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Edyta Gawron

Ośrodek Studiów nad Historią i Kulturą Żydów 
Krakowskich Uniwersytetu Jagiellońskiego

W raz z rozwojem studiów żydowskich na Uniwersytecie Jagiellońskim 
oraz coraz większym zainteresowaniem dziedzictwem lokalnej spo-

łeczności żydowskiej pojawiła się potrzeba skoncentrowania badań i eduka-
cji właśnie na lokalnej historii i kulturze Żydów. Pierwsze ślady obecności 
Żydów w rejonie dzisiejszego Krakowa zostały odnotowane już w X wieku 
przez kupca, podróżnika i kronikarza Ibrahima ibn Jakuba, natomiast ko-
lejne wzmianki w dokumentach z XIV wieku informują o funkcjonowaniu 
nie tylko gminy żydowskiej, ale także o istnieniu ulicy Żydowskiej w obrę-
bie murów miasta. Historia Żydów krakowskich to więc co najmniej 700 
lat funkcjonowania zorganizowanej społeczności, ale także ponad 1000 lat 
obecności. Przez kilka wieków Kraków i sąsiednie miasto, a potem dzielnica 
Kazimierz stały się jednym z najważniejszych skupisk Żydów aszkenazyjskich 
w Europie. Stanowiły też, zwłaszcza w XVI i XVII wieku, centrum studiów 
religijnych. Wiek XIX i początek XX wieku to niezwykły rozwój społeczności 
i jej nieprawdopodobny wpływ na funkcjonowanie miasta. Żydzi stanowili 
w okresie międzywojennym około 25% mieszkańców Krakowa (około 65 ty-
sięcy osób). Nawet po Zagładzie życie żydowskie nie zanikło w mieście i do 
dziś funkcjonuje w nim niewielka, ale ważna społeczność Żydów.

W 2009 roku na wniosek grupy pracowników Katedry Judaistyki UJ (od 
2012 roku – Instytutu Judaistyki) i na mocy zarządzenia rektora Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego został utworzony Ośrodek Studiów nad Historią i Kulturą 
Żydów Krakowskich. Oficjalne funkcjonowanie Ośrodka jako samodzielnej 
jednostki w strukturze Wydziału Historycznego UJ rozpoczęło się 1 paź-
dziernika 2009 roku.

Utworzenie Ośrodka w strukturze Wydziału Historycznego UJ nie było 
przypadkowe, jego jednostki miały bowiem już wcześniej znaczący wkład 
w badanie historii Żydów krakowskich. Powstało w tych jednostkach wiele 
prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych, dotyczących historii Ży-
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dów w Krakowie, a także krakowskich Żydów w Izraelu i krajach Diaspory. 
Szczególne dokonania w tym zakresie miał zespół pracowników i studentów 
popularnej judaistyki. 

Inauguracja

Uroczysta inauguracja działalności ośrodka odbyła się 17 listopada 2009 roku 
w auli Collegium Novum UJ. W wydarzeniu tym wzięli udział inicjatorzy 
przedsięwzięcia, obok nich liczni i ważni goście reprezentujący środowisko 
akademickie z krakowskich wyższych uczelni, ośrodków badawczych i edu-
kacyjnych oraz muzeów, a także instytucje żydowskie w Krakowie. 

Po oficjalnym powitaniu zgromadzonych przez dr Edytę Gawron, kie-
rownik Ośrodka, głos zabrali gospodarze i goście honorowi. Profesor An-
drzej Banach, dziekan Wydziału Historycznego UJ, w imieniu JM Rektora 
UJ i swoim własnym wyraził zadowolenie z powstania nowej jednostki uni-
wersyteckiej. Profesor Edward Dąbrowa, przewodniczący Rady Programowej 
Ośrodka, a zarazem kierownik ówczesnej Katedry Judaistyki UJ, opowiedział 
o idei powstania nowej instytucji i przygotowań do inauguracji.

