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1W 2018 roku Fundacja zrealizowała w ramach nieodpłatnej działalności statutowej 
następujące projekty:

Program edukacyjny Szkoła Dialogu

Celem programu jest zapoznanie uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej i szkół 
ponadpodstawowych z historią Żydów w Polsce oraz ich wkładem w społeczny, 
kulturalny i ekonomiczny rozwój kraju i ich własnych miejscowości. Uczestnicy 
najpierw odkrywają często zapomnianą historię i kulturę żydowską, a następnie poprzez 
różnorodne działania prezentują zdobytą wiedzę innym mieszkańcom.

Program Szkoła Dialogu jest realizowany przez Fundację w małych i średnich  
miejscowościach w całej Polsce. Podczas czterech warsztatów prowadzonych przez 
specjalnie przygotowanych edukatorów Fundacji uczniowie rozpoczynają osobistą 
podróż związaną z odkrywaniem przeszłości swojego miejsca zamieszkania. 
Przeprowadzają wywiady z członkami swoich rodzin, przeglądają archiwa, rozmawiają
z lokalnymi aktywistami, aby zrekonstruować obraz społeczności żydowskiej, która 
kiedyś żyła w ich miejscowości. Na podstawie zebranych informacji, stają się 
przewodnikami i przygotowują wycieczki po miejscach związanych z historią Żydów, 
przeznaczone dla rodziców, sąsiadów, przyjaciół i władz lokalnych. Tworzą też 
spacerowniki i trasy turystyczne, które udostępniają online i lokalnych informacjach 
turystycznych i urzędach oraz organizują dodatkowe wydarzenia takie jak wystawy, 
przedstawienia, koncerty. Nierzadko zwracają się także do miejscowych władz z petycją 
o upamiętnienie miejsc związanych z lokalną społecznością żydowską.

W 2018 roku program edukacyjny Szkoła Dialogu został zrealizowany przez Fundację
w 40 miejscowościach o bogatym dziedzictwie żydowskim: w Białych Błotach, Białej 
Podlaskiej, Bielsku-Białej, Brześciu Kujawskim, Chełmie, Czeladzi, Dąbrowie Białostockiej, 
Dąbrowie Tarnowskiej, Garwolinie, Gdyni, Głogowie Małopolskim, Gorzowie 
Wielkopolskim, Grudziądzu, Janowie, Kalinówce, Kamieniu Krajeńskim, Lesznie, Lipnie, 
Lubawie, Łapszach Niżnych, Łochowie, Łukowie,  Morągu, Narewce, Nowej Soli, 
Pacanowie, Przeworsku, Przemystce, Rybniku, Sanoku, Sierpcu, Służewie, Stalowej Woli, 
Sulęcinie, Trzebini, Wałbrzychu, Wejherowie, Wołominie, Zgorzelcu, Żyrardowie. 
Łącznie w projekcie udział wzięło około 1000 uczniów.
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2Gala Szkoły Dialogu i nagrody dla laureatów konkursu na najlepszy 
projekt upamiętniający

1 marca 2018 roku odbyła się w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej uroczysta gala 
będąca podsumowaniem programu Szkoła Dialogu zrealizowanego w 2017 roku. Na galę 
przybyło z całej Polski blisko 1200 gości wśród których byli uczniowie wraz
z nauczycielami, dyrektorami ze szkół realizujących projekt, przedstawiciele lokalnych 
władz, mediów, liderzy opinii publicznej, przedstawiciele władz miasta Warszawy oraz 
dyplomaci. Zebrani mieli okazję obejrzeć prezentację ukazującą dynamiczny rozwój 
projektu Szkoła Dialogu oraz zapoznać się z rezultatami pracy uczniów z 40 szkół
na terenie całej Polski, a także z 14 szkół, które kontynuowały pracę rozpoczętą podczas 
warsztatów w poprzednich latach. Za muzyczną oprawę zadbali absolwenci Szkoły 
Dialogu w Pile. Gościem specjalnym Gali był George Elbaum, Ocalały z Warszawy, który 
wygłosił do młodzieży i zgromadzonych gości przemówienie. Po raz pierwszy Fundacja 
przyznała uczniom nagrody w czterech kategoriach: „Odkrywanie historii”, 
„Innowacyjność działań”, „Różnorodność Działań” oraz „Wpływ na lokalną społeczność”.

