
Rok 2010 w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI



Drodzy Przyjaciele,

Rok 2010 był pełen ekscytujących projektów i wydarzeń – przede wszystkim  10-te urodziny naszego Centrum  

oraz dwa nowe projekty edukacyjne:  Po co nam tolerancja? – pierwszy w Polsce program łączący edukację  

o Zagładzie z edukacją antydyskryminacyjną oraz Oszpicin – interaktywny projekt internetowy prezentujący 

historię zniszczonej społeczności żydowskiej Oświęcimia.  

Nie można też pominąć naszej współorganizacji pierwszej edycji Festiwalu dla Pokoju wraz z fenomenalnym  

występem izraelskiej Hatikvy 6 – był to pierwszy koncert izraelskiego zespołu w Oświęcimiu.  

Myślę, że przez ostatnie dziesięć lat Centrum Żydowskie w Oświęcimiu wpisało się w krajobraz miasta jako miejsce 

które łączy mieszkańców Oświęcimia z tymi, którzy tutaj przyjeżdżają w celach edukacyjnych, pielgrzymkowych 

oraz turystycznych. Jest to miejsce które buduje pozytywną tożsamość Oświęcimia oraz pomaga przełamywać tak 

wciąż częste wzajemne uprzedzenia – tych którzy tutaj przyjeżdżają wobec mieszkańców i mieszkańców wobec gości 

z zewnątrz. Jednak przede wszystkim jest to miejsce edukacji młodych ludzi o świecie który został zamordowany 

przez antysemityzm i ksenofobię.  

Jestem przekonany, że Centrum w kolejnych latach będzie nadal aktywnie uczestniczyło w procesie pamięci  

i edukacji oraz w wyznaczaniu kierunków upamiętniania zniszczonych społeczności.  

Zapraszam do zapoznania się z raportem za ubiegły rok oraz dziękuję, w imieniu swoim i współpracowników,  

za wsparcie.

Tomasz Kuncewicz

Dyrektor



Centrum Żydowskie w Oświęcimiu jest jednym z ostatnich 
śladów żydowskiej obecności w mieście, na którego obrzeżach 
podczas II wojny światowej został założony przez Niemców 
obóz koncentracyjny i zagłady KL Auschwitz-Birkenau. 
Celem działalności otwartego w 2000 r. ośrodka jest kultywo-
wanie pamięci o żydowskich mieszkańcach Oświęcimia 
oraz edukacja ze szczególnym uwzględnieniem problematyki 
Zagłady i współczesnych  zagrożeń związanych z nietoleran-
cją i uprzedzeniami.

Centrum obejmuje Muzeum Żydowskie, synagogę Chewra 
Lomdei Misznajot oraz Centrum Edukacyjne, łącząc miejsce 
modlitwy i refleksji z zadaniem upamiętniania żydowskiej 
przeszłości miasta. 

Od 2006 r. Centrum Żydowskie w Oświęcimiu jest stowarzy-
szone z Muzeum Dziedzictwa Żydowskiego w Nowym Jorku.

Rok 2010 w Centrum Żydowskim 
w Oświęcimiu
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1. Zdjęcie zarę-
czynowe Dawida 
Rosenbauma 
i Reginy Enoch, 1923. 
Ze zbiorów Williama 
Rosenbauma.
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Rok 2010 był dla Centrum Żydowskiego 
w Oświęcimiu pod wieloma względami prze-
łomowy – przede wszystkim ze względu na 
przypadające 10-lecie istnienia, które obcho-
dziliśmy wspólnie z mieszkańcami Oświę-
cimia. Szczegółową relację z tych wydarzeń 
znajdziecie Państwo w tym raporcie.

Co wspólnego ma dzisiejsza mowa nienawiści 
z Holokaustem? O tym dyskutowali dorośli i 
młodzi uczestnicy programu Po co nam toleran-
cja? Prawie 100 nauczycieli i 2400 uczniów 
województwa śląskiego i małopolskiego wzięło 
udział w seminariach i warsztatach pierw-
szego programu antydyskryminacyjnego 
realizowanego w sąsiedztwie byłego obozu KL 
Auschwitz-Birkenau przez Centrum Żydowskie 
w Oświęcimiu, które dołączyło w ten sposób 
do elitarnego grona instytucji łączących edu-
kację o Holokauście z nauczaniem dla toleran-
cji i praw człowieka.

