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szanowni państwo,

w imieniu muzeum Historii żydów polskich polin oraz 
center for studies of the Holocaust and religious minori-
ties pragniemy powitać wszystkich uczestników między-
narodowej konferencji Żydowskie dziedzictwo kulturowe. 
Projekty, metody, inspiracje. 

nasze instytucje łączy misja ochrony dziedzictwa eu-
ropejskich żydów. od 2013 roku staramy się – prowa-
dząc wspólne programy edukacyjne, wykorzystujące 
m.in. świadectwa historii mówionej – przybliżyć szerszej 
publiczności, szkołom i specjalistom spuściznę boga-
tej kultury żydowskiej, która przed 70 laty padła ofiarą 
barbarzyństwa nazistowskich niemiec. poruszamy też 
tematykę stosunków między różnymi grupami mniejszo-
ściowymi, aby kształtować postawy zrozumienia i akcep-
tacji dla różnorodności. 

w ramach konferencji Żydowskie dziedzictwo kulturowe... 
chcemy wyciągnąć wnioski z dotychczasowych doświad-
czeń i zastanowić się nad przyszłością tego rodzaju pro-
gramów w europie. wierzymy, że historia żydów jest 
znacząca, jej materialne i niematerialne przejawy mają 
wpływ na naszą codzienność, stanowią część europej-
skiej tożsamości i inspirują do poszukiwania rozwiązań 
dla współczesnych problemów. 

ochrona i popularyzacja żydowskiego dziedzictwa kultu-
rowego jest udziałem setek instytucji, specjalistów i pa-
sjonatów. temu właśnie gronu pragniemy oddać dzisiaj 
głos. mamy nadzieję, że wspólnie z badaczami, prakty-
kami i aktywistami z całego świata uda nam się stworzyć 
otwarte forum wymiany myśli i doświadczeń, co pozwoli 
lepiej realizować aktualne zadania i mierzyć się z wyzwa-
niami przyszłości. 

serdecznie dziękujemy wszystkim ekspertom, konsul-
tantom i uczestnikom konferencji, a także jej partnerom 
i patronom: stowarzyszeniu „nigdy więcej”, ambasa-
dzie norwegii w polsce, węgierskiemu instytutowi kul-
tury oraz jewish Heritage europe. nasze spotkanie jest 
możliwe dzięki wsparciu z Funduszy norweskich.
życzymy państwu owocnych dyskusji! 

prof. guri Hjeltnes 
dyrektorka center for studies of the Holocaust and 

religious minorities 

prof. dr hab. dariusz stola 
dyrektor muzeum Historii żydów polskich polin

szanowni państwo,

pragnę serdecznie powitać gości międzynarodowej konfe-
rencji Żydowskie dziedzictwo kulturowe. Projekty, metody, 
inspiracje, zorganizowanej przez muzeum Historii żydów 
polskich polin oraz center for studies of the Holocaust 
and religious minorities w oslo. 

poprzez Fundusze norweskie i mechanizm Finansowy eu-
ropejskiego obszaru gospodarczego (eog) norwegia od 
ponad 10 lat wspierała i zamierza wspierać różne inicja-
tywy w zakresie walki z antysemityzmem oraz ochrony 
dziedzictwa żydowskiego w europie północnej, Środko-
wej i wschodniej. 

ochrona żydowskiego dziedzictwa kulturowego oraz 
zwiększanie świadomości jego wpływu na historię, różne 
tradycje i kulturę europy pozwalają budować porozumie-
nie międzykulturowe oraz postawy tolerancji. 

Fundusze norweskie i eog przyczyniły się do odbu-
dowy kilku europejskich synagog. obecnie budynki te 
nie tylko służą upamiętnieniu żydowskiej przeszłości, 
lecz także pełnią funkcje religijne i tworzą przestrzeń 
dla działań artystycznych, edukacyjnych oraz spotkań 
międzykulturowych. 
norwegia – w ramach Funduszy norweskich – przezna-
czyła 4 miliony euro na program edukacyjny muzeum 
polin. jest on kierowany do dzieci i młodzieży, nauczy-
cieli, edukatorów i rodzin, a także do osób i społeczności 
z ograniczonym dostępem do kultury. ten ważny i sze-
roko zakrojony program jest realizowany w partnerstwie 
z kilkoma norweskimi instytucjami. ma na celu popula-
ryzację postaw tolerancji oraz wsparcie przygotowania 
młodzieży do życia we współczesnym, zróżnicowanym 
społeczeństwie. liczne działania realizowane w ramach 
projektu obejmują między innymi: inicjatywę Muzeum na 
kółkach i edukacyjne platformy internetowe; projekt hi-
storii mówionej, badający relacje mniejszość–większość 
w polsce i norwegii; polsko-norweskie wymiany uczniów 
i seminaria dla nauczycieli. 

chciałbym pogratulować partnerom organizacji tego wy-
darzenia oraz życzyć państwu owocnej konferencji i uda-
nych dyskusji.
 

karsten klepsvik
ambasador norwegii w polsce
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opis konFerencji

podczas konferencji będziemy pytać o rolę żydowskiego 
dziedzictwa kulturowego we współczesnej europie i o róż-
norodne aspekty jego ochrony oraz popularyzacji. z jakich 
powodów i w jakiej formie żydowskie dziedzictwo kulturowe 
jest włączane w wielorakie dyskursy i praktyki społeczne? 
co, w jaki sposób i dla kogo jest odbudowywane, popula-
ryzowane, rewitalizowane, staje się przedmiotem edukacji 
albo programów społecznych? jakie znaczenie dla rozma-
itych społeczności mają podejmowane działania w różnorod-
nych europejskich kontekstach? spojrzymy na te zagadnienia 
z perspektywy realizacji projektów i inicjatyw związanych 
z żydowskim dziedzictwem kulturowym. w szczególności 
będziemy poruszać się po obszarach związanych z renowa-
cją, edukacją, popularyzacją i wystawiennictwem. będzie to 
zarazem okazja do zaprezentowania najciekawszych przed-
sięwzięć, wymienienia się innowacyjnymi metodami pracy 
czy dobrymi praktykami. mamy nadzieję, że wspólnie uda 
nam się znaleźć inspiracje dla przyszłych inicjatyw i stwo-
rzyć warunki do nawiązania międzynarodowej współpracy. 
będziemy łączyć dyskusję z narzędziami sieciowania. dla-
tego też proponujemy, by dwa dni były przeznaczone na 
spotkania konferencyjne, a trzeci – jedynie budowaniu relacji 
pomiędzy uczestnikami.

konferencja została przygotowana we współpracy z cen-
ter for studies of the Holocaust and religious minorities 
w norwegii oraz stowarzyszeniem „nigdy więcej” w polsce. 
konsultantami konferencji byli między innymi beneficjenci 
Funduszy norweskich i europejskiego obszaru gospodar-
czego (eog), którzy zrealizowali projekty związane z ży-
dowskim dziedzictwem kulturowym. podczas konferencji 
będzie można zapoznać się z ich inicjatywami. konferen-
cja jest finansowana ze środków mechanizmu Finansowego 
eog 2009–2014 i norweskiego mechanizmu Finansowego 
2009–2014 w ramach współpracy dwustronnej.

wykłady i dyskusja 
plenarna

warsztaty i wizyty 
studyjne

sesje dyskusyjne

program

organizatorzy 
i konsultanci

51

6

9

13

47
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dzień i — 08.06.2016
Środa

09:00—12:30
rejestracja

10:00—12:00
zwiedzanie wystawy stałej 

muzeum żydów polskich polin 
z przewodnikiem

Hol główny

obowiązuje rezerwacja

12:30—13:00
oficjalne otwarcie konferencji 

auditorium (pl/eng)

wydarzenie otwarte

prof. dr hab. dariusz stola, dyrektor muzeum 
Historii żydów polskich polin

jarosław sellin, sekretarz stanu w ministerstwie 
kultury i dziedzictwa narodowego

karsten klepsvik, ambasador norwegii w polsce
prof. guri Hjeltnes, dyrektorka center for studies 

of the Holocaust and religious minorities
prof. barbara kirshenblatt-gimblett, główna 

kuratorka wystawy stałej muzeum Historii żydów 
polskich polin

13:00—14:00 
wykład wprowadzający

auditorium (pl/eng)

wydarzenie otwarte

Żydowskie dziedzictwo kulturowe 
w latach 1989–2015: nadzieje 

i rzeczywistość. Historia sukcesu?

dr diana pinto, institute for jewish policy research

14:00—15:15
przerwa obiadowa

15:15—17:45
sesje dyskusyjne (równoległe)

—
sesja 1

centrum edukacyjne, sala 2 (eng)

Renowacja i konserwacja –  
znaczenie i funkcje

dr orit stieglitz,  
bardejov jewish preservation committee

—
sesja 2

centrum edukacyjne, sala 3 (eng)

Szlaki dziedzictwa – pamięć, 
komercjalizacja i popularyzacja

assumpció Hosta rebés, european association  
for the preservation and promotion  

of jewish culture and Heritage (aepj) 

—
sesja 3

sala konferencyjna a (pl/eng)

Wartość i zastosowanie historii 
mówionej. Badanie dawnych relacji 

sąsiedzkich

dr dobrochna kałwa, instytut Historii,  
uniwersytet warszawski

—
sesja 4

sala konferencyjna b (eng)

Wystawy narracyjne –  
muzea i miejsca pamięci

prof. barbara kirshenblatt-gimblett,  
muzeum Historii żydów polskich polin

18:00—18:45
zwiedzanie z przewodnikiem wystawy 
Frank Stella i synagogi dawnej Polski

obowiązuje rezerwacja

19:00—20:30
kolacja powitalna

dzień ii — 09.06.2016
czwartek

9:00—10:00
wykład wprowadzający

auditorium (pl/eng)

wydarzenie otwarte

Ciemna materia – rola internetu 
w społeczeństwie a przyszłość 

instytucji pamięci

michael peter edson, un live —  
museum for Humanity

10:00—10:15
przerwa na kawę

10:15—12:45
sesje dyskusyjne (równoległe)

—
sesja 5

sala konferencyjna a (pl/eng)

wydarzenie otwarte

Żydowskie dziedzictwo kulturowe 
on-line – bazy danych, platformy, 

repozytoria

prowadzenie: michał majewski,  
muzeum Historii żydów polskich polin

michael tobias, jewishgen,  
jewish records indexing – poland

witold wrzosiński, Fundacja dokumentacji 
cmentarzy żydowskich

marla raucher osborn, gesher galicia,  
żydowskie dziedzictwo rohatynia

—

sesja 6
centrum edukacyjne,  

sala komputerowa (eng)

Nowe media w edukacji dotyczącej 
żydowskiego dziedzictwa

michael peter edson, un live — museum for 
Humanity

—
sesja 7

centrum edukacyjne, sala 2 (eng)

Medium, obiekt, opowieść. 
Zastosowanie multimediów  
na wystawach narracyjnych

arnaud dechelle, school of architecture and 
design, university of lincoln

—
sesja 8

sala konferencyjna b (eng)

Kreatywność a pamięć  
kulturowa i edukacja

dr maria Fritsche, department of Historical 
studies, norwegian university of science  

and technology

12:45—14:00
przerwa obiadowa

14:00—15:00
wykład wprowadzający

auditorium (pl/eng)

wydarzenie otwarte

Czyje dziedzictwo? Żydowskie 
dziedzictwo a zaangażowanie 

społeczne

ruth ellen gruber, jewish Heritage europe

15:00—15:15
przerwa na kawę

15:15—17:45
sesje dyskusyjne (równoległe)

—

sesja 9
sala konferencyjna b (eng)

Praca z lokalną społecznością 
w obszarze żydowskiej kultury 

i pamięci
emil majuk, ośrodek brama grodzka – teatr nn

—
sesja 10

centrum edukacyjne, sala 2 (eng)

Zaangażowanie społeczne – 
dziedzictwo różnorodności czy 
brzemię ksenofobii? Programy 

promujące postawy otwarte 
i różnorodność społeczną

yury boychenko, biuro wysokiego komisarza 
narodów zjednoczonych do spraw praw 

człowieka w genewie, sekcja  
przeciwdziałania dyskryminacji

sesja przygotowana przez stowarzyszenie  
„nigdy więcej”

—
sesja 11

sala konferencyjna a (pl/eng)

Działania artystyczne jako forma 
pamięci i katalizator przemian 

społecznych

prof. erica lehrer, concordia university

—
warsztat 1

centrum edukacyjne, sala 1 (eng)

obowiązuje rezerwacja

Ewaluacja w procesie audience 
development

agata etmanowicz, Fundacja impact

—

warsztat 2
centrum edukacyjne, sala 3 (eng)

obowiązuje rezerwacja

Możliwości utworzenia sieci 
kontaktów i współpracy. Jewrope – 
sieć żydowskich miejsc, programów 

i artystów

andrás borgula, kibic alliance of Hungarian 
jewish ngos

17:45—18:45
przerwa na kawę

19:00
przedstawienie teatralne  

The Final Cut, teatr golem
auditorium (Hu/pl/eng)

 
wydarzenie otwarte
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dzień iii — 10.06.2016
piątek

09:00—10:30
sesja plenarna (pl/eng)

wydarzenie otwarte

Co dalej? Rzut oka na przyszłość 
projektów żydowskiego dziedzictwa 

kulturowego

prowadzenie: prof. barbara kirshenblatt-gimblett, 
muzeum Historii żydów polskich polin

assumpció Hosta rebés, european association  
for the preservation and promotion 

of jewish culture and Heritage (aepj) 
prof. erika lehrer, concordia university

dr brigitte sion,  
rothschild Foundation (Hanadiv) europe

oficjalne zamknięcie

prof. dr hab. dariusz stola, dyrektor muzeum  
Historii żydów polskich polin

10:30—11:00
przerwa na kawę

11:00—14:30
park projektów

skwer willy’ego brandta
 

wydarzenie otwarte

14:30
obiad dla uczestników konferencji/

piknik

10:30–18:00
prezentacje filmów

sala konferencyjna b
 

wydarzenie otwarte

15:30—17:00
wizyty studyjne i spacery

obowiązuje rezerwacja

Zwiedzanie ulic Warszawy z platformą 
multimedialną Żydowska Warszawa
start: centrum edukacyjne, sala 3  

(pl/eng)

edukatorzy muzeum Historii żydów polskich polin

—
Wizyta studyjna na cmentarzu 

żydowskim na Bródnie
start: parking przy muzeum Historii 

żydów polskich polin,  
od ul. anielewicza (pl/eng)

remigiusz sosnowski, kierownik cmentarza 
żydowskiego na bródnie w warszawie

— 
Wykopmy rasizm ze stadionów

start: parking przy muzeum Historii 
żydów polskich polin,  

od ul. anielewicza (pl/eng)

stowarzyszenie „nigdy więcej”

Wykłady otwierające i sesje plenarne

Żydowskie dziedzictwo kulturowe w latach 1989–2015: 
nadzieje i rzeczywistość. Historia sukcesu?
wykład otwierający
13.00–14.00
08.06.2016 (środa)
auditorium (pl/eng), wydarzenie otwarte
dr diana pinto, institute for jewish policy research

wystarczyło ćwierć wieku od upadku muru berlińskiego, 
aby obecność żydów w europie stała się bardziej za-
uważalna niż kiedykolwiek wcześniej. zjawisko to jest 
efektem demokratyzacji oraz pluralizacji społeczeństw. 
można powiedzieć, że mamy do czynienia z oczywistą 
historią sukcesu. Świadczą o tym liczne muzea, programy 
ochrony dziedzictwa, szlaki kulturowe czy fizyczne dzie-
dzictwo żydowskie. ale o jakim sukcesie mówimy? kto 
zyskał na tym kulturowym renesansie? czy jego założe-
nia zostały osiągnięte? co łączy kulturowe dziedzictwo 
żydów i istniejące gminy żydowskie? czy ten związek 
jest istotny? jak obecność żydów, mająca przecież swe 
korzenie w dalekiej przeszłości, wpływa na demokraty-
zację i rozwój kultury w danym kontekście narodowym? 
czy budowany jest most na drodze ku pluralizmowi? czy 
może jednak gminy zamykają się we własnych „gettach”? 
czy czasy świetności mają już za sobą i zejdą na dalszy 
plan w obliczu naglących problemów z tożsamością na 
nowo rozdartej europy?

dr diana pinto jest absolwentką Harvard university. zaj-
muje się historią intelektualną. jest pisarką. na co dzień 
mieszka w paryżu. pochodzi z rodziny włoskich żydów. 
w 1991 roku opublikowała autobiografię Entre deux 
mondes. w swoich pracach skupia się na tożsamościach 
w obrębie demokracji pluralistycznych. często porusza 

problem codziennego życia żydów we współczesnej eu-
ropie. wykłada w całej europie, w izraelu i stanach zjed-
noczonych. jest dyrektorką projektu Voices for the Res 
Publica, prowadzonego przez institute for jewish policy 
research w londynie. po upadku muru berlińskiego była 
redaktorką naczelną powszechnego, paneuropejskiego 
przeglądu „bélvèdere”. następnie jako konsultantka rady 
europy zajmowała się kwestiami społeczeństwa obywa-
telskiego w europie wschodniej i krajach byłego związku 
radzieckiego. jej ostatnia książka – Israel Has Moved – 
została przetłumaczona na język francuski i niemiecki.