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach jako główną nagrodę otrzymali „Warsztat
z ekspertem”, którego tematyka była wybierania przez uczniów. Dwie wygrane szkoły 
zdecydowały się na warsztat antydyskryminacyjny, natomiast dwie pozostałe podjęły 
decyzję o skorzystaniu z zajęć filmowych. Warsztaty zostały przeprowadzone
na przestrzeni całego 2018 roku. 
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Szkoła Dialogu nie byłaby możliwa, gdyby nie trenerzy Forum Dialogu, którzy docierają 
z nią w rożne zakątki Polski. To od nich w dużej mierze zależy sukces programu, dlatego 
edukatorzy Forum przechodzą cykl szkoleń dotyczących zarówno podstawowych 
umiejętności psychologicznych koniecznych w pracy z grupą, jak i specyfiki 
prowadzonych przez Forum zajęć. Trenerzy uczestniczą także w zajęciach dotyczących 
stosunków polsko-żydowskich, takich jak: dyskusje, projekcje filmów i wykłady.

W dniach 17-18 lutego 2018 roku Fundacja zorganizowała szkolenie dla aktywnych 
trenerów Forum Dialogu, którzy prowadzili warsztaty edukacyjne w 2017 roku. Podczas 
wyjazdu trenerzy doskonalili swój warsztat trenerski w trakcie superwizji grupowej,
a także uczestniczyli w zajęciach o praktycznym wykorzystaniu nowych mediów
w edukacji. Warsztaty superwizyjne zostały także wykorzystane do omówienia wniosków 
płynących z prowadzonych w ciągu roku rozmów ewaluacyjnych z trenerami.

Na początku 2018 roku Fundacja przeprowadziła także rekrutację 14 nowych osób do 
zespołu trenerskiego. Zrekrutowani trenerzy odbyli intensywne szkolenie w dniach
12-18 lutego 2018 roku, w czasie którego poszerzali swoją wiedzę o historii i kulturze 
polskich Żydów, a także przygotowywali się do prowadzenia warsztatów Szkoły Dialogu. 
W dniach 17-18 lutego, podczas wieczornego spotkania integracyjnego i warsztatu
o nowych mediach, mieli także okazję do spotkania z dotychczasowym zespołem 
trenerskim.

W grudniu 2018 roku dla zainteresowanych trenerów odbył się także warsztat z Joanną 
Wrońską na temat kreatywnego tworzenia flipchartów, używanych podczas warsztatów 
Szkoły Dialogu.
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W 2018 roku Forum Dialogu kontynuowało w ramach programu Liderzy Dialogu 
działania skierowane do lokalnych aktywistów zaangażowanych w dialog 
polsko-żydowski, walkę z antysemityzmem, edukację o historii i kulturze żydowskiej 
oraz zajmujących się ochroną dziedzictwa żydowskiego w swoich miejscowościach. 
Celem programu jest stworzenie przestrzeni wymiany doświadczeń, zdobywania nowej 
wiedzy i umiejętności dla osób zajmujących się dialogiem polsko-żydowskim
w mniejszych miejscowościach.

W 2018 roku w ramach programu Fundacja zorganizowała dwa spotkania osób 
należących do sieci Liderów Dialogu:

W dniach 8-10 czerwca odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Liderów Dialogu, w której 
udział wzięło 47 lokalnych liderów, wśród których byli nauczyciele, przedstawiciele 
organizacji pozarządowych, radni samorządów, lokalni historycy, archiwiści, pracownicy 
instytucji kultury oraz miejsc pamięci. Wśród uczestników były 4 nowe osoby, które 
dołączyły do programu Liderzy Dialogu w 2018 roku. W konferencji wzięło również udział 
20 zaproszonych gości – prelegentów i ekspertów.

