
Centrum Żydowskie w Oświęcimiu
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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 
Lomdej 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 2011 w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI 

1

1. Uroczystość na 
Rynku Głównym  
w Oświecimiu 
(P-L): Burmistrz 
Oświęcimia  
Roman Mayzel (2), 
ks. Jan Skarbek (4) 
oraz przedstawi- 
ciele gminy 
żydowskiej (5-6), 
okres międzywo-
jenny. Ze zbiorów 
Łukasza  
Szymańskiego. 1



W roku 2011 Centrum Żydowskie w Oświęcimiu
rozpoczęło drugie dziesięciolecie swojej dzia- 
łalności. Miniony rok obfitował w wiele nieco-
dziennych wydarzeń kulturalnych i projektów
edukacyjnych. O wszystkich z nich będziecie 
mogli Państwo przeczytać w niniejszym rapor-
cie. Zapraszamy do lektury.

Gdzie przed wojną mieszkał naczelny rabin 
Oświęcimia? Którymi ulicami chodzili żydow-
scy oświęcimianie? Kogo w Oświęcimiu odwie-
dzał prezydent Mościcki? Na te i inne pytania 
odpowiada Oszpicin – pierwszy przewodnik po 
żydowskiej historii Oświęcimia.

A jednak to możliwe! Matisyahu – muzyk świa-
towego formatu i niekwestionowana gwiazda 
chasydzkiego reggae wystapił wraz z towarzy-
szącym mu zespołem Dub Trio na specjalnym  
i jedynym koncercie w Oświęcimiu, w ramach 
II edycji Life Festival Oświęcim 2011.

Czy możliwa jest przyjaźń księdza i rabina 
i co z tym wszystkim wspólnego ma zespół 
ENEJ? Na te pytania odpowiada projekt edu-
kacyjny o intrygującym tytule Przychodzi rabin 
do księdza.

W jaki sposób mieszkańcy Oświęcimia postrze-
gają obcych i czy są wobec nich tolerancyjni?
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2. ENEJ podczas 
koncertu 
finałowego 
projektu 
Przychodzi rabin 
do księdza. 
Fot. D. Smolarek. 

3-4. Przewodnik 
Oszpicin. 
Projekt: 
Piotr Gajek.
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Jaki mają stosunek do historii miejsca w któ- 
rym mieszkają i czy jest ona szansą czy zagro- 
żeniem dla lokalnej tożsamości? Tych zagad-
nień dotyczy z kolei raport z badań, wyko-
nanych na zlecenie Centrum, pod nazwą: 
Tolerancyjny Oświęcim. 

Rok 2011 obfitował także w nagrody i  wyróż-
nienia dla Centrum Żydowskiego w Oświęci-
miu. Podczas uroczystej sesji z okazji Święta 
Miasta Oświęcimia, Centrum zostało uho-
norowane Medalem Miasta Oświęcimia za 
działalność edukacyjną, osiągnięcia dydak-
tyczno-wychowawcze, kultywowanie pamięci 
żydowskich mieszkańców miasta, działanie na 
rzecz dialogu polsko-żydowskiego, promocję 
Oświęcimia i jego wielowiekowej historii oraz 
budowanie pozytywnego wizerunku miasta 
zarówno w Polsce jak i za granicą. Medal oraz 
dyplom odebrał z rąk Prezydenta Oświęcimia 
Janusza Chwieruta dyrektor Centrum Żydow-
skiego w Oświęcimiu Tomasz Kuncewicz.

Kolejnym wyróżnieniem była Nagroda Mar-
szałka Województwa Małopolskiego Kryształy 
Soli w kategorii Ochrona Dziedzictwa Kultu-
rowego. Nagroda została przyznana za cało-
kształt działań na rzecz tworzenia pomostu 
pomiędzy trudną i bolesną przeszłością a te- 
raźniejszością, za nowatorską i niekonwen-
cjonalną formę ukazywania historii Polski, 
walkę z uprzedzeniami oraz kształtowanie 
wrażliwości, szacunku i tolerancji wśród mło-
dych ludzi.

W minionym roku także Zarząd Centrum 
Żydowskiego w Oświęcimiu został odznaczony 
przez Prezydenta RP Bronisława Komorow-
skiego. Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi 
Rzeczpospolitej Polskiej uhonorowano Simona 
Bergsona oraz prezesa zarządu Centrum  
i dyrektora Muzeum Dziedzictwa Żydowskiego 
w Nowym Jorku dra Davida Marwella, doce-
niając ich wybitne zasługi w działalności na 
rzecz rozwoju dialogu polsko-żydowskiego.

