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Teilnahme bei Projekten und Veranstaltungen auf und ist zugleich auch ein 
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Centrum Dialogu Kulturowego
Informator, który mają Państwo w ręce, ma za zadanie ukazać 

różnorodność projektów realizowanych przez Towarzystwo im. Edyty Stein  
oraz przedstawić możliwości współpracy i uczestnictwa w odbywających 
się tu wydarzeniach kulturalnych i programie edukacyjnym. Jest ona także 
podziękowaniem dla wszystkich, którzy wspierają naszą pracę, dla naszych 
partnerów, uczestników oraz gości.



Grußwort des Deutschen Generalkonsuls in Breslau
Sehr geehrte Damen und Herren,

die Edith Stein Gesellschaft in Breslau / Wrocław, eine der 
ältesten 

Nichtregierungsorganisationen Polens, p�egt seit 
nunmehr 21 Jahren das teure Andenken an ihre Patronin 
Edith Stein, Schwester Theresa Benedicta vom Kreuz. Die 
Gesellschaft konnte das EDITH STEIN HAUS im Jahre 1995 
erwerben. Seither können sich dort Besucher aus Polen, 
Deutschland und aller Welt über das Leben und Wirken 
dieser großen Tochter Breslaus informieren, die, aus einer 
jüdisch-orthodoxen Familie stammend, nach ihrem Studium 
und Promotion zum römisch-katholischen Glauben übertrat 
und sich aktiv in der Kirche um Widerstand gegen das natio-
nalsozialistische Regime bemühte. In Auschwitz ermordet, 
wurde sie 1998 von Pabst Johannes Paul II. heilig gespro-
chen und 1999 zu einer der Patroninnen Europas erklärt. 

Das EDITH STEIN HAUS ist ein weithin leuchtendes 
Symbol für den jüdisch-christli-
chen Dialog und auch die de-
utsch-polnische Verständigung. Es 
erinnert an die jüdisch-deutschen 
Elemente in der Geschichte der 
Stadt und nimmt einen festen, 
unübersehbaren Platz im Bresla-

uer Kulturleben ein. Getreu dem Motto als „Stadt der Begeg-
nung“ �ndet im EDITH STEIN HAUS ein reger geistiger 
Austausch auf kultureller Ebene statt. Vielfältige Veranstal-
tungen wie Lesungen, Sprachkurse, Vorträge, Ausstellungen 
und internationale Begegnungen leisten einen wertvollen 
Beitrag zum polnisch-deutschen Dialog besonders unter 
jungen Erwachsenen und Jugendlichen. 

Als Generalkonsul der Bundesrepublik Deutschland in 
Breslau begrüße ich dieses Engagement der Edith Stein 
Gesellschaft und freue mich über die zahlreichen Projekte, 
die im EDITH STEIN HAUS wie jedes Jahr realisiert werden. 
Ich wünsche der Edith Stein Gesellschaft und dem EDITH 
STEIN HAUS weiterhin viel Erfolg und große Resonanz für die 
zahlreichen kommenden Projekte. 

Bernhard Brasack, 
Generalkonsul der Bundesreplik Deutschland in Breslau im 
Januar 2010



Mowa powitalna Prezydenta Wrocławia
Szanowni Państwo,

minęło 18 lat od czasu kiedy miałem zaszczyt zasiąść 
w gronie członków założycieli Towarzystwa im. Edyty Stein. 
Ten miniony czas był ważny zarówno dla Polski i Wrocławia, 
jak i procesu pojednania polsko-niemieckiego oraz dialo-
gu chrześcijańsko-żydowskiego. Nasze miasto na powrót 
stało się europejską metropolią, która kusi zagranicznych 
inwestorów i turystów, ale także artystów, naukowców, stu-
dentów. Stało się prawdziwym miastem spotkań, nawiązując 
do swego wielowiekowego dziedzictwa. 

To także wyjątkowy czas symbolicznych, pojedna-
wczych spotkań, takich jak to Helmutha Kohla i Tadeusza 
Mazowieckiego podczas Mszy Pojednania w Krzyżowej. Czas 
historycznych gestów, jak modlitwa papieża Jana Pawła II pod 
Ścianą Płaczu w Jerozolimie, a także wizyta papieża Niemca, 
Benedykta XVI w obozie zakłady Auschwitz-Birkenau. 

Towarzystwo im. Edyty Stein było nie tylko histo-
rycznym świadkiem tych wydarzeń, ale także aktywnie 
uczestniczyło w procesie pojednania międzynarodowego 
ireligijnego poprzez swoją działalność programową. 
Wystarczy przywołać spotkania młodzieży z Polski, Niemiec 
i Izraela, międzynarodowe i międzywyznaniowe sympozja 
i konferencje. Całą serię wystaw i warsztatów o charakte-
rze międzykulturowym, czy liczne programy wymiany stu-
dentów. Na szczególne uznanie zasługuje także aktywność 

edukacyjna Towarzystwa wśród dzieci i młodzieży. Nauka 
języka niemieckiego dla najmłodszych wrocławian, a także 
kursy, podczas których młodzi Polacy i Niemcy uczą się mowy 
ojczystej swojego sąsiada, doskonale realizują ideę zbliżenia 
narodów i kultur. 

Patronka Towarzystwa, Święta Teresa Benedykta od 
Krzyża, Edyta Stein jest w szczególny sposób związana 
z Wrocławiem. Tutaj nie tylko się urodziła, tu wychowywała, 
uczyła i studiowała. Jako wywodząca się z naszego miasta 
współpatronka Europy jest prawdziwym, symbolem, uoso-
bieniem idei spotkania kultur. Wierzę, że jej dobry duch czu-
wa i będzie czuwał nad Wrocławiem, miastem spotkań.

Dr Rafał Dutkiewicz, Wrocław 2006



Szanowni Państwo,

Mowa powitalna Konsula Generalnego RFN we Wrocławiu

Towarzystwo im. Edyty Stein jest jedną z najstarszych 
organizacji pozarządowych w Polsce, od 21 lat pielęgnuje 
pamięć o swojej patronce św. Teresie Benedykcie od Krzyża. 
W 1995 roku Towarzystwo pozyskało dom rodzinny Steinów, 
dziś funkcjonujący jako DOM EDYTY STEIN. Od tej pory 
odwiedzający z Polski, Niemiec i całego świata mogą do- 
wiedzieć się więcej o życiu i dziełach znanej córki Wrocławia, 
która pochodząc z żydowskiej rodziny po studiach i obronie 
doktoratu przeszła na katolicyzm i w łonie Kościoła  przeciw-
stawiała się aktywnie reżimowi narodowo-socjalistycznemu. 
Została zamordowana w Auschwitz, a Papież Jan Paweł II 
dokonał kanonizacji i w 1999 ogłosił Ją „Patronką Europy“.

DOM EDYTY STEIN jest wspaniałym symbolem dialogu 
chrześcijańsko-żydowskiego i polsko-niemieckiego pojed-
nania. Przypomina o niemiecko-żydowskich wątkach w hi- 
storii miasta i zajmuje stałe miejsce w życiu kulturalnym 
Wrocławia, które trudno przeoczyć. Zgodnie z przesłaniem 
„Miasta spotkań” w DOMU EDYTY STEIN odbywa się ożywio-
na duchowa wymiana kulturowa. Różnorodne przedsięwzię-
cia tj. spotkania autorskie, kursy językowe, wykłady, wystawy 
i wymiany międzynarodowe przyczyniają się znacząco do 

budowania dialogu polsko-niemieckiego, szczególnie 
między młodymi ludźmi.

Jako Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec we 
Wrocławiu doceniam zaangażowanie Towarzystwa im. Edyty 
Stein i cieszę się, że każdego roku w DOMU EDYTY STEIN 
przeprowadzane są liczne projekty. Życzę Towarzystwu im. 
Edyty Stein oraz DOMOWI EDYTY STEIN w dalszym ciągu 
wielu sukcesów i wielkiego oddźwięku w czasie licznych 
przyszłych projektów.

Bernhard Brasack,
Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wro-
cławiu, Wrocław, styczeń 2010



Sehr geehrte Damen und Herren,
es sind 18 Jahre vergangen, seitdem ich die Ehre hat-

te, mich unter den Gründungsmitgliedern der Edith Stein 

Wrocław, als auch für die deutsch-polnische Verständigung 
und den christlich-jüdischen Dialog von großer Bedeutung. 

Unsere Stadt wurde wieder zu einer europäischen 
Metropole, die nicht nur ausländische Investoren und 
Touristen, sondern auch Künstler, Wissenschaftler und 
Studenten anzieht. Sie wurde zu einer wahrhaften Stadt 
der Begegnung und knüpfte damit an ihr jahrhundertealtes 
Erbe an.

Es war auch die außergewöhnliche Zeit der symbo-
lischen und versöhnenden 
und Tadeusz Mazowiecki während der Versöhnungsmesse 
in Kreisau. Die Zeit der historischen Gesten, wie des Gebets 
von Papst Johannes Paul II. an der Klagemauer in Jerusalem 
und des Besuchs des deutschen Papstes Benedict XVI. im 
Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau.

Die Edith Stein Gesellschaft war nicht nur historischer 
Zeitzeuge dieser Ereignisse, sondern nahm durch ihre 
Programmarbeit aktiv am Prozess der internationalen und 
interreligiösen Verständigung teil. 

Man denke nur an die Begegnungen von Jugendlichen 
aus Polen, Deutschland und Israel oder an die internatio-
nalen und interreligiösen Symposien. Eine ganze Reihe 
von Ausstellungen und Workshops mit interkulturellem 
Charakter, oder zahlreiche Studentenaustauschprojekte.
Besonders nennenswert sind die Bildungsangebote für 
Kinder und Jugendliche. Die Deutschkurse für die jüngsten 
Bewohner von Wroclaw und die Tandemsprachkurse, 
bei denen junge Polen und Deutsche die Muttersprache 

Annäherung der Völker und Kulturen.

Die Patronin der Gesellschaft, die heilige Teresa 
Benedicta vom Kreuz, Edith Stein, ist auf besondere Weise 
mit Wroclaw verbunden. Sie wurde nicht nur hier geboren, 
sondern sie wuchs hier auf und hat hier gelernt und studiert. 
Als eine aus Wroclaw kommende Patronin Europas ist sie ein 
wahrhaftiges Symbol und eine Verkörperung der Idee von 

und in der Zukunft über Wroclaw, die Stadt der Begegnung, 
wacht. 

Dr. Rafał Dutkiewicz, Wrocław 2006

Grußwort des Stadtpräsidenten von Wrocław
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Über Breslau/Wrocław
Breslau/Wrocław ist mit ca. 633.000 Einwohnern die viert-

größte Stadt Polens und die Hauptstadt der Woiwodschaft 
Niederschlesien. An der Oder gelegen, ist sie aufgrund ihrer 
Vielzahl von Brücken und Inseln bekannt. Auf einer dieser 
Inseln befi ndet sich die Kathedrale, ein Wahrzeichen dieser 
tausendjährigen Stadt. 

Auf dem Rynek/Ring, dem zentralen Marktplatz der 
Stadt, befi ndet sich das Rathaus. Es gilt als eines der wun-
derbarsten gotischen Bauwerke Europas. Zahlreiche Plakate 
kündigen in der Altstadt die unterschiedlichsten interna-
tionalen Kulturveranstaltungen an: Wratislavia Cantans, 
ein internationales Festival für Musik, Wrocław Non Stop, 
das Kunstfestival Survival oder das Filmfestival Era Nowe 
Horyzonty sind nur einige Beispiele für das reichhaltige 
Angebot.

Zu den weiteren wichtigen Sehenswürdigkeiten ge-
hören die Jahrhunderthalle, welche im Juli 2006 in die Liste 
des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen worden ist, 

und das Panorama von Racławice. Dieses Rundgemälde 
ist eines der wenigen erhaltenen Panoramas des 19. 
Jahrhunderts. Es misst 15x114 Meter und ist damit länger 
als ein Fußballfeld.