Ciemna materia – rola internetu w społeczeństwie 
a przyszłość instytucji pamięci
wykład wprowadzający
9.00–10.00
09.06.2016 (czwartek)
Auditorium (PL/ENG), wydarzenie otwarte
Michael Peter Edson, UN Live – Museum for Humanity

Prelekcja ma stanowić zachętę dla instytucji pamięci, aby 
te wyszły poza sztywne ramy i skorzystały z możliwo-
ści, jakie daje internet. Ciemna materia zostanie użyta 
jako metafora nowych mediów. Termin ten, zaczerpnięty 
z astrofizyki, odnosi się do materii o niezwykle dużej sile 
przyciągania, którą trudno zauważyć, a nawet wykryć. Tra-
dycyjne instytucje o zachowawczym modelu funkcjonowa-
nia nie potrafią jeszcze skorzystać z narzędzi cyfrowych, 
opartych na otwartym, społecznościowym i partycypa-
cyjnym sposobie działania w sieci. W rezultacie instytu-
cje pamięci nie zużytkowują w pełni swojego potencjału 
i nie wychodzą do społeczeństwa, kiedy ono potrzebuje 
ich najbardziej. Prelegent przytoczy przykłady i zacytuje 
wyniki badań oraz prace uznanych kulturoznawców, aby 
zainspirować słuchaczy do zmiany.

wykłady  
i dyskusja plenarna
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potrzebuje ich najbardziej. prelegent przytoczy przykłady 
i zacytuje wyniki badań oraz prace uznanych kulturoznaw-
ców, aby zainspirować słuchaczy do zmiany.

Michael Peter Edson jest strategiem oraz innowatorem 
w dziedzinie cyfrowej transformacji sektora kulturalnego. 
pracował jako director of web and new media strategy 
w smithsonian institution. obecnie jest wicedyrektorem i kie-
rownikiem działu cyfryzacji united nations live: museum 
for Humanity – nowej, międzynarodowej instytucji. ponadto 
otrzymał tytuł presidential distinguished Fellow od coun-
cil for libraries and information resources. jest członkiem 
rady doradczej projektu Open GLAM w open knowledge 
Foundation, łączącego w sobie funkcje galerii, biblioteki, ar-
chiwum i muzeum. jest ponadto m.in. inicjatorem projektu 
Openlab Workshop, absolwentem Foo camp organizowa-
nego przez o’reilly media, otrzymał też tytuł „tech titan: 
person to watch” magazynu „washingtonian”.

czyje dziedzictwo? żydowskie dziedzictwo 
a zaangażowanie społeczne

wykład wprowadzający
09.06.2016 (czwartek) 14.00–15.00

auditorium (pl/eng), wydarzenie otwarte
ruth ellen gruber, jewish Heritage europe

upadek żelaznej kurtyny przyczynił się do zwiększenia 
aktywności na polu ochrony żydowskiego dziedzictwa. 
odzyskanie niszczonej i zapomnianej historii, pamięci oraz 
kultury żydowskiej, uznanie ich za wartościowe, a czasem 
nawet przejaskrawianie ich znaczenia odegrało ważną 
rolę w szerszym zjawisku „uzupełniania luk” powstałych 
na skutek wyparcia w czasach komunizmu. namacalnym 
przejawem tego procesu jest „żydowska archeologia”, 
czyli dokumentacja, odbudowa i rekonstrukcja żydow-
skiego dziedzictwa architektury, zwłaszcza tam, gdzie 
żydzi nadal mieszkają. te odbudowane obiekty wyrażają 
zaangażowanie w intelektualną i emocjonalną konfronta-
cję z przeszłością. w sposób rzeczywisty i symboliczny 
ilustrują kształtowanie się nowych, demokratycznych po-
staw i polityki. kluczowym założeniem wielu projektów 
jest podkreślenie roli kulturowej spuścizny żydowskiej jako 
nieodłącznej części historii i kultury regionu, państwa czy 
całej europy. muzeum Historii żydów polskich polin jest 
tego przykładem. otwarcie wystawy stałej w październiku 
2014 roku zostało określone jako coś więcej niż tylko inau-
guracja działalności muzeum. był to kamień milowy w sto-
sunkach między polakami a żydami, polską a izraelem, 
a zarazem – świadectwo rozwoju demokracji w kraju post-
komunistycznym. ówczesny prezydent polski, bronisław 
komorowski, podkreślił, że otwarcie tego muzeum było 
ważnym, historycznym momentem oraz wymownym zna-
kiem zmian zachodzących w naszym kraju po 25 latach 
od odzyskania wolności. w trakcie wykładu prelegentka 
przeanalizuje kilka przykładów odbudowy i popularyzacji 
dziedzictwa żydowskiego w różnych krajach. stanowią 

żydowskie dziedzictwo kulturowe 
w latacH 1989–2015: nadzieje 

i rzeczywistoŚć. Historia sukcesu?
wykład wprowadzający

08.06.2016 (Środa) 13.00–14.00
auditorium (pl/eng), wydarzenie otwarte

dr diana pinto, institute for jewish policy research

wystarczyło ćwierć wieku od upadku muru berlińskiego, 
aby obecność żydów w europie stała się bardziej za-
uważalna niż kiedykolwiek wcześniej. zjawisko to jest 
efektem demokratyzacji oraz pluralizacji społeczeństw. 
można powiedzieć, że mamy do czynienia z oczywistą 
historią sukcesu. Świadczą o tym liczne muzea, programy 
ochrony dziedzictwa, szlaki kulturowe czy fizyczne dzie-
dzictwo żydowskie. ale o jakim sukcesie mówimy? kto 
zyskał na tym kulturowym renesansie? czy jego założe-
nia zostały osiągnięte? co łączy kulturowe dziedzictwo 
żydów i istniejące gminy żydowskie? czy ten związek 
jest istotny? jak obecność żydów, mająca przecież swe 
korzenie w dalekiej przeszłości, wpływa na demokraty-
zację i rozwój kultury w danym kontekście narodowym? 
czy budowany jest most na drodze ku pluralizmowi? czy 
może jednak gminy zamykają się we własnych „gettach”? 
czy czasy świetności mają już za sobą i zejdą na dalszy 
plan w obliczu naglących problemów z tożsamością na 
nowo rozdartej europy?

Dr Diana Pinto jest absolwentką Harvard university. zajmuje 
się historią intelektualną. jest pisarką. na co dzień mieszka 
w paryżu. pochodzi z rodziny włoskich żydów. w 1991 roku 
opublikowała autobiografię Entre deux mondes. w swoich 
pracach skupia się na tożsamościach w obrębie demokracji 
pluralistycznych. często porusza problem codziennego życia 
żydów we współczesnej europie. wykłada w całej europie, 
w izraelu i stanach zjednoczonych. jest dyrektorką projektu 
Voices for the Res Publica, prowadzonego przez institute for 
jewish policy research w londynie. po upadku muru berliń-
skiego była redaktorką naczelną powszechnego, paneuropej-
skiego przeglądu „bélvèdere”. następnie jako konsultantka 
rady europy zajmowała się kwestiami społeczeństwa oby-
watelskiego w europie wschodniej i krajach byłego związku 
radzieckiego. jej ostatnia książka – Israel Has Moved – zo-
stała przetłumaczona na język francuski i niemiecki.

ciemna materia – rola internetu 
w społeczeństwie a przyszłoŚć  

instytucji pamięci
wykład wprowadzający

09.06.2016 (czwartek) 9.00–10.00
auditorium (pl/eng), wydarzenie otwarte
michael peter edson, un live – museum for Humanity

prelekcja ma stanowić zachętę dla instytucji pamięci, aby 
te wyszły poza sztywne ramy i skorzystały z możliwo-
ści, jakie daje internet. ciemna materia zostanie użyta 
jako metafora nowych mediów. termin ten, zaczerpnięty 
z astrofizyki, odnosi się do materii o niezwykle dużej sile 
przyciągania, którą trudno zauważyć, a nawet wykryć. 
tradycyjne instytucje o zachowawczym modelu funk-
cjonowania nie potrafią jeszcze skorzystać z narzędzi 
cyfrowych, opartych na otwartym, społecznościowym 
i partycypacyjnym sposobie działania w sieci. w rezulta-
cie instytucje pamięci nie zużytkowują w pełni swojego 
potencjału i nie wychodzą do społeczeństwa, kiedy ono 
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one nieodłączne elementy projektów mających na celu 
zwiększenie zaangażowania w sprawy społeczne i budo-
wanie społeczeństwa obywatelskiego (lub kształtowanie 
postaw obywatelskich) zarówno w społeczności żydow-
skiej, jak i w całym społeczeństwie.

Ruth Ellen Gruber od 25 lat prowadzi kronikę rozwoju spo-
łeczności żydowskich w europie. oprócz tego bada europej-
ską fascynację amerykańskim dzikim zachodem. napisała 
kilka książek, m.in. Virtually Jewish. Reinventing Jewish Cul-
ture in Europe; National Geographic Jewish Heritage Travel. 
A Guide to Eastern Europe; Upon the Doorposts of Thy 
House. Jewish Life in East-Central Europe, Yesterday and 
Today. jest stypendystką Fundacji guggenheima, laureatką 
wielu nagród i wyróżnień. została odznaczona orderem za-
sługi rzeczypospolitej polskiej. moderuje stronę internetową 
www.jewish-heritage-europe.eu. w 2015 roku pełniła funkcję 
distinguished Visiting chair in jewish studies w college of 
charleston.

co dalej? rzut oka na przyszłoŚć 
projektów żydowskiego dziedzictwa 

kulturowego
sesja plenarna

10.09.2016 (piątek) 09.00–10.30
auditorium (pl/eng), wydarzenie otwarte

prowadzenie: prof. barbara kirshenblatt-gimblett, 
muzeum Historii żydów polskich polin

assumpció Hosta rebés, european association for 
the preservation and promotion of jewish culture and 

Heritage (aepj) 
prof. erika lehrer, concordia university
dr brigitte sion, rothschild Foundation 

(Hanadiv) europe

jaką rolę odegra kulturowe dziedzictwo żydów w zmie-
niającej się europie? przed jakimi wyzwaniami po-
litycznymi staniemy, realizując projekty związane 
z dziedzictwem żydowskim, i jak możemy im sprostać? 
jaki jest potencjał partnerstwa między sektorem pry-
watnym a publicznym, jeśli chodzi nie tylko o finanso-
wanie, lecz także o wzmacnianie roli społeczeństwa 
obywatelskiego w inicjatywach związanych z populary-
zacją żydowskiego dziedzictwa kulturowego? jaką rolę 
mogą odegrać gminy, współtworzące diasporę żydow-
ską, w przyszłych projektach dotyczących kulturowego 
dziedzictwa żydów w europie? jaką rolę odegrają roz-
wijające się technologie? idąc dalej tym tropem: jakie 
powinny być priorytety rozwoju projektów dziedzictwa 
żydowskiego? odpowiedzi na takie pytania będą szukać 
uczestniczki dyskusji plenarnej.

Dr Brigitte Sion obroniła rozprawę doktorską na new york 
university. zajmuje się performance studies. wiele publika-
cji poświęciła miejscom pamięci w niemczech, argentynie 
i kambodży, zwłaszcza w kontekście architektury, obrzędów 
i turystyki. obecnie odpowiada za przyznawanie dotacji mu-
zealnych w rothschild Foundation (Hanadiv) europe.

na kolejnych stronach znajdują się biogramy prof. barbary 
kirshenblatt-gimblett (sesja 4), prof. eriki lehrer (sesja  11) 
oraz assumpció Hosta rebés (sesja 2).

sesje dyskusyjne
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obecnie trwają prace renowacyjne lub konserwatorskie 
w wielu budynkach i przestrzeniach związanych z żydow-
skim dziedzictwem kulturowym. obiekty te są często 
jedynym zachowanym, namacalnym śladem tego dzie-
dzictwa. przyglądając się przykładom odnowionych sy-
nagog, budynków i przestrzeni, chcemy zapytać, co te 
projekty mówią nam o współczesnej roli żydowskiego 
materialnego dziedzictwa kulturowego. jakie obiekty 
są rekonstruowane w różnych krajach, a jakie nie pod-
legają odbudowie? jaki jest cel tych prac? jak ożywić 
odnowione budynki? jak dokonać ponownej interpre-
tacji świeżo zrekonstruowanych obiektów w europie 
w czasach po Holokauście? jakie mogą one mieć zna-
czenie dla współczesnych żydowskich i nieżydowskich 
społeczności?

Dr Orit Stieglitz jest dyrektorką zarządzającą w bardejov 
jewish preservation committee. to amerykańska organiza-
cja non-profit, która zajmuje się renowacją własności gminy 
żydowskiej w miejscowości bardejów na słowacji, a jedno-
cześnie buduje świadomość tego, jak istotne było kulturowe 
i historyczne dziedzictwo społeczności żydowskiej w euro-
pie. dr stieglitz studiowała architekturę w technion w izraelu 
oraz w university of california los angeles (ucla), gdzie 
obroniła rozprawę doktorską na kierunku: urbanistyka. jako 
dyrektorka zarządzająca nadzoruje prace komitetu nad re-
nowacją dzielnicy żydowskiej, wpisanej na listę światowego 
dziedzictwa unesco, i planuje założenie centrum kultural-
nego i edukacyjnego.

prezentacje

1.
dom kultury, muzeum czy pomnik pamięci? 

interpretacja dziedzictwa żydowskiego w kiszyniowie, 
odessie i lwowie

anastasia Felcher, imt school for advanced 
studies lucca

prezentacja opisuje trzy najnowsze przypadki interpre-
tacji architektonicznego dziedzictwa żydów w krajach 
byłego związku radzieckiego. wystąpienie dotyczy ki-
szyniowa, odessy i lwowa, a jego celem będzie wskazanie 
najważniejszych różnic w podejściu do ochrony dziedzic-
twa wśród osób i organizacji, które obecnie popularyzują 
lub wdrażają projekty. gmina żydowska w kiszyniowie 
stara się odrestaurować dawną synagogę i żydowski dom 
starców. przedstawiciele lokalnego środowiska twórczego 
w odessie chcą przekształcić synagogę brodzką w mu-
zeum. we lwowie zebrał się międzynarodowy zespół 
specjalistów, aby chronić ruiny dawnej synagogi średnio-
wiecznej i szeroko popularyzować te działania. omawiane 
projekty rewitalizacji/interpretacji różnią się pod wzglę-
dem celów, podejścia do udzielania powszechnego do-
stępu i pojmowania znaczenia kulturowego dziedzictwa 
żydów. porównanie regionów pozwoli lepiej zrozumieć, 
jak w dzisiejszych czasach działają oddolne inicjatywy 
kultywujące dziedzictwo żydów w europie wschodniej.

2. 
kiedy społeczność znika z mapy,  

czyli gdzie się podziały ważne dla żydów miejsca 
w posowieckiej azji Środkowej

alanna e. cooper, case western reserve university

zanim upadł związek radziecki, największe skupiska 
żydów w azji Środkowej można było spotkać w uzbeki-

stanie i tadżykistanie. niemniej jednak od 1989 roku ta 
populacja (50 tys.) maleje i liczy obecnie mniej niż 1 tys.  
członków. Ślady obecności żydów znikają także z kra-
jobrazu. prezentacja opiera się na obserwacjach po-
czynionych w trakcie kilku wyjazdów badawczych z lat 
1993–2013. podczas wystąpienia zostanie zaprezento-
wany przegląd budynków świadczących o obecności 
żydów w regionie, w tym synagog, ważnych domostw, 
zabytków, cmentarzy oraz muzeum, założonego przez  
i. luriego, kolegę an-skiego. opustoszałe obiekty za-
pewne w większości popadną niebawem w zapomnie-
nie. brak zainteresowania ich ochroną wynika z małego 
natężenia ruchu turystycznego, przeniesienia zasobów 
z azji Środkowej na cele odbudowy życia gmin żydow-
skich w miejscach nowego osadnictwa, a także z tego, że 
światowa społeczność żydowska nie widzi potrzeby kon-
serwacji obiektów historycznych w tym regionie. niniejsze 
studium przypadku zachęci do ochrony ważnych zabyt-
ków architektury żydowskiej również w tej części świata.