Program konferencji obejmował 20 wykładów, paneli dyskusyjnych i warsztatów 
odpowiadających na aktualne problemy związane z opieką nad lokalnym dziedzictwem 
żydowskim. W ramach konferencji zaproszeni goście mogli uczestniczyć m.in. w jednej
z trzech mini-konferencji, podczas których prezentowane były dobre praktyki
w obszarze edukacji, upamiętnienia oraz historii. Konferencję podsumowała sesja 
wspólna, podczas której zostały zaprezentowane i przedyskutowane nowe zasady 
współpracy między Forum Dialogu a Liderami Dialogu. Na zakończenie konferencji 
uczestnicy mogli wziąć udział w dwóch wydarzeniach: pokazie filmu dokumentalnego
o Archiwum Ringelbluma „Kto napisze naszą historię?” oraz zwiedzaniu nowej wystawy 
głównej Żydowskiego Instytutu Historycznego.

W dniach 14-16 września 2018 odbyła się IV Lokalna Konferencja Liderów Dialogu, którą 
Fundacja zorganizowała wespół z Liderami Dialogu z terenu Małopolski. Uczestnicy 
programu spotkali się, aby przyjrzeć się bliżej miejscowościom związanym z chasydzkim 
dziedzictwem regionu.

W konferencji wzięło udział 34 uczestników z całej Polski.  W Nowym Sączu i Bobowej 
nasza grupa Liderek i Liderów została przyjęta przez lokalnych działaczy i działaczki
ze stowarzyszenia Sądecki Sztetl. Następnie przenieśli się do Tarnowa, gdzie obowiązki 
gospodarzy przejęła Fundacja AntySchematy 2. Zwiedzanie Nowego Sącza i Tarnowa, 
słynnych zarówno ze swojej secesyjnej architektury, jak i niegdyś kwitnącego życia ich 
żydowskich społeczności, było świetną okazją do zapoznania się nie tylko z bogactwem 
różnorodności żydowskiego dziedzictwa, ale także – dzięki wyjątkowej perspektywie 
lokalnych Liderek i Liderów – ze sposobami jego upamiętniania, przywracania
i ochrony. W Bobowej uczestnicy odwiedzili zarówno niezwykłą synagogę, jak
i malowniczo położony cmentarz. Wyjątkowym dla wszystkich wydarzeniem było także 
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5spotkanie z Ocalałą z Zagłady Anną Kępińską i Józefem Jaroszem, synem Sprawiedliwych 
wśród Narodów Świata, którzy pomogli ją uratować.

W ramach budowania relacji z grupą, pracownicy Fundacji wizytowali organizowane 
przez Liderów i Liderki wydarzenia w Dębicy, Biłgoraju oraz Zamościu. Szczególnym 
projektem, w którym udział wzięły dwie przedstawicielki Fundacji były X Obchody 
Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu zainicjowane 
przez Lidera Dialogu prof. Wacława Wierzbieńca, który współorganizował je z ponad
200 instytucjami z ponad 60 miejscowości. Koordynatorki programów Liderzy Dialogu 
oraz Szkoła Dialogu odwiedziły 8 miejscowości, w których odbywały się obchody, 
nawiązując relacje z lokalnymi aktywistami i nauczycielami.
 
Latem 2018 roku Fundacja umożliwiła także udział Lidera Dialogu z Białegostoku
w Powell Holocaust Summer Institute w Seattle. Podczas seminarium będącego 
przestrzenią do wymiany wiedzy i doświadczeń na temat metodologii nauczania
o Zagładzie oraz przeciwdziałaniu uprzedzeniom i dyskryminacji, mógł on wymienić się 
swoją wiedzą i doświadczeniem z amerykańskimi edukatorami.



5. Program grantowo-stypendialny

6Program grantowo-stypendialny

W 2018 roku Liderzy i Liderki Dialogu zrealizowali cztery projekty, dofinansowane przez 
Fundację w ramach konkursu grantowo-stypendialnego ogłoszonego na jesieni 2017 
roku.

Zrealizowane działania obejmowały:

- udział córki wybitnego żydowskiego filozofa i teologa Abrahama Joszuy Heschela, 
Susannah Heshel w IV Dniach Kultury Żydowskiej w Mińsku Mazowieckim;
- organizację spotkania lokalnej społeczności z potomkami miejscowych Żydów
w Dąbrowie Białostockiej połączonego z otwarciem wystawy prac pt. „Kadisz
dla Dąbrowy Białostockiej” i promocją książki o tym samym tytule Marka Podwala, 
lekarza i artysty z USA;
- zaproszenie do Zbąszynia Ocalałej z Zagłady Isabel Webber i jej syna Chaima Webbera 
w celu nawiązania relacji z lokalną społecznością;
- stworzenie interaktywnego przewodnika skierowanego do rodzin z dziećmi śladami 
Żydów mieszkających w Zbąszyniu przed wojną.

