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Drodzy Przyjaciele i Przyjaciółki,

po dużych projektach budowlanych zmieniających naszą instytucję w latach 2013-2014  

– remont domu Klugerów wraz z adaptacją na Café Bergson oraz stworzenie nowej wysta-

wy stałej Oszpicin – nadszedł czas na skupienie się na najważniejszej części naszej misji, 

czyli edukacji o Zagładzie oraz mechanizmach dyskryminacji, które do niej doprowadziły,  

i które są wciąż obecne w każdym społeczeństwie. 

Projekty dotyczące upadku demokracji, historii Zagłady, psychologii uprzedzeń oraz mowy nienawiści, organizowa-

ne w pobliżu byłego obozu Auschwitz, mają wyjątkowy wymiar oraz efektywność, gdyż w ich ramach poznajemy 

miejsce, które powstało jako konsekwencja powszechnej akceptacji dla mowy nienawiści, populizmu, ignorancji 

oraz wykluczenia grup ludzi ze względu na pochodzenie, wyznanie i orientację seksualną. 

Niestety, najnowsze wydarzenia w naszym kraju oraz na świecie pokazują, że pomimo powszechnego nauczania 

historii, świadomość procesów, które doprowadziły do Auschwitz oraz śmierci milionów ofiar Holokaustu i innych 

ludobójstw w XX w. jest bardzo niska. Stygmatyzacja oraz przemoc werbalna i fizyczna wobec grup ludzi innych 

niż większość ponownie staje się widoczna w Polsce i wielu innych krajach. Te niepokojące okoliczności sprawiają, 

że jesteśmy jeszcze bardziej zdeterminowani w naszej misji edukacyjnej, jako pionier łączenia edukacji historycznej  

i antydyskryminacyjnej w Polsce oraz Europie.

Ważną częścią naszej działalności są również projekty kulturalno-edukacyjne w Café Bergson, które dotykają  

szeroko pojętej postawy tikkun olam, czyli naprawy świata poprzez projekty na rzecz równości, otwartości,  

sztuki, ekologii, patriotyzmu oraz zrównoważonego rozwoju. W ten sposób przełamujemy stereotyp, że Muzeum 

Żydowskie powinno  zajmować się wyłącznie tematyką żydowską i docieramy do nowych grup odbiorców. Dla wielu 

nowych gości przełomem w postrzeganiu naszej instytucji był koncert Korteza – jednego z najbardziej znanych 

młodych polskich muzyków – w oświęcimskiej synagodze. Oswajając miejsca dziedzictwa żydowskiego w Oświęci-

miu, pomagamy mieszkańcom poczuć głębsza więź z miastem i jego wielokulturową przeszłością tragicznie przerwa-

ną przez Auschwitz i Zagładę.

Fred Schwartz (1931-2016), amerykański przedsiębiorca i filantrop. 

Założyciel The Auschwitz Jewish Center Foundation (1995) oraz The Auschwitz 

Institute for Peace and Reconciliation (2005), zajmującego się przeciwdziałaniem

ludobójstwom. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi RP (1998),  

Medalem Miasta Oświęcimia (2001) oraz Medalem Zasłużony dla Tolerancji

przyznawanym przez Fundację Ekumeniczną Tolerancja (2004), laureat m.in.  

Anatoly Scharansky Freedom Award oraz Solomon Schechter Medal, przyznawa-

nym przez Jewish Theological Seminary.
Był zaangażowany w działalność amerykańskiego the Washington Institute for Near East Policy, założył  

i przewodniczył the Raoul Wallenberg Scholarships for the study of Leadership in Comparative Democracies  

na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. 

Dzięki jego wizji, poświęceniu i hojności, od 2000 r. w Oświęcimiu istnieje miejsce – Centrum Żydowskie 

– upamiętniające dawną społeczność żydowską i nauczające o współczesnych zagrożeniach wynikających 

z uprzedzeń i dyskryminacji.

       Niech spoczywa w pokoju.

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 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 stowarzy-
szone z Muzeum Dziedzictwa Żydowskiego w Nowym Jorku.
Centrum obejmuje Muzeum Żydowskie, Synagogę Chewra  
Lomdej Misznajot, Centrum Edukacyjne oraz Café Bergson. 

Lata 2015–2016 w Centrum Żydowskim 
w Oświęcimiu
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1. Sklep spożywczy 
Abrahama Fuchsa, 
który znajdował się 
przy obecnej ulicy 
Piastowskiej, okres 
międzywojenny. 
Ze zbiorów 
Marilyn Pratt

1

1



2

2. Ekspozytor
wystawowy 
Oświęcimskie 
Historie.
Fot. Andrzej Rudiak

3. Okładka 
katalogu Oszpicin

4. Okładka 
komiksu 
Oświęcimskie 
Historie oraz slajd 
z historii 
Ksiądz i Rabin 
autorstwa Tomasza 
Bereźnickiego

Muzeum Żydowskie 
i Synagoga Chewra Lomdej Misznajot

Lata 2015-2016 były szczególnie ważne dla 
naszej instytucji z uwagi na dwa symboliczne 
wydarzenia. W okresie tym przypadł jubile-
usz 15-lecia działalności (2015), a wkrótce po 
jubileuszu zmarł główny fundator i założyciel 
Centrum – Fred Schwartz (1931-2016).

We wrześniu 2016 r. Michael S. Glickman 
zastąpił Davida G. Marwella na stanowisku 
dyrektora Muzeum Dziedzictwa Żydowskiego 
w Nowym Jorku, z którym stowarzyszona jest 
nasza instytucja.

Oprócz niezliczonej ilości wydarzeń, projek-
tów i gości, w tym wielu byłych mieszkańców 
Oświęcimia wraz z rodzinami, powstał kolejny 
element wystawy – ekspozytor Oświęcimskie 
Historie (2015). Został on umieszczony na placu 
ks. Skarbka, nieopodal wejścia do Muzeum  
Żydowskiego. W jego wnętrzu znajduje się sie-
dem historii z dziejów miasta, opowiedzianych 
w formie komiksu. 
Autorem prac jest krakowski rysownik  
i grafik, Tomasz Bereźnicki. Projekt, który 
wykorzystuje jedynie naturalne oświetlenie, 

dopełnia od strony frontowej cytat z wiersza 
Wisławy Szymborskiej pt. „Trzy słowa najważ-
niejsze”: Kiedy wymawiam słowo Przyszłość, pierwsza 
sylaba odchodzi już do przeszłości.  
Autorami projektu ekspozytora, podobnie jak 
wystawy stałej, są Bartosz Haduch i Łukasz 
Marjański (NArchitektuRA, Kraków) oraz  
Magdalena Poprawska (Imaginga Studio, Kraków).