3.
nowa praktyka? o ochronie synagogi  

petera behrensa w żylinie
peter szalay, institute of construction and architecture, 

slovak academy of sciences 

wobec istniejących wyzwań ekonomicznych i społecz-
nych dużo uwagi należy poświęcić finansom i tech-
nologiom służącym konserwacji architektury. jest to 
szczególnie istotne w wypadku obiektów, które nie są już 
używane zgodnie ze swoim pierwotnym przeznaczeniem, 
jak to się dzieje na słowacji. mała społeczność żydów nie 
korzysta ze swojej bogatej spuścizny architektonicznej. 
rodzą się więc pytania, czy wracać do pierwotnego wy-
korzystania budynków, w jaki sposób je rekonstruować 
oraz czy stosować rozległe i nieelastyczne procedury 
budowlane. 

sesja 1

08.06.2016 (Środa) 15.15–17.45
centrum edukacyjne, sala 2 (eng)

renowacja i konserwacja:  
znaczenie i Funkcje

dr orit stieglitz, bardejov jewish preservation committee 
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szlaki dziedzictwa to wyjątkowa forma edukowania o ży-
dowskiej historii i kulturze, dbania o nią i upamiętniania 
jej. zabytki dziedzictwa materialnego są przedstawiane 
szczególnej widowni – turystom. stają się częścią ich 
doświadczenia. w niektórych szlakach w spójną całość 
łączą się miejsca dziedzictwa żydowskiego i nieżydow-
skiego, a inne skupione są na jednym tylko aspekcie lub 
zagadnieniu. miejsca święte, miejsca pamięci i przestrze-
nie związane z życiem codziennym zaczynają funkcjono-
wać jako atrakcje włączone w turystyczną infrastrukturę. 
w związku z tym powstaje wiele kontrowersji metodolo-
gicznych i etycznych.

wykorzystując przykłady różnych szlaków dziedzictwa 
w europie, chcemy zapytać o ich rolę, konteksty, w jakich 
się pojawiają, oraz założenia im przyświecające. w jaki 
sposób szlaki turystyczne są projektowane i wdrażane? 

jakie przesłanie niosą i w jaki sposób przekazują je od-
biorcom? jak można pogodzić szacunek dla świętych 
miejsc z ich komercyjnym użytkowaniem? jaka jest rola 
szlaków z punktu widzenia zwiedzających, organizatorów 
bądź innych zaangażowanych stron?

Assumpció Hosta Rebés ukończyła autonomous university 
of barcelona. od 1987 roku jest dyrektorką patronat call de 
girona: museum of jewish History oraz nahmanides institute 
for jewish studies. od 1995 roku pełni funkcję sekretarza ge-
neralnego w network of jewish Quarters w Hiszpanii, składa-
jącej się z 24 gmin, które chronią i popularyzują dziedzictwo 
żydowskie. ponadto jest sekretarzem generalnym aepj od 
2011 roku, organizatorką europejskiego dnia kultury żydow-
skiej oraz moderatorką europejskiego szlaku dziedzictwa 
żydowskiego, wyróżnionego przez radę europy tytułem 
europejskiego szlaku kulturowego w 2005 roku.

główne cele wystąpienia to prezentacja i zachęta do dysku-
sji na temat alternatywnych strategii ochrony i przekształ-
cania żydowskich zabytków poprzez oddolne inicjatywy, 
oparte na współpracy organizacji pozarządowych. chciał-
bym przeanalizować korzyści i zagrożenia związane z tego 
rodzaju praktykami w kontekście trwającej rewitalizacji sy-
nagogi neologicznej w żylinie (projektu światowej sławy 
architekta petera behrensa), która została zaadaptowana 
przez lokalną organizację pozarządową truc sphérique na 
współczesną galerię sztuki nová synagóga.

4.
Historia odzyskana. od zrujnowanej synagogi 

do ośrodka kultury i edukacji
bente kahan, Fundacja bente kahan

w 2005 roku bente kahan założyła we wrocławiu centrum 
kultury i edukacji żydowskiej. rok później wraz z maciejem 
sygitem, społecznie zaangażowanym lokalnym przedsię-
biorcą, powołała fundację. Fundacja połączyła siły z wro-
cławską filią związku gmin wyznaniowych żydowskich 
w polsce w celu rewitalizacji synagogi pod białym bocia-
nem, a rekonstrukcja odbyła się dzięki finansowemu wspar-
ciu miasta wrocławia. w 2008 roku Fundacja bente kahan 
otrzymała dofinansowanie z Funduszy norweskich i eog 
z islandii, liechtensteinu i norwegii na dokończenie reno-
wacji tej historycznej budowli i otaczającego ją dziedzińca. 
projekt był nadzorowany przez marka mielczarka. synagoga 
pod białym bocianem została otwarta 6 maja 2010 roku, 
a wraz z nią – stała ekspozycja Historia odzyskana. Życie 
Żydów we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku.

5.
od starego żydowskiego zakładu pogrzebowego 

do nowego muzeum pamięci.  
Historia badań i renowacji w gliwicach

piotr jakoweńko, dom pamięci żydów górnośląskich

w 2012 roku samorząd lokalny gliwic podjął decyzję 
o rewitalizacji starego żydowskiego zakładu pogrzebo-
wego projektu maksa Fleischera, znanego wiedeńskiego 
architekta, oraz o przekształceniu budynku w lokalną 
filię muzeum w gliwicach – jako dom pamięci żydów 
górnośląskich.

misją nowej filii gliwickiego muzeum jest badanie i upa-
miętnianie historii żydów górnośląskich od czasów śre-
dniowiecza do dnia dzisiejszego. dom jest także miejscem 
dialogu pomiędzy różnymi kulturami, religiami i narodami, 
spotkań i debat na temat historii i stosunków między wie-
loma społecznościami, które niegdyś zamieszkiwały te 
tereny. w bliskiej przyszłości zwiedzającym zostanie 
udostępniona stała ekspozycja historyczna, poświęcona 
temu zagadnieniu. oferta edukacyjna muzeum uzupełnia 
szkolny program nauczania o historii regionu.

6. 
brama cukermana, centrum żydowskie w będzinie
karolina jakoweńko, Fundacja brama cukermana

przez setki lat będzin był ośrodkiem życia żydowskiego 
i miał kluczowe znaczenie pod tym względem w regionie. 
jego położenie w południowo-zachodniej części polski 
przyczyniło się do wzrostu statusu lokalnej gminy. przed 
drugą wojną światową gmina ta liczyła blisko 30 tysięcy 
członków, co stanowiło 50 procent mieszkańców miasta.
uważamy, że bardzo ważne jest angażowanie społeczno-
ści będzina w działania poświęcone ochronie lokalnego 
dziedzictwa żydowskiego. z myślą o upowszechnianiu 
wiedzy na temat historii żydów w mieście i regionie od-
budowaliśmy stary żydowski dom modlitwy, w którym 
mieści się obecnie fundacja, prowadząca działalność edu-
kacyjną i badawczą.

sesja 2

08.06.2016 (Środa) 15.15–17.45
centrum edukacyjne, sala 3 (eng)

szlaki dziedzictwa – pamięć, 
komercjalizacja i popularyzacja

assumpció Hosta rebés, european association for the preservation and 
promotion of jewish culture and Heritage (aepj) 
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kilka interesujących prawidłowości. dawne obozy nazi-
stowskie służyły jako obozy przejściowe dla wysiedlonych 
niemców (lata 40.), obozy dla uchodźców (również lata 
40.) czy komunistyczne obozy pracy (lata 50.). w latach 
70. i 80. wykorzystywano je jako ośrodki dla młodzieży 
kolonijnej, czy nawet obiekty wypoczynkowe dla osób 
starszych. miejsca mordu i cierpienia zaczęły służyć rekre-
acji. inne były użytkowane aż do czasów współczesnych 
jako budynki więzienne, a w najgorszym wypadku jako 
chlewy, co znieważało pamięć ofiar. podczas prezenta-
cji prelegent przeanalizuje powojenne losy tych obozów, 
uzupełniając dyskusję o sposobach ochrony tego rodzaju 
miejsc i zachowania pamięci.

4.
czym wycieczki z centrum taubego różnią się 

od wycieczek innych organizatorów?
Helise lieberman, centrum taubego

Taube Jewish Heritage Tours (tjHt) – organizowane 
przez centrum taubego – dostarczają indywidualnych, 
rodzinnych i zbiorowych doświadczeń, które wykraczają 
poza samą turystykę i pozwalają zrozumieć złożoność 
procesu zmiany kulturowej. tjHt dają uczestnikom, głów-
nie żydom ze stanów zjednoczonych, szansę poznania 
historii i kultury żydów polskich. dzięki współpracy z or-
ganizacjami partnerskimi tjHt łączą zwiedzanie z wy-
kładami, warsztatami i seminariami. przez zwiedzanie 
miejsc ważnych ze względu na ich historię i dziedzictwo 
kulturowe oraz przez zaangażowanie w bezpośredni dia-
log z liderami społeczności, dziennikarzami, politykami, 
artystami i naukowcami uczestnicy zyskują wiedzę nie-
zbędną do zrozumienia i przeanalizowania tysiącletniego 
dziedzictwa żydów polskich w kontekście współczesnego 
społeczeństwa polskiego.

5.
Shtetl Routes – jak kreować narrację turystyczną 

na temat dziedzictwa kulturowego?
monika tarajko, ośrodek brama grodzka – teatr nn

czerpiąc z rezultatów projektu Shtetl Routes, prezen-
tujemy różne formy historycznej narracji na temat daw-
nych żydowskich miasteczek, wykorzystujące motywy 
literackie, biografie znanych postaci, zabytki, legendy 
i stare fotografie. postaramy się odpowiedzieć na na-
stępujące pytania: co stanowi o atrakcyjności szlaku lub 
miasta? co rozbudza wyobraźnię? jak rozmawiać o nie-
istniejących przedmiotach i co wykorzystać w lokalnych 
opowieściach?

na przykładzie wybranych sztetli z pogranicza polski, 
ukrainy i białorusi przedstawimy powojenną historię 
i transformację architektury żydowskiej oraz wirtualne 
modele ilustrujące skalę dawnego osadnictwa. zasta-
nowimy się, jak wkomponować wiedzę na temat historii 
społeczności żydowskiej w główny nurt wycieczek po 
miastach. w trakcie prezentacji multimedialnej podsumu-
jemy doświadczenia zebrane przy współpracy z przewod-
nikami podczas realizacji projektu Shtetl Routes.

prezentacje

1.
Routes of Sepharad – wzmocnienie poczucia 

tożsamości wśród żydów portugalskich w dialogu 
międzykulturowym. metaanaliza szlaku

ana umbelino, portuguese network of jewish 
Quarters/urząd miasta torres Vedras

Routes of Sepharad to zintegrowany projekt na rzecz bu-
dowania świadomości, ochrony, rewitalizacji i społecz-
nego zaangażowania, realizowany na rzecz dziedzictwa 
portugalsko-sefardyjskiego. prelegentka przedstawi dąże-
nia ku przekształceniu zaniedbanego i „niezauważanego” 
dziedzictwa w szlak kulturowo-turystyczny.

projekt Routes of Sepharad jest promowany przez por-
tuguese network of jewish Quarters oraz finansowany 
z Funduszy norweskich i eog. swoim zasięgiem obej-
muje 15 portugalskich miast, inspirując oddolne procesy, 
sprzyjające budowaniu społecznego kapitału. projekt 
obejmuje następujące działania: badania historyczne 
i tworzenie archiwów cyfrowych, rewitalizację dziedzic-
twa kulturowego, wsparcie turystyczne, ekonomiczne 
i kulturowe, umiędzynarodowienie, edukację i budowa-
nie świadomości odbiorców w zakresie dialogu między-
kulturowego i różnorodności.

2.
planowanie wycieczek tematycznych związanych 

z dziedzictwem żydowskim w krakowie i małopolsce
anna wencel, żydowskie muzeum galicja

zaplanowanie wycieczki tematycznej poświęconej dzie-
dzictwu żydowskiemu w krakowie i małopolsce wydaje 
się banalnie proste – istnieje tam tyle miejsc do obejrze-
nia, infrastruktura jest rozbudowana, a przewodnicy są 

wykwalifikowani i doświadczeni. jeżeli jednak chcemy 
w pełni docenić złożoność historii żydów z tego regionu 
i sytuację bieżącą, musimy wyjść poza tę wyidealizowaną 
fasadę i postawić kilka istotnych pytań: na ile autentyczny 
jest krakowski kazimierz? czego turyści uczą się o życiu 
i kulturze żydów, odwiedzając to miejsce? czy tzw. shtetl 
tours naprawdę pokazują sztetl? czy pozwalają zrozu-
mieć bogactwo kultury i spuścizny lokalnych żydów? czy 
zrewitalizowana synagoga i tablica pamiątkowa w istocie 
mówią o przeszłości lokalnych żydów oraz o ich stosun-
kach z polakami? jak uniknąć kiczu i uproszczeń? gdzie 
szukać równowagi między odwiedzaniem miejsc pamięci 
zagłady a wycieczkami szlakiem judaizmu i historii ży-
dowskiej? jak lokalizacja muzeum auschwitz-birkenau 
oddziałuje na oferty biur turystycznych? odpowiedzi 
udzielone w prezentacji oparte są na doświadczeniach 
żydowskiego muzeum galicja w zakresie realizowanych 
programów edukacyjnych.

3.
powiedz mi, gdzie się podziały obozy? powojenne losy 

nazistowskich obozów „pracy wychowawczej”
zbyněk tarant, university of west bohemia w pilznie

w trakcie prezentacji prelegent zestawi powojenne losy 
ponad 20 byłych niemieckich Arbeitserziehungslager 
(obozów pracy wychowawczej) w czechach i na mora-
wach. niektóre obozy funkcjonowały przez kilka lat, inne 
tylko kilka miesięcy, jednak samo ich istnienie znacząco 
wpłynęło na cały region. podczas gdy najważniejsze miej-
sca, zwłaszcza te związane z nazistowską polityką lu-
dobójstwa, są chronione, dzięki czemu „zatrzymały się 
w czasie”, to setki innych, mniejszych obozów zaczęły być 
wykorzystywane do różnych celów już kilka dni po zakoń-
czeniu wojny. zestawienie powojennych losów tych „nie-
zachowanych” miejsc, które często były przekształcane 
w zależności od bieżących potrzeb, pozwala zauważyć 
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prezentacje

1.
po zagładzie: wyzwania i odpowiedzi

inna rogatchi, the rogatchi Foundation

„dziedzictwo” Holokaustu stawia wiele nowych pytań, 
na które odpowiedzieć muszą zarówno całe społeczeń-
stwa, jak i poszczególni ich przedstawiciele – zwłaszcza 
w czasach, gdy odchodzą ostatni ocalali z zagłady. wy-
zwania te mają charakter filozoficzny, psychologiczny, so-
cjologiczny i historyczny, ale nie tylko. problem mocno 
zarysowuje się w literaturze i sztuce, a co za tym idzie – 
jest odczuwany przez społeczeństwo i poszczególnych 
jego członków w zdecydowanie większym stopniu, niż 
miało to miejsce do tej pory. swoją cegiełkę dokładają też 
media społecznościowe. efekt jest dwojaki: nowe podej-
ście do Holokaustu odzwierciedla różnice w społeczeń-
stwach oraz ich kondycję. równocześnie społeczeństwa 
te są kształtowane przez sztukę, media i reinterpretacje 
Holokaustu w sposób bardzo wymowny i w niespoty-
kanie dotąd szybkim tempie. jest to zjawisko bezpre-
cedensowe. zadania sztuki i mediów, a także osobista 
odpowiedzialność artysty, pisarza czy filmowca nabierają 
nowego, bardziej wymagającego charakteru, w związku 
z czym rodzą się nowe oczekiwania względem nich. rola 
współczesnego języka sztuki poświęconej zagładzie i jej 
upamiętnianiu również zostanie poruszona w prelekcji, 
a ponadto zilustrowana przykładami dzieł kilku współ-
czesnych artystów, kompozytorów, pisarzy i filmowców 
zajmujących się tą tematyką (takich jak m.in. gianni ca-
rino, pat mercer Hutchens, israel sharon, michael rogat-
chi, inna rogatchi).

2.
program Historia mówiona w ośrodku brama  

grodzka – teatr nn w lublinie
wioletta wejman, ośrodek brama grodzka – teatr nn 

w lublinie

podczas sesji zaprezentujemy materiały zebrane w pro-
jekcie ośrodka brama grodzka – teatr nn w lublinie, 
polegającym na nagrywaniu wspomnień członków gminy 
żydowskiej w lublinie i społeczności żydowskiej z ca-
łego regionu. program Historia mówiona rozpoczął się 
w 1998 roku i trwa do dziś. od samego początku wspo-
mnienia były jednym z głównych tematów naszych roz-
mów ze świadkami historii. pytając o przeszłość, staramy 
się przywołać i ocalić pamięć o ludziach oraz miejscach, 
których już nie ma. w archiwach programu znajduje się 
ponad 700 relacji na temat historii żydów w lublinie i re-
gionie. najważniejsza kolekcja składa się z relacji żydów 
zamieszkujących miasto i jego okolice przed wojną. kolek-
cja ta została zebrana w ramach projektu W poszukiwaniu 
Lubliniaków. następna kolekcja składa się z relacji osób, 
które ratowały żydów podczas okupacji. tę stworzono 
w ramach projektu Światła w ciemności. Sprawiedliwi 
wśród Narodów Świata. ostatnia kolekcja to wspomnie-
nia najstarszych mieszkańców lublina i regionu, którzy 
opowiadają o swoich żydowskich sąsiadach. pod koniec 
prezentacji zostaną przedstawione przykłady tego, jak 
wykorzystujemy nagrania w projektach edukacyjnych.