Działalność Centrum Żydowskiego w Oświęci-
miu zaprezetowano również w popularnym 
programie TVP 1 Kawa czy herbata? Nasza insty-
tucja prezentowała się, podobnie jak w latach 
poprzednich, także podczas oświęcimskiego 
Pikniku Organizacji Pozarządowych.

Wspomniane powyżej, oraz szereg innych 
projektów, nie byłyby możliwe bez udziału 
naszych wspaniałych wolontariuszy z Polski 
i zagranicy: Szymona Arkuszewskiego oraz 
Klaudii Grygiel z Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Oświęcimiu, jak również Luisy 
Lehnen i Mario Schwaigera. Pomogli oni 
uczynić rok 2011 wyjątkowym dla Centrum 
Żydowskiego w Oświęcimiu. Na ich miejsce 
dołączyli do nas: Lukas Sperlich, Lisa Lorentz 
oraz Jewgenija Rudkowska, których serdecznie 
witamy!
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5. Prezydent Miasta 
Oświęcimia Janusz 
Chwierut (po prawej) 
wręcza Medal Miasta
Oświęcimia dyrekto-
rowi Centrum Żydow-
skiego w Oświęcimiu 
Tomaszowi 
Kuncewiczowi. 
Fot. P. Wodniak.

6. Medal Miasta 
Oświęcimia.  
Fot. A. Szyndler.



Jak co roku z okazji Marszu Żywych, który 
tym razem wypadał w maju, Centrum odwie-
dziły grupy, głównie młodzieży żydowskiej 
m.in. z Australii, Izraela i USA oraz Polski.

Wśród szczególnych gości, którzy odwiedzili 
w 2011 roku Muzeum Żydowskie i synagogę 
Chewra Lomdej Misznajot znaleźli się m.in.: 
Ambasador USA w Polsce Lee A. Feinstein, 
Konsul Generalny USA w Krakowie Allen  
Greenberg, Malcolm Hoenlein wiceprzewod-
niczący ds. wykonawczych Konferencji Prze-
wodniczących Głównych Żydowskich Organi-
zacji w USA, amerykański muzyk Matisyahu, 
Naczelny Rabin RP Michael Schudrich oraz 
polsko-ukraiński zespół ENEJ – zwycięzcy  
I edycji programu Must be the Music – Tylko 
Muzyka.

Podobnie jak w latach poprzednich, nasza 
instytucja gości regularnie w ciągu całego 
roku grupy brytyjskie - prowadzone przez 
rabina Barry’ego Marcusa z Holocaust Educa-
tional Trust, w ramach realizowanego progra-
mu Lessons from Auschwitz (Lekcje z Ausch- 
witz); delegację Francuskich Sił Zbrojnych,  
na czele z rabinem Haimem Korsią; grupę 
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Muzeum Żydowskie 
i Synagoga Chewra Lomdej Misznajot

edukatorów z Instytutu Pamięci Yad Vashem; 
VI edycję Szkoły Letniej Nauczanie o Holokau-
ście Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu 
Jagiellońskiego oraz trzykrotnie uczestników 
seminarium im. Rafała Lemkina, zorgani-
zowanego przez The Auschwitz Institute for 
Peace and Reconciliation.

8. Rabin Barry 
Marcus wraz  
z grupą Holocaust 
Educational Trust. 
Fot. M. Schwaiger. 

7. L-P:  
Malcolm Hoenlein 
wiceprzewodniczący 
ds. wykonawczych 
Konferencji Przewod-
niczących Głównych 
Żydowskich Organizacji  
w USA (2), Ambasador 
USA w Polsce Lee  
Feinstein (3) oraz 
Konsul Generalny 
USA w Krakowie Allen 
Greenberg (4) podczas 
wizyty w Synagodze  
Chewra Lomdej 
Misznajot. Fot. M. 
Schwaiger.

9. Uczestnicy March 
of the Living 2011  
w Synagodze 
Chewra Lomdej 
Misznajot.  
Fot. M. Schwaiger.
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Rok 2011 przyniósł także nowe archiwalia, 
które zasiliły zbiory Centrum. Dzięki uprzej-
mości Pani Teresy Daneckiej oraz Małgorzaty 
Larysz – krewnych ks. Jana Skarbka, otrzy-
maliśmy kopie unikalnych zdjęć i dokumen-
tów z okresu międzywojennego, dotyczących 
postaci duchownego. Ponadto, Pani Reggie 
Guigui z USA, potomkini oświęcimskich 
rodzin Awenda i Mandelbaum, udostępniła 
nam fotografie ze swojej rodzinnej kolekcji. 

