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Jolanta Ambrosewicz-Jacobs

Obowiązek wyjaśnienia.  
Centrum Badań Holokaustu  

Uniwersytetu Jagiellońskiego1

Jeżeli te studia [wiedza o Holokauście i totalitaryzmach] mają być na tak 
prestiżowym Uniwersytecie jak Uniwersytet Jagielloński, który ma swoją 
wspaniałą, długą historię i który niesie przez tyle lat swoją misję, myślę, 
że to jest właśnie dobrze, żeby Uniwersytet Jagielloński wśród wielu swoich 
obowiązków wziął na siebie również obowiązek wyjaśnienia naszej mło-
dzieży, co to jest Holokaust i co to jest totalitaryzm.

Andrzej Wajda

P owołane w 2008 roku Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiel- 
 lońskiego (CBH), niezależna jednostka Wydziału Studiów Międzynaro-

dowych i Politycznych UJ (WSMiP), staraniem ówczesnego dziekana tego 
wydziału, prof. Wiesława Kozuba-Ciembroniewicza, służy studentom, którzy 
pragną się dowiedzieć, co stało się z europejskimi Żydami na terenie Polski 
i Europy. Wspiera także młodych naukowców zajmujących się problematyką 
Zagłady Żydów i innych grup, które stały się obiektem rasistowskiej polityki 
nazistowskich Niemiec. To właśnie studenci polscy już w latach 90. ubiegłe-
go wieku szukali w Krakowie promotorów prac dotyczących Zagłady. Czę-

1 Działalność CBH jest możliwa dzięki Zespołowi, który zasługuje na słowa uznania za 
niezwykłe zaangażowanie w rozwój jednostki. Dziękuję także za sprawozdania, które pozwo-
liły na niniejsze przedstawienie CBH. Słowa podziękowania kieruję do Jolanty Makowskiej, 
głównego specjalisty ds. administracji, Katarzyny Kopff-Muszyńskiej, koordynatorki Szkół 
Letnich oraz do ekspertów: dr. Piotra Weisera, dr. Jerzego Wójcika, Szymona Beźnica, do 
doktorantów, a w szczególności: Elisabeth Büttner, Katarzyny Suszkiewicz, Dagmary Mro-
zowskiej, Agnieszki Zajączkowskiej-Drożdż, Katarzyny du Vall, Piotra Sternalskiego oraz 
studentów i byłych studentów: Aleksandry Kalisz, Eweliny Malik, Ewy Górzyńskiej, Adama 
Banacha, Tomasza Kobylańskiego, Marcina Kaczora. Tragicznie zmarła w katastrofie kolejowej 
pod Szczekocinami Maja Brand była zaangażowana w wiele projektów od momentu otwarcia 
CBH. Pamiętamy o tym z wdzięcznością.
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sto dopiero po przybyciu na studia do Krakowa odkrywali Kazimierz i nie-
obecność, poza nieliczną mniejszością, Żydów polskich. Chcieli podejmować 
trudne tematy badawcze, na przykład dotyczące postaw Polaków wobec Ży-
dów w czasie II wojny światowej. 

Profesor Maria Janion, historyk kultury i literatury okresu romanty-
zmu oraz niewątpliwy autorytet w Polsce początku XXI wieku, powiedziała 
w kontekście Holokaustu na okupowanych ziemiach polskich, że nigdy nie 
zostaniemy oczyszczeni. Po Zagładzie Żydów pozostanie żałoba bez końca, 
ale warto o tym mówić, zwłaszcza do młodych ludzi. Centrum Badań Ho-
lokaustu kontynuuje programy i projekty zainicjowane w ramach powołanej 
w 1998 przez prof. Zdzisława Macha Pracowni Badań Holokaustu, która po-
czątkowo stanowiła część Katedry Europeistyki, a następnie Instytutu Euro-
peistyki UJ (IE UJ). W ramach działalności Pracowni Badań Holokaustu, we 
współpracy z Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OSCE/
ODHIR), powstał między innymi Przewodnik Internetowy „Edukacja dla 
Tolerancji” zawierający opisy ponad 300 instytucji zajmujących się proble-
matyką edukacji dla tolerancji, wolności religii i wyznania, praw człowieka, 
mniejszości, edukacji międzykulturowej, społeczeństwa obywatelskiego, an-
tysemityzmu, Holokaustu, rasizmu, dialogu międzyreligijnego, konfliktów, 
pomocy humanitarnej, równości płci, Romów i Sinti. 

