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PAMIĘĆ • HISTORIA • EDUKACJA 

70 LAT MUZEUM
AUSCHWITZ: FILM
DOKUMENTALNY.

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACYJNA
„ŚWIADOMOŚĆ – ODPOWIEDZIALNOŚĆ – PRZYSZŁOŚĆ”

OCALIĆ  DZIENNIKI 
Z HOLOKAUSTU DLA

PRZYSZŁYCH POKOLEŃ

     

ZACHOWAĆ PAMIĘĆ
GRUPY ONEG SHABAT

ORAZ ARCHIWUM
RINGELBLUMA

 

MIEJSCE PAMIĘCI CAMPS
DES MILLES. KIEDY

HISTORIA ROZJAŚNIA
TERAŹNIEJSZOŚĆ...

 



SPIS
TREŚCI
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Łącząc pamięć świata

 
„Świadomość - Odpowiedzialność - Przyszłość”

Konferencja edukacyjna
 

Miejsce Pamięci Camps des Milles. 
Kiedy historia rozjaśnia teraźniejszość...

 
Ocalić dzienniki Holokaustu dla przyszłych

pokoleń
 

Zachować pamięć grupy Oneg Shabat 
oraz Archiwum Ringelbluma

W obliczu nienawiści nie wolno być obojętnym

70 lat Muzeum Auschwitz
Film Dokumentalny.

 

 

 



OD REDAKCJI
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Pamięć o Szoa, obozach koncentracyjnych, ośrodkach zagłady i innych
obszarach ludzkiej tragedii z czasów II wojny światowej kształtowana
jest na całym świecie w wielu miejscach i przez wiele osób. Nowy
miesięcznik „Memoria” ma być miejscem, gdzie będziemy pisać
i opowiadać o naszych wspólnych wysiłkach i misji zachowania pamięci.
 
Pamięć rozumiemy bardzo szeroko. Budujemy ją poprzez badania
naukowe, seminaria edukacyjne czy też opowieści o konkretnych
osobach i należących do nich przedmiotach. Pamięć tworzymy poprzez
wystawy, warsztaty, lekcje internetowe czy debaty eksperckie. Pamięć
zachowujemy, zarówno oprowadzając po terenach miejsc historycznych,
jak i prowadząc zajęcia w salach wykładowych na całym świecie. Pamięć
w końcu w bardzo namacalny sposób zachowują konserwatorzy, którzy
starają się zachować fizyczne ślady historii dla przyszłości.
 
O tym wszystkim chcemy pisać w miesięczniku „Memoria”. Chcemy
informować o najistotniejszych wydarzeniach, chcemy prezentować
ważne projekty, nowe wystawy, chcemy zapraszać na konferencje
i semiaria, a także je podsumowywać. „Memoria” to przestrzeń, gdzie
znajdzie się miejsce na wyniki badań historycznych, przykłady ciekawych
i dobrych praktyk ze świata miejsc pamięci, a także artykuły
problemowe, które – jak mamy nadzieję – staną się zaczątkiem naszej
wspólnej dyskusji i refleksji.
 
„Memoria” będą ukazywać się raz w miesiącu – równolegle w wersji
angielskiej i polskiej. Wyłącznie w formie elektronicznej. Z jednej strony
pozwoli to na natychmiastowy dostęp do pisma w każdej części świata,
a z drugiej strony pozwoli na korzystanie z elementów multimedialnych
i interaktywnych. Już teraz zachęcam do lektury pierwszego numeru, ale
także zapraszam i zachęcam do współpracy. Jeżeli Państwo lub Państwa
instytucje planują coś, czym warto podzielić się ze światem, prosimy
o informacje.
 
Nasz e-mail to: memoria@auschwitz.org
 
 

Paweł Sawicki, Redaktor Naczelny



„Choć unikałam przyjazdu do
byłego obozu przez wiele lat,
nauka o historii II wojny światowej,
zbrodniach popełnionych
w obozach (m.in. nielegalnych
eksperymentach na ludziach
dokonywanych bez ich zgody) oraz
Procesach Norymberskich były
ważną częścią mojej prawniczej
edukacji” – pisze w „Forbes” 
Ewelina U. Ohab (@EwelinaUO)
zajmująca się prawami człowieka. 

„Mimo mojej niechęci do
wyjazdu, wizyta w Miejscu
Pamięci Auschwitz jest ważna.
Ważne jest, aby w ramach
wycieczki edukacyjnej lepiej
rozumieć wydarzenia
historyczne. Można jednak
wyciągnąć tam znacznie więcej
wniosków...”
 