Nie zawiedli także lokalni kolekcjonerzy  
i mieszkańcy Oświęcimia. Podobnie jak w la- 
tach szereg niezwykle interesujących archi-
waliów pozyskaliśmy od Łukasza Szymańskie-
go i Mirosława Ganobisa, miłośników historii 
Oświęcimia i kolekcjonerów. Cenne dokumen-
ty udostępnił nam także mieszkaniec 
Oświęcimia – Pan Władysław Zabrzeński. 
Dotyczą one rodziny Thieberg, z którą  
krewni darczyńcy byli zaprzyjaźnieni. 

W związku z przygotowaniami do stworzenia nowej stałej wystawy poświęconej dziejom społeczności 
żydowskiej Oświęcimia, Centrum Żydowskie w Oświęcimiu prowadzi akcję zbierania pamiątek. Zwracamy 
się więc z gorącym apelem do osób, które dysponują osobistymi pamiątkami, fotografiami, dokumentami 
urzędowymi, przedmiotami codziennego użytku, listami, wspomnieniami oraz innymi cennymi zbiorami  
– mającymi związek z dziejami oświęcimskich Żydów – o kontakt z naszą instytucją (gromadzone mate-
riały mogą obejmować czasy przedwojenne, aż po współczesność). 
Osoby, które chciałyby jedynie udostępnić swoje pamiątki (w celu ich zarchiwizowania) lub przekazać je 
na rzecz Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu prosimy o kontakt: 
Dr Artur Szyndler, 33 / 844 70 02, szyndler@ajcf.pl 
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10. Karta pocztowa wysłana z Kłomnic  
przez Władysława Thieberga do Oświęcimia 
(Auschwitz) dla Wiktora Ledwonia (1941).  
Ze zbiorów Władysława Zabrzeńskiego. 

11. Rywka Mandelbaum  
wraz z niezidentyfikowannym dzieckiem na 
Rynku w Oświęcimiu, okres międzywojenny. 
Ze zbiorów Reggie Guigui.

Należy także wspomnieć o dwóch ciekawych 
wydawnictwach. Pierwszym z nich są wspo-
mnienia mieszkańca Oświęcimia Karla Littne-
ra (Life Hanging on a Spider Web. From Auschwitz-
Zasole to Gusen II, ed. Rudolf A. Haunschmied, 
Norderstedt 2011). Kolejnym, było trzecie 
wydanie wspomnień Henryka Schönkera 
Dotknięcie Anioła, uzupełnione i rozszerzone 
aneksem autorstwa dra Artur Szyndlera.  
W 2011 roku powstał także reportaż I jest nowe 
życie, autorstwa Agnieszki Uścińskiej i Jarosła-
wa Wątora poświęcony Henrykowi Schönkero-
wi. W filmie wykorzystano materiał, zareje-
strowany na potrzeby Centrum Żydowskiego 
w Oświęcimiu w czerwcu 2011 r. przy okazji 
promocji kolejnego wydania Dotknięcia Anioła.
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Nowe nabytki muzealne
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W 2011 roku kontynuowaliśmy nasze główne 
programy edukacyjne dla polskiej i zagranicz-
nej młodzieży oraz dorosłych. Niezmiennym 
zainteresowaniem cieszyły się warsztaty dla 
polskich uczniów poświęcone judaizmowi  
i historii Żydów w Oświęcimiu, które organi-
zujemy pod wspólną nazwą Oszpicin.