Podczas inauguracji nie zabrakło również reprezentantów krakowskiej 
społeczności żydowskiej. Rabin Boaz Pash, ówczesny Naczelny Rabin Kra-
kowa, w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na jesziwy i rabinów krakowskich 
łączących studia talmudyczne z edukacją świecką. O potrzebie kontynuacji 
badań nad historią Żydów krakowskich niech świadczy fragment przemó-
wienia rabina:

[...] Największym, najbardziej znanym i najbardziej wpływowym na niekończącej się 
liście rabinów krakowskich jest – jak wiadomo – Remu, Rabin Moshe Isserles. Remu – 
uczony, kabalista i autorytet rabiniczny − był też filozofem i uczonym w wielu świeckich 
naukach. Popierał i motywował uczniów Jesziwy, aby rozszerzali swoją ogólną wiedzę 
poza tradycyjnie studiowanymi w Jesziwie Talmudem i Halachą. Naturalnie nie w cza-
sie zajęć w Jesziwie, ale na przykład w Szabat, po południu albo podczas świąt. 

Z tego też powodu tylko ze szkoły Remu mogła wyjść taka postać jak Rabin Dawid 
Ganz – historyk, astronom, geograf i matematyk. Jest on uważany za „pioniera”, pierw-
szego Rabina-historyka, którego największym dziełem jest książka Cemach Dawid. 
Składa się ona z dwóch tomów: pierwszy mówi o historii Żydów, drugi – o miejscowej 
historii. W pewnym sensie Ośrodek Studiów nad Historią i Kulturą Żydów Krakowskich 
jest jego nowoczesnym następcą: Rabin Dawid Ganz dokumentował historię Żydów od 
czasu stworzenia Świata do połowy XVI wieku, a Wy macie wypełnić resztę. 

Remu tak tłumaczył nakaz Tory – „Zchor Jemot Olam...”: „Pamiętaj dni dawne, 
rozważaj minione lata z pokolenia na pokolenie; zapytaj swego ojca, a on ci opowie; 
swoich starszych, a oni ci powiedzą”. Tłumaczył ten nakaz jako obowiązek studiowania 
kronik ludzkości w ogóle i kroniki Izraela w szczególności. 
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Ja osobiście nie pamiętam ani jednej tszuwa, ani jednej odpowiedzi halachicz-
nej w ciągu 500 lat, w której nie pojawiła się opinia Remu (a jeżeli nie Remu, 
to jej autorem był BaCH [przyp. rabin Joel Sirkes, 1565–1641], Tosafot Jom Tow 
[przyp. Yom-Tov Lipmann ben Nathan ha-Levi Heller, 1578–1654; autor komentarzy 
do Miszny Tosafot Yom-Tov] albo inni krakowscy rabini). Oni nadal żyją, mówią 
i ich historia trwa dalej [...].

Środowisko Żydów krakowskich reprezentował także Tadeusz Jakubowicz, 
przewodniczący Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie, któ-
ry pogratulował Uniwersytetowi Jagiellońskiemu utworzenia tak szczególnej 
instytucji. Lili Haber, przewodnicząca Związku Krakowian w Izraelu, była 
obecna podczas uroczystości symbolicznie dzięki przesłanemu i odczytane-
mu listowi, w którym odniosła się do misji i lokalizacji Ośrodka:

[...] Jako Izraelka, która urodziła się w Krakowie, mam w genach wielkie dziedzictwo 
tych skarbów kultury. Przez niemal siedem wieków to miasto było centrum życia ży-
dowskiego w Europie, tutaj żyli i pracowali jedni z najwybitniejszych rabinów i na-
uczycieli. Moi przodkowie, Żydzi krakowscy, mieszkali, pracowali i pomagali, dzięki 
zaproszeniu królów polskich, w budowaniu sukcesu i zamożności państwa. Wydaleni 
z Anglii, Portugalii i Hiszpanii to właśnie tutaj znaleźli pokój i dobrobyt. To tutaj przez 
wieki Żydzi tworzyli zarówno kulturę religijną, jak i świecką [!]. Język, jakim się posłu-
giwali – jidysz − urodził się tutaj i jest nie tylko językiem, ale kulturą, bardziej żydowski 
niż hebrajski. 

Celem i misją Ośrodka jest badać i dokumentować tę wspaniałą historię. Jakież mo-
głoby być dla niego lepsze miejsce niż nowa lokalizacja na Kazimierzu, w samym sercu 
dzielnicy żydowskiej, gdzie każdy kamień ma do opowiedzenia historię? [...].