3.
między dowodami a pamięcią – obecność żydów 

w polsce oczami trzech pokoleń polaków
joanna król, muzeum Historii żydów polskich polin

przez ostatnie dwie dekady realizowano różne projekty 
w zakresie historii mówionej, których celem było do-
kumentowanie losu żydów w polsce. większość ludzi 

wiele instytucji w europie zachodniej i wschodniej re-
alizuje projekty historii mówionej, dotyczące relacji 
mniejszości żydowskiej ze społeczeństwem, w którym 
mniejszość ta żyła. podczas sesji zastanowimy się, jak 
badanie dawnych relacji sąsiedzkich przyczynia się do 
zachowania żydowskiego dziedzictwa i jego włączenia 
do sfery publicznej. jakie efekty społeczne, edukacyjne 
lub związane z samoświadomością może przynieść od-
woływanie się do historii mówionej? jakie interakcje za-
chodzą między historią mówioną, ludźmi i przedmiotami 
na różnych etapach trwania projektu, tj. podczas pracy 
w terenie, w trakcie analizy materiału lub jego prezentacji? 
jak podejść do problemów etycznych, metodologicznych 
bądź interpretacyjnych?

Dr Dobrochna Kałwa jest historyczką, specjalistką w zakresie 
historii mówionej, członkinią polskiego towarzystwa Historii 
mówionej. wykłada na wydziale Historycznym uniwersytetu 
warszawskiego. w swojej pracy skupia się głównie na za-
gadnieniu płci w projektach z zakresu historii mówionej. jest 
konsultantką metodyczną projektu historii mówionej muzeum 
Historii żydów polskich polin. asystentka na wydziale Hi-
storycznym uniwersytetu jagiellońskiego (2000–2012) oraz 
adiunkt na wydziale Historycznym uniwersytetu warszaw-
skiego, profesor wizytująca na erfurt universität (2010) i uni-
versität konstanz. autorka wielu publikacji naukowych.

sesja 3

08.06.2016 (Środa) 15.15–17.45
sala konFerencyjna a (pl/eng)

wartoŚć i zastosowanie Historii mówionej. 
badanie dawnycH relacji sąsiedzkicH

dr dobrochna kałwa, instytut Historii, uniwersytet warszawski
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czy muzea żydowskie we współczesnej europie są w isto-
cie muzeami Holokaustu? czy można odtworzyć 1000 
lat historii żydów w miejscu, gdzie zginęły ich miliony? 
z takim wyzwaniem muszą się mierzyć żydowskie insty-
tucje muzealne w europie. sesja dotyczyć będzie relacji 
między muzeami historii żydów a miejscami pamięci Ho-
lokaustu. w jaki sposób zagłada jest obecna na wysta-
wach dotyczących żydowskiej historii, a w jaki – żydowska 
historia w muzeach i miejscach pamięci Holokaustu? 
przyjrzymy się tym zagadnieniom z perspektywy mu-
zeum Historii żydów polskich polin, które znajduje się 
naprzeciwko pomnika bohaterów getta. sięgniemy też 
do przykładów z innych miejsc w europie.

Prof. Barbara Kirshenblatt-Gimblett jest główną kuratorką 
wystawy stałej muzeum polin oraz Professor Emerita 
performance studies w new york university. opublikowała: 
Destination Culture: Tourism, Museums, and Heritage; Image 
before My Eyes: A Photographic History of Jewish Life in 
Poland, 1864–1939 (razem z lucjanem dobroszyckim); They 
Called Me Mayer July: Painted Memories of a Jewish Child-
hood in Poland Before the Holocaust (razem z mayerem 
kirshenblattem)  i The Art of Being Jewish in Modern 
Times (razem z jonathanem karpem). Doctor honoris causa 
jewish theological seminary of america, niedawno odzna-
czona krzyżem oficerskim orderu zasługi rzeczypospo-
litej polskiej. zasiada w radach doradczych żydowskiego 
instytutu naukowego yiVo, council of american jewish mu-
seums, żydowskich muzeów w wiedniu i w berlinie, jewish 
museum and tolerance center w moskwie oraz projektów 
muzealnych i wystawienniczych w litwie, ukrainie i izraelu.

biorących udział w takich projektach to naoczni świad-
kowie życia, zagłady i powojennej emigracji żydów – 
„pokolenie wojenne”. w muzeum Historii żydów polskich 
polin, instytucji relatywnie młodej, która stopniowo 
buduje swoje zasoby cyfrowe, podjęliśmy decyzję, by 
rozszerzyć kategorię „świadka” i włączyć do niej ludzi 
z pokoleń powojennych oraz te osoby, które dorastały 
w czasach przemian demokratycznych w polsce. 

4.
trauma, prawdy i szczątki cadyka

tomasz chwałek, instytut etnologii i antropologii 
kulturowej, uniwersytet warszawski

do drugiej wojny światowej we wsi lelów w wojewódz-
twie śląskim mieszkała liczna mniejszość żydowska. 
dwadzieścia lat temu odkryto tam grób cadyka dawida 
bidermana. od tamtej pory jest to miejsce pielgrzymek 
chasydów. badanie etnograficzne oparte na wywiadach 
pogłębionych pozwoliło odkryć niewygodną prawdę o za-
pomnianych wydarzeniach z czasów wojny. współcześni 
mieszkańcy nieufnie podchodzą do przedsięwzięć ma-
jących na celu przywrócenie pamięci o wspólnej prze-
szłości. częściowo jest to spowodowane znacznym 
awansem materialnym i społecznym polskich chłopów, 
który „zawdzięczają” zniknięciu żydowskich sąsiadów. 
andrzej leder w książce Prześniona rewolucja stworzył 
fundamenty pod badanie psychologicznych i społecznych 
konsekwencji szoa dla polaków, wykorzystując do tego 
metody psychoanalityczne. w moim badaniu podążam 
jego tropem.

5.
zapomniane przetrwanie. Świadectwa polskich 

uchodźców – żydów w związku radzieckim podczas 
drugiej wojny światowej

jan kirschenbaum, stowarzyszenie żydowskie cukunft

większość polskich żydów, która przetrwała zagładę, 
schroniła się w związku radzieckim. niestety, ich losy 
są często pomijane w dyskusjach poświęconych żydom 
w czasie drugiej wojny światowej. nawet jeżeli ich historia 
jest badana, to naukowcy skupiają się raczej na doświad-
czeniu zbiorowym. rzadko mamy do czynienia ze świa-
dectwami poszczególnych ocalałych z tej ciężkiej próby. 
zbieranie i utrwalanie ustnych i pisemnych świadectw 
omawianej grupy pozwala badaczowi zrozumieć charak-
terystykę polskiej społeczności żydów na uchodźstwie 
w związku radzieckim. dzięki temu można porównać ich 
dzieje z losami rodaków pozostałych w polsce oraz na-
świetlić złożone zależności między różnymi narodami pod 
rządami sowietów. w mojej pracy badawczej próbuję 
rzucić nieco światła na tę kwestię i odtworzyć narrację 
o przetrwaniu polskich żydów w związku radzieckim jako 
część historii Holokaustu i historii polski. 

sesja 4

08.06.2016 (Środa) 15.15–17.45
sala konFerencyjna b (eng)

wystawy narracyjne – muzea i miejsca 
pamięci

prof. barbara kirshenblatt-gimblett,  
muzeum Historii żydów polskich polin
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więcej niż mury otaczające wystawę. ono tworzy miej-
sce, teksturę i kontekst dla wielowarstwowej eksploracji 
historii oświęcimia. wystawa jest hołdem złożonym życiu, 
o którym nie można opowiedzieć, nie mówiąc o zagładzie. 
dzięki naszemu projektowi miasto oświęcim, które dziś 
jest kojarzone głównie z miejscem zagłady, odzyskało 
pamięć o swoich żydowskich obywatelach, zamieszkują-
cych je przed założeniem niemieckiego obozu auschwitz.

4.
muzeum żydowskie jako miejsce międzykulturowego 

spotkania i dialogu
igor shchupak, „tkuma” ukrainian institute for 

Holocaust studies

inicjatywa mająca na celu utworzenie żydowskiego mu-
zeum wyszła od gmin z dniepropietrowska, odessy, 
charkowa i innych miast. specjalną rolę w tym proce-
sie odgrywa gmina z dniepropietrowska, która stała się 
jednym z liderów odnowy społeczności i życia kultural-
nego na ukrainie oraz poza jej granicami. utworzenie 
ukrainian institute for Holocaust studies przyczyniło się 
do rozwoju refleksji nad historią i procesem rewitaliza-
cji żydowskiego dziedzictwa kulturowego. w 2012 roku 
w dniepropietrowsku otworzono nowe muzeum pamięci 
o żydach i Holokauście na ukrainie. łączy ono klasyczne 
muzealnictwo z nowoczesnymi technologiami multime-
dialnymi. instytucja ta skupia się na potencjale edukacyj-
nym oraz dialogu między pokoleniami i różnymi grupami 
etnicznymi. muzeum staje się swego rodzaju ośrodkiem 
międzykulturowym, gdzie historyczne dziedzictwo żydów 
przedstawiane jest w kontekście ukraińskim i świato-
wym. dowodem na to jest pierwsza na ukrainie stała 
ekspozycja poświęcona ludobójstwu ormian (1915), rzezi 
wołyńskiej (1943–1944) oraz wielkiemu głodowi (1932–
1933). ochrona oraz rewitalizacja dziedzictwa i historii 
żydów służy nawiązaniu dialogu międzykulturowego, 

budowaniu poczucia społecznego zrozumienia i promo-
waniu tolerancji.

5.
koncepcja przedstawienia historii rosyjskich 

w jewish museum and tolerance center w moskwie: 
pomysł, realizacja, ocena 

boruch gorin, jewish museum and tolerance center 
w moskwie

pomysł stworzenia muzeum zrodził się w Federation of 
jewish communities of russia. członkowie organizacji 
pragnęli przybliżyć szerokiej publiczności kulturę żydów 
i jej przemiany w rosji. podjęte działania z jednej strony 
miały wzmacniać wyłaniającą się tożsamość narodową 
niereligijnych żydów, z drugiej zaś – budować świado-
mość, szacunek i tolerancję dla kultury jednego z naro-
dów zamieszkujących rosję. nietrudno więc zrozumieć, 
jakiego rodzaju ekspozycji oczekiwała Federacja. miała 
ona być obiektywna i dostępna, a także interesująca, tak 
by zwiedzanie stanowiło formę wypoczynku. 

ogólna koncepcja muzeum jest następująca: historia 
żydów rosyjskich powinna być ukazana jako część dzie-
jów rosji, jako opowieść o żydowskiej integracji z rosyj-
skim i sowieckim społeczeństwem. powinna także ująć 
historię przemian żydowskiej tożsamości, która choć wy-
różnia żydów, jest z natury płynna i przejawia się na różne 
sposoby. ważne było ukazanie przełomowych momen-
tów dla tych dwóch pozornie przeciwstawnych, a przecież 
łączących się ze sobą zjawisk – integracji i zachowania 
wyjątkowych cech kultury żydowskiej. 

prezentacje

1.
badanie żydowskich muzeów w europie
dr brigitte sion, rothschild Foundation 

(Hanadiv) europe

z inicjatywy rothschild Foundation (Hanadiv) prze-
prowadzono niedawno obszerne badanie żydowskich 
muzeów w europie. sześćdziesiąt muzeów z 25 krajów 
odpowiedziało na 200 pytań i wyraziło zgodę na podzie-
lenie się swoim doświadczeniem. instytucje udostępniły 
dane dotyczące zróżnicowanej tematyki, począwszy od 
konserwacji dziedzictwa, poprzez programy publiczne, 
marketing, badania nad pochodzeniem, wystawien-
nictwo, na administracji skończywszy. dr brigitte sion, 
koordynatorka tego przełomowego projektu, po raz 
pierwszy przedstawi jego wstępne rezultaty, skupiając 
się na czterech zagadnieniach: wystawach objazdowych, 
współpracy z żydowskimi i nieżydowskimi instytucjami, 
programach edukacyjnych i badaniach publiczności. 
pierwszy raz małe i duże muzea, z miast i wsi, zostały 
zaproszone do udziału w długo wyczekiwanej dyskusji na 
temat swojej misji, znaczenia, mocnych stron i wyzwań, 
z jakimi muszą się zmierzyć.

2.
odkrywając zaginiony model, odnajdując 

zagubiony świat
jayne josem, jewish Holocaust centre w melbourne

najważniejszym eksponatem w jewish Holocaust cen-
tre w melbourne jest makieta obozu śmierci w treblince, 
stworzona przez chaima sztajera, jednego z nielicznych 
ocalałych. odkryto też inny model autorstwa sztajera 
– starej synagogi w częstochowie, zniszczonej pod-
czas wojny. model ten dołączy do makiety treblinki na 

wystawie już w nowym muzeum. będzie wyraźnie kon-
trastował z piekłem obozu zagłady. znajdzie się w sekcji 
Świat, który zniknął, przedstawiającej bogactwo i róż-
norodność życia społeczności żydowskiej przed wojną. 
częstochowska synagoga jest ważna z punktu widzenia 
historii architektury. odzwierciedla ówczesne sposoby 
projektowania, wykorzystujące lokalne motywy i estetykę 
przy równoczesnym wplataniu elementów związanych 
z migracją i handlem. modele te to nie tylko narzędzia 
edukacyjne, lecz także świadectwo poczucia osobistej 
straty – treblinka symbolizuje rozstanie z żoną i dzieckiem, 
a synagoga – rozstanie z życiem sprzed wojny. wykorzy-
stanie modelu sztajera jako kontrapunktu dla makiety 
obozu w treblince pozwoli nam pokazać przedwojenne 
życie żydów w europie, zanim przedstawimy zagładę, 
która sprawiła, że tamten świat bezpowrotnie zniknął.

3.
oshpitzin. nowa wystawa główna w żydowskim 

muzeum w oświęcimiu
artur szyndler, żydowskie muzeum w oświęcimiu

żydzi mieszkali w oświęcimiu od XVi wieku. nazywali 
to miasto „oshpitzin”, co po hebrajsku oznacza „gości”. 
w przeciwieństwie do skojarzeń, jakie przywodzi na myśl 
niemiecka nazwa miasta, auschwitz, nazwa żydowska 
wiąże się raczej z gościną. symbolika auschwitz przy-
ćmiewa oświęcim, wypierając pamięć o bogatym życiu 
żydów, jakie toczyło się tu przez wieki. nowa ekspozycja 
wydobywa tę historię na światło dzienne. w 2014 roku 
twórcy muzeum zebrali eksponaty i wspomnienia ocala-
łych żydów z oświęcimia oraz ich potomków. dopasowali 
do siebie wszystkie elementy układanki, tak aby two-
rzyły spójny obraz długiej historii żydów w tym mieście. 
w oshpitzin zbudowali przestrzeń, w której połączenie 
historii z architekturą staje się doświadczeniem działa-
jącym na wszystkie zmysły. żydowskie muzeum to coś 
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Witold Wrzosiński urodził się w 1980 roku w warszawie. 
jest magistrem judaistyki. prowadzi avanim (biuro usług 
genealogicznych) oraz Fundację dokumentacji cmenta-
rzy żydowskich, która utworzyła spis 100 tysięcy macew 
z ponad 90 cmentarzy w całej polsce. brał udział w wielu 
programach edukacyjnych. jest autorem licznych nauko-
wych i popularnonaukowych publikacji, poświęconych tema-
tyce polsko-żydowskiej. stworzył także system transkrypcji 
języka hebrajskiego dla muzeum Historii żydów polskich 
polin. w lipcu 2015 roku za pracę w fundacji otrzymał 
nagrodę international association of jewish genealogical 
societies.

Marla Raucher Osborn pochodzi z kalifornii i jest praw-
niczką, a także liderką projektu żydowskie dziedzictwo 
rohatynia. pracuje w warszawie w Fundacji ochrony dzie-
dzictwa żydowskiego, pełni funkcję doradczyni zarządu 
gesher galicia oraz dyrektorki remembrance and reconcilia-
tion. współpracowała z żydowskim muzeum galicja, żydow- 
skim instytutem Historycznym, muzeum Historii żydów  
polskich polin oraz lwowskim centrum Historii miejskiej 
europy Środkowo-wschodniej. jest stałą współpracow-
niczką kilku internetowych przeglądów poświęconych te-
matyce genealogii oraz ochrony dziedzictwa. wykładała 
w wielu miejscach na całym świecie. chętnie publikuje 
w mediach społecznościowych.

Michael Tobias ma licencjat z matematyki i fizyki, a oprócz 
tego jest aktuariuszem. obronił pracę magisterską z zakresu 
genealogii, paleografii i heraldyki. jest współzałożycie-
lem i członkiem zarządu jewish records indexing – pol-
ska oraz wiceprezesem programming of jewishgen, inc. 
pełnił funkcję database matching consultant w international  
commission on Holocaust era insurance claims. uczestni-
czył w wielu konferencjach, współpracował z czasopismami 
oraz występował jako ekspert w programach radiowych 
i telewizyjnych. w 2011 roku za całokształt pracy zawodo-
wej został wyróżniony w waszyngtonie przez international 
association of jewish genealogical societies. 