Darüber hinaus sind der Botanische, Zoologische und 
Japanische Garten nur drei Beispiele für den großen Anteil 
an städtischen Grünfl ächen, welcher der höchste in ganz 
Polen ist. 

An dieser Stelle soll auch auf die vielseitige 
Bildungslandschaft der Stadt hingewiesen werden, zu wel-
cher mehr als ein Dutzend Hochschulen mit ca. 150.000 
Studierenden zählen. Mit seinem selbst gewählten inter-
kulturellen und zivilgesellschaftlichen Bildungsauftrag 
reiht sich das EDITH STEIN HAUS auch in diese Landschaft 
ein und nutzt diese Möglichkeiten für Kooperationen bei-
spielsweise mit der Universität. 
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O Wrocławiu

Wrocław, stolica Dolnego Śląska, jest ze swoimi 633 tys. 
mieszkańców czwartym pod względem wielkości miastem 
w Polsce. Położony nad Odrą słynie z dużej ilości mostów 
oraz wysp. Na jednej z nich znajduje się Katedra – symbol tej 
tysiącletniej metropolii.

Na Rynku, centralnym placu miasta, znajduje się 
Ratusz, który należy do najpiękniejszych budowli gotyckich 
w Europie. Często powiewające fl agi na latarniach w Rynku 
zwiastują najróżniejsze międzynarodowe imprezy kulturalne. 
Jako przykład można wymienić chociażby Międzynarodowy 
Festiwal Muzyki i Sztuki „Wratislavia Cantans”, maraton kultu-
ralny „Wrocław NonStop”, Festiwal Survival oraz międzynaro-
dowy festiwal fi lmowy „Era Nowe Horyzonty”.

Kolejnymi ważnymi zabytkami są Hala Stulecia (Hala 
Ludowa), która w lipcu 2006 została wpisana na listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO, a także Panorama 
Racławicka – ogromnych rozmiarów obraz, stanowiący je-

den z niewielu zachowanych do dzisiaj przykładów pano-
ram, charakterystycznych dla dziewiętnastego wieku. Jego 
wymiary (15x114 m) sprawiają, że jest dłuższy niż boisko 
piłkarskie. 

Oprócz tego Wrocław posiada największą ilość terenów 
zielonych ze wszystkich miast w Polsce, spośród których na-
jbardziej reprezentacyjnymi są ogrody Botaniczny, Zoologi-
czny oraz ogród Japoński.

Mówiąc o Wrocławiu należy także wspomnieć o roli mi-
asta jako ośrodka uniwersyteckiego, gdzie na ponad tuzinie 
uczelni studiuje ok. 150 tys. studentów. DOM EDYTY STEIN, 
ze swoim profi lem międzykulturowym oraz misją kształcenia 
obywatelskiego, wpisuje się w ten krajobraz i korzysta
z możliwości współpracy z wrocławskimi uczelniami.
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Edith Stein wurde 1891 in einer deutschen jüdischen 
Familie geboren. Sie verbrachte ihre Schulzeit in Breslau 
und studierte anschließend zwischen 1911 und 1913 an 
der Breslauer Universität Psychologie. Daneben hörte 
sie Vorlesungen in Germanistik und Philosophie. Um ihr 
Philosophiestudium bei dem Phänomenologen Edmund 
Husserl fortzusetzen, wechselte sie nach Göttingen. Jedoch 
blieb ihr als Frau, trotz mehrmaliger Versuche, eine über die 
Promotion hinausgehende wissenschaftliche Karriere ver-
wehrt.

Als Reaktion auf das existenzielle Erlebnis des Ersten 
Weltkrieges, den sie teilweise als Lazarettschwester erlebte, 
begann sich Edith Stein verstärkt mit dem Christentum 
auseinanderzusetzen. Die Vorlesungen Max Schelers, wel-
cher selbst zum Katholizismus konvertiert war, trugen zu 
Edith Steins Annäherung an den katholischen Glaubens bei. 
Darüber hinaus war der Kontakt zum Ehepaar Reinach, das 
zum evangelischen Glauben konvertiert war, von Bedeutung. 

Als Folge dieser und anderer Einfl üsse 
trat sie 1922 zum katholischen Glauben 
über. Die Lektüre der Autobiografi e der 
Karmelitin, Mystikerin und Reformerin 
ihres Ordens, Teresia von Ávila, wird oft als 
Schlüsselerlebnis genannt.

Edith Stein 
Fortan und bis 1931 arbeitete sie in Speyer und anschlie-

ßend bis 1933 als Lehrerin und Dozentin in Münster. 
 
Von ihren Werken können hier nur einige beispiel-

haft genannt werden, so ihre Promotion „Zum Problem der 
Einfühlung“ und „Endliches und ewiges Sein“.  Darüber hi-
naus zeigt sich die Vielschichtigkeit ihrer Persönlichkeit in 
ihrer Mitgliedschaft in einem Verein für Frauenstimmrecht, 
der ihr Engagement auch für Frauenfragen belegt.

Nach der Machtübernahme Hitlers 1933 musste sie 
ihre Stelle am Pädagogischen Institut in Münster aufge-
ben und trat unter dem Namen Teresia Benedicta a Cruce 
in den Kölner Orden der Karmelitinnen (O.C.D.) ein. Die 
Novemberpogrome von 1938 veranlassten Edith Stein zum 
Wechsel in den Karmelitinnenorden nach Echt/Holland. Dort 
wurde sie im August 1942 – gemeinsam mit ihrer Schwester 
Rosa, die sich nach dem Tod der Mutter Auguste zum katho-
lischen Glauben bekannt hatte – verhaftet, nach Auschwitz de-
portiert und ermordet.

Edith Stein wurde 1987 selig und 1998 durch Papst 
Johannes Paul II. heilig gesprochen.1999 wurde sie zu einer 
der Patroninnen Europas ernannt. Ihre Verehrung sowie ihr 
Vermächtnis werden in christlichen und jüdischen Kreisen kon-
trovers diskutiert, bieten somit Anlass zum Dialog und laden zu 
eigener Recherche ein.
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Edyta Stein 
Edyta Stein urodziła się w 1891 roku w żydowskiej rodzi-

nie we Wrocławiu. Tutaj uczęszczała do szkoły i także tutaj 
w latach 1911–1913 studiowała psychologię oraz uczęszczała 
na wykłady germanistyki i fi lozofi i. Chcąc studiować fi lozofi ę 
u fenomenologa Edmunda Husserla, przeprowadziła się do 
Getyngi. Jednakże dalsza kariera naukowa była dla niej jako 
kobiety zamknięta, mimo napisania pracy doktorskiej.

W trakcie pierwszej wojny światowej pracowała jako 
pielęgniarka w szpitalu. Reakcją na przeżycia wojenne był 
wzrost jej zainteresowania chrześcijaństwem. Wykłady 
Maksa Schelera, który sam przeszedł na katolicyzm, przyczy-
niły się do zbliżenia do  wiary katolickiej. Wpływ na poglą-
dy Edyty Stein miał kontakt z małżeństwem Reinach, którzy 
byli ewangelikami. Skutkiem tych, a także innych wpływów 
było jej przejście na katolicyzm w 1922 roku. Jako ostateczny 
impuls do tego kroku wymieniana jest lektura biografi i ka-
rmelitanki, mistyczki, reformatorki zakonów karmelitańskich, 
Teresy z Avili. Po przyjęciu chrztu aż do roku 1931 pracowa-
ła w Spirze (Speyer) jako nauczycielka, a następnie do 1933 
roku  wykładała w Monastyrze (Münster). 

Edyta Stein była autorką wielu dzieł, na przykład 
rozprawy doktorskiej „O zagadnieniu wczucia” czy „Byt 
skończony a byt wieczny”. Była także członkiem Związku 
Praw Wyborczych dla Kobiet (Verein für Frauenstimmrecht), 
co ukazuje jej zaangażowanie w kwestie równouprawnienia 

kobiet i jednocześnie wielostronność jej osobowości.

Po przejęciu władzy przez Hitlera w 1933 roku musiała 
zrezygnować z pracy w Instytucie Pedagogiki w Monastyrze 
(Münster) i wstąpiła do klasztoru sióstr karmelitanek
w Kolonii (Köln). Przyjęła tam imiona zakonne Teresy 
Benedykty od Krzyża. Pogromy Żydów w listopadzie 1938 
zmusiły ją do przeniesienia się do Karmelu w Echt w Holandii. 
W sie-rpniu 1942 roku została tam aresztowana i przewiezio-
na do Auschwitz, gdzie zginęła w komorze gazowej razem 
ze swoją siostrą Różą, która po śmierci matki Augusty jawnie 
przyznała się do katolicyzmu.

W roku 1987 Edyta Stein została beatyfi kowana, w 1998 
papież Jan Paweł II ogłosił ją świętą, a w 1999 roku dołączyła 
do grona patronów Europy. Jej zasługi oraz spuścizna są 
żywo dyskutowane w kręgach zarówno chrześcijańskich, jak 
i żydowskich, dzięki czemu stają się okazją do dialogu oraz 
impulsem do własnych poszukiwań.
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Die Edith Stein Gesellschaft/Towarzystwo im. Edyty Stein 
wurde 1989 als eine der ersten Nichtregierungsorganisationen 
Polens nach der Wende gegründet. Der Vorstand lenkt die 
Aktivitäten der Gesellschaft und wird auf zwei Jahre von 
der Mitgliederversammlung gewählt, bei der die oberste 
Kompetenz liegt. Die Gesellschaft engagiert sich insbesonde-
re in folgenden Hauptbereichen: 

» Erinnerung an Leben und Werk Edith Steins, 
» jüdisch-christlicher Dialog,
» deutsch-polnische Verständigung,
» Förderung zivilgesellschaftlicher Entwicklung.

Diese Ziele realisiert die ESG durch ein vielseitiges 
Programm, welches Ausstellungen, Vorträge, Sprachkurse, 
Jugendbegegnungen, Sommerlager und Workshops ebenso 
umfasst wie Lesungen und Konzerte.

Die Edith Stein Gesellschaft in Wrocław/Breslau ist eine von 
weltweit zahlreichen Einrichtungen gleichen Namens und steht 
insbesondere mit ihrer Partnerorganisation in Deutschland 
in engem Kontakt. Dabei gehört die Gleichheit der ca. 250 

Mitglieder zu ihren wichtigsten 
Grundsätzen im ökumenischen 
Geist. Nationalität, Konfession, 
Status und politische Gesinnung 
spielen für die Mitgliedschaft 
keine Rolle. Seit der Gründung 

1989 steht die Gesellschaft für ehrenamtliches Engagement 
und Bildungsanspruch in Polen und im Ausland und ist seit 
2004 als gemeinnütziger Verein anerkannt. Die ESG hat meh-
rere Schriften publiziert, wie beispielsweise – in polnischer 
Sprache – „Szukając prawdy. – Edyta Stein w kulturze polskiej“, 
1998, („Die Wahrheit suchend. – Edith Stein in der polnischen 
Kultur“) unter der Redaktion von Anita Czarniecka-Stefańska, 
einen Reiseführer „Edith Steins Spuren in Breslau“, der 2006 in 
zweiter Aufl age in polnischer und deutscher Sprache gedruckt 
wurde, oder den zweisprachigen Tagungsband zum 15-jähri-
gen Bestehen der Gesellschaft, der 2004 unter dem Titel „Das 
europäische Erbe Edith Steins“ herausgegeben wurde. Alle 
Veröff entlichungen der ESG befi nden sich in der Bibliothek des 
Hauses.

Seit 1999 hat die Gesellschaft ihren Sitz im Familienhaus Edith 
Steins in der ul. Nowowiejska 38, das sie 1995 erwerben konnte. 
Ab 1996 wurden umfangreiche Bau- und Renovierungsarbeiten 
durchgeführt, die 2008 fast vollständig abgeschlossen wer-
den konnten. Mit dem Ziel der Professionalisierung der 
Programmarbeit wird das Programm des Hauses seit 2003 im 
Wesentlichen durch eine eigene Abteilung umgesetzt, deren 
Leitung derzeit durch das Stipendienprogramm Robert Bosch 
Kulturmanager in Mittel - und Osteuropa gestellt wird. Damit gibt 
es neben der Administration eine weitere Abteilung, welche über 
ehrenamtliches Engagement hinaus das organisatorische und 
kulturelle Leben des Hauses bestimmt und strukturiert.