Uroczystą inaugurację dopełniło przedstawienie celów i planów Ośrod-
ka przez dr E. Gawron oraz wykład inauguracyjny dr. hab. Michała Galasa 
Studia żydowskie w Uniwersytecie Jagiellońskim a rozwój badań nad historią 
Żydów krakowskich.

Powstanie i inauguracja działań Ośrodka Studiów nad Historią i Kultu-
rą Żydów Krakowskich zostały dostrzeżone w mediach zarówno lokalnych 
(TVP Kraków, PAP, lokalna prasa krakowska, serwisy informacyjne interne-
towe), jak i zagranicznych („Nowiny Krakowskie” – miesięcznik wydawany 
w języku hebrajskim w Izraelu).

Misja

U podstaw idei powstania Ośrodka znalazło się kilka elementów, między 
innymi znaczne rozproszenie prowadzonych badań, ich nierównomierność 
oraz duża liczba problemów dotąd niezbadanych. Ich istnienie wygenerowa-
ło potrzebę wyraźnego określenia priorytetów badawczych oraz stworzenia 
zespołów, które miałyby te badania podejmować i realizować. Duże znacze-
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nie miało także bogactwo źródeł w różnych językach, źródeł przechowywa-
nych w archiwach i bibliotekach, a także w kolekcjach prywatnych w Polsce 
i za granicą. Ich opracowanie i wprowadzenie ich do obiegu naukowego stało 
się jednym z wyzwań Ośrodka.

Wśród podstawowych zadań Ośrodka od początku wymieniano: prowa-
dzenie projektów badawczych dotyczących historii indywidualnych Żydów 
krakowskich i instytucji żydowskich w Krakowie; publikacja opracowań, mo-
nografii tematycznych i materiałów źródłowych; organizowanie konferencji 
naukowych poświęconych historii Żydów krakowskich, a także współpraca 
przy ich organizowaniu; prowadzenie zajęć i seminariów akademickich na 
temat historii Żydów w Krakowie – wykłady i seminaria w języku polskim 
i językach obcych; organizowanie cyklicznych wykładów o charakterze po-
pularnonaukowym, poświęconych historii Żydów krakowskich; promocja 
badań nad historią Żydów krakowskich w kraju i za granicą; gromadzenie 
materiałów i publikacji dotyczących Żydów krakowskich; współpraca z insty-
tucjami krakowskimi, ogólnopolskimi i międzynarodowymi w zakresie za-
chowania i promocji dziedzictwa Żydów krakowskich; współpraca z innymi 
instytucjami w zakresie różnorodnych projektów, programów edukacyjnych 
i konsultacji historycznych/akademickich; działania na rzecz stworzenia mu-
zeum prezentującego historię i kulturę Żydów krakowskich.

Od początku funkcjonowania Ośrodka jego działalność była wspierana 
przez Radę Programową złożoną z pracowników Katedry Judaistyki, obecnie 
Instytutu, i przedstawicieli innych jednostek Wydziału Historycznego. Do za-
dań Rady Programowej Ośrodka należy konsultacja podstawowych kierun-
ków działalności naukowej instytucji, projektów badawczych i edukacyjnych, 
a także opiniowanie wniosków w sprawach zmian organizacyjnych Ośrod-
ka. W skład Rady Programowej Ośrodka od początku jego funkcjonowania 
wchodzą: prof. E. Dąbrowa (kierownik Katedry, a następnie Instytutu Judai-
styki), przewodniczący Rady Programowej; dr hab. M. Galas (IJ UJ), dr hab. 
Adam Kaźmierczyk (IJ UJ), dr hab. Leszek Hońdo (IJ UJ), dr hab. Jan Święch, 
prof. UJ (dziekan Wydziału Historycznego, Instytut Etnologii i Antropolo-
gii Kulturowej), prof. Czesław Brzoza (Instytut Historii UJ), prof. Wojciech 
Bałus (Instytut Historii Sztuki UJ) oraz dr E.  Gawron (IJ UJ) – kierownik 
Ośrodka. Od 2012 roku w Radzie jest również dr Anna Jakimyszyn (IJ UJ).

