
Lista laureatów 16. Edycji programu „Chroniąc Pamięć” 
 

Wiesław Sasinowski, Kolno 
 
Prezes Zarządu firmy „Miś” Sp z o.o., która jest właścicielem hotelu Colnus w Kolnie 
(woj. podlaskie). Odbudował tamtejszą zrujnowaną synagogę z przeznaczeniem na 
hotel, restaurację i centrum kultury. Regularnie organizuje koncerty, spotkania i 
wydarzenia promujące kulturę żydowską. Z jego inicjatywy na zabytkowym budynku 
dawnej synagogi odsłonięto tablicę upamiętniającą kolneńskich Żydów.  
 

 
 
Hotel Colnus, ul. Strażacka 1, 18-500 Kolno; tel. 86/ 211 51 15, e-mail: 
hotel@colnus.pl, www.colnus.pl 

 

Płk Krzysztof Trela, Kraków 
 
Zarządy Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Krakowie, Katowicach oraz Bielsku-Białej 
zgłaszają osobę płk. Krzysztofa Treli, Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w 
Krakowie, do odznaczenia za szczególne zasługi dla ratowania zabytków kultury 
żydowskiej. Krakowska Służba Więzienna od kilku lat kieruje skazanych do prac przy 
obiektach ważnych historycznie i kulturowo. Dzięki temu porządkowane są m.in. 
cmentarze w Krakowie, Tarnowie, Trzebini, Chrzanowie, Olkuszu, Nowym Wiśniczu, 
Nowym Sączu oraz Andrychowie. W tym roku planowane są również prace w 
Wadowicach. Równolegle w więzieniach prowadzone są programy edukacyjne. Płk K. 
Trela wspiera te działania oraz inicjuje powstawanie nowych. Wszystkie służą 
realizacji funkcji readaptacyjnych oraz mają na celu ochronę dziedzictwa 
historycznego. 
 

 
 



Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej, ul. Motelupich 7, 31-155 Kraków; tel. 12/ 630 
13 53, e-mail: oisw_krakow@sw.gov.pl; 
www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-krakow 

 

dr hab. prof. UR Wacław Wierzbieniec, Jarosław/Rzeszów 
 
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. Ks. Bronisława 
Markiewicza w Jarosławiu oraz Kierownik Zakładu Historii i Kultury Żydów w 
Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. W projekty polsko-żydowskie 
zaangażowany od wielu lat zawodowo i prywatnie. Od 2009 r. w Rzeszowie oraz od 
2012 r. w Jarosławiu organizuje Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach 
Holocaustu, w ramach którego wszyscy zainteresowani mogą brać udział w 
spotkaniach, wykładach i innych wydarzeniach. Z tej okazji Ocaleni z Izraela i Stanów 
Zjednoczonych uczestniczą w spotkaniach z młodzieżą i mieszkańcami Podkarpacia. 
Dzięki jego zaangażowaniu w szerzenie historii i kultury polskich Żydów Uniwersytet 
Rzeszowski w 2013 r. podpisał umowę intencyjną z Chabad Lubawicz.  
 

 
 
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 
Jarosław, tel. 16/624 46 20, e-mail: pwste@pwste.edu.pl; www.pwste.edu.pl 

 
 

Fundacja „Borussia” 

i Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia“, Olsztyn 
 
Stowarzyszenie i Fundacja działają wspólnie na rzecz budowania i pogłębiania kultury 
dialogu i tolerancji między ludźmi różnych narodowości, wyznań i tradycji. Inspiracją 
do obywatelskiego ruchu tworzonego od 1990 r. w olsztyńskim środowisku stało się 
odwołanie do wielokulturowej przeszłości regionu Warmii i Mazur. Od 2005 r. 
„Borussia” ratuje zabytkową Bet Tahara zaprojektowaną przez słynnego architekta 
Ericha Mendelsohna oraz opiekuje się cmentarzem żydowskim. Dzięki jej 
zaangażowaniu w ciągu ostatnich 8 lat budynek został wyremontowany i uzyskał 
nową funkcję. Mieści się tu Centrum Dialogu Międzykulturowego Dom 
Mendelsohna. Borussia prowadzi działania kulturalne i edukacyjne, przypomina o 
dorobku Mendelsohna, bogatych związkach kultur polskiej, żydowskiej i niemieckiej, 
a także prezentuje współczesne zjawiska kulturalne. 
 



 
 
ul. Zyndrama z Maszkowic 2, 10-133 Olsztyn; tel. 89/ 523 72 93, e-mail: 
sekretariat@borussia.pl; www.borussia.pl 

 

Fundacja Brama Cukermana, Będzin 
 
Fundacja została założona w 2009 r. z inicjatywy Karoliny i Piotra Jakoweńko. Wraz z 
przyjaciółmi, innymi członkami organizacji przyczynili się do uratowania  
i odrestaurowania dawnego żydowskiego Domu Modlitwy, który stał się siedzibą 
fundacji. Znajduje się on w bramie kamienicy potocznie zwanej Bramą Cukermana od 
nazwiska przedwojennego właściciela. Zaniedbany po wojnie, dziś dawny Dom 
Modlitwy zachwyca pięknie odrestaurowaną polichromią. Członkowie Bramy 
Cukermana zajmują się działaniami edukacyjnymi, a także badaniami nad historią 
Żydów z Będzina i okolic. 
 