Die Edith Stein Gesellschaft
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Towarzystwo im. Edyty Stein
Towarzystwo im. Edyty Stein we Wrocławiu jest jedną 

z najstarszych organizacji pozarządowych powstałych po 
przełomie w Polsce. Zostało założone w 1989 roku, naj-
wyższą władzą jest Walne Zgromadzenie, nadzór nad prak-
tyczną działalnością Towarzystwa sprawuje Zarząd Główny, 
wybierany przez Walne Zgromadzenie raz na 2 lata. Do naj-
ważniejszych celów Towarzystwa należy m. in.:

» upamiętnienie osoby i dzieła Edyty Stein
» dialog chrześcijańsko-żydowski
» porozumienie polsko-niemieckie
» wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Towarzystwo realizuje swoje cele głownie przez wykła-
dy, wystawy, kursy językowe, publikacje, a także przez wy-
mianę młodzieżową, obozy letnie, warsztaty oraz koncerty.
Na świecie funkcjonuje wiele towarzystw i instytucji imienia 
Edyty Stein. Towarzystwo we Wrocławiu utrzymuje bliskie 
kontakty z partnerskim Towarzystwem w Niemczech. Jedną 
z najważniejszych zasad Towarzystwa jest jego otwartość
i równość członków i sympatyków, bez względu na narodo-
wość, wyznanie, poglądy polityczne czy też wykształcenie. 
Od założenia w 1989 roku Towarzystwo wykazuje społecz-
no-dydaktyczne zaangażowanie w Polsce i za granicą. Od 
2004 roku posiada status organizacji pożytku publicznego.
Z inicjatywy Towarzystwa powstało szereg  publikacji w języ-
ku polskim, m. in. : „Szukając prawdy – Edyta Stein w kulturze 

polskiej” (1998) pod redakcją Anity Czarnieckiej-Stefańskiej 
czy polsko- oraz niemieckojęzyczne materiały z między-
narodowej konferencji z okazji piętnastolecia powstania 
Towarzystwa pod tytułem „Europejskie dziedzictwo Edyty 
Stein” (2004). Publikacją Towarzystwa jest również przewod-
nik „Wrocław Edyty Stein” (1997), którego drugie wydanie 
ukazało się w 2006 roku. Przewodnik jest dostępny po polsku 
i po niemiecku. Wszystkie publikacje znajdują się w bibliote-
ce DOMU EDYTY STEIN.

Od 1999 roku Towarzystwo ma swoją siedzibę w domu 
rodzinnym Edyty Stein przy ul. Nowowiejskiej 38, którego 
jest właścicielem od 1995 roku. Prowadzone od 1996 roku 
prace remontowe i renowacyjne ukończono niemal w cało-
ści w 2008 roku. 

Ze względu na aktywność Towarzystwa oraz dążenie 
do profesjonalizacji jego działalności, w 2003 roku powo-
łano osobny dział odpowiedzialny za ofertę programową.
Kierowanie działem programowym obecnie umożliwia
i wspiera Fundacja Roberta Boscha. Dzięki temu możliwa 
jest praca nad ofertą kul-
turalną, wykraczająca poza 
ramy zaangażowania spo-
łecznego.
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Edith Steins Familienhaus in Breslau/Wrocław wurde 
um 1890 als dreigeschossiges Gebäude im neoklassizis-
tischen Stil mit einer Nutzfl äche von 925 m² erbaut. Ediths 
Mutter, Auguste Stein, erwarb dieses Haus 1910. Bis zum 
Jahre 1938 blieb es im Besitz der Familie, ging im Zuge 
der so genannten „Arisierung des jüdischen Eigentums” 
1938 aber in den Besitz des Maurermeisters Oskar Jandel 
über. Einige Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges 
übergab die Stadt das Haus dem Unternehmen für 
Filmverbreitung „Odra-Film”. Erst seit Oktober 1995 ist die 
Edith Stein Gesellschaft Eigentümer des Gebäudes, obwohl 
ihre Bemühungen darum bereits 1989 mit der Gründung 
der Gesellschaft begonnen hatten.

Am 12. Dezember 1990 wurde das Haus in das 
Denkmalregister aufgenommen. Im Jahre 1992, zum 
50. Todestag Edith Steins, wurde an der Fassade eine 
Gedenktafel angebracht. Die Inschrift auf Polnisch, Deutsch 
und Hebräisch lautet: „Edith-Stein-Haus 1910-1933”.  Eine 
kleine, nahe gelegene Straße, die zur neugotischen St. 
Michaelis-Kirche führt, wurde außerdem nach Edith Stein 

Das EDITH STEIN HAUS
benannt. Mit fi nanzieller Unterstützung der Stiftung für 
deutsch-polnische Zusammenarbeit und der Stadt Breslau/
Wrocław konnte 1996 mit den Restaurierungsarbeiten be-
gonnen werden. Das Haus wurde so um ein zusätzliches 
Stockwerk, einen Fahrstuhl sowie eine Veranda zur Hofseite 
erweitert. Die Vorderfront des neuen Geschosses ist aus 
einem besonderen, graphitfarbenem Glas gestaltet worden. 
In Anlehnung an die Informationen der Nichte Edith Steins, 
Susanne Batzdorf, wurde eine gelbblaue Fassadenfarbe ge-
wählt. Durch den Umbau wurde die Nutzfl äche auf 1250 m² 
vergrößert.

Das EDITH STEIN HAUS füllt sich heute zunehmend mit 
Leben: Ein internationales sowie lokales Publikum besucht 
die Lesungen, Diskussionen, Konzerte, Ausstellungen und 
Seminare im Haus. Kulturelle Initiativen und Jugendgruppen 
nutzen die vorhandenen Räumlichkeiten wie beispielsweise 
den Kulturkeller für ihre Veranstaltungen und Begegnungen. 
Kinder und Jugendliche aus der Nachbarschaft nehmen an 
wöchentlichen Sprachkursen oder an Workshops im Haus 
teil. In Gästezimmern werden Freiwillige, Studierende, jun-

ge Wissenschaftler und Autoren unterschiedlicher nati-
onaler Herkunft beherbergt.
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DOM EDYTY STEIN
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DOM EDYTY STEIN we Wrocławiu jest neoklasycystyczną 
trzypiętrową kamienicą zbudowaną w 1890 roku. W mome-
ncie budowy jego powierzchnia użytkowa wynosiła 925 m². 
Matka Edyty, Augusta Stein, nabyła ten dom w 1910 roku.
W posiadaniu rodziny Stein pozostawał on do roku 1938, 
kiedy to w wyniku tak zwanej „aryzacji mienia żydowskiego” 
przeszedł w posiadanie mistrza murarskiego Oskara Jandela. 
Wkrótce po zakończeniu drugiej wojny światowej miasto 
przekazało dom przedsiębiorstwu dystrybucji fi lmów „Odra-
Film”. Dopiero od 5 października 1995 roku Towarzystwo 
im. Edyty Stein jest właścicielem budynku, mimo że stara-
nia zostały rozpoczęte już w 1989, czyli wraz z założeniem 
Towarzystwa.

W dniu 12 grudnia 1990 roku DOM EDYTY STEIN 
został wpisany do rejestru zabytków. W roku 1992, w 50. 
rocznicę śmierci Edyty Stein, umieszczono na nim tablicę 
pamiątkową, na której w języku polskim, niemieckim i he-
brajskim napisano: „Dom Edyty Stein 1910–1933”. Oprócz 
tego znajdująca się nieopodal niewielka uliczka prowadząca 
do neogotyckiego kościoła św. Michała została nazwana 
imieniem Edyty Stein.

W roku 1996, dzięki fi nansowemu wsparciu Fundacji 
Współpracy Polsko-Niemieckiej i miasta Wrocławia, 
rozpoczęły się prace remontowe budynku. Dom został 

rozbudowany o jedno dodatkowe piętro, windę oraz werandę 
od strony podwórza. Strona frontowa nowego piętra została 
zabudowana specjalną, grafi tową szybą. Fasada budynku, 
w oparciu o informacje siostrzenicy Edyty Stein, została 
pomalowana na kolor szaro-niebieski. Dzięki przebudowie
powierzchnia użytkowa powiększyła się z 925 do 1250 m².

Dzisiaj dom rodzinny Edyty Stein coraz bardziej tętni 
życiem: spotkania autorskie, dyskusje, koncerty, wystawy 
oraz seminaria przyciągają zarówno publiczność lokalną jak 
i międzynarodową. Pomieszczenia domu, jak np. Piwnica 
Kulturalna, otwarte są dla zewnętrznych inicjatyw kultu-
ralnych i wykorzystywane jako miejsce imprez i spotkań. 
Mieszkające w okolicy dzieci oraz młodzież uczestniczą 
w cotygodniowych kursach językowych lub warsztatach 
odbywających się w domu. Pokoje gościnne zajmują wo-
lontariusze, studenci i młodzi naukowcy z różnych krajów. 



Das Programm
Kultureller Dialog bildet die Leitlinie bei den Lesungen, 

Vorträgen, Konzerten, Ausstellungen, Workshops, internationalen 
Begegnungen und Sprachkursen in unserem Haus. Seit 2003 wird 
die kulturelle Programmarbeit im EDITH STEIN HAUS durch einen 
Stipendiaten der Robert Bosch Stiftung im Rahmen des Programms 
„Robert Bosch Kulturmanager in Mittel- und Osteuropa“ ge-
leitet und weiterentwickelt. Die derzeitige Programmleiterin 
Ulrike Pötzsch wird dabei von Freiwilligen und Praktikanten aus 
Deutschland, Polen und anderen europäischen Ländern unter-

Im Sinne der Ziele der Edith Stein Gesellschaft und unter dem 

halb der sechs Programmschwerpunkte die der internationalen 
Begegnung. Diese Schwerpunkte des Programms inklusive ausge-
wählter Projekte sind:

Spracharbeit
 » Deutsch-Polnische Tandem-Sprachkurse
 » Sprachanimation für Kinder

Geschichte und Erinnerung
 » Edith Stein Wochenende
 » Dauerausstellung „Die Weiße Rose“
 » Seminare „Philosophie aus der Feder des Glaubens”
 » „Nationalsozialismus und Widerstand 

 » Erinnerung an die „Kristallnacht“
 » Sommerlager „Jüdische Spuren in Wrocław“

Interreligiöser und interkultureller Dialog
 » Jugendbegegnung „Gerechte unter den Völkern“
 » „Interreligiöse Begegnungen“

