Rok 2007
w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu

Raport z działalności
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1. Po lewej: Sabina Leser
(obecnie Rosenbach)
wraz ze swoją niezidentyﬁkowaną przyjaciółką
oraz dzieckiem.
Oświęcim, Rynek Główny,
3 Maja 1939. Ze zbiorów
Sabiny Rosenbach.

Centrum Żydowskie w Oświęcimiu jest jednym z ostatnich
śladów żydowskiej obecności w mieście, którego nazwa
w trakcie wojny została zmieniona na Auschwitz.
Celem działalności otwartego w 2000 r. ośrodka jest kultywowanie pamięci o żydowskich mieszkańcach Oświęcimia
oraz edukacja ze szczególnym uwzględnieniem problematyki
Holokaustu i współczesnych zagrożeń związanych
z nietolerancją i uprzedzeniami.
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Centrum obejmuje Muzeum
Żydowskie, synagogę Chewra
Lomdei Misznajot oraz
Centrum Edukacyjne, łącząc
miejsce modlitwy i reﬂeksji
z zadaniem upamiętniania
żydowskiej przeszłości miasta.
Od 2006 r. Centrum Żydowskie w Oświęcimiu jest
stowarzyszone z Muzeum
Dziedzictwa Żydowskiego
w Nowym Jorku.
Zapraszamy do zapoznania
się z ogólnymi informacjami
o Centrum Żydowskim
oraz szczegółami naszej
działalności w 2007 r.
Ubiegły rok był czasem wielu nowych pomysłów
i zmian w Centrum.
W maju 2007 zakończył się gruntowny remont budynku
mieszczącego Muzeum Żydowskie oraz Centrum
Edukacyjne. Trwające ponad pół roku prace umożliwiły
przekształcenie pomieszczeń parterowych w przestrzeń
wystawową oraz renowację biur, biblioteki i sali konferencyjnej. Dzięki umiejętnemu połączeniu elementów
tradycyjnych i nowoczesnych, budynek uzyskał atrakcyjny wygląd, dołączając do grona najciekawszych
obiektów architektonicznych w Oświęcimiu.
Wizerunek Centrum Żydowskiego zmienił się także
w przestrzeni wirtualnej. Powstała nowa witryna internetowa www.ajcf.pl, która prezentuje aktualizowane
na bieżąco informacje o Centrum i jego projektach,
a także materiały o historii społeczności żydowskiej
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2. Fotograﬁa nieznanego autora przedstawia grupę dzieci i kobiet
przy studni na placu Szpitalnym w Oświęcimiu (obecnie plac
ks. Jana Skarbka), z widoczną w tle Synagogą Stowarzyszenia
Lomdei Misznajot i fragmentem domu, w którym mieszkała rodzina
Kornreichów (po prawej, obecnie Centrum Żydowskie).
Zdjęcie zostało wykonane przypuszczalnie na początku II wojny
światowej (ok. 1939-1941). Ze zbiorów Państwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.
3. Wnętrze Synagogi Chewra Lomdei Misznajot.

w Oświęcimiu. Strona funkcjonuje w języku polskim
i niemieckim oraz zawiera przekierowanie do wersji
anglojęzycznej. Serdecznie zapraszamy do jej odwiedzenia.
Dla odwiedzających Centrum Żydowskie przygotowaliśmy ulotki informacyjne w czterech językach: polskim,
angielskim, hebrajskim i niemieckim. Centrum nawiązało
współpracę z Państwową Wyższa Szkołą Zawodową
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4. Studentki ﬁlologii angielskiej, wolontariuszki Centrum
Żydowskiego (od lewej): Anna Chłopek, Joanna Kosowska
oraz Magdalena Korzec.