Kolejną innowacyjną odsłoną historii żydow-
skich mieszkańców Oświęcimia jest projekt 
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Oszpicin na platformie Google Cultural Institute. 
Dzięki współpracy z Google wybrane eksponaty 
muzealne, sfotografowane w wysokiej rozdziel-
czości, są teraz bezpłatnie dostępne na specjal-
nej stronie internetowej w formie wystawy 
wirtualnej: www.ajcf.pl/online-exhibition.  
W najbliższym czasie planujemy także udostęp-
nienie zwiedzania wnętrza naszego Muzeum  
w formie panoramy Google Street View. 
W minionym okresie wydaliśmy także dwie 
publikacje. Pierwszą z nich jest katalog wysta-
wy stałej: Oszpicin. Historia żydowskiego Oświęcimia 
(2015), który prezentuje najciekawsze fotografie 
i zdjęcia obiektów, które można oglądać w Mu-
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27 stycznia 2015 r., z okazji 70. rocznicy wyzwo-
lenia byłego obozu KL Auschwitz oraz Miasta 
Oświęcim, Muzeum Żydowskie i Synagogę 
Chewra Lomdej Misznajot odwiedziła delegacja 
rządu USA pod przewodnictwem sekretarza 
Skarbu, Jacoba J. Lewa. W kwietniu tego same-
go roku gościliśmy ambasador Państwa Izrael 
– Annę Azari. 

Obchody 15-lecia działalności naszej instytucji 
uświetnił 25 sierpnia koncert amerykańskiego 
artysty Matisyahu, który odbył się w oświę-
cimskiej Synagodze. Matisyahu to jeden z naj-
oryginalniejszych artystów, jacy pojawili się  
w ostatnich latach na światowej scenie mu-
zycznej. Swoją twórczość opiera na muzyce 

5. Koncert 
Matisyahu (2015). 
Fot. M. Kapustian

6. Wizyta 
delegacji rządu 
USA pod prze-
wodnictwem 
sekretarza skarbu 
Jacoba J. Lewa 
(trzeci od prawej) 
w synagodze 
i Muzeum 
Żydowskim. 
Fot. A. Rudiak

zeum Żydowskim. Drugą jest komiks autorstwa 
Tomasza Bereźnickiego pt. Oświęcimskie Historie 
(2016), którego prace znajdują się także w eks-
pozytorze. Ekspozytor Oświęcimskie Historie oraz 
wspomniane publikacje współfinansowało 
Miasto Oświęcim.
W grudniu 2016 r. pracę w naszym nowo-
jorskim biurze zakończyła Shiri B. Sandler, 
dyrektorka amerykańskiego oddziału Centrum 
Żydowskiego w Oświęcimiu. Przez 10 lat pracy 
razem z Shiri zrealizowaliśmy wiele ciekawych 
i nowoczesnych projektów edukacyjnych  
i muzealnych. Dziękujemy Ci za Twoje wspar-
cie, profesjonalizm i przyjaźń. 

Goście specjalni

reggae, dodając do niej elementy muzyki chasy- 
dzkiej, jazzu, hip hopu i beatboxingu. Podczas 
kameralnego koncertu w oświęcimskiej Syna-
godze zaprezentował, wraz z towarzyszącym 
mu nowojorskim Dub Trio, swoje największe 
przeboje w unikalnych wersjach akustycznych.
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W roku jubileuszowym w Synagodze wystąpili 
także: pochodzący z Serbii kantor Liberalnej 
Gminy Żydowskiej w Monachium, Nikola Da-
vid oraz Rykarda Parasol, amerykańska woka- 
listka o unikalnym głosie – córka pochodzącego 
z Polski ocalonego z Zagłady – która wykonuje 
nastrojowe utwory w stylu „folk-noir”.  
Gościliśmy także Korteza, artystę polskiego,  
niedawne muzyczne odkrycie, którego twór-
czość cieszy się ogromną popularnością.

W maju 2016 r. gościł w Muzeum i Synagodze  
dr Adam Bodnar, rzecznik Praw Obywatelskich.

Podobnie jak w latach poprzednich, gościliśmy 
także grupy uczniów: z Wielkiej Brytanii, pro-
wadzone przez rabina Barry’ego Marcusa  
w ramach projektu Lekcje z Auschwitz organiza-
cji Holocaust Education Trust; grupy z Francji 

wraz z Naczelnym Rabinem tego kraju, 
Haimem Korsią; izraelskich przewodników po 
Polsce, uczestniczących w kursie Instytutu Yad 
Vashem; międzynarodowe grupy w ramach 
seminariów im. Rafaela Lemkina, organizowa-
nych przez Instytut Auschwitz na rzecz Pokoju 
i Pojednania oraz FASPE – Fellowships at Au-
schwitz for the Study of Professional Ethics. 
Ponadto, odwiedzili nas uczestnicy kolejnych 
edycji Szkoły Letniej Nauczania o Holokauście 
Centrum Badań Holokaustu UJ. 

Tradycyjnie, w żydowskie święto Jom ha-Szoa 
(Dzień Pamięci o Zagładzie), Centrum było 
odwiedzane także przez grupy żydowskiej 
młodzieży i dorosłych - uczestników Marszu 
Żywych - m.in. z USA i Republiki Południowej 
Afryki oraz grupy amerykańskich studentów 
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7. Koncert Korteza 
(2015).
Fot. K. Urbańczyk

8. Dr Adam Bodnar, 
rzecznik Praw 
Obywatelskich 
podczas zwiedzania 
Muzeum Żydowskiego 
(2016). 
Fot. A. Rudiak
 
9. Grupa młodzieży 
religijnej z Francji 
(2015). 
Fot. M. Kapustian
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W roku 2015 dyrektor naszej instytucji, Tomasz 
Kuncewicz, został uhonorowany przez Państwo-
wą Wyższą Szkołę Zawodową w Oświęcimiu 
im. rtm. Witolda Pileckiego medalem uczelni.

Partnerami Centrum w latach 2015-2016, 
w ramach realizacji projektów edukacyjno-
badawczych, byli: Centrum Badań nad Uprze-
dzeniami Wydziału Psychologii Uniwersytetu 
Warszawskiego, Fundacja Dialog-Pheniben 
i Dom Konferencji w Berlinie – Wannsee.

W minionym okresie kontynuowaliśmy także 
współpracę z amerykańską Matzevah Foundation, 
której wolontariusze pod kierunkiem Stevena 

Partnerstwa, Prezentacje, Patronaty i Wyróżnienia

D. Reece’a, każdego roku w sierpniu porządko-
wali cmentarz żydowski w Oświęcimiu.  
Fundacja, skupiająca amerykańskich bapty-
stów, kontynuowała swoje projekty, prowadzo-
ne w Polsce od 2005 r.

W 2016 r. nasza instytucja patronowała także 
wystawionemu w Oświęcimskim Centrum Kul- 
tury, amatorskiemu spektaklowi Ryby. Jego reży- 
serka, Zuzanna Mrzygłód, jest absolwentką Za-
rządzania Kulturą i Mediami na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie. Spektakl, opisujący 
autentyczną historię kryminalną, rozgrywa-
jącą się w środowisku handlarzy ryb w Oświęci-
miu i Krakowie, był jej pracą dyplomową.

w ramach CET Academic Program z Pragi. 
Natomiast od 20 do 22 lipca 2016 r. Muzeum 
Żydowskie odwiedziło również blisko 1500 
pielgrzymów m.in.: ze Słowacji, Francji, Por-
tugalii, Malezji i Korei Południowej, którzy 
przyjechali do Polski z okazji Światowych Dni 
Młodzieży.