LINKI DO NAJBARDZIEJ INTERESUJĄCYCH I WARTOŚCIOWYCH
ARTYKUŁÓW POŚWIĘCONYCH PAMIĘCI NA ŚWIECIE (W SIECI)   

ŁĄCZĄC PAMIĘĆ 
ŚWIATA



POJMANIE I PROCES ADOLFA EICHMANNA
 
Nowojorskie Muzeum Dziedzictwa
Żydowskiego na Manhattanie pozwala
zwiedzającym przypomnieć sobie głośny
medialnie proces
z 1961 r. Na ekspozycji pokazana jest m.in.
kuloodporna budka, w której siedział Adolf
Eichmann oskarżony o zbrodnie ludobójstwa
i zbrodnie przeciwko ludzkości.
 

DAWID WIŚNIA PRZETRWAŁ AUSCHWITZ. 
PO UCIECZCE Z DACHAU WSTĄPIŁ DO 101.
DYWIZJI POWIETRZNODESANTOWEJ USA 

 
1 września 1939 r. 13-letniego Dawida
Wiśnię obudziły przelatujące nad jego
domem w Warszawie samoloty. Było ok. 5
rano. Przed południem Polskie Radio ogłosiło,
że Niemcy zaatakowali lotnisko i zniszczyli
polskie samoloty.

NOWY NIEMIECKI POMNIK UPAMIĘTNIA
NAZISTOWSKIE PRZEŚLADOWANIA GEJÓW

I LESBIJEK
 
Monachium odsłoniło swój Pomnik gejów
i lesbijek prześladowanych pod rządami
nazistowskimi. Pomnik Ulli von Brandenburg
to mozaika kolorowych betonowych bloków,
które znalazły się w miejscu baru dla gejów,
który naziści splądrowali 20 października
1934 r

Argentyńska artystka Marta Minujín, (l. 74),
stworzyła monumentalną replikę greckiego
Partenonu ze 100 tysięcy egzemplarzy
zakazanych książek. Według artystki
symbolizuje to opór przed represjami
politycznymi.
 
Więcej na boredpanda.com

Fot: http://ijr.com

Fot.: boredpanda.com

Fot.: forward.com

http://www.youtube.com/watch?v=ssDn-3cUGHo
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„ŚWIADOMOŚĆ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

PRZYSZŁOŚĆ”
KONFERENCJA EDUKACYJNA

Eksperci z 14 krajów, m.in.: Francji, Izraela, Niemiec, Polski, USA i Wielkiej
Brytanii, wzięli udział w konferencjji poświęconej edukacji o Auschwitz

i Holokauście. Była ona częścią obchodów 70. rocznicy utworzenia
Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.  

„Świadomość –
Odpowiedzialność –
Przyszłość” – to tytuł
międzynarodowej
konferencji edukacyjnej
poświęconej edukacji
o Auschwitz i Holokauście.
Była ona częścią obchodów
70. rocznicy utworzenia
Państwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau.
Honorowy patronat nad
konferencją objął
wicepremier i minister
kultury i dziedzictwa
narodowego prof. Piotr
Gliński.
Wzięło w niej udział ponad
150 osób z 14 krajów, m.in.
Belgii, Francji, Izraela,
Holandii, Niemiec, Polski,
Stanów Zjednoczonych

i Wielkiej Brytanii. Byli to
eksperci i specjaliści
zajmujący się edukacją
w Miejscach Pamięci
i muzeach Holokaustu,
a także historycy,
nauczyciele, edukatorzy
i metodycy. Szczególnymi
gośćmi byli świadkowie
historii – byli więźniowie
niemieckiego
nazistowskiego obozu
koncentracyjnego i zagłady
Auschwitz.
 
Konferencję zorganizowało
Międzynarodowe Centrum
Edukacji o Auschwitz
i Holokauście, które podobne
spotkania, będące miejscem
refleksji metodologicznej,
organizuje co dwa lata.

Problematyka konferencji
zogniskowana była wokół
następujących zagadnień:
 
• „Przesłanie Auschwitz – 
partykularyzm versus
uniwersalizm”
• „Współczesne
reprezentacje i recepcja 
Auschwitz”
• „Świadkowie historii 
depozytariuszami pamięci”
• „Nośniki pamięci –
świadectwa materialne
i nowe technologie”
• „Wizyta w miejscu pamięci
jako szczególne
doświadczenie edukacyjne”
• „Szoa wyzwaniem dla
przyszłości”.
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Paweł Sawicki





PROF. ZBIGNIEW KĄCZKOWSKI

Profesor Zbigniew Kączkowski urodził się w Krakowie. W Warszawie został
aresztowany za działalność konspiracyjną i wraz ze swoją mamą, która

była lekarką, doktorem nauk medycznych, został w 1943 r. skierowany do
obozu Auschwitz. Doktor Kączkowska zginęła w obozie Auschwitz.