 
 
Al. Hugona Kołłątaja 24/28, 42-500 Będzin; tel. 511 016 322, 530 862 644,  
e-mail: bramacukermana@gmail.com; www.bramacukermana.com  

 

Ryszard Kosowski, Burmistrz Chrzanowa 

Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich, Chrzanów 
 
Od dwóch lat Muzeum wraz z Burmistrzem Chrzanowa organizuje Dni Kultury 
Żydowskiej „Sztetl Chrzanów”. Oprócz koncertów, wykładów i wystaw, w ramach 
obchodów odbywają się również oficjalne uroczystości upamiętniające ofiary Zagłady. 
W tym roku odsłonięto tablicę w miejscu dawnej Synagogi Wielkiej przy ul. 
Garncarskiej, upamiętniającą śmierć 8000 chrzanowskich Żydów i 70. rocznicę 
likwidacji getta. Muzeum posiada kolekcję judaików, którą systematycznie wzbogaca 
i chętnie prezentuje historię żydowskich mieszkańców miasta. Opracowało szlak po 
mieście poświęcony pamięci, historii i kulturze chrzanowskich Żydów. Od 6 lat 
instytucja ta sprawuje również opiekę nad odnowionym cmentarzem żydowskim 



przy ul. Podwale. Burmistrz miasta i dyrektor Muzeum są w stałym kontakcie z 
członkami stowarzyszeń chrzanowskich Żydów za granicą.  
 

 
 
Muzeum: ul. Mickiewicza 13, 32-500 Chrzanów; tel. 32/ 623 51 73; e-mail: 
muzeum@muzeum.chrzanow.pl 
Burmistrz: Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów, tel. 32 758 51 52,  e-mail: 
sekretariat@chrzanow.pl 
 

IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, Lublin 
 
W 2012 r. szkoła obchodziła 10. rocznicę współpracy z Ostrovsky High School  
z Raanany. Od samego początku nad projektem czuwała dyrektor Zofia Bielecka. 
Pierwsze 1-dniowe kontakty stały się trwałym fundamentem dla wspólnych 
przedsięwzięć. W 2004 r. obie szkoły podpisały umowę partnerską. Każdego roku 
uczniowie z Izraela zatrzymują się w „Koperniku” na kilka godzin, w czasie których 
razem z polskimi rówieśnikami przygotowują inscenizacje, skecze, plakaty, czy 
rozgrywają mecze. Polscy uczniowie wyjeżdżają do Izraela na dłuższe pobyty i są tam 
goszczeni przez izraelskie rodziny. Uczniowie obu szkół wspólnie realizują projekty 
związane z historią lubelskich Żydów. Dzięki wymianie młodzi Izraelczycy 
przyjeżdżając do Lublina mogą poznać nie tylko tragedię Majdanka, ale też 
współczesny kraj swoich Polskich rówieśników i odkryć, jak wiele ich łączy w 
zainteresowaniach oraz pragnieniu życia w pokoju, radości  
i miłości wzajemnej.  
 

 
 
ul. Andrzeja Struga 6, 20-709 Lublin, tel. 81/ 525 54 35, e-mail: sekretar@9lo.lublin.pl; 
www.9lo.lublin.pl 

 



Stowarzyszenie Miasteczko Poznań, Poznań 
 
Organizacja utworzona przez małżeństwo, nauczycielkę języka polskiego Marię 
Świątkowską-Pakułę i dziennikarza Zbigniewa Pakułę, obecnie kierownika Muzeum 
byłego Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem. Od 10 lat Stowarzyszenie wydaje 
czasopismo „Miasteczko Poznań”, zajmujące się historią Żydów w Poznaniu i 
Wielkopolsce. W każdym numerze znajdują się materiały archiwalne i reportaże z 
bieżących wydarzeń polsko-żydowskich, a także korespondencje, m.in. z Izraela i 
Niemiec. Czasopismo wydawane jest społecznie, jego autorzy i redaktorzy tworzą je 
jako projekt obywatelski. Łączy ich wspólny cel – budowanie tożsamości miejsca i 
przywracanie pamięci o mikro-historiach, którym grozi całkowite zapomnienie. 
Kontekstem ich działań jest także budowa przyjaznych stosunków z państwem Izrael. 
 

 
 
60-990 Poznań 43, box 6; tel. 61/ 877 91 38, e-mail: miasteczko@onet.pl ; 
www.sztetlpoznan.pl  
 

Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego, Częstochowa 
 
Od 2004 r. dyrekcja szkoły organizuje ogólnopolski konkurs plastyczny „Z inspiracji 
kulturą żydowską”. Jego celem jest m.in. zaintrygowanie młodzieży bogactwem i 
mądrością kultury żydowskiej oraz jej związkami z kulturą rodzimą. Wystawy 
pokonkursowe prezentowane są regularnie na Festiwalu Kultury Żydowskiej w 
Krakowie, Festiwalu Dialogu Czterech Kultur w Łodzi, Festiwalu Warszawa Singera i 
licznych pokazach w Polsce oraz USA. Wraz z Israel Center for Excellence Through 
Education w Jerozolimie szkoła współpracuje przy projektach „Kolebki i groby. 
Korzenie wspólnoty judeo-chrześcijańskiej” oraz „Tradycja i współczesność. Dialog 
artystyczny i jego wyraz”. Działania te od 10 lat wpisane są w program edukacyjny i 
wychowawczy szkoły, budząc w ich twórcach i odbiorcach wysoką świadomość 
prawdy historycznej i kulturowej na ziemiach polskich.  
 



 
 
ul. Pułaskiego 15, 42-200 Częstochowa; tel. 34/ 324 12 28, e-mail: 
sekretariat@plastyk.czest.pl  
http://plsp.ids.czest.pl  
 