Szczególną grupę osób, które nas odwiedziły  
stanowili byli mieszkańcy Oświęcimia i ich 
potomkowie. W latach 2015-2016 byli to: Zohar 
Paleiov, Chaim Fischgrund, Elina Shaked i jej 

syn Shlomi, Menachem Bargev wraz z rodziną, 
Haim i Mira Horowitz, Malka Tahler wraz  
z rodziną, Yocheved i Haim Stollar oraz ich 
córka Rachel, Moshe Pinkasy z rodziną, Yael 
Balkan-Geva wraz z mężem, Yariv Lehrer  
z córką Gil, Ruth i Jacob Zuckerman wraz  
z synami Amirem i Ronem, Miriam Druks, 
Ron Sherf (wszyscy z Izraela), Barbara Leibler, 
Adam Ringer (oboje z Polski), Lea Gleitman  
Posner ze Szwecji wraz z córkami – Barbro  
i Susanne oraz Annette Hollo z córką Denise 
(USA).
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10. Yariv Lehrer, 
syn byłego miesz-
kańca Oświęcimia 
Lolka Lehrera, 
wraz z córką Gil 
(2016).
Fot. A. Szyndler

11. Menachem 
 i Joyce Bargev  
z Izraela wraz
z rodziną. 
Potomkowie 
rodzin Holländer  
i Birnbaum (2016). 
Fot. A. Szyndler



który jego rodzinie podarowała rodzina 
Liebermann.

W 2015 r., przy współudziale Matzevah 
Foundation, trafiły na cmentarz żydowski 
w Oświęcimiu nagrobki, odkryte w ogrodzie 
w Babicach. W roku kolejnym natrafiono na 
inną szczególną pamiątkę historyczną. Był 
nią fragment nagrobka Józefa Thieberga (1855-
1916), odkryty przypadkiem na cmentarzu 
katolickim w pobliżu Oświęcimia podczas roz-
biórki jednego z pomników z lat 50. Thieberg 
był wieloletnim radnym Miasta Oświęcimia 
oraz przewodniczącym Gminy Żydowskiej 
w Oświęcimiu (1910-1916).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ponadto, był członkiem Powiatowego Komite-
tu Narodowego, wspierającego Legiony tworzo-
ne przez Józefa Piłsudskiego (1914).
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12. Ida Lehrer. 
Zdjęcie wykonane 
w gettcie sosnowieckim. 
Ze zbiorów Yariva Lehrera

13. Fragment tablicy 
nagrobnej Józefa 
Thieberga. 
Fot. A. Szyndler

14. Karta koresponden-
cyjna wysłana z Oświęci-
mia przez R. Fischgrunda 
do swojej matki i brata, 
osadzonych w obozie 
pracy Annaberg (1941). 
Ze zbiorów Chaima 
Fischgrunda 

Nowe nabytki muzealne

Mimo że nowa wystawa w Muzeum Żydow-
skim została otwarta w  2014 r., nasze archi-
wum wciąż wzbogaca się o nowe fotografie  
i dokumenty związane z historią oświęcim-
skich Żydów. Pochodzą one głównie od osób 
prywatnych. Dzięki uprzejmości Annette 
Hollo i Ruth Zuckerman, pozyskaliśmy kopie 
fotografii i dokumentów dotyczących rodziny 
Haberfeld. Z kolei Adam Ringer przekazał 
nam świadectwa szkolne swojej matki, Berty 
Silbiger, a Wanda Lacrampe – Diny Rottenberg 
Silbiger.

Pamiątki ze swoich rodzinnych  
kolekcji udostępnili także: Wanda  
Lacrampe, Yariv Lehrer (rodzina  
Lehrer), Menachem Bargev  
(rodzina Birnbaum), Chaim  
Fischgrund (rodzina Fischgrund),  
Marilyn i Lee Pratt (rodzina Fuchs)  
oraz Zohar Paleiov (dokumenty związane  
z fabryką EmilaKuźnickiego oraz rodzinami 
Druks i Liebermann). Zdjęcia swojej przyja-
ciółki z dzieciństwa, Rozalii Körbel, przeka-
zała Rozalia Formas, a Łukasz Łata – zegarek, 
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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 dzie-
jami 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

W sierpniu 2016 r. dr Caroline Strudy Colls 
z brytyjskiego Staffordshire University we 
wpółpracy z Matzevah Foundation oraz 
polską Fundacją Zapomniane, prowadziła na 
cmentarzu żydowskim w Oświęcimiu projekt, 
którego celem jest rejestrowanie kulturowego 
ludobójstwa i miejsc zbrodni na cmentarzach 
żydowskich, finansowanego przez Internatio-
nal Holocaust Remembrance Alliance. 
W trakcie prac lokalizowano i katalogowano 
nagrobki, używając metod archeologicznych 
stosowanych w pracy kryminalistycznej oraz 
takich technik jak mapowanie, fotogrametria, 
skanowanie laserowe i georadar (GPR). 
Ich celem było odtworzenie pierwotnego, 
dokładnego planu cmentarza i zachowanych 
macew. Docelowo ma powstać także wizuali-
zacja cmentarza i poszczególnych macew 
w technice 3D.
 

Cmentarz żydowski zyskał ponadto nową ław-
kę, wytyczono ścieżkę dla pieszych, przygo-
towano betonowe postumenty dla nagrobków 
oraz umieszczono dwie nowe tablice informa-
cyjne na bramie wejściowej.
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16

15-16. Prace 
porządkowe 
oraz badania 
archeologiczne 
na cmentarzu 
żydowskim 
w Oświęcimiu, 
prowadzone przez 
The Matzevah 
Foundation 
oraz zespół 
pod kierunkiem 
Caroline Strudy 
Colls z brytyjskie-
go Staffordshire 
University (2016). 
Fot. A. Rudiak
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17. Uczestnicy 
i uczestniczki pro-
gramu Zrozumieć zło 
podczas zwiedzania 
terenu byłego obozu 
Birkanau. (2015).
Fot. Andrzej Rudiak

18. Uczestnicy  
i uczestniczki pilota-
żowego seminarium 
na temat historii
nazizmu i współcze-
snych przestępstw  
z nienawiści dla policji 
z Polski i Niemiec 
poznają historię 
Oszpicina (2015). 
Fot. M. Kapustian

Centrum Edukacyjne

17

Głęboko wierzymy, że poznawanie historii 
Zagłady powinno zmierzać do eliminacji za-
chowań dyskryminacyjnych, które w prze-
szłości 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 społe-
czeństwa obywatelskiego opartego na zasadach 
demokratycznych. 

W ostatnich dwóch latach kontunuowaliśmy 
szereg projektów edukacyjnych, których głów- 
nymi odbiorcami byli policjanci, których 
służba stanowi kluczowy element w systemie 
ochrony wszystkich obywateli przed przestęp-
czością z nienawiści.

