Wolontariusze amerykańskiej Fundacji Matzevah
podczas prac porządkowych przy cmentarzu żydowskim
w Oświęcimiu, 2014. Fot. Roman Stopa.

5

Nowe nabytki muzealne
Praca nad nową wystawą była okazją do przeprowadzenia dodatkowych kwerend archiwalnych i kontaktów z byłymi mieszkańcami
Oświęcimia. Dzięki temu, na wystawie pojawiły się wcześniej niepublikowane materiały,
a muzealne archiwum pozyskało szereg nowych dokumentów i fotografii do dziejów
oświęcimskich Żydów. W naszej kolekcji znalazły się nowe archiwalia pozyskane z Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie,
Instytutu Jad wa-Szem w Jerozolimie, Mu-

zeum Holokaustu w Waszyngtonie, Archiwum Państwowego w Katowicach, Archiwum
Narodowego w Krakowie, Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, Instytutu
Pamięci Narodowej w Krakowie, Biblioteki
Książąt Czartoryskich w Krakowie oraz archiwów rodzinnych Haima Horowitza oraz Rózi
Borenfeund.
Nie zawiedli także lokalni miłośnicy historii Oświęcimia – Mirosław Ganobis i Łukasz
Szymański, których zbiory znalazły się na
wystawie stałej oraz wzbogaciły archiwum.
12. Mina-Nusia
Gerstner wraz
ze swoją siostrą
Rachel-Lucia oraz
koleżanką, okres
miedzywojenny.
Ze zbiorów Haima
Horowitza.
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Muzeum Żydowskie kontynuje 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 Muzeum prosimy o kontakt: Dr Artur Szyndler, 33 / 844 70 02, szyndler@ajcf.pl

6

13. Ortodoksyjny
chłopiec żydowski
przed Drukarnią
Abrahama Grossa
w Oświęcimiu, lata
30-te XX w.
14. Maria Kamińska
ze swoją przyjaciółką Luśką Dziubek
na tle Synagogi
Lomdej Misznajot,
ok. 1945.
Dar Stanisława
Kamińskiego.

15. Wolontariusz
Daniel Haim
oprowadza grupę
niemiecką po
Muzeum Żydowskim. Fot. Mikhail
Kapustyan.
16. Zajęcia
warsztatowe
w ramach programu Zrozumieć
zło. Fot. Mikhail
Kapustyan.
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Centrum Edukacyjne
Głęboko wierzymy, że poznawanie historii
Zagłady powinno zmierzać do eliminacji
zachowań dyskryminacyjnych, które w przeszłości przyczyniły się do tragedii Auschwitz.
Od wielu lat pracujemy z młodzieżą i osobami
dorosłymi, wspólnie odkrywając znaczenie
osobistego zaangażowania i sprzeciwu wobec
wszelkich form nietolerancji dla budowy
społeczeństwa obywatelskiego opartego na
zasadach demokratycznych.

Doskonalenie zawodowe Policji
W ostatnich dwóch latach szczególną uwagę
poświęciliśmy policji, która jest kluczowym
elementem w systemie ochrony wszystkich
obywateli przed przestępczością z nienawiści.
Związki pomiędzy historią Zagłady i uniwersalnymi mechanizmami konformizmu,
posłuszeństwa oraz wykluczenia były tematem eksperckiego seminarium policyjnego
pod tytułem Holokaust i Tolerancja w Centrum
Żydowskim w Oświęcimiu w dn. 15-17 maja
2013 r. Uczestnicząca w seminarium grupa
20 Pełnomocników Policji ds. Ochrony Praw
Człowieka zwiedziła Państwowe Muzeum

