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GUBERNATOR HOCHUL PODPISUJE USTAWĘ O HONOROWANIU I 
WSPIERANIU OSÓB OCALAŁYCH Z HOLOKAUSTU W INSTYTUCJACH 

EDUKACYJNYCH, KULTURALNYCH I FINANSOWYCH  
   

Ustawa (A.472C /S.121B) pomoże zapewnić odpowiednie nauczanie na temat 
Holokaustu w szkołach na terenie stanu Nowy Jork   

   
Ustawa (A.3719A/S.117A) wymaga od muzeów uznania dzieł sztuki skradzionych 

społeczności żydowskiej w czasach nazizmu w Europie   
   

Ustawa (A.9338/S.8318) wymaga, aby Departament Usług Finansowych 
opublikował listę banków, które dobrowolnie zrzekają się opłat za wypłaty 

odszkodowań związanych z Holokaustem  
  

  
Gubernator Kathy Hochul podpisała dziś pakiet ustaw mających na celu uhonorowanie 
i wsparcie osób ocalałych z Holokaustu w instytucjach edukacyjnych, kulturalnych i 
finansowych. Pakiet legislacyjny pomoże zapewnić szkołom wysokiej jakości edukację 
o Holokauście, zobowiąże muzea do uznania dzieł sztuki skradzionych przez reżim 
nazistowski oraz zobowiąże Departament Usług Finansowych Stanu Nowy Jork (New 
York State Department of Financial Services) do opublikowania listy instytucji 
finansowych, które dobrowolnie zrzekają się opłat za wypłaty odszkodowań z tytułu 
Holokaustu.  
  
„Jako mieszkańcy stanu Nowy Jork jesteśmy zjednoczeni w naszym uroczystym 
zobowiązaniu wobec osób ocalałych z Holokaustu: Nigdy nie zapomnimy”, 
powiedziała gubernator Hochul. „Osoby te przeżyły niewyobrażalną tragedię, ale 
mimo to wytrwały, aby zbudować sensowne i celowe życie tutaj, w stanie Nowy Jork. 
Jesteśmy winni im, ich rodzinom i sześciu milionom Żydów, którzy zginęli w 
Holokauście, uczczenie ich pamięci i zapewnienie przyszłym pokoleniom zrozumienia 
okropności tamtych czasów”.  
  
Ustawa (A.472C /S.121B) pomoże zapewnić odpowiednie nauczanie o Holokauście w 
szkołach na terenie stanu Nowy Jork. Ustawa nakazuje również Departamentowi 
Edukacji Stanu Nowy Jork (New York State Education Department, NYSED) 
określenie, czy okręgi szkolne w całym stanie spełniły wymagania edukacyjne 
dotyczące nauczania o Holokauście, które są wymagane przez prawo od 1994 r. 



Będzie ona również wymagać od NYSED określenia, w jaki sposób szkoły 
niespełniające wymagań zlikwidują luki w wiedzy o Holokauście.  
  
Senator stanu, Anna M. Kaplan, powiedziała: „W obliczu rosnącego antysemityzmu i 
rosnącej dezinformacji na temat Holokaustu na całym świecie, nigdy nie było tak 
ważne, abyśmy wyciągnęli wnioski z Holokaustu i zapewnili, że następne pokolenie 
będzie znało naszą historię, bez względu na to, jak smutna i trudna może być ta 
rozmowa. To dlatego niestrudzenie walczyłam o uchwalenie ustawy o edukacji o 
Holokauście, abyśmy mogli zapewnić, że ta ważna historia jest nauczana wśród 
uczniów w stanie Nowy Jork i abyśmy nigdy nie zapomnieli o tym, co się stało. Jestem 
bardzo wdzięczna za współpracę z członkinią Zgromadzenia, Nily Rozic, za 
przywództwo gubernator Kathy Hochul, oraz za niezliczoną ilość popleczników i 
organizacji, które walczyły u mego boku od pierwszego dnia tego ważnego wysiłku”.  
  
Członkini Zgromadzenia, Nily Rozic, powiedziała: „Never Again musi służyć jako 
wezwanie do działania, a nie tylko puste słowa, które wypowiadamy. W obliczu wzrostu 
antysemityzmu w całym stanie Nowy Jork oraz pamiętając o tym, że osoby ocalałe z 
Holokaustu starzeją się, to nowe prawo zapewni, że uczniowie w stanie Nowy Jork 
będą uczeni o tym, co się dzieje, gdy dochodzi do eskalacji nienawiści. Jestem 
wdzięczna gubernator Hochul za podpisanie tego pakietu ustaw, a także wszystkim 
organizacjom i obrońcom, których niestrudzona praca doprowadziła nas do tej chwili”.  
  