w Oświęcimiu na polu praktyk studenckich. Dzięki temu
porozumieniu dwie Anie, Asia, dwie Magdy i Marcin
poznali nie tylko zasady pracy w Centrum Żydowskim,
lecz również odkryli nieznany fragment historii miasta,
w którym studiują oraz nawiązali interesujące kontakty
zagraniczne ze współpracownikami i gośćmi Centrum.
Podobne doświadczenia stały się udziałem naszych
zagranicznych wolontariuszy. Od kilku lat Centrum
Żydowskie gości młodych uczestników europejskiego
programu European Voluntary Service. W ubiegłym roku
były to Marie z Pragi oraz Franzi z Berlina (Akcja Znaków
Pokuty – Służba dla Pokoju), które bardzo aktywnie
włączyły się w działalność edukacyjną Centrum. Pomocą
służyli im Austriak Thomas, odbywający u nas służbę
w ramach programu Holocaust Memorial Service, organizowanego przez Austrian Servive Abroad oraz Francuz
Severin, który kończy Europeistykę na Uniwersytecie
Jagiellońskim a Centrum Żydowskie wybrał jako miejsce
swojej praktyki studenckiej. Wszystkim naszym młodym
współpracownikom z Polski i Europy bardzo dziękujemy!
Pod koniec roku Muzeum Dziedzictwa Żydowskiego
– nasz nowojorski partner – przygotował krótki ﬁlm
promocyjny o Centrum Żydowskim zatytułowany
Auschwitz Jewish Center - Guardian of Jewish Memory.
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5. Marie Venclova (Czechy), wolontariuszka Centrum Żydowskiego.
fot. Tomasz Mól.
6. Franzi Koch (Niemcy) oraz Thomas Wieninger (Austria)
– wolontariusze Centrum Żydowskiego.
7. Severin van Gastel (Francja) wolontariusz Centrum Żydowskiego
w Oświęcimiu.

Klip opowiada o działalności instytucji oraz prezentuje
wspomnienia dawnych żydowskich mieszkańców
Oświęcimia. Zapraszamy do jego obejrzenia pod adresem: http://owa.mjhnyc.org/video/ajcf.html.
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Muzeum Żydowskie
i Synagoga Chewra Lomdei
Misznajot
8. Marmurowy fragment,
stanowiący częśc wystroju wnętrza Wielkiej
Synagogi, odnaleziony
podczas prac archeologicznych w roku 2004.
9. Tablica przy ulicy
Berka Joselewicza,
upamiętniająca historię
Wielkiej Synagogi.
10. Na zdjęciu fragment
dyptyku, autorstwa byłej
mieszkanki Oświęcimia
Towy Berlinski, przekazany w darze na rzecz
Centrum Żydowskiego.
11. Na zdjęciu praca
zatytułowana Tęsknota,
autorstwa byłego
mieszkańca Oświęcimia
Henryka Schökera,
przekazana w darze
na rzecz Centrum
Żydowskiego.

specjalną tablicą informacyjną, którą Centrum Żydowskie
umieściło na ulicy Berka Joselewicza, gdzie znajdował się
nieistniejący dziś budynek.
Kolejną nowością jest powstanie galerii żydowskich
artystów z Oświęcimia, które było możliwe dzięki
hojności dawnych oświęcimian Henryka Schönkera
i Tovy Berlinski. Mieszkający dziś w Izraelu artyści
przekazali Centrum Żydowskiemu swoje obrazy,
które można dzięki temu oglądać na piętrze Muzeum
Żydowskiego. Henryk Schönker przekazał trzy swoje
obrazy, zatytułowane: Przejście w wyższy, lepszy świat;
Drzewo migdałowe w Ein-Kerem oraz Tęsknota.
Natomiast Tova Berliński podarowała dyptyk oraz pracę
przedstawiającą czarne tulipany.
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Po dokonanej renowacji wnętrz wystawa główna
Żydzi w Oświęcimiu została odnowiona i uzupełniona
o najnowsze informacje. Interesującym nowym elementem jest ekspozycja poświęcona przedwojennej Wielkiej
Synagodze w Oświęcimiu, na której prezentowane są
– do tej pory niedostępne dla zwiedzających – m.in.
cenne zabytki archeologiczne, odnalezione na jej terenie
w 2004 r. przez grupę archeologów z Uniwersytetu
w Toruniu. Stanowią one jednak jedynie część wielkiej
kolekcji, która w dalszym ciągu czeka na renowację.
W roku 2007 renowacja marmurowych fragmentów
wystroju synagogi, z widocznymi znakami zodiaku,
została sﬁnansowana dzięki hojności pani Hanny
Dallmeier z Niemiec. Odrestaurowane zabytki znajdują
się obecnie na wystawie.
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Aby pozostała część zabytkowych przedmiotów mogła być
eksponowana na wystawie potrzebne są poważne środki ﬁnansowe na ich renowację, w związku z tym zwracamy się
do Państwa z apelem od wsparcie ﬁnansowe z przeznaczeniem
na ten szczytny cel.
Miejsce po zniszczonej przez Niemców w listopadzie
1939 r. Wielkiej Synagodze, zostało także upamiętnione
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12. Warsztaty Polscy
Bohaterowie, dotyczące
Sprawiedliwych wśród
Narodów Świata.
13. Otwarcie wystawy
Polscy Bohaterowie.
Ci, którzy ratowali Żydów,
maj 2007.
14. Sprawiedliwi
wśród Narodów Świata
– Janina Rościszewska
i Paweł Roszkowski.
15. Otwarcie wystawy
Neighbour Next Door.
Jidysz we współczesnej
sztuce izraelskiej.

