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Drodzy Przyjaciele i Przyjaciółki,

 Dwa ostatnie lata były kontynuacją projektów antydyskryminacyjnych, które uważam za kluczowe  

w naszej misji i które wyróżniają nas na tle innych miejsc edukacji historycznej w Polsce.  

 Wzrost nastrojów ksenofobicznych w ostatnich latach w Polsce oraz w wielu innych miejscach mobilizuje 

nas do rozwijania projektów, które uczą zrozumienia źródeł nienawiści oraz reagowania na nią. Znajomość fak-

tów historycznych, nawet tak dramatycznych jak Zagłada czy Auschwitz, nie wystarczają do nabycia odporności 

na uleganie uprzedzeniom takim jak antysemityzm, rasizm czy homofobia. Poza faktami historycznymi konieczne 

jest zrozumienie psychologicznych mechanizmów nienawiści wobec tych, którzy są inni od nas. Tylko w ten sposób 

możemy się stać odporni na polityczne wykorzystywanie naszych lęków.

 Poza działalnością edukacyjną naszym drugim filarem jest upamiętnienie żydowskiej społeczności Oświę-

cimia, która do Zagłady współtworzyła nasze miasto.  Historia Oszpicina jest prezentowana w ramach Google 

Arts & Culture i tym samym jest dostępna dla ludzi na całym świecie. Nowa wersja aplikacji mobilnej Oszpicin 

w sposób bardzo nowoczesny promuje to wyjątkowe i mało znane dziedzictwo w muzeum oraz przestrzeni miasta.  

Przewodnik po cmentarzu żydowskim ma formę tradycyjnej książki, ale ukazuje to miejsce również jako zaskaku-

jącą enklawę zieleni i bioróżnorodności.  

 Nasz najnowszy projekt, czyli upamiętnienie Wielkiej Synagogi w Oświęcimiu, który będzie realizowany  

w 2019 roku poprzez Park Pamięci, również wpisuje się w te niestandardowe, innowacyjne metody pamięci i eduka-

cji. Tworzymy model upamiętnienia, który może być replikowany w innych miastach, gdzie społeczności żydowskie 

zostały całkowicie zniszczone.  

 Zapraszam do zapoznania się z raportem z naszej działalności w latach 2017 i 2018. Przy tej okazji pragnę 

podziękować wszystkim, którzy byli z nami przez ten czas.  Poprzez uczestnictwo w naszych programach edukacyjno- 

kulturalnych, wizytach w Café Bergson czy Muzeum wspieracie nasze działania na rzecz zachowania pamięci oraz 

poszanowania godności każdego człowieka.

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 2017–2018 w Centrum Żydowskim 
w Oświęcimiu
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1. Natan, Menachem  
i Róża, Czeski Cieszyn 
1948. Ze zbiorów  
Menachema Bargeva.
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2. Synagoga  
Chewra Lomdej 
Misznajot i Muzeum 
Żydowskie.
Fot. A. Rudiak.

3. Wystawa  
Oszpicin w Google 
Arts & Culture.

4. Aplikacja mobilna 
Oszpicin w nowej 
odsłonie.

Muzeum Żydowskie 
i Synagoga Chewra Lomdej Misznajot

Minione dwa lata były ważnym okresem  
dla upamiętnienia żydowskich mieszkańców 
Oświęcimia w naszym Muzeum. Na początku 
2017 roku w związku z Międzynarodowym 
Dniem Pamięci o Holokauście i Zbrodniach 
Przeciwko Ludzkości (27 stycznia) zainauguro-
waliśmy nasz wspólny projekt z firmą Google: 
wirtualną wystawę Oszpicin. Historia żydowskiego 
Oświęcimia na platformie Google Arts & Culture. 
Pod adresem www.oszpicin.pl odwiedzający 
mogą poznać wybór ciekawych zabytków 
z naszej kolekcji wraz z objaśnieniami kurato-

ra wystawy. Najbardziej innowacyjną częścią 
projektu jest możliwość odbycia trójwymiaro-
wego spaceru po wszystkich pomieszczeniach 
Muzeum Żydowskiego dzięki zaimplementowa-
nej usłudze Google Streetview.

Przy tej okazji serdecznie zachęcamy do pobra-
nia naszej aplikacji Oszpicin, która jest bezpłat-
nym przewodnikiem po Muzeum Żydowskim 
oraz śladach historii w mieście. W 2018 r. aplika-
cja przeszła gruntowne odświeżenie, otrzymała 
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nową ścieżkę audio po hebrajsku i niemiecku 
oraz nowe zdjęcia – współczesne i historyczne 
widoki miasta. Odwiedzający nasze muzeum 
mogą teraz jeszcze łatwiej korzystać z aplikacji 
łącząc się z poszczególnymi galeriami za po-
mocą technologii Bluetooth. Aplikację można 
pobrać bezpłatnie ze sklepów Google Play oraz 
Apple AppStore na smartfony i tablety.   

Do grona publikacji popularyzujących wiedzę 
o wielokulturowym dziedzictwie Oświęcimia 
dołączył w 2018 r. ilustrowany przewodnik 
po cmentarzu żydowskim w naszym mieście. 

Książka autorstwa  
dr Artura Szyndlera 
i dr Jacka Proszyka 
przedstawia mało 
znaną, ale ciekawą 
historię oświęcim-
skiego kirkutu, która 
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5-6. Przewodnik 
po cmentarzu 

żydowskim 
w Oświęcimiu.

7. Model Wielkiej 
Synagogi w Oświę-
cimiu na wystawie 
Auschwitz. Nie tak 

daleko. Nie tak dawno 
w Madrycie.

Fot. A. Szyndler.

sięga końca XVIII w. oraz przystępnie wyja-
śnia żydowskie tradycje pogrzebowe Oświęci-
mia i Galicji. Na szczególną uwagę zasługuje 
wzbogacenie publikacji o opis zróżnicowanej 
fauny i flory cmentarza żydowskiego w Oświę-
cimiu. Całości dopełniają piękne fotografie na-
grobków oraz przyrody, które pomogą docenić 
to wyjątkowe miejsce. Pierwsi oświęcimianie 
mogli zobaczyć przewodnik po cmentarzu pod-
czas zwiedzania, które w listopadzie 2018 r. po-
prowadził współautor książki i badacz historii 
tego miejsca dr Jacek Proszyk. 