Ustawa (A.3719A/S.117A) wymaga od muzeów uznania pochodzenia dzieł sztuki, 
które zostały skradzione Europejczykom w czasach nazizmu, głównie rodzinom 
żydowskim. Podczas II wojny światowej naziści zrabowali Żydom około 600 000 
obrazów, wzbogacając III Rzeszę i niszcząc wszelkie ślady żydowskiej tożsamości i 
kultury. Muzea w całym stanie Nowy Jork wystawiają te skradzione dzieła sztuki bez 
uznania i przejrzystego podawania ich pochodzenia, a ta ustawa będzie wymagać od 
muzeów ujawnienia informacji o historii skradzionych dzieł sztuki.  
  
Senator stanu, Anna M. Kaplan, powiedziała: „Podczas Holokaustu narodowi 
żydowskiemu zostało skradzionych około 600 000 obrazów, nie tylko ze względu na 
ich wartość, ale po to, by zetrzeć naszą kulturę i tożsamość z powierzchni ziemi. Dziś 
dzieła sztuki skradzione wcześniej przez nazistów można znaleźć w muzeach w całym 
stanie Nowy Jork, nie zdając sobie sprawy z mrocznych ścieżek, którymi tam dotarły. 
Biorąc pod uwagę, że historia Holokaustu jest tak ważna, aby przekazać ją kolejnym 
pokoleniom, istotne jest, abyśmy postępowali w sposób transparentny i zapewnili, że 
każdy, kto ogląda dzieła sztuki skradzione przez nazistów, rozumie, skąd pochodzą i 
jaką rolę odegrały w historii”.  
  
Członek Zgromadzenia, Charles D. Lavine, powiedział: „80 lat później wciąż 
jesteśmy zmuszeni do konfrontacji z okropnościami Holokaustu. Zbyt wiele osób 
pozostaje nieświadomych masowego wymordowania ponad sześciu mln Żydów przez 
nazistów w czasie II wojny światowej, a także niezliczonych przykładów upokorzeń, a 
w przypadkach takich jak ten – czerpania rażących zysków. Ta ustawa świadczy o tym, 
że musimy nadal walczyć z nienawiścią poprzez edukację”.  



   
Ustawa (A.9338/S.8318) zobowiązuje Departament Usług Finansowych Stanu Nowy 
Jork do prowadzenia i aktualizowania listy instytucji finansowych, które znoszą opłaty 
za przelewy związane z wypłatami odszkodowań w związku z Holokaustem. Około 
jedna trzecia osób ocalałych z Holokaustu w USA żyje w ubóstwie. Przepisy te 
złagodzą niepotrzebne obciążenia, jakie banki mogą nakładać na ocalałych z 
Holokaustu, którzy otrzymują wypłaty z tytułu reparacji.   
  
Senator stanu, Zellnor Myrie, powiedział: „Nie możemy uleczyć traumy, jaką przeżyli 
starsi ocaleni z Holokaustu, ale możemy podjąć kroki, które pomogą im związać koniec 
z końcem. Jestem wdzięczny gubernator Hochul za podpisanie tej ustawy i członkowi 
Zgromadzenia, Eichensteinowi, za jego współpracę. Zachęcam wszystkie banki 
zarejestrowane w stanie do dobrowolnego zrzeczenia się tych opłat transakcyjnych dla 
osób ocalałych z Holakaustu i czekam na ich pojawienie się na liście stanowej w 
przyszłym roku”.  
  
Członek Zgromadzenia, Simcha Eichenstein, powiedział: „Nasi ocaleni z 
Holokaustu są cennym darem i spoczywa na nas obowiązek pomagania im w każdy 
możliwy sposób. Ta ustawa, którą sponsorowałem wraz z senatorem Zellnorem Myrie, 
zapewni, że osoby, które przeżyły Holokaust będą wiedziały, które banki zrzekają się 
opłat za płatności z tytułu reparacji, które mogą znacznie wzrosnąć. Starsi, którzy tak 
wiele przeżyli, nie powinni być obciążani korporacyjnymi opłatami transakcyjnymi za 
płatności, które słusznie się im należą. Zasługują na coś lepszego. Dziękuję 
gubernator Hochul za uznanie znaczenia tej ustawy i jej podpisanie w dniu 
dzisiejszym”.  
  