Pod koniec maja w Muzeum Żydowskim została uroczyście otwarta wystawa fotograﬁczna Polscy Bohaterowie. Ci, którzy ratowali Żydów. Ekspozycja prezentująca
sylwetki ponad dwudziestu mieszkańców Małopolski,
została przygotowana, jako część projektu edukacyjnego oraz jako wyraz uznania dla ponad 6 000 Polaków,
którzy pomagali Żydom podczas Holokaustu, i zostali
uhonorowani przez Instytut Pamięci Yad Vashem tytułem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Wystawa
jest wspólnym przedsięwzięciem Centrum Żydowskiego
w Oświęcimiu, Muzeum Galicja w Krakowie oraz Polish
American Jewish Alliance for Youth Action (PAJA).
Przy okazji otwarcia wystawy Centrum Żydowskie
przygotowało specjalną sesję edukacyjną dla nauczycieli i edukatorów z udziałem Sprawiedliwych wśród
Narodów Świata – Janiny Rościszewskiej i Pawła
Roszkowskiego oraz dr Aliny Całej (Żydowski Instytut
Historyczny) i dra Artura Szyndlera (Centrum Żydowskie
w Oświęcimiu).
W październiku 2007 wystawa Polscy Bohaterowie. Ci,
którzy ratowali Żydów towarzyszyła ceremonii uhonorowania Sprawiedliwych zorganizowanej przez Kancelarię
Prezydenta RP oraz Muzeum Historii Żydów Polskich.
Latem w Centrum Żydowskim można było obejrzeć
również wystawę pt. Neighbour Next Door. Jidysz we
współczesnej sztuce izraelskiej. Kilkunastu artystów
z Izraela zaprezentowało swoje prace poświęcone
związkom języka i tożsamości na przykładzie jidysz
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– wielowiekowego języka życia codziennego Żydów
aszkenazyjskich. To intrygujące zagadnienie przygotowane zostało w atrakcyjny sposób za pomocą tradycyjnych środków wyrazu oraz nowoczesnych technik
multimedialnych. Wystawie towrzyszył również wykład
prof. Hamima Maora, artysty oraz wykładowcy na BenGurion University of the Negev w Berszewie (Izrael).
Jego prace były prezentowane także na wspomnianej
ekspozycji. Partnerami w realizacji projektu w Centrum
Żydowskim była Ambasada Państwa Izrael w Polsce,
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela, Israel Lottery
Council for the Arts, Lerner Fund of Yiddish Israel oraz
Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie. Kuratorką
wystawy była Yifat Laist (Izrael).
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Living On/Którzy przeżyli to trzecia wystawa pokazana
w 2007 r. w Muzeum Żydowskim. Na prezentowanych
fotograﬁach znalazły się twarze ocalałych z Holocaustu,
ich wyzwolicieli, jeńców wojennych i świadków, którzy
pochodzą ze stanu Tennessee lub tam mieszkają.
Autorem zdjęć jest prof. Robert Heller z University
of Tennessee w Knoxville. Współorganizatorem prezentacji wystawy był Konsulat Generalny USA w Krakowie.
W listopadzie Centrum Żydowskie zrealizowało ważny
projekt nagrywania wspomnień byłych żydowskich
mieszkańców Oświęcimia żyjących dziś w Izraelu.
Dr Artur Szyndler przeprowadził wideoﬁlmowane
wywiady z kilkunastoma z nich. Zgromadzone w ten
sposób relacje są niezwykle cennym i unikalnym
świadectwem historycznym o świecie, który dziś już nie
istnieje. Materiał audiowizualny posłuży między innymi
do produkcji ﬁlmu dokumentalnego.
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16. Otwarcie wystawy Living On/Którzy przeżyli.
17. Mieszkańcy Oświęcimia, bracia Abraham (po lewej)
i Jerzy Feiner, Ramat Gan 2007.
18. Byli mieszkańcy Oświęcimia – Henryk Schönker oraz Lola Bodner,
Tel Awiw 2007.
19. Była mieszkanka Oświęcimia – Rachel Jakimowski, Tel Awiw 2007.
20. Były mieszkaniec Oświęcimia – Zygmunt Feiler, Tel Awiw 2007.
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Wydarzeniem muzycznym roku był koncert izraelskiego
zespołu Ha-makor z okazji święta Chanuka.
Młodzi artyści zaprezentowali tradycyjne utwory chanukowe, jak również własne kompozycje w nowoczesnych
aranżacjach. Częścią wydarzenia było zapalenie tradycyjnego świecznika chanukowego przez uczestników
wydarzenia.
21. Chanuka w Centrum
Żydowskim, 2007
– izraelski zespół Ha-makor.
Fot. Tomasz Mól.
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22. Młodzież żydowska
uczestnicząca w Marszu
Żywych, podczas wizyty
w Synagodze Chewra Lomdei Misznajot, 2007.
23. Wizyta grupy
dziewięciu amerykańskich
rabinów i biskupów
w oświęcimskiej
synagodze.
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24. Mieszkaniec
Oświęcimia Moshe Weiss
(w środku) wraz z rodziną
w Centrum Żydowskim.
25. Izraelska pisarka
Alona Frankel
w oświęcimskiej
synagodze, 2007.
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Podobnie jak w ubiegłych latach tysiące ludzi z różnych
krajów i kontynentów odwiedziły Muzeum Żydowskie
i synagogę Chewra Lomdei Misznajot. Wśród nich byli
zarówno turyści indywidualni, jak i zorganizowane grupy,
które często włączały zwiedzanie Centrum Żydowskiego
do programu wizyty w byłym obozie AuschwitzBirkenau. Jak co roku Centrum odnotowało najwyższą
liczbę zwiedzających w dniu Marszu Żywych.
Wśród naszych gości w 2007 r. była grupa dziewięciu
amerykańskich rabinów i biskupów, którzy przyjechali