W 1944 r. profesor Zbigniew Kączkowski podjął próbę ucieczki, zbiegł z
Auschwitz. Ucieczka jednak nie była udana, zakończyła się ponownym
aresztowaniem, ponowną deportacją do obozu Auschwitz, osadzeniem

w bloku 11. Profesor Kączkowski został ewakuowany z obozu Auschwitz,
później był więźniem obozów w Buchenwaldzie i w Ravensbrück.

Wyzwolony został pod koniec kwietnia 1945 r. 

Mam 96 lat, a jak mawiał Ludwik Solski – w tym wieku wolno już mi
zapominać. Nie pamiętam dokładnie, kiedy to było. Po raz pierwszy
przyjechałem tu z żoną, której pokazałem swoją drogę ucieczki z obozu, to,
co utkwiło mi w pamięci bardzo mocno. O ucieczce, złapaniu, jak się z tego
wywinąłem z życiem.
 
Dziś opowiadam o tym nie raz. Mam 4 dzieci, 7 wnucząt – każde z nich chce
tu ze mną być i każdego z nich oprowadzałem. Jedne z pierwszych
wspomnień to spotkanie z przewodnikami Muzeum – to była jedna z moich
pierwszych publicznych relacji. Jednak nie stronię od opowiadania. Nie
jestem poetą – jestem inżynierem budowlanym z wykształcenia, także
trochę bardziej stąpałem po ziemi. Nie przeżywałem tych wizyt tak
emocjonalnie.
 
Jest chyba pewna różnica między Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau, gdzie
na przemysłową skalę prowadzono Holokaust, niszczenie całego narodu
 w komorach gazowych. Ja byłem w obozie i o tym, co się tam działo,
wiedziałem tylko z cudzych relacji. Przez jakiś czas przebywałem
w Birkenau i wielkie, straszne wrażenie robiły na mnie te dymiące przez
cały czas krematoria. I zapach palonych ciał. To było coś okropnego
i strasznego. Ale o tym, co się tam dzieje, wiedziałem tylko z relacji innych.
 





HALINA BIRENBAUM

Halina Birenbaum urodziła się w Warszawie, przeżyła getto warszawskie.
Ojciec został wywieziony do Treblinki i tam zamordowany. Ona sama

z mamą i szwagierką została przewieziona do obozu na Majdanku
w Lublinie, gdzie zginęła jej mama. Następnie Halina Birenbaum została
skierowana do Auschwitz, skąd została przewieziona do Ravensbrück, a

następnie do Neustadt-Glewe, gdzie została wyzwolona. 
Jest pisarką, poetką, po wojnie wyemigrowała do Izraela. Jest autorką
takich książek jak: Nadzieja umiera ostatnia, Powrót do ziemi praojców,

Każdy odzyskany dzień, Wołanie o pamięć, Echa dalekie i bliskie – spotkania
z młodzieżą, a także zbiorów poezji. 

Halina Birenbaum spotyka się z młodzieżą w Izraelu, w Polsce, w
Niemczech, we Włoszech i w innych krajach. 

Wyemigrowałam z Polski w 1946 r. nielegalną drogą do Palestyny. Do
Polski wróciłam po 40 latach. Jednak od pierwszej chwili wszędzie o tym
opowiadałam. Ludzie nie chcieli wielokrotnie tego słuchać. A od 1964 r.
zaczęłam opowiadać o tej historii dzieciom w szkołach.
Był czerwiec 1986 r. W drodze do Oświęcimia nie mogłam wydobyć z
siebie słowa, ani znieść czyjejkolwiek rozmowy. Jedynie widok cmentarzy
przydrożnych koił, w ich widoku czułam się najbardziej u siebie...
 
Weszłam do baraku, było ciemno. Zacisnęłam gołymi rękami drewnianą
krawędź nary... I nagle jakbym dotknęła niepojętej potęgi! Potęgi
największego zła i jeszcze większej potęgi – zwycięstwa nad nim. Coś mnie
uniosło w tym baraku ponad wszelkie marności świata. Jakbym przerosła
siebie i to wszystko. Poprosiłam izraelskiego przewodnika, by mnie
zaprowadził do kogoś z sekretariatu. Od progu zaczęłam wyrzucać z siebie,
kim jestem, kim byłam. Wyjęłam swoje zapiski z Izraela o Oświęcimiu...
W rozgorączkowaniu, w jakie ich wprowadziłam swym napięciem
i pośpiechem, nawet nie dopuściłam, aby mnie zaprosili do stołu i usiedli
ze mną.
 