Michał Majewski jest historykiem oraz archiwistą. od 2007 
roku związany ze stowarzyszeniem żydowski instytut  
Historyczny (sżiH) i muzeum Historii żydów polskich polin 
w warszawie. obecnie jest członkiem zarządu i prezesem 
komitetu do spraw dotacji w sżiH oraz członkiem rady do-
radczej gesher galicia. pełni także funkcję koordynatora 
centrum informacyjnego muzeum polin, które pomaga 
zainteresowanym gościom szukać danych na temat miast 
rodzinnych i samych rodzin.

w ciągu ostatnich kilku lat dzięki różnym projektom cyfro-
wym dostęp do wielu źródeł archiwalnych i bibliotecznych 
stawał się coraz łatwiejszy. zarówno ogromne komer-
cyjne bazy danych, jak i te mniejsze, stworzone przez 
osoby prywatne, pasjonatów historii, są teraz ogólnie do-
stępne. mamy zatem wspaniałe narzędzia, ale – chociażby 

ze względu na ich wielość i różnorodność – nie wszystkie 
są w pełni wykorzystywane. wraz z ekspertami z trzech 
organizacji opisujących materiały archiwalne i populary-
zujących badania historyczne zastanowimy się nad przy-
szłością takich projektów, zależnościami pomiędzy nimi 
i możliwościami integracji.

sesja 5

09.06.2016 (czwartek) 10.15–12.45
sala konFerencyjna a (pl/eng), wydarzenie otwarte

żydowskie dziedzictwo kulturowe on-line  
– bazy danycH, platFormy, repozytoria

prowadzenie: michał majewski, muzeum Historii żydów polskich polin
michael tobias, jewishgen, jewish records indexing – poland

witold wrzosiński, Fundacja dokumentacji cmentarzy żydowskich
marla raucher osborn, gesher galicia, żydowskie dziedzictwo rohatynia
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prezentacje

1.
przekazywanie wiedzy o Holokauście w erze 
informacyjnej. nowe narracje, nowa edukacja

dragana stojanović, Faculty of media and 
communications, belgrad

Vera mevorah, niezależna badaczka 

w 2015 roku Federation of jewish communities of serbia 
rozpoczęła projekt, który miał na celu zbadanie i udo-
kumentowanie przedwojennego życia żydów w serbii. 
w projekcie tym korzystano z nowych technologii medial-
nych. był on oparty na strategii interaktywnej prezenta-
cji artystycznej i dokumentalnej. podjęto próbę budowy 
platformy edukacyjnej, która byłaby atrakcyjna dla młod-
szych pokoleń.

autorki prezentacji opowiedzą o projekcie i zachęcą do 
dyskusji nad wyzwaniami, jakie niesie ze sobą wykorzy-
stanie nowych mediów oraz internetu w edukacji o zagła-
dzie. zastanowią się, w jaki sposób można współcześnie 
mówić o zagładzie, biorąc pod uwagę złożoność tematyki 
i sposoby jej nauczania.

2.
nauczanie cyfrowe a dziedzictwo żydów 

z perspektywy osobistej w programie iwitness
dr kori street, usc shoah Foundation

uczniów XXi wieku zwykło się określać mianem „cyfro-
wych tubylców”, którzy potrzebują coraz to nowszych 
metod nauczania. edukacja o dziedzictwie żydów nie jest 
tu wyjątkiem. w wystąpieniu zbadam pedagogiczne moż-
liwości iwitness – serwisu edukacyjnego on-line, w któ-
rym zebrano historie ocalałych i świadków, pochodzące 
z archiwum usc shoah Foundation. uczniowie mogą 

zapoznać się ze świadectwami dzięki multimediom oraz 
wielu funkcjom dostępnym on-line. materiały rozwijają 
umiejętności w zakresie posługiwania się multimediami 
i rozszerzają kompetencje uczniów. udowodniono, że 
praca z materiałami cyfrowymi pogłębia wiedzę z wybra-
nego tematu, buduje umiejętność krytycznego myślenia 
i empatii w stosunku do innych. celem tego jest wzbu-
dzenie motywacji do działania i kształtowanie odpowie-
dzialnych przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. 
na bazie nagranych świadectw, połączonych z progra-
mem nauczania wielu różnych dziedzin, skonstruowano 
zadania dla uczniów. ocalali z zagłady oraz jej świad-
kowie podzielili się swoimi osobistymi wspomnieniami, 
dostarczając wielu materiałów na temat życia, tradycji 
oraz religijności żydów.

3.
wirtualny sztetl – sieć społecznościowa na rzecz 

ochrony historii i dziedzictwa żydów
krzysztof bielawski, muzeum Historii żydów 

polskich polin

portal wirtualny sztetl (www.sztetl.org.pl) to projekt 
muzeum Historii żydów polskich polin. celem por-
talu jest przywrócenie pamięci o gminach żydowskich, 
które przez wiele wieków istniały w polsce. wirtualny 
sztetl zawiera informacje o blisko 2 tys. miasteczek za-
mieszkiwanych przez żydów, w tym szczegóły na temat 
synagog, cmentarzy oraz innych miejsc bliskich społecz-
ności żydowskiej. w portalu znajdują się opisy miast po-
łożonych na terytorium polski, białorusi, ukrainy, litwy 
i w tych częściach dzisiejszej rosji, które kiedyś należały 
do rzeczypospolitej.

wirtualny sztetl to sieć społecznościowa, tworzona przez 
naukowców, entuzjastów historii, korespondentów i użyt-
kowników. w zasobach tej strony internetowej można 

jak kreatywnie i skutecznie wykorzystywać nowoczesne 
media i technologie? w jaki sposób nowe środki przekazu 
mogą pomóc w efektywnej edukacji w zakresie żydow-
skiego dziedzictwa oraz w docieraniu do odbiorców? jak 
te środki są obecnie wykorzystywane i co można osią-
gnąć w przyszłości? powstało wiele bardzo ciekawych 
projektów, które mogą posłużyć jako przykład dobrych 
praktyk (aplikacje mobilne, platformy multimedialne). na 
przykładzie tych projektów chcielibyśmy odpowiedzieć 
na postawione wyżej pytania.

Michael Peter Edson jest strategiem oraz innowatorem 
w dziedzinie cyfrowej transformacji sektora kulturalnego. 
pracował jako director of web and new media strategy 
w smithsonian institution. obecnie jest wicedyrektorem i kie-
rownikiem działu cyfryzacji united nations live: museum 
for Humanity – nowej, międzynarodowej instytucji. ponadto 
otrzymał tytuł presidential distinguished Fellow od coun-
cil for libraries and information resources. jest członkiem 
rady doradczej projektu Open GLAM w open knowledge 
Foundation, łączącego w sobie funkcje galerii, biblioteki, ar-
chiwum i muzeum. jest ponadto m.in. inicjatorem projektu 
Openlab Workshop, absolwentem Foo camp organizowa-
nego przez o’reilly media, otrzymał też tytuł „tech titan: 
person to watch” magazynu „washingtonian”.

sesja 6

09.06.2016 (czwartek) 10.15–12.45
centrum edukacyjne, sala komputerowa (eng)

nowe media w edukacji dotyczącej 
żydowskiego dziedzictwa

michael peter edson, un live – museum for Humanity
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obecność nowych środków przekazu i technologii na wy-
stawach narracyjnych ostatnio stała się normą. jednak 
zastosowanie multimediów na wystawach i relacja mię-
dzy technologią a zbiorami rodzą wiele pytań. skupiając 
się wyłącznie na instytucjach dziedzictwa żydowskiego, 
chcielibyśmy przyjrzeć się rozlicznym możliwościom i wy-
zwaniom, które wiążą się z wykorzystywaniem multime-
diów w narracjach historycznych. jak nowe technologie 
mogą najskuteczniej wesprzeć eksponat i przekazać opo-
wieść? jak mogą współpracować z obiektem i kolekcją, 
a nie działać przeciwko nim? gdzie zaczyna się ich rola, 
a gdzie kończy? czy można opracować wskazówki do ich 
właściwego stosowania? jak przygotowywać prezenta-
cje multimedialne i narzędzia interaktywne, które będą 
angażujące i trafne, a jednocześnie historycznie warto-
ściowe i poprawne?

Arnaud Dechelle jest francuskim architektem oraz projek-
tantem pracującym w londynie. wykłada na university of 
lincoln w school of architecture and design. w swojej pracy 
naukowej skupia się na problematyce wykorzystania designu 
na potrzeby wystaw i muzeów. do 2011 roku był głównym 
projektantem wystawy stałej muzeum Historii żydów polskich 
polin w ramach współpracy z events communications. za-
łożył studiodiem. pracował dla domu Historii europejskiej 
w brukseli, british museum oraz jewish museum w londy-
nie. posiada dyplom architekta Francuskiego oraz ukończył 
studia podyplomowe z teorii sztuki i architektury. magister 
scenografii, absolwent central saint martins.

znaleźć materiały udostępniane przez instytucje i orga-
nizacje, uniwersytety, fundacje, muzea, władze lokalne 
i stowarzyszenia żydowskie. od 2009 roku stronę od-
wiedziło ponad 5 milionów internautów.

4.
dzielenie się – między gminami i poza nimi

aleksandra janus, centrum cyfrowe projekt: polska

laurajane smith w publikacji The Uses of Heritage mówi, 
że nie ma czegoś takiego jak dziedzictwo. dziedzictwo 
jest raczej rodzajem dyskursu, konstrukcją oraz sposo-
bem na dzielenie się tym, co ważne dla danej społecz-
ności. muzea oraz instytucje kultury odgrywają ważną 
rolę, udzielając głosu społecznościom i przedstawiając 
ich losy. w przypadku dziedzictwa żydowskiego wspólne 
historie, wspomnienia i przedmioty łączą wiele lokalnych, 
narodowych i transnarodowych społeczności. wdraża-
nie otwartych modeli dzielenia się zasobami dziedzictwa 
wydaje się potężnym narzędziem, umożliwiającym zaan-
gażowanie różnych społeczności w tworzenie znaczeń, 
wspieranie kreatywności i edukacji.

podczas prezentacji chciałabym poruszyć te zagadnie-
nia i spróbować odpowiedzieć na kilka istotnych pytań: 
jak zaprojektować inkluzyjny i efektywny mechanizm, 
który sprzyja wdrażaniu modelu otwartego? jak budo-
wać nastawienie i motywację? co zrobić, aby proces był 
zrównoważony? jak pracować na rzecz uczestnictwa spo-
łeczności, używając technologii cyfrowych i modeli opar-
tych na współpracy i dzieleniu się wiedzą oraz zasobami?

5. 
ku konceptualizacji crowdsourcingu 

dziedzictwa żydowskiego
jack gottlieb, world jewish Heritage Foundation

do niedawna dziedzictwo żydowskie było chronione 
w muzeach i bibliotekach. ostatnimi czasy jesteśmy 
świadkami procesu prezentowania dziedzictwa żydów 
szerszemu gronu odbiorców. przedstawiane są nowe 
punkty widzenia, podkreślane różne aspekty kultury, np. 
jedzenie, muzyka, etniczność. to zaangażowanie i zain-
teresowanie znajduje wyraz w nowych mediach. ludzie 
intensywnie korzystają z mediów cyfrowych, co widoczne 
jest na przykładach instagrama, Facebooka czy twittera, 
gdzie strony i wydarzenia związane z dziedzictwem kul-
turowym są hashtagowane lub geotagowane w ramach 
promocji (np. #jewishVenice). użytkownicy serwisów ta-
kich jak share your journey (własność pbs) czy wjH-
pedia mogą podzielić się własnymi historiami czy zostać 
kuratorami określonych stron lub wydarzeń, które wzbu-
dzają ich szczególne zainteresowanie. nowe pojęcie „ku-
ratorstwa cyfrowego” umożliwia pojedynczym osobom 
tworzenie „wystaw cyfrowych” czy nadzór nad różnymi 
wątkami o tematyce dziedzictwa kulturowego (np. et-
niczne jedzenie czy muzyka). przykładowo: aby stworzyć 
e-booka w bibliotece wjH, wystarczy jedna osoba. dzięki 
tym narzędziom powstają nowe szanse edukacyjne. wy-
zwaniem jest integracja istniejących tradycyjnych struk-
tur z nowym cyfrowym światem, a przez to – stworzenie 
wspólnej, zrównoważonej idei, której celem jest ochrona 
dziedzictwa żydowskiego.

sesja 7

09.06.2016 (czwartek) 10.15–12.45
centrum edukacyjne, sala 2 (eng)

medium, obiekt, opowieŚć. zastosowanie 
multimediów na wystawacH narracyjnycH

arnaud dechelle, school of architecture and design, university of lincoln 
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wyświetlacz pokazuje artefakty i archiwa, które znajdują 
się w zbiorach HmH. dodatkowo w narrację wplecione są 
cytaty z relacji ocalałych, co nadaje osobisty charakter 
opowieści i pozwala na prezentację ponad 280 wywiadów 
z muzealnych zbiorów. na samym początku, od 27 stycznia 
2016 roku, ta multimedialna wystawa przedstawiała losy 
27 gmin i 63 ocalałych. baza danych, z którą turyści mogą 
się zapoznać, jest cały czas rozbudowywana.

4.
miejsca pamięci – rekonstrukcja wirtualna jako sposób 

na opowieść o utraconym dziedzictwie żydów
rafał szrajber, instytut technologii informacyjnej, 

politechnika łódzka

komputerowo wspomagane wizualizacja i rekonstrukcja 
wirtualna są dziś wykorzystywane w wielu dziedzinach. 
techniki te pomagają m.in. w badaniach nad dziedzic-
twem kulturowym, a także umożliwiają jego odbudowę, 
popularyzację i ochronę. w prezentacji przedstawię dzie-
dzictwo jako proces, w którym ważną rolę odgrywają 
nowe media. na wybranych przykładach zaprezentuję 
wytyczne karty londyńskiej, dotyczące wykorzystania 
komputerowo wspomaganej wizualizacji w badaniach 
i popularyzacji dziedzictwa kulturowego. poruszę także 
temat intelektualnej spójności zastosowanych metod 
oraz uzyskanych rezultatów.

pragnę przedstawić ideę równowagi informacyjnej 
w kontekście popularyzacji utraconego dziedzictwa 
kulturowego oraz metody jego odzyskiwania. podczas 
rekonstrukcji nieistniejących obiektów należy brać pod 
uwagę wszystkie elementy opisujące obszar odtwo-
rzony wirtualnie. wirtualna rekonstrukcja może przywo-
łać ważne części istniejącej niegdyś przestrzeni, podczas 
gdy wykorzystanie silnika gry ma potencjał tworzenia 
opowieści o utraconym dziedzictwie żydów.

5. 
między podróżą a uchodźstwem. o wystawie petera 

Forgácsa Eksodus przez Dunaj
kamil lipiński, uniwersytet adama mickiewicza 

w poznaniu

w prezentacji omówiona zostanie wizja podróży archi-
walno-dokumentalnej, zaprezentowanej na wystawie 
w instytucie getty’ego przez petera Forgácsa i grupę 
labirynth. nadano jej formę opowieści stworzonej na 
podstawie odnalezionych materiałów, przekształconej 
w instalację interaktywną. materiał archiwalny z lat 30. 
przedstawia rejs statkiem żydowskich uchodźców ze sło-
wacji do palestyny. podróż powrotna w 1940 roku została 
tutaj ukazana w kategoriach hieroglificznej analizy doku-
mentacji historycznej. widz zachęcany jest do wzięcia 
udziału w tym szeroko zakrojonym przedsięwzięciu. kwe-
stionując paradygmat dialogu interaktywnego, widoku 
panoramicznego i zmysłu dotyku, autor bada zestawie-
nia przeplatających się narracji historycznych. w świetle 
materiałów hieroglificznych, które zbiegają się na wielu 
płaszczyznach, innowacyjna podróż przenosząca zapo-
mnianą dokumentację historyczną do teraźniejszości 
może zostać odczytana z nowej perspektywy.

prezentacje

1.
edukacja o Holokauście w przestrzeni muzealnej 

z perspektywy izraelskiej
madene shachar, ghetto Fighters’ House museum/yad 

layeled children’s memorial museum

muzea Holokaustu stały się ważnymi miejscami kulty-
wowania pamięci o szoa. w izraelu są integralną czę-
ścią pamięci narodowej. ministerstwo edukacji zaleca 
ich odwiedzanie w ramach uzupełniania programu na-
uczania, który obejmuje wiedzę o Holokauście. pierw-
sze muzeum dla dzieci, yad layeled, zostało otwarte 20 
lat temu w izraelu. edukacyjna filozofia i praktyka w yad 
layeled pozwala zdobywać wiedzę na temat Holokaustu 
w środowisku muzealnym. instalacje multimedialne, w tym 
świadectwa audiowizualne, są integralną częścią muzeal-
nego doświadczenia. wszystkie strategie pedagogiczne 
zachęcają odwiedzającego, aby stał się on świadkiem 
(„z drugiej ręki”) losów dzieci, które są bohaterami tej 
wystawy. podczas prezentacji przeanalizuję edukacyjne 
założenia muzeum yad layeled oraz sposoby wykorzy-
stania różnych mediów jako narzędzi pedagogicznych, 
wzbudzających wśród młodych odwiedzających empatię, 
a zarazem budujących osobistą i zbiorową pamięć o Ho-
lokauście. poruszę lokalne i uniwersalne aspekty edukacji 
o Holokauście w przestrzeni muzealnej oraz zagadnienie 
ich autentyczności.