Kierownik Departamentu Usług Finansowych, Adrienne A. Harris, powiedziała: 
„Administracja stanu Nowy Jork podejmuje ważny krok w celu wsparcia osób, które 
przeżyły Holokaust, znosząc opłaty za przelewy i opłaty manipulacyjne związane z 
płatnościami reparacyjnymi. Dziękuję legislaturze i gubernator Hochul za uchwalenie 
tej ważnej ustawy, dzięki czemu ocaleni z Holokaustu będą mieli dostęp do 100% 
swoich wypłat na zaspokojenie codziennych potrzeb. Za pośrednictwem Biura Obsługi 
Roszczeń związanych z Holokaustem (Holocaust Claims Processing Office), 
Departament Usług Finansowych będzie nadal współpracować ze stanowymi, 
federalnymi i międzynarodowymi partnerami w celu zapewnienia długo oczekiwanej 
sprawiedliwości dla ocalałych z Holokaustu, ofiar i ich spadkobierców”.  
  
Dyrektor Kupferberg Holocaust Center, Laura Cohen, powiedziała: „Sensem 
skutecznej edukacji o Holokauście jest uświadomienie, że ten nieszczęsny fragment 
historii nie miał miejsca w jakimś odległym czasie i miejscu. Holokaust przytrafił się 
ludziom żyjącym w naszych społecznościach i stale odbija się tragicznym echem, 
ponieważ nadal stajemy w obliczu antysemityzmu, nienawiści i wyszukiwania kozłów 
ofiarnych w celu popełniania masowych okrucieństw i ludobójstwa. Programy 
nauczania o Holokauście w szkołach są niezbędne do przekazywania tej wiedzy i 
inspirowania uczniów do wprowadzania zmian w naszym społeczeństwie”.  
  



Konsul Generalny Izraela w stanie Nowy Jork, Ambasador Asaf Zamir, 
powiedział: „Ten historyczny projekt ustawy w sprawie edukacji o Holokauście rzuci 
światło tam, gdzie teraz panuje ciemność, empatię tam, gdzie panuje przerażająca 
ignorancja. Wiedza o tej największej skali prześladowań i ludobójstwa słabnie, a 
nienawiść zbyt długo narasta w niekontrolowany sposób. Zachowanie naszej historii 
jest ważne dla przetrwania nie tylko każdej grupy będącej celem ludobójczego 
faszyzmu, ale dla podtrzymania zdrowia samej demokracji. Dziękujemy pani senator 
Annie Kaplan, członkini Zgromadzenia, Nily Rozic, i gubernator Kathy Hochul za to, że 
opowiedziały się za tym, by nie tylko zbadać stan edukacji o Holokauście w szkołach, 
ale by ułatwić jej ciągłe doskonalenie i zająć się niepokojącym spadkiem świadomości 
wśród dzisiejszej młodzieży”.  
  
Przewodniczący Rady Muzeum Dziedzictwa Żydowskiego, Bruce Ratner, 
powiedział: „Dziękujemy gubernator i Legislaturze stanowej za dzisiejszą inicjatywę. 
Niestety, badania wykazały, że zbyt wielu młodych ludzi i młodych dorosłych w naszym 
stanie – i w całym naszym kraju – nie zna Holokaustu, nigdy nie odwiedziło muzeum 
Holokaustu, ani nie rozmawiało z osobą, która go przeżyła. Musimy zrobić wszystko, 
co w naszej mocy, aby Holokaust nigdy nie zatarł się w naszej pamięci. Nauczanie i 
uczenie się o Holokauście nie tylko upamiętnia ofiary, ale pomaga stworzyć forum do 
badania historii i ewolucji antysemityzmu w czasie, gdy nadal jesteśmy świadkami 
ksenofobii, rozwijających się ludobójstw, trwającego kryzysu uchodźczego i zagrożeń 
dla wartości demokratycznych. Jako instytucja zobowiązana do tego, by zawsze 
pamiętać o Holokauście, szkoła posiada klucz do kształtowania indywidualnej i 
zbiorowej odpowiedzialności za tworzenie lepszego i bezpieczniejszego 
społeczeństwa”.  
  
Prezes UJA-Federation of New York, Eric S. Goldstein, powiedział: „Nigdy nie było 
tak ważne, aby uczniowie w stanie Nowy Jork uczyli się o okrucieństwach Holokaustu. 
Ustawa ta upoważnia stanowy Departament Edukacji do przeprowadzenia badania 
określającego, które szkoły uczą tego wymaganego przedmiotu i jest to kluczowy krok 
w zapewnieniu, aby w całej naszej społeczności były prowadzone lekcje o 
Holokauście. UJA-Federation of New York dziękuje gubernator Hochul za podpisanie 
tego ważnego aktu prawnego oraz za niestrudzone wysiłki senator Kaplan i członkini 
Zgromadzenia, Rozic, aby ustawa ta została uchwalona przez Legislaturę”.  
  