Początkowo Ośrodek Studiów nad Historią i Kulturą Żydów Krakow-
skich UJ funkcjonował w budynku przy ul. Batorego 12. Wiosną 2010 roku 
nastąpiło przeniesienie do nowej, odpowiedniejszej lokalizacji – Collegium 
Kazimierzowskiego przy ul. Józefa 19 na krakowskim Kazimierzu, w dawnej 
dzielnicy żydowskiej. 
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Działalność

W ramach działalności Ośrodka rozpoczęto realizację projektów o charak-
terze akademickim i popularyzatorskim. Wśród najważniejszych wymienić 
należy projekt kalendarium historii Żydów w Krakowie i kolejny etap – przy-
gotowanie obszernej historii lokalnej społeczności żydowskiej.

Już w pierwszym roku działalności Ośrodek organizował wykłady i spot-
kania, a także współorganizował dwie sesje: Synagoga Tempel oraz środowisko 
krakowskich Żydów postępowych, sesję naukową zorganizowaną w 100. rocz-
nicę śmierci Szymona Dankowicza (10 maja 2010 roku w synagodze Tempel, 
we współpracy z Katedrą Judaistyki UJ oraz Gminą Wyznaniową Żydowską 
i Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie), jak również sesję popu-
larnonaukową poświęconą życiu i działalności literackiej i artystycznej Mor-
dechaja Gebirtiga (14 marca 2010 roku w Żydowskim Muzeum Galicja, we 
współpracy ze Związkiem Krakowian w Izraelu). 

W kolejnych latach Ośrodek współorganizował między innymi sesję 
naukową Pomoc Żydom i żydowski ruch oporu w okupowanym Krakowie  
(13 kwietnia 2012 roku) z Muzeum Historycznym Miasta Krakowa oraz 
współpracował z organizatorami w przygotowaniach do międzynarodowej 
konferencji naukowej Jehoshua Ozjasz Thon (1870–1936) – His Life, Thought 
and Activities (3–4 października 2012 roku).

Ponadto Ośrodek z sukcesem rozpoczął proces pozyskiwania i digitali-
zacji materiałów historycznych dotyczących historii Żydów krakowskich. 
Wśród zdobytych zbiorów znalazły się: kolekcja fotografii i dokumentów 
rodziny Jerzmanowskich, w szczególności adwokata Jana Jerzmanowskiego 
(oryg. Oskar Klemberger); kolekcja fotografii powojennych Towarzystwa 
Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, Oddział w Krakowie oraz Koła 
Młodzieżowego TSKŻ w Krakowie; materiały dotyczące osób ratujących 
Żydów w Krakowie i jego rejonie (wywiady); przedwojenne wydawnictwa 
dotyczące ruchu syjonistycznego w Krakowie (między innymi Diwrej Akiba, 
Hanoar); unikatowa księga pochówków na Cmentarzu Żydowskim w Pod-
górzu; niewielkie kolekcje fotografii i dokumentów rodzinnych Żydów po-
chodzących z Krakowa, a mieszkających w Izraelu (między innymi Moshe 
Kerber, prof. Eliezer Shafrir); materiały filmowe ze studia reżysera Menache-
ma Dauma (trzy unikatowe wywiady z ortodoksyjnymi Żydami krakowskimi 
mieszkającymi w Stanach Zjednoczonych) oraz Związku Krakowian w Izrae-
lu (materiały dotyczące M. Gebirtiga). 

Materiały archiwalne są przechowywane w Ośrodku przede wszystkim 
w formie zdigitalizowanej, zbiory książkowe natomiast będą stanowić wy-
odrębnioną część biblioteki Instytutu Judaistyki UJ. Ponadto Ośrodek zbiera 
materiały fotograficzne, filmowe, drukowane i okolicznościowe, dokumen-
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tujące współczesne życie żydowskie w Krakowie. Od czerwca 2010 roku, po 
spotkaniu z przedstawicielami Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie, 
Ośrodek zaangażował się również w prace nad wspólnym projektem strony 
internetowej poświęconej historii Żydów krakowskich. Będzie ona dostęp-
ną w trzech językach (polskim, angielskim i hebrajskim) platformą służącą 
przedstawianiu informacji na temat historii i współczesnego życia żydowskie-
go w Krakowie. Projekt ten, realizowany przez kilka lat między innymi dzięki 
wsparciu finansowemu Taube Foundation, jest nadal rozwijany i dostępny pod 
adresem: www.jewish.krakow.pl (Żydzi w Krakowie/The Jews in Kraków). 

