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W ostatniej dekadzie społeczeństwa 

europejskie były świadkami wzrostu 

antysemityzmu. Projekt HANNAH 

koncentruje się na przeciwdziałaniu 

antysemityzmowi       poprzez 

promowanie historii Żydów i pamięci 

o Shoah w Niemczech, Grecji, Serbii i 

Polsce. Projekt obejmuje szereg 

szkoleń, działań uświadamiających i 

rekomendacji dla polityki na 

poziomie krajowym i europejskim. 

 

 

 

 

Gdzie można nas znaleźć?  

Odwiedź naszą nową stronę 

internetową: https://hannah-project.eu  

aby dowiedzieć się więcej i być na 

bieżąco z naszymi inicjatywami, śledź 

nas na stronie: Facebook 

https://www.facebook.com/Hannah-

Challenging-Debunking-Antisemitic-

Myths  

 

 
 

 

Drugi newsletter 

HANNAH to dwuletni projekt, w którym 

bierze udział 6 partnerów z Niemiec, 

Polski, Grecji i Serbii: 

Jugend- & Kulturprojekt e.V. - JKPeV - 

koordynator projektu (Drezno, Niemcy), 

Muzeum Żydowskie Galicja (Kraków, 

Polska, Muzeum Żydowskie w Grecji 

(Ateny, Grecja), Terraforming (Nowy Sad, 

Serbia), Centropa (Hamburg, Niemcy) 

oraz ReadLab (Ateny, Grecja).  

HANNAH to dwuletni projekt, w którym 

bierze udział 6 partnerów z Niemiec, Polski, 

Grecji i Serbii: Jugend- & Kulturprojekt e.V. 

- JKPeV - koordynator projektu (Drezno, 

Niemcy), Żydowskie Muzeum Galicja 

(Kraków, Polska), Muzeum Żydowskie w 

Grecji (Ateny, Grecja), Terraforming (Nowy 

Sad, Serbia), Centropa (Hamburg, Niemcy) 

oraz ReadLab (Ateny, Grecja). 
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Witaj w drugim newsletterze HANNAH: 

  

Niniejszy Newsletter informuje o: 

• Drugim międzynarodowym spotkaniu partnerów w Krakowie i projekcja filmu 

dokumentalnego na temat Krakowa 

• Pierwszych przeprowadzonych na żywo seminariach szkoleniowych w Atenach 

(Grecja) i w Krakowie (Polska), 

• Nagraniach materiału wideo do serii dokumentalnej HANNAH na temat Hamburga. 
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Drugie spotkanie partnerskie w 

Krakowie 

Przedstawiciele Jugend- & Kulturprojekt e.V. 

z Drezna-Niemcy, Żydowskiego Muzeum w 

Grecji i ReadLab z Aten-Grecja, Żydowskiego 

Muzeum Galicja z Krakowa-Polska, Centropy 

z Hamburga-Niemcy oraz Terraforming z 

Nowego Sadu-Serbia spotkali się po raz 

pierwszy osobiście na 2. międzynarodowym 

spotkaniu partnerów projektu "HANNAH - 

Challenging & Debunking Antisemitic 

Myths", które odbyło się w dniach 28-30 

września w Krakowie, a którego 

gospodarzem i organizatorem było 

Żydowskie Muzeum Galicja. Spotkanie było 

dla partnerów projektu okazją do 

omówienia postępów w realizacji projektu, 

współpracy między partnerami oraz 

rezultatów ich pracy. Ponadto, dzięki 

wycieczkom z przewodnikiem po Żydowskim 

Muzeum Galicja i po żydowskiej dzielnicy  

 

 

miasta, a także dzięki wspólnym dyskusjom, 

partnerom udało się zgłębić żydowską 

historię Krakowa i dostrzec istnienie 

antysemityzmu w różnych jego formach. 
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W dniach 21-22 listopada 2021 r. Żydowskie 

Muzeum Galicja zorganizowało w swojej 

siedzibie pierwsze seminarian szkoleniowe, 

które poprowadzili edukatorzy i historycy 

Anna Wencel, Ewa Arendarczyk i Bartosz 

Duszyński z Działu Edukacji Żydowskiego 

Muzeum Galicja. Wykłady wygłosili także 

partnerzy z Niemiec, Grecji i Serbii którzy 

przedstawili krótkie prezentacje na temat 

życia żydowskiego w swoich krajach. 