Auschwitz-Birkenau oraz studiowała zagadnienia narastającej przemocy wobec Żydów w III
Rzeszy, uczestnictwa zwykłych ludzi w Zagładzie, psychologicznych mechanizmów posłuszeństwa i konformizmu oraz współczesnych
przejawów ksenofobii w tym antsemityzmu,
rasizmu i homofobii.
– Kryzys ekonomiczny na ogół sprzyja rodzeniu lub
odradzaniu się negatywnych, często ksenofobicznych,
czy też antysemickich nastrojów u części społeczeństwa – mówił mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz,
Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji
ds. Ochrony Praw Człowieka – Pojawianie się
tego typu postaw i zachowań ma swoje określone
mechanizmy oraz źródła, które policja musi znać, by
w imieniu państwa skutecznie przeciwdziałać incydentom oraz przestępstwom popełnianym z nienawiści. Uczestniczący w seminarium policjanci
podzielą się nową wiedzą i umiejętnościami
w swoich komendach wojewódzkich.
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W drugiej edycji zajęcia Holokaust i Tolerancja
(9-10 grudnia 2013) wzięli udział dowodzący
małopolską policją. W zajęciach wzięli udział
komendanci powiatowi i ich zastępcy z Bochni, Brzeska, Chrzanowa, Gorlic, Krakowa,
Limanowej, Miechowa, Myślenic, Nowego
Sącza, Nowego Targu, Olkusza, Oświęcimia,
Proszowic, Suchej Beskidzkiej, Tarnowa,
Wadowic, Wieliczki i Zakopanego.
– Zrozumiałem, że Holokaust był procesem który trwał
przez dłuższy czas i był akceptowany – powiedział
jeden z komendantów uczestniczących w seminarium Holokaust i Tolerancja – Dzisiaj chodzi o to,
aby przejawy rasizmu zwalczać w zarodku.
Ukoronowaniem naszych planów współpracy
w edukacji organów ścigania jest Zrozumieć zło,
skierowany do kadry zarządzającej w Policji.
Realizowany w partnerstwie z Komendą Główną Policji program obejmie w ciągu 2 lat 200
najważniejszych oficerów zarządzających policją w całej Polsce.

W warsztatach inauguracyjnych w grudniu
2014 r. wzięli udział pełnomocnicy komendantów wojewódzkich ds. ochrony praw człowieka z całej Polski oraz dowodzący policją
z województwa małopolskiego. Do uczestników pierwszych zajęć list skierowała Rzecznik
Praw Obywatelskich, prof. Irena Lipowicz
– Chciałabym, abyśmy wszyscy mieli świadomość,
że zjawisko rasizmu i związanej z nim nietolerancji
i ksenofobii godzi w podstawowe prawo godności
przysługujące każdemu człowiekowi, a także stanowi
poważne zagrożenie dla porządku. W otwarciu
warsztatów wzięli udział także: Brian George
– konsul USA ds. prasy i kultury, oraz inspektor Janusz Barcik – Komendant Powiatowy
Policji w Oświęcimiu.
Projekt Zrozumieć zło. Warsztaty dla przełożonych
w Policji jest realizowany w ramach programu
Obywatele dla Demokracji, finansowanego
z Funduszy EOG, przy dodatkowym wsparciu
Konsulatu Generalnego USA w Krakowie.
17. Uczestnicy
i uczestniczki programu Holokaust
i Tolerancja, 2013.
Fot. Ze zbiorów Centrum Żydowskiego
w Oświęcimiu.
18. Uczestnicy
i uczestniczki programu Auschwitz
Jewish Center
Fellows, 2013.
Fot. Tomasz
Kuncewicz.
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Programy zagraniczne
W latach 2013-2014 były kontynuwane trzy
główne program edukacyjne dla studentów
z zagranicy: Auschwitz Jewish Center Fellows,
United States Service Academy Program oraz AJC
Program for Students Abroad.
Pierwszy z nich umożliwia studentom studiów
magisterskich i doktoranckich pogłębione
poznanie historii Żydów w Polsce oraz Zagłady. W kolejnym, którego celem jest poznanie
historii Holokaustu, doskonalenie etyki zawodowej oraz przygotowanie etyczne do pełnie-
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nia funkcji dowódczych w przyszłości, biorą
udział słuchacze amerykańskich Akademii
Marynarki Wojennej, Sił Powietrznych,
Straży Przybrzeżnej oraz West Point. Ostatni
z wymienionych, skierowany jest do studentów z USA studiujących na uczelniach w Europie. Motywem przewodnim jest refleksja nad
Zagładą i jej następstwami dla współczesności.
Łącznie we wspomnianym okresie w programach zagranicznych naszego Centrum uczestniczyło ponad 200 osób.