W marcu 2015 r., pracownicy Centrum prze-
prowadzili dwudniowe szkolenie dla Biura 
Rzecznika Praw Obywatelskich. Wzięło w nich 
udział 17 pracowników Biura w Warszawie 
oraz Biur Pełnomocników Terenowych.

W 2015 r. zakończył się dwuletni projekt 
warsztatów historyczno-antydyskryminacyj-
nych – Zrozumieć zło. Był on skierowany do  

kadry zarządzającej w Policji i realizowany  
w partnerstwie z Komendą Główną Policji. 
Wzięło w nim udział 200 najważniejszych 
oficerów zarządzających policją w całej Polsce. 
Uczestnicy i uczestniczki programu poznali 
wybrane aspekty historii III Rzeszy, zwiedza-
li tereny byłych obozów Auschwitz-Birkenau, 
studiowali psychologiczne wyjaśnienia postę-
powania sprawców ludobójstwa oraz anali-
zowali współczesne przypadki przestępstw 
motywowanych uprzedzeniami.
Projekt został realizowany w ramach progra-
mu Obywatele dla Demokracji, finansowanego 
z Funduszy EOG, przy dodatkowym wsparciu 
Konsulatu Generalnego USA w Krakowie.
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19. Uczestnicy
i uczestniczki 
pilotażowego 
seminarium 
na temat 
historii nazizmu 
i współczesnych 
przestępstw  
z nienawiści dla 
policji z Polski  
i Niemiec współ-
organizowane  
z Domem Konfe-
rencji Wannsee 
(2015). Fot. Dom 
Konferencji  
w Wannsee

20. Ulotka  
promująca  
projekt  
Miasto2Kultur

20

Wiosną i latem 2015 r. odbyły się ponadto szko-
lenia dla nauczycieli Szkoły Policji w Katowi-
cach, w których wzięło udział łącznie 80 osób.

Na początku września 2016 r. zainaugurowali-
śmy projekt DEMPOL, skierowany do policjan-
tów z Polski i Niemiec, i realizowany w Ber-
linie i Oświęcimiu. W pierwszym szkoleniu, 
poświęconym historii Zagłady oraz zwalczaniu 
przestępstw z nienawiści, wzięło udział 20 
policjantów z obu krajów. W programie semi-
narium, realizowanego wspólnie z berlińskim 
Domem Konferencji Wannsee, znalazły się 
wizyty w miejscach pamięci Zagłady w obu 
miastach oraz intensywne zajęcia warsztatowe 
z wybitnymi ekspertami historii Holokaustu, 
oraz trenerami policyjnymi. Delegacja polska 
składała się policjantów z Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Krakowie oraz Szkoły Policji  
w Katowicach, a policjanci niemieccy zostali 
wydelegowani przez Kraj Związkowy Nadrenia- 
Westfalia oraz Wyższą Szkołę Policji w Muen-
ster.
Nasza instytucja zainaugurowała w 2016 r.  
także dwa kolejne projekty edukacyjne. 
Pierwszym z nich jest Miasto2Kultur, współtwo-
rzony z Muzeum Zamek w Oświęcimiu. 
Jego inauguracja, w formie jednodniowego  
seminarium, z udziałem 20 nauczycielek  

z Oświęcimia i powiatu, miała miejsce we 
wrześniu br. Pierwsze grupy odwiedziły  
Muzeum Żydowskie i Muzeum Zamek już  
w listopadzie. 
Celem projektu było przekazanie młodzieży 
zintegrowanej wiedzy na temat historii Oświę-
cimia, w tym 400 lat sąsiędztwa chrześcijan  
i Żydów, kształtowanie lokalnego patriotyzmu 
i prezentacja wielokulturowości jako wartości 
wzbogacającej społeczność lokalną.  
Program obejmował dwa warsztaty na temat  
historii Oświęcimia dla młodzieży gimnazjal-
nej i ponadgimnazjalnej: 
Z wizytą w Królewskim 
Mieście Oświęcimiu 
– o historii miasta 
w XIX i XX w. (Muzeum 
Zamek) oraz Czym był 
Oszpicin? – o żydowskich 
mieszkańcach i Holo-
kauście w Oświęcimiu  
(Muzeum Żydowskie). 
Uczestnictwo w zaję-
ciach było bezpłatne, 
a sam projekt będzie 
kontynuowany  
w 2017 r.

19

LEKCJA MUZEALNA #2

Miejsce: Muzeum Żydowskie w Oświęcimiu, pl. ks. J. Skarbka 5
Temat: Żydowscy mieszkańcy przedwojennego Oświę-
cimia w XIX i XX w.

Grupa docelowa: młodzież gimnazjalna oraz ponad-
gimnazjalna, max. 1 klasa

Forma: Warsztat detektywistyczny w oparciu 
o analizę historycznych fotografii i zabytków, 
wprowadzenie dotyczące religii żydowskiej w autentycznej synagodze

Cele: poznanie historii żydowskich mieszkańców, 
stanowiących połowę populacji przedwojennego 
Oświęcimia, zrozumienie znaczenia Holokaustu dla 
struktury etnicznej miasta, rozwój kreatywności, 
umiejętności współpracy, obserwacji oraz wyszukiwa-
nia informacji

Odpłatność: brakRezerwacja: http://ajcf.pl/odwiedz-nas/rezerwacja/ 
lub tel. 33 844 70 02

So
ła

Rynek Gł.

ul. Dàbrowskiego
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21. Uczestniczki 
Akademii Edukacji 
Antydyskrymi-
nacyjnej podczas 
warsztatów 
w Muzeum Polin. 
Fot. T. Kuncewicz

22. Uczestnicy  
i uczestniczki 
warsztatów  
prowadzony przez 
edukatorów  
z Muzeum Polin 
 w ramach projektu 
Muzeum na kółkach 
(2016).  
Fot. A. Szyndler

Drugi projekt to Akademia Edukacji Antydyskry-
minacyjnej, zrealizowany przy współorganizacji 
Fundacji Dialog-Pheniben. Bierze w nim udział 
20 nauczycieli i nauczycielek ze szkół gimna-
zjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Jego celem 
jest wyposażenie uczestników w wiedzę  
i umiejętności z zakresu samodzielnego prowa-
dzenia zajęć antydyskryminacyjnych w szkole. 
Projekt obejmuje 5 weekendowych zjazdów 
(2016-2017), poświęconych tematyce antysemi-
tyzmu, romofobii oraz szeroko pojętej mowie 
nienawiści ze względu na różne przesłanki.

W kwietniu 2016 r., w 75. rocznicę upamiętnia-
jącą wysiedlenia żydowskich mieszkańców do 
Będzina, Chrzanowa i Sosnowca, został zreali-
zowany projekt Pamięć, w którym uczestniczyli 
uczniowie i uczennice z Miejskiego Gimnazjum 
nr 3 oraz seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Oświęcimiu.

