
Podsumowanie 
działań 
programowych
za 2019 rok



1. Program edukacyjny Szkoła Dialogu

1W 2019 roku Fundacja zrealizowała w ramach nieodpłatnej działalności statutowej 
następujące projekty:

Program edukacyjny Szkoła Dialogu

Program Szkoła Dialogu jest realizowany przez Fundację w małych i średnich 
miejscowościach w całej Polsce i skierowany do uczniów ostatnich klas szkoły 
podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych.

Podczas czterech warsztatów prowadzonych przez przeszkolonych i doświadczonych 
edukatorów współpracujących z Fundacją, uczniowie uzyskują podstawowe informacje 
na temat historii i kultury żydowskiej oraz są przygotowywani do podjęcia działań 
mających na celu odkrycie historii swojej miejscowości i upamiętnienie jej 
przedwojennych żydowskich mieszkańców. Aby zrekonstruować obraz społeczności 
żydowskiej, która kiedyś żyła w ich miejscowości przeprowadzają wywiady z członkami 
swoich rodzin, przeglądają archiwa, rozmawiają z lokalnymi aktywistami i świadkami 
historii, odwiedzają muzea, przeglądają księgi i kroniki szkolne. Na podstawie zebranych 
informacji, przygotowują wycieczkę po miejscach związanych z historią lokalnych 
Żydów, przeznaczoną dla rodziców, sąsiadów, przyjaciół lub władz lokalnych. 
Wielokrotnie oprócz stworzenia trasy i przeprowadzenia spaceru organizują dodatkowe 
wydarzenia takie jak koncerty, przedstawienia, wystawy oraz tworzą strony internetowe, 
przewodniki, filmy czy gry planszowe. Nierzadko zwracają się także do miejscowych 
władz z petycją o upamiętnienie miejsc związanych z lokalną społecznością żydowską 
tak jak to miało miejsce w 2019 roku w ośmiu miejscowościach realizujących program.
 
W 2019 roku program edukacyjny Szkoła Dialogu został zrealizowany przez Fundację
w 38 miejscowościach: Bóbrce, Częstochowie, Długosiodle, Gąbinie, Gidlach, Gorzowie, 
Hajnówce, Józefowie nad Wisłą, Kałuszynie, Kańczudze, Koninie, Krynkach, Milówce, 
Narwi, Obrzycku, Ostrołęce, Płońsku, Pniewach, Przasnyszu, Przyjmie, Puławach, 
Pułtusku, Rabce Zdrój, Radomiu, Ruścu, Rzeszowie, Siedlcach, Słupcy, Sulechowie, 
Świdniku, Tuszynie, Warcie, Wińsku, Wojsławicach, Wolbromiu, Wrześni, Zakliczynie
i Żyrardowie.

Łącznie w 2019 roku w programie udział wzięło około 900 uczniów.
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26 lutego 2019 roku w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej Fundacja zorganizowała 
uroczystą Galę podsumowującą realizację programu Szkoła Dialogu w 2018 roku.

Wydarzenie zgromadziło ponad 1200 osób - przede wszystkim uczniów z 59 szkół, którzy 
przybyli ze wszystkich stron Polski wraz z nauczycielami, dyrekcją oraz 
przedstawicielami lokalnych władz. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również 
prezydent m. st. Warszawy Rafał Trzaskowski, wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz 
oraz dyplomaci, przedstawiciele związków wyznaniowych, reprezentanci mediów
i liderzy opinii publicznej. Gośćmi specjalnymi Gali byli polscy Ocalali z Zagłady oraz 
Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata.

Podczas uroczystości zgromadzeni mogli zapoznać się z dokonaniami uczniów, którzy 
wzięli udział w programie w 2018 roku oraz sukcesami absolwentów minionych edycji 
programu, którzy kontynuują działania na rzecz przywracania pamięci o lokalnej 
historii żydowskiej. Wszystkim biorącym udział w programie szkołom został przyznany 
tytuł Szkoły Dialogu, a najciekawsze projekty zrealizowane przez uczniów zostały 
dodatkowe nagrodzone.