19. Café Bergson,
2014. Fot. Andrzej
Rudiak.
20. Zaproszenie
na Noc Muzeów
2014 w Oświęcimiu.
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Café Bergson i wydarzenia kulturalne
Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Żydowskie Motywy organizujemy co roku projekcje filmów z festiwalu o tej samej nazwie. W lutym
2013 zostały pokazane najciekawsze filmy z lat
2006-2009. Podczas czterech wieczorów pokazano łącznie 10 filmów z Polski, USA i Izraela.
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18 maja 2013 r. odbyła się kolejna edycja Nocy
Muzeów, która była organizowana wspólnie
z Muzeum Zamek w Oświęcimiu. W programie
znalazło się zwiedzanie Muzeum Żydowskiego
oraz synagogi z przewodnikiem, a dla najmłodszych został przygotowany warsztat na temat
symboli żydowskich pt. Rysujemy w synagodze.

Do poźnych godzin nocnych z propozycji skorzystało kilkaset osób z Oświęcimia i okolic.
Od samego początku nasza instytucja partneruje Life Festival Oświęcim. W czerwcu 2013 r.
w ramach festiwalu, pokazaliśmy na placu ks.
Skarbka wystawę pt. Jestem stąd. Polska wielu
narodów. Na wystawie można było zobaczyć
portrety i sylwetki 15 przedstawicieli mniejszości etnicznych i narodowych (tj.: białoruskiej,
czeskiej, karaimskiej, kaszubskiej, litewskiej,
łemkowskiej, niemieckiej, ormiańskiej, romskiej, rosyjskiej, słowackiej, śląskiej, tatarskiej,
ukraińskiej, żydowskiej) oraz kilka fotografii
opowiadających o współczesnym życiu ludzi
należących do wspomnianych grup. Tłem dla
biografii jest przedstawienie historii i kultury wspomnianych mniejszości etnicznych
i narodowych w Polsce na przestrzeni wieków.
Jej autorami jest Stowarzyszenie Centrum
Polsko-Niemieckie w Krakowie oraz Dom Anny
Frank w Amsterdamie, a Centrum Żydowskie
w Oswięcimiu jest jej partnerem.
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W czerwcu 2014 r. na piątej, jubileuszowej
edycji Life Festival, pojawiły się dwa muzyczne
akcenty izraelskie. Pierwszym był występ
słynnej formacji Balkan Beat Box, jednej
z najbardziej rozpoznawalnych zespołów sceny world music. W swojej muzycje łączą surowość i energię elektronicznej sceny klubowej
Afryki, Azji i Południowej Ameryki, dodając
do tego tradycyjne dla ich twórczości elementy hip-hopu, ragga i rocka. Drugim akcentem,
podczas koncertu finałowego, był koncert
ICE9 (Kerach 9), a nasza instytucja miała swój
udział w zaproszeniu grupy do Oświęcimia.
W 2004 roku członkowie ICE9: Ohad, Roy
i Uri nagrali rockowy album z tekstami
Abramka Koplowicza, chłopca, który został
uwięziony w łódzkim getcie, a następnie
został zamordowany w obozie Auschwitz
w 1944 r. Wokalista zespołu, Noam Rotem,
znany jest także z nagrania własnej hebrajskiej wersji utworu Nasza klasa Jacka Kaczmarskiego. Singiel z utworem został wydany
przez Instytut Adama Mickiewicza w Polsce
i Izraelu w ramach Roku Polskiego w Izraelu
2008-2009.
W listopadzie 2013 r. Renata Piątkowska, znana autorka książek dla najmłodszych promowała w Centrum swoją najnowszą książkę pt.
Wszystkie moje mamy. Jest książka o Irenie Sendlerowej i dzieciach przez nią uratowanych.
Jej bohaterem jest mały żydowski chłopiec –
Szymon Bauman, który prowadzi nas za mur
warszawskiego getta. W spotkaniu z autorką
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więli udział uczniowe Szkoły Podstawowej
nr 4 w Oświęcimiu. Centrum Żydowskie
w Oświęcimiu objęło także patronatem
wydaną książkę.