Kontynuowaliśmy także nasze standardowe 
zajęcia edukacyjne dla młodzieży gimnazjal-
nej i ponadgimnazjalnej: Starsi Bracia w wierze 
(zajęcia artystyczne dotycząc judaizmu), Czym 
był Oszpicin? (warsztat detektywistyczny na 
temat historii oświęcimskich Żydów), Podążając 
ich śladem (spacer edukacyjny śladami społecz-
ności żydowskiej), Co mnie do tego? (warsztat 
antydyskryminacyjny oparty o projekcję filmu 
Niebieskoocy) oraz E-mail do dziadków (w jego 
trakcie młodzież wciela się w rolę żydowskich 
nastolatków przyjeżdżających po raz pierwszy 
w życiu do Polski, aby odwiedzić kraj pocho-
dzenia swoich dziadków). 
Warto dodać, że w latach 2015-2016, w warsz-
tatach Czym był Oszpicin? uczestniczyły także 
grupy osadzonych z Zakładu Karnego w Wado-
wicach.

W okresie objętym raportem współorganizo-
waliśmy dwa projekty z Międzynarodowym 
Domem Spotkań Młodzieży: Małopolska Pamięta 
(luty-kwiecień 2016) oraz Polin. Muzeum Histo-
rii Żydów Polskich: Muzeum na kółkach (sierpień 
2016).
Nasza instytucja uczestniczyła także w dwóch 
projektach edukacyjnych i upamiętniających 
ofiary Zagłady. W październiku 2016 r. pra-
cownicy, wolontariusze oraz sympatycy naszej 
instytucji zasadzili w sąsiedztwie Café Bergson 
kilkadziesiąt żonkili w ramach międzynarodo-
wego projektu Daffodil Project (Projekt Żonkil). 
Projekt ma na celu zasadzenie 1,5 mln kwiatów 
dla upamiętnienia 1,5 mln dzieci żydowskich 
zamordowanych podczas Zagłady.

22
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23. Dziewczyny  
z grupy izraelskiej 
podczas wizyty  
w Muzeum  
Żydowskim (2015). 
Fot. M. Kapustian

24. Uczestnicy 
i uczestniczki 
programu Fellows 
2015 z Argentyny, 
Kanady, Niemiec 
oraz USA.
 Fot. T. Kuncewicz

Podobny charakter miał projekt Krokus, któ-
rego inauguracja odbyła się w Café Bergson 
w listopadzie 2016 r. Cebulki krokusów, które 
tworzą menorę, zostały zasadzone przy ulicy 
Berka Joselewicza, w miejscu zburzonej przez 
Niemców Wielkiej Synagogi. Koordynatorką 
oświęcimskiej części projektu była nauczyciel-
ka Zespołu Szkół nr 1, Monika Gibała.  
W 2016 r. międzynarodowy projekt Krokus 
został realizowany  po raz ósmy. Jego inicja-
torem było Irlandzkie Towarzystwo Eduka-
cji o Holokauście, a zasadzone kwiaty miały 
przypominać o 1,5 mln żydowskich dzieci oraz 
najmłodszych ofiarach innych narodowości, 
które zostały zamordowane podczas II wojny 
światowej.

W maju 2016 r. Muzeum Żydowskie współorga- 
nizowało  uroczystość umieszczenia tablicy 
pamiątkowej w budynku Zespołu Szkół Podsta-
wowo-Gimnazjalnych w Przeciszowie. Ufundo-
wana przez nas tablica upamiętnia Józefę  
i Józefa Matlaków, ich córkę Ludwikę i siostrę 
Józefa – Magdalenę, którzy podczas II wojny 
światowej przechowywali na terenie wioski 
żydowską dziewczynkę z Oświęcimia – Hanię 
Gross. 
Za ten wyjątkowy czyn rodzina Matlaków 
została uhonorowana medalem Sprawiedliwy 
Wśród Narodów Świata, przyznawanym przez 
izraelski Instytut Pamięci Yad Vashem. 
 

23

W latach 2015-2016 były kontynuowane trzy 
główne programy edukacyjne dla studentów  
z zagranicy: Auschwitz Jewish Center Fellows, 
United States Service Academy Program oraz AJC 
Program for Students Abroad. Pierwszy z nich 
umożliwiał studentom studiów magisterskich 
i doktoranckich pogłębione poznanie historii 
Żydów w Polsce oraz Zagłady. 
Celem kolejnego, adresowanego do słuchaczy 
amerykańskich Akademii Marynarki Wojen-
nej, Sił Powietrznych, Straży Przybrzeżnej 
oraz West Point, było poznanie historii Holo-
kaustu, doskonalenie etyki zawodowej oraz 
przygotowanie etyczne do pełnienia funkcji 
dowódczych w przyszłości.  
Ostatni z wymienionych, skierowany był do 

Programy zagraniczne

studentów z USA studiujących w Europie. 
Motywem przewodnim była refleksja nad 
Zagładą i jej następstwami dla współczesno-
ści. Łącznie, we wspomnianym okresie,  
w programach zagranicznych naszego  
Centrum, uczestniczyło ok. 150 osób.

24
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Café Bergson i wydarzenia kulturalne 

Dwa ostatnie lata w Café Bergson upłynęły  
pod znakiem wielu niezwykłych wydarzeń 
kulturalnych i edukacyjnych. Niektóre projek-
ty, takie jak np. Bergson Quiz, Kuchnia Społeczna 
czy cieszące się niesłabnącą popularnością 
niedzielne poranki teatralne dla dzieci były konty-
nuacją. Przy okazji tych ostatnich, współfi-
nansowanych przez Miasto Oświęcim i Powiat 
Oświęcimski współpracowaliśmy z Teatrami 
Art-Re z Krakowa, Kwadrygą z Bielska-Białej 
oraz Teatrem Piotra Rybaka z Katowic. 

We współpracy z Małopolskim Instytutem 
Teatralnym w ramach projektu Teatr Malucha, 
dofinansowanego ze środków Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gościliśmy 
także spektakle Teatru Atrofii z Poznania oraz 
Teatru Figur z Krakowa.

Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Żydow-
skie Motywy organizowaliśmy pofestiwalowe 
projekcje filmów. W lutym i marcu 2016 r. 
pokazaliśmy 9 filmów z Izraela, Węgier, Polski, 
Czech, Słowacji oraz Szwecji. Gościliśmy przy 
tej okazji także reżyserów prezentowanego fil-
mu Wieczorem patrzą na księżyc – Joannę Helan-
der i Bo Persson. 

Odbyły się także pokazy innych interesujących 
filmów. Były to m.in.: Powrót, przy projekcji 
którego gościliśmy jego reżysera Adama Zuc-
kera; oraz Brzostek (reż. Simon Target), którego 
jednym z głównych bohaterów jest prof. Jona-
than Webber, obecny na seansie (2015); oraz 
w 2016 Przy Planty 7/9 (reż. Lawrence 
Loewinger, Michał Jaskulski, traktujący  
o pogromie kieleckim (2016).