Nakładem sąsiadującego z nami Muzeum 
Zamek ukazała się dwutomowa monografia 
Oświęcimia – Oświęcim. Miasto pogranicza, Oświę-
cim-Warszawa 2018. W t. II zamieszczono tekst 
dra Artura Szyndlera pt. Oszpicin. Oświęcimscy 
Żydzi na przestrzeni wieków, będącym syntetycz-
nych ujęciem dziejów oświęcimskiej społeczno-
ści żydowskiej. 

O żydowskiej przeszłości Oświęcimia można 
było także dowiedzieć się poza granicami Pol-
ski. Na monumentalnej wystawie Auschwitz. Nie 
tak daleko. Nie tak dawno, którą zainaugurowano 
1. grudnia 2017 w Centro de Exposiciones Arte 
Canal w Madrycie pojawiły się m.in. wypo-
życzone z naszego muzeum zabytki archeolo-
giczne z oświęcimskiej Wielkiej Synagogi oraz 
model 3D tej świątyni, który powstał w opar-
ciu o zachowane w polskich archiwach plany 
architektoniczne. 
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Wydarzeniem, które od swoich początków gro-
madzi tłumy zainteresowanych mieszkańców 
Oświęcimia i gości spoza naszego miasta jest 
oświęcimska Noc Muzeów. Tradycyjnie organi-
zowana wspólnie z Muzeum Zamek impreza 
odbyła się i tym razem w minionych dwóch 
latach. Obok stałych elementów tj. zwiedzania 
Muzeum Żydowskiego i synagogi z przewodni-
kiem oraz warsztatów dla najmłodszych przy-
gotowanych m.in.  w oparciu o prozę izrael-
skiego pisarza Etgara Kereta, znalazła się także 
ciesząca się coraz większą popularnością gra 
miejska o przedwojennej historii miasta.  
Do późnych godzin nocnych z propozycji sko-
rzystało kilkaset osób z Oświęcimia i okolic.
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8. Najmłodsi 
uczestnicy i uczest-
niczki Nocy Muzeów 
2018 w Cafe Bergson.
Fot. A. Rudiak.

9. Noc Muzeów 2018  
w Muzeum Żydow-
skim i synagodze 
Chewra Lomdej  
Misznajot.  
Fot. A. Rudiak.

10. Z lewej:  
Tomasz Kuncewicz, 
dyrektor Centrum  
Żydowskiego  
w Oświęcimiu  
podczas sadzenia 
żonkili w ramach  
Daffodil Project.
Fot. A. Rudiak.

Po raz kolejny i to dwukrotnie sadziliśmy  
żonkile w ramach Daffodil Project. Tym razem  
w naszym ogrodzie oraz na miejscu po Wiel-
kiej Synagodze posadziliśmy 1000 cebulek,  
a w 2018 r. towarzyszyli nam Andrea i Neill 
Videlefsky z Atlanty, którzy prowadzą ten 
wyjątkowy projekt upamiętniający dziecięce 
ofiary Zagłady.

Aktualnie prowadzimy prace koncepcyjne nad 
zmianami wystawy głównej w sekcji Pamięć.  
W 2019 r. odnowiona Pamięć będzie prezentowała 
najbardziej wyjątkowe i dotąd niepokazywane 
przedmioty osobiste, które otrzymaliśmy od  
żyjących potomków przedwojennych żydow-
skich oświęcimian oraz miejscowych kolekcjo-
nerów zabytków i mieszkańców Oświęcimia. 9
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11. Wizualizacja 
Parku Pamięci 
Wielkiej Synagogi 
w Oświęcimiu. 
Widok z lotu 
ptaka przedstawia 
zaznaczony zarys 
budynku oraz od-
słonięty fragment 
posadzki.

12. Trzy pokolenia 
rodziny Goldfinge-
rów z Izraela  
– potomkowie  
Natana Goldfinge-
ra, który wyemi- 
grował tam  
z Oświęcimia  
przed II wojną 
światową.
Fot. A. Szyndler.

13. Potomkowie 
Henryka Lamma  
z Oświęcimia:  
Abraham i Haya 
Golan z Izraela  
wraz ze swoją 
rodziną (2017).
Fot. A. Szyndler.

Ważne zmiany czekają także miejsce przy ul. 
Berka Joselewicza, gdzie do końca 1939 r. stała 
Wielka Synagoga w Oświęcimiu. W listopadzie 
2019 r., tj. w 80. rocznicę zniszczenia synago-
gi przez Niemców, planujemy otwarcie w tym 
miejscu Parku Pamięci Wielkiej Synagogi.  
W tym szczególnym miejscu, którego los jest 
symbolem tragicznego zakończenia historii  

żydowskich oświęcimian, stanie upamiętnia-
jąca instalacja otoczona ławkami oraz nową, 
przyjazna dla odwiedzających zielenią. Park 
Pamięci zaplanowany jest jako otwarta prze-
strzeń dla mieszkańców oraz osób odwiedzają-
cych Oświęcim. Projekt zostanie zrealizowany 
dzięki wsparciu darczyńców instytucjonal-
nych z Oświęcimia, Polski i całego świata. 
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W latach 2017-2018 nasze Muzeum i synagogę 
odwiedzili także byli mieszkańcy Oświęcimia 
wraz z rodzinami, m.in. Abraham i Haya 
Golan z Izraela wraz ze swoją rodziną: Orit 
Inbar, Dganit Golan Kortes i Drorem Golan. 
Haya jest córką Henryka Lamma, który miesz-
kał w Oświęcimiu przy ulicy Wysokiej 4, rodzi-

na Goldfinger z Izraela, potomkowie urodzo-
nego w Oświęcimiu Natana Goldfingera, który 
wyemigrował w okresie międzywojennym do 
Palestyny, Lea Gleitman (Posner) ze Szwecji, 
która urodziła się 94 lata temu w Oświęcimiu 
przy obecnym pl. Kościuszki oraz jej córki 
Barbro i Susanne oraz Tali Tamir.

1312
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14. Dowództwo  
plutonu kompanii 
Charlie z kpt. Davidem 
Finkelem, absolwen- 
tem programu ASAP 
2008, podczas 
zwiedzania Muzeum 
Żydowskiego.
Fot. A. Rudiak.

15. Aharon Tamir, 
dyrektor generalny 
Marszu Żywych.

16. Wizyta amerykań-
skich działaczy/ek  
na rzecz praw człowie-
ka uczestniczących  
w konferencji Western 
States Center  
w Warszawie.