21. Amerykańskoizraelska formacja
Balkan Beat Box
podczas koncertu
w ramach Life
Festival Oświęcim
2014. Fot. Konrad
Kubuśka.
22. Izraelski zespół
ICE 9 (Kerach 9)
podczas koncertu
w ramach Life
Festival Oświęcim
2014. Fot. Mateusz
Moskała.
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17 maja 2014 r. w Muzeum Żydowskim odbyła
się po raz kolejny Noc Muzeów. Tym razem była
ona organizowana wspólnie z Muzeum Zamek
w Oświęcimiu, Stowarzyszeniem Romów
w Oświęcimiu oraz Zakład Salezjańskim im.
ks. Bosko w Oświęcimiu. Mieszkańcy Oświęcimia i nie tylko mieli po raz pierwszy okazję
zobaczyć nową wystawę Oszpicin oraz Café
Bergson. W programie znalazło się m.in. zwiedzanie Muzeum i synagogi z przewodnikiem
a także odrestaurowanego Domu Klugera wraz
z mieszczącą się w nim nową Café Bergson
oraz wystawą fotografii współczesnego Oświęcimia autorstwa amerykańskiego fotografa
Dannyego Ghitisa pt. Oświęcim, miasto w cieniu
Auschwitz. Z kolei dla najmłodszych przygotowalismy przedstawienie teatralne i warsztat

23. Spotkanie
autorskie, promujące książkę Renaty
Piątkowskiej pt.
Wszystkie moje
mamy. Fot. Artur
Szyndler.

24. Wystawa plenerowa
Jestem stąd, 2013.
Fot. Artur Szyndler.
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25. Otwarcie
Café Bergson, 2014.
Fot. Andrzej Rudiak.

o podstawach judaizmu pt. Lew Ari potrzebuje
pomocy! Muzeum, synagogę oraz Café Bergson
odwiedziło tego dnia kilkaset osób.
W maju 2014 r. Rozpoczęła działalność także
Café Bergson, a jej uroczyste otwarcie miało
miejsce 18 maja. Café Bergson upamiętnia
Henri-Louis Bergsona (1859–1941) filozofa polskiego pochodzenia laureata Nagrody Nobla
w 1927 r. oraz Miltona Bergsona i Nadzię
Goldstein Bergson z Ciechanowa ocalonych
z Auschwitz. Głównymi darczyńcami są
Stefany i Simon Bergsonowie. Poza tym, do
powstania miejsca przyczyniła się ofiarność
258 darczyńców z całego świata, którzy wsparli nasz projekt poprzez platformę finansowania społecznościowego Kickstarter. Szczególne
podziękowania chcemy skierować do darczyńców: Debbie & Charles M. Adelman, Pamela

Gallin & Leonard Yablon, Jacob Hauser,
Joseph Kornwasser, Slava Madorsky, Sam
Rosenberg, Wendy & James Schreiber, Allyne
& Fred Schwartz, Linda Stocknoff & Morris
Sandler oraz CET Academic Programs.
Simon Bergson, główny darczyńca, odwiedził
Café oraz nowe Muzeum we wrześniu 2014 r.
Café Bergson to nie tylko wegetariańska
kawiarnia, serwująca produkty od lokalnych producentów, w ponad stuletnim domu
rodziny Klugerów, w sercu historycznego
Oświęcimia. Nowe miejsce łączy elementy
oryginalnego wystroju z nowoczesnym i minimalistycznym designem. Ponadto, jest przestrzenią przestrzenią niebanalnych wydarzeń kulturalnych, kameralnych koncertów,
projekcji filmów, spotkań i dyskusji.
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Café Bergson jest miejscem otwartym na mieszkańców i gości z Polski i zagranicy – mówi Tomasz
Kuncewicz, dyrektor Centrum Żydowskiego
– Oświęcim potrzebuje połączenia historii z nowoczesnością, aby przełamać wciąż obowiązujący wizerunek, wynikający z tragicznej przeszłości i tworzyć
nową pozytywną tożsamość miasta.
Remont i adaptację domu rodziny Klugerów
przygotowała oświęcimska pracownia architektoniczna Susuł&Strama Architekci. Projekt
zyskał ogólnopolskie uznanie i znalazł się
w finale plebiscytu Ale lokale, promującego
najbardziej wyjątkowe kawiarnie, bary
i restauracje, wyróżniające się niebanalnym
designem, organizowanego przez portal internetowy www.domosfera.pl
27
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Od września w Café Bergson odbyło się w niej
szereg ciekawych wydarzeń, skierowanych
do różnych grup odbiorców. Jesienne miesiące
upłynęły pod znakiem filmów. We wrześniu
zaprezentowano film Barbary Maroń pt.
Hagszama, a w ciągu 4 październikowych
poniedziałków 12 najciekawszych filmów,
m.in. z Francji, Holandii, Hiszpanii, Kanady,
USA, Izraela, Polski oraz Rosji, z tegorocznej
edycji warszawskiego Festiwalu Żydowskie
Motywy.
W listopadzie Cafe Bergson odwiedził niemiecki reżyser Jan Sobotka, prezentując swój film
pt. Nach Auschwitz/Po Auschwitz.