W ramach dotychczasowej działalności Ośrodek współpracował między 
innymi z Gminą Wyznaniową Żydowską w Krakowie, Związkiem Krakowian 
w Izraelu (Association of Cracovians in Israel), Centrum Społeczności Ży-
dowskiej w Krakowie (JCC Krakow), Żydowskim Muzeum Galicja, Muzeum 
Historycznym Miasta Krakowa, Żydowskim Instytutem Historycznym im. 
E. Ringelbluma, a także z Yad Vashem (instytut i archiwum, Jerozolima, Izra-
el) oraz United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC (Mu-
zeum Holokaustu w Waszyngtonie). 

Wzrastająca co roku liczba turystów odwiedzających dzielnicę Kazimierz 
oraz obiekty związane z dziedzictwem Żydów krakowskich spowodowała 
rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych przewodników, którzy by-
liby w stanie odpowiedzieć na liczne pytania odwiedzających i wytłumaczyć 
znaczenie odwiedzanych miejsc. Dlatego też Ośrodek zaangażował się rów-
nież w edukację przewodników miejskich z zakresu historii i kultury Żydów 
krakowskich zarówno w ramach wykładów uniwersyteckich, jak i kursów or-
ganizowanych zewnętrznie, na przykład przez Żydowskie Muzeum Galicja.

W organizowane przez siebie projekty Ośrodek stara się angażować na zasa-
dach stażu i wolontariatu studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, przede wszystkim Instytutu Judaistyki oraz szerzej – Wydziału Historycz-
nego. Stażyści pracują nad tworzeniem baz danych i kalendarium, uczestniczą 
także w projektach zewnętrznych Ośrodka. Jednym z nich było upamiętnienie 
rocznic związanych z historią getta krakowskiego. W marcu 2011 roku studen-
ci uczestniczyli między innymi w akcji przygotowywania i rozlepiania symbo-
licznych nekrologów na domach w centrum Krakowa i dzielnicy Kazimierz, 
z których wysiedlono Żydów do getta w dzielnicy Podgórze.

Ośrodek zorganizował także we współpracy z Żydowskim Muzeum Ga-
licja oraz rodziną Aleksandrowiczów z Izraela wystawę przedwojennych fo-
tografii Ze’eva Aleksandrowicza Polska i Palestyna – dwie ziemie i dwa nie-
ba. Żydzi krakowscy w obiektywie Ze’eva Aleksandrowicza. Jest to ekspozycja 
przedwojennych zdjęć z Krakowa i Palestyny autorstwa znanego krakowskie-
go fotografa. Wystawa przedstawia między innymi fotografie ukazujące losy 
kilku absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy w okresie między-
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wojennym wyemigrowali do Palestyny. Wystawie towarzyszył wydany w Kra-
kowie w 2012 roku nakładem Żydowskiego Muzeum Galicja dwujęzyczny 
(polsko-angielski) album. Obecnie kolekcja zdjęć jest podstawą projektu 
edukacyjnego dla licealistów krakowskich, którzy podążają śladami rodziny 
Aleksandrowiczów w Krakowie i Izraelu. Innym wydarzeniem towarzyszą-
cym wystawie był publiczna debata: Czy syjonizm był popularny wśród Żydów 
w przedwojennym Krakowie? (11 czerwca 2012 roku). 

W ramach działalności edukacyjnej Ośrodek gościł zagraniczne stypen-
dystki ze Stanów Zjednoczonych (program Fulbrighta: Joanna Śliwa, Clark 
University; Dara Bramson, Museum of Jewish Heritage in New York) oraz 
Japonii (Aya Saeki). Wielokrotnie też w Ośrodku były konsultowane indy-
widualne projekty badawcze, kwerendy archiwalne w Polsce, powieści o te-
matyce żydowskiej zlokalizowanej w Krakowie, a także scenariusze filmowe, 
w których znalazły się elementy historii Żydów krakowskich. 