Inauguracja działalności Centrum Badań Holokaustu UJ odbyła się  
17 stycznia 2008 roku w Librarii Collegium Maius. Dlaczego na UJ powstało 
Centrum Badań Holokaustu? „Bo Holokaust jest częścią historii współczes-
nej, ale też historii faszyzmu, jest częścią tradycji europejskiej, z którą musi-
my się pogodzić i którą musimy zrozumieć” – powiedział ówczesny rektor UJ 
prof. Karol Musioł podczas inauguracji działalności jednostki. Zdaniem prof. 
Kozuba-Ciembroniewicza badania nad Holokaustem to obowiązek uczelni. 
Zagłada Żydów jest bowiem częścią historii Krakowa i całej Europy. Prezy-
dent Krakowa Jacek Majchrowski przypomniał, że przed II wojną światową 
czwartą część mieszkańców Krakowa stanowili Żydzi, i dodał: „Po zakończe-
niu wojny okazało się, że tej ludności nie ma, że skończył się tysiącletni okres 
kultury żydowskiej, religii żydowskiej, Żydów w Krakowie”.

Profesor Bogdan Szlachta, dziekan WSMiP UJ, stwierdził:

Centrum Badań Holokaustu może korzystać z szerokiej bazy dydaktycznej i naukowej, 
nade wszystko ze specjalistów, którzy mogą rzucić światło na bardzo złożone, skompli-
kowane i dramatyczne wydarzenia związane z Holokaustem, tak aby objąć badaniami 
nie tylko historycznymi, ale również socjologicznymi, filozoficznymi, prawnymi, poli-
tologicznymi złożone zagadnienia, które są kojarzone z Holokaustem.

Siedzibą CBH jest Zamek w Przegorzałach. Zadaniem CBH jest prowa-
dzenie badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych obejmujących zagad-
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nienia Holokaustu i obszarów badawczych bezpośrednio z nim związanych 
oraz rozpowszechnianie wiedzy o Holokauście. Realizując postawione cele, 
w roku 2011 CBH zorganizowało pierwsze i jedyne w Polsce studia II stop-
nia kierunku europeistyka o specjalności wiedza o Holokauście i totalitary-
zmach (nabór w roku 2011/2012 – 22 studentów, nabór w roku 2012/2013 
– 40 studentów, maksymalna liczba miejsc). Studia są ofertą skierowaną do 
absolwentów studiów licencjackich (I stopnia), którzy pragną kontynuować 
naukę w ramach studiów magisterskich (II stopnia), są propozycją dla zainte-
resowanych tematyką Holokaustu, funkcjonowaniem państw o totalitarnych 
reżimach (zwłaszcza III Rzeszy i faszystowskich Włoch), konsekwencjami 
uprzedzeń na tle wyznaniowym i etnicznym, analizą konfliktów etnicznych, 
politycznych, społecznych (w tym współczesnymi konfliktami międzynaro-
dowymi), analizą ksenofobii, rasizmu i antysemityzmu w szerokiej perspek-
tywie historycznej i porównawczej. 

Rektor UJ prof. Wojciech Nowak stwierdził w wywiadzie dla studentów 
CBH:

Wszystkie działania w kierunku pogłębienia wiedzy o totalitaryzmach są konieczne. To 
jest poznawanie prawdy, a to jest właśnie misją uniwersytetu. Jako uniwersytet mamy 
już 650 lat. Jest to długi okres historii i jeżeli popatrzymy na to z perspektywy, to wszyst-
ko wokół się zmieniło. Ale pewna rzecz jest niezmienna – jest to misja uniwersytetu, do 
której oprócz nauczania, należy również poszukiwanie prawdy. Jest to wartość absolut-
nie ponadczasowa.

Młodzi ludzie podejmują decyzje dotyczące ich przyszłości zawodowej 
motywowane w bardzo różnorodny sposób. Każda motywacja jest dobra, 
jeśli jest zgodna z naszą wewnętrzną naturą. Oferta studiów II stopnia na 
kierunku europeistyka – wiedza o Holokauście i totalitaryzmach – jest skie-
rowana do tych studentów, którzy chcą nadać sens swojemu życiu, ucząc się 
z przeszłości, jak kształtować przyszłość i jaki jej nadać kształt, aby przyszłe 
pokolenia nie doświadczyły zbrodni, które były udziałem pokoleń żyjących 
w XX wieku. To interdyscyplinarna, nowoczesna oferta dydaktyczna dla 
młodych ludzi zainteresowanych dyskursem na temat pamięci o Holokauście 
w Polsce i jej wpływem na naszą tożsamość. 