17. Dzień Pamięci 
o Zagładzie w Izraelu: 
byli żydowscy miesz-
kańcy Oświęcimia  
i ich potomkowie.

Szczególnie ucieszyły nas także odwiedziny 
uczestników naszych programów edukacyj-
nych z poprzednich lat. Wśród nich byli:  
kpt. David Finkel, absolwent programu ASAP 
(2008) wraz z dowództwem plutonu kompanii 
Charlie. Nasi goście stacjonują w obozie Karliki 
pod Żaganiem w ramach operacji Atlantic 
Resolve; grupa studentów z Westmont Colle-
ge w Santa Barbara z Holly Robertson, która 
ukończyła program AJC Fellows Bridge to History 
(2013) oraz amerykańscy żołnierze z 720. Kom-
panii Saperów stacjonującej w bazie Baumhol-
der w Niemczech, których wizytę przygotował 
absolwent programu ASAP (2008) kpt. Evan 
Kowalski.

Podobnie jak w minionych latach gościliśmy 
także grupy uczniów z Wielkiej Brytanii  
prowadzone przez rabina Barry’ego Marcusa  
w ramach projektu Lekcje z Auschwitz organizacji 
Holocaust Education Trust, grupy z Francji wraz 
z Naczelnym Rabinem tego kraju Haimem Kor-
sią; izraelskich przewodników po Polsce uczest-
niczących w kursie Instytutu Yad Vashem; 

międzynarodowe grupy w ramach seminariów 
im. Rafaela Lemkina, organizowanych przez 
Instytut Auschwitz na rzecz Pokoju i Pojednania. 
Ponadto,  odwiedzili nas uczestnicy kolejnych 
edycji Szkoły Letniej Nauczania o Holokauście 
Centrum Badań Holokaustu UJ. Tradycyjnie  
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, Izra-
ela, Austrii. Podobnie z okazji Międzynarodowe-
go Dnia Pamięci o Zagładzie Romów gościliśmy 
grupy romskich odwiedzających z całej Europy.
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18. Maciek 
Zabierowski  
podczas  
prezentacji  
o żydowskiej 
społeczności 
Oświęcimia  
w Muzeum  
Żydowskim  
w Oslo.
Fot. Ann Ødeby.

Partnerstwa, Prezentacje, Patronaty i Wyróżnienia

Nasza instytucja w latach 2017-2018 kontynu-
owała współpracę z amerykańską Matzevah 
Foundation (www.matzevah.org), która pod 
kierunkiem Stevena D. Reece’a, przez kilka 
sierpniowych dni porządkowała cmentarz 
żydowski w Oświęcimiu. Celem działania orga-
nizacji jest „uczenie o Zagładzie, w tym zwłasz-
cza o wydarzeniach w okupowanej Polsce  
i śmierci milionów Żydów, którzy mieszkali tu 
przed wojną”. Fundacja skupia amerykańskich 
baptystów. Od roku 2005 regularnie przyjeż-
dżają do Polski, aby porządkować żydowskie 
cmentarze.

Dzięki partnerstwu z Muzeum Polin oraz rom-
ską fundacją Dialog-Pheniben zrealizowaliśmy 
projekt dla nauczycieli pt. Akademia Edukacji 
Antydyskryminacyjnej. Zapraszamy do zapoznania 
się z jego szczegółami w dalszej części raportu. 

Po raz kolejny mieliśmy też przyjemność 
współpracować z Oświęcimskim Forum Praw 
Człowieka przy realizacji programu wizyt 

młodzieży szkolnej w Auschwitz oraz naszym 
Muzeum Żydowskim pn. Małopolska Pamięta.

Dyrektor Centrum Żydowskiego Tomasz  
Kuncewicz prezentował dwukrotnie osiągnięcia 
naszej instytucji: podczas konferencji Associa-
tion of European Jewish Museums w Toledo 
oraz u naszego partnera w Muzeum Dziedzictwa 
Żydowskiego w Nowym Jorku w 2017 r.  
Jesienią 2018 r. w Muzeum Żydowskim w Oslo 
miał miejsce wykład Maćka Zabierowskiego  
z naszego muzeum pt. Historia Żydów w Oświęcimiu.

Centrum Żydowskie zostało w 2017 r. wyróż- 
nione statuetką Laur Biznesu przez Miasto 
Oświęcim za „przeciwdziałanie rasizmowi  
i ksenofobii, promowanie postaw obywatel-
skich wśród młodych ludzi oraz organizowanie 
wyjątkowych wydarzeń edukacyjnych i kul-
turalnych, a także impuls do rozwoju branży 
turystycznej w naszym mieście.”

18
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Nowe nabytki muzealne

W minionych dwóch latach trafiły do nas 
kopie zdjęć i dokumentów dotyczące żydow-
skich oświęcimian otrzymane m.in. od: 
Heleny Schwartz, Mirosława Ganobisa, 
Chaima Fischgrunda, Irith Michelsohn, Tali 
Tamir, Simona J. Bronnera, Urszuli Paszkow-
skiej-Englert. Wyjątkowym nabytkiem są 
dwa zeszyty rachunkowe należące do Reginy 
Schonker, zakupione od osoby prywatnej, po 
znalezieniu w kamienicy przy ulicy Mickie-
wicza 4 w Oświęcimiu. Anna Firek przekazała 

książkę Sefer Chanukat 
ha-Tora, autorstwa 
słynnego krakowskie-
go rabina Abrahama 
Jehoszuy Heszela 
(1595-1663), pocho-
dzącą z prywatnej 
biblioteczki Szymona 
Grubnera, o czym 
informuje widoczna 
pieczęć właściciela. 
Dodatkowo natrafili-
śmy także na różne 
istotne dokumenty  

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, 510 781 199, szyndler@ajcf.pl

z Archiwum Państwowego w Katowicach, 
Oddział w Bielsku-Białej. Ponadto w 2018 r. 
trafiło do naszego Muzeum ponad 100 przed-
miotów, głównie srebrnych,  odnalezionych 
dwa lata wcześniej podczas prac archeologicz-
nych w związku z przebudową budynku przy 
ulicy Mickiewicza 5 w Oświęcimiu. Prace były 
prowadzone przez archeologów – Grzegorza 
Mądrzyckiego i Ilonę Smajek. Przed II wojną 
światową budynek był własnością rodziny 
Weitz. 

