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Chcesz mieć większy wpływ na swoje otoczenie 
i uzyskać kompetencje obywatelskie?

Interesują Cię żydowska historia Wrocławia, pamięć i tożsamość?

Ważny jest dla Ciebie klimat i zielone miasto?

Chcesz zaangażować się̨ w sprawę̨ byłego cmentarza 
żydowskiego przy ul. Gwarnej?

Jeśli tak, dołącz do grupy aktywnych mieszkańców Wrocławia, 
edukatorów i aktywistów z Polski i z zagranicy. 

Rekrutacja trwa do 05.03.2021
Projekt dla grupy wiekowej 18-25 lat
Zapraszamy osoby z Wrocławia i okolic

Więcej informacji i program szkoleń:
www.urbanmemoryfoundation.org
www.facebook.com/UrbanMemoryFoundation

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG

ORGANIZATORZY PARTNERZY

DOŁĄCZ DO NAS!

WIĘCEJ INFO



CO WYNIESIESZ:
• kompetencje z 15 multidyscyplinarnych szkoleń 

z ekspertami, z szeroko pojętej tematyki polsko-
żydowskiej, aktywności obywatelskiej i pracy z pamięcią

• współpracę w wielokulturowym środowisku
• kontakty z lokalną społecznością żydowską oraz 

rówieśnikami z Wrocławia i Krakowa
• możliwość wyjazdu na wizytę studyjną do Krakowa             

(dla najaktywniejszych)
• praktyczne umiejętności pracy w  ambitnym zespole
• rozwój umiejętności interpersonalnych
• zaświadczenie o wolontariacie

CO BĘDZIESZ ROBIĆ
• aktywnie uczestniczyć w szkoleniach
• krytycznie myśleć
• rozmawiać z mieszkańcami okolic ul. Gwarnej i pozostałymi 

stronami dialogu, rejestrować ich potrzeby i wizje 
zagospodarowania lokalnej przestrzeni

• będziesz członkiem zespołu z ważnym głosem 
kształtującym przebieg projektu

PODSTAWOWE INFO
• ze względu na Covid-19 na razie działamy w trybie online
• udział w projekcie jest darmowy
• rekrutacja trwa do 05.03.2021
• liczymy na Twoje zaangażowanie do końca 2021 r.
• spotkania/ szkolenia/ zadania co 2-3 tygodnie  
• projekt dla osób z Wrocławia i okolic

MIEJSCE
Były cmentarz żydowski przy ul. Gwarnej 
to miejsce, które po wojnie zniknęło 
z mapy Wrocławia. Położony naprzeciwko 
dworca głównego PKP, stanowi część 
podwórka otoczonego blokami 
mieszkalnymi. Pozostaje przestrzenią 
zapomnianą i zaniedbaną, o której 
przypomniały badania archeologiczne 
i ekshumacje z 2017 roku. Pomysły 
rewitalizacji terenu i upamiętnienia 
podejmowane są niechętnie i z rezerwą. 
Chcielibyśmy to zmienić. W tym celu 
zaangażujemy społeczność lokalną, 
wysłuchamy potrzeb wszystkich stron, 
stworzymy warunki do zbudowania 
wzajemnego zaufania i wypracowania 
praktyk dbałości o Gwarną, jako o miejsce 
wspólnego, lokalnego dziedzictwa. 
Zapraszamy do współpracy.

O NAS
Fundacja Urban Memory jest organizacją 
pozarządową utworzoną w lecie 2020 
roku mającą na celu przybliżenie 
pamięci o przedwojennej społeczności 
żydowskiej Wrocławia – Żydów z Breslau 
– oraz ich dziedzictwa, do umysłów i serc 
różnorodnej publiczności, zwłaszcza 
Wrocławian. Są wśród nas naukowcy, 
genealodzy, architekci, edukatorzy 
i aktywiści, w tym potomkowie 
Breslauerów.
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