Izraelskie reggae na oświęcimskim rynku 
u progu wakacji? Zaproszeni przez Centrum 
młodzi muzycy z formacji Hatikva 6 wystąpili 
na wyjątkowym wydarzeniu artystycznym – 
pierwszej edycji Life Festival Oświęcim – Festiwalu 
dla Pokoju. 

Koncert na Rynku Głównym przyciągnął 
kilka tysięcy osób, a zespół został przyjęty 
entuzjastycznie, łącząc wszystkich ponad 
podziałami.

Jak w niekonwencjonalny sposób wykorzystać 
Internet do zachowania pamięci o żydowskich 
mieszkańcach Oświęcimia? Odpowiedzią może 
być projekt Oszpicin rozpoczęty w minionym 
roku w naszym Centrum Edukacyjnym. 
Szczegóły w ostatniej części raportu.

Te oraz inne projekty Centrum w minionym 
roku nie byłyby możliwe bez udziału naszych 
wspaniałych wolontariuszy z Polski i zagra-
nicy. Katarzyna Bugiel, Marek Kupiec, Marta 
Młocek i  Monika Pisz z Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu oraz Daniel 
Bäumer, Florian Becker, Thomas Decrock, 
Nicole Freihoff, Petra Papenfuss, Julia Preidel 
i Dorothea Warneck z unijnego programu 
Wolontariat Europejski pomogli uczynić 2010 
rok wyjątkowym dla Centrum Żydowskiego. 
Bardzo dziękujemy! 
Pierwszą wolontariuszką, która do nas dołą-
czyła na ich miejsce jest Luisa Lehnen z Nie-
miec oraz Mario Schweiger z Austrii, których 
serdecznie witamy.
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2. Zespół Kroke, 
koncert z okazji 
10 lecia Centrum  
Żydowskiego 
w Oświęcimiu. 
Fot. Dominik 
Smolarek.
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Jak co roku z okazji Marszu Żywych, który tym 
razem wypadał w kwietniu, Centrum odwie-
dziły grupy, głównie młodzieży żydowskiej 
m.in. z Australii, Izraela i USA.

Wśród szczególnych gości, którzy odwiedzili 
w 2010 roku Muzeum Żydowskie i synagogę 
Chewra Lomdej Misznajot byli: Barbara Pram-
mer, austriacka polityk i pierwsza w historii 
kraju kobieta przewodnicząca Rady Narodowej,  
muzycy izraelskiej formacji reggae Hatikva 6, 
oraz wybitni artyści performance Adina Bar 
On (Izrael) i Zbigniew Warpachowski.  

Centrum gości także regularnie grupy bry-
tyjskie – prowadzone przez rabina Barry’ego 
Marcusa – z Holocaust Educational Trust, któ-
re w ramach realizowanego programu Lessons 
from Auschwitz (Lekcje z Auschwitz) odwiedzają 
także Centrum Żydowskie 
w Oświęcimiu. 

Ponadto, Centrum Żydowskie w Oświęcimiu 
gościło w maju grupę nauczycieli – uczestni-
ków programu Pestalozzi Training for Education 
Professionals, organizowanego przez Radę Euro-
py oraz w lipcu grupę edukatorów z Instytutu 
Pamięci Yad Vashem. 