Dzięki funkcjonowaniu Ośrodka Studiów nad Historią i Kulturą Żydów 
Krakowskich był i jest możliwy kontakt pomiędzy osobami poszukującymi 
materiałów archiwalnych w Krakowie a instytucjami posiadającymi zbiory 
archiwalne i osobami wykonującymi kwerendy materiałów dotyczących hi-
storii Żydów krakowskich. 

Promocja dziedzictwa

Jednym ze statutowych celów Ośrodka jest promocja historii i dziedzictwa 
Żydów krakowskich, dlatego też w ciągu kilku lat funkcjonowania instytu-
cji wielokrotnie dochodziło do współpracy z mediami w ramach programów 
poświęconych tematyce żydowskiej. Zarówno kierownik Ośrodka, dr E. Ga-
wron, jak i członkowie Rady Naukowej uczestniczyli w audycjach radiowych 
(Radio Kraków, BBC, Canadian Broadcasting Corporation). W listopadzie 
2009 wyemitowano audycję Za naszą i Waszą wolność (Radio Kraków) 
przedstawiającą między innymi udział Żydów krakowskich w walce o nie-
podległość Polski. W listopadzie 2010 roku inna audycja radiowa z udziałem 
reprezentantki Ośrodka poruszała temat ratowania Żydów w Krakowie i oko-
licy (Radio Kraków). Ponownie temat ten wrócił na lokalną antenę radiową 
w styczniu 2011 roku i kwietniu 2012 roku. W obu przypadkach Ośrodek był 
reprezentowany przez dr E. Gawron. W latach 2011–2012 innym tematem 
dyskusji radiowych była popularność ruchu syjonistycznego wśród Żydów 
krakowskich (II program Polskiego Radia). Kolejna debata, w której był re-
prezentowany Ośrodek, toczyła się w lokalnych mediach w 2013 roku i do-
tyczyła zagospodarowania terenu dawnego niemieckiego obozu koncentra-
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cyjnego Płaszów, gdzie były także dwa przedwojenne cmentarze żydowskie 
zrównane z ziemią przez Niemców.

Od 2010 roku trwają rozmowy i działania zmierzające do utworzenia 
w Krakowie muzeum skoncentrowanego na wielowiekowej historii i dziedzi-
ctwie Żydów krakowskich. Najaktywniej w starania te włączyło się Muzeum 
Historyczne Miasta Krakowa, a szczególnie oddział w Starej Synagodze, któ-
ry miałby stać się bazą rozwoju projektu. Na temat idei utworzenia muzeum 
Żydów krakowskich w Krakowie rozmawiali wielokrotnie przedstawiciele 
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa i pracownicy Instytutu Judaisty-
ki UJ, zasiadający w Radzie Naukowej Ośrodka (dr hab. M. Galas, dr hab. 
A. Kaźmierczyk, dr hab. Stefan Gąsiorowski i dr A. Jakimyszyn oraz dr E. Ga-
wron – kierownik Ośrodka). 

Niezmiernie ciekawa i owocna pozostaje współpraca z młodzieżą licealną 
zarówno z Krakowa, jak i spoza stolicy Małopolski. W listopadzie 2011 roku 
Ośrodek współpracował z grupą nauczycieli i uczniów z X Liceum Ogólno-
kształcącego w Krakowie w ramach projektu Żydzi w Krakowie. Uczniowie 
opracowali, a następnie prezentowali w szkole wiele elementów dawnego 
i współczesnego życia codziennego i kultury lokalnych Żydów. Ośrodek orga-
nizował także liczne wykłady i wizyty studyjne dla młodzieży spoza Krakowa.

Ze względu na lokalizację Ośrodka, a przede wszystkim z uwagi na cele, 
do których został powołany, naturalne było jego włączenie się w istniejące już 
w sąsiedztwie inicjatywy – choćby w Święto Ulicy Józefa (czerwiec 2011) czy 
Festiwal Kultury Żydowskiej (od roku 2012). 