2.
jewish monument. internetowe i interaktywne miejsce 

pamięci w amsterdamie
anat Harel, jewish cultural Quarter w amsterdamie

w kwietniu 2016 roku jewish cultural Quarter w amster-
damie zaprezentowała nowe internetowe miejsce pamięci 
poświęcone ofiarom szoa deportowanym z Holandii – 
www.jewishmonument.nl. nowa strona jest rezultatem 
projektu, w którym dwie istniejące witryny i bazy danych, 
kolejno z lat 2006 i 2010, zostały przeniesione i połą-
czone w jedną całość. zastosowano nowy model danych, 
uwzględniono nowe metody zaangażowania użytkowni-
ków, strona zyskała nowy layout. witryna ta jest rzeczy-
wistym miejscem pamięci. zmiana jej koloru zależy od 
liczby wizyt użytkowników. w interaktywny sposób prze-
kazuje znaczenie szoa i je podkreśla. odnowiony jewish 
monument znajdzie swój fizyczny dom w national Holo-
caust museum, które zostanie otwarte w amsterdamie 
w maju 2016 roku. 

3.
Holocaust museum Houston. interaktywne centrum 

edukacji o gminach unicestwionych
rebecca taylor, Holocaust museum Houston

zbocze poświęcone pamięci gmin unicestwionych, które 
znajduje się przed Holocaust museum Houston (HmH) 
w teksasie, służy upamiętnieniu ponad 340 gmin ży-
dowskich, które przestały istnieć w wyniku zagłady. mul-
timedialny odpowiednik zbocza – wystawa Destroyed 
Communities – zachęca odwiedzających do zapoznania 
się z losami poszczególnych gmin. wystawa obejmuje foto-
grafie ilustrujące życie żydów przed Holokaustem i historie 
ocalałych, którzy po drugiej wojnie światowej osiedlili się 
w Houston. wystawę można obejrzeć na 55-calowym ekra-
nie dotykowym wewnątrz biblioteki HmH. interaktywny 
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pamięć kulturową można rozumieć jako proces, który 
opiera się na kulturowo ukształtowanych, wspólnych spo-
sobach doświadczania, rozumienia i wyrażania przeszłości 
oraz radzenia sobie z nią. wszelkie rozważania dotyczące 
przeszłości mają miejsce w teraźniejszości i wpływają na 
przyszłość. jak pamięć kulturowa jest rozumiana i trak-
towana w różnych projektach edukacyjnych? jakie me-
todologie, koncepcje i zasady obowiązują w projektach 
poświęconych pamięci kulturowej związanej z historią 
żydów i z Holokaustem? jaki potencjał kryją w sobie 
przedmioty, ilustracje, muzyka, teatr i inne kreatywne 
rozwiązania lub koncepcje? celem tej sesji jest przed-
stawienie najciekawszych metod i projektów opartych na 
kreatywnym podejściu do pamięci kulturowej i edukacji, 
zarówno w klasie szkolnej, jak i poza nią.

Dr Maria Fritsche jest profesor nadzwyczajną w department 
of Historical studies w norwegian university for science and 
technology w trondheim. zajmuje się przede wszystkim ba-
daniem historii filmu oraz społecznej i kulturowej historii na-
zistowskich niemiec i powojennej europy. interesuje ją także 
pojęcie męskości i płci. uczestniczyła w oddolnej inicjaty-
wie wiedeńczyków dążących do odtworzenia losów żydów 
z ich okolicy: birgit johler, maria Fritsche (eds), 1938 Ad-
resse Servitengasse. Eine Nachbarschaft auf Spurensuche. 
Mandelbaum.

6.
wirtualne wystawy o pomocy żydom w czasie drugiej 

wojny światowej
klara jackl, muzeum Historii żydów polskich polin

jak opowiedzieć dramatyczną i wzruszającą historię  
w formie, która będzie stosowna, a zarazem na tyle atrak-
cyjna, aby przyciągnąć uwagę ludzi żyjących w erze 
internetu? niełatwo zachować równowagę między tre-
ściami historycznymi, prostotą i atrakcyjnością przekazu. 
muzeum Historii żydów polskich polin zebrało wiele 
świadectw ustnych, dokumentów i plików cyfrowych opi-
sujących przypadki udzielania przez polaków pomocy 
żydom w czasie drugiej wojny światowej. zbiory zostały 
umieszczone na stronie www.righteous.pl. szybko oka-
zało się jednak, że należy zastosować więcej nowocze-
snych technologii, aby dotrzeć do internautów, którzy 
chcą odwiedzić stronę. chcielibyśmy przytoczyć te hi-
storie w sposób jak najbardziej przystępny. wierzymy, że 
tworząc serię wystaw wirtualnych opartych na naszych 
zbiorach, udowadniamy, że narracja historyczna może być 
wciągająca. dzięki nowoczesnemu i oryginalnemu pro-
jektowi cyfrowemu ekspozycji, prostej formie, atrakcyj-
nym materiałom wizualnym i krótkim opisom stworzyliśmy 
interaktywne narzędzie, które umożliwia opowiedze-
nie historii oraz nawiązanie dialogu w nowy sposób. 
jedna z wystaw – Właściwy adres – opowiada o losach 
żydów ukrywających się w okupowanej warszawie:  
www.sprawiedliwi.org.pl/wystawa/dobry-adres.

sesja 8

09.06.2016 (czwartek) 10.15–12.45
sala konFerencyjna b (eng)

kreatywnoŚć a pamięć kulturowa 
i edukacja

dr maria Fritsche, department of Historical studies, 
norwegian university of science and technology
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czytając tę sztukę, uczniowie aktywnie kultywują pamięć 
o ocalałych. odgrywane role „pochłaniają” ich, w kon-
sekwencji czego zaczynają oni poszukiwać wiadomości 
na temat Holokaustu w ramach tradycyjnego programu 
nauczania. oprócz tego w uczniach rozwija się poczucie 
odpowiedzialności za zachowanie pamięci o ocalałych.

w trakcie prezentacji przewidziana jest dyskusja na 
temat rezultatów nauczania. zachętą do niej będą przy-
toczone relacje uczniów. opisują oni swój udział w sztuce 
jako „przełomowy” i wyjaśniają, jak będą „przypominać 
światu” o ocalałych i ich losach. podczas naszej prezen-
tacji powiemy także o tym, jak niniejszy projekt łączy się 
z innymi przedsięwzięciami, np. rewitalizacją i ochroną 
cmentarzy oraz innych miejsc związanych z kulturą żydów 
w polsce. Fundacja aktywnie wspiera takie projekty.

4. 
żydowska ulica w polsce

shlomit steiner, yad Vashem

celem niniejszej prezentacji jest przedstawienie aktywno-
ści edukacyjnej, którą od 14 lat prowadzimy w międzyna-
rodowej international school for Holocaust studies yad 
Vashem z myślą o różnych typach odbiorców z całego 
świata. pierwotnym założeniem tej mobilnej placówki było 
przygotowywanie izraelskich licealistów do podróży do 
polski. zapoznawali się oni ze światem tętniącym życiem, 
który zniknął w czasie Holokaustu. materiał został prze-
tłumaczony na język polski i można go znaleźć na stro-
nie: www.yadvashem.org/yv/en/education/languages/
polish/lesson_plans/polish_jews.asp.

opowiemy o zasobach ukazujących różnorodność ulicy 
żydowskiej w przedwojennej polsce, podkreślając barwny 
krajobraz życia codziennego. co więcej, zwrócimy uwagę 
na aspekty metodyczne oraz liczne, łączące się ze sobą 

materiały źródłowe. postawimy też pytania: jak poruszać 
kwestie mitów i stereotypów? jakie pomoce wizualne 
możemy zastosować, aby przybliżyć tę utraconą kulturę? 
jak ożywić nieobecność? jak nadać głos, barwę i treść 
ludziom, którzy zostali utrwaleni w czerni i bieli?

5. 
architektura pamięci w dawnych sztetlach  

w europie wschodniej
natalia romik, ucl bartlett school of architecture

podczas niniejszej konferencji chciałabym opowiedzieć 
o moim wieloletnim zainteresowaniu praktykami architek-
tonicznymi i artystycznymi związanymi z zagadnieniem 
miejskiej pustki i architektury widmowej. tematem mojej 
rozprawy doktorskiej są sztetle – miasteczka w europie 
Środkowo-wschodniej, przed wojną zamieszkiwane głów-
nie przez żydów, dziś przez społeczności nieżydowskie. 
nadrzędnym celem mojej pracy jest utworzenie bądź 
„odkopanie” (poprzez design i artystyczną interwencję) 
pamięci o dawnych architektonicznych funkcjach szte-
tli. w tym celu opracowałam metodę, która łączy studia 
urbanistyczne, historyczne i socjologiczne na temat by-
łych miasteczek żydowskich z praktycznym (architekto-
nicznym i artystycznym) eksperymentem na opuszczonej 
architekturze, pozostałej po wymordowanej społeczności. 
chciałabym sformułować metodę projektową, która od-
powie na złożoność, z jaką mierzą się architekci usiłujący 
sprostać problemom miejskiej pustki. będę mówić o tych 
problemach, odnosząc się do kilku moich projektów oraz 
analizując ich implikacje dla teorii i praktyki projektowania 
obiektów architektonicznych. przeanalizuję jad – eks-
perymentalną platformę do projektowania przestrzeni 
miejskich w gminach – oraz signboard, cloud i noma-
dic shtetl archive – jako architektoniczne projekty, które 
umożliwiają poetyckie zestawienie problemów bieżącego 
użytkowania architektury z pytaniami o jej przeszłość.

prezentacje

1. 
narracje w czasie i przestrzeni. spacer śladami historii 

regionu i transliteracja – iwalk
andrea szonyi, zachor Foundation for social 

remembrance i usc shoah Foundation 
marin smok, usc shoah Foundation

spacery dotyczące historii regionu jako programy edu-
kacyjne wzbogacają nauczanie na temat dziedzictwa ży-
dowskiego o kontekst przestrzenny. służą przywracaniu 
pamięci historycznej w konkretnych przestrzeniach całej 
europy. zwiedzanie wraz z uczniami pobliskich miejsc 
dosłownie i w przenośni ożywia przeszłość i dziedzictwo 
żydów. w wystąpieniu przedstawimy ideę iwalks – uni-
katowego spaceru śladami historii regionu – jako nowej 
metody nauczania o historii oraz żydowskim dziedzic-
twie. prezentacja skupi się na podejściu pedagogicznym 
i rezultatach nauczania. iwalks to nic innego, jak wizyty 
w autentycznych miejscach, połączone z oglądaniem 
świadectw wideo z Visual History archive usc shoah 
Foundation. program nadaje osobisty charakter żydow-
skiej przeszłości związanej z określonym terenem. nie 
tylko czerpie z rozwoju technologii mobilnych (tablety, 
smartfony czy inne urządzenia), ale też przenosi świa-
dectwo – podstawowy materiał źródłowy – w lokalny 
kontekst miejski. dzięki spacerowi po miejscach żydow-
skiego dziedzictwa głównym elementem, który wypełnia 
przestrzeń lub ułatwia jej zrozumienie, staje się osobista 
historia. przyczynia się do rozwoju myślenia o złożonych, 
wielowarstwowych problemach. Świadectwa pomagają 
uczniom zbudować ich własną „subiektywną mapę” prze-
strzeni oraz historii.

2. 
zabytki a mądrość. edukacja w miejscach  

namacalnego dziedzictwa
dr susanne urban, schum-association speyer, 

worms, mainz

o żydowskim dziedzictwie w byłych miastach shum 
(spira, wormacja i moguncja) świadczą zabytki i erudy-
cja rabinistyczna. to trójmiasto przechodzi procedurę 
rejestracji na liście światowego dziedzictwa unesco. 
ekspozycje w muzeach opierają się głównie na przykła-
dach obiektów rytualnych i macew. rodzą się pytania: jak 
przekuć np. mądrość rasziego, liturgiczną pijut czy istotę 
machzora z wormacji z Xiii wieku w żywą pamięć o kul-
turze? jakimi kreatywnymi metodami wydobyć poten-
cjał nauki o dziedzictwie żydów i wzbogacić ją o wiedzę 
o zabytkach? w trakcie sesji omówię koncepcje związane 
z tym tematem. opiszę potencjał warsztatów muzycz-
nych, kursu pisania kreatywnego oraz dyskusji o filozofii 
rasziego i innych uczonych, dotyczącej np. kobiet i nie-
wolnictwa. omówię rolę zabytków w kreowaniu pamięci 
żydowskiej. przedstawię także założenia przyszłego pro-
jektu wideo Co ShUM znaczy dla mnie? dla uczniów.

3. 
Foundation for Holocaust education.  
ochrona pamięci kulturowej a teatr

avi mizrachi, Foundation for Holocaust education

sztuka kelly d. brock Kto zwrócił mi duszę powstała na 
podstawie jej rozmów z ocalałymi, przeprowadzonych 
w 2008 roku. co istotne, rozmówcami były osoby, które 
do tej pory niechętnie zgadzały się na udzielenie wy-
wiadu. mówi się, że „dzięki tej sztuce głosy ocalałych 
będą wybrzmiewać wiecznie”. dzieło zostało przetłu-
maczone na kilka języków. było też wystawiane przez 
teatry szkolne w stanach zjednoczonych, polsce i belgii. 
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prezentacje

1.
pamięć, edukacja, współistnienie – metody krzewienia 

kultury Fundacji pogranicze
weronika czyżewska-poncyljusz, Fundacja pogranicze

od 1990 roku Fundacja pogranicze stara się wskrzeszać, 
kreować i dowartościować etos współistnienia ludzi bez 
względu na różnice kulturowe, etniczne, pokoleniowe 
i światopoglądowe. ogólnym celem inicjatyw podejmo-
wanych przez fundację jest kształtowanie nowej postawy 
obywatelskiej. z jednej strony ma być ona oparta na po-
szanowaniu i znajomości lokalnej tradycji oraz historii, 
„małej ojczyzny”, z drugiej zaś powinna sprzyjać spo-
łeczeństwu otwartemu i pielęgnowaniu różnorodności. 
ważnymi elementami pracy fundacji są odkrywanie i od-
budowa pozostałych skrawków życia i dziedzictwa żydów 
w sejnach. przed drugą wojną światową żydzi stanowili tu 
ponad 30 procent wszystkich mieszkańców. poprzez pro-
gramy edukacyjne i artystyczne fundacja stara się chro-
nić bogate dziedzictwo żydów wschodnioeuropejskich 
i kultywować pamięć o ich tragedii. dzięki prowadzonym 
w sejnach warsztatom muzycznym powstał zespół kle-
zmer band, który koncertuje w odnowionej synagodze 
białej. twórczość zespołu wpisuje się w szerszą inicjatywę 
ponownego nawiązania stosunków między potomkami 
żydów wschodnioeuropejskich a lokalną młodzieżą.

2.
współpraca jewish (litvak) community of lithuania ze 

społecznościami lokalnymi  
na rzecz ochrony dziedzictwa

martynas užpelkis, jewish (litvak) community of 
lithuania

w trakcie prezentacji poruszona zostanie kwestia współ-
pracy jewish (litvak) community of lithuania (jcl) 
ze społecznościami lokalnymi na rzecz ochrony dziedzic-
twa żydów. prezentacja rozpocznie się od zestawienia sta-
tystyk opisujących wielkość żydowskiej populacji przed 
drugą wojną światową i współcześnie z liczbą obiektów 
dziedzictwa litewskich żydów. skala zadań związanych 
z konserwacją tego dziedzictwa przekracza możliwości 
takiej organizacji jak jcl. stąd niezwykle istotne jest za-
angażowanie społeczności lokalnych oraz innych intere-
sariuszy. w dalszej części wystąpienia zaprezentowane 
zostaną mniej lub bardziej fortunne przypadki współpracy 
jcl ze społecznościami lokalnymi oraz wnioski na temat 
czynników sprzyjających sukcesowi.

3.
rozświetlając widoczne. zaangażowanie społeczne 

a eksploracja przestrzeni żydowskiej 
w mediaş w rumunii

julie dawson, leo baeck institute/archiwa żydowskie 
i synagoga w mediaş

trudno przeoczyć kompleks w mediaş, położony przy 
średniowiecznym murze obronnym, kilka metrów od 
dworca autobusowego i kolejowego, a składający się 
z synagogi, dziedzińca-ogrodu oraz dawnego domu ra-
binów. niemniej jednak przez wiele lat budynki te były 
zabite deskami – niedostępne dla lokalnej społeczności, 
znikały z pamięci zbiorowej. sytuacja zmieniła się na po-
czątku 2014 roku, kiedy to rozpoczął się projekt ratowania 

„lokalna społeczność” – czyli kto? jakie są aspekty pracy 
z lokalnymi społecznościami? jaki rodzaj relacji (pomię-
dzy którymi uczestnikami) należy wziąć pod uwagę pod-
czas pracy z żydowskim dziedzictwem kulturowym? do 
kogo i z jakiej przyczyny są adresowane projekty doty-
czące żydowskiej historii i pamięci? jakie kwestie spo-
łeczne poruszają realizatorzy projektów i jakie przeszkody 
napotykają; jaki wpływ (planowany lub nie) wywierają ich 
projekty? jaka jest sprawczość lokalnych społeczności 
i w jaki sposób uczestniczą one w inicjatywach związa-
nych z żydowskim dziedzictwem?