25
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25. Koncert
zespołu Hańba! 
Fot. M. Kapustian

26. Ulotka 
towarzysząca  
pokazom  
w ramach festiwalu
Żydowskie Motywy

27. Plakat 
zapraszający  
na projekcję filmu  
Przy Planty 7/9
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Współpracowaliśmy również z Międzynarodo-
wym Festiwalem WatchDocs. Prawa człowieka  
w filmie. W jej ramach pokazaliśmy w latach 
2015-2016 m.in.: Zakazane filmy, reż. F. Moeller 
(w ramach Festiwalu WatchDocs organizowane-
go przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową 
w Oświęcimiu); Wyrok na Węgrzech, z udziałem 
reżyserki, Eszter Hajdú; Plaża szowinistów, reż. 
Diana Adringa, Mamadou Ba, Bruno Cabral, 
Joana Lucas. Ponadto wybrane filmy z serii: 
Narracje migrantów, przygotowane przez Fun-
dację na Rzecz Różnorodności (projekcja w 
ramach Dnia Solidarności z uchodźcami); 
Pokażcie to wszystko światu, reż. Andrea Deaglio 
(w ramach Festiwalu WatchDocs organizowane-
go przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową 
w Oświęcimiu) oraz Zima na Lampedusie, 
reż. J. Brossmann (projekcja w ramach Dnia 
Solidarności z uchodźcami).

Zorganizowaliśmy ponadto specjalny pokaz 
oskarowego filmu Selma (reż. Ava Marie 
DuVernay) połączony ze spotkaniem z Persią 
Walker, afroamerykańską dziennikarką, dyplo-
matką i poetką. Wydarzenie było organizowa-
ne wspólnie z Konsulatem Generalnym USA  
w Krakowie, w ramach Black History Month.

Promowaliśmy podczas spotkań otwartych 
nasze najnowsze projekty muzealne i lokalną 
historię żydowską. Należał do nich ekspozytor 

wystawowy Oświęcimskie Historie (2015) i towa-
rzysząca mu publikacja pod tym samym tytu-
łem oraz Oszpicin. Historia żydowskiego Oświęcimia, 
będąca katalogiem wystawy stałej (2016).   
W styczniu 2015 r., w ramach projektu Światowa 
Mapa Pamięci, na który składały się wydarzenia 
upamiętniające 70. rocznicę wyzwolenie KL 
Auschwitz-Birkenau, dr Artur Szyndler wygło-
sił wykład pt. Co dalej? Powroty Ocalonych z Holo- 
kaustu żydowskich .

16 i 17 maja 2015 r., w ramach XVII Małopol-
skich Dni Dziedzictwa Kulturowego, które 
odbywały się pod hasłem Był sobie czas i Nocy 
Muzeów, przygotowaliśmy szereg atrakcji dla 
turystów i mieszkańców miasta. W programie 
znalazły się: zwiedzanie Muzeum Żydowskie-
go, Synagogi oraz Domu Klugerów (obecnie 
Café Bergson), a także cmentarza żydowskiego 
prowadzone przez dr. Jacka Proszyka. Dla naj-
młodszych został przygotowany warsztat pt. 
Tajemnice żydowskiego kalendarza.

Kolejna edycja Nocy Muzeów miała miejsce 14 
maja 2016 r., i obejmowała prócz zwiedzania 
m.in. Muzeum, Synagogi i cmentarza, także 
ofertę edukacyjną dla najmłodszych w postaci 
kącika plastycznego oraz warsztatu pt. Słodka 
historia o raju, które prowadziły Karolina Jako-
weńko i Julia Krzyśków (Muzeum w Gliwicach 
/Brama Cukermana w Będzinie).

28

28. Noc Muzeów 
2016: dr Jacek 
Proszyk podczas 
oprowadzania 
po cmentarzu 
żydowskim  
w Oświęcimiu. 
Fot. A. Rudiak
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Z uwagi na ogromne zainteresowanie historią 
cmentarza żydowskiego w Oświęcimiu, odnoto-
wane podczas kolejnych edycji Nocy Muzeów, 
zorganizowaliśmy – po raz pierwszy – dwie tury 
zwiedzania z dr. Jackiem Proszykiem  także  
1 listopada 2016, podczas Święta Zmarłych.

Szczególne miejsce znajdowały się w naszej 
ofercie wydarzenia poruszające uniwersalne 
i aktualne kwestie społeczne, dotyczące m.in. 
równości, poszanowania odmienności, rasi-
zmu czy ksenofobii, a także ekologii.  
W ramach nowego cyklu #kulturadlaciebie, reali-
zowanego od 2016 r., odbyło się szereg interesu-
jących wydarzeń. 
W lutym Piotr Siergiej (Polski Alarm Smogowy) 
opowiadał o zagrożeniach związanych ze smo-
giem, a o współczesnym kryzysie uchodźczym 
i, narosłych wokół tematu, krzywdzących 
stereotypach i uproszczeniach mówił Kamil 
Kamiński (Fundacja Różnosfera 
oraz Inicjatywa Chlebem i solą). 
Dyskusję poprzedził pokaz 
filmu Salam Neighbor (reż. 
Zach Ingrasci i Chris Temple). 
W kwietniu odwiedziła nas dr 
Elżbieta Lisowska (Instytut 
Religioznawstwa UJ) z wykładem 
O Islamie bez uprzedzeń.

 

Prezentowaliśmy także kilka ciekawych ksią-
żek, o których opowiadali ich autorzy.  
O konflikcie w Irlandii Pólnocnej opowiadała 
Aleksandra Łojek, autorka książki Belfast.  
99 ścian pokoju (marzec). Marcin Kącki mówił  
o problemie rasizmu we współczesnej Polsce 
oraz wyzwaniu konfrontowania się z „trudną 
historią” i kwestiach pamięci. Punktem wyj-
ścia była jego głośna książka Białystok. Biała siła, 
czarna pamięć (maj). 
Z kolei o mało znanym 
wątku homoseksualnych 
ofiar III Rzeszy opowia-
dała podczas wykładu 
„Wyklęte ofiary”  
– wokół polskiego wyda-
nia świadectwa Heinza 
Hegera Mężczyźni  
z różowym trójkątem,  
dr Joanna Ostrowska 
(październik).

31

30
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29. Zwiedzanie 
Synagogi i Muzeum 
Żydowskiego  
podczas Nocy  
Muzeów (2016).  
Fot. A. Rudiak

30. Zaproszenie  
na spotkanie  
z Marcinem Kąckim, 
autorem książki pt. 
Białystok. Biała siła, 
czarna pamięć.

31. Plakat 
zapraszający 
na wykład dr 
Elżbiety Lisowskiej 
pt. O Islamie bez 
uprzedzeń. 
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9 i 10 października, w ramach Dnia Solidar-
ności z Uchodźcami, obył się cykl warsztatów 
prowadzonych przez Urszulę Ziober, edukato-
krę ze Stowarzyszenia Zielona Grupa, pt.  
Kunkush. Podróżnik bez wyboru. W zajęciach  
wzięły udział dzieci ze szkół podstawowych  
z Oświęcimia i Polanki Wielkiej. 

Listopad upłynął pod znakiem dwóch wyda-
rzeń związanych z obchodami Święta Niepod-
ległości. Pierwszym z nich był wykład Adama 
Leszczyńskiego pt. Patriotyzm i modernizacja  
w Polsce. Czy istnieje spór? Natomiast Barbara 
Pasterak i Dorota Zwolak z Fundacji Animator-
nia poprowadziły warsztaty dla dzieci pt.  
Niepodległa. Dzieci wspólnie budowały bambu-
sową konstrukcję „Bazę”, czytały fragment 
książki Zofii Staneckiej pt. Nasza paczka i niepod-
ległość oraz przygotowywały okolicznościowe 
kotyliony.