Ponadto, Fundacja dofinansowała zakup komputera wraz z oprogramowaniem i aparatu 
fotograficznego przez Lidera Dialogu z Zabrza, które umożliwiły dokumentację lokalnego 
dziedzictwa żydowskiego i pracę nad poświęconą mu książką.

W ramach monitoringu realizowanych projektów, pracownicy Fundacji wizytowali 
wydarzenia organizowane w Mińsku Mazowieckim i Zbąszyniu.

Na jesieni 2018 roku Fundacja po raz drugi otworzyła możliwość ubiegania się
o dofinansowanie w ramach programu grantowo-stypendialnego skierowanego
do Liderów i Liderek Dialogu.

Ogłoszone zostały trzy konkursy, w których można było uzyskać:

1) 2 x grant w wysokości 10,000 zł przeznaczony dla instytucji niedziałających dla zysku 
współpracujących z przynajmniej jednym Liderem Dialogu, na działania mające na celu 
zbudowanie lub umocnienie relacji pomiędzy potomkami Żydów i Ocalałymi z danej 
miejscowości a lokalną społecznością.

2) 3 x stypendium w wysokości 5,000 zł, przeznaczone dla osób fizycznych na działania 
mające na celu nawiązanie relacji pomiędzy potomkami Żydów i Ocalałymi z danej 
miejscowości z lokalną społecznością i/lub trwałe upamiętnienie oraz upowszechnienie 
wiedzy o lokalnym dziedzictwie żydowskim.

3) 1 x stypendium w wysokości 3500 zł przeznaczone dla osób fizycznych na rozwój 
osobisty, który docelowo ma wzmocnić kompetencje liderskie laureata/-ki w obszarze 
relacji polsko-żydowskich oraz opiece nad lokalnym dziedzictwem żydowskim.
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7W październiku 2018 wpłynęły wnioski wstępne w konkursach, na których podstawie 
zakwalifikowano aktywistów i aktywistki do dalszego etapu konkursu.

W dniach 16-18 listopada odbyło się szkolenie z pisania wniosków oraz realizacji
i rozliczania projektów, w którym udział wzięły osoby, które złożyły wnioski wstępne 
oraz takie, które planują starać się o dofinansowanie w kolejnych edycjach. Zgodnie
z regulaminami, do końca grudnia wpłynęły wnioski pełne o dofinansowanie we 
wszystkich trzech konkursach.
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Przez cały rok Fundacja organizowała wizyty zagranicznych gości w miejscowościach,
w których realizowane były warsztaty Szkoły Dialogu oraz w których działają uczestnicy 
realizowanego przez Forum Dialogu programu Liderzy Dialogu. Celem organizowanych 
spotkań jest szerzenie wiedzy o historii stosunków polsko-żydowskich i ich przemianie 
w ostatnich czasach oraz o różnorodności działań podejmowanych na tym polu 
szczególnie poza dużymi ośrodkami miejskimi.

W 2018 roku Forum Dialogu zorganizowało 14 spotkań lokalnych, w których udział brali 
przedstawiciele zagranicznych społeczności żydowskich i potomkowie polskich Żydów. 
Zaproszeni goście odwiedzili szkoły w Żyrardowie, Legionowie, Mińsku Mazowieckim, 
Radzyminie, Sierpcu, Garwolinie i Krzepicach, a także spotkali Liderów Dialogu 
działających w Żyrardowie, Mińsku Mazowieckim, Żarkach, Dębicy, Dąbrowie 
Tarnowskiej i Ochotnicy Górnej.