19. Zeszyt do  
rachunków należący 
do uczennicy klasy V  
(rok szkolny 1927)  
– Reginy Schönker  
(ur. ok. 1915?). 

20. Cesia i Szymon 
Turnerowie wraz 
synem Harrym, 1955. 
(Ze zbiorów Yvonne 
Turner).

21-22. Srebrne  
przedmioty odnalezio-
ne podczas remontu 
budynku przy ul.  
Mickiewicza 5.  
Kamienica należała  
przed wojną do 
żydowskiej rodziny 
Weitz.

23. Sefer Chanukat 
ha-Tora z pieczęcią 
przedwojennego 
oświęcimskiego 
szklarza Szymona 
Grubnera. Książka 
została odnaleziona 
na początku lat 90.  
w byłej Fabryce  
Wódek i Likierów 
Jakóba Haberfelda 
przez Annę Firek  
i przekazana do 
naszego Muzeum  
w 2018 r.

20
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23
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24. Policjanci  
i policjantki  
z Islandii, uczest-
niczący w semi-
narium na temat 
historii Zagłady 
oraz zwalczania 
przestępstw  
z nienawiści,
luty 2018 r.

25. Polscy  
i niemieccy  
oficerowie policji 
podczas zwiedza-
nia Domu Konfe-
rencji Wannsee  
w Berlinie w ra- 
mach programu 
DEMPOL 2017 

Centrum Edukacyjne

Historia nie jest dla nas wyłącznie prze-
szłością. Jesteśmy przekonani, że zwłaszcza 
poznawanie Zagłady powinno zmierzać do 
eliminacji zachowań dyskryminacyjnych, 
które w przeszłości przyczyniły się do tragedii 
Auschwitz. Jednocześnie zwracamy szczególną 
uwagę na pozytywne przykłady – ludzi, którzy 
w najstraszniejszych czasach mieli możliwość 
i odwagę stanąć w obronie najbardziej prześla-
dowanych. Od wielu lat pracujemy z młodzie-
żą i osobami dorosłymi, wspólnie odkrywając 
znaczenie osobistego zaangażowania i sprzeci-
wu wobec wszelkich form nietolerancji dla bu-
dowy społeczeństwa obywatelskiego, opartego 
na zasadach demokratycznych. 

Od lat pracujemy z polską i zagraniczną policją 
organizując seminaria poświęcone znaczeniu 
tej formacji dla ochrony wszystkich obywateli 
przed przestępczością z nienawiści.
W kwietniu 2017 r. miała miejsce druga edycja 
projekt DEMPOL, skierowanego do policjantów  
z Polski i Niemiec, realizowanego w Berlinie  
i Oświęcimiu. Delegacja polska składała się  

z policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Krakowie oraz Szkoły Policji w Katowicach, 
a policjanci niemieccy zostali wydelegowani 
przez Prezydium Policji w Berlinie. W szkole-
niu, poświęconym historii Zagłady oraz zwal-
czaniu przestępstw z nienawiści, wzięło udział 
20 policjantów z obu krajów. W programie 
seminarium, realizowanego wspólnie z berliń-
skim Domem Konferencji w Wannsee, znalazły 
się wizyty w miejscach pamięci Zagłady w obu 
miastach oraz intensywne zajęcia warsztatowe 
z wybitnymi ekspertami historii Holokaustu 
i trenerami policyjnymi. Dodatkowo podczas 
wizyty w Oświęcimiu nasze zajęcia odwiedził 
Konsul Generalny Republiki Federalnej Nie-
miec w Krakowie dr Michael Gross. Program 
DEMPOL został zrealizowany w latach 2016-2017 
dzięki wsparciu International Holocaust  
Remembrance Alliance (IHRA) oraz Fundacji 
na Rzecz Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Doskonalenie zawodowe Policji
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26. Uczestnicy 
Akademii Edukacji 
Antydyskrymina-
cyjnej przy pomniku 
homoseksualnych 
ofiar III Rzeszy  
w Berlinie.

27. Christina  
Chavarria  
z waszyngtoń-
skiego Muzeum 
Holokaustu pod-
czas warsztatu 
dla nauczycieli,  
grudzień 2017.

Doskonalenie zawodowe kadry 
pedagogicznej

W omawianym okresie aż trzykrotnie gościli-
śmy ekipy policji z Islandii. Wspólnie z Policją 
Metropolitalną Rejkjaviku zrealizowaliśmy 
trzydniowe programy wizyt studyjnych dla 
60 przedstawicieli islandzkiej policji z całego 
kraju. Policjanci i policjantki analizowali 
okoliczności upadku demokracji w przedwo-
jennych Niemczech oraz politykę dyskrymina-
cji i przemocy rasistowskiej wobec żydowskich 
obywateli tego kraju. Dr Mikołaj Winiewski 
z Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uni-
wersytetu Warszawskiego uświetnił program 
swoją prezentacją o psychologicznych wyja-
śnieniach procesów dehumanizacji i udziału 
w ludobójstwach. Kulminacją pobytu gości 
była wizyta w Miejscu Pamięci Auschwitz-Bir-
kenau. Ostatni dzień programu był poświęco-

ny aplikacji nowo zdobytej wiedzy historycz-
nej i psychologicznej do pracy policyjnej we 
własnym kraju, poprzez zajęcia z islandzkimi 
ekspertami studiów policyjnych z Uniwersyte-
tu w Akureyri.

W maju 2018 z podobnego programu skorzy-
stali przedstawiciele Biura Kryminalnego 
Komendy Głównej Policji i 16 Komend Woje-
wódzkich Policji oraz Prokuratury Krajowej 
podczas seminarium Przezwyciężyć zło 
nt. Holokaustu i zwalczania przestępstw  
z nienawiści. Szczególnie istotnym elemen-
tem zajęć były dyskusje o współczesnych 
zjawiskach społecznych i związanych z nimi 
wyzwaniach dla organów ścigania i wymiaru 
sprawiedliwości.