do Oświęcimia w ramach wyjazdu zorganizowanego
przez Centrum na Rzecz Porozumienia Chrześcijan
i Żydów na Uniwersytecie Sacred Heart w Fairﬁeld
w stanie Connecticut.
Przez osiem lat istnienia Centrum Żydowskiego – także
w roku 2007 – odwiedziło to miejsce kilkudziesięciu
przedwojennym mieszkańców Oświęcimia wraz ze
swoimi rodzinami. Dla większości z nich była to pierwsza
wizyta od czasu ich deportacji z Oświęcimia do gett
w roku 1941. Jednym z takich wyjątkowych wydarzeń
w minionym roku była wizyta Alony Frankel, izraelskiej
pisarki polskiego pochodzenia. Jej matka urodziła się
i mieszkała przed II wojną światową w Oświęcimiu.
Alona przeżyła Holokaust w Polsce, a po wojnie
wyjechała do Izraela, gdzie i została pisarką oraz
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ilustratorką książek dla dzieci. Jej dzieła stały się bestsellerami i przetłumaczono je na 12 języków a ilustracje
pokazano na wielu wystawach w Izraelu i zagranicą.
Wizyta Alony Frankel w Oświęcimiu związana była
z promocją jej pierwszej książki dla dorosłych
pt. Dziewczynka, w której autorka opowiada o swoim
dzieciństwie w trakcie wojny.
W roku 2007 Centrum Żydowskie pozyskało także szereg
cennych pamiątek, dokumentów i zdjęć dotyczących
dziejów oświęcimskich Żydów. Do najważniejszych
z nich należą m.in.:
Książka zawierająca religijne komentarze, autorstwa
oświęcimskiego rabina Natana Nussena Nuty Landaua
(1840-1906), zatytułowana Libanon Nuta. Została ona
wydrukowana przez L. S. Deutschera na krakowskim
Podgórzu i wydana w Oświęcimiu w roku 1901 przez
autora. Strona tytułowa zawiera unikalne odciski pieczęci
jego syna (w języku polskim i hebrajskim) – również
rabina – Lesera Landaua (1869-1938).

27

28

26. Strona tytułowa
książki, autorstwa
oświęcimskiego rabina
Natana Nussena Nuty
Landaua (1840-1906),
zatytułowana
Libanon Nuta.
27. Członkowie
organizacji chalucowej
– kibuc Borochow
w Oświęcimiu (okres
międzywojenny).
Ze zbiorów Beit Lohamei
Hagetaot.
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Żydowskiej, wykonanych na początku II wojny światowej
na zlecenie niemieckich władz okupacyjnych
– odnalezionych w Archiwum Państwowym w Katowicach. Kilkadziesiąt zdjęć, pozyskanych od mieszkańców
Oświęcimia, mieszkających obecnie w Izraelu.