Podczas spotkań uczniów biorących udział w projekcie Szkoła Dialogu
z przedstawicielami zagranicznych społeczności żydowskich odbywały się warsztaty 
integracyjne oraz prowadzone przez młodzież spacery po miejscach związanych
z lokalnym dziedzictwem żydowskim. Spotkania stanowiły okazję do otwartej rozmowy 
i przełamania wzajemnych stereotypów. W Sierpcu uczennice spotkały się z potomkami 
Żydów pochodzących z tej miejscowości. W Radzyminie i Krzepicach zagraniczni goście 
spotkali się z absolwentami Szkoły Dialogu sprzed kilku lat – obecnymi trenerami 
Szkoły Dialogu – którzy jako młodzi dorośli kontynuują swoje zaangażowanie lokalną 
żydowską historią. W 2018 roku odbyły się również spotkania uczniów z Legionowa, 
Żyrardowa i Mińska Mazowieckiego z Ocalałym z Zagłady Georgem Elbaumem, podczas 
których absolwenci Szkoły Dialogu i zaproszeni goście usłyszeli jego opowieść
o dzieciństwie w czasie wojny.

Podczas spotkań z Liderami Dialogu zagraniczni goście mieli okazję poznać nowy 
wymiar stosunków polsko-żydowskich – pracę lokalnych aktywistów na rzecz 
upamiętniania żydowskiej historii swoich miast, odnawiania relacji z potomkami 
żydowskich sąsiadów oraz edukacji w dziedzinie historii i kultury żydowskiej. 
Wyjątkowym wydarzeniem była szabatowa kolacja uczestników wizyty studyjnej
do Polski w Dębicy, w której udział wzięli Lider Dialogu z Dębicy oraz zaproszeni Liderzy 
z Dąbrowy Tarnowskiej i Ochotnicy Górnej. We współpracy z lokalnym Liderem Dialogu 
w Żarkach Forum Dialogu umożliwiło także wsparcie w poszukiwaniach swych polskich 
korzeni belgijskiemu potomkowi Żydów z okolicznych Gidel. Fundacja zainicjowała 
także kontakt między Liderami Dialogu a potomkami Żydów z Jędrzejowa, Ostrowca 
Świętokrzyskiego, Łomży, Białegostoku i Radomyśla Wielkiego, którzy zwracali się
do Forum z prośbą o pomoc w poszukiwaniach więzi z miejscowościami swoich 
przodków.

Wydarzeniem wyjątkowym była zorganizowana w sierpniu 2018 roku w Warszawie 38th 
IAJGS International Conference on Jewish Genealogy – największa światowa konferencja 
poświęcona genealogii żydowskiej. Podczas konferencji IAJGS, po raz pierwszy 
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9zorganizowanej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, ponad 1000 żydowskich 
genealogów odwiedziło Warszawę oraz wiele swoich rodzinnych miast i miejscowości
w Polsce. Forum Dialogu aktywnie umożliwiało kontakt między przyjeżdżającymi 
gośćmi a działającymi lokalnie Liderami Dialogu. Dzięki ścisłej współpracy
z organizatorami konferencji, Forum umożliwiło także wybranym Liderom Dialogu 
nieodpłatne uczestnictwo w tym wydarzeniu, a także zorganizowało prezentację 
programu Szkoła Dialogu oraz panel dyskusyjny z udziałem Liderów Dialogu. Fundacja 
była także obecne przez całą konferencję na targach organizacji SHARE Fair. Wszystkie 
działania Fundacji wokół konferencji IAJGS nastawione były na pokazanie jej gościom 
nowego wymiaru ich związków z rodzinnymi miejscowościami.

W ramach działania na rzecz poprawy relacji polsko-żydowskich, przedstawiciele Forum 
Dialogu przybliżali również zagranicznym odbiorcom historię stosunków 
polsko-żydowskich i ich przemianę w minionych 25 latach w ramach wystąpień
i prezentacji. W 2018 roku w Warszawie odbył się szereg spotkań pracowników Fundacji 
z przedstawicielami zagranicznych i międzynarodowych organizacji i instytucji 
reprezentującymi między innymi: American Jewish Joint Distribution Committee, 
Yeshiva University High School for Boys z Nowego Jorku, Jewish Federation of Northern 
New Jersey, University of Wisconsin-Oshkosh, Congregation Beth El of Berkley, 
UJA-Federation of New York,  San Antonio’s Holocaust Memorial Museum, kibuc 
Lohame’i haGeta’ot (Ghetto Fighters) z Izraela, The National WWII Museum z Nowego 
Orleanu, Names not Numbers Project, Gombin Society, March of the Living Miami, Idea 
Public Schools z Teksasu, Ambasadę Stanów Zjednoczonych w Polsce oraz Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych RP.