Wydarzenie zostało uświetnione występem zespołu Hańba!, którzy w swojej twórczości 
bazuje na poezji czasów międzywojennej Polski sięgając między innymi do tekstów 
Tuwima czy Brzechwy. Uczniowie i uczennice mieli także okazję wziąć aktywny udział
w targach organizacji, które działają w obszarze kultury żydowskiej, edukacji 
historycznej oraz przeciwdziałania dyskryminacji i ksenofobii.
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Fundacja współpracuje na stałe z grupą około 30 trenerek i trenerów, którzy 
odpowiadają za prowadzenie warsztatów z uczniami w ramach programu Szkoła 
Dialogu. Wszyscy edukatorzy Forum Dialogu przechodzą cykl szkoleń dotyczących 
wiedzy o historii i kulturze żydowskiej, podstawowych umiejętności koniecznych
w pracy z grupą oraz scenariuszy programu Szkoła Dialogu.

W dniach 16-17 lutego 2019 roku Fundacja zorganizowała dla zespołu trenerskiego 
dwudniowe szkolenie składające się z dwóch modułów. Podczas pierwszego dnia 
edukatorzy mieli możliwość pogłębienia swojej wiedzy podczas warsztatu 
przeprowadzonego przez organizację Yahad in Unum zajmującą się szukaniem
i opisywaniem nieznanych lub zapomnianych miejsc kaźni Żydów z okresu II wojny 
światowej. Drugi dzień był poświęcony grupowej superwizji, mającej na celu 
udoskonalenie umiejętności trenerskich oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów,
z którymi edukatorzy mogli się spotkać w swojej pracy z uczniami. Była to również 
okazja do podsumowania realizacji programu Szkoła Dialogu w 2018 roku.

W grudniu 2019 roku Fundacja zorganizowała także dla swoich edukatorów dodatkowy 
warsztat doszkalający z psycholożką pracującą na co dzień z osobami ze spektrum 
autyzmu.
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W 2019 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 2019 roku w ramach programu Fundacja zorganizowała dwa spotkania osób 
należących do sieci Liderów Dialogu:

W dniach 12-14 kwietnia 2019 roku odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja Liderów 
Dialogu, w której udział wzięło 38 lokalnych liderów, wśród których byli nauczyciele, 
przedstawiciele organizacji pozarządowych, radni samorządów, lokalni historycy, 
archiwiści, pracownicy instytucji kultury oraz miejsc pamięci. W konferencji wzięło 
również udział 18 zaproszonych gości – prelegentów i ekspertów. Program konferencji 
obejmował wykłady, panele dyskusyjne i warsztaty odpowiadające na aktualne 
problemy związane z pamięcią i opieką nad dziedzictwem żydowskim. Konferencja 
została przygotowana we współpracy z Liderkami i Liderami Dialogu. Uczestnicy
i zaproszeni goście mogli uczestniczyć m.in. w praktycznych warsztatach dotyczących 
poszukiwań genealogicznych, działań antydyskryminacyjnych w szkole czy cmentarzy 
żydowskich. Zakres tematyczny spotkań rozciągał się od chasydyzmu, przez dyskusję
o książce Mordechaja Canina pt. Przez ruiny i zgliszcza, po żydowską herstorię i próby 
rekonstrukcji kobiecych historii w czasie Zagłady. Gościem specjalnym konferencji była 
Ambasador Izraela w Polsce, Anna Azari.