 

 

Dr Alexandra Patrikiou, przedstawiła 

aspekty antysemityzmu w Niemczech, 

Polsce, Serbii i Grecji oraz poprowadziła 

warsztat "Antysemityzm: Lekcje dla 

współczesności". Dr Vassilikou mówiła o 

Żydach w okupowanej przez nazistów 

Europie i przytoczyła informacje o ważnych 

wydarzeniach historycznych, które miały 

miejsce w Polsce, Serbii i Niemczech, a 

które doprowadziły do prześladowań i 

pozbawienia praw Żydów. Seminarium 

zakończyło się warsztatem “Edukacja o 

antysemityzmie poprzez sztukę”. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Podczas tych seminariów łącznie 400 

uczestników z czterech krajów będzie 

poznawać żydowską historię swojego kraju i 

pracować w grupach nad skutecznymi 

metodami podważania i obalania 

antysemickich mitów. Eksperci z organizacji 

partnerskich wygłoszą wykłady na temat 

społeczności żydowskich w swoich krajach, 

dzięki czemu uczestnicy uzyskają unikalny 

wgląd w historię Żydów w Europie: Szkolenie 

HANNAH koncentruje się na historii pięciu 

europejskich społeczności żydowskich 

(Drezno, Hamburg, Nowy Sad, Kraków i 

Ateny), na antysemityzmie w przeszłości i 

obecnie oraz na lokalnych kontekstach 

Zagłady. 

 

Pierwsze seminaria 

Pierwsze stacjonarne seminarium 

szkoleniowe odbyło się w Centrum Jońskim na 

ateńskiej Place w dniach 21-22 października 

pod auspicjami Ministerstwa Edukacji i Spraw 

Religijnych. Przedstawiono krótką historięo 

becności Żydów w Polsce, Serbii i Niemczech, 

a następnie odbyły się warsztaty 

"Wykorzystanie świadectw ustnych w 

nauczaniu o antysemityzmie i Holokauście w 

Europie", prowadzone przez dr Eleni Kouki. 

Drugi dzień seminarium koncentrował się na 

zrozumieniu nowoczesnego i współczesnego 

antysemityzmu w Europie. 

 

 

14 more semi nars are planned: HANNAH multi-day face -to-fa ce se minars - 4 in ea ch country - will enhance knowle dge on l ocal Jewish hi story and the Shoah, a nd increase awarene ss for antise mitism, develop i nnovative tools against antisemitism, and contribute to combating it throug h ca pacity-building, awareness raising and poli cymaking.  

Planowane są cztery seminaria szkoleniowe w 

każdym kraju, mające na celu poszerzenie 

wiedzy na temat lokalnej historii Żydów i 

Shoa, zwiększenie świadomości na temat 

antysemityzmu, opracowanie innowacyjnych 

narzędzi przeciwko antysemityzmowi oraz 

przyczynienie się do jego zwalczania poprzez 

budowanie potencjału, podnoszenie 

świadomości i kształtowanie polityki. 

 Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej 

 

https://hannah-project.eu/el/category/upcoming-events/


 

Further progress of HANNAH project partners’ work 

 The antisemitic  
 

Kręcenie materiału filmowego do serii dokumentalnej projektu HANNAH, 7-9 listopada 

 

Jugend- & Kulturprojekt e.V., przy dużym wsparciu Centropa, nakręcił w dniach 7-9 listopada 2021 

r. odcinek serii dokumentalnej HANNAH o życiu żydowskim w Hamburgu. Odwiedzono takie 

miejsca, jak Memorial Denk.Mal Hannoverscher Bahnhof, wystawa poświęcona żydowskiej 

emigracji w latach 1880-1914, plac deportacji, miejsce, w którym znajdowała się dawna synagoga 

Bornplat, Joseph-Carlebach-Bildungshaus (najstarsza żydowska szkoła w Hamburgu), miejsce 

pamięci Stadthaus oraz cmentarz żydowski w Altonie, wszystko po gruntownym zbadaniu terenu 

przez Centropę. Aby uchwycić życie żydowskie w przeszłości i obecnie, zespół Centropa 

zorganizował spotkania ze Stefanem Henselem, hamburskim komisarzem ds. życia żydowskiego 

i zwalczania antysemityzmu, rabinem Shlomo Bistritzkim, Ianem Shulmanem i Carmen Bisotti, 

którzy dostarczyli cennych informacji na temat historii ważnych miejsc dotyczących żydowskiej 

historii Hamburga na przestrzeni wieków. Lucy Debus z inicjatywy "Dessauer Ufer" oraz dyrektor 

Ballinstadt Auswanderermuseum Volker Reimers opowiedzieli o żydowskiej emigracji. Zespół 

odwiedził również "Grindel leuchtet", inicjatywę upamiętniającą listopadowe pogromy w 1938 

roku.  