Emil Majuk urodził się w 1978 roku. jest politologiem i kul-
turoznawcą. zawodowo związany z ośrodkiem brama 
grodzka – teatr nn w lublinie. koordynator projektu Shtetl 
Routes. Ślady żydowskiego dziedzictwa kulturowego w tury-
styce transgranicznej. Polska, Białoruś, Ukraina. prezes sto-
warzyszenia panorama kultur. redaktor publikacji: Skrawki 
pamięci. Wielokulturowa przeszłość społeczności wojsławic-
kiej; Praca z trudną pamięcią w lokalnych społecznościach. 
Polsko-ukraińska wymiana doświadczeń; Ślady obecności ży-
dowskiej w regionie Lublina. kurator sekcji Dziedzictwo kultu-
rowe na kongresie inicjatyw europy wschodniej (2014, 2015).
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dzieje stosunków diaspor żydowskich ze społecznościami, 
wśród których żyli żydzi, uczą akceptacji i współżycia 
w różnorodności, czy raczej może stanowią obciążenie 
ksenofobiczną przeszłością i strachem przed innym? 
jak przeciwdziałanie antysemityzmowi łączy się z kwe-
stiami dotyczącymi innych mniejszości? czy istnieją ja-
kieś ograniczenia w posługiwaniu się przykładem żydów 
w związku z tym zagadnieniem? w jaki sposób działania 
edukacyjne w zakresie antysemityzmu wiążą się z aktu-
alnymi problemami i konfliktami społecznymi? jakie ro-
dzaje projektów i inicjatyw są podejmowane w europie, 
do kogo są adresowane i czy wywierają jakiś wpływ?

Yury Boychenko – dyplomata i prawnik specjalizujący się 
w prawie międzynarodowym. jest szefem wydziału anty-
dyskryminacyjnego w biurze wysokiego komisarza naro-
dów zjednoczonych do spraw praw człowieka w genewie. 
pełnił też funkcję sekretarza stałej misji Federacji rosyjskiej 
w siedzibie onz. współpracował również z innymi organiza-
cjami międzynarodowymi w genewie. członek komisji onz 
do spraw praw człowieka w latach 1992–2002 oraz grupy 
roboczej tworzącej projekt deklaracji onz o prawach lud-
ności rdzennej (1995–2002). aktywnie uczestniczy w dzia-
łaniach FiFa przeciwko rasizmowi. autor wielu artykułów 
na temat prawa międzynarodowego i praw człowieka, w tym 
praw ludności rdzennej.

i katalogowania archiwów lokalnej gminy, odkrytych 
w babińcu synagogi. oprócz prac związanych z archi-
wizacją organizowano różne wydarzenia – od sprzątania 
ogrodu przez wolontariuszy po obchody świąt żydow-
skich, w których uczestniczyli miejscowi oraz turyści. 
w niniejszej prezentacji analizuję, jak drobna inicjatywa 
ze skromnym budżetem i nieliczną kadrą może przyczy-
nić się do „otwarcia” przestrzeni żydowskich dla społecz-
ności lokalnej. opiszę osiągnięcia z ostatnich dwóch lat 
i przedstawię dwa nowe projekty, których założeniem 
jest angażowanie publiczności do działań przez łączenie 
ochrony dziedzictwa żydowskiego, aktywności społecz-
nej oraz interwencji artystycznych.

4.
wspieranie lokalnych liderów zmian w programie 

liderzy dialogu
zuzanna radzik, Fundacja Forum dialogu

Ślady dziedzictwa żydów są widoczne w całej polsce. 
członkowie społeczności lokalnych często biorą na sie-
bie obowiązek ochrony tych historycznych pozostałości 
oraz edukowania o żydowskiej przeszłości danego mia-
sta czy wsi. czasami lokalni aktywiści podejmują się np. 
ochrony żydowskiego cmentarza czy domu modlitwy. 
nierzadko działają w pojedynkę, z małym lub żadnym 
wsparciem instytucji lokalnych. mało tego, muszą spro-
stać wielu wyzwaniom o charakterze biurokratycznym, 
finansowym i społecznym. uczą się sztuki negocjacji, po-
znają świat władzy i interesów, walczą ze stereotypami 
i wyjaśniają, dlaczego ich projekty są istotne dla ich spo-
łeczności lokalnych. w 2013 roku Fundacja Forum dialogu 
zainaugurowała program Liderzy Dialogu, który jedno-
czy aktywistów pracujących u podstaw, udostępniając im 
forum, na którym mogą poszerzać swoją wiedzę i umie-
jętności przywódcze oraz wymieniać się dobrymi prak-
tykami. organizujemy coroczne konferencje, na których 

aktywiści się spotykają, słuchają wykładów ekspertów 
oraz dyskutują na temat swoich planów i projektów.

5.
praca z ocalałymi z drohobycza i borysławia nad ich 

unikatową kulturą i pamięcią
daniela mavor, organization of drohobycz, boryslaw 

and Vicinity survivors and descendants

nasza organizacja została założona przez ocalałe ofiary 
Holokaustu z drohobycza i borysławia jako forum pamięci 
o ich pomordowanych rodzinach. od 2011 roku współpra-
cujemy z ocalałymi z Holokaustu oraz ich rodzinami, aby 
upamiętnić ich losy i dziedzictwo żydowskich przedsię-
biorców oraz pracowników sektora naftowego. nagrano 
45 wywiadów z ocalałymi. w trakcie rozmów podzielili 
się oni swoimi opowieściami na temat historii i tradycji 
rodzinnego biznesu, legendami i piosenkami oraz wspo-
mnieniami o wydarzeniach z okresu Holokaustu.

efektem szeroko rozpropagowanego programu kolekcjo-
nowania książek, artefaktów i dokumentów było zgroma-
dzenie 117 zbiorów rodzinnych, w tym rzadkich patentów 
technologii i metod związanych z przemysłem naftowym, 
rysunków autorstwa brunona schulza i modeli bunkrów 
oraz kryjówek.

nagrania i fotografie odnalezionych obiektów umieścili-
śmy na naszej stronie internetowej. dodaliśmy wyszuki-
warkę, która pozwala użytkownikom na przeszukiwanie 
obszernej bazy danych. podczas prezentacji przedsta-
wimy zastosowane przez nas metody archiwizacji i udo-
stępniania zbiorów.
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progresywistów i staram się ukazać analogie do współ-
czesności, zwłaszcza w kontekście rasizmu. w swojej pre-
zentacji opowiem, jak te wycieczki przyczyniają się do 
krzewienia pamięci o diasporze żydowskiej w londynie 
i jak praca związana z dziedzictwem wpływa na zaanga-
żowanie żydów w życie wielokulturowego londynu oraz 
postrzeganie żydów przez pozostałych mieszkańców/
imigrantów.

4.
żydowska muzyka na festiwalach jako metoda 

budowania społeczeństwa „różnorodnego kulturowo”
jessica roda, concordia university

konflikt izraelsko-palestyński w znacznym stopniu skom-
plikował stosunki międzyreligijne i międzyetniczne na 
całym świecie. różne kraje prowadzą politykę zachęca-
jącą sektor kultury do wspierania dialogu międzykulturo-
wego i łagodzenia napięć między społecznościami. kilka 
festiwali skierowanych do szerszej publiczności, zestawia-
jących projekty muzyczne ze świata żydów, chrześcijan 
i muzułmanów, uznaje się dziś za przestrzenie łagodzenia 
napięć społecznych, religijnych i etnicznych. wydarzenia 
te służą kreowaniu dyskursu „wspólnego życia”, różno-
rodności kulturowej oraz interkulturowości, a przedsta-
wienia żydowskie, zwłaszcza sefardyjskie, zajmują w nich 
miejsce szczególne. można zadać kilka pytań na temat 
narzędzi stosowanych przez organizatorów i artystów. jak 
„wystawianie interkulturowości”, a zwłaszcza „sefardyj-
skości”, jest konstruowane i realizowane przez muzykę 
i występy? jakie znaczenie dla społeczeństw, które defi-
niują siebie jako świeckie, ma prezentowanie w przestrze-
niach publicznych repertuarów o tematyce religijnej? jak 
takie wydarzenia wpływają na jednostki i społeczności, 
które doświadczyły antysemityzmu bądź ksenofobii? aby 
zbadać rolę i znaczenie tożsamości żydowskiej na scenie 
w doświadczeniu międzyetnicznym i międzyreligijnym, 

skupię się na analizie imprezy Festival de musique sacrée 
de paris. omówię opracowane przez organizatorów, inwe-
storów i wykonawców strategie społeczne i artystyczne, 
które służą kreowaniu doświadczenia różnorodności kul-
turowej i walce z uprzedzeniami.

5.
obrazy pamięci „wysiedlonej” bądź pamięć 

o wysiedlonych. przedstawianie grobów i macew 
w sztuce współczesnej

tehila sade, ben gurion university of the negev

w niniejszym wystąpieniu omówię aspekty pamięci i wy-
siedlenia, odwołując się do prac współczesnych, które 
przedstawiają groby i macewy. opowiem również, jak 
takie prace stymulują przemyślenia na temat pustki, wy-
siedlenia, traumy oraz wypartej pamięci. kwestie te prze-
dyskutuję na przykładzie dwóch projektów. pierwszy, 
Macewy codziennego użytku, autorstwa polskiego arty-
sty łukasza baksika, dokumentuje macewy, które zostały 
zrabowane z żydowskich cmentarzy w polsce i użyte do 
innych celów. drugi to seria fotografii grobów muzułmań-
skich wykonanych w akce przez izraelskiego artystę sim-
chę shirmana. pomimo braku wizualnego czy formalnego 
podobieństwa między tymi dwoma projektami można 
dostrzec pewne powiązania. obydwa projekty odnoszą 
się do grobu jako miejsca pamięci. owa pamięć przenika 
do wspólnej świadomości współczesnych zjawisk, takich 
jak migracje, diaspora czy narodowość. artyści nie tylko 
odnoszą się do sposobów budowania pamięci, polityki 
tożsamościowej i wiedzy historycznej za pośrednictwem 
sztuki współczesnej, lecz także porzucają dekonstrukcję 
przeszłych narracji na rzecz opracowywania politycznych 
oraz ideologicznych alternatyw.
 

prezentacje

1.
Bagel Shop. mieszanka tolerancji, nostalgii 

i kreatywności
dovilė rukaitė, jewish (litvak) community of lithuania 

Bagel Shop to kampania społeczna, mająca na celu pro-
mowanie idei tolerancji i przeciwdziałanie antysemity-
zmowi oraz innym formom nienawiści w społeczeństwie 
litewskim. jest to inicjatywa trwająca nieprzerwanie od 
2013 roku, a zainicjowana przez zarząd i wolontariuszy 
jewish (litvak) community of lithuania. organizatorzy 
Bagel Shop mają w planach podjęcie międzynarodowej 
współpracy z ekspertami, a jej celem ma być analiza glo-
balnej kampanii przeciwko antysemityzmowi. kampania 
Bagel Shop upowszechnia wiedzę o żydowskim wkładzie 
w historię i kulturę litwy. sprzyja dialogowi między róż-
nymi grupami etnicznymi i aktywizuje młodych żydów 
oraz innych obywateli litwy, a tym samym podejmuje 
próbę rewizji wspólnej historii oraz budowania wspól-
nej przyszłości. szeroko wykorzystuje w tym celu także 
media społecznościowe. w jej ramach organizowane są 
m.in. wydarzenia regionalne, popularyzujące tradycję 
i kulturę żydowską, spotkania przy okrągłym stole na 
rzecz dialogu. w lutym 2016 roku pod patronatem Bagel 
Shop powstała kawiarnia z koszernym jedzeniem w wil-
nie, a otwarcie tego miejsca przyciągnęło licznych gości.

2.
muzeum kontra stereotypy

małgorzata waszczuk, muzeum Historii żydów 
polskich polin

czy muzeum Historii żydów polskich polin to odpowied-
nie miejsce na rozmowę o sytuacji różnych mniejszości? 
jak muzeum historyczne może podejmować dyskusję 

na współczesne tematy bez nadmiernego uogólniania? 
czy muzeum powinno skłaniać do stawiania pytań o ste-
reotypy dotyczące lgbtQa? jak poruszać problem is-
lamofobii i mowy nienawiści przeciwko uchodźcom? 
chciałabym wspomnieć o tych zagadnieniach, aby przed-
stawić kilka dylematów związanych z projektem anty-
dyskryminacyjnym dla dorosłych, który muzeum polin 
prowadzi od 2013 roku. podstawowym założeniem pro-
jektu jest przyjrzenie się podziałom „my kontra obcy”, 
mechanizmom powstawania stereotypów oraz różnym 
formom przemocy. warsztaty, dyskusje, spotkania i wy-
kłady dają szansę zapoznania się z szerszym kontekstem 
wszechobecnych uprzedzeń i stereotypów, w tym postaw 
antysemickich i ksenofobicznych.

3. 
Śladami imigrantów w londyńskiej dzielnicy east end

david rosenberg, east end walks

od setek lat londyński east end jest domem imigrantów. 
w latach 1881–1905 przybyło tu m.in. 150 tysięcy żydów 
z europy wschodniej. dzisiaj żydzi stanowią mniejszość, 
a wśród miejscowej ludności zdecydowanie łatwiej spo-
tkać muzułmanów. walka klasy robotniczej o lepsze jutro 
w londynie rozpoczęła się właśnie tutaj. od lat 80. XiX 
wieku do lat 30. XX wieku żydzi tworzyli związki zawo-
dowe, spierali się z zarządcami slumsów, prowadzili kam-
panie na rzecz opieki zdrowotnej i walczyli z faszyzmem. 
społeczności z east end nie zawsze żyły ze sobą w zgo-
dzie. potrafiły jednak zjednoczyć się w historycznej bitwie 
o cable street, kiedy to żydzi wraz z innymi mieszkańcami 
dzielnicy wystąpili przeciwko faszystom maszerującym 
przez żydowskie ulice. jako przewodnik od 2007 roku 
opowiadam żydom oraz członkom innych grup etnicz-
nych i wyznawcom innych religii o historii dzielnicy east 
end, w której losy żydów przeplatają się z losami pozo-
stałych imigrantów. podkreślam rolę żydów w walkach 
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prezentacje

1.
gdzie jest obóz? interwencja oparta na sztuce i badanie 

dawnego obozu koncentracyjnego kraków-płaszów
dr hab. roma sendyka, uniwersytet jagielloński

Gdzie jest obóz? to akcja skierowana do mieszkańców 
krakowa, która ma na celu pogłębienie i poszerzenie wie-
dzy na temat dawnego obozu koncentracyjnego w pła-
szowie. członkowie kolektywu kuratorskiego ośrodka 
badań nad kulturami pamięci, we współpracy z instytu-
cjami publicznymi krakowa, zaproponowali serię wystaw 
i akcji na świeżym powietrzu na temat historii płaszowa. 
program oparty jest na komunikacji przez sztukę (poezję, 
teatr i akcje uliczne). działania obejmowały: wystawę fo-
tografii, rozdawanie zdjęć w autobusach przejeżdżających 
nieopodal obozu, instalację akustyczną, wystawę pro-
jektów ponownego zagospodarowania przestrzeni i – na 
koniec – malowanie muralu obok dużego centrum handlo-
wego. wszystkie punkty programu zrealizowano w kwiet-
niu, w ciągu dwóch dni, podczas corocznej akcji Pamiętaj 
z nami, którą organizuje muzeum Historyczne miasta kra-
kowa. działania zostały udokumentowane w różnych 
mediach. przedstawiciele kolektywu chcą podsumować 
akcję. podejmą się krytycznej analizy przydatności metod 
art-based research w przekazywaniu współczesnym po-
lakom trudnego dziedzictwa i żydowskiej historii.

2. 
B’Seder – medium społecznościowe 

dla polaków i żydów
ian wojtowicz, artysta

B’Seder to nowy medialny projekt artystyczny, który 
wykorzystuje antyczną technikę pałacu pamięci, aby 
kierować interpersonalnymi występami, opartymi na 

opowiadaniu historii na temat polski oraz jej żydowskiej 
przeszłości i przyszłości. pani ewa Hoffman, historyczka, 
pisze: „historia stosunków polsko-żydowskich jest… polem 
bitwy kilku pamięci zbiorowych, z których każda jest mo-
ralnie słuszna i nacechowana… zaciekłością”. te różne 
wersje historii pozostają do dziś źródłem napięć między 
polakami a żydami. w przeciwieństwie do relacji nie-
miecko-żydowskich, gdzie „moralne zasługi i przewinienia 
były całkowicie jasne”, przeszłość (i teraźniejszość) polski 
jest zdecydowanie bardziej skomplikowana. B’Seder to 
mediator między dwoma społecznościami. w projekcie 
wykorzystano fotografie przedstawiające sprzeczne nar-
racje historyczne w formie wizualnego systemu pamięcio-
wego – fotomontażu pustego pomieszczenia, w którym 
stopniowo gromadzą się przedmioty, podczas gdy projekt 
przemieszcza się wśród publiczności. celem pracy jest 
nadanie spójnej struktury zebranym narracjom.