W dniach 6-8 września 2019 roku odbyła się V Lokalna Konferencja Liderów Dialogu, 
współorganizowana przez Liderów z obszaru Wielkopolski i województwa lubuskiego.
Jej uczestnicy mogli zapoznać się z żydowskim dziedzictwem tego regionu, które różni się 
znacznie od tego w Polsce centralnej i wschodniej. W konferencji wzięło udział
19 Liderów Dialogu oraz troje aktywistów z okolicy. Uczestnicy konferencji mieli okazję 
posłuchać opowieści miejscowych ekspertów o żydowskim życiu w Zbąszyniu, 
Międzyrzeczu, Pszczewie i Skwierzynie. Szczególne miejsce w programie zajęła historia 
tzw. ‘Polenaktion’ 1938 roku oraz jej upamiętnianie w przestrzeni miejskiej Zbąszynia. 
Konferencja była przede wszystkim okazją do poznania lokalnych realiów pracy Liderów, 
podejmowanych działań oraz wyzwań, z którymi się mierzą.

Latem 2019 roku Fundacja umożliwiła także udział dwójki Liderów Dialogu ze Zbąszynia 
i z Murowanej Gośliny 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, 
mogli oni wymienić się swoją wiedzą i doświadczeniem z amerykańskimi edukatorami.
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W 2019 roku Fundacja przyznała dwa granty oraz trzy stypendia na działania lokalne 
Liderom i Liderkom Dialogu, w rezultacie których zostały zrealizowane następujące 
inicjatywy:

– kwerenda archiwalna, uporządkowania cmentarza we współpracy z osadzonymi
z Zakładu Karnego w Łupkowie oraz trwałe upamiętnienie w postaci tablic mordu
na ok.150 Żydach z Woli Michowej i okolic;
– wizyta w Polsce 2 potomków goślińskich Żydów z Izraela oraz Australii oraz oznaczenie 
w postaci tablic w czterech językach cmentarza żydowskiego i miejsca po synagodze
w Murowanej Goślinie;
– wizyta 30 potomków białowieskich Żydów oraz odsłonięcie pomnika upamiętniającego 
żydowską Białowieżę; 
– powstanie strony internetowej „Dąbrowscy Żydzi. Pejzaże pamięci” dedykowanej 
przedwojennym żydowskim mieszkańcom Dąbrowy Białostockiej;
– wizyta 15 potomków grybowskich Żydów z okazji uroczystości odsłonięcia pomnika 
upamiętniającego 1700 żydowskich mieszkańców Grybowa i okolic, którzy zostali 
zamordowani w obozie zagłady w Bełżcu. 

Ponadto, Fundacja dofinansowała możliwość podjęcia podyplomowych studiów 
polsko-żydowskich przez Lidera Dialogu z Łodzi, które umożliwiły mu dalszy rozwój
w obszarze upamiętniania i edukowania o łódzkich Żydach.

W ramach monitoringu realizowanych projektów, pracownicy Fundacji wizytowali 
wydarzenia organizowane w Białowieży i Grybowie.

Na jesieni 2019 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: 

– 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;

– 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;

– 2 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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6W dniach 25-27 października 2019 roku dla ubiegających się o dofinansowanie Liderów 
Dialogu Fundacja zorganizowała szkolenie z zakresu planowania projektów 
upamiętniających, pisania wniosków o dofinansowanie, a także realizacji projektów
i ich rozliczania. Wzięło w nim udział 9 osób, które pod okiem dwóch trenerek
oraz pracowników Forum Dialogu pracowały nad swoimi pomysłami na działania
w obszarze pamięci i opieki nad lokalnym dziedzictwem żydowskim.
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W 2019 roku Fundacja kontynuowała współpracę z producentami filmu „Kto napisze 
naszą historię” opowiadającym o Podziemnym Archiwum Getta Warszawskiego,
tzw. Archiwum Ringelbluma.