W roku 2011, już po raz 10, organizowaliśmy 
program Bridge to History (Most do historii),  
w którym tym razem uczestniczyło 10 studen-
tek z USA i Kanady. Podczas pobytu w Oświęci-
miu, jego uczestniczki zwiedziły Centrum, jak 
również miasto, a także teren byłego obozu KL
Auschwitz-Birkenau. Uczestniczyły także  
w warsztatach edukacyjnych przygotowanych 
przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau 
w Oświęcimiu.
Podobnie jak w latach ubiegłych, częścią pro-
gramu były wyjazdy studyjne do Krakowa, 
Warszawy i Łodzi, miast o wielkim znacze-
niu w historii Żydów w Polsce oraz małych 
miejscowości Polski południowo-wschodniej: 
Chęcin, Chmielnika, Działoszyc, Pińczowa, 
Tarnowa i Bobowej, gdzie wciąż istnieją ślady 
żydowskiej obecności, zachowane w różnym 
stanie. Studentki odwiedziły ponadto Bielsko-
Białą, gdzie spotkały się z przewodniczącą 
miejscowej gminy żydowskiej Dorotą Wiewiórą 
oraz Pszczynę i Będzin, wraz z zachowanym 
przez grupę młodych aktywistów byłym 

domem modlitwy Nuhima Cukermana. 
Aby dobrze zrozumieć kontekst żydowskiej 
przeszłości w Polsce odwiedzaliśmy również 
miejsca związane z ogólną historią naszego 
kraju: Stare Miasto w Warszawie i Krakowie, 
Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum 
Chopina oraz Dom Spotkań z Historią w War-
szawie.

Po raz pierwszy, w ramach Mostu do historii, 
odwiedziliśmy Słowację i tamtejsze perły 
wśród zabytków żydowskich: Bardejów 
z mykwą oraz synagogami Bikur Cholim  
i Starą, a także synagogę w Preszowie. Tam-
tejsze domy modlitwy, zachowane w stanie 
niemal konserwatorskim, wywarły na uczest-
niczkach duże wrażenie. Niezwykle poru-
szające było spotkanie z  Tiborem Kartinem, 
ocalonym z Zagłady członkiem społeczności 
żydowskiej Preszowa, który podczas wojny 

1413

13. Warsztaty  
antydyskryminacyjne 
dla nauczycieli  
w Centrum Żydow-
skim w Oświęcimiu. 
Fot. T. Kuncewicz.

14. Uczestnicy U.S. 
Service Academy 
Program podczas 
zwiedzania synagogi 
w Bobowej. 
Fot. T. Kuncewicz.

12. Uczestniczki  
programu Most  
do historii podczas 
wizyty w Domu 
Modlitwy Nuhima 
Cukermana  
w Będzinie. 
Fot. T. Kuncewicz.
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przebywał m.in. w getcie w Dęblinie i obozie 
koncentracyjnym na Majdanku.

Ponadto, kontynuowaliśmy drugi z letnich 
programów edukacyjnych – U.S. Service Acade-
my Program, skierowany do kadetów szkół woj-
skowych z USA. W roku ubiegłym gościliśmy 
13 studentów z czterech różnych uczelni: US 
Military Academy (West Point), US Air Force 
Academy, US Naval Academy oraz US Coast 
Guard Academy.
Kadeci spędzili w Polsce intensywny tydzień 
poznając Kraków, Oświęcim, Tarnów, Zakli-
czyn, Bobową oraz polskie Pieniny. Zakończe-
niem programu był spacer po malowniczej 
Rusinowej Polanie w Tatrach.

Kontynuowaliśmy także organizację semina-
riów weekendowych. AJC Program for Students 
Abroad to inicjatywa edukacyjna skierowana 
do studentów z USA przebywających na uczel-
niach w Europie. Pięciodniowy pobyt studyj-
ny w Polsce obejmował zwiedzanie Krakowa, 
a w nim miejsc związanych z historią Żydów 
i Zagładą oraz Starego Miasta, a także Oświę-
cimia z Centrum Żydowskim i byłym obozem 
KL Auschwitz-Birkenau. Częścią programu 
było m.in. spotaknie z  panią Mirosławą 
Gruszczyńską, Sprawiedliwą wśród Narodów 
Świata. 

Podczas trwania programu uczestnicy mieli 
okazję zetknąć się autentycznymi miejscami 
wydarzeń historycznych związanymi z ich 
studiami i zainteresowaniami badawczymi. 
Dzięki pogłębionym dyskusjom pod kierun-
kiem pracowników Centrum Żydowskiego  
w Oświęcimiu AJC Program for Students Abroad 
wykracza poza ramy zwykłego zwiedzania 
zabytków żydowskich dając okazję do refleksji 
nad Zagładą i jej następstwami dla współ-
czesności. W roku 2011 w ramach programu 
odbyły się 3 seminaria, w których uczesniczy-
ło łącznie 45 osób.