3.
muzeum historyczne jako ośrodek pracy twórczej

agnieszka pindera, muzeum Historii  
żydów polskich polin

od wiosny 2014 roku w muzeum polin prowadzony jest 
program rezydencji artystycznych. 17 artystów z różnych 
krajów zrealizowało 13 projektów odnoszących się do te-
matu żydowskiego dziedzictwa we współczesnej war-
szawie. kategorie obecności, braku i śladów zdają się 
najtrafniej opisywać charakter poszczególnych działań. 
w moim wystąpieniu skupię się na projekcie The Cut. 
przez jego pryzmat opiszę przyjęte strategie oraz trud-
ności, jakie napotkali artyści oraz organizatorzy projektu.
we wrześniu 2015 roku aslı Çavuşoğlu, małgorzata ku-
ciewicz i simone de iacobis (centrala) prowadzili 
odkrywkę archeologiczną przy ulicy karmelickiej 2b 
w warszawie. działania podjęto w miejscu, gdzie w la-
tach 1769–1944 stał szpital ewangelicki, a dziś znajdują 

w jaki sposób działania artystyczne mogą stać się formą 
pamięci i katalizatorem przemian społecznych? jakie ro-
dzaje projektów i działań w obszarze kultury żydowskiej 
zostały już zrealizowane w europie? jaki wywarły wpływ, 
na jakie przeszkody napotykały? zamierzamy skupić się 
na przykładach najlepszych inicjatyw: obejmujących lo-
kalne społeczności i angażujących je, cechujących się 
podejściem partycypacyjnym, odnoszących się do proble-
mów społecznych i publicznych debat, nawet na kontro-
wersyjne tematy. jak można ożywić pamięć wspólnotową 
lub ją zbudować za pomocą interwencji artystycznej?

Prof. Erica Lehrer jest profesorem nadzwyczajnym na wy-
dziale Historii i wydziale socjologii i antropologii na con-
cordia university w montrealu. oprócz tego pełni funkcję 
canada research chair na museum and Heritage studies. 
autorka Jewish Poland Revisited. Heritage Tourism in Unquiet 
Places i redaktorka Lucky Jews; (wraz z shelley ruth butler) 
Curatorial Dreams. Critics Imagine Exhibitions; (wraz z mi-
chaelem mengiem) Jewish Space in Contemporary Poland; 
(wraz cynthią milton i monicą patterson) Curating Difficult 
Knowledge. Violent Pasts in Public Places.

sesja 11

09.06.2016 (czwartek) 15.15–17.45
sala konFerencyjna a (pl/eng)

działania artystyczne jako Forma pamięci 
i katalizator przemian społecznycH 

prof. erica lehrer, concordia university
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się domy mieszkalne projektu bohdana lacherta (1948), 
które usytuowano na nasypach z gruzów getta. osiedle 
stanowi zatem jeden z landmarków narracji odbudowy 
warszawy. otwierając powojenny nasyp, artyści wystawili 
na widok publiczny skrywane w nim resztki przeszłości 
(fragmenty cegieł, kafli i domowej porcelany). twórcy 
dotykali tematów związanych z tworzeniem narodowych 
narracji, a także z prawem własności do (urbanistycznego) 
dziedzictwa warszawy. chcieli tym samym zainicjować 
dialog społeczny z mieszkańcami miasta i osiedla mura-
nów na temat sił niszczących i kształtujących warszawę.

4.
teatr społecznościowy w pilznie

adam gąsecki, drama way Foundation

idea projektu zrodziła się, kiedy w pilznie natrafiono na 
niezwykłe znalezisko: jedna z mieszkanek odnalazła na 
strychu zbiór 32 rysunków szkolnych, podpisanych przez 
dziesięcioletniego chłopca, mechela zweiga. autor został 
zamordowany w obozie zagłady w bełżcu. z odkryciem 
rysunków jego imię wróciło do pilzna. miasto przygoto-
wywało się w tym czasie do obchodów 660-lecia lokacji, 
a jednym z punktów programu rocznicowego miało być 
otwarcie muzeum regionalnego. prace mechela zweiga 
nie zostały jednak włączone do ekspozycji muzealnej. 
to skłoniło mnie do zrealizowania międzygeneracyjnego 
projektu teatralnego, osnutego wokół lokalnych historii. 
jedna z nich dotyczy właśnie mechela. projekt skupia 
się nie tyle na dziedzictwie żydowskim, ile na opowieści 
o mechelu, reprezentatywnej dla przedwojennej społecz-
ności żydów z pilzna. projekt został zrealizowany zgodnie 
z metodyką teatru społecznościowego, co oznacza, że 
jego uczestnicy – miejscowi – przyjmują na siebie maksi-
mum odpowiedzialności za proces twórczy. w ten spo-
sób mogą się identyfikować z rezultatem projektu oraz 
przygotować do dyskusji z publicznością.

5.
przestrzeń słuchowiska Kryjówka autorstwa pawła 

passiniego oraz inne przedstawienia
patrycja dołowy, urbanstorytelling, polskie 
stowarzyszenie dziennikarzy naukowych, 

Fundacja mama

Kryjówka to słuchowisko oparte na opowiadaniu historii. 
metoda wymaga głębokiego i aktywnego wsłuchiwania 
się w różne głosy i historie osób, z którymi przeprowa-
dzono wywiady. podczas słuchania trzeba być wrażliwym 
na różnorodność języka. zakładamy, że ludzie są silnie 
związani z przestrzenią, w której żyją i działają. przed-
stawienie jest prezentowane w taki sposób, aby publicz-
ność poczuła, że znajduje się w prawdziwej kryjówce. by 
opuścić kryjówkę, w której przebywa każdy polak (cho-
dzi o znajomość konsekwencji Holokaustu i losów jego 
ofiar), należy wykazać się samoświadomością. przedsta-
wienie nie ma jasnego zakończenia, a wieczór opowieści 
jest otwarty. po każdym przedstawieniu ludzie dzielą się 
własnymi historiami. dzięki temu nasz zbiór świadectw 
się rozrasta.

podczas wystąpienia opowiem o moim dziedzictwie, 
sztuce i metodzie pracy z tekstami i świadectwami w kon-
tekście przybierających na sile antagonizmów i przejawów 
przemocy we współczesnej polsce i europie. chciałabym 
utrwalić praktykę głębokiego i aktywnego słuchania jako 
strategię zapobiegania przemocy.

warsztaty i wizyty 
studyjne 
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wizyta studyjna 1
10.06.2016 (piątek) 15.30–17.00

miejsce spotkania: centrum edukacyjne, 
sala 3 (pl/eng)

(wymagana rezerwacja)

zwiedzanie ulic warszawy  
z platFormą multimedialną  

ŻYDOWSKA WARSZAWA 
edukatorzy muzeum Historii  

żydów polskich polin

uzbrojeni w telefony komórkowe lub tablety ruszymy na 
ulice stolicy. poprowadzi nas wirtualna platforma multi-
medialna Żydowska Warszawa. sami odkryjemy i ustalimy 
szlak, którym chcemy podążyć. w pewnych punktach 
spotkamy edukatorów muzeum Historii żydów polskich 
polin, którzy zabiorą nas do czasów przedwojennych.

Jagna Kofta, Zofia Mioduszewska, Aleksandra Karkowska 
oraz Jan Grądzki to doświadczeni edukatorzy, przewodnicy 
i specjaliści w zakresie historii żydowskiej. pracują w muzeum 
polin z grupami dzieci, młodzieży i dorosłych wszystkich 
narodowości. są autorami wielu warsztatów i materiałów 
edukacyjnych. będzie nam towarzyszyć także beata cho-
mątowska – publicystka, pisarka, dziennikarka i współzało-
życielka stowarzyszenia inicjatyw społeczno-kulturalnych 
stacja muranów, współtwórczyni platformy multimedialnej 
Żydowska Warszawa.

wizyta studyjna 2
10.06.2016 (piątek) 15.30–17.00

miejsce spotkania: parking muzeum Historii 
żydów polskicH polin, od ul. anielewicza 

(pl/eng)
(wymagana rezerwacja)

wizyta studyjna na warszawskim 
cmentarzu żydowskim na bródnie
remigiusz sosnowski, kierownik cmentarza 

żydowskiego na bródnie w warszawie

wizyta studyjna na cmentarzu żydowskim na bródnie po-
zwoli zapoznać się z historią renowacji tej nekropolii, z jej 
problemami i charakterystyką. porozmawiamy o zagad-
nieniach związanych z konserwacją żydowskich cmenta-
rzy w polsce, dokumentacją macew i prawem żydowskim 
oraz o tradycjach kojarzonych z cmentarzami.

Remigiusz Sosnowski – kierownik cmentarza żydowskiego 
na bródnie w warszawie. współzałożyciel Fundacji doku-
mentacji cmentarzy żydowskich i współtwórca interne-
towych baz danych dokumentujących ponad 100 tysięcy 
macew na 96 cmentarzach. edukator specjalizujący się 
w dziedzinie tradycji i historii żydowskiej, brał udział w wielu 
projektach edukacyjnych, skierowanych do młodzieży i do-
rosłych, także do więźniów. organizator kilku akcji sprząta-
nia cmentarzy żydowskich. absolwent instytutu stosunków 
międzynarodowych na uniwersytecie warszawskim. autor 
książki Polityka imigracyjna Izraela.

warsztat 1
09.06.2016 (czwartek) 15.15–17.45

centrum edukacyjne, sala 1 (eng)
(obowiązuje rezerwacja)

ewaluacja w procesie AUDIENCE 
DEVELOPMENT

agata etmanowicz, Fundacja impact

ewaluacja? często wzdrygamy się na samo to słowo. za-
zwyczaj kojarzy się z podglądaniem, potencjalnie nega-
tywną oceną czy z przykrym obowiązkiem raportowania.
spróbujemy nieco odczarować ewaluację. przyjrzymy się 
jej roli w procesie pracy zgodnie z koncepcją audience de-
velopment. pokażemy, dlaczego i w jakich sytuacjach jest 
ona pożyteczna. udowodnimy, że może być angażująca 
(zarówno pracowników instytucji, jak i publiczność), kre-
atywna i stać się okazją do dobrej zabawy! będzie warsz-
tatowo: zaplanujemy i przetestujemy nowe rozwiązania.

Agata Etmanowicz jest wiceprezeską Fundacji impact. szkoli, 
konsultuje i wspiera procesy rozwoju instytucji oraz organiza-
cji kultury, przyczyniając się do budowania publiczności dla 
sztuki i nie tylko. współpracuje z organizacjami kultury w pol-
sce i za granicą. ma wieloletnie doświadczenie w pracy nad 
projektami unijnymi, m.in. Kultura 2000, Kultura (2007–2013), 
Europa dla Obywateli. była przedstawicielką ministerstwa 
kultury i dziedzictwa narodowego w komitecie do spraw 
kultury rady ue (2004–2006), brała też udział w pracach 
grupy roboczej do spraw audiowizualnych rady ue (2005). 
ekspertka mkidn w grupie roboczej do spraw maksymal-
nego wykorzystania potencjału przemysłów kultury i przed-
siębiorstw kreatywnych. obecnie związana z Fabryką sztuki 
w łodzi, współtworzy art_inkubator oraz projekt Engine 
Room Europe, a także ogólnoeuropejską kampanię we are 
more, prowadzoną przez culture action europe w strategicz-
nym partnerstwie z european cultural Foundation.

warsztat 2
09.06.2016 (czwartek) 15.15–17.45

centrum edukacyjne, sala 3 (eng)

możliwoŚci tworzenia sieci kontaktów 
i współpracy. jewrope – sieć żydowskicH 

miejsc, programów i artystów
andrás borgula, kibic alliance of Hungarian 

jewish ngos

warsztat jest odpowiedzią na zgłaszaną potrzebę utwo-
rzenia sieci kontaktów i współpracy, która połączyłaby 
artystów, miejsca i programy związane z tematyką ży-
dowską w europie, oraz opracowania narzędzia, które 
umożliwiałoby konsultowanie się ze sobą oraz prezen-
towanie programów i inicjatyw. warsztat ten stanie się 
inkubatorem europejskiej witryny internetowej lub sieci, 
która połączyłaby wszystkie te miejsca, twórców progra-
mów oraz artystów. omówimy ewentualne udostępnie-
nie sieci szerszej publiczności. za punkt wyjścia posłuży 
przykład węgierskiej strony internetowej: www.akibic.hu.

András Borgula jest dyrektorem artystycznym (węgiersko-
-żydowskiego) teatru golem. urodził się i wychował na wę-
grzech w rodzinie świeckiej – do 13. roku życia nie wiedział, że 
jest żydem. po ukończeniu szkoły średniej wyemigrował do 
izraela, gdzie służył w wojsku i studiował reżyserię teatralną 
na university of tel aviv. w 2003 roku wrócił na węgry, 
gdzie założył teatr golem. w 2013 roku został wyróżniony 
nagrodą w kategorii najlepsza komedia na Hungarian Hu-
mour Festival. jest także liderem zespołu odpowiadającego 
za program żydowskiego festiwalu judafest. przewodniczy 
limmud Hungary. pełni funkcję prezesa kibic alliance of 
Hungarian jewish ngos. prowadzi autorską audycję radiową 
i jest regularnym gościem węgierskiej stacji telewizyjnej atV. 
udziela się jako wolontariusz w weekly portion – organizacji 
charytatywnej rozdającej żywność bezdomnym i biednym.

http://www.akibic.hu
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wizyta studyjna 3
10.06.2016 (piątek) 15.30–17.00

miejsce spotkania: parking muzeum Historii 
żydów polskicH polin, od ul. anielewicza 

(pl/eng)
(wymagana rezerwacja)

wykopmy rasizm ze stadionów
zespół stowarzyszenia „nigdy więcej”

odwiedzimy lokalny stadion piłkarski, który jest silnie 
związany z wielokulturową historią polskiego futbolu. 
będziemy dyskutować o wyzwaniach, jakie stawiają 
przed nami antysemityzm, ksenofobia i rasizm, zauwa-
żalne w środowisku kibiców piłki nożnej w europie Środ-
kowo-wschodniej. omówimy działalność stowarzyszenia 
„nigdy więcej”, które od 1996 roku prowadzi kampanię 
Wykopmy rasizm ze stadionów.

Stowarzyszenie „Nigdy Więcej” to aktywna polska orga-
nizacja antyrasistowska. jego misją jest promowanie zro-
zumienia międzykulturowego i rozwój demokratycznego 
społeczeństwa obywatelskiego w polsce oraz w regionie 
europy Środkowej i wschodniej. stowarzyszenie zajmuje się 
przede wszystkim edukacją na rzecz zwalczania uprzedzeń 
rasowych i etnicznych wśród młodzieży.

organizatorzy 
i konsultanci
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zespół organizacyjny

prof. barbara kirshenblatt-gimblett – opieka naukowa
dr małgorzata owczarska, muzeum Historii 

żydów polskich polin – koordynacja 
projektu ze strony polskiej

melanie Święcicki, muzeum Historii żydów 
polskich polin – wsparcie organizacyjne

łucja koch, muzeum Historii żydów 
polskich polin – konsultacja

karol kwiatkowski, muzeum Historii 
żydów polskich polin – promocja

kristine bjørndal, center for studies of 
the Holocaust and religious minorities – 

koordynacja projektu ze strony norweskiej

konsultanci i współtwórcy programu

lena bielska, Fundacja Herstory (polska)
stein bjørnbekk, center for studies of the 

Holocaust and religious minorities (norwegia)
andrás borgula, teatr golem, kibic alliance 

of Hungarian jewish ngo’s (węgry)
claudia de santos borreguero, cultural 

Heritage and tourism department of the 
town Hall of segovia (Hiszpania)

ewa chomicka, muzeum Historii żydów 
polskich polin (polska)

iván Fernández cebreiro, cultural Heritage and tourism 
department of the town Hall of segovia (Hiszpania)

dr kamila dąbrowska, muzeum Historii 
żydów polskich polin (polska)

matte green, jewish culture Festival 
of trondheim (norwegia)

pavol Hudák, bardejov jewish 
preservation committee (słowacja)

peter Hudák, bardejov jewish 
preservation committee (słowacja)
kamila jasiak, muzeum okręgowe 

w tarnowie, komitet ochrony dziedzictwa 
żydowskiego w tarnowie (polska)

natalja jupatova, urząd miasta rēzekne, projekt 
odbudowy zielonej synagogi w rēzekne (łotwa)

bente kahan, Fundacja bente kahan (polska)
monika krawczyk, Fundacja ochrony 

dziedzictwa żydowskiego w polsce (polska)
joanna król, muzeum Historii żydów 

polskich polin (polska)
aina loseviča, museum of regional studies w lucynie, 

projekt odbudowy wielkiej synagogi (łotwa)
dr rafał pankowski, stowarzyszenie „nigdy 

więcej”, wykładowca collegium civitas (polska)
indrė rutkauskaitė, jewish community 

of lithuania (litwa)
ana umbelino, portuguese network of 

jewish Quarters association, portuguese 
network of jewish Quarters (portugalia)

mindaugas Veliulis, samorząd okręgowy w pakruojis, 
projekt rekonstrukcji synagogi w pakruojis (litwa)

nárcisz Vida, zachor Foundation for 
social remembrance (węgry)

linas Vinickas, joniškis History and culture museum, 
odbudowa czerwonej synagogi w joniškis (litwa)

katarzyna zabratańska, Fundacja Herstory (polska)