Wreszcie jednak porozumieli się między sobą i kierownik zaproponował, by
przynieść szybko magnetofon... Bałam się, że moja grupa odjedzie i nie
zdążę im tu opowiedzieć wszystkiego. Nie spodziewałam się tylko, że nagle
łkanie zdusi mi głos. Nigdy przedtem nie płakałam, gdy opowiadałam te
przeżycia. Teraz wszystko było inaczej, mocniej – bliżej. Bo było tutaj, na
tym skrawku ziemi, pod tym niebem.
 





DR JANINA IWAŃSKA

Janina Iwańska pochodzi z Warszawy. Spędziła dzieciństwo na Woli, gdzie
rozpoczęła naukę w szkole. W czasie wojny aresztowany został jej ojciec.

W 1944 r., kiedy 1 sierpnia wybuchło Powstanie Warszawskie, była
 w domu sama. Przez pierwsze osiem dni powstania radziła sobie

samodzielnie z pomocą starszych mieszkańców kamienicy, w której cała
rodzina mieszkała przed wojną.  Pani doktor Janina Iwańska wraz z innymi

została wyprowadzona do obozu przejściowego w Pruszkowie, a
następnie przewieziona do obozu Auschwitz. Przeszła marsz śmierci i

została wyzwolona w obozie Ravensbrück. 

Pierwszy raz przyjechałam tutaj w 1965 r. – dość przypadkowo, bowiem
przyjaciele poprosili mnie o pokazanie byłego obozu. Powiedziałam, że
pokażę im blok, w którym byłam, pryczę, na której spałam. W Birkenau
stanęłam przed bramą i zatkało mnie tak, że udało mi się tylko dojść
w milczeniu do baraku, gdzie wskazałam palcem moją pryczę. Nie mogłam
wydobyć z siebie żadnego słowa. W samochodzie od samego Oświęcimia
do Warszawy nie mogłam się odezwać, tylko cały czas płakałam.
 
Po kilku dniach przypomniało mi się, że kiedy moi rodzice 10 lat wcześniej
przyjechali do Auschwitz z zakładem pracy z wycieczką, to później przez
dłuższy czas nie rozmawiali ze mną na ten temat, tylko co jakiś czas
przechodząc obok, głaskali mnie po głowie. Dopiero po upływie kilku dni
mama powiedziała: „Widzieliśmy w Oświęcimiu twoje warkocze”. Więcej
nie wróciłam już do Auschwitz i nie namawiałam do tego nikogo. Nie byłam
w stanie tam nic powiedzieć. Świadomie powróciłam dopiero na 50.
rocznicę wyzwolenia obozu.





ROMAN KENT

Roman Kent urodził się w Łodzi w 1925 r. Przeszedł przez getto łódzkie,
Auschwitz, Gross-Rosen i Flossenburg. W 1946 r. został przyjęty w ramach
tzw. kwoty dziecięcej z bratem Leonem do Stanów Zjednoczonych, gdzie
obaj mieszkali w ciężkich warunkach. Trudno było wyjaśnić kim są i skąd

pochodzą. Roman Kent opisuje to jako materiał swoich pamiętników.
Napisał też drugą książkę, bardzo poruszającą, dla dzieci o swoim psie pt.

Mój pies Lala. 

Przypisuje nam się czasem jakiś szczególny honor. Jednak w naszym
doświadczeniu obozowym nie ma nic honorowego – to jest doświadczenie,
które nie powinno nam się przytrafić.
 
Kiedy pierwszy raz powróciłem do Auschwitz, byłem bardzo cichy, nie
chciałem nic mówić, chciałem być sam.
 
Przechodziłem przez różne części Auschwitz – od rampy kolejowej, gdzie
Niemcy nas powitali – i próbowałem ponownie przeżyć to wydarzenie.
Byliśmy zamknięci z rodziną w wagonie towarowym przez trzy dni bez
żadnej żywności. Panował tam okropny smród. Wielu dzieci i dorosłych nie
przeżyło tej podróży. Pamiętam, że kiedy otworzyły się drzwi, oślepiło nas
słońce. Następnie usłyszeliśmy Alle Raus, Schnell. Ten rozkaz był
oczekiwany, bo bardzo chcieliśmy opuścić wagony, ale nie wiedzieliśmy, co
nas czeka dalej. To mi się przypomniało, kiedy powróciłem tu pierwszy raz.
 
Chciałem przypomnieć