Szczególną uwagę poświęcamy 
nauczycielkom i nauczycielom, 
mającym  wpływ na młodzież, 
która już wkrótce będzie decydo-
wać o kształcie otaczającego nas 
świata.  
W ubiegłym roku szkolnym zre-
alizowaliśmy pionierski projekt 
Akademii Edukacji Antydyskrymina-
cyjnej (AEA), który był rocznym 
kursem przygotowującym do 
prowadzenia własnych zajęć  
antydyskryminacyjnych.  
W kursie wzięło udział 20 nauczycieli wszyst-
kich stopni kształcenia oraz pedagogów  
z miejscowości w województwie małopolskim. 
Uczestnicy i uczestniczki poświęcili 6 weeken-
dów aby zgłębić zjawisko mowy nienawiści,  
w tym jego przyczyny oraz przejawów w świe-
cie rzeczywistym i wirtualnym. W programie 
zajęć znalazły się m.in. wykłady ekspertek  
i ekspertów z Uniwersytetu Jagiellońskiego  
i Warszawskiego oraz wizyta w Muzeum Polin 
w Warszawie.  
Podczas projektu nauczyciele i nauczycielki 
mogli liczyć na wsparcie mentorów, którzy 
pomogli im przygotować i przeprowadzić  
zajęcia we własnych klasach. Na zakończenie 

Akademii uczestnicy i uczestniczki polecieli do 
Berlina aby zobaczyć tamtejsze miejsca upamięt-
nienia ofiar II wojny światowej oraz spotkać się 
z niemieckimi koleżankami i kolegami zaanga-
żowanymi w edukację antydyskryminacyjną.
Projekt Akademia Edukacji Antydyskryminacyjnej 
został zrealizowany we współpracy z Fundacją 
Dialog-Pheniben oraz Muzeum Polin. Wsparcie 
finansowe zapewniła fundacja Pamięć, Odpo-
wiedzialność, Przyszłość. 
Akademia była najlepszym, co spotkało 
mnie w tym roku szkolnym. Polecam 
wszystkim, którzy chcą się rozwijać  
i marzą o lepszym świecie. 

(Krzysztof, nauczyciel uczestniczący w projekcie).
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Młodzież lokalna

27

Od samego początku istnienia Centrum jest 
otwarte na dzieci i młodzież, którzy odwiedza-
ją nas z opiekunami w ramach zajęć szkolnych 
poświęconych historii Oświęcimia, żydowskiej 
religii i tradycji oraz Holokaustowi.

160 uczniów i uczennic ze śląskich szkół wzięło 
udział w naszych warsztatach antydyskrymina-
cyjnych po zwiedzaniu byłego obozu Auschwitz 
w ramach projektu realizowanego wspólnie 
z Centrum Rozwoju Lokalnego oraz Komendą 
Wojewódzką Policji w Katowicach. Rezultatem 
zajęć pt. Bo liczy się człowiek była stworzona przez 
uczniów kampania społeczna na temat hejtu  
i dyskryminacji, w której wzięli udział także 
nasi wolontariusze z Niemiec i Ukrainy.

Specjalnym wydarzeniem, które wzbudziło 
ogromne zainteresowanie nauczycieli z nasze-
go regionu było spotkanie z Christiną Chavarrią 
z waszyngtońskiego Muzeum Holokaustu  
w grudniu 2017 r. Ekspertka przeprowadziła 
zajęcia pt. Zwiastuny ludobójstwa i edukacja medial-
na, które poświęciła problematyce nienawiści 
w przekazach medialnych.  
W oparciu o przykłady antysemickiej propa-
gandy obrazkowej z III Rzeszy prelegentka 
pokazała jak łatwo można szerzyć uprzedzenia 
poprzez przekazy wizualne, które współcze-
śnie są jeszcze bardziej wszechobecne niż  
w ubiegłym stuleciu.

Wśród nauczycieli, którzy wzięli udział  
w naszych zajęciach antydyskryminacyjnych 
w 2017 i 2018 r. byli ponadto goście z Litwy, 
Rumunii oraz krajów bałkańskich.

28. Warsztaty  
antydyskrymina-
cyjne dla młodzie-
ży odwiedzającej 
Auschwitz  
w ramach pro-
gramu Bo liczy się 
człowiek.
Fot. A. Rudiak.

Nie ma lepszego sposobu pokonywania schema-
tów myślenia o innych ludziach niż osobiste 
spotkanie połączone z refleksją.  

W minionym okresie młodzież z oświęcimskie-
go Liceum im. St. Konarskiego miała aż cztery 
razy okazję do porozmawiania ze swoimi ame-
rykańskimi kolegami i koleżankami, którzy 
odwiedzali nasze miasto. Dzięki współpracy  
z „Konarem” oraz amerykańską organizacją 
CET Academic Programs młodzież z obu krajów 
spotyka się w Cafe Bergson dwa razy w roku 
aby wymienić się doświadczeniami z poznawa-
nia historii Auschwitz i Oświęcimia oraz aby 
poznać się nawzajem i wymienić się doświad-
czeniami.

28



kacyjnymi Małopolska Pamięta – realizowanym 
wspólnie z Oświęcimskim Forum Praw Czło-
wieka oraz Przez wspólną historię, prowadzonym 
przez Centrum Dialogu i Modlitwy, Diecezję 
Bielsko-Żywiecką oraz Państwowe Muzeum 
Auschwitz-Birkenau.
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29. Polsko-amerykańsko-
-żydowskie spotkanie  
młodzieży z L.O. im.  
St. Konarskiego oraz  
CET Academic Programs 
in Prague.
Fot. A. Rudiak.

30. Młodzież z Niemiec, 
Polski i Ukrainy podczas 
warsztatów Projekt  
Pamięć. Fot. A. Rudiak.

31. Dr Artur Szyndler wraz 
z młodzieżą odwiedza-
jącą synagogę i Muzeum 
Żydowskie w programie 
Małopolska pamięta.
Fot. A. Rudiak.

Wśród młodych gości z zagranicy, którzy brali 
udział w naszych specjalnych programach 
była także młodzież z Niemiec i Ukrainy, która 
wspólnie z polskimi kolegami i koleżankami 
zwiedziła Muzeum Żydowskie oraz uczestniczy-
ła w warsztatach artystycznych Projekt Pamięć, 
realizowanych w ramach współpracy z Między-
narodowym Domem Spotkań Młodzieży.

27 stycznia 2018 r. w Międzynarodowy Dzień 
Pamięci o Ofiarach Holokaustu uczniowie  
z oświęcimskich szkół wzięli udział w specjal-
nych warsztatach, podczas których zapoznali 
się z biografiami ofiar Zagłady pochodzących  
z Oświęcimia oraz wspólnie upamiętnili 
wszystkich tych, którzy zginęli podczas Szoa.