Ort literarischer Begegnung
 »  „Transitraum Deutsch“

 » „Auswärtsspiel“ – junge deutsche Literaten 

 » „Deutsch-Polnisches Literarisches Wochenende“

Kooperative Projekte und Konferenzzentrum

Kulturkeller – Raum für Initiativen und Partner

Dank der Unterstützung durch Förderer, hauptsäch-
lich aus Deutschland und Polen, wie zum Beispiel dem 
Auswärtigen Amt der Bundesrepublik Deutschland, dem 
Deutsch-Polnischen Jugendwerk, der Stiftung für deutsch-
polnische Zusammenarbeit, der Stiftung „Erinnerung, 
Verantwortung, Zukunft“ oder dem Programm „Jugend in 
Aktion“ der Europäischen Union können die genannten 

denen Projekte kooperieren wir eng mit lokalen Partnern wie 
der Universität Breslau/Wrocław, dem Informationszentrum 
der UNESCO, der Stiftung Kreisau für die Europäische 
Verständigung, der Stiftung „Haus des Friedens“, aber auch 
mit der jüdischen Gemeinde und der Bente Kahan Stiftung 
sowie mit weiteren Partnern aus Deutschland, Tschechien, 
Israel, Frankreich oder der Ukraine und Belarus.
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Dialog międzykulturowy jest podstawą organi-
zowanych w DOMU EDYTY STEIN spotkań autorskich, 
wykładów, koncertów, wystaw, warsztatów, wymian 
międzynarodowych czy kursów językowych. Od roku 2003 
kulturalna praca programowa DOMU EDYTY STEIN jest kie-
rowana i rozwijana przez stypendystę Fundacji Roberta 
Boscha. Obecna kierowniczka Działu Programowego, Ulrike 
Pötzsch, wspierana jest przez wolontariuszy i praktykantów 
z  Polski i Niemiec oraz innych krajów europejskich i ściśle  
współpracuje z lokalnymi organizacjami edukacyjnymi
i kulturalnymi. Zgodnie z celami Towarzystwa im. Edyty 
Stein częstą formą organizowanych przez nas przedsięwzięć 
są różnego rodzaju spotkania międzynarodowe. Możemy 
przy tym wyróżnić następujące działy naszej pracy progra-
mowej (wraz z wybranymi projektami):

Nauka języka
 » Polsko-niemieckie kursy tandemowe
 » Nauka niemieckiego dla dzieci

Historia i pamięć
 » Weekend z Edytą Stein
 » Stała wystawa „Biała Róża“

 » „Narodowy socjalizm i ruch oporu
  
 » Upamiętnienie „Nocy Kryształowej”
 » Obóz letni „Żydowskie ślady we Wrocławiu“

Dialog międzyreligijny i międzykulturowy
 » Spotkanie młodzieży:  
  
 » „Spotkania między religiami w DOMU EDYTY STEIN”

Miejsce spotkań literackich
 » „Transitraum Deutsch“
 » „Na wyjeździe“ – młodzi niemieccy autorzy  

 » „Polsko-Niemiecki Weekend Literacki“

Projekty współorganizowane i Salony Domu Edyty Stein

Piwnica Kulturalna – przestrzeń  
dla inicjatyw i projektów

Powyższe projekty mogą być realizowane dzięki wspa-
r ciu partnerów z Polski i Niemiec, takich jak Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, Polsko-
Niemiecka Współpraca Młodzieży, Fundacja Współpracy 
Polsko-Niemieckiej, Fundacja „Pamięć, Odpowiedzialność, 
Przyszłość“ czy Program „Młodzież“ Unii Europejskiej.

Przy realizacji projektów Dział Programowy współpra-
cuje z lokalnymi partnerami – Uniwersytetem Wrocławskim, 
Centrum Informacji UNESCO, Fundacją Krzyżowa dla 
Porozumienia Europejskiego, Fundacją „Dom Pokoju“, Gminą 
Żydowską, „Fundacją Bente Kahan” – a także z partnerami
z Niemiec, Czech, Izraela, Francji czy Ukrainy.

 we Wrocławiu 1933-1945“

„Sprawiedliwi wśród Narodów Świata“

gościnnie w Polsce



Das Programm 
Da Sprachkenntnisse die Grundlage für einen Dialog 

bilden, ist es selbstverständlich, dass die ältesten Programm-
punkte des Hauses im Bereich der Sprachvermittlung 
liegen. So fi nden regelmäßig Tandemsprach- und 
Sprachanimationskurse statt.

Deutsch-Polnische Tandem-Sprachkurse
Ein Standbein der Sprachvermittlung sind die 

Tandemsprachkurse, welche traditionell zweimal jährlich – 
im März und im August – stattfi nden. Diese Sprachkurse wen-
den sich vor allem an Multiplikatoren der deutsch-polnischen 
Jugendarbeit, die bereits Kenntnisse der Sprache erworben 
haben. Deutsche und Polen verbringen gemeinsam zwei 
Wochen im EDITH STEIN HAUS und lernen auf diese Weise 
die Sprache, Kultur und Lebensweise ihres Nachbarlandes 
kennen. Darüber hinaus bietet sich den Multiplikatoren die 
Möglichkeit der Vernetzung. 

Durch Einstufungstests werden die Teilnehmer in zwei 
Gruppen aufgeteilt, somit wird ihre optimale Betreuung ge-
währleistet. Das Programm beinhaltet vormittags klassischen 
Sprachunterricht in Kleingruppen und nachmittags bilden 

sich – täglich neu –deutsch-
polnische Paare, so dass 
dieses Tandemgespann zur 
Anwendung der „fremden“ 
Sprache animiert wird. 

Unsere Erfahrungen zeigen, dass sich Sprechhem-
mungen auf diese Weise spielerisch überwinden lassen. 
Zum Rahmenprogramm gehören auch ein Ausfl ug und 
kulturelle Veranstaltungen. Jeder Teilnehmer erhält nach 
einem abschließenden Test ein Zertifi kat.

Sprachanimation für Kinder
„Zwölf gut gelaunte, nicht eben schüchterne, lachende, 

spielende Kinder und ich, als wenig polnisch sprechender 
Deutschlehrer mittendrin“ sagte Ralf Klimt, ehemaliger 
Freiwilliger im EDITH STEIN HAUS, über seine Arbeit mit den 
Kindern.

Je jünger der Mensch ist, der eine Fremdsprache er-
lernt, desto größer sind die Chancen, diese Sprache einmal 
sehr gut zu beherrschen. Deshalb bietet das EDITH STEIN 
HAUS Sprachkurse für Kinder an. Lesen und Schreiben 
sind allerdings Vorraussetzung für die Teilnahme. In die-
sen Sprachanimationskursen werden Kinder aus der 
Nachbarschaft ein Mal wöchentlich von deutschen 
Freiwilligen -unterrichtet. Dabei wird den Kindern mit kreati-
ven Methoden auf spielerische Weise die deutsche Sprache 
näher gebracht. Das Alter der Kinder ist sehr unterschiedlich 
und reicht von sieben bis vierzehn Jahren.
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„aktywizujący” sposób można łatwo przezwyciężyć bariery 
językowe. W programie towarzyszącym kursowi znajdują się 
również wycieczka oraz imprezy kulturalne. Po teście końco-
wym każdy z uczestników uzyskuje świadectwo ukończenia 
kursu. 

Animacja językowa dla dzieci
„Dwanaścioro dzieci, rozbawionych, w dobrych hu-

morach, nieszczególnie nieśmiałych i w środku ja, niewiele 
mówiący po polsku nauczyciel niemieckiego“ tak powiedział 
o swojej pracy z dziećmi Ralf Kilmt, były wolontariusz w DOMU 
EDYTY STEIN.

Im młodszy jest człowiek, gdy uczy się języka obcego, 
tym większe są szanse, że bardzo dobrze go opanuje. Dlatego 
też DOM EDYTY STEIN organizuje kursy językowe dla dzieci. 
Warunkiem uczestnictwa w nich jest jednak umiejętność czy-
tania i pisania. W zajęciach, odbywających się raz w tygodniu, 
biorą udział dzieci z okolicy. Nauka ma charakter animacji ję-
zykowej, co oznacza, że dzieci uczą się niemieckiego poprzez
zabawę i za pomocą aktywizujących metod. Tworzone są 
dwie grupy, każda średnio 
dla sześciorga uczestni-
ków. Dzieci mają od sied-
miu do czternastu lat, przy 
czym grupy organizowane 
są z uwzględnieniem wieku 
i znajomości języka.
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Znajomość języków obcych jest podstawą dialogu, dla-
tego też nauczanie języka jest jednym z najstarszych, obok 
wykładów o Edycie Stein, punktów programu Towarzystwa 
im. Edyty Stein. W DOMU EDYTY STEIN regularnie w marcu 
i sierpniu odbywają się kursy tandemowe oraz nauka języka 
dla dzieci.

Polsko-niemieckie kursy tandemowe
Jedną z podstawowych form nauczania języków obcych 

w DOMU EDYTY STEIN są tandemowe kursy językowe, które 
odbywają się dwa razy do roku – wczesną wiosną oraz późnym 
latem. Kursy te kierowane są przede wszystkim do multipli-
katorów współpracy młodzieży polsko-niemieckiej, którzy 
posiadają już podstawy znajomości języka. W ramach kursu 
uczestnicy z Niemiec i Polski spędzają ze sobą dwa tygodnie 
w DOMU EDYTY STEIN, podczas których poznają język, 
kulturę oraz styl życia mieszkańców sąsiedniego kraju. 
Ponadto spotkanie to jest okazją do nawiązania kontaktów 
między multiplikatorami. 

By zapewnić uczestnikom kursu jak najefektywniejszą 
naukę, zostają oni na podstawie wstępnego testu językowe-
go po-dzieleni na dwie grupy – bardziej i mniej zaawanso-
waną. Program zajęć obejmuje tradycyjne lekcje językowe 
w małych grupach przed południem, natomiast po południu 
tworzone są, codziennie na nowo, polsko-niemieckie pary, 
w których istnieje możliwość praktycznego zastosowania 
języka obcego. Jak wynika z naszego doświadczenia, w ten 



Dauerausstellung „Die Weiße Rose“
„Zerreißt den Mantel der Gleichgültigkeit“, unter 

diesem Motto präsentierte die „Weiße Rose Stiftung 
e.V.“ mit Sitz in München ihre Ausstellung in verschie-
denen Städten Polens. Die Ausstellung, die 2006 im 
EDITH STEIN HAUS gastierte, stellt junge Deutsche vor, 
die ihr Leben dem Kampf gegen das Naziregime ge-
opfert haben. Höhepunkt der Ausstellung waren die 
Zeitzeugengespräche mit Franz J. Müller, damals Mitglied 
der studentischen Widerstandsgruppe „Die Weiße Rose“ 
und Gründer der o.g. Stiftung. Seit November 2007 ist 
die Ausstellung dauerhaft im EDITH STEIN HAUS zu be-
sichtigen. Da das Thema „deutscher Widerstand gegen 
den Nationalsozialismus“ nicht zum polnischen Lehrplan 
gehört, haben wir für Schüler und Studenten ein päda-
gogisches Begleitprogramm mit Workshops entwickelt.

Seminarreihe „Philosophie aus der Feder des Glaubens“
Auf Initiative derjenigen Mitglieder der Edith Stein 

Gesellschaft, die sich besonders für die philosophisch-
theologischen Werke Edith Steins interessieren, wird seit 
Januar 2008 unter dem Titel „Philosophie aus der Feder des 
Glaubens“ eine zyklische Seminarreihe unter Leitung von 
Priester Dr. Zdzisław Madej organisiert. Das erste diskutier-
te Werk ist „Endliches und ewiges Sein“. Die Seminarreihe 
ist für alle Interessierten off en.

Das Programm
Die aktive Auseinandersetzung mit historischen 

Themen bildet einen wichtigen Schwerpunkt unserer Arbeit. 
Besonderes Augenmerk liegt dabei auf Projekten, die sich 
mit den deutsch-polnischen und christlichen-jüdischen 
Beziehungen auseinandersetzen. Dazu gehört selbstver-
ständlich auch das Leben und Wirken der Patronin Edith 
Stein.

Edith Stein Wochenende
In Erinnerung an den Geburtstag von Edith Stein, 

der sich am 12. Oktober 2007 zum 116. Mal jährte, wid-
meten wir unserer Patronin vom 12. bis 14. Oktober 2007 
ein Veranstaltungswochenende mit einem deutsch-
polnischen Symposium, einer deutsch-polnischen 
Kunstausstellung, einem musikalisch-literarischen Salon 
und einem Schülerwettbewerb. Stärker als in den voran-
gegangenen Jahren standen die vielseitige Persönlichkeit 
Edith Steins und ihr Werk im Mittelpunkt. Insbesondere 
ihre intensive Auseinandersetzung mit der Rolle der 
Frau in Beruf und Gesellschaft wurde von Referentinnen 
aus Polen und Deutschland untersucht. Für den 10.-12. 