Na pytanie, dlaczego warto studiować wiedzę o Holokauście i totalitary-
zmach, prof. W. Kozub-Ciembroniewicz odpowiedział: „te tragiczne zjawiska 
w XX wieku były dowodem na to, że demokracja liberalna, która dla nas jest 
wartością, musi się bronić. Te studia na Uniwersytecie Jagiellońskim są stu-
diami przyszłościowymi, studiami niezwykle potrzebnymi”.

Aby rozwijać swoje zainteresowania naukowe i upamiętniać Shoah, stu-
denci europeistyki specjalności wiedza o Holokauście i totalitaryzmach za-
łożyli w 2012 roku Koło Naukowe „Memento”, które w grudniu 2014 roku 
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zmieniło nazwę na Koło Naukowe Katedry UNESCO ds. Edukacji o Holo-
kauście. Członkowie aktywnie działającego Koła przygotowali kilka wyjaz-
dów studyjnych do miejsc pamięci, między innymi do Państwowego Muzeum 
na Majdanku w Lublinie, Muzeum-Miejsca Pamięci w Bełżcu i Państwowego 
Muzeum Auschwitz-Birkenau. Nawiązali kontakty z organizacjami pozarzą-
dowymi (między innymi Ośrodkiem Brama Grodzka – Teatrem NN w Lub-
linie i Centrum Żydowskim w Oświęcimiu), zorganizowali konferencję na-
ukową. Wspólnie ze studentami Uniwersytetu Pedagogicznego wzięli udział 
w wyjeździe do Wilna i Izraela.

Oferta dydaktyczna CBH wykracza poza ramy Instytutu Europeistyki UJ 
i obejmuje całą społeczność akademicką UJ. Studenci UJ od 2011 roku bio-
rą udział w programie dydaktycznym FASPE (Fellowship at Auschwitz for 
Study Professional Ethics), organizowanym corocznie przez Jewish Heritage 
Museum w Nowym Jorku, Berlinie, Krakowie i Oświęcimiu dla studentów 
medycyny, dziennikarstwa i prawa. Kurs Holokaust – zarys problematyki dla 
kierunków medycznych, zainspirowany projektem FASPE, objął w latach aka-
demickich 2011/2012 i 2012/2013 rocznie ponad 180 studentów Collegium 
Medicum.

Doktorant Łukasz Opozda podzielił się swoimi wrażeniami ze współpracy 
w ramach dydaktyki w CBH: „Student stawiany w centrum nie jest anoni-
mowym bytem, ale partnerem, który razem z nami kreuje ofertę edukacyjną, 
którego słuchamy i dzięki temu czynimy paletę kursów bogatszą”.

Do końca 2014 roku CBH zorganizowało 9 Międzynarodowych Szkół 
Letnich „Nauczanie o Holokauście” dla ponad 500 nauczycieli z całej Polski 
(na zgłoszonych 1500 chętnych). Szkoła Letnia jest cyklicznym programem 
organizowanym przez CBH, Illinois Holocaust Museum and Education Cen-
ter w Skokie, Illinois, USA oraz Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów 
Holokaustu Yad Vashem w Jerozolimie we współpracy z polskimi i zagranicz-
nymi instytucjami: IE UJ, Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie, Między-
narodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym 
Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (MCEAH), Międzynarodo-
wym Domem Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu (MDSM) oraz Centrum 
Żydowskim w Oświęcimiu. Głównym sponsorem Szkół Letnich „Nauczanie 
o Holokauście” jest Claims Conference, The Conference on Jewish Material 
Claims Against Germany przy wsparciu Taube Foundation for Jewish Life 
and Culture oraz prywatnych sponsorów z USA. W gronie zaproszonych eks-
pertów znaleźli się: prof. Michael Berenbaum, prof. Jan Tomasz Gross, prof. 
Feliks Tych, prof. Z. Mach, prof. W. Kozub-Ciembroniewicz, prof. Jonathan 
Webber, prof. Andrzej Żbikowski, prof. Tadeusz Lubelski, dr hab. J.  Amb-
rosewicz-Jacobs, dr Alicja Bartuś, dr hab. Dariusz Libionka, dr hab. Marek 
Kucia, prof. UJ, dr Piotr Trojański, dr Robert Kuwałek i Robert Szuchta. 
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Centrum Badań Holokaustu zorganizowało lub współorganizowało po-
nad 12 konferencji, seminariów i paneli dyskusyjnych, między innymi semi-
narium naukowe Antisemitism and Racism in Europe – Fascist Ideology and 
Practice (9–10 XI 2008), konferencję poświęconą osobie i dziełu ks. Stani-
sława Musiała, we współpracy z Bernardin Center w Catholic Theological 
University w Chicago i Cardinal Suenens Center przy John Carroll University 
in Cleveland, Center for Christian-Jewish Learning, Boston College, Tanen-
baum Center for Interreligious Understanding (5 III 2009). Konferencja sta-
ła się okazją do dyskusji nad dziedzictwem intelektualnym pozostawionym 
przez księdza Musiała w dziedzinie teologii, nauk społecznych i stosunków 
chrześcijańsko-żydowskich, a także do upamiętnienia jego osoby i zebra-
nia wspomnień tych, którzy go znali. W dyskusjach wzięli udział naukowcy 
i eksperci z Polski: prof. Jan Woleński, prof. Joanna Tokarska-Bakir, prof. Sta-
nisław Obirek, prof. Stanisław Krajewski, publicysta Konstanty Gebert oraz 
eksperci z uniwersytetów amerykańskich, między innymi prof. Doris Don-
nelly z John Carrol University i prof. John Pawlikowski z Chicago. 