Przedstawiciele Forum Dialogu odbyli także kilkanaście spotkań o podobnym 
charakterze poza granicami Polski. Podczas dwóch pobytów  w Stanach Zjednoczonych 
wiosną i jesienią 2018 roku prezes Fundacji Andrzej Folwarczny spotkał się z licznymi 
przedstawicielami społeczności żydowskiej oraz organizacji Friends of the Forum, która 
skupia w dużej mierze absolwentów wizyt studyjnych do Polski organizowanych przez 
Fundację. Oprócz spotkań indywidualnych poświęconych kondycji stosunków 
polsko-żydowskich przedstawiciele Forum Dialogu spotkali się także z przedstawicielami 
Vilna Shul - żydowskim centrum kultury w Bostonie, organizacji edukacyjnej Facing 
History and Ourselves w Bostonie oraz Center for Jewish History w Nowym Jorku, aby 
opowiedzieć o działaniach Fundacji na rzecz przywracania pamięci o Żydach w Polsce.
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W 2018 roku w ramach Polsko-Żydowskiego Programu Wymiany, wspólnej inicjatywy 
Forum Dialogu oraz jednej z największych na świecie organizacji żydowskich -
American Jewish Committee (AJC), przyjechała do Polski delegacja przedstawicieli
i przedstawicielek American Jewish Committee, reprezentujących oddziały tej 
organizacji między innymi z  Nowego Jorku, Miami, Cincinnati oraz Los Angeles.

W dniach 22-29 lipca 2018 roku goście wzięli udział w szeregu spotkań poświęconych 
stosunkom polsko-żydowskim. Grupa spotkała się m.in. z Ambasador Izraela w Polsce, 
Anną Azari oraz Jackiem Chodorowiczem, pełnomocnikiem Ministra Spraw 
Zagranicznych do spraw kontaktów z diasporą żydowską. W trakcie programu 
uczestnicy mieli okazję zobaczyć Warszawę, Lublin, Markową, Rzeszów i Kraków, a także 
odwiedzić miejsca pamięci w Bełżcu i Oświęcimiu. Udział w programie umożliwił 
uczestnikom poznanie przeszłości i teraźniejszości relacji polsko–żydowskich
oraz współczesnej Polski.
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W 2018 roku Fundacja podjęła się realizacji nowego projektu, skierowanego do środowisk 
opiniotwórczych w Polsce i w Izraelu, polegającego na corocznych naprzemiennych 
spotkaniach w obu krajach podczas których liderzy i liderki z obszaru biznesu, kultury 
oraz administracji państwowej rozmawiają na aktualne tematy w obszarze relacji 
polsko-izraelskich i budują relacje na przyszłość. Celem programu jest stworzenie 
płaszczyzny współpracy i wymiany myśli w ramach grupy polskich i izraelskich liderów 
opinii.

W dniach 24-29 maja 2018 roku grupa Izraelczyków – absolwentów wizyt studyjnych
do Polski zorganizowanych przez Fundację w minionych latach - uczestniczyła
w przygotowanym przez Fundację programie w Polsce. Wspólnie z grupą polskich 
liderów wzięli udział w dyskusjach, spotkaniach i warsztatach, podczas których mierzyli 
się z współczesnymi wyzwaniami, które stoją zarówno przed Polską, jak i Izraelem.
W Warszawie spotkali się m.in. z Piotrem Burasem, dyrektorem Warszawskiego Biura 
ECFR, a także dziennikarzami Agory, wspólnie poszukując analogii między sytuacjami
w obu krajach. W kolejnych dniach przenieśli się z Warszawy na Podlasie, gdzie odbyli 
serię warsztatów o wielkich narracjach narodowych i polityce historycznej. W ramach 
programu odbyło się także spotkanie z Henrykiem i Ludwiką Wujcami, legendarnymi 
działaczami Solidarności, który przybliżyli uczestnikom i uczestniczkom swoją historię 
aktywności obywatelskiej.
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Na przestrzeni lat wokół Forum Dialogu powstała grupa osób, która identyfikuje się
z misją Fundacji i chce pogłębiać wiedzę i zrozumienie tematu relacji 
polsko-żydowskich. Tworzą ją liderzy opinii publicznej, biznesmeni, działacze społeczni
i twórcy kultury. Są wśród nich uczestnicy programów Fundacji, ale też rekomendowane 
przez nich osoby, które dzięki Forum stały się adwokatami dialogu polsko-żydowskiego.