Działalność promocyjna i konsultacyjna Ośrodka wykracza jednak poza 
granice najbliższego sąsiedztwa siedziby. Już w grudniu 2010 roku instytu-
cja pomagała w przygotowaniach do londyńskiej konferencji (12–13 grudnia 
2010 roku) promującej 23. tom wydawnictwa „POLIN. Studies in Polish Je-
wry” – Jews in Kraków (red. M. Galas, A. Polonsky). Podczas tego wydarzenia 
odbyły się także wykłady dr. hab. M. Galasa oraz dr E. Gawron, poświęcone 
wybranym aspektom historii Żydów krakowskich. 

W podobnym składzie osobowym Ośrodek Studiów nad Historią i Kultu-
rą Żydów Krakowskich UJ był reprezentowany podczas szczególnego wyda-
rzenia promującego historię Żydów krakowskich – Jews in Kraków. Then and 
Now – w ambasadzie Rzeczypospolitej w Waszyngtonie (17 listopada 2011 
roku). Oba wydarzenia spotkały się z dużym zainteresowaniem.
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Współpraca ze społecznością żydowską

Staraniem Ośrodka były także pozyskiwane fundusze wspierające wydarze-
nia akademickie lub wydawanie książek. Na przykład Gmina Wyznaniowa 
Żydowska w Krakowie dofinansowała publikację książki Noemi Bażanow-
skiej o żydowskich domach dziecka w powojennej Polsce, ze szczególnym 
uwzględnieniem Żydowskiego Domu Dziecka w Krakowie. Publikacja To był 
mój dom. Żydowski Dom Dziecka w Krakowie w latach 1945–1957 ukazała się 
w 2012 roku w wydawnictwie Księgarnia Akademicka.

Ośrodek organizował i współorganizował co najmniej kilka wydarzeń dla 
społeczności żydowskiej, zarówno lokalnej, jak i zagranicznej. Już na począt-
ku działalności, w lipcu 2010 roku, gdy organizowano w Krakowie nieformal-
ny zjazd członków Koła Młodzieżowego TSKŻ w Krakowie – spotkanie pod 
hasłem „Znowu razem” – Ośrodek pomagał w kwestiach merytorycznych 
i opracowaniu okazjonalnego wydawnictwa w formie broszury. Dzięki zaan-
gażowaniu instytucji kierownik Ośrodka mogła uczestniczyć w tym zjeździe 
i nawiązać kontakty z wieloma krakowskimi Żydami, którzy na skutek wyda-
rzeń lat 1967–1968 musieli opuścić Polskę. Z kolei dzięki kontaktom możliwe 
było skomunikowanie z sobą osób, a nawet połączenie rozdzielonych krew-
nych, taki bowiem dalszy ciąg miało przekazanie do Ośrodka, a następnie in-
stytucjonalne promowanie materiałów dotyczących wybitnego żydowskiego 
krytyka literackiego z Krakowa – Stanisława Lacka.

Dzięki wsparciu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie i Związku 
Krakowian w Izraelu, a także w wyniku współpracy z Żydowskim Instytu-
tem Historycznym im. E. Ringelbluma w Warszawie możliwe było upamięt-
nienie 70. rocznicy likwidacji getta krakowskiego wydaniem reprintu książ-
ki W 3-cią rocznicę Zagłady Ghetta w Krakowie (Ośrodek i Wydawnictwo 
Austeria, Kraków 2013). Publikacja ta ma podwójną wartość – jest zbiorem 
tekstów dokumentujących okres Zagłady Żydów krakowskich, a zarazem 
świadectwem ocalonych. Oryginał został wydany nakładem Wojewódzkiej 
Żydowskiej Komisji Historycznej w Krakowie, a wśród autorów byli Żydzi 
krakowscy, którzy przeżyli II wojnę światową.