3. Uczestnicy 
Marszu Żywych 
przed Centrum 
Żydowskim 
w Oświęcimiu. 
Fot. Tomasz 
Kuncewicz.

4. Wizyta grupy z Holocaust Educational Trust 
wraz z rabinem Barrym Marcusem. 
Fot. Danny Ghitis

Muzeum Żydowskie 
i Synagoga Chewra Lomdej Misznajot

W listopadzie Centrum odwiedzili z kolei 
uczestnicy seminarium im. Rafała Lemkina, 
zorganizowanego przez The Auschwitz Institu-
te for Peace and Reconciliation.
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Nowe nabytki muzealne
W roku 2010 Centrum Żydowskie w Oświęci-
miu nawiązało kontakt z Reuvenem Gevą  
z Izraela. Reuven, właściwie Rubin Grubner, 
urodzony w roku 1927 w Oświęcimiu, udostęp-
nił nam zdjęcia i dokumenty związane ze swo-
ją rodziną. Kolejną osobą, związaną poprzez 
swoją rodzinę z Oświęcimiem, był William 
Rosenbaum z USA. Dzięki jego odwiedzinom  
w Centrum Żydowskim, nasze archiwum 
wzbogaciło się o kolekcję kolejnych zdjęć 
dwóch rodzin: Rosenbaumów i Enochów, 
mieszkających przed II wojną światową 
w Oświęcimiu i Dziedzicach.

Centrum nabyło także 2 hebrajskie książki 
(Chumasz, Wilno 1937 oraz Sidur Bejt Jaakow, 
Wiedeń 1928), znalezione w roku 2010 w jed-
nym z budynków przy ulicy Prusa. Pochodziły 
one z domowej biblioteczki Dawida Fenigera. 
Ponadto, miłośnicy historii i kolekcjonerzy, 
z którymi współpracujemy od lat – Mirosław 
Ganobis i Łukasz Szymański – udostępnili 
nam kilka nowych nabytków ze swoich 
kolekcji.

W związku z przygotowaniami do stworzenia nowej 
stałej wystawy poświęconej dziejom społeczności 
żydowskiej Oświęcimia, Centrum Żydowskie 
w Oświęcimiu prowadzi akcję zbierania pamiątek. 
Zwracamy się więc z gorącym apelem do osób, które 
dysponują osobistymi pamiątkami, fotografiami, 
dokumentami urzędowymi, przedmiotami codzien-
nego użytku, listami, wspomnieniami oraz innymi 
cennymi zbiorami – mającymi związek z dziejami 
oświęcimskich Żydów – o kontakt z naszą instytu-
cją (gromadzone materiały mogą obejmować czasy 
przedwojenne, aż po współczesność). 
Osoby, które chciałyby jedynie udostępnić swoje 
pamiątki (w celu ich zarchiwizowania) lub przeka-
zać je na rzecz Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu 
prosimy o kontakt: 
Dr Artur Szyndler, 33 / 844 70 02, szyndler@ajcf.pl 

6. Ulica Berka 
Joselewicza, 
lata 20. XX w. 
Ze zbiorów Łukasza 
Szymańskiego.

7. Fragment 
zabytkowej tablicy 
pochodzącej 
z Wielkiej Synagogi 
w Oświęcimiu 
w trakcie renowacji. 
Fot. Jolanta Banaś-
Maciaszczyk.

5. Bar micwa Jakóba Enocha Rosenbauma, Dziedzice 1938. 
Ze zbiorów Williama Rosenbauma.
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Centrum Edukacyjne
W 2010 roku kontynuowaliśmy nasze progra- 
my edukacyjne dla polskiej i zagranicznej mło-
dzieży i dorosłych.  Niezmiennym zaintere-
sowaniem cieszyły się warsztaty dla polskich 
uczniów poświęcone judaizmowi i historii 
Żydów w Oświęcimiu, które organizujemy pod 
wspólną nazwą Moi Dawni Sąsiedzi.

Podobnie jak w poprzednich latach Centrum 
Żydowskie w Oświęcimiu przygotowało spe-
cjalny program edukacyjny dla kadetów szkół 
wojskowych z USA. W tym roku w ramach 
Academy Program gościliśmy 15 studentów 
z czterech różnych uczelni: US Military Aca-
demy (West Point), US Air Force Academy, US 
Naval Academy oraz US Coast Guard Academy. 
Po kursie wprowadzającym w Muzeum Dzie-
dzictwa Żydowskiego w Nowym Jorku oraz 
Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, przy-
szli oficerowie przylecieli do Polski aby poznać 
miejsca związane z historią Zagłady.
W programie pobytu znalazły się Warszawa, 
Kraków, miasto Oświęcim oraz były obóz KL 
Auschwitz, Tarnów, Łańcut, były obóz zagłady 
w Bełżcu oraz Bobowa. Tradycyjnym zakoń-
czeniem programu w Polsce było wspólne 
zwiedzanie Pienin oraz spływ Dunajcem.