Oktober 2008 ist das 2. 
Edith Stein Wochenende ge-
plant. Teil der Veranstaltung 
wird die Verlegung eines 
Stolpersteins vor dem 
EDITH STEIN sein.
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Praca Programowa Historia i Pamięć 

Szczególne miejsce w naszej działalności zajmuje pamięć 
i praca z tematami historycznymi., które dotyczą stosunków 
polsko-niemieckich oraz chrześcijańsko-żydowskich, jak 
również upowszechnianie idei i dzieła patronki, Edyty Stein. 

Weekend z Edytą Stein
W dniu 12 października 2007 przypadła 116 roczni-

ca urodzin Edyty Stein. Z tej okazji Towarzystwo im. Edyty 
Stein we Wrocławiu zorganizowało w czasie weekendu od 
12 do 14 października polskie-niemieckie sympozjum, wy-
stawę sztuki, salon muzykalno-literacki oraz konkurs li-
teracko i plastyczny dla uczniów. W 2007 roku, silniej niż
w latach poprzednich podkreślano rolę jaką odegrało dzieło Edyty 
Stein oraz jej zainteresowanie problematyką społeczną a przede 
wszystkim rolą kobiety w życiu społeczeństwa. W 2008 roku 
planowany jest drugi Weekend z Edytą Stein, który ma także od-
być się w dniach 10 -12 października. Częścią obchodów będzie 
wmurowanie kamienia pamięci (Stolperstein) przed Domem.

Wystawa „Biała Róża“
„Zedrzyjcie płaszcz obojętności“ to hasło pod którym 

w 2006 roku monachijska Fundacja „Biała Róża“ zapreze-
ntowała swoją wystawę w różnych miastach Polski. Wystawa, 
która opowiada o młodych Niemcach, którzy poświęcili 
swoje życie przeciwstawiając się reżimowi hitlerowskiemu, 
po raz pierwszy odwiedziła DOM EDYTY STEIN w kwietniu. 

Najważniejszym punktem w programie towarzyszącym 

otwarciu wystawy były spotkania ze świadkiem historii, Franzem J. 
Müllerem, który w czasie II wojny światowej  był  współpracownikiem 
tej monachijskiej grupy oporu i założycielem Fundacji „Biała Róża“.

W listopadzie 2007 roku wystawa znalazła swoje stałe 
miejsce w specjalnie przygotowanej na ten cel Galerii DOMU 
EDYTY STEIN. Od uroczystego wernisażu z udziałem pana 
Winfrieda Vogela, z monachijskiej Fundacji, jest ona dostępna 
dla zwiedzających w godzinach funkcjonowania Domu.

Ponieważ temat wystawy nie jest uwzględniony
w polskim programie nauczania historii, DOM EDYTY STEIN 
przy fi nansowym wsparciu Konsulatu Generalnego RFN 
we Wrocławiu stworzył projekt, w ramach którego wo-
lontariusze prowadzą warsztaty dla uczniów i studentów 
Warsztaty są prowadzone zarówno dla grup polsko- jak
i niemieckojęzycznych i mają na celu ukazywanie naszej trudnej 
wspólnej historii.

Seminaria „Filozofi a piórem wiary pisana”
Z inicjatywy członków Towarzystwa im. Edyty Stein szczegól-

nie zainteresowanych pracami fi lozofi czno-teologicznymi Edyty 
Stein zorganizowano od stycznia 2008 roku cykl comiesięcznych 
spotkań z ks. dr Zdzisławem 
Madejem „Filozofi a piórem wiary 
pisana”. Pierwszą rozważaną pra-
cą patronki jest „Byt skończony
a byt wieczny”. Spotkania są 
otwarte dla wszystkich zaintere-
sowanych.



Das Programm
„Nationalsozialismus und Widerstand in Breslau 1933-1945“

Das lokalhistorische Projekt „Nationalsozialismus und 
Widerstand in Breslau 1933-1945“ entstand in Zusammen-arbeit 
mit dem Willy Brandt Zentrum für Deutschland- und Europastudien 
der Universität Wrocław zwischen 2003 und 2007. Nicht nur 
durch Diktatur und Zerstörung, sondern auch durch den Wechsel 
der Gebietszugehörigkeit und einen nahezu vollständigen 
Bevölkerungsaustausch nach Kriegsende hat Breslau/Wrocław eine 
besondere, aufzuarbeitende Geschichte.

Eine internationale Studierendengruppe arbeitete an 
der Rekonstruktion der Jahre 1933-1945 in Breslau. In Archi ven 
wurden Zeitungen und Akten ausgewertet. Zeitzeugen wurden 
gesucht, weltweit gefunden und zu ihren Erlebnissen in Breslau be-
fragt. So konnte eine Fülle von Material zusammengetragen und zu 
einer zweisprachigen Ausstellung zusammengefügt werden, die im 
März 2007 im EDITH STEIN HAUS eröffnet wurde. Das Wissen um die 
lokalen Ausprägungen der Machtausübung in der Diktatur, das Leid 

der Opfer und der Mut der Oppositionellen 
findet zusätzlich zur Wanderausstellung auch 
öffentliche Darstellung auf der Internetseite 
www.breslau1933-1945.pl.

Erinnerung an die  „Kristallnacht“
Im Gedenken an die 

Novemberpogrome von 1938 beteiligen 
wir uns seit 2006 an einem Programm 
welches durch die Bente Kahan Stiftung 

regelmäßig organisiert wird. In der Fotoausstellung „Spuren der 
Erinnerung – jüdische Friedhöfe in Breslau/Wrocław“ präsen-
tierten Ende 2006 Jowita Nowicka, Maciej Bury und Marek W. 
Nowakowski ihre Wahrnehmung der Begräbnisstätten, welche 
die Hitlerdiktatur überdauert haben. Neben der Synagoge „Zum 
Weißen Storch“ gehören die Friedhöfe in der ul. Lotnicza und 
der ul. Ślężna zu den wenigen erhaltenen jüdischen Spuren. Im 
Herbst 2007 erarbeiteten Studenten im EDITH STEIN HAUS ihre 
szenische Interpretation des Stücks „Leichtsinn und Frömmelei“ 
(1796) von Aaron Halle-Wolfssohn, einem Vertreter der jüdi-
schen Aufklärungsbewegung „Haskala“. Die Stückpräsentation in 
der Synagoge am 8. November 2007 war Teil eines Programms, 
das auch einen Gedenkmarschund ein Konzert umfasste. Den 
70. Jahrestag der „Kristallnacht“ nehmen wir 2008 zum Anlass 
Einen deutsch-polnischen Theaterworkshops und eine szenische  
Präsentation in der Synagoge runden am 9. November 2008 das 
Programm ab.

 Sommerlager „Jüdische Spuren in Wrocław“
Im Sommer 2006 und 2007 trafen sich fünfzehn jun-

ge Menschen aus Deutschland, Polen und der Ukraine dank 
Unterstützung der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, um jüdi-
sche Spuren in Breslau/Wrocław zu suchen. Durch Aufräumarbeiten 
auf dem Friedhof in der ul. Lotnicza machten sie Grabsteine wieder 
sichtbar. Im Sommer 2008 trafen sich Teilnehmer  aus Deutschland, 
Polen und Belarus zum mittlerweile 3. Sommerlager, welches u.a. im 
Rahmen des Programms „memoria“ gefördert wurde. 
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„Narodowy socjalizm i ruch oporu we Wrocławiu 1933-1945”
Projekt „Narodowy socjalizm i ruch oporu we Wrocławiu 1933–

1945” powstał przy współpracy z Centrum im. Willy Brandta w lata-
ch 2003-2007. Impulsem do jego przeprowadzenia był fakt, że nie 
tylko dyktatura i zniszczenia, lecz również zmiana przynależności 
terytorialnej i wymiana ludności po zakończeniu wojny sprawiły, że 
dziedzictwo historyczne Wrocławia jest wyjątkowe.

Międzynarodowa grupa studentów pracowała nad 
rekonstrukcją lat 1933–1945 w mieście. W archiwach przeana-
lizowano gazety oraz dokumenty. Odnaleziono żyjących dziś 
świadków tamtych wydarzeń i przeprowadzono z nimi wywiady 
na temat przeżyć z okupowanej twierdzy, z których powstała wy-
stawa.

Pamięć o narodowym socjalizmie, wiedza na temat lokal-
nych skutków dyktatury, cierpienie ofi ar i odwaga opozycjo-
nistów zostały dzięki temu projektowi przedstawione szerokiej
publiczności i znajdują się na stronie internetowej
www.breslau1933-1945.pl. Wystawę – w formie tablic w polsko-
niemieckiej wersji językowej – będzie można u nas wypożyczać.
 
Upamiętnienie Nocy Kryształowej

Od 2006 roku Towarzystwo im. Edyty Stein uczestniczy
w obchodach rocznicy pogromów Nocy Kryształowej (8/9.11.1938), 
organizowanych przez Fundację Bente Kahan. Pod koniec 2006 
roku, na wystawie fotograficznej „Ślady pamięci – żydowskie 
cmentarze we Wrocławiu”, trzej fotograficy, Jowita Nowicka, Ma-
ciej Bury i Marek W. Nowakowski przedstawili różne perspekty-

wy – od ujęć z bliska po zdjęcia panoramiczne – i sposoby pa-
trzenia na dwa żydowskie miejsca pochówku, które przetrwały 
dyktaturę Hitlera. Cmentarze przy ul. Lotniczej i ul. Ślężnej należą, 
obok „Synagogi Pod Białym Bocianem”, do niewielu zacho-
wanych do dziś śladów aktywnej niegdyś gminy żydowskiej.

Jesienią 2007 roku odbyły się etiudy sce-
niczne przygotowane w trakcie warsztatów te-
atralnych w DOMU EDYTY STEIN na podstawie 
haskalowego dramatu „Leichtsinn und Froemmelei” („Lek-
komyślność i dewocja”) Aarona Halle-Wolfssohna, wybitne-
go przedstawiciela żydowskiego Oświecenia we Wrocławiu.
W 2008 roku w ramach 70 rocznicy „Nocy Kryształowej” zo-
rganizowane zostaną także polsko-niemiecki warsztaty te-
atralne oraz prezentacja w Synagodze.

Obóz letni „Żydowskie ślady we Wrocławiu“
W sierpniu 2006 i 2007 roku dzięki wsparciu „Ak-

cji Znak Pokuty Służba dla Pokoju“ (Aktion Sühneze-
ichen Friedensdienste) 15 młodych osób z Polski, Niemiec
i Ukrainy spotkało się we Wrocławiu. W ramach obozu prowadzo-
no prace porządkowe na cmentarzu żydowskim przy ul. Lotniczej, 
dzięki którym nagrobki znów 
stały się widoczne. W 2008 roku 
na trzecim obozie, który możli-
wy był dzięki wsparciu progra-
mu „memoria”, spotkały się oso-
by z Polski, Niemiec i Białorusi.



Taten vor dem Vergessen zu bewahren, sammelten wir Materialien und er-
stellten eine Ausstellung, welche  in Wrocław und Berlin gezeigt wurde.

Anläßlich der Begegnung von Teilnehmern aller drei Jahrgänge soll 
Ende 2008 die Ausstellung auch in Israel eröffnet werden. Die „Gerechten“-
Thematik sowie die Möglichkeiten des deutsch-polnisch-israelischen Dialogs 
sollen der israelischen Bevölkerung auch bei Workshops mit Schülern und 
Diskussionen mit Studenten näher gebracht werden. Künftig sollen die 
Projekter gebnisse auf einer mehrsprachigen Website präsentiert werden.