Ośrodek staje się także depozytariuszem indywidualnych i rodzinnych 
historii, kolekcji fotografii i dokumentów. Są one przekazywane do digitaliza-
cji lub już w formie elektronicznej przez Żydów krakowskich rozproszonych 
po całym świecie. Jedną z okazji do spotkań z nimi są na przykład kongre-
sy genealogiczne. W lipcu 2012 roku przedstawicielka Ośrodka była obecna 
na międzynarodowej Konferencji Genealogicznej – 32nd IAJGS International 
Conference on Jewish Genealogy − i dzięki współpracy z Instytutem Polskim 
w Paryżu możliwa była wtedy prezentacja Ośrodka oraz tematu Jewish Fami-
lies from Kraków.
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Zadaniem Ośrodka jest nie tylko opisywanie i promowanie historii, ale 
również uświadamianie szerszej grupie odbiorców ogromnego, nadal istnie-
jącego dziedzictwa Żydów krakowskich, stąd też liczne prezentacje tego dzie-
dzictwa, często w odległych miejscach (na przykład w Jerozolimie, w Nowym 
Jorku czy San Francisco) dla zróżnicowanych grup i indywidualnych osób 
(np. grup edukatorów z Izraela, nauczycieli i liderów europejskich zebranych 
w programie organizacji Centropa czy też grup niemieckich rabinów). Nie 
brakowało w historii Ośrodka specjalnych wyzwań – na przykład przygoto-
wania programu Historia Żydów w Krakowie w XX wieku dla członków izra-
elskiego zespołu rockowego Ramzeilech (spotkanie z zespołem odbyło się 
na prośbę Samorządu Studentów UJ i Koła Naukowego Studentów Instytutu 
Judaistyki UJ oraz we współpracy z nimi). 

Wspólnie z Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie (JCC Kra-
ków) Ośrodek organizował wiele wykładów i spotkań dla widowni krakow-
skiej, a także dla zagranicznych studentów lub innych grup zorganizowanych, 
na przykład dla uczestników konferencji Arabska Wiosna (w grudniu 2011 
roku). Także we współpracy z JCC Kraków zorganizowano cykle wykładów 
podczas Festiwalu Kultury Żydowskiej. Jeden z ostatnich (w 2013 roku), po-
święcony krakowskim rabinom, prezentował w języku angielskim sylwetki, 
teksty i poglądy najważniejszych duchowych liderów społeczności żydow-
skiej w Krakowie. 

***

Szczególnym zaszczytem i wyróżnieniem było zaproszenie dr E.  Gawron, 
kierownik Ośrodka, na spotkanie z Sekretarz Stanu USA Hilary Clinton i in-
dywidualne oprowadzenie amerykańskiej polityk po fragmencie wystawy 
w Fabryce Schindlera (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa), pokazującym 
losy Żydów krakowskich w okresie II wojny światowej (3 lipca 2010 roku). 
Wyróżnieniem było również zaproszenie Ośrodka do współpracy w ramach 
projektu Wybitni krakowianie, organizowanego i koordynowanego przez 
biuro Kancelarii Prezydenta Miasta Krakowa. Dostrzeżeniem aktywności 
jednostki było także powierzenie organizacji i prowadzenia (dr E. Gawron) 
jednej z sesji podczas II Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski 
w Krakowie (12–15 września 2012 roku). Sesja ta została poświęcona powo-
jennej historii Żydów polskich. Wszystkie te wydarzenia pokazały, że historia 
Żydów polskich, a krakowskich w szczególności, jest dziś postrzegana i doce-
niana jako integralna, ważna część polskiej historii.



Dziedzictwo Żydów krakowskich budzi ogromne zainteresowanie nie 
tylko wśród mieszkańców Małopolski, ale także w całej Polsce i na świecie. 
Bogata historia krakowskiej społeczności żydowskiej zarówno w kontekście 
aktywności religijnej czasów nowożytnych, jak i w sferze społeczno-kultural-
nej XX wieku sprawiają, że nieustannie istnieje zapotrzebowanie na edukację 
oraz kolejne badania. Im lepiej poznajemy przeszłość i obserwujemy teraź-
niejszość, tym więcej chcemy wiedzieć i rozumieć. Ośrodek Studiów nad Hi-
storią i Kulturą Żydów Krakowskich UJ próbuje łączyć kilka funkcji, których 
celem jest poznanie i zachowanie dziedzictwa Żydów krakowskich dla przy-
szłych pokoleń, bez względu na ich pochodzenie. 