 

 



ReadLab jest ośrodkiem badawczym, którego celem jest 

generowanie pozytywnego wpływu społecznego i 

zrównoważonego poprzez innowacje. Skupia 

multidyscyplinarny zespół wyspecjalizowanych badaczy z 

dziedziny inżynierii, technologii komunikacyjnych, edukacji 

oraz nauk społecznych i politycznych, posiadających 

wieloletnie i międzynarodowe doświadczenie w 

opracowywaniu projektów, zarządzaniu i wdrażaniu 

projektów krajowych i międzynarodowych, w tym 

finansowanych przez UE.  

https://read-lab.eu 

 

JUGEND - & KULTUPROJEKT E.V. est koordynatorem 

projektu HANNAH, inicjatywa została założona w 2004 roku 

w Dreźnie, w Niemczech. JKPeV zajmuje się edukacją, 

kulturą i sztuką promującą różnorodność, równość i 

integrację, wspiera zaangażowanie obywatelskie i 

innowacje społeczne. Aby osiągnąć nasz cel, opracowujemy 

i wdrażamy projekty edukacyjne i społeczno-kulturalne, 

które zachęcają do współpracy międzysektorowej i 

interdyscyplinarnej w całej Europie. Stowarzyszenie 

organizuje działania i imprezy kulturalne i artystyczne, 

których celem jest kulturalne wzbogacenie miasta Drezna. 

http://www.jkpev.de  
 

 
 
 
 
 

 Konsorcjum Projektu HANNAH 

MUZEUM ŻYDOWSKIE W GRECJI zostało założone w 1977 r. 

w celu gromadzenia, badania, konserwacji i ekspozycji 

artefaktów, które odzwierciedlają życie, zwyczaje, historię i 

tradycje greckich Żydów. Muzeum posiada kolekcję ponad 

10.000 rzadkich eksponatów, bogatą bibliotekę oraz 

archiwum fotograficzne i w znaczący sposób przyczyniło się 

do badania i zachowania tradycji żydowskiej w Grecji. Od 

2000 r., w ścisłej współpracy z greckim Ministerstwem 

Edukacji i Sekretariatem ds. Religii, Muzeum jest pionierem 

i twórcą skutecznych programów edukacji o Holokauście, 

organizuje seminaria szkoleniowe dla nauczycieli i 

przyczynia się do tworzenia nowych treści w podręcznikach 

szkolnych. 

 

 
 
 

CENTROPA, założona w 2000 r. jako instytut historyczny non-

profit w Wiedniu i Budapeszcie, przeprowadziła wywiady z 

1200 starszymi Żydami z Europy Środkowej i Wschodniej, 

prosząc ich o podzielenie się z nami historiami życia i 

zdjęciami rodzinnymi. Dzięki naszej internetowej bazie 

danych, a także dzięki krótkim filmom multimedialnym i 

wystawom objazdowym, łączymy Europejczyków z historią 

Żydów europejskich XX wieku - oraz ze sobą nawzajem - 

poprzez konkursy dla uczniów i seminaria szkoleniowe dla 

nauczycieli. Od 2016 roku Centropa posiada również biuro w 

Hamburgu, w Niemczech. 

 https://www.centropa.org/en 

 

The European Commission support for the production of this Newsletter  
does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views 
only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any 
use which may be made of the information contained therein. 

 

TERRAFORMING jest niezależną organizacją pozarządową i 

non-profit z Nowego Sadu w Serbii, zaangażowaną w 

promowanie i poprawę edukacji na temat Holokaustu, 

antysemityzmu, antycyganizmu i innych form ksenofobii 

poprzez edukację i programy publiczne. 

https://terraforming.org 

 

MUZEUM ŻYDOWSKIE GALICJA istnieje, by upamiętniać 

ofiary Holokaustu i celebrować żydowską kulturę polskiej 

Galicji, prezentując historię Żydów z nowej perspektywy i 

stanowiąc innowacyjną i wyjątkową instytucję 

zlokalizowaną na Kazimierzu, dawnej żydowskiej dzielnicy 

Krakowa. Celem muzeum jest podważenie stereotypów i 

błędnych wyobrażeń związanych z przeszłością Żydów w 

Polsce oraz edukacja Polaków i Żydów na temat ich własnej 

historii, przy jednoczesnym zachęcaniu do myślenia o 

przyszłości. 

http://galiciajewishmuseu.org/en 

 

 
https://www.jewishmuseum.gr/en 

 
 

 