Forum Dialogu przygotowało broszurę edukacyjną zawierającą 5 scenariuszy lekcji 
osnutych wokół wątków z filmu. Materiały te powstały z myślą o uczniach szkoły 
ponadpodstawowej i są punktem wyjścia do realizacji zagadnień zawartych
w podstawach programowych języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, etyki, 
filozofii oraz lekcji wychowawczych. Broszura została wydana w liczbie 14 tysięcy 
egzemplarzy i trafiła do nauczycieli z całej Polski. Jest dostępna także online.

Na przestrzeni roku we współpracy z uczestnikami programu Liderzy Dialogu
i nauczycielami, którzy zrealizowali wraz ze swoimi uczniami program Szkoła Dialogu 
Forum Dialogu zorganizowało także 29 pokazów filmu. Projekcje odbyły się w mniejszych 
miejscowościach na terenie całej Polski, często poprzedzone wydarzeniami 
towarzyszącymi, zgromadziły prawie 4,5 tysięcy widzów.

W ramach współpracy z twórcami filmu w 2019 Forum Dialogu rozpoczęło także cykl 
seminariów dla nauczycieli. Pierwsze z pięciu planowanych spotkań odbyło się
w grudniu 2019 roku w Lublinie i zgromadziło 30 uczestników z całego województwa 
lubelskiego. W czasie spotkania uczestnicy zastanawiali się nad tym jak odkrywać 
historię żydowską swojej miejscowości i budować zaangażowanie uczniów. Częścią 
seminarium była także dyskusja z doświadczonym praktykiem – lokalnym Liderem 
Dialogu.
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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.

W 2019 roku Forum Dialogu zorganizowało 18 spotkań lokalnych, w których udział brali 
przedstawiciele zagranicznych społeczności żydowskich i potomkowie polskich Żydów. 
Zaproszeni goście odwiedzili szkoły w Gąbinie, Sierpcu, Brzesku, Proszowicach, Trzebini, 
Siedlcach, Pułtusku, Płońsku i Staszowie oraz spotkali Liderów Dialogu działających
w Mińsku Mazowieckim, Nowym Sączu, Szczekocinach i Łomży.

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.

Potomkowie społeczności żydowskiej z Gąbina skupieni w Gombin Society spotkali się
z uczestnikami programu Szkoła Dialogu z gąbińskiego liceum. Podczas spotkania,
w którym wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych, uczniowie i regionaliści, goście 
podzielili się historią swoich rodzin i poznali motywacje uczniów odkrywających 
żydowską przeszłość swojego miasta. Grupa licealistów uczestniczących w warsztatach 
Szkoły Dialogu w Siedlcach miała okazję spotkać członków rodziny Jabłoń, którzy 
przyjechali aby poznać miejscowość, z której pochodzi ich rodzina. Międzypokoleniowe 
spotkanie, podczas którego uczniowie poznali historię Racheli Jabłoń i jej polskich 
przyjaciółek zakończyło się wspólnym spacerem prowadzonym przez uczniów
po śladach żydowskiej społeczności Siedlec. Delegacja z Orange County w Stanach 
Zjednoczonych odwiedziła z kolei absolwentów Szkoły Dialogu z 2018 w dwóch 
małopolskich miejscowościach: Proszowicach i Trzebini.

W 2019 Ocalały z Zagłady, George Elbaum, po raz kolejny przyjechał do Polski aby 
podzielić się z uczniami historią swojego życia. W spotkaniach z Ocalałym w Siedlcach, 
Płońsku i Pułtusku uczestniczyli absolwenci Szkoły Dialogu oraz ich koledzy i koleżanki 
z innych klas.

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.

W maju 2019 roku uczestnicy wizyty studyjnej do Polski mieli okazję poznać działalność 
lokalnych aktywistów skupionych w stowarzyszeniu Sądecki Sztetl podczas wspólnej 
kolacji szabatowej i spaceru po Nowym Sączu prowadzonego przez Liderów Dialogu. 
Dzięki Forum Dialogu, potomkowie Żydów z Łomży, Mińska Mazowieckiego i Końskich 
nawiązali także kontakty z lokalną społecznością i aktywistami na miejscu dbającymi
o dziedzictwo żydowskie miejscowości, z których pochodzili ich przodkowie.
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W 2019 roku po raz kolejny 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, Palm Beach, San Francisco, 
Chicago oraz Waszyngtonu.