Kontynuowaliśmy także nasze standardowe 
zajęcia edukacyjne dla młodzieży gimnazjalnej 
i ponadgimnazjalnej: Starsi Bracia w wierze  
(zajęcia artystyczne dotycząc judaizmu),  
Czym był Oszpicin? (warsztat detektywistycz-
ny na temat historii oświęcimskich Żydów), 
Podążając ich śladem (spacer edukacyjny śladami 
społeczności żydowskiej) oraz Po Auschwitz 
(warsztat antydyskryminacyjny po zwiedzia-
niu Miejsca Pamięci Auschwitz)

Setki młodych ludzi odwiedziły ponadto Mu-
zeum Żydowskie oraz synagogę Chewra Lomdej 
Misznajot w związku z dwoma projektami edu-
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32. Kadeci akademii  
wojskowych z USA 
uczestniczący w progra-
mie American Services 
Academy Program 
zwiedzają Muzeum 
Żydowskie.
Fot. A. Rudiak.

33. Uczestniczki Program for Students Abroad 
w trakcie zwiedzania historycznej żydowskiej dzielnicy 
Krakowa. Fot. Maciek Zabierowski.

34. Uczestniczki i uczestnicy programu AJC Fellows Bridge 
to History przed muralem przeciwko antysemityzmowi  
w Oświęcimiu. Fot. Maciek Zabierowski.

Programy zagraniczne

W latach 2017-2018 były kontynuowane trzy 
główne program edukacyjne dla studentów  
z zagranicy: Auschwitz Jewish Center Fellows, United 
States Service Academy Program oraz AJC Program for 
Students Abroad. Pierwszy z nich umożliwia stu-

dentom studiów magisterskich i doktoranckich 
pogłębione poznanie historii Żydów w Polsce 
oraz Zagłady.  

W kolejnym, którego celem jest poznanie histo-
rii Holokaustu, doskonalenie etyki zawodowej 
oraz przygotowanie etyczne do pełnienia funk-
cji dowódczych w przyszłości, biorą udział słu-
chacze amerykańskich Akademii Marynarki 

Wojennej, Sił Powietrznych, Straży Przybrzeż-
nej oraz West Point. Ostatni z wymienionych, 
skierowany jest do studentów z USA studiu-
jących na uczelniach w Europie. Motywem 
przewodnim jest refleksja nad Zagładą i jej 
następstwami dla współczesności.  
Łącznie we wspomnianym okresie w progra- 

mach zagranicznych naszego Centrum uczest-
niczyło ponad 200 osób. Odpowiadając na 
rosnące zainteresowanie przygotowaliśmy 
także programy pobytów studyjnych w Polsce 
dla grup studentów wraz z opiekunami  
z Baruch College na City University of New 
York, University of Texas El Paso oraz  
Washington & Jefferson University z Pittsbur-
gha.
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Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Żydow-
skie Motywy organizujemy co roku projekcje 
filmów z festiwalu o tej samej nazwie.  
Zimą 2017 i 2018 r. 
pokazaliśmy najcie-
kawsze filmy z lat 
2014-2017. Podczas 
czterech wieczo-
rów wyświetli-
liśmy łącznie 13 
produkcji z Polski, 
USA i Izraela. 

W lutym 2017 r. 
odwiedziła nas  
antropolożka  
kultury i pisarka 
dr Monika Sznajderman ze swoją książką  
Fałszerze Pieprzu, która jest fascynującym zapisem 
podróży autorki do swoich polsko-żydowskich 
korzeni. 

O trudnych powrotach ocalonych z Zagłady do 
swoich przedwojennych miejsc zamieszkania 
opowiadał u nas w marcu dr Łukasz Krzyża- 
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Café Bergson i wydarzenia kulturalne 
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35. Koncert  
zespołu Sholem  
w synagodze 
Chewra Lomdej 
Misznajot.
Fot. A. Rudiak.

36. Plakat pokazów 
festiwalu filmowego 
Żydowskie Motywy

2017

nowski, autor książki Dom, którego nie było, 
będącej rezultatem badań przeprowadzonych 
w Radomiu.

Poruszającej biografii Stefanii Wilczyń-
skiej, współpracowniczki Janusza Korcza-
ka w getcie warszawskim poświęcone było 
kwietniowe spotkanie z reporterką Magda-
leną Kicińską, autorką książki Pani Stefa. 

W tym samym miesiącu gościliśmy także 
kolejne wydarzenie filmowe: 15. Filmowy 
festiwal objazdowy Watch Docs. Prawa człowieka  
w filmie z pokazem 6 produkcji oraz dyskusją  
z twórcami. 

Trzecim kwietniowym wydarzeniem było 
spotkanie pt. Rzeźby z przyszłości z oświęcimską 

artystką Agatą Agatowską, która opowiedziała 
o swojej pracy, inspiracjach oraz planach na 
przyszłość.

Wśród miejsc docelowych przedwojennej 
emigracji Żydów z Polski była także Kostaryka. 
Ten niezwykły mało znany rozdział historii 
stał się przedmiotem pogłębionego reportażu 
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2018

Anny Pamuły, która przedstawiła swoją naj- 
nowszą książkę pt. Polacos. Chajka płynie do Kosta-
ryki w majowe popołudnie w Cafe Bergson.

Auschwitz po Auschwitz. Historia, polityka i pamięć 
wokół państwowego muzeum Auschwitz-Birkenau 
1980-2010 to tytuł rozprawy doktorskiej Toma-
sza Cebulskiego, której wersję książkową autor 
prezentował podczas letniego spotkania.

We wrześniu dzięki współpracy z Fundacją 
Równość.org.pl pokazaliśmy film W jego oczach 
autorstwa Daniela Ribeiro, opowiadający  
o relacji niewidomego nastolatka Leonardo ze 
szkolnym kolegą.

W związku z listopadowym Świętem Niepodle-
głości postanowiliśmy zachęcić naszą publicz-
ność do dyskusji o wizerunku cudzoziemców,  
a w szczególności uchodźców. Tematyce poświę- 
ciliśmy dwa wydarzenia: spotkanie z mł. 
 insp. Gerardem Bahem ze świętokrzyskiej 
policji pt. Jak pokonać nienawiść oraz prezentację 
Dlaczego boimy się uchodźców z dr Konradem Pędzi-
wiatrem z Katedry Studiów Europejskich UEK 
w Krakowie. Nasi najmłodsi goście upamiętnili 
rocznicę odzyskania wolności w Cafe Bergson 
na warsztacie konstrukcyjnym Nasz dom Polska.