Drugi letni program Bridge to History jest prze-
znaczony dla studentów uczelni wyższych. 
W tegorocznej edycji programu udział wzięła 
piątka studentów amerykańskich i jedna  
Brytyjka. Po krótkiej części wprowadzającej  
w Muzeum Dziedzictwa Żydowskiego  
w Nowym Jorku, uczestnicy przylecieli do 
Polski, gdzie aktywnie spędzili trzy tygodnie, 

studiując relacje polsko-żydowskie. Program 
pobytu objął Kraków, Warszawę. Oświęcim 
i Kielce ponadto stypendyści Bridge to History 
odwiedzili szereg mniejszych miejscowości, 
które niegdyś zamieszkane były przez spo-
łeczności żydowskie, w tym np. Nowy Sącz, 
Bobową, Będzin, Leżajsk, Łańcut, Pińczów 
oraz Szydłów.

Wczesną jesienią zainaugurowaliśmy nowy 
Program for Students Abroad, dzięki któremu 
grupa młodych Amerykanów, studiujących na 
uczelniach w Europie mogła odwiedzić Oświę-
cim i Kraków poznając długą i bogatą polsko-
żydowską historię obu miast. 
Ten krótki, ale intensywny czterodniowy 
program umożliwił uczestnikom osobiste 
spotkanie świadków ze świadkami historii: 
ocaloną z Auschwitz Zofią Łyś oraz Spra-
wiedliwą wśród Narodów Świata Mirosławą 
Gruszczyńską. 
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8. Uczestnicy 
Academy Pro-
gram podczas 
porządkowania 
Cmentarza 
Żydowskiego 
w Oświęcimiu. 
Fot. Danny Ghitis.

10. Uczestnicy 
programu Bridge 
to History 
podczas spotka-
nia z Jakubem 
Müllerem w No-
wym Sączu. Fot. 
Artur Szyndler.

9. Uczestnicy 
programu Bridge 
to History pod-
czas spotkania 
z Zofią Łyś.
Fot. Tomasz  
Kuncewicz.



Największym przedsięwzięciem edukacyjnym 
w minionym roku był nowy projekt Po co nam 
tolerancja? skierowany do nauczycieli i ucz-
niów ze szkół średnich z woj. małopolskiego 
i śląskiego. 
Celem projektu było powiązanie historycznej 
wiedzy o Auschwitz i Zagładzie ze współcze-
snym zrozumieniem mechanizmów stereo-
typizacji, uprzedzeń i dyskryminacji. Prawie 
100 nauczycieli skorzystało z seminariów 
weekendowych prowadzonych przez wybitną 
psycholożkę prof. Barbarę Weigl ze Szkoły 
Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, 
poznając praktyczne metody nauczania na 
rzecz tolerancji w szkole. 

Dla młodzieży przygotowaliśmy warsztaty 
antydyskryminacyjne towarzyszące zwie-
dzaniu Państwowego Muzeum Auschwitz-
Birkenau. W zajęciach opartych na projekcji 
słynnego amerykańskiego filmu Niebieskoocy 
wzięło udział prawie 2400 osób. 

Grupa wybranych 25 uczennic i uczniów  
z Oświęcimia wzięła udział w specjalnej części 
programu pod nazwą Pionierzy Tolerancji.  
Był to cykl warsztatów wielokulturowych,
podczas których młodzież sama zaprosiła oso-
by należące do mniejszości etnicznych i spo-
łecznych na spotkania dyskusyjne w Centrum 
Żydowskim w Oświęcimiu. Ormianin Azat, 
Żydówka Nitzan, Senegalczyk Fode, muzuł-
mańscy nastolatkowie Aga, Amin i Asma oraz 
Ola i Tomek należący do krakowskiej społecz-
ności LGBT, podzielili się z uczestnikami swo-
imi doświadczeniami. Celem bezpośrednich 
spotkań było stworzenie szansy do osobistego 