Koniec roku 2011 stał pod znakiem dwóch 
kolejnych projektów: Oświęcim inaczej oraz 
Tolerancyjny Oświęcim. Pierwszy z nich, to nowy 
projekt historyczno-antydyskryminacyjny. 
Jego celem jest uzupełnienie przewidzianego 
w programie szkolnym standardowego zwie-

dzania przez uczniów terenu byłego obozu 
Auschwitz o poznanie przedwojennej historii 
społeczności żydowskiej w mieście Oświęcim 
oraz uwrażliwienie na współczesne przypadki 
antysemityzmu, ksenofobii i innych form nie-
tolerancji w swoim otoczeniu. Unikalność pro-
jektu Oświęcim inaczej polega na przedstawieniu 
Zagłady w szerszym kontekście wielowiekowej 
historii obecności Żydów w Polsce oraz połą-
czeniu poznawania przeszłości największego 
na świecie obozu koncentracyjnego i śmierci  
z umożliwieniem młodym ludziom refleksji 
na temat związku pomiędzy Holokaustem,  
a współczesnymi mechanizmami wykluczenia 
i dyskryminacji. 

15
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15. Uczestnicy 
AJC Program 
for Students  
Abroad. Fot. 
M. Zabierowski.

16 Prof. Maria 
Lewicka oraz 
Dr Michał Bilewicz 
oraz podczas 
prezentacji  
raportu Toleran-
cyjny Oświecim.  
Fot. D. Smolarek.
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Program będzie obejmował jednodniowe wizy-
ty uczniów szkół ponadgimnazjalnych z woj. 
Śląskiego w Centrum Żydowskim w Oświęci-
miu oraz Państwowym Muzeum Auschwitz-
Birkenau  w 2012 roku, a weźmie w nim udział 
ok. 1500 uczniów. W ramach wizyty, uczniowie 
będą uczestniczyli w warsztacie Czym był Oszpi-
cin?, z wykorzystaniem jedynej zachowanej  
w Oświęcimiu synagogi Chewra Lomdej Misz-
najot oraz wystawy Muzeum Żydowskiego oraz 
studyjne, pogłębione zwiedzanie terenu byłego 
obozu KL Auschwitz z przewodnikiem, jak 
również warsztat antydyskryminacyjny  
w Centrum.

Oświęcim inaczej jest kontynuacją zakończonego 
w ubiegłym roku szkolnym program Po co nam  
tolerancja? będącego pierwszym w Polsce i jed- 
nym z nielicznych w Europie projektem łączą-
cym poznawanie historii Auschwitz z edukacją 
antydyskryminacyjną.
Partnerem w realizacji projektu jest Wojewó-
dzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM 
w Katowicach, a głównym sponsorem przedsię-
wzięcia jest Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Drugim z projektów był Tolerancyjny Oświecim, 
którego zakończenie odbyło w się w listopadzie 
2011 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. 

Łukasza Górnickiego – Galerii Książki w Oświę-
cimiu. Zostały wówczas zaprezentowane wyni- 
ki badań dotyczące postaw mieszkańców mia-
sta wobec obcych. Zaprezentowany raport pt. 
Tolerancyjny Oświęcim został sporządzony w opar- 
ciu o prowadzone w maju i czerwcu br. na tere-
nie Oświęcimia badania ankietowe.  
Zostało one zlecone przez Centrum Żydowskie 
w Oświęcimiu, a zaprojektowane przez pracow-
ników Centrum Badań nad Uprzedzeniami  
i Pracowni Badań Środowiskowych Uniwersy-
tetu Warszawskiego: prof. Marię Lewicką, dra 
Michała Bilewicza oraz mgra Adriana Wójcika, 
którzy jednocześnie dokonali prezentacji  
i omówienia wyników. 

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu 
Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie, 
w ramach program Demokracja w działaniu. 
Ankietę, stanowiącą podstawę zgromadzone-
go materiału badawczego, wypełniły łącznie 

549 osoby zamieszkałe na terenie całego 
Oświęcimia. Próba miała charakter repre-
zentatywny.  Badanie miało 3 podstawo-
we cele:
• Zdiagnozowanie postaw mieszkańców 
Oświęcimia wobec cudzoziemców, zwłasz-
cza zaś osób odwiedzających Oświęcim.
• Zbadanie pamięci społecznej mieszkań-
ców Oświęcimia, a więc tego, jakie wyda-
rzenia w historii Oświęcimia uważają za 
najważniejsze dla miasta oraz ich ogólną 
wiedzę na temat jego przeszłości.
• Sformułowanie wytycznych i rekomen-
dacji działań dla lokalnych liderów opinii 
oraz przedstawicieli administracji publicz-
nej w oparciu o wyniki badań.