W dniach 21–24 X 2008 roku Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau 
oraz CBH zorganizowały ogólnopolską konferencję naukowo-dydaktyczną 
Auschwitz i Holokaust – dylematy i wyzwania polskiej edukacji. Jej celem było 
podjęcie refleksji naukowej dotyczącej nauczania o Auschwitz i Holokauście 
w Polsce od momentu wprowadzenia go do programów szkolnych w 1999 
roku. Seminarium naukowe poświęcone postaci Henryka Sławika zostało 
zorganizowane w 65. rocznicę Jego śmierci (19–20 XI 2009). Głównym ce-
lem seminarium było upamiętnienie bohaterskiej postawy H. Sławika oraz 
innych Sprawiedliwych. Ponadto celem seminarium było rozwinięcie debaty 
dotyczącej odpowiedzialności obywatelskiej i kształtu pamięci o przeszłości. 

Konferencja Holocaust Studies Today: The Research and Pedagogic Chal-
lenges of a Developing Field, zorganizowana przez Instytut Socjologii UJ, CBH 
oraz Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, zainaugurowała powstanie 
The European Association for Holocaust Studies (12–15 VI 2011). W dniach 
3–6 lipca 2011 roku w Krakowie odbyła się konferencja organizowana przez 
The International Council of Christian and Jews (Międzynarodową Radę 
Chrześcijan i Żydów) Religion and Ideologies. Polish Perspective and Beyond 
we współpracy z WSMiP UJ (3–6 VII 2011). 

Centrum Badań Holokaustu dzięki swoim kontaktom krajowym i za-
granicznym w Europie, USA i Izraelu z jednej strony otwiera przestrzeń dla 
młodych Polaków, którzy chcą być obywatelami świata, mieć wpływ na jego 
kształt, a z drugiej strony umożliwia poprzez wielorakie doświadczenia 
w ramach projektów badawczych i wyjazdów zagranicznych nabycie wie-
dzy, kompetencji i umiejętności przydatnych w wyzwaniach przyszłego życia 
zawodowego. W CBH rozwijana jest współpraca z wieloma międzynarodo-
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wymi i krajowymi instytucjami (22 partnerów z podpisanymi umowami), 
między innymi z Illinois Holocaust Museum and Education Center, Museum 
of Jewish Heritage – A Living Memorial to the Holocaust w Nowym Jorku, 
International Council of Christians and Jews, Miami Dade College, Keene 
State College, Salem State University, Domem Konferencji w Wannsee, Cen-
tropą, Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, Muzeum Historii Żydów 
Polskich, Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Polsce (FODŻ), 
Żydowskim Instytutem Historycznym, Jewish Community Center (JCC) 
w Krakowie oraz wieloma innymi instytucjami, muzeami, miejscami pamię-
ci, wydawnictwami i czasopismami naukowymi. Co roku studenci Iona Col-
lege spotykają się na wspólnych wykładach ze studentami CBH. W dniach 
14–15 III 2011 roku CBH gościło profesorów The Cohen Center for Holo-
caust and Genocide Studies z jedynej uczelni amerykańskiej oferującej studia 
w zakresie wiedzy o Holokauście i ludobójstwach na poziomie I stopnia – 
Keene State College. Dr Paul Vincent, dr Henry Knight i dr Skye Stephenson 
spotkali się z prof. Andrzejem Manią, Prorektorem UJ ds. Dydaktyki oraz 
członkami zespołu CBH. Spotkanie miało na celu przygotowanie wspólnego, 
letniego programu dydaktycznego. W przygotowaniu jest podobny program 
z Salem State University oraz Miami Dade College.