„Interreligiöse Begegnungen“
Das Jahr 2008 ist zum Europäischen Jahr des Interkulturellen Dialogs 

erklärt worden. 2008 jähren sich die Novemberpogrome von 1938 zum 
70. und die polenweiten „Antizionistischen Kampagnen“ vom März 1968 
zum 40. Mal. Aus diesem Anlass organisiert die  Edith Stein Gesellschaft zu-
sammen mit der Konrad Adenauer Stiftung, der Bente Kahan Stiftung und 
der Stiftung Dom Pokoju/Haus des Friedens eine Reihe von Vorträgen und 
Diskussionen unter dem Titel „spotkania między religiami – Interreligiöse 
Begegnungen“. Wir bieten damit ein Forum für Gespräche und laden 
zur Vertiefung des Wissens über verschiedene Aspekte der Kulturen und 
Religionen, v.a. der jüdischen, christlichen und muslimischen, ein. Unter 
dem Titel „Was uns eint – Gründe des Dialogs“ sprach das erste Treff en im 
April 2008 über 100 Gäste an. Als Podiumsgäste nahmen teil: Erzbischof 
Marian Gołębiewski, Bischof Ryszard Bogusz, Mitrat Eugeniusz Cebulski, 
Rabbiner Icchak Rapoport und Imam Ali Abi Issa. Die zweite Veranstaltung 
wurde im Mai  zum Thema  „Judentum – Christentum – Islam. Gemeinsame 
Wurzeln – Vielfalt der Traditionen“ organisiert.   Die nächsten Begegnungen 
ab Herbst 2008 sind Persönlichkeiten aus Wrocław/Breslau gewidmet, 
welche zur Idee der Toleranz und zum Dialog beigetragen haben, darun-
ter Benno Jacob und Norbert Elias.

Das Programm
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Interreligiöser und interkultureller Dialog
Unter der Prämisse zivilgesellschaftlicher Bildung treffen sich im 

EDITH STEIN HAUS Menschen unterschiedlicher Herkunft, Nationalität und 
Konfession. 

Jugendbegegnungen „Gerechte unter den Völkern“
„Wer immer ein Menschenleben rettet, hat damit gleichsam eine 

ganze Welt gerettet“ heißt es im Talmud. Seit 2005 organisieren wir in 
Kooperation mit Partnern aus Deutschland und Israel deutsch-polnisch-isra-
elische Jugendbegegnungen, die sich mit dem Phänomen der „Gerechten 
unter den Völkern“ auseinandersetzten. Als  „Gerechte“ werden Menschen 
nicht-jüdischer Herkunft geehrt, die während der Shoa Juden vor dem 
Genozid retteten. Die Begegnungen fanden 2005 bis 2007 jeweils im 
Sommer in Wrocław und Berlin und im Frühling - als Fortsetzung - in Israel 
statt. Inzwischen sind über 60 junge Menschen aus den drei Ländern in 
das Projekt involviert. 2005 lag der Schwerpunkt auf der Erarbeitung eines 
Workshops für Schüler, der später in allen drei Ländern durchgeführt wur-
de. Parallel dazu entstand ein Dokumentarfilm über in Wrocław lebende 
„Gerechte“ und Zeitzeugen. Im Sommer 2006 bearbeitete eine neue tri-
laterale Gruppe das Thema auf künstlerische Weise und präsentierte die 
Ergebnisse – Radiofeature, Fotoausstellung und Theaterperformance – in 
der Synagoge in Wrocław. 2007 beschäftigte sich die dritte Generation 
von Teilnehmern mit der Geschichte von zwei polnischen „Gerechten“: 

Jarosława und Izydor Wołosiański. 
Sie versteckten in ihrem Keller in 
Drohobycz 39 Menschen jüdischer 
Herkunft und versorgten diese 
fast zwei Jahre lang (1942-44). Alle 
haben überlebt. Um ihre außerge-
wöhnliche Persönlichkeit und ihre 



pokazanie możliwości dialogu polsko-niemiecko-izraelskiego izraelskiemu 
społeczeństwu. Dlatego zaplanowaliśmy serię warsztatów z uczniami i dy-
skusji ze studentami. Wyniki w kilku językach znajdą się na stronie interneto-
wej, powstającej równolegle do projektu.

Spotkania między religiami
Rok 2008 to Europejski Rok  Dialogu Międzykulturowego. W tym roku 

przypada również 70-ta rocznica  ,,Nocy Kryształowej”, a także mija 40 lat 
od wydarzeń Marca `68 - wydarzeń ważnych,  trudnych i bolesnych. Jest to 
zatem dobry moment, aby ukazać wielkie znaczenie idei dialogu między-
kulturowego i międzywyznaniowego we Wrocławiu.Towarzystwo im. Edyty 
Stein wspólnie z Fundacją Dom Pokoju i Fundacją Bente Kahan oraz Fundacją 
Konrada Adenauera zorganizowało serię wykładów i dyskusji dotyczących 
historii dialogu międzyreligijnego. Celem spotkań jest pogłębienie wiedzy 
o różnych aspektach kultur i religii: chrześcijańskiej, żydowskiej oraz muzuł-
mańskiej. Chcemy również rozmawiać o tym, co nas łączy i o tym co robić, 
by to co nas różni, zamiast dzielić -  inspirowało Temat pierwszego spotkania:  
To, co nas łączy - Podstawy dialogu zainteresował bardzo wielu Wrocławian, 
którzy licznie przybyli na spotkanie i włączyli się w dyskusję.W spotkaniu 
wzięli udział Arcybiskup Marian Gołębiewski, Ks. Biskup Ryszard Bogusz, 
Ks. Mitrat Eugeniusz Cebulski, Rabin Icchak Rapaport i Imam Ali Abi Issa 
Drugie spotkanie poświęcone zostało tematowi Judaizm - Chrześcijaństwo 
- Islam - wspólne korzenie - bogac-
two tradycji. Kolejne spotkania od 
jesieni będą poświęcony osobisto-
ścią z Wrocławia , tj.  Benno Jacob 
i  Norberta Elias, którzy w swoich 
pracach zajmowali się tematami 
dialogu i tolerancji.

W ramach działań mających na celu  dialog, w DOMU EDYTY STEIN 
spotykają się osoby różnego pochodzenia, narodowości i wyznania.

„Sprawiedliwi wśród Narodów Świata“
„Kto ratuje jedno życie, ten ratuje cały świat“ napisano w Talmudzie.

W 2005 roku zorganizowaliśmy po raz pierwszy, wraz z organizacjami partner-
skimi z Niemiec oraz Izraela, polsko-niemiecko-izraelską wymianę młodzieży, 
której tematem przewodnim był fenomen „Sprawiedliwych wśród Narodów 
Świata“. Tytułem i medalem „Sprawiedliwego“ odznaczani  są  ludzie  nieżydo-
wskiego pochodzenia, którzy w czasie holokaustu pomagali i ratowali Żydów. 
Trójstronne spotkania odbywają się od 2005 zawsze latem we Wrocławiu
i Berlinie, a wiosną – jako kontynuacja – w Izraelu.

W sumie zaangażowanych w projekt zostało już ponad 60 młodych lu-
dzi z tych trzech krajów. Podczas spotkania w 2005 roku głównym celem było 
opracowanie warsztatu o „Sprawiedliwych” dla uczniów. Warsztat przeprowa-
dzano później we wszystkich trzech krajach.Równolegle powstał film doku-
mentalny o żyjących we Wrocławiu „Sprawiedliwych” i świadkach historii.

Latem 2006 roku nowa trójnarodowa grupa artystycznie opracowała 
temat „Sprawiedliwych”. W ramach uroczystego zakończenia projektu  zap-
rezentowano jego wyniki - reportaż radiowy, wystawę zdjęć oraz perfo-
rmance teatralny – we wrocławskiej synagodze. W 2007 roku trzecie poko-
lenie uczestników zajmowało się historią dwojga polskich „Sprawiedliwych”: 
Jarosławy i Izydora Wołosiańskich. W czasie wojny przechowywali oni 
i troszczyli się przez prawie dwa lata (1942-44) o 39 osób żydowskiego 
pochodzenia. Wszyscy przeżyli. Żeby upamiętnić tę wyjątkową osobę 
zebraliśmy materiały (zdjęcia, dokumenty, listy) i podczas projektu latem 
2007 roku stworzyliśmy z nich wystawę. Wystawa pokazana została we 
Wrocławiu i w Berlinie. W 2008 roku wystawa pojedzie do Izraela. Głównym 
celem projektu jest przybliżenie fenomenu „Sprawiedliwych”, jak również 
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Das Programm
Literatur kann auf kreative und interaktive Weise 

Verständigung und Vernetzung fördern und zu kulturellem Dialog 
Beitragen.

„Transitraum Deutsch“
Das Projekt „Transitraum Deutsch – Literatur und Kultur im 

transnationalen Zeitalter“ war eine wissenschaftliche Konferenz 
mit kulturellem Begleitprogramm im Oktober 2005. Das polnische 
Publikum sollte auf das Phänomen der Migrantenliteratur und 
-kultur in der deutschen Gesellschaft aufmerksam gemacht wer-
den. Zu den Begleitveranstaltungen gehörten: Die Auff ührung 
des Films „Gegen die Wand“ von Fatih Akin, drei Lesungen 
deutschsprachiger Schriftsteller mit Migrationshintergrund, eine 
Schreibwerkstatt für Schüler und eine Übersetzungswerkstatt für 
Germanistikstudenten.

„Auswärtsspiel“ - junge deutsche Literaten in residence
Das EDITH STEIN HAUS beherbergt regelmäßig von Anfang 

Mai bis Ende Juni junge deutschsprachige Autoren. 2006 ga-
stierte Thomas Pletzinger  im Rahmen des „Auswärtsspiel“-

Aufenthaltsstipendiums der 
Kulturstiftung des Freistaates 
Sachsen in unserem Haus. Der 
Autor gestaltete Lesungen und 
eine Schreibwerkstatt für Schüler 
mit. 2007 begrüßten wir Roman 
Graf als „Auswärtsspieler“. Der 
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Ort literarischer Begegnung
junge Schweizer nahm an Treff en mit Studenten teil und las unter 
dem Titel „An diesem Ort“ aus seinen Texten. 2008 war Judith Zander 
bereits unsere dritte Gastautorin. Auch sie nutzte ihren Aufenthalt 
zum  intensiven Schreiben sowie zur Vorstellung ihrer Texte .
 

„Deutsch-Polnisches Literarisches Wochenende“
Am ersten Dezemberwochenende 2006 fand in Kooperation 

mit dem Kultur- und Literaturmagazin „Rita Baum“ das erste 
„Deutsch-Polnische Literarische Wochenende“ im EDITH STEIN 
HAUS statt. Das Programm begann am Freitagnachmittag mit 
der Schreibwerkstatt des Berliner Poetry Slam-Künstlers Bas 
Böttcher. Am Abend lasen der gebürtige Masure und in Verden 
lebende Autor Artur Becker und der Warschauer Poet Eugeniusz 
Tkaczyszyn-Dycki. Die Höhepunkte am Samstagabend waren das 
Konzert der jungenGruppe „Me, Myself and I” aus Wrocław, ein of-
fener Short StorySlam und der Auftritt von Bas Böttcher. Anfang 
Dezember 2007 ging die Veranstaltung in eine zweite Runde. Als 
deutsche Gäste begrüßten wir Tanja Dückers und Rebecca Maria 
Salentin und luden die jungen polnischen Autoren Agnieszka Kłos, 
Jerzy Franczak und Cezary Domarus ein.  Ende November 2008 
fi ndet das Projekt bereits zum 3. Mal statt, Bei dieser Gelegenheit 
stellen Thomas Pletzinger und Saša Stanišić ihre Debütromane 
dem polnischen Publikum vor.
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Literatura może w kreatywny i aktywizujący sposób wspierać 
dialog międzykulturowy, porozumienie i nawiązywanie kontaktów. 
Dlatego też w przyszłości chcemy kłaść jeszcze większy nacisk na 
pracę w tej dziedzinie.

„Transitraum Deutsch“
Projekt „Transitraum Deutsch – literatura i kultura w dobie 

transnarodowej“ był konferencją naukową z towarzyszącym 
programem kulturalnym w październiku 2005 roku. Jego ce-
lem było zwrócenie uwagi polskiej publiczności na fenomen 
literatury i kultury migracyjnej w społeczeństwie niemie-
ckim. W programie towarzyszącym znalazły się: projekcja 
filmu „Głową w mur“ Fatiha Atkina, trzy spotkania autorskie 
z niemieckojęzycznymi pisarzami z życiorysem migracyjnym 
i dwa warsztaty – z pisania tekstów literackich dla uczniów 
oraz tłumaczeniowy dla studentów germanistyki.