28

26. Café Bergson, 2014. Fot. Andrzej Rudiak.
27. Warsztaty Jak wyglądają zimowe święta w różnych kulturach?
Fot. Mikhail Kapustyan
28. Poranek teatralny dla dzieci w Café Bergson. Przedstawienie pt.
Zaczarowany Młyn w wykonaniu Teatru Kwadryga z Bielska-Białej.
Fot. Mikhail Kapustyan.
29. Program festiwalu Filmowego Żydowskie Motywy, 2013.
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Dla najmłodszych odbywają się regularne
poranki teatralne i warsztaty. Współpracujemy
z Teatrem Kwadryga z Bielska-Białej, który
zaprezentował spektakle: Szewczyk Dratewka
i Zaczarowany Młyn oraz warszawską Fundacją
MaMa warsztaty Chanuka. Święto świateł oraz
Zimowe Święta na temat wybranych świąt w różnych kulturach i religiach.
Café Bergson może się także poszczycić certyfikatem Miejsce przyjazne maluchom, przyznawanym przez portal Wrota Małopolski, Gazetę
Wyborczą oraz Agencję PR Inspiration.

Propozycją dla wegan i wegetarian jest Kuchnia
Społeczna. Promuje ona dietę wegańską, ale jest
także miejscem spotkań osób ceniących sobie
niekonwencjonalną i zdrową dietę. Gromadzone podczas niej wolne datki wspomagają OTOZ
Animals Oświęcim.
Café Bergson to także kameralna scena
muzyczna przentującą ciekawy songwriterów
i songwriterki z Polski i świata. Do tej pory,
w wypełnionej po brzegi sali, mogliśmy posłuchać: Elin Ey (Islandia), Myrra Rós (Islandia),
Graftmann, Phillip
Bracken (Australia),
Peter J. Birch, Asia
i Koty oraz Sonia pisze
piosenki.

30. Islandzkie songwriterki:
Myrra Rós i Elin Ey, podczas
koncertu w ramach Muzycznej
Sceny Café Bergson, 2014.
Fot. Agata Kozak.
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31. Kuchnia Społeczna
w Café Bergson, 2014.
Fot. Mikhail Kapustyan.
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Ponadto, z inicjatywy wolontariuszy Centrum
Żydowskiego w Oświęcimu działają dwa dyskusyjne kluby językowe – English Cafe at Cafe
Bergson oraz Deutsches Cafe im Cafe Bergson.
Biorą w nich także udział wolontariusze
z zagranicy, z innych oświęcimskich instytucji oraz zainteresowana młodzież.
Centrum Żydowskie w Oświęcimiu było także
partnerem premiery filmu Dotknięcie Anioła,
który powstał na podstawie wspomnień byłego
mieszkańca Oświęcimia Henryka Schönkera.
Na premierze, która miała miejsce 18 listopada
2014 r. w kinie Planet Cinema
w Oświęcimiu, pojawił się główny bohater
filmu Henryk Schönker wraz z żoną Heleną,
aktorzy oraz reżyser filmu Marek Pawłowski.
W latach 2013-2014 nasza instytucja prezentowała się także na Międzynarodowym Pikniku
Organizacji Pozarządowych w Oświęcimiu.
Na stoisku można było zapoznać się z naszą