Dla CBH duże znaczenie ma współpraca z organizacjami pozarządowymi 
z uwagi na możliwość staży dla studentów, którzy w trakcie ich trwania mają 
szanse nabycia konkretnych umiejętności praktycznych. Dzięki tej współpracy 
eksperci CBH z kolei mogą się podzielić swoją wiedzą ze społecznościami lo-
kalnymi. W 2008 roku w Wasilkowie (woj. podlaskie) odbyły się prowadzone 
przez ekspertów CBH warsztaty dla nauczycieli i liderów lokalnych, poświę-
cone dialogowi międzykulturowemu. Warsztaty zostały zorganizowane przez 
FODŻ we współpracy z Urzędem Gminy w Wasilkowie jako jedno z działań 
realizowanych w ramach wspieranego przez Fundację im. Stefana Batorego 
projektu Badanie postaw wobec Żydów i stosunku do ich dziedzictwa, współpra-
ca z lokalnymi partnerami w wybranych 15 miejscowościach, edukacja dla tole-
rancji. Ponadto warsztaty ekspertów CBH odbyły się w Łęcznej (w ramach pro-
jektu Łęczna – wspólna przeszłość, dwie kultury), Zamościu, Suchowoli i innych 
miejscowościach w województwach lubelskim, podkarpackim i podlaskim.

Do ważnych partnerów CBH należy Międzynarodowy Dom Spotkań 
Młodzieży w Oświęcimiu, który dzięki cyklicznym konferencjom organi-
zowanym we współpracy z CBH łączy naukowców, edukatorów, przewod-
ników i specjalistów organizacji pozarządowych. Międzynarodowy Dom 
Spotkań Młodzieży jest instytucją zwracającą uwagę na konieczność uczenia 
się z przeszłości, aby można było przeciwdziałać łamaniu praw człowieka i lu-
dobójstwom obecnie, a także zapobiegać im w przyszłości. Zorganizowane 
przez MDSM cykliczne konferencje, między innymi Oblicza Sprawiedliwości. 
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Świat wobec Holokaustu i innych zbrodni ludobójstwa w XX wieku” (27–30 
VII 2011) oraz Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX i XXI 
wieku. Jednostka wobec zbrodni (25–28 VI 2012), podczas których była moż-
liwa wymiana refleksji i doświadczeń, są bardzo potrzebne, gdyż jak dotąd 
hasło „nigdy więcej” pozostaje nadal tylko sloganem. 

Obok wykładów, spotkań, promocji publikacji CBH skupia uwagę na 
wdrażaniu do systemu polskiego szkolnictwa innowacyjnych metod naucza-
nia w zakresie przeciwdziałania antysemityzmowi, rasizmowi, ksenofobii 
i dyskryminacji. Jego zadaniem jest także upowszechnienie wiedzy i pamię-
ci o Holokauście w znaczeniu rozumianym przez Milchmana i Rosenberga 
(2003) jako pamięci czyniącej miejsce dla różnic, pamięci pluralistycznej, 
perspektywicznej „wspόlnoty pamięci”, służącej niezmitologizowanej prze-
szłości, ale raczej problematyzującej teraźniejszość i nieupierającej się przy 
identyczności.

Centrum nie jest pierwszą instytucją akademicką w Polsce, ktόra podej-
muje temat Zagłady Żydόw. Zainteresowanie Holokaustem po okresie niepa-
mięci do około połowy lat 70. rozwinęło się po upadku komunizmu w Polsce, 
a szczególnie po roku 2000. Wówczas Polska podpisała Deklarację Sztok-
holmską zobowiązującą sygnatariuszy do rozwijania badań i edukacji oraz 
upamiętniania Holokaustu, a w Polsce odbyła się debata publiczna dotycząca 
indywidualnej kolaboracji Polaków po publikacji Sąsiadów prof. J.T. Grossa. 