Prezentacja raportu i dyskusja dotycząca 
jego zawartości i głównych tez, zgromadziła 
pokaźną grupę decydentów i liderów, m.in. 
przedstawiciecieli wszystkich szczebli władz 
lokalnych, wojewódzkich i centralnych, posłów 
RP, dyrektorów instytucji oraz szkół z terenu 
powiatu owiecimskiego, a także Policji i Straży 
Miejskiej. Ponadto, dla nauczycieli i edukato-
rów z terenu powiatu oświęcimskiego został 
przygotowanych specjalny blok edukacyjny, 
obejmujący zarówno prezentację raportu oraz 
dwudniowe warsztaty antydyskryminacyjne. 
Zachęcamy do zapoznania się z raportem,  
znajdującym się na stronie www.ajcf.pl

17. Ulotka programu 
Oświęcim inaczej.  
Projekt: P. Adamus. 

18. Okładka raportu 
Tolerancyjny Oświęcim. 
Projekt: P. Gajek. 
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Rok miniony obfitował także w szereg projek-
tów o charakterze kulturalnym. W styczniu  
i lutym miał miejsce pokaz filatelistyczny pod 
nazwą Pamięć Holokaustu. Prezentowana ko- 
lekcja pochodziła ze zbiorów Grzegorza i Piotra 
Ichniowskich, i obejmowała serię unikalnych 
znaczków pocztowych, wydanych z okazji 
ustanowienia rezolucją ONZ nr 60/7 z 2005 
roku dnia 27 stycznia Międzynarodowym 
Dniem Pamięci o Holokauście. 

Tradycyjnie na początku każdego roku, wespół 
z warszawskim Stowarzyszeniem Żydowskie 
Motywy, odbyła się kolejna edycja Żydowskich 
Motywów. Przegląd filmów z całego świata  
o tematyce żydowskiej przyciągnął tradycyjnie 
do Centrum spora grupę entuzjastów dobrego 
kina. Podczas 4 marcowych poniedziałków 
pokazano łącznie 14 filmów. 

Z kolei w kwietniu odbyła się prezentcja proje-
ktu Oszpicin, który składa się z 2 elementów  
– interaktywnej strony, której zasadnicza 
część to wirtualna mapa przedwojennego 
żydowskiego Oświęcimia, połączona z histo-
rycznymi fotografiami oraz filmowymi relac-
jami świadków, którzy pamiętają nieistniejący 
już dziś polsko-żydowski świat. 
Stronie www.oszpicin.pl towarzyszy książ-

9

Wydarzenia kulturalne

kowe wydanie w postaci publikacji: Oszpicin. 
Przewodnik po żydowskiej historii Oświęcimia.
Projekt zaprezentowali jego twórcy: Tomasz 
Kuncewicz, dr Artur Szyndler oraz Maciek 
Zabierowski. Przewodnik, który jest pierwszą 
tego typu publikacją, jest bogato ilustrowany  
i posiada 2 wersje językowe: polska i angielską.

16. Prezentacja  
projektu Oszpicin. 
Fot. M. Schwaiger. 

19

20. Plakat festi-
walu filmowego  
Żydowskie  
Motywy. 
Projekt: 
P. Adamus

20

21

19, 21. 
Prezentacja  
projektu Oszpicin. 
Fot. M. Schwaiger,
D. Smolarek.  
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W maju gościliśmy w Centrum wyjątkowego  
gościa – byłego mieszkańca Oświęcimia 
– Henryka Schönkera, który spotkał się  
z oświęcimianami podczas promocji trzeciego 
wydania swoich niezwykłych wspomnień 
Dotknięcie anioła. Wydarzenie zostało zorgani-
zowane wspólnie z Ośrodkiem KARTA oraz 
Domem Spotkań z Historią, kolejne dwie pro-
mocje odbyły się Warszawie i Krakowie,  
w których uczestniczyła także Katarzyna 
Madoń-Mitzner, wicedyrektorka Domu Spo-
tkań z Historią oraz redaktorka wspomnień, 
jak również dr Artur Szyndler, autor aneksu.