ofertą edukacyjną oraz kulturalną, a także
wziąć udział w konkursie i wygrać atrakcyjne
nagrody.
Nasza działalność nie byłaby mozliwa bez
zaangażowania naszych wspaniałych wolontariuszy. W latach 2013-2014 byli to: Dominik,
Glib, Johannes, Shlomi, Nika, Iga, Michael,
Emily, Anya, Mikhail, Gesine oraz Klaudia.
Serdecznie dziękujemy za ich pracę, zaangażowanie i niepowtarzalną atmosferę, którą
stworzyli.
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32. Wolontariusze Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu (L-P): Shlomi Shaked (Izrael), Glib Pronskikh (Ukraina), Johannes Fendel
(Niemcy), Dominik Reiterer (Austria). Fot. Tomasz Kuncewicz.
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KONFERENCJE I SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
W latach 2013-2014 pracownicy Centrum uczestniczyli w następujących konferencjach:
Fundamental Rights Agency, Vilnius, 2013, Through Our Own Lens. Reflecting on the Holocaust from
Generation to Generation, Yad Vashem, Jerusalem 2014, Association of European Jewish Museums
Educator Training Program Munich-Warsaw-Oslo 2013-2014, Antisemitism in Europe Today, Jewish
Museum Berlin, 2013, Stories That Move, Anne Frank House, Berlin, 2013

WSPARCIE
W 2012 roku projekty Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu były możliwe dzięki hojnemu
wsparciu następujących podmiotów i osób:
20th Century Fox Television • Richard Abramson • American Securities • Jerry and Robin
Bergson • Simon and Stefany Bergson • Howard and Elyse Butnick • Meryl and Mel Cherney
Andrew Mathias and Adam Cohen • Crown Imports • Mistie and Marvin Eltrich • Federal Law
Enforcement Foundation, Inc. • Jaffa and Larry Feldman • Cami and Howard Gordon • Kramer
Beverage Co. • Patii Askwith Kenner • Jack Klieger • Mickey Lyons • David and Judy Marwell •
MillerCoors • Origlio Beverage • Eric J. Parker • Peerless Beverage Company • Pepsi-Cola Bottling
Company of New York • Sigmund Rolat • Stacey and Marc Saiontz James and Wendy Schreiber
Fred and Allyne Schwartz • The Samuel and Helene Soref Foundation • The Elizabeth and
Oliver Stanton Foundation • 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
Monica Osofsky Weinberg • Harold and Sheila Wilshinsky • Wayne and Deborah Zuckerman

the david berg
foundation
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Pracownicy
Tomasz Kuncewicz – Dyrektor
Dr Artur Szyndler – Badania historyczne
i edukacja
Maciek Zabierowski – Edukacja
Aleksandra Kuncewicz – Administracja
Karolina Turza – Café Bergson
Ada Myśliwiecka – Café Bergson

Biuro w Nowym Jorku: / New York Office
Shiri B. 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 L. Barsky
Howard Butnick
Nancy Fisher
Daniel Eisenstadt
Rita G. Lerner
Ann Oster
Charlie Rose
James Schreiber
Wendy Schreiber
Zachary Schreiber
Allyne Schwartz
Ronald B. Sobel
Harold Wilshinsky
Wayne Zuckerman
Wolontariusze i praktykanci
Dominik Reiterer (Austria)
Glib Pronskikh (Ukraina)
Johannes Fendel (Niemcy)
Shlomi Shaked (Izrael)
Nika Radziun (Polska)
Iga Bunalska (Polska)
Michael Holzmannhofer (Austria)
Emily Herlyn (Niemcy)
Anya Voronova (Ukraina)
Mikhail Kapustyan (Ukraina)
Gesine Reichel (Niemcy)
Klaudia Domżał (Polska)
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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
Tomasz Kuncewicz,
Shiri B. Sandler,
Artur Szyndler,
Maciek Zabierowski
Projekt
Paweł Adamus

Muzeum Żydowskie, 2014.
Zdjęcie na 1 stronie okładki: Mikhail Kapustyan

Centrum Żydowskie w Oświęcimiu
Plac ks. Jana Skarbka 5, 32-600 Oświęcim
telefon: 33 844 70 02
e-mail: info@ajcf.pl • www.ajcf.pl
Café Bergson
Plac ks. Jana Skarbka 2, 32-600 Oświęcim
telefon: 33 844 70 02
e-mail: cafe@ajcf.pl • www.ajcf.pl/cafe
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