W grudniu, w latach 2015 i 2016 Café Bergson 
było jednym z miejsc w Oświęcimiu, w którym 
odbywał się Maraton Pisania Listów, organizo-
wany corocznie 10 grudnia przez Amnesty 
International, w ramach Międzynarodowego 
Dnia Praw Człowieka. 

W Café Bergson gościła także: krakowską Fun-
dację Różnorodność, która przedstawiła swój 
raport Dyskryminujący/Dyskryminowani. LGBT  
w Małopolsce, dotyczący przesłanek wpływają-
cych na postawy dyskryminujące, oparty na 
badaniu ankietowym przeprowadzonym  
w Tarnowie, Nowym Sączu, Oświęcimiu  
i Wadowicach (2015); blogujące mamy z Oświęci-
mia (2015) Adriana Palczewskiego z Australia 
Study, zajmującego się wyjazdami edukacyjny-
mi do Australii, który opowiadał o doświadcze-
niach Polaka w Australii (2016). 
O swoich podróżach opowiadała także Anna, 
Thomas, Hania i Mila Alboth – czyli słynna 
podróżująca po świecie Rodzina Bez Granic 
(2015). 

Od samego początku istnienia Life Festival 
Oświęcim, nasza instytucja jest partnerem tego 
projektu. Podczas dwóch kolejnych edycji  
w Bergsonie odbywały się wydarzenie kultu-
ralne i edukacyjne. W roku 2015 pokazaliśmy 
film dokumentalny pt. Historia Ireny Sendlerowej 
(reż. Andrzej Wolf). Na Festiwalu wystąpili 
także artyści z żydowskimi korzeniami. 
Rok później ceniona brytyjska artystka Jessie 
Ware oraz oraz Lola Marsh z Izraela. 

32. Warsztat 
dla dzieci 
pt. Kunkush
Fot. Andrzej
Rudiak

32
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Festiwal miał również swój izraelski muzycz-
ny akcent w osobie wokalistki Ninet Tayeb. 
Ponadto, w Café Bergson miało miejsce szereg 
działań edukacyjnych. Były to: warsztat anty-
dyskryminacyjny Co mnie do tego?, poprowa-
dzony przez Maćka Zabierowskiego z Muzeum 
Żydowskiego w Oświęcimiu i dwa warsztaty: 
People on the move, dotyczący tematyki migra-
cyjnej oraz Moje ciało a prawa człowieka, na temat 
praw seksualnych i reprodukcyjnych, prowa-
dzone przez Kacpra Gwardeckiego, Mikołaja 
Czerwińskiego, Izabellę Pisarek z Amnesty 
International. Warsztaty graffiti na temat 
StreetArt-u zaangażowanego społecznie pro-
wadził także Dariusz Paczkowski z Fundacji 
Klamra. W zajęciach uczestniczyła młodzież  
z Oświęcimia i Nowego Bierunia.

Naszym gościem podczas warsztatu cuppingu, 
będącego profesjonalną degustacją kawy, był 
Bartłomiej Kozina, twórca krakowskiej kawiar-
ni Karma oraz palarni Karma Coffee Roasters, 
z której kawę  – o wyjątkowych walorach 
smakowych – serwujemy na co dzień  
w Café Bergson. 

Café Bergson to także kameralna scena 
muzyczna przentującą ciekawych artystów  
z Polski i świata. W latach 2015-2016 wystąpili  
u nas: Halla Nordfjörd (Islandia), Paula i Karol 
(Polska/Kanada), Shalosh (Izrael), Tom James 
(UK), Jóga, BAiKA, Hańba! oraz Coals. 

Ponadto, z inicjatywy wolontariuszy Centrum 
działają dwa dyskusyjne kluby językowe: 
English Cafe at Café Bergson oraz Deutsches Cafe im 
Café Bergson. Biorą w nich także udział  

wolontariusze z zagranicy, z innych oświę-
cimskich instytucji, a także zainteresowana 
młodzież. 

W latach 2015-2016 nasza instytucja prezento-
wała się 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 możliwa bez 
zaangażowania wspaniałych wolontariuszy.  
W latach 2015-2016 byli to: Daniel, Stefan, Paul, 
Gesine, Misza, Wołodia, Natalia, Judith, Max, 
Filip i Imogen. Serdecznie dziękujemy Wam  
za pracę, zaangażowanie i niepowtarzalną 
atmosferę wspólnego działania.

W obu latach Café Bergson wraz z pracownika-
mi Muzeum, wolontariuszami, sympatykami  
i klientami kontynuowało tradycję fundo-
wania paczek świątecznych w ramach akcji 
charytatywnej Szlachetna Paczka.

33

34 35 34. Aleksander Prugar 
i Helena Czernek  
z Mi Polin wykonują 
odlew mezuzy z domu  
rodziny Klugerów 
(2016).  
Fot. T. Kuncewicz 

35. Koncert zespołu 
Paula i Karol. 
Fot. A. Rudiak

33. Uczniowie  
Miejskiego  
Gimnazjum nr 2 
w Oświęcimiu  
podczas warsztatów 
graffiti, prowadzo-
nych przez Darka  
Paczkowskiego.



W Café Bergson, w czerwcu 2016 r., została 
zaprezentowana wystawa Granice/Borders, pro-
jekt dwóch polskich artystów od lat pracujących 
w USA – Piotra Sikory oraz Piotra Bondarczyka. 
Na wystawę złożył się cykl kolorowych fotogra-
fii, które pokazują polską sztukę ludową przez 
pryzmat wielokulturowości. Prace przedsta-
wiają osoby z różnych kultur, ubrane w bogato 
zdobione stroje ludowe z rozmaitych regionów 
Polski. W ten nieszablonowy sposób autorzy 
projektu zadają pytania o kształt, pojemność  
i granice polskiej tożsamości narodowej wobec 
szybkich przeobrażeń społecznych tak charak-
terystycznych dla współczesności. 

W przestrzeni kawiarni można było obejrzeć 
także wystawę pt. Oświęcimskie kafle, prezentu-
jącą wielobarwność i różnorodność form  
i faktur posadzek i kafli ściennych, które 
wciąż istnieją w starych kamienicach miasta.  
Pomysłodawcą projektu był Tomasz Kuncewicz,  
a fotografie wykonał Mykhailo Kapustian 
wraz z Łukaszem Szymańskim.

W przestrzeni pomiędzy Muzeum a Café Berg-
son eksponowana była w 2016 r. praca pt.  
„Ice Cream” oświęcimskiej artystki – Agaty  
Agatowskiej. Praca była częścią wystawy czaso-
wej pt. Rzeźby z przyszłości, przygotowanej  
z okazji 20-lecia pracy twórczej artystki. 