Dyrektor regionalny American Jewish Committee Long Island, Eric Post, 
powiedział: „W czasach rosnącego antysemityzmu i przestępstw z nienawiści, ta 
ustawa jest potrzebna, aby pomóc zapewnić, że wszyscy uczniowie w stanie Nowy 
Jork właściwie uczą się o jednym z najbardziej tragicznych i kluczowych momentów w 
historii świata. Gubernator Hochul była niezłomnym zwolennikiem społeczności 
żydowskiej i dziękujemy jej za poparcie tego ważnego projektu”.  
  
Dyrektor generalny Jewish Community Relations Council, Gideon Taylor, 
powiedział: „W czasie, gdy 60 procent mieszkańców stanu Nowy Jork w wieku od 18 
do 39 lat nie wie, że 6 milionów Żydów zostało zamordowanych przez nazistów, 
dziękuję gubernator Kathy Hochul za jej przywództwo i za podpisanie dzisiaj 



historycznej ustawy, która zapewnia, że nasze dzieci nigdy nie zapomną gorzkich lekcji 
Holokaustu. Szczere podziękowania należą się autorom tej ustawy, członkini 
Zgromadzenia, Nily Rozic, i senator Annie Kaplan. Kluczowe znaczenie mają również 
inne podpisywane dziś akty prawne, które dotyczą ochrony finansowej osób, które 
przeżyły Holokaust. Dziękuję członkowi Zgromadzenia, Simchy Eichensteinowi, i 
Charlesowi Lavine, jak również senator Zellnor Myrie za pokazanie nam, że zawsze 
musimy honorować ogromne ofiary poniesione przez ocalałych z Holokaustu”.  
  
Dyrektor regionalny ADL NY/NJ, Scott Richman, powiedział: „W obliczu rosnącego 
antysemityzmu i wszelkich form nienawiści, pojawiła się pilna potrzeba oceny tego, jak 
w naszych szkołach realizowana jest edukacja o Holokauście. ADL udokumentowała 
łącznie 416 incydentów antysemickich w zeszłym roku w stanie Nowy Jork, co zostało 
wyszczególnione w corocznym audycie incydentów antysemickich ADL. To ogromny, 
24% wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Dzięki tej ważnej ustawie podpisanej 
dziś przez gubernator Hochul, władze stanu Nowy Jork mogą zrewidować sposób, w 
jaki radzą sobie z tą nienawiścią w naszym stanie poprzez ważne narzędzie, jakim jest 
edukacja na temat Holokaustu”.  
  
Dyrektor Centrum Studiów nad Holokaustem i Ludobójstwem im. Emila A. i 
Jenny Fish na Uniwersytecie Yeshiva, dr Shay Pilnik, powiedział: „Holokaust uczy 
nas ważnych lekcji na temat moralnego i fizycznego dna, do którego może 
doprowadzić społeczeństwo kierujące się antysemityzmem, rasizmem i nienawiścią. I 
zobowiązuje nas do pamięci, do edukacji, do działania – aby na to zło nie było miejsca 
w naszym stanie i kraju. Lekcje te muszą być prowadzone w każdym gimnazjum i 
liceum w stanie Nowy Jork”.   
  
Dyrektor regionalny StandWithUs, Avi Posnick, powiedział: „StandWithUs dziękuje 
gubernator Hochul za podpisanie ustawy A472C/S121A. Dokument ten jest podstawą 
do sprawdzenia stanu wiedzy na temat Holokaustu oraz do zapewnienia 
odpowiedniego jej poziomu u wszystkich uczniów w stanie Nowy Jork. W czasie, gdy 
notowany jest wzrost przestępstw na tle antysemityzmu, jesteśmy wdzięczni za 
przywództwo gubernator Hochul w walce z tą plagą. Ustawa ta jest pokłosiem 
niedawnej proklamacji gubernator Hochul na temat przyjęcia roboczej definicji 
antysemityzmu stworzonej przez Międzynarodowy Sojusz na rzecz Upamiętnienia 
Holokaustu (International Holocaust Remembrance Alliance) tak, aby pomóc w 
rozwiązaniu problemu „niedopuszczalnego poziomu antysemityzmu” w „narodzie i 
stanie Nowy Jork”. Łącznie, działania te podkreślają kluczowe znaczenie uczenia się 
nie tylko o Holokauście, ale także z niego”.  
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