W dniach 23-30 czerwca 2019 roku goście wzięli udział w szeregu spotkań poświęconych 
stosunkom polsko-żydowskim. Grupa spotkała się m.in. z Ambasador Izraela w Polsce, 
Anną Azari oraz Maciejem Langiem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych do spraw bezpieczeństwa, polityki amerykańskiej oraz wschodniej.
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 lepsze poznanie przeszłości i teraźniejszości 
relacji polsko–żydowskich oraz współczesnej Polski.
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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 absolwenci programów wymiany i wizyt studyjnych 
organizowanych przez Fundację, ale też rekomendowane przez nich osoby, które dzięki 
Forum stały się adwokatami dialogu polsko-żydowskiego.

W 2019 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 między innymi spotkania
z przedstawicielami społeczności żydowskiej z Polski i zagranicy oraz pisarzami
i autorami aktualnie wydawanych publikacji dotyczących stosunków polsko-
żydowskich i wspólnej historii.
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W 2019 roku Forum Dialogu wraz z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Katedrą 
Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego i Warszawskim Centrum Innowacji 
Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń współorganizowało konferencję dla nauczycieli
pt. „Polsko-żydowskie dziedzictwo Rzeczpospolitej. Wyzwania pamięci i edukacji”. 
Konferencja odbyła się w dniach 14-16 listopada w siedzibie Muzeum i zgromadziła 
ponad 200 uczestników. W ramach konferencji pracownicy i współpracownicy Forum 
Dialogu oraz absolwenci programów realizowanych przez Fundację prowadzili warsztaty 
oraz brali udział w panelach dyskusyjnych.

Działając na rzecz poprawy relacji polsko-żydowskich, przedstawiciele Forum Dialogu 
przybliżali również zagranicznym odbiorcom historię stosunków polsko-żydowskich
i ich przemianę w ostatnich trzech dekadach przez wystąpienia i prezentacje
dla organizacji i osób indywidualnych. Na przestrzeni 2019 roku w Warszawie 
pracownicy Forum Dialogu odbyli spotkania z przedstawicielami zagranicznych
i międzynarodowych organizacji i instytucji takich jak The University of Texas w Austin, 
Names not numbers, Women's Philanthropy Mission - Jewish Federation of Greater 
Washington, Central Conference of Amrican Rabbis, Jewish Council for Public Affaires, 
Gombin Society czy Ambasada 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 
jesienią 2019 spotkali się z licznymi przedstawicielami społeczności żydowskiej oraz 
organizacji Friends of the Forum, która skupia w dużej mierze absolwentów wizyt 
studyjnych do Polski zorganizowanych w minionych latach przez Fundację. W drugiej 
połowie 2019 roku Forum Dialogu zorganizowało także spotkanie w Tel-Awiwie mające 
przybliżyć izraelskim absolwentom wizyt studyjnym do Polski aktualny stan badań
i refleksji nad polską i izraelską polityką historyczną.

Na jesieni 2019 roku przedstawicielki władz Fundacji występowały podczas 
międzynarodowych konferencji: Global Summit on Facing Violent Past w Republice 
Południowej Afryki oraz „Time to Act: Addressing Antisemitism in our Societies”
w Berlinie. W grudniu 2019 roku przedstawicielki władz Fundacji wzięły również udział
w Global Ambassadors Seminar organizowanym przez inicjatywę Zikaron BaSalon
w Izraelu. Spotkanie organizacji pozarządowych działających na rzecz zachowania 
pamięci o doświadczeniu Holokaustu i edukacji historycznej rozpoczęło współpracę 
Forum Dialogu z izraelskimi aktywistami.
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w 2019 roku:

Wspólne Dziedzictwo

W 2019 roku Forum Dialogu zainicjowało realizację nowego programu we współpracy
z izraelskim instytutem Jad Waszem.