„Na wyjeździe” – młodzi niemieccy literaci w DES 
DOM EDYTY STEIN co roku gości młodych autorów. 

W maju i czerwcu 2006 w naszym domu mieszkał pisarz 
Thomas Pletzinger w ramach stypendium „Na wyjeździe” 
(„Auswärtsspiel“) Fundacji Kultury Kraju Związkowego Saksonia 
(Kulturstiftung des Freisstaates Sachsen).

W roku 2007 gościliśmy „Na wyjeździe” pisarza Romana Grafa. 
Szwajcarski autor spotkał się ze studentami oraz przedstawiał 
swoje teksty podczas spotkania autorskiego „W tym miejscu”.

W 2008 gościem była Judith Zander. W czasie pobytu autorka 

pracowała intensywnie nad nową książką i prezentowała swoje do-
tychczasowe teksty publiczności.

„Polsko-Niemiecki Weekend Literacki“
Z początkiem grudnia 2006 roku w DOMU EDYTY STEIN 

zorganizowany został we współpracy z czasopismem Kulturalno-
Literackim „Rita Baum” pierwszy „Polsko-Niemiecki Weekend 
Literacki“. Rozpoczął się on warsztatami literackimi arty-sty sceny 
poetry-slam z Berlina, Basa Böttchera. Wieczorem odbyły się spo-
tkania autorskie z urodzonym na Mazurach i żyjącym w Verden 
(Niemcy) pisarzem Arturem Beckerem oraz z warszawskim 
poetą Eugeniuszem Tkaczyszynem-Dyckim. Gwoździem pro-
gramu w sobotę wieczorem były: koncert zespołu „Me Myself 
and I“, konkurs short story slam, oraz występ Basa Böttchera. 
Na początku grudnia 2007 odbyła się druga edy-cja. Udział 
wzięły w niej niemieckie autorki Tanja Dückers i Rebecca Maria 
Salentin, a z polskiej strony: Agnieszka Kłos, Jerzy Franczak
i Cezary Domarus.



Das Programm 
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Kulturkeller – Raum für Initiativen und Partner

Kulturkeller
Seit Mai 2005 ist der Kulturkeller ein weiterer attrak-

tiver Veranstaltungsort unseres Hauses. Zunehmend er-
obert er sich seinen Platz im Veranstaltungskalender und 
erfreut sich großer Beliebtheit. Der Keller ist, unabhängig 
vom Programm und den repräsentativen Räumlichkeiten 
im ersten Stock des Hauses, offen für Kulturschaffende und 
Jugendgruppen. Angesprochen fühlen sich Interessierte 
aus dem low budget-Bereich ebenso wie öffentliche oder 
private Einrichtungen. So unterrichtet hier seit Herbst 
2006 die Fotografiehochschule Międzynarodowe Forum 
Fotografii „Kwadrat“. Die thematische Bandbreite der 
Veranstaltungen ist groß, so war der Keller während des 
„V. Wrocław Industrial Art Festival“ im November 2006 ei-
ner von mehreren Veranstaltungsorten in der Stadt. Aber 
auch Studenten der Universität Wrocław proben hier für 
ihre Theaterprojekte.

Ein besonderes Beispiel für das innovative Potential 
des Kellers und des Hauses ist die Initiative „Wheelart“. 
Ein Projekt von „Wheelart“ war der Pinhole-Workshop 

im Sommer 2006. Jeder der zehn Teilnehmer des 
Fotoworkshops hatte die Möglichkeit, seine eigene 
Camera Obscura aus verschiedenen Gegenständen zu 
bauen. Die These der Workshopleiter Tomasz Pulsakowski, 
Journalist, und Grzegorz Linkiewicz, Ethnologe, war, dass 
aus jedem Gegenstand eine Lochkamera entstehen kön-
ne. Der Kulturkeller wurde zur Dunkelkammer und so-
gar ein gesamter Raum wurde zur begehbaren Camera 
Obscura. 

Die Möglichkeiten der Nutzung sind vielfältig 
und wir laden alle Interessenten herzlich ein, unseren 
Kulturkeller zu besichtigen. Ob Sie den Keller regelmäßig 
oder einmalig nutzen möchten, sprechen Sie uns an!
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Praca ProgramowaPiwnica Kulturalna – przestrzeń dla inicjatyw i partnerów

Piwnica Kulturalna
W maju 2005 roku została otwarta Piwnica Kulturalna, 

jako kolejne atrakcyjne miejsce, w którym odbywać się 
mogą imprezy kulturalne. Coraz częściej mają tu miej-
sce różnego rodzaju przedsięwzięcia, cieszące się dużą 
popularnością. Piwnica działa niezależnie od oferty pro-
gramowej i znajdujących się na pierwszym piętrze re-
prezentacyjnych części domu, tak więc otwarta jest dla 
inicjatyw grup młodzieżowych i ludzi kultury. Chodzi tu-
taj z jednej strony o projekty niskobudżetowe, ale z dru-
giej także o imprezy i zajęcia organizowane przez pry-
watne lub publiczne instytucje. Przykładem są zajęcia 
Szkoły Fotograficznej Międzynarodowe Forum Fotografii 
„Kwadrat“, które od jesieni 2006 odbywają się w DOMU 
EDYTY STEIN. Uczestnicy warsztatów regularnie pokazują 
tu swoje prace.

Tematyka przedsięwzięć organizowanych w Piwnicy 
jest bardzo różna, np. w listopadzie 2006 była ona jed-
nym z miejsc, gdzie odbywał się „V Wrocław Industrial 
Art Festival“. Służyła ona także studentom Uniwersytetu 
Wrocławskiego do realizacji projektów teatralnych a 
także grupie kabaretowej. Szczególnymi przykładami 
możliwości Piwnicy są projekty inicjatywy „Wheelart“ 
oraz studentów Akademii Sztuk Pięknych z Wrocławia. 
Latem 2006 jednym z przedsięwzięć „Wheelart” były 
warsztaty fotografii otworkowej, w trakcie których 

każdy z dziesięciu uczestników miał możliwość zrobienia 
z różnych przedmiotów własnej camera obscura (apa-
rat otworkowy). Założeniem prowadzących warsztaty 
– dziennikarza Tomasza Pulsakowskiego oraz etnolo-
ga Grzegorza Linkiewicza było pokazanie, że z każdego 
przedmiotu da się zbudować taki aparat. W trakcie warsz-
tatów Piwnica stała się ciemnią, a jedno z pomieszczeń 
domu wielką Camera Obscura, do której można było 
wejść.

Możliwości wykorzystania Piwnicy są bardzo sze-
rokie, serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowa-
nych! Jeśli mają Państwo pomysł na jednorazowe lub 
cykliczne wykorzystanie tego pomieszczenia proszę się 
z nami niezwłocznie skontaktować.



Das Programm
Das Programm im EDITH STEIN HAUS wird nicht aus-

schließlich von den internen Mitarbeitern organisiert. Auch 
externe Initiativen und Institutionen treten an uns heran, um 
in uns einen Partner und Unterstützer bei der Umsetzung ih-
rer Ideen zu fi nden. Beispielsweise zur deutsch-französisch-
polnischen Jugendrallye Paris-Berlin-Warszawa mit dem 
Titel „Tridem 2005“ wurden im EDITH STEIN HAUS über 100 
junge Menschen aus Deutschland, Frankreich und Polen 
mit einem umfangreichen Kulturprogramm empfangen. 
Junge Künstler und Fotografen stellten ihre Arbeiten vor, 
im Eingangsbereich zeigten junge Regisseure ihre Filme, 
im ersten Stock trat die heute sehr erfolgreiche Gruppe 
„Mikromusic“ auf.

Ein weiteres Beispiel war die Ausstellung „Das 
verschwundene Sudetenland“ dertschechischen 
Bürgerinitiative Antikomplex. Sie zeigt eine ungewöhnliche 
Perspektive auf diese Grenzregion, indem beeindruckende 
Fotoaufnahmen Vergangenheit und Gegenwart gegenüber 
stellen. Nachdem sie während des vom EDITH STEIN HAUS 
koordinierten internationalen MitOst-Festivals im Oktober 
2005 bei uns zu sehen war, bereiste die deutsch-polnische 

Fassung der Ausstellung vie-
le andere Orte.

Seit 2006 beteiligt sich 
die Edith Stein Gesellschaft 
am Stadtfestival „Wroclaw 
Non Stop“, indem sie 

im EDITH STEIN HAUS Gruppenausstellungen junger 
Fotografen zeigt. Im Sommer 2007 hatte diese Ausstellung 
erstmals deutsch-polnischen Charakter. Das Online-
Fotomagazin „fotopolis.pl“ und der Berliner Künstler Marco 
Kaufmann präsentierten gemeinsam ausgewählte Arbeiten. 
Im Juli 2008 wurde im Rahmen des Festivals Podwodny 
Wrocław erneut eine deutsch-polnische Fotoausstellung 
gezeigt. „HORIZONTE/HORYZONTY“ präsentierten Andreas 
Rosenkranz, Marcin Gryt und Przemysław T. Nowak eine 
Auswahl von Landschaftsaufnahmen.

Konferenzzentrum
Seit Juni 2008 verfügt das EDITH STEIN HAUS über 

ein Konferenzzentrum. Schöne Innenräume und professi-
oneller Service bieten ideale Bedingungen für Tagungen, 
Schulungen und andere Veranstaltungen. Der Erlös aus 
der Raumvermietung kommt den Satzungszielen der 
Gesellschaft zugute.

Weitere Informationen unter www.domedytystein.pl.
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Kooperative Projekte und Konferenzzentrum 
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Praca ProgramowaProjekty współorganizowane i Salony Domu Edyty Stein

Praca programowa DOMU EDYTY STEIN nie jest reali-
zowana wyłącznie przez pracowników działu programowe-
go. Często wspieramy pomysły osób i instytucji z zewnątrz, 
organizując wspólne projekty. Na przykład z okazji rajdu 
młodzieżowego „Tridem 2005” gościliśmy w DOMU EDYTY 
STEIN ponad 100 młodych osób z Polski, Niemiec i Francji, 
dla których przygotowaliśmy bogaty program kulturalny. 
Młodzi artyści i fotografi cy wystawiali swoje prace, adepci 
reżyserii prezentowali swoje fi lmy, a na pierwszym piętrze 
odbył się koncert popularnego zespołu „mikromusic“.

Innym przykładem projektu współorganizowanego 
była wystawa „Zaginione Sudety“, stworzona przez czeską 
organizację „Antikomplex“, pokazuje ten przygraniczny 
teren z niezwykłej perspektywy, konfrontując przeszłość 
z teraźniejszością. W DOMU EDYTY STEIN pokazywaliśmy 
polsko-niemiecką wersję tej wystawy w październiku 2005 
roku, podczas międzynarodowego festiwalu „MitOst“, które-
go koordynatorem było m.in. Towarzystwo im. Edyty Stein. 

Od 2006 roku Towarzystwo im. Edyty Stein uczestniczy 
w festiwalu Wrocław Non Stop, przedstawiając prace pol-
skich fotografi ków. Latem roku 2007 internetowy magazyn 
o fotografi i „fotopolis.pl“ przedstawił wybrane prace. Dzięki 
zaproszeniu niemieckiego artysty Marco Kaufmanna wy-
stawa miała charakter polsko-niemiecki. W lipcu 2008 roku 
w ramach Festiwalu Podwodny Wrocław zorganizowana 
została polsko-niemiecka wystawa fotografi i HORIZONTE 
/ HORYZONTY, w której Andreas Rosenkranz, Marin Gryt

i Przemysław T. Nowak prezentowali swój sposób spojrze-
nia na krajobrazy.