W Polsce istnieją także inne ośrodki akademickie realizujące badania nad 
Holokaustem, ale CBH jest pierwszą jednostką uniwersytecką, ktόrej wy-
łącznym celem jest jednoczesne prowadzenie badań interdyscyplinarnych, 
rozwój edukacji oraz upamiętnianie Holokaustu. Należy odnotować, iż zin-
stytucjonalizowane badania nad historią i kulturą Żydόw w Polsce zostały za-
inicjowane przede wszystkim w Żydowskim Instytucie Historycznym w War-
szawie, a badania nad faszyzmem – na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie 
już w 1974 roku powstało ważne pismo naukowe „Studia nad Faszyzmem 
i Zbrodniami Hitlerowskimi”. W piśmie tym były publikowane rozprawy 
i artykuły dotyczące faszyzmu włoskiego, niemieckiego narodowego socjali-
zmu, hiszpańskiego faszyzmu, nurtów totalitarnych w Europie w 1. połowie 
XX wieku oraz myśli postfaszystowskiej po II wojnie światowej. W 1986 po-
wstał na UJ utworzony przez prof. Jόzefa A. Gierowskiego Międzywydziało-
wy Zakład Historii i Kultury Żydόw w Polsce, przekształcony w 2000 roku 
w Katedrę Judaistyki UJ, a następnie w Instytut Judaistyki. Powstanie kolejnej 
instytucji naukowo-badawczej na Uniwersytecie Warszawskim – Centrum 
Badania i Nauczania Dziejów i Kultury Żydów w Polsce im. Mordechaja 
Anielewicza – zainicjował w 1990 roku prof. Jerzy Tomaszewski. W roku 
1993 powstało na Uniwersytecie Wrocławskim Centrum Kultury i Językόw 
Żydowskich, obecnie Studium Kultury i Języków Żydowskich. Instytut Fi-
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lologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego organizuje Podyplomowe Stu-
dium Wiedzy o Kulturze Żydowskiej i Holokauście. Zakład Historii i Kul-
tury Żydów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie powstał 
w 2000 roku, a Centrum Badań nad Zagładą w Instytucie Filozofii i Socjologii 
PAN, główny ośrodek prowadzący nowe badania historiograficzne w Polsce, 
zostało założone w 2003 roku.

Centrum Badań Holokaustu UJ nie powstało zatem w próżni. Co stano-
wi jednak o specyfice tej jednostki naukowej, co jest jej szczególną cechą, 
wartością dodaną? Pośród wielu zadań, które wyznaczyli sobie twórcy CBH 
UJ, podstawą są badania naukowe i dydaktyka. Oprócz wyzwań akademi-
ckich Centrum stara się rozwijać działania, w których rezultaty badań nauko-
wych byłyby dostępne nie tylko wyłącznie poprzez specjalistyczne publikacje 
członków zespołu, aczkolwiek takie publikacje są realizowane i planowane 
w przyszłości, ale także dzięki między innymi wideokonferencjom dla eks-
pertów i studentów, na przykład z prof. Yehudą Bauerem, we współpracy 
z Yad Vashem i Konsulatem USA w Krakowie (13 X 2010), z Maiami Dade 
College w ramach Genocide Awareness Week (12 IV 2012), a także warszta-
tom prowadzonym jesienią 2008 roku przez członków zespołu CBH na zle-
cenie Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.

CBH realizuje także cele naukowo-dydaktyczne i popularyzujące naukę, 
organizując kursy gościnne, między innymi dr. Wolfa Kaisera, wicedyrektora 
Domu Konferencji w Wannsee, Aspects of the Holocaust (V–VI 2008), prof. 
Moshe Zimmermanna z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie Antise-
mitism, Nazism and the Holocaust in German and American Film (20–28 V 
2009), dr. Sebastiana Rejaka z MSZ Diaspora żydowska w USA (V–VI 2010) 
oraz odczyty wygłaszane dla szerokiej publiczności w przyjaznych miejscach 
centrum Krakowa, na przykład w JCC i Żydowskim Muzeum Galicja.

W ramach corocznego Festiwalu Kultury Żydowskiej współpraca Insty-
tutu Francuskiego z CBH zaowocowała kilkoma panelami dyskusyjnymi. 
W JCC odbył się panel Jak uczyć o Holokauście kolejne pokolenia? (1 VII 
2012), a w Żydowskim Muzeum Galicja panel Przedwojenny Paryż jidysz 
i projekcja filmu Les illusions perdues 1941–1942 (30 VI 2012). Centrum sta-
ra się być obecne w przestrzeni miasta i przyczyniać się do pielęgnowania 
pamięci o Zagładzie Żydów nie tylko wśród specjalistów. Służą temu pokazy 
filmów, między innymi Obława (3 III 2011), In Place of Death (30 V 2011), 
Ein weiters Field (15 X 2011).