Sylwetka Jana Karskiego, kuriera polskiego 
podziemia podczas II wojny światowej, który 
odwiedził m.in. getto warszawskie, została 
utrwalona w nowym filmie dokumentalno-
-animowanym Karski i władcy ludzkości. O tym 
wyjątkowym projekcie opowiadał po pokazie 
reżyser i autor zdjęć Sławomir Grünberg, jeden 
z najbardziej utytułowanych polskich operato-
rów filmowych.

W marcu 2018 r. naszym gościem był  
ks. Tomasz Chrzan ze swoją biografią Jana 
Skarbka (1885-1951) – oświęcimskiego probosz-
cza parafii Najświętszej Marii Panny, który 
został zapamiętany przez przedwojennych 
żydowskich i katolickich oświęcimian jako  
osoba współodpowiedzialna za pokojową  
koegzystencję obu społeczności przed Zagładą.

Świętując rocznicę 
uchwalenia Kon-
stytucji 3 maja nie 
zapomnieliśmy  
o naszych najmłod-
szych gościach. 
Specjalny warsztat 
Jak to jest z tą konstytucją? przygotowany przez 
zaprzyjaźnioną fundację Miasto Pracownia 
zaprosił uczestników i uczestniczki do wspól-
nej rozmowy na temat znaczenia konstytucji 
dla wszystkich obywateli.

Zmiana nazwy ulicy w Warszawie stała się 
dla publicystki Aleksandry Domańskiej impul-
sem do zbadania historii swojej babci Heleny 
Kozłowskiej (właściwie: Bela Frisz, 1906-1967) 
– „Oli”, będącej członkinią Komunistycznej 
Partii Polski i aktywistką podziemia komuni-
stycznego podczas wojny. W prezentowanej  
w czerwcu książce Ulica cioci Oli autorka opowie-
działa o próbie zrozumienia wyborów Heleny 
z perspektywy wnuczki, która nie podzielała 
poglądów babci. 

W sierpniową niedzielę 2018 r. zaprosiliśmy 
oświęcimian na wydarzenie Niedziela z Oszpici-
nem – pierwszy wspólny spacer z odnowioną 
aplikacją Oszpicin – przewodnikiem po  
Muzeum Żydowskim i śladach obecności  
Żydów w mieście. Podczas gdy dorośli zwie-
dzali historyczny Oświęcim najmłodsi brali 
udział w warsztatach o Oszpicinie zakończo-
nych pamiątkowymi zdjęciami. Niedzielę  
z Oszpicinem zwieńczył wieczorny, plenerowy 

37-38. Plakaty wyda- 
rzeń kulturalnych 
w Cafe Bergson:  
spotkanie z ks.  
Tomaszem Chrzanem 
poświęcone biografii  
ks. Jana Skarbka  
oraz projekcja filmu  
Sławomira Grünberga  
pt. Karski i Władcy  
Ludzkości.
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pokaz filmu Dotknięcie Anioła o historii żydow-
skiej, oświęcimskiej rodziny Schönkerów oraz 
spotkanie z reżyserem Markiem Pawłowskim. 
W wydarzeniu wziął udział Haim Horowitz, 
potomek oświęcimskiej rodziny Gerstnerów 
oraz dr Michael Gross – niemiecki Konsul 
Generalny i Amy Steinmann – Konsul USA 
ds. Prasy i Kultury, oboje z Krakowa, a także 
Prezydent Miasta Oświęcim Janusz Chwierut.

Po wakacjach przenieśliśmy się na jeden wie-
czór do Breslau, przedwojennego niemieckiego 
Wrocławia, aby poznać losy jego żydowskich 
mieszkańców i to co zostało z ich dziedzictwa 

39. Weekend  
z Oszpicinem.  
Projekcja filmu  
Dotknięcie Anioła  
na placu ks. Skarbka 
przed Centrum  
Żydowskim.
Fot. A. Rudiak. 

40. Weekend z Oszpi-
cinem. Zwiedzanie 
Muzeum Żydowskigo 
z aplikacją mobilną 
Oszpicin.
Fot. A. Rudiak. 

41. Weekend z Oszpi- 
cinem. Od lewej:  
dr Michael Gross  
– Konsul Generalny 
RFN w Krakowie, 
Tomasz Kuncewicz 
– Dyrektor Centrum 
Żydowskiego  
w Oświęcimiu, Haim 
Horowitz i Shlomi 
Shaked z Izraela oraz 
Amy Steinmann  
– Konsul USA d/s  
Prasy i Kultury.
Fot. A. Rudiak. 

42. Warsztat Polacy 
Żydzi Patrioci z okazji 
Dnia Niepodległości 
2018  z Julią Krzyśków 
z Domu Pamięci Żydów 
Górnośląskich  
w Gliwicach.
Fot. A. Rudiak. 

w dzisiejszym mieście. Po pokazie filmu Jeste-
śmy Żydami z Breslau niemieccy reżyserzy Karin 
Kaper, Dirk Szuszies opowiedzieli o swojej 
pracy nad projektem.

W listopadzie z okazji Dnia Niepodległości 
nasi najmłodsi goście doskonalili swoje umie-
jętności artystyczne na warsztatach portreto-
wania pt. Polacy, Żydzi, patrioci z Julią Krzyśków 
z Domu Pamięci Żydów Górnośląskich  
w Gliwicach oraz podczas zajęć Jak świętować 
niepodległość z Katarzyną Heród i Dorotą Zwolak 
z Fundacji Miasto Pracownia. 

Naszą ostatnią projekcją  w 2018 r. był film  
W imię ich matek. Historia Ireny Sendlerowej będący 
polsko-amerykańską koprodukcją. O niezwy-
kłej historii Polki-katoliczki, która zorgani-
zowała akcję ratunku dzieci z getta warszaw-
skiego na niespotykaną skalę opowiedział 
współautor zdjęć do filmu Sławomir Grünberg.

42
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Tuż przed końcem roku nasze przyjaciółki  
z Fundacji Miasto Pracownia zaprosiły 
najmłodszych oświęcimian i oświęcimianki 
na warsztaty pt. Jak wyglądają zimowe święta, 
podczas którego wspólnie przyglądaliśmy się 
różnym religiom i kulturom.