W 2018 roku Fundacja zorganizowała kilkanaście  spotkań skierowanych
do nieformalnej grupy Przyjaciół Forum Dialogu umożliwiających dyskusję na aktualne 
tematy związane ze sprawami polsko-żydowskimi, wśród których znalazły się m.in. 
spotkania z przedstawicielami społeczności żydowskiej z Polski i zagranicy oraz 
badaczami w obszarze stosunków polsko-żydowskich.
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W 2018 roku Fundacja realizowała także swoje cele, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem 
podczas wydarzeń o charakterze kulturalnym i edukacyjnym oraz w ramach współpracy 
z organizacjami i instytucjami o zbliżonym profilu.

Przedstawicielki Fundacji prezentowały programy Forum m.in. podczas seminarium
dla nauczycieli „Historia – impuls działań dla przyszłości. Nauczanie o Zagładzie
i Prawach Człowieka” organizowanego przez Instytut Nauczania o Zagładzie i Prawach 
Człowieka im. Olgi Lengyel z siedzibą w Nowym Jorku oraz Muzeum POLIN oraz
II Kongresu Obywatelskiego zorganizowanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich
w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Fundacja była także obecna w Strefie Inicjatyw Społecznych na festiwalu kultury 
alternatywnej Slot Art Festival w Lubiążu oraz Pol’and’Rock Festival, m.in. prezentując 
inicjatywę pt. „10 kroków w stronę dialogu” -  propozycję dziesięciu działań, które można 
realizować indywidulanie na rzecz dialogu polsko-żydowskiego.

Dodatkowo, w 2018 roku Forum Dialogu podjęło współpracę z Fundacją Edukacyjną
im. prof. Romana Czerneckiego EFC, w ramach której został przeprowadzony warsztat
na temat upamiętniania historii żydowskiej swojej miejscowości podczas letniego 
wyjazdu stypendystów Fundacji EFC oraz odbyły się konsultacje z przedstawicielkami 
Forum nt. zmiany formuły programu stypendialnego Fundacji EFC w oparciu o metody 
edukacyjne stosowane w programie Szkoła Dialogu.

Pod koniec 2018 roku Forum Dialogu rozpoczęło także współpracę z twórcami filmu „Kto 
napisze naszą historię” opowiadającego o powstaniu Archiwum Ringelbluma. Fundacja 
jest partnerem filmu w Polsce. W ramach współpracy tworzy pakiet materiałów 
edukacyjnych skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, a także 
współorganizuje pokazy specjalne filmu w mniejszych miejscowościach, we współpracy 
z siecią Liderów Dialogu oraz z nauczycielami, którzy brali udział w programie
Szkoła Dialogu.
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W ramach odpłatnej działalności statutowej Fundacja zrealizowała jeden projekt w 2018 
roku:

W 2018 roku w ramach Polsko-Żydowskiego Programu Wymiany, wspólnej inicjatywy 
Forum Dialogu oraz jednej z największych na świecie organizacji żydowskich -
American Jewish Committee (AJC), delegacja przedstawicieli i przedstawicielek 
środowisk opiniotwórczych z Polski na zaproszenie AJC udała się z wizytą do USA – 
Waszyngtonu, Chicago i Nowego Jorku.

W dniach 22-29 kwietnia 2018 roku grupa zwiedziła m.in. U.S. Holocaust Memorial 
Museum oraz spotkała się z zastępcą Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Stanach 
Zjednoczonych, Pawłem Kotowskim, Dyrektorem American Jewish World Service, 
Robertem Bankiem, przedstawicielami społeczności żydowskiej związanymi
z JCC Manhattan oraz Central Synagogue, jak również przedstawicielami American 
Jewish Committee. Wizyta pozwoliła uczestnikom wejrzeć w życie amerykańskiej 
społeczności żydowskiej, zobaczyć w jaki sposób organizacje żydowskie wpisują się
w panoramę społeczeństwa obywatelskiego oraz poznać nowe spojrzenie na dialog 
polsko-żydowski.
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