kontaktu i zmierzenie się przez uczestników 
z ich własnymi stereotypami na temat osób 
należących do mniejszości w Polsce.
Częścią projektu był także konkurs na esej pt. 
Po co nam tolerancja? Wśród licznych prac jury 
konkursu przyznało cztery równe wyróżnie-
nia dla Wioletty Karaś z PZ nr 4 w Oświęci-
miu, Adriana Rogiera z Liceum dla Dorosłych 
OHP w Siemianowicach Śląskich oraz Kariny 
Polak i Anny Wróbel z I LO im. Marcina 
Wadowity w Wadowicach.  
Wyróżnione eseje zostały opublikowane na 
stronie www.poconamtolerancja.pl.

Partnerem w realizacji projektu Po co nam tole-
rancja? było Stowarzyszenie Romów w Polsce, 
a patronatu przedsięwzięciu udzielił Mini-
ster Edukacji Narodowej, Śląski i Małopolski 
Kurator Oświaty oraz Państwowe Muzeum 
Auschwitz-Birkenau.      

Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielo-
nym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środ-
ków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowe-
go oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach 
Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

12. Pionierzy 
Tolerancji, spotkanie 
z Fode, studentem 
z Senegalu. 
Fot. Tomasz  
Kuncewicz.

13. Uczestnicy 
warsztatu Po co 
nam tolerancja? 
Fot. Tomasz  
Kuncewicz.

11. Prof. Barbara Weigl podczas warsztatu antydyskrymi-
nacyjnego dla nauczycieli w ramach programu Po co nam 
tolerancja? Fot. Tomasz Kuncewicz.

12

13

11

6



Specjalnym wydarzeniem w historii Centrum 
Żydowskiego i samego Oświęcimia było dwu-
dniowe szkolenie antydyskryminacyjne dla 
funkcjonariuszy miejscowej Policji i Straży 
Miejskiej. 14 stróżów prawa z powiatu oświę-
cimskiego uczestniczyło w intensywnych 
warsztatach prowadzonych przez trenerów 
naszego Centrum Edukacyjnego. Uczestniczki 
i uczestnicy zdobyli wiedzę psychologiczną 
o mechanizmach dyskryminacji i opanowali 
umiejętność dostrzegania przypadków antyse-
mityzmu, rasizmu i innych form nienawiści 
w swojej pracy zawodowej. Nowoczesna i an- 
gażująca forma zajęć, oparta na koncepcji 
nauki przez doświadczenie, zainspirowała 
uczestników do wielu interesujących dyskusji 
oraz zmotywowała do reagowania na codzien-
ne przejawy dyskryminacji.

14. Uczestnicy programu Pionierzy Tolerancji. Fot. Celia Talbot Tobin.

Zachowanie pamięci o ludziach, którzy przed 
Zagładą współtworzyli nasze miasto, w epoce 
odchodzenia ostatnich świadków tej historii 
jest szczególnym wyzwaniem. W jaki sposób 
przekazywć tę coraz bardziej odległą historię 
młodym ludziom,skoncentrowanym na przy- 
szłości i pochłoniętym, Internetem, Faceboo-
kiem, YouTubem i technologicznymi nowin-
kami? 

Nasz najnowszy projekt edukacyjny Oszpicin 
dostarcza jednej z możliwych odpowiedzi na 
to pytanie. Wirtualna mapa przedwojennego 
żydowskiego Oświęcimia, z zaznaczonymi 
historycznymi budynkami, jak np. synagogi, 
szkoły i fabryki, będzie mówić do młodzieży  
jej językiem. Towarzyszące obiektom na mapie 
multimedia – obrazy i klipy wideo z relacjami  
świadków historii – opowiadają o polsko-
żydowskim życiu w Oświęcimiu i jego tragicz- 
nym końcu, jaki przyniosła Zagłada.  
Obok możliwości samodzielnego poznawania 
tego nieistniejącego już dziś świata na stronie 
Oszpicin znajdują się także materiały dla nau- 
czycieli – plany lekcji umożliwiające samo-
dzielne przeprowadzenie zajęć o judaizmie  
i historii Żydów w Oświęcimiu, w postaci war-
sztatów oraz spaceru edukacyjnego po mieście.