28. Karta korespondencyjna wysłana z przez
Joachima Appla z Oświęcimia do swojego brata
Moritza, mieszkającego
w Wiedniu, 1911.
29. Ulica Berka Joselewicza, jesień 1939 roku.
Ze zbiorów Archiwum
Państwowego
w Katowicach.
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Kolekcja kilkunastu zdjęć – głównie syjonistycznych
organizacji żydowskich z Oświęcimia – pozyskana
z Archiwum Bojowników Getta – Beit Lohamei Hagetaot
z Izraela.
Kolekcja korespondencyjnych kart pocztowych z początku XX wieku, pisanych w języku jidysz, należących do
oświęcimskiej Rodzinny Appel.
Kilkanaście unikalnych zdjęć Oświęcimia, w tym ulicy

W związku z przygotowaniami mającymi na celu stworzenie nowej
stałej wystawy poświęconej dziejom społeczności żydowskiej
Oświęcimia, Centrum Żydowskie w Oświęcimiu prowadzi akcję zbierania pamiątek. W związku z tym zwracamy się z gorącym apelem
do osób, które dysponują osobistymi pamiątkami, fotograﬁami,
dokumentami urzędowymi, przedmiotami codziennego użytku,
listami, wspomnieniami oraz innymi cennymi zbiorami – mającymi
związek z dziejami oświęcimskich Żydów – o kontakt z naszą
instytucją (gromadzone materiały mogą obejmować czasy przedwojenne, aż po współczesność). Osoby, które chciałyby jedynie
udostępnić swoje pamiątki (w celu ich zarchiwizowania) lub przekazać
je na rzecz Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu prosimy o kontakt:
Dr Artur Szyndler 033 / 844 70 02, szyndler@ajcf.pl
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Centrum Edukacyjne
Centrum Żydowskie w Oświęcimiu bardzo poważnie
traktuje swoją misję edukacyjną. Pod tym względem
najważniejszym wydarzeniem ubiegłego roku było
rozpoczęcie nowego programu edukacyjnego Moi dawni sąsiedzi poświęconego historii i kulturze miejscowej
społeczności żydowskiej i skierowanego do uczniów
szkół średnich oraz dorosłych.
W części dla młodzieży szkolnej program składa się
z cyklu czterech spotkań: Starsi bracia w wierze, Czym był
Oszpicin?, Podążając ich śladem oraz Po co nam tolerancja?
Zajęcia w bardzo przystępny sposób przybliżają
żydowską historię miasta oraz prezentują ogólne informacje o kulturze, tradycji i religii Żydów.
W programie przewidziane jest zwiedzanie jedynej
ocalałej w Oświęcimiu synagogi Chewra Lomdei
Misznajot i wystawy pt. Żydzi w Oświęcimiu oraz spacer
po żydowskich zabytkach w mieście. Zamknięciem
cyklu spotkań jest interaktywny warsztat poświęcony
współczesnym stereotypom i uprzedzeniom oraz
możliwościom ich przezwyciężania. Zajęcia mają po
części charakter interaktywny i warsztatowy, angażując
czynnie jego uczestników.
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Do udziału w programie Moi dawni sąsiedzi Centrum
Żydowskie zaprosiło szkoły średnie przede wszystkim
z Oświęcimia i powiatu. W ubiegłym roku w programie
wzięło udział około 700 uczniów.

30-31. Zajęcia w ramach programu Moi dawni sąsiedzi.

Dla dorosłych gości Centrum Żydowskie przygotowało
comiesięczne wykłady poświecone rozmaitym aspektom historii i kultury żydowskiej. Prelekcjom towarzyszą
zazwyczaj projekcje ﬁlmowe oraz dyskusje.
Ostatnim gościem w minionym roku był znany krakowski pisarz i publicysta Leszek Mazan. W trakcie spotkania
zatytułowanego Od Ibrahima do Ajzyka obok licznych
opowieści o Żydach galicyjskich Leszek Mazan zaprezentował także swoją nową książkę pt. Polska Praga, czyli
dlaczego Matejko lubił knedle.
Program Moi dawni sąsiedzi realizowany jest przy wsparciu Fundacji Batorego w ramach programu Dla Tolerancji
oraz Konsulatu Generalnego USA w Krakowie.
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32. Leszek Mazan w Centrum Żydowskim.
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33. Auschwitz Jewish
Center Fellows: A Bridge
to History 2007.
34-36. American Service
Academies Program (ASAP).