W czerwcu, po raz kolejny, Centrum Żydow-
skie w Oświęcimiu współorganizowało II edy-
cję Life Festival Oświęcim 2011 (www.lifefestival.
pl). Prócz odbywających się w ciągu tygodnia 
koncertów, spektaklu teatralnego, itp., ważną 
częścią festiwalowej oferty był blok edukacyj-
ny, organizowany wespół ze Stowarzyszeniem 
Romów w Polsce. Widzowie festiwalu brali 
udział m.in. w projekcie edukacyjnym pod 
nazwą Żywa Biblioteka (prowadzenie: Stowarzy-
szenie Edukacji Nieformalnej Meritum w Krako-
wie), gdzie książkami byli ludzie będący ofia- 
rami uprzedzeń i stereotypów, często dyskry-
minowani i wykluczeni społecznie. Natomiast 
„czytelnikami” wszyscy ci, którzy odwiedzili 
tego dnia Centrum i mieli ochotę stanąć twa-
rzą w twarz ze swoimi uprzedzeniami.  
Kolejnym punktem było spotkanie otwarte 
Zapytaj rabina – podczas którego można było 

porozmawiać z Michaelem Schudrichem, 
Naczelnym Rabinem RP.

Jednak najbardziej spektakularnym wydarze- 
niem okazał się koncert gwiazdy chasydzkiego 
reggae – Matisyahu, który wystąpił w sobot-
nią noc 18 czerwca na Stadionie MOSiR-u  
w Oświęcimiu. Matisyahu, a właściwie Paul 
Matthew Miller, to bodaj najbardziej znany 
dziś żydowski artysta, wokalista, autor, mistrz 
beatboxingu, łączący w swojej muzyce element 
reggae, jazzu, hip-hopu oraz muzyki chasydz-
kiej. Na scenie towarzyszyło mu brooklińskie 

Dub Trio, w składzie: D.P. Holmes (gitara), Stu 
Brooks (gitara basowa) oraz perkusista Joe 
Tomino (perkusja). Koncert, kończący festiwal, 
zgromadził i oczarował tysiące fanów z Polski 
i zagranicy, którzy usłyszeli największe prze-
boje artysty, ze słynnym One day.

22 23

22. Henryk 
Schönker oraz 
Katarzyna 
Madoń-Mitzner 
podczas promocji 
Dotknięcia anioła. 
Fot. M. Schwaiger.

23. L-P: Tomasz 
Kuncewicz,  
Matisyahu,  
Naczelny Rabin RP 
Michael Schudrich 
oraz Efraim Rosen-
stein w Synagodze 
Chewra Lomdej 
Misznajot.  
Fot. M. Schwaiger.

24. Warsztat Starsi Bracia w wierze. Fot. M. Zabierowski.

24
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Natomiast w piątkowy wieczór szabatowy, 
z inicjatywy rabina Schudricha, odbyła się 
uroczysta kolacja oraz nabożeństwo w synago-
dze Chewra Lomdej Misznajot w Oświęcimiu. 
Zgromadziła ona zgromadziło ponad 40 osób, 
które przyjechały z całej Polski, aby modlić 
się wspólnie pod przewodnictwem Naczelnego 
Rabina Polski Michaela Schudricha. Szczegól-
nym szczególnym gościem wieczoru był Mati-
syahu. Kolację szabatową przygotowała znana 
warszawska restauratorka Malka Kafka, która 
prowadzi w stolicy lokale Tel Aviv oraz Haifa. 
Dzięki Matisyahu, rabinowi Schudrichowi oraz 
gościom, synagoga w Oświęcimiu ponownie 
rozbrzmiała modlitwami, które przed wojną 
można było usłyszeć w dwudziestu różnych 
miejscach w naszym mieście.

Podczas festiwalu roztrzygnięto także konkurs 
na plakat o tematyce antydyskryminacyjnej 
pod tytułem Po co nam tolerancja? Jego celem 
było zachęcenie młodzieży do refleksji nad 
znaczeniem tolerancji dla rozwoju demokracji, 
społeczeństwa obywatelskiego oraz pokojowe-
go współistnienia ludzi na świecie. Spośród 
niemal stu nadesłanych prac jury nagrodziło 
trzy, a leureatami zostali: Justyna Gołębiewska 
(Wasilków), Joanna Sułek (Kędzierzyn-Koźle) 
oraz Wojciech Wysogląd (Kęty). Ponadto, wy-
różnienia otrzymali: Robert Kowalczyk (Kęty) 
oraz Kinga Pawlik (Zaborze). Kolejne 19 prac 
uhonorowano natomiast ekspozycją na wysta-
wie w Oświęcimskim Centrum Kultury.