Café Bergson to także kameralna scena mu-
zyczna prezentującą ciekawy songwriterów  
i songwriterki z Polski i świata.  
W 2017 i 2018 roku w wypełnionej po brzegi 
sali, mogliśmy posłuchać: Sasha Boole (Ukra-
ina), Ragnar Ólafsson (Islandia), Weronika 
i Marcin Boińscy (Oświęcim), Czesław Mozil 
(Polska), James Harries (UK), Daniel Spaleniak 
(Polska), Jef Maarawi (Grecja) i Soffía Björg 
(Islandia), Briga (Kanada), Sholem (Polska), 
Ultrasonic (Polska), Low Roar (USA, Islandia).

Nasza wegetariańska kawiarnia Cafe Bergson 
jest także miejscem edukacji ekologicznej.  
W ramach cyklu wydarzeń o wpływie czło-
wieka na środowisko naturalne miała miejsce 
projekcja filmu Cały ten smog, spotkanie z dr  
Jakubem Jędrakiem z Polskiego Alarmu 
Smogowego pt. Kiedy będziemy w końcu oddychali 
czystym powietrzem? oraz warsztaty dla dzieci.

Stałym elementem naszego programu kul-
turalnego w Cafe Bergson stały się także 
wydarzenia podróżnicze. W ubiegłych dwóch 
latach o gruzińskich górach opowiadali u nas 
Ewa Stachura i Nika Gomiashvili, o Islandii 
Magdalena Krawczyk i Kamil Szyjka, a o Ira-
nie – Joanna i Łukasz Kasperkowie.

Ponadto, z inicjatywy wolontariuszy Centrum 
Żydowskiego w Oświęcimiu, działa dyskusyjny 
klub językowy – English Cafe at Cafe Bergson. 
Biorą w nim udział wolontariusze z zagranicy, 
z innych oświęcimskich instytucji oraz zain-
teresowana młodzież. 

Nasza działalność nie byłaby możliwa bez 
zaangażowania naszych wspaniałych wolon-
tariuszy. W latach 2017-2018 byli to: Judith 
Althaus, Kamil Baścik, Yevgenia Batina, Frie-
derike Csutor, Aleksander Kubas, Katarzyna 
Kubisty, Oksana Naumchuk, Weronika Ramza, 
Theresa Marie Richter, Marcus Rois, Natalia 
Samulewicz, Dorian Schiffer, Maximilian 
Schwaiger, Krzysztof Smok.   
Serdecznie dziękujemy za ich pracę, zaanga-
żowanie i niepowtarzalną atmosferę, którą 
stworzyli.

43. Koncert James’a Harries’a (UK) w Cafe Bergson.

44. Nasi wolontariusze. Od lewej Oksana Naumchuk (Ukraina), 
Dorian Schiffer (Austria), Theresa Richter (Niemcy).

43
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WSPARCIE

W latach 2017-2018 projekty Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu były możliwe dzięki hojnemu  
wsparciu następujących osób i podmiotów:  

20th Century Fox Television • Richard Abramson • American Securities • Jerry and Robin 
Bergson • Simon and Stefany Bergson • Howard and Elyse Butnick • Meryl and Mel Cherney  

Andrew Mathias and Adam Cohen • Crown Imports • Mistie and Marvin Eltrich • Federal Law 
Enforcement Foundation, Inc. • Jaffa and Larry Feldman • Cami and Howard Gordon • Kramer 
Beverage Co. • Patti Askwith Kenner • Jack Klieger • Mickey Lyons • David and Judy Marwell 

MillerCoors • Origlio Beverage • Eric J. Parker • Peerless Beverage Company • Pepsi-Cola Bottling 
Company of New York • Sigmund Rolat • The Rothschild Foundation • Stacey and Marc Saiontz 

• James and Wendy Schreiber • Allyne Schwartz • The Samuel and Helene Soref Foundation  
The Elizabeth and Oliver Stanton Foundation

The Taube Foundation for Jewish Life and Culture
The United States Military Academy • The United States Naval Academy

The United States Coast Guard Academy • The United States Air Force Academy  
Monica Osofsky Weinberg • Harold and Sheila Wilshinsky • Wayne and Deborah Zuckerman
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Pracownicy
Tomasz Kuncewicz – Dyrektor
dr Artur Szyndler – Badania historyczne i edukacja
Maciek Zabierowski – Edukacja i projekty specjalne
Aleksandra Kuncewicz – Administracja

Karolina Turza – Menadżerka, Café Bergson oraz edukacja 
Katarzyna Kubisty, Przemysław Lubecki, Ada Myśliwiecka, Dorota Stanek   
– baristki i bariści, Café Bergson

Biuro w Nowym Jorku | New York Office: 
Yael Friedman – Dyrektorka projektów międzynarodowych 

Zarząd: 
Simon Bergson – Przewodniczący Zarządu
Dr. David Marwell – Prezes
bł. p. Fred Schwartz – Fundator i Prezes Honorowy
Ivy L. Barsky
Howard Butnick
Daniel Eisenstadt
Nancy Fisher
Rita G. Lerner
Ann Oster
Sigmund A. Rolat
Charles J. Rose
Stacey Saiontz
James Schreiber
Wendy Schreiber
Zachary Schreiber
Dr. Ron B. Sobel
Jeffrey E. Tabak
Dorota Wiewióra
Harold Wilshinsky
Wayne Zuckerman
 

Wolontariusze i praktykanci
Judith Althaus (Niemcy) 
Yevgenia Batina (Ukraina)
Friederike Csutor (Niemcy)
Aleksander Kubas (Polska) 
Katarzyna Kubisty (Polska) 
Oksana Naumchuk (Ukraina)
Weronika Ramza (Polska)
Theresa Richter (Niemcy)
Marcus Rois (Austria)
Natalia Samulewicz (Polska)
Dorian Schiffer (Austria)
Maximilian Schwaiger (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 i tłumaczenie | Editing and translation
Maciek Zabierowski 
Artur Szyndler 
Yael Friedman 

Projekt
Paweł Adamus



Centrum Żydowskie w Oświęcimiu 
Plac ks. Jana Skarbka 5, 32-600 Oświęcim
telefon: 501 781 199
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

Oświęcimskie kafle, Oświęcim, ul. Sienkiewicza 13, fot. Mikhailo Kapustian & Piotr Gajek

1 str. okładki: warsztat dla dzieci w ramach Nocy Muzeów 2018
Fot. A. Rudiak.