Salony Domu Edyty Stein
W czerwcu 2008 roku w DOMU EDYTY STEIN powstało 

Centrum Konferencyjne „Salony Domu Edyty Stein”.  Piękne 
wnętrza oraz profesjonalna obsługa tworzą wspólnie do-
skonałe warunki dla przeprowadzania konferencji, szko-
leń oraz innych wydarzeń. Dochód z działalności Centrum 
Konferencyjnego przeznaczony jest na działalność statuto-
wą Towarzystwa im. Edyty Stein.

Zapraszamy na stronę internetową „Salonów Domu 
Edyty Stein” pod adresem www.domedytystein.pl.
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S. 10  Dominsel / Ostrów Tumski
 Marktplatz bzw. Ring / Rynek
S. 11  Rathaus auf dem Ring / Ratusz na Rynku
 Jahrhunderthalle / Hala Stulecia
S. 12  Gemälde von Edith Stein von dem Künstler Michał  Bieganowski / 
 Obraz Edyty Stein autorstwa Michała Bieganowskiego
S. 13 Edith Stein in Speyer / Edyta Stein w Spirze
S. 14 Bibliothek und Leseplatz im EDITH STEIN HAUS / 
 Biblioteka i czytelnia w DOMU EDYTY STEIN
S. 15 Präsident Dr. Arkadiusz Hojny auf der Verleihung  des Kulturpreises Schlesien / 
 Prezes dr Arkadiusz Hojny na uroczystości wręczenia Nagrody Kulturalnej Śląska
S. 16 die Edith Stein Strasse, Nähe Nowowiejskastrasse / 
 ul. Edyty Stein, nieopodal ul. Nowowiejskiej
 das EDITH STEIN HAUS in der Nowowiejskastrasse 38 /
 DOM EDYTY STEIN na ul. Nowowiejskiej 38
S. 17 Mittagessen auf unserer Veranda / Obiad na naszej werandzie
 EDITH STEIN HAUS bei Nacht / DOM EDYTY STEIN nocą
S. 20 Teilnehmer eines Tandemsprachkurses / Uczestnicy kursu tandemowego
S. 21 Kindersprachkurs mit Ralf Klimt /  Nauka języka dla dzieci z Ralfem Klimtem
S. 22 während des deutsch-polnischen Edith Stein Wochenendes im Oktober 2007 / 
 Podczas polsko-niemieckiego Weekendu z Edytą Stein październik 2007
S. 23 Priester Dr. Zdzisław Madej/ Ksiądz dr Zdzisław Madej
S. 24 Fotografi e von Jowita Nowicka vom Friedhof ul. Ślężna / 
 Zdjęcia cmentarza przy ul. Ślężnej autorstwa Jowity Nowickiej
S. 25 Vernissage der Fotoausstellung „Spuren der Erinnerung“/ 
 Wernisaż wystawy zdjęć „Ślady pamięci“

S. 26 Interview mit der „Gerechten“ Jarosława Wołosiańska v.l.n.r.: Katarzyna Sziajda,  
 Alon Shani, Jarosława Wołosiańska, Krystyna Nowak, Wiktoria Miller / 
 Wywiad ze „Sprawiedliwą”, od lewej: Katarzyna Szajda, Alon Shani, Jarosława  
 Wołosiańska, Krystyna Nowak, Wiktoria Miller
S. 27 Podium der 1. Interreligiöse Begegnung am 13. April 2008– v.l.n.r. Imam Ali Abi  
 Issa, Mitrat Eugeniusz Cebulski, Bischof Ryszard Bogusz, Erzbischof Marian  
 Gołębiewski, Rabbiner Icchak Rapoport / Spotkania między religiami  - Imam Ali Abi  
 Issa, Mitrat Eugeniusz Cebulski, Biskup Ryszard Bogusz, Arcybiskup   
 Marian Gołębiewski, Rabbin Icchak Rapoport
S. 28 Tanja Dückers beim 2. Deutsch-Polnischen Literarischen Wochenende 2007 /
 Tanja Dückers podczas drugiego Polsko-Niemieckiego Weekendu Literackiego 2007
S. 29 während des  „Slam“ beim Deutsch-Polnischen Literarischen Wochenende 2006
 / Podczas „Slamu“ na Polsko-Niemieckim Weekendzie Literackim 2006
S. 30 im Kulturkeller / w Piwnicy Kulturalnej 
S. 31 Konzert im Kulturkeller / Koncert w Piwnicy Kulturalnej /
 Aufnahme, entstanden während des Camera Obscura Workshops / 
 Zdjęcie zrobione podczas warsztatów camera obscura
S. 32 Vernissage der Fotoausstellung von „fotopolis.pl“ und Marco Kaufmann/ Wernisaż  
 wystaw „fotopolis.pl“ i fotografi i Marco Kaufmanna 
S. 33 Edith Stein Salon / Salon Domu Edyty Stein

Bildregister – Spis fotogra� i
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Förderer / Partnerzy wspierający

Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit / Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Polnisches Kulturministerium / Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland in Breslau / Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu

Robert Bosch Stiftung / Fundacja Roberta Boscha

Deutsch-Polnisches Jugendwerk / Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Fonds „Erinnerung und Zukunft“ der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ /

Fundusz „Pamięć i Przyszłość“ Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość“

Stefan-Batory-Stiftung / Fundacja im. Stefana Batorego

Programm „memoria. Freiwillige für Europas Kulturerbe“ / Program „memoria. Wolontariat dla europejskiego dziedzictwa kulturowego”

Renovabis - Solidaritätsaktion der deutschen Katholiken mit den Menschen in Mittel- und Osteuropa / Renovabis - Akcja 

Solidarności Katolików Niemieckich z Europą Środkową i Wschodnią

EU-Programm „Jugend in Aktion“ / Program Unijny „Młodzież w Działaniu“

EU-Programm für lebenslanges Lernen Leonardo da Vinci / Program „Uczenie się przez całe życie“ Leonardo da Vinci

Stadt Wrocław / Gmina Wrocław

Marschallamt der Woiwodschaft Niederschlesien / Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Aktion Sühnezeichen Friedensdienste / Akcja Znaku Pokuty / Służby dla Pokoju

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

Lochow Petkus Polska Sp. z o.o.

InsERT Sp. z o.o.

Telefonia DIALOG S.A.

PHP Mercus Sp. z o.o. 

Partner / Partnerzy

Konrad Adenauer Stiftung / Fundacja Konrada Adenauera 

Goethe-Institut Krakau / Instytut Goethego w Krakowie

Angelus Silesius Haus / Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa

Stiftung Pro Arte / Fundacja Pro Arte

UNESCO Information Center / Centrum Informacji UNESCO

Universität Breslau / Uniwersytet Wrocław

Edith Stein Gesellschaft Deutschland / Towarzystwo im. Edyty Stein w Niemczech

Stiftung Kreisau für europäische Verständigung / Fundacja “Krzyżowa” dla porozumienia europejskiego

Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung BKJ e.V. 

MitOst e.V. Verein für Sprach- und Kulturaustausch in Mittel-, Ost- und Südosteuropa /

MitOst Stowarzyszenie wymiany kulturalno-językowej z Europą środkową, wschodnią i południową

Centrum Studiow Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego

Kulturstiftung des Freistaates Sachsen / Fundacja Kultury Landu Saksonii

Museum Blindenwerkstatt Otto Weidt / Museum Blindworkshop Otto Weidt

SIMCHA – Festival jüdischer Kultur / SIMCHA – Festiwal Kultury Żydowskiej

Willy Brandt Zentrum für Deutschland-und Europastudien der Universität Wrocław / 

Antikomplex / Antikomplex

Stiftung Bente Kahan / Fundacja Bente Kahan

Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP, Oddział we Wrocławiu /

Bund jüdischer Kultusgemeinden in der Republik Polen, Abteilung in Wrocław

Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe / Muslimisches Kultur- und Bildungszentrum

Deutsche Sozial-Kulturelle Gesellschaft in Breslau / Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społecznie we Wrocławiu

Alliance Francaise Polen / Alliance Francaise Polska

stowarzyszenie kulturalno-artystyczne Rita Baum / Kultur- und Kunstgemeinschaft Rita Baum

College of Eastern Europe / Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Wheelart

Stiftung „Haus des Friedens“ / Fundacja „Dom Pokoju“

World Union of Jewish Students WUJS / Światowa Unia Studentów Żydowskich

Hillel Haifa - The Foundation for Jewish Campus Life / Fundacja Żydowskiego Życia Studenckiego

Rzymsko-Katolicka Parafi a p.w. św. Michała Archanioła / Römisch-katholische Pfarrei Sankt Michael 

Prywatne Gimnazjum Salezjańskie im. Św. Edyty Stein / Salesianisches  Privatgymnasium der Heiligen Edith Stein

Weiße Rose Stiftung e.V./ Fundacja Biała Róża

Die Reihenfolge und Anordnung der Logos auf den Seiten 36 und 37 erfolgte nach gestalterischen Prämissen und spiegelt keine Gewichtung wider. / 
Przy ustalaniu kolejności i układu logo na stronach 36 i 37 kierowano się przesłankami estetycznymi, a nie ważnością poszczególnych partnerów.

Liste der Förderer und Partner – Lista Partnerów i Partnerów wspierających
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 – Partnerzy wspierającyFörderer
Wir bedanken uns bei allen unseren Förderern Dziękujemy wszystkim partnerom wspierającym
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Partner –Partnerzy

„Verein für Sprach- und 
Kulturaustausch in Mittel-,

 Ost- und Südosteuropa“

Wir bedanken uns bei allen unseren Partnern Dziękujemy wszystkim naszym partnerom
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Vom Flughafen: 
Bus Nummer 406 bis zur Endhaltestelle 
Hauptbahnhof 

Z lotniska:
Autobusem numer 406 do przystanku końcowego 
Dworzec Główny i następnie drogą jak od dworca.

Vom Hauptbahnhof:
Straßenbahn Nummer 11 bis Haltestelle 
Nowowiejska, von dort in Fahrtrichtung in die 
Straße rechts (Nowowiejskastrasse) einbiegen.  Das 
EDITH STEIN HAUS befi ndet sich nach zwei Minuten 
Fußweg auf der linken Seite.

Z Dworca Głównego:
Tramwajem nr 11 do przystanku Nowowiejska. 
Następnie skręcić w prawo w ulicę Nowowiejską i iść 
dwie minuty pieszo. DOM EDYTY STEIN znajduje się 
po lewej stronie.

So � nden Sie uns –  Jak nas znaleźć
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 – Kontakt
Präsident der Edith Stein Gesellschaft /   Arkadiusz Hojny
Prezes Towarzystwa im. Edyty Stein:    arkadiusz.hojny@edytastein.org.pl

Direktor des EDITH STEIN HAUSES /    Dominik Ptak
Dyrektor DOMU EDYTY STEIN:     dominik.ptak@edytastein.org.pl
      / +48(0)71-372 09 77

Sekretariat und Bibliothek /     biuro@edytastein.org.pl
Sekretariat i biblioteka:      www.edytastein.org.pl/biblioteka.htm
      / +48(0)71-372 09 77

Fundraising und Raumvermietung /    Weronika Duda
Fundraising i wynajem sal:      weronika.duda@edytastein.org.pl
      / +48(0)71-372 09 77

Programmabteilung / Dział programowy   programowy@edytastein.org.pl

Leiterin der Programmabteilung /     Paulina Poznańska
Kierownik Programowy:     paulina.poznanska@edytastein.org.pl
      / +48(0)71-783 36 19

Mitarbeiterin der Programmabteilung /    Joanna Nieć
Pracownik Działu Programowego:  joanna.niec@edytastein.org.pl    
      / +48(0)71-783 36 19

Freiwillige / Wolontariusze     programowy@edytastein.org.pl
Wolontariusze Programu EVS /     
European Voluntary Service     / +48(0)71-783 36 19

Postadresse / Adres pocztowy:    Edith Stein Gesellschaft / Towarzystwo im. Edyty Stein
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