Helena Czernek i Aleksander Prugar, twórcy 
Mi Polin, designerskiej marki współczesnych 
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judaików, przygotowali kopię mezuzy z domu 
rodziny Klugerów – w ramach projektu Mezuza 
– mieszczącym obecnie Café Bergson (2016).

Miło nam także poinformować, że znany 
polski artysta Piotr Młodożeniec zgodził się, 
aby jego słynna praca COEXIST znalazła się na 
gadżetach pamiątkowych, dostępnych  
w naszym sklepie muzealnym. Jesteśmy jedy-
nym miejscem w Polsce posiadającym oficjalną 
licencję artysty. 

Szczególny gościem Café Bergson w r. 2016 był 
Adam Ringer, miłośnik dobrej kawy i współ-
właściciel sieci kawiarni Green Caffé Nero.  
Pan Adam, związany rodzinnie z Oświęcimiem, 
od lat kibicuje naszym przedsięwzięciom  
i wspiera naszą instytucję. Dziękujemy  
za wsparcie i wszystkie cenne rady!

W 2016 r. Muzeum Żydowskie oraz Café Berg-
son odwiedził także Yaakov Rosenblatt z USA, 
wnuk Broni Kluger, która mieszkała wraz  
z rodziną w domu, mieszczącymobecnie Café 
Bergson.

Całkowity dochód ze sprzedaży prowadzo-
nej w Café Bergson jest przeznaczony na 
utrzymanie zabytkowej Synagogi, Muzeum 
oraz na programy edukacyjne na temat 
Zagłady i dyskryminacji.

37

36. Plakat  
promujący  
wystawę  
Granice | Borders

37.  Agata 
Agatowska  
i jej praca 
Ice Cream.
Fot. T. Kuncewicz

36
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KONFERENCJE I SZKOLENIA PRACOWNIKÓW

W latach 2015-2016 pracownicy Centrum uczestniczyli w następujących konferencjach:

Letnia Szkoła Nauczania o Holokauście, Kraków; Wymiany na rzecz Zmiany! Humanity in 
Action, Warszawa; Ślady pamięci, ślady tożsamości. Dziedzictwo żydowskie w lokalnej historii i kulturze, 
Kraków; Connecting Law and Memory, Mechelen, Belgia; Association of European Jewish Museums, 
Advanced – Curatorial Education Programme, Niemcy-Austria; Association of European Jewish 
Museums, Annual Conference, Kopenhaga, Dania; Jewish Cultural Heritage. Projects, methods, inspi-
rations, Muzeum Polin, Warszawa; Festival Kultury Żydowskiej w Krakowie, Muzeum Galicja, 
Kraków; Oświęcimskie Forum Praw Człowieka, Galeria Książki, Oświęcim; Konferencja Równa 
szkoła – bez dyskryminacji i przemocy, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Warszawa; Seminarium 
Świadectwa Zagłady, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa (2016).
Association of European Jewish Museums, Museum Education Seminar, Wiedeń, Austria.
Association of European Jewish Museums, Annual Conference, Jerozolima, Izrael; Intercultura-
lism in Education, Muzeum Polin, Warszawa; NienaWIDZĘ... Na marginesie grupy, czyli jak przeciwdziałać 
dyskryminacji w szkole?,Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis, Katowice; Pardes 
Festival. Spotkania z kulturą żydowską, Kazimierz Dolny; Oświęcimskie Forum Praw Człowie-
ka, Galeria Książki, Oświęcim; Meant to be a mentor. Szkolenie EVS dla mentorów, Wilno, Litwa; 
Polin Academy Summer Seminar – szkolenie dla edukatorów, Muzeum Polin, Warszawa; Szkoła 
Tolerancji. Kurs e-coachingowy, Centrum Edukacji Obywatelskiej z Warszawy (2015).

WSPARCIE

W latach 2015-2016 projekty Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu były możliwe dzięki hojnemu  
wsparciu następujących osób i podmiotów:  

Lorraine and Richard Abramson • Denise Benmosche • Jerry and Robin Bergson • Simon  
and Stefany Bergson • Howard and Elyse Butnick • Jaffa and Larry Feldman • Patti Askwith 
Kenner • Jack Kliger • Marcia and Mickey Lyons • David and Judy Marwell • Milea Trucking 

Origlio Beverage  • Bruce Ratner • Sigmund Rolat • Stacey and Marc Saiontz • James and Wendy 
Schreiber • Zachary Schreiber • Fred and Allyne Schwartz • Minna and Mark Seitelman • Stan 

Skalka • Howard Unger & Caryn Stoll • Marilyn and Jeffrey Tabak • Marney Thorsland and 
John E. Damis • United Jewish Appeal-Federation of Jewish Philanthropies • The Jewish  

Federations of North America Inc. • 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

the david berg
foundation
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Pracownicy
Tomasz Kuncewicz – Dyrektor
dr Artur Szyndler – Muzeum i projekty kulturalne
Maciek Zabierowski – Edukacja i projekty specjalne
Aleksandra Kuncewicz – Administracja i finanse

Karolina Turza – Menadżerka Café Bergson i sklepu muzealnego
Ada Myśliwiecka – Baristka Café Bergson

Biuro w Nowym Jorku | New York Office: 
Shiri B. Sandler – Dyrektorka w USA | U.S. Director
Yael Friedman – Kierowniczka projektów międzynarodowych | Senior Manager  
of International Fellowships

Zarząd: 
Simon Bergson – Przewodniczący Zarządu
Dr David Marwell – Prezes
Bł. pamięci Fred Schwartz – Fundator
i Prezes Honorowy

Jeffrey E. Tabak – Sekretarz
Walter Weiner – Skarbnik
Ivy L. Barsky
Howard Butnick
Nancy Fisher
Daniel Eisenstadt
Rita G. Lerner
Ann Oster
Charlie J. Rose
James Schreiber
Wendy Schreiber
Zachary Schreiber
Allyne Schwartz
Ronald B. Sobel
Dorota Wiewióra
Harold Wilshinsky
Wayne Zuckerman 

Wolontariusze i praktykanci
Daniel Haim (Austria)
Stefan Hemerka (Austria)
Paul Sautner (Austria)
Gesine Reichel (Niemcy)
Mykhailo Kapustian (Ukraina)
Volodymyr Tymtsiv (Ukraina)
Natalia Kuzmenko (Ukraina)
Judith Althaus (Niemcy)
Max Schwaiger (Austria)
Filip Szydłak (Polska)
Imogen Wilkins (Niemcy)

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 | Editing and translation 
Yael Friedman
Tomasz Kuncewicz 
Artur Szyndler 
Maciek Zabierowski 

Projekt
Paweł Adamus



Centrum Żydowskie w Oświęcimiu 
Plac ks. Jana Skarbka 5, 32-600 Oświęcim
telefon: +48 33 844 70 02
e-mail: info@ajcf.pl • www.ajcf.pl

Café Bergson
Plac ks. Jana Skarbka 2, 32-600 Oświęcim
telefon: +48 573 086 436
e-mail: cafe@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

Fotografia z wystawy pt. Oświęcimskie kafle.
Kafle dekoracyjne w budynku przy ulicy Rynek Mały 9, w Oświęcimiu. Fot. M. Kapustian