Program „Wspólne Dziedzictwo” adresowany jest do liderek i liderów z różnych kręgów 
Kościołów chrześcijańskich działających w Polsce: świeckich aktywistów, duchownych, 
dziennikarzy, którzy mają wpływ na kształtowanie religijnego dyskursu w Polsce.
W ramach programu uczestniczki i uczestnicy mierzą się ze skomplikowanymi 
kwestiami judeo-chrześcijańskiego dziedzictwa religijnego, a także trudnego 
współistnienia w Polsce społeczności chrześcijańskiej i żydowskiej.

W 2019 roku odbyły się trzy spotkania angażujące 21 uczestników pierwszej edycji –
w Warszawie, Jerozolimie i Łodzi. Inaugurujące program dwudniowe seminarium, które 
odbyło się w marcu w Warszawie, skupiało się na zagadnieniach polskiego i izraelskiego 
dyskursu o Zagładzie oraz historii polskich badań nad Holokaustem. W maju, podczas 
tygodniowego pobytu w Izraelu, uczestnicy i uczestniczki programu spotykali się
z ekspertami i ekspertkami Instytutu Jad Waszem, aby rozmawiać o życiu żydowskim
w przedwojennej Polsce, historii antysemityzmu i Zagładzie. Spotkaniom towarzyszyły 
pogłębione dyskusje na tematy historyczne, filozoficzne i teologiczne, które brały
pod uwagę zarówno polską, jak i izraelską narrację o przeszłości. Cykl spotkań 
zakończyło czerwcowe seminarium w Łodzi poświęcone kwestiom instytucjonalnych 
postaw polskich Kościołów chrześcijańskich wobec judaizmu od czasów II wojny 
światowej do dziś. Wieńczące program spotkanie było także przestrzenią do dyskusji
nad aktualnym stanem dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce.
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W 2019 roku w ramach Polsko-Żydowskiego Programu Wymiany, wspólnej inicjatywy 
Forum Dialogu oraz American Jewish Committee (AJC), delegacja przedstawicieli
i przedstawicielek środowisk opiniotwórczych z Polski na zaproszenie AJC udała się
z wizytą do USA – Waszyngtonu, Bostonu i Nowego Jorku.

W dniach 31 marca – 7 kwietnia 2019 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 różnymi 
organizacjami takimi jak Central Synagogue, Facing History and Ourselves, jak również 
przedstawicielami American Jewish Committee oraz Ocalałym z Zagłady. 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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W 2019 roku Fundacja kontynuowała działania skierowane do środowisk 
opiniotwórczych w Polsce i w Izraelu, które polegają na corocznych 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 29 maja – 3 czerwca 2019 roku skupieni wokół Forum Dialogu przedstawiciele 
środowiska mediów, zawodów prawniczych i biznesu uczestniczyli w wyjeździe 
studyjnym do Izraela. Podczas wizyty odbyli oni szereg spotkań z przedstawicielami 
izraelskich organizacji pozarządowych działających na rzecz społeczeństwa 
obywatelskiego i porozumienia między kulturowego oraz z badaczami zajmującymi się 
historią stosunków polsko-żydowskich. Odwiedzili również kibuc Lohamei Ha’Getaot, 
założony po drugiej wojnie światowej przez ocalałych powstańców z getta warszawskiego 
i wileńskiego. W kibucu do grupy polskiej dołączyli izraelscy absolwenci wizyt 
studyjnych do Polski zorganizowanych przez Fundację w minionych latach. Wspólny 
weekend wypełniony był poznawaniem historii kibucu oraz warsztatami i dyskusjami 
na temat polskich i izraelskich zmagań z przeszłością i działań na rzecz przyszłości.
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