37. Warsztaty Polscy
Bohaterowie, dotyczące
Sprawiedliwych wśród
Narodów Świata.
38. Zajęcia warsztatowe
w ramach projektu
edukacyjnego Moi dawni
sąsiedzi.

35

Podobnie jak w ubiegłych latach Centrum Żydowskie
przygotowało dwa specjalne letnie programy edukacyjne dla odbiorców amerykańskich. W American Service
Academies Program (ASAP) wzięli udział przyszli dowódcy
z Akademii Wojskowej West Point, Akademii Marynarki
Wojennej i Akademii Sił Powietrznych USA. W trakcie
intensywnego trzytygodniowego pobytu w Polsce
kadeci pogłębiali swoją wiedzę o Holokauście i jego tragicznych skutkach oraz poznawali wielokulturową
historię kraju. Obok miejsc związanych z zagładą Żydów
jak były obóz śmierci w Bełżcu czy teren dawnego
getta warszawskiego, w programie zwiedzania znalazły
się także historyczne miejsca w Krakowie i Warszawie,
w tym krakowski Kazimierz oraz Muzeum Powstania
Warszawskiego. W Warszawie kadeci spotkali się również
ze słuchaczami polskich szkół wojskowych.
Drugim programem dla uczestników z USA jest
Auschwitz Jewish Center Fellows: A Bridge to History
przeznaczony dla absolwentów college’ów i studentów
szkół wyższych. Program jest poświęcony prawie
tysiącletniej historii społeczności żydowskiej w Polsce
tragicznie przerwanej przez Holokaust. Podobnie jak
kadeci, studenci odwiedzili ważne miejsca historyczne,
w tym dawne sztetle, małe miasteczka żydowskie,
m.in. Nowy Korczyn , Szydłów i Chmielnik. Na miejscu
w Oświęcimiu uczestnicy poznali historię tutejszych
Żydów oraz odbyli serię zajęć przygotowanych przez
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. Duże wrażenie na amerykańskich gościach wywarło spotkanie
z byłym romskim więźniem obozu, zorganizowane
wspólnie z Centrum Romskim w Oświęcimiu.
Polakom ratującym Żydów podczas drugiej wojny
światowej był poświęcony specjalny projekt Polscy
Bohaterowie, oparty na wspomnianej już wystawie fotograﬁcznej, prezentującej wybrane sylwetki Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Uczniowie szkół średnich
z Oświęcimia wzięli udział w serii spotkań edukacyjnych

36

i przeprowadzili samodzielnie wywiad ze Sprawiedliwym wśród Narodów Świata, prof. Michałem
Rościszewskim. Przeprowadzone w interaktywnej formie
warsztaty przygotowały uczniów do samodzielnego
oprowadzania swoich rówieśników po wystawie Polscy
Bohaterowie. Ci którzy ratowali Żydów w 2008 roku.
W Centrum znajduje się także biblioteka obejmująca pozycje z zakresu Holokaustu oraz dziejów Żydów. W chwili
obecnej posiadamy ponad 1000 woluminów.
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Pracownicy Centrum Żydowskiego
w Oświęcimiu:
Tomasz Kuncewicz – Dyrektor
Dr Artur Szyndler – Badania historyczne
i edukacja
Maciek Zabierowski – Edukacja
Aleksandra Kuncewicz – Administracja
Biuro w Nowym Jorku:
Shiri Sandler – Menadżerka

Wolontariusze i praktykanci:
Anna Chłopek
Anna Patyna
Franziska Koch (Niemcy)
Joanna Kosowska
Magdalena Korzec
Magdalena Męderska
Marie Venclova (Czechy)
Marcin Brzazgacz
Thomas Wieninger (Austria)
Tilman Daiger (Niemcy)
Severin van Gastel (Francja)

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
Robert Fromer
Judah Gribetz
Fanya Heller
Joseph Jacobs
Steve Kaufman
Patti Kenner
Rita Lerner
Michael Lewan
Hadassah Lieberman
Ann Oster
Nicholas Rey
Howard Rubenstein
Robert Satloﬀ
James Schreiber
Wendy Schreiber
Allyne Schwartz
Ronald Sobel
Leonard Turk
Dorota Wiewióra
Hal Wilshinsky

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

Fotograﬁa na stronie tytułowej: Trzy przyjaciółki (od prawej):
Rachel Edelstein-Posner (obecnie Jakimowski), Lola Heiberger
oraz Pepka Meisel, Oświęcim 1938. Ze zbiorów Rachel Jakimowski.

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

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