Szczególnym wydarzeniem był pokaz filmów o Holokauście połączony ze 
spotkaniem z A. Wajdą, zorganizowany 12 marca 2008 roku dla uczczenia 65. 
rocznicy likwidacji krakowskiego getta. Spotkanie to zgromadziło w Zamku 
w Przegorzałach tłum studentów pragnących wziąć udział w dyskusji z mi-
strzem polskiego kina. Spotkania z wybitnymi naukowcami i autorytetami 
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życia społecznego pozwalają także na przybliżenie problematyki Holokaustu 
szerszej publiczności. Gośćmi CBH byli wybitni naukowcy, reżyserzy i eks-
perci: prof. Shimon Redlich (13 V 2008), prof. Robert Wistrich (29 V 2008), 
Karol Becker (20 X 2008), prof. Michael Berenbaum (12 V 2009), Lucia Fal-
tin (15 I 2009), Elizabeth Edelstein (30 III 2009), Marian Marzyński (31 III 
2009), Artur Żmijewski (10 X 2009), sir Martin Gilbert (17 II 2010), Tomasz 
Blatt (11 X 2010), Jean-Yves-Potel (09 XII 2010), Kamila Klauzińska (4 VI 
2012), dr Piotr Lubiński (5 VI 2012).

Centrum Badań Holokaustu UJ służy pomocą organizatorom specjalnych 
sesji na uniwersytecie, przeprowadzanych w ramach rocznicowych obcho-
dów wyzwolenia Auschwitz. Dzięki zorganizowaniu dyskusji panelowej Prze-
szłość – Przyszłość. Pamięć o Żydach krakowskich, która odbyła się w Zamku 
w Przegorzałach 15 marca 2008 roku z udziałem prof. Davida M. Crowe’a, au-
tora biografii Oskara Schindlera, prof. Marii Orwid (zm. 9 lutego 2009 roku 
w Krakowie), prof. Aleksandra Skotnickiego, Katarzyny Zimmerer oraz Ro-
berta Gądka włączyło się ono w program obchodów 65. rocznicy likwidacji 
getta krakowskiego. W dyskusji uczestniczyło również 25 Ocalonych, którzy 
zawdzięczają swoje ocalenie między innymi O. Schindlerowi. 

W 2008 roku J. Ambrosewicz-Jacobs otrzymała granty Fondation pour la 
Mémoire de la Shoah i International Task Force (obecnie International Holo-
caust Remembrance Alliance) na badania nad postawami młodzieży polskiej 
wobec Żydów, Holokaustu oraz pamięci o Holokauście, które zainicjowała 
w 1996 roku. Badania postaw młodzieży są projektem z komponentem edu-
kacyjnym, realizowanym we współpracy z instytucjami akademickimi i orga-
nizacjami pozarządowymi. W 2009 roku J. Ambrosewicz-Jacobs uczestniczy-
ła jako członek rady naukowej w międzynarodowym projekcie badawczym 
zamówionym przez Agencję Praw Podstawowych UE (Fundamental Rights 
Agency, FRA), zrealizowanym przez agencję rządu Szwecji – Living Histo-
ry Forum. Opublikowane w 2010 roku wyniki badań we wszystkich krajach 
UE wykazały, że powszechnie deklarowany i uznawany za oczywisty przez 
ministerstwa edukacji i kultury związek pomiędzy edukacją o Holokauście 
w miejscach pamięci a edukacją o prawach człowieka w rzeczywistości jest 
nikły. Analiza literatury, sondaż w 22 muzeach i miejscach pamięci, zogni-
skowane wywiady grupowe z nauczycielami i uczniami w 9 państwach, wy-
wiady indywidualne z edukatorami, przewodnikami i kuratorami wystaw 
w 14 instytucjach europejskich oraz obserwacja uczestnicząca ujawniły brak 
wspólnego dyskursu, wspólnej konceptualizacji oraz nieliczne dobre prakty-
ki łączące obydwie dziedziny edukacji. Nauczyciele historii zazwyczaj nie są 
przygotowywani do nauczania o prawach człowieka, natomiast nauczyciele 
wiedzy o społeczeństwie rzadko są wyposażeni w wiedzę i narzędzia koniecz-
ne do nauczania o Holokauście. 



— 344 —

Od początku istnienia zespół CBH realizuje projekt związany z upamięt-
nieniem Shoah Mapa pamięci o Holokauście. Doktorantki Agnieszka Ni-
kliborc, Sylwia Kostka, Katarzyna Suszkiewicz i Agnieszka Zajączkowska-
-Drożdż uczestniczyły w projekcie badawczym Polscy więźniowie w Norwegii 
podczas II wojny światowej (2010–2011) i z wielką wytrwałością poszukiwały 
byłych polskich więźniów, aby utrwalić ich świadectwa. Projekt ten był częś-
cią międzynarodowego projektu Falstad Memorial and Human Rights Cen-
tre we współpracy z placówkami i instytucjami badawczymi w Rosji, Polsce 
oraz na terenach byłej Jugosławii. 