Nowoczesna i atrakcyjna strona internetowa 
www.oszpicin.pl powstaje dzięki wsparciu  
Dutch Jewish Humanitarian Fund. 
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15. Wręczenie nagród dla zwycięzców konkursu na najlepszy 
esej w ramach programu Po co nam tolerancja? 
Fot. Artur Szyndler.
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Podobnie jak w poprzednich latach, Centrum   
stara się regularnie – poprzez organizowane 
wydarzenia – przybliżać i popularyzować 
tematykę żydowską. Tradycyjnie na początku 
każdego roku, wespół z warszawskim Stowa-
rzyszeniem Żydowskie Motywy, obyła się 
kolejna edycja Żydowskich Motywów. Przegląd 
filmów z całego świata o tematyce żydowskiej 
przyciągnął do Centrum spora grupę widzów. 
Podczas 9 pokazów w lutym i marcu pokazano 
ogółem 38 filmów. 

W kwietniu, wespół z Muzeum Sztuki Współ-
czesnej w Krakowie, miała miejsce performa-
tywna instalacja Agnes Janich pt. Światłość  
w ciemności. Wydarzenie odbyło się nad rzeką
Sołą, w pobliżu terenu byłego obozu 
KL Auschwitz I. 

Centrum zaprezentowało także twórczość 
dwóch ciekawych pisarzy młodego pokolenia: 
Irka Grina (maj), znanego głównie miłośni-
kom kryminału oraz Piotra Pazińskiego 
(kwiecień), laureata Paszportu tygodnika  
Polityka, za powieść Pensjonat. Z kolei w czerw-
cu gościem Centrum był krakowski rabin  
Boaz Pash. 
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19. Światłość 
w ciemności/Lighting 
the Night, performa-
tywna instalacja 
Agnes Janich. 
Fot. Danny Ghitis.

20. Rabin Boaz Pash 
w Centrum Żydow-
skim w Oświęcimiu.
Fot. Dominik 
Smolarek.

21. Koncert 
Hatikva 6 
na Rynku Głównym 
w Oświęcimiu.
Fot. Danny Ghitis.

16. Zaproszenie na spotkanie z Irkiem Grinem.
17. Plakat festiwalu filmowego Żydowskie Motywy.
18. Program na 10 lat Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu.

19
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Wydarzenia kulturalne



Także w czerwcu, Centrum współorganizo-
wało I edycję Life Festival Oświęcim – Festiwal dla 
Pokoju www.lifefestival.pl 
Dzięki staraniom Centrum gościem pierwsze-
go dnia festiwalu był izraelski zespół reggae 
Hatikva 6. Pod znakiem muzyki upłynął 
także lipiec, wówczas  to wystąpił w Centrum 
Żydowskim amerykański zespół klezmerski 
– Mazel Tov! Kocktail Hour. 

Najważniejszym wydarzeniem roku 2010 
były obchody 10 lecia Centrum Żydowskiego
w Oświęcimiu. Wydarzenia w ramach obcho-
dów rocznicowych odbyły się 5 i 12 września. 
Pierwszego dnia, podczas którego odbyły 
się performance artystów z Izraela i Polski 
(Adina Bar On, Tal Alperstein, Raz Gomeh 
oraz Adam Gruba), przypadał także Europejski 
Dzień Kultury Żydowskiej. Z kolei w niedzielę, 
12 września odbyły się warsztaty dla dzieci 
oraz darmowe zwiedzanie synagogi, prowa-
dzone przez pracowników Centrum, warsztaty 
tańca izraelskiego, prowadzone przez Awę 
Cybulską. Obchody zakończyły się w wieczo-
rem, koncertem krakowskiego Kroke, poprze-
dzone występem DJ’a Jungle Feelings (Warsaw 
Balkan Madness). 
Na zakończenie roku 2010, Centrum zorgani-
zowało spotkanie na temat działalności  
i osoby Szymona Wiesenthala, a jego gościem 
był autor biografii łowcy nazistów, pt.  
Szymon Wiesenthal Biografia – profesor Witold 
Stankowski.
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Centrum Żydowskie w Oświęcimiu
ze smutkiem żegna Jakuba Muellera

oraz Zofię Łyś. Byli oni świadkami historii,
którzy dzielili się swoimi tragicznymi

doświadczeniami z uczestnikami naszych
programów edukacyjnych.
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22. DJ Jungle 
Feelings  
(Warsaw Balkan 
Madness),  
koncert z okazji 
10 lecia. 
Fot. Dominik 
Smolarek.

