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Tegorocznq Nagrode im. ks. Stanisla

Wa Musiala, przyznawanq za zaslugi
na rzecz pojednania polsko Zydowskiego
i chrzescij a sko Zydowskiego, otrzymali:
profesorowie Boiena i Jerzy Wyrozumscy
oraz Tomasz Pietrasiewicz i Osrodek
,,Brama Grodzka — Teatr NN” W Lublinie.
Uroczyste wreczenie wyroinie odbylo
sie 4 marca br. W auli Collegium Novum
Uniwersytetu Jagiello skiego.

Profesor BOZena Wyrozumska i prof.
Jerzy Wyrozumski —Wybitni mediewisci,
zwiqzani Z Uniwersytetem Jagiello skirn
i Po1skqAkademiqUmiej etnosci — otrzy
mali nagrode za tworczosé promuj qcq
ducha dialogu chrzescija sko ZydoW
skiego. W sWoim dorobku naukoWyrn
mogq poszczycié sie Znaczqcym Wkia
dem W rozwoj bada nad historiq Zydéw

W Polsce (W szcze
golnosci W Krakowie)
oraz promowaniern
studiéw Zydowskich
i polepszaniem relacji
polsko Zydowskich.

Nagroda W dnlgiej
kategorii jest przy
znawana za p0dej
mowanie inicjatyw
spoiecznych na rzecz
pojednania po1sk0 Zy
dowskiego. Laureat —
Tomasz Pietrasiewic
jest pomysiodawcq <'
i dyrektorem Osrodka
,,Brama Grodzka — Te
atr NN” W Lublinie. Instytucja ta juZ od
blisko 20 lat prowadzi nie tylko szerokq

dzialalnosé a ystycznq

Wo'n<:1rN

Prorektor UJ prof. Andrzej Mcmio wreczo Nogrode im. ks. Musioio
Tomoszowi Pietrosiewiczowi

i anirnacyjnq, ale takZe
edukacyjnq, majqcq
na celu odtworzenie
i ,,uzdroWienie” pol
sko Zydowskiej pamie
ci. Przyznanie nagrody
jest Wyrazern uznania
dla dotychczasowych
dziaia lubelskiego
Osrodka, ale takZe for
mq Wsparcia dla jego

i dyrektora i zespoiu
; W dalszej Walce Z anty
semityzmem, ksenofo
biqi rasizmem.

Nagroda im. ks. Stanislawa Musiala
jest przyznawana od 2009 roku. Jej pa
tron (zmariy W 2004 roku) byl lozofem
i Wieloletnim pub1icystq,,Tygodnika Po
Wszechnego”, aktywnie dzialajqcym na
rzecz Wspolpracy katolicko Zydowskiej.
— Osoba ksiedza Musialajest wyjqtkowq
postaciq, pasujqcq do idei, ktdrq nagr0
da reprezentuje. Jest pamigtana z racji
swojej odwagi, zdecydowania, aktyw
n0s'ci oraz niepokornosci, gdy przyszio

Od prowej: prof. Jerzy Wyrozumski, prof. Boieno Wyrozumsko
i Elibieto Lecznorowicz

walczyé 0 realizacjsg pewnych idealdw.
T0 wartosci, kt0're sq nam bliskie — mo
Wil W auli Collegium Novum prorektor
U] prof. Andrzej Mania. Pomyslodawcq
ustanowienia nagrody jest krakowskie
stowarzyszenie Klub Chrzescijan i Zy
dow ,,Przymierze”. Fundatorami: rektor
Uniwersytetu Jagielloriskiego i prezy
dent Krakowa. Kapitule nagrody prze
Wodniczy rektor U] prof. Karol Musiol.
Na uroczystosci Wreczenia honorowych
dyplomow Ws'rod znakomitych gos'ci
znalez’1i sie kardynal Stanisiaw Dziwisz
oraz przewodniczqcy zarzqdu Gminy
Wyznaniowej Zydowskiej W Krakowie
Tadeusz Jakubowicz.

AW0j

Tomasz Pietrasiewicz jest pomysiodawcq i dyrektorem Oérodka ,,Brama Grodzka Teatr NN” W Lublinie. W svvoich pro
jektach artystycznych i edukacyjnych Oérodek podkreéla symboliczne znaczenie bramy jako miejsca iqczqcego réine
narody, tradycje i religie.
Oérodek ,,Brama Grodzka — Teatr NN” realizuje takie cykl przedstawie teatralnych odwoiujqcych sie do historii i folkloru
iydowskiego. Gromadzi materiaiy historyczne, ktore byiy i sq popularyzowane w mediach. lnicjowana i kontynuowana
przez Oérodek edukacja 0 polsko iydowskiej przeszioéci ma roine formy: sesje naukowe, zajecia dydaktyczne vv zakresie
edukacji wielokulturowej dla uczniéw, szkolenia dla nauczycieli i animatorow kultury, prowadzenie portalu internet0
wego ,,Brama Pamieci — lubelscy Zydzi”. Dziaialnoéé Oérodka to réwniei publikacja wydawnictw promujqcych Iokalnq
historie oraz dialog miedzyreligijny i miedzykulturovvy, a takie organizowanie Iicznych akcji upamietniajqcych pomoc
Zydom. Oérodek wspéipracuje Z instytucjami kultury z Polski, Europy, USA i lzraela w zakresie upamietniania Holokaustu,
edukacji 0 historii Zydévv, Holokauécie i relacjach polsko Zydowskich i chrzeécija sko iydowskich. Wspiera takie projek
ty wymiany uczniow z lzraela i Polski oraz uczniow iydowskiego pochodzenia Z USA.

Wiecej informacji 0 dziaialnoéci Oérodka moina znaleié na stronie www.tnn.p|
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