Doktoranci związani z CBH, piszący prace związane z Holokaustem i Aus-
chwitz, zdobywają stypendia i realizują projekty badawcze podczas staży, 
między innymi K. Suszkiewicz przebywała w Tel Aviv University w ramach 
Polish-Israeli Youth Encounters (październik 2010–styczeń 2011), Piotr Ster-
nalski studiował w Istituto Dante Alighieri w Rzymie (październik 2012), 
Katarzyna du Vall podjęła studia w ramach wymiany Erasmus w University 
College London, w School of Slavonic and East European Studies (wrzesień–
grudzień 2012), A. Zajączkowska-Drożdż otrzymała stypendium Ambasady 
Izraela w Polsce na wyjazd do Izraela i badania w Yad Vashem (w roku aka-
demickim 2011/2013), a Elisabeth Büttner brała udział w wyjazdach badaw-
czych do Niemiec i Francji.

Pracownicy i współpracownicy CBH publikują w wielu czasopismach pol-
skich i zagranicznych. W 2009 roku w ramach Festiwalu Kultury Żydowskiej 
na krakowskim Kazimierzu odbyła się promocja publikacji The Holocaust: 
Voices of Scholars. Zbiór 24 esejów pod redakcją J. Ambrosewicz-Jacobs po-
rusza najbardziej kontrowersyjne kwestie w dziedzinie badań nad Zagładą, 
a do podzielenia się osobistymi refleksjami i podjęcia prób odpowiedzi na 
trudne pytania w tej dziedzinie zaproszono wybitnych naukowców i autory-
tety publiczne, których praca wiąże się z tematyką Holokaustu. 

Dzięki finansowemu wsparciu Biura Instytucji Demokratycznych i Praw 
Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie ukazało się 
drugie poszerzone wydanie zbioru esejów Dlaczego należy uczyć o Holokau-
ście (pod red. J. Ambrosewicz-Jacobs i Leszka Hońdo), przeznaczonego do 
bezpłatnej dystrybucji wśród nauczycieli. Książka ta adresowana jest za-
równo do osób, którym nie jest obojętny fakt zamordowania 10% obywateli 
przedwojennej Polski, jak i do tych, które być może dotąd nie zdają sobie 
z tego sprawy. O napisanie esejów zostały poproszone autorytety życia pub-
licznego, specjaliści z różnych dziedzin nauki: J. Tomaszewski, Z. Mach, Ire-
neusz Krzemiński, Stefan Wilkanowicz, Olga Goldberg-Mulkiewicz, Monika 
Adamczyk-Garbowska, S.  Obirek, R.  Szuchta, Tanna Jakubowicz-Mount, 
Stanisław Krajewski, Sergiusz Kowalski, Monika Adamczyk-Garbowska, Sła-
womir Kapralski, Hanna Węgrzynek, Andrzej Mirga, Natalia Aleksiun i inni.



„Żyjemy w świecie, w którym różne rzeczy niegodne miały miejsce. Uni-
wersytet jest od tego, żeby badać prawdę, aby tę prawdę przekazywać, żeby 
pamiętać. Dlatego nawet te najboleśniejsze, najgorsze, najmniej przyjazne 
nam fragmenty historii musimy badać, przekazywać młodym ludziom i pa-
miętać o tym” – powiedział podczas inauguracji CBH UJ ówczesny rektor 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Karol Musioł. 

Badania, edukacja oraz pamięć o ofiarach Zagłady są konieczne. Doktor 
B. Kwieciński, filmoznawca, adiunkt w CBH, przywołał wspomnienia z zajęć 
w wywiadzie dla „Alma Mater” (nr 130–131): 

Nigdy nie zapomnę twarzy studentów po projekcji Erbkrank Herberta Gerdesa z 1936 
roku propagującego nazistowski projekt eutanazji. Kopia, którą posiadałem, była słaba 
i na dzisiejsze standardy HD i 3D, do których są przyzwyczajeni młodzi ludzie – że-
nująca, wymagająca wielkiej cierpliwości odbiorcy. Ale oni patrzyli na ten zamazany, 
niespójny, niemy obraz z rosnącym przerażeniem. Widziałem nawet łzy. Moja wiara we 
wrażliwość młodych ludzi w tym momencie umocniła się. Zrozumiałem, że oni chcą 
pamiętać, że chcą być współodpowiedzialni za historię, która wydarzyła się w tym kraju 
przeszło 60 lat temu. 

To właśnie z myślą o tych młodych ludziach i nauczycielach uczących 
jeszcze młodszych uczniów powstało CBH i stara się realizować, we współ-
pracy z innymi instytucjami, swoją misję, cele i zadania. 
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