23. Mazel Tov! 
Kocktail Hour. 
Fot. Dominik 
Smolarek.

24. Adina Bar On, performance Disposition. 
Fot. Artur Szyndler.



PARTNERSTWA

KONFERENCJE I SZKOLENIA PRACOWNIKÓW

W 2010 r. pracownicy Centrum uczestniczyli w następujących konferencjach i seminariach: 

Akademia Treningu Antydyskryminacyjnego, Willa Decjusza, Kraków; European Association  
of Jewish Museums, Rzym, Włochy; Intercultural and Diversity Education: Evaluating attitudes, skills 
and knowledge, Rada Europy, Strasburg, Francja; Towards Reconciliation. Experiences, Techniques and 
Opportunities for Europe Dubrovnik, Chorwacja; Ideały wychowawcze i myśl polityczna harcerstwa  
polskiego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu.

Centrum Żydowskie w Oświęcimiu z przyjemnością informuje, że Tomasz Kuncewicz, dyrektor 
Centrum, wszedł w skład zespołu do spraw nauczania o Holokauście, powołanego przez mini-
ster edukacji narodowej Katarzynę Hall.

WSPARCIE

W 2010 roku projekty Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu były możliwe dzięki hojnemu 
wsparciu następujących podmiotów i osób: 

Simon and Stefany Bergson • the Butnick Family
Jaffa and Larry Feldman • Allan and Marilyn Glick • Joseph and Michelle Jacobs 

Andrew and Ann R. Tisch Foundation • Martin Zelman

United States Military Academy at West Point • United States Air Force Academy
United States Naval Academy • United States Coast Guard Academy • Skirball Foundation
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Pracownicy
Tomasz Kuncewicz – Dyrektor
Dr. Artur Szyndler – Badania historyczne 
i edukacja 
Maciek Zabierowski – Edukacja
Aleksandra Kuncewicz – Administracja 

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

Zarząd: 
Simon Bergson – Przewodniczący Zarządu 
Dr. David Marwell – Prezes
Fred Schwartz – Fundator i Prezes Honorowy 
Jeffrey Tabak – Sekretarz
Walter Weiner – Skarbnik
Ivy Barsky 
Dr. Michael Berenbaum 
Howard Butnick 
Daniel Eisenstadt 
Nancy Fisher 
Stephen E. Kaufman 
Rita G. Lerner 
Hadassah Lieberman 
Ann Oster 
Charlie Rose 
Howard J. Rubenstein 
James Schreiber 
Wendy Schreiber 
Zachary Schreiber 
Alyne Schwartz
Ronald B. Sobel 
Leonard Turk
Dorota Wiewióra 
Harold Wilshinsky 
Wayne Zuckerman

Wolontariusze i praktykanci
Daniel Bäumer (Austria)
Florian Becker (Austria)
Katarzyna Bugiel (PWSZ Oświęcim)
Thomas Decrock (Francja)
Nicole Freihoff (Niemcy)
Marek Kupiec (PWSZ Oświęcim)
Luisa Lehnen (Niemcy)
Marta Młocek (PWSZ Oświęcim)
Monika Pisz (PWSZ Oświęcim)
Petra Papenfuss (Niemcy)
Julia Preidel (Niemcy)
Dorothea Warneck (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
Tomasz Kuncewicz
Dr Artur Szyndler
Maciek Zabierowski

Wydawca
Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie  
w Oświęcimiu, Pl. ks. Jana Skarbka 5,  
32-600 Oświęcim

Tłumaczenie i edycja
Maciek Zabierowski, Dara Bramson, Shiri Sandler

Projekt
Paweł Adamus

Druk
Grafikon Wadowice



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

Mapa Oświęcimia, projekt Oszpicin: www.oszpicin.pl