Okres wakacyjny, jak również wrzesień minął 
w Centrum pod znakiem projektu o intrygują-

cej nazwie Przychodzi rabin do księdza. Cykl wy- 
darzeń kulturalno-edukacyjnych dotyczył 
przyjaźni dwóch oświęcimskich duchownych 
– ks. Jana Skarbka oraz rabina Eliasza Bomba-
cha. Ich losy nie były dotąd szerzej znane,  
a stanowią przykład i symbol dobrosąsiedzkich, 
chrześcijańsko-żydowskich relacji w między-
wojennym Oświęcimiu, na historii których 
można budować pozytywną lokalną tożsamość. 
W programie znalazło się szereg atrakcji, z któ-
rych tłumnie skorzystali mieszkańcy Oświe-
cimia, a należały do nich wykład na temat 
niezwykłej przyjaźni księdza i rabina, prowa-
dzony przez dra Artura Szyndlera; gra miejska 
Oszpicin, z udziałem ok. 30 osób, które odkrywa-
ły żydowskie ślady w Oświęcimiu; współtwo-
rzenie okolicznościowego murala, autorstwa 
Sławomira Czajkowskiego ZBIOK-a. Dzień 
zakończył koncert finałowy z oświęcimską 
Krzywą Alternatywą, a gwiazdą wieczoru był 
olsztyński ENEJ – zwycięzca I edycji programu 
Must be the Music – Tylko Muzyka. Kilkutysięczny 
tłum na placu ks. Skarbka bawił się do póź-
nych godzin wieczornych, świętując przyjaźń 
księdza i rabina.

Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu  
ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie  
ze środków programu Patriotyzm Jutra oraz wsparciu 
firm Nicromet, OMAG Oświęcim, Susuł & Strama 
Architekci, jak również Starostwa Powiatowego  
w Oświęcimiu oraz Urzędu Miasta Oświęcimia.  
Partnerem projektu był Międzynarodowy Dom  
Spotkań Młodzieży.

25 26

25 Uczestnicy gry 
miejskiej Oszpicin. 
Fot. D. Smolarek. 

26. ENEJ podczas 
koncertu finało-
wego projektu 
Przychodzi rabin 
do księdza. 
Fot. D. Smolarek. 



PARTNERSTWA

KONFERENCJE I SZKOLENIA PRACOWNIKÓW

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

Konferencja Stowarzyszenia Europejskich Muzeów Żydowskich (Association of European Jewish Museums), 
Muzeum Żydowskie, Londyn; Holocaust and Human Rights, Agencja Praw Podstawowych UE i Dom 
Anny Frank, Amsterdam; Holocaust Education in European Perspective, Dom Anny Frank, Amster-
dam; Evaluation of transversal attitudes, skills and knowledge, Rada Europy, Strasburg; Organizacja 
pobytów studyjnych w Auschwitz: Współczesne wyzwania (Organising Study Trips to Auschwitz: 
Contemporary Challenges), Memorial de la Shoah, Paryż.

WSPARCIE

W 2011 roku projekty Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu były możliwe dzięki hojnemu 
wsparciu następujących podmiotów i osób: 

Simon Bergson • Jaffa and Larry Feldman • Allan and Marilyn Glick Foundation 
Joseph and Michelle Jacobs • Andrew and Ann R. Tisch Foundation

Skirball Foundation • Koret Foundation • Tomorrow Program
United States Military Academy at West Point • United States Air Force Academy

United States Naval Academy • United States Coast Guard Academy

12
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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 – Dyrektorka na USA
Dara Bramson – Koordynatorka

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

Wolontariusze i praktykanci
Szymon Arkuszewski (PWSZ Oświęcim)
Klaudia Grygiel (PWSZ Oświęcim) 
Luisa Lehnen (Niemcy) 
Lisa Lorentz (Niemcy)
Levgenilia Rudkovska (Ukraina)
Mario Schweiger (Austria)
Lukas Sperlich (Austria)

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, Shiri Sandler

Projekt
Paweł Adamus

Druk
Grafikon Wadowice



Centrum Żydowskie w Oświęcimiu 
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Auschwitz Jewish Center Foundation 
36 Battery Place, New York, NY 10280 
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Koncert Matisyahu podczas Life Festival Oświęcim 2011. Fot. M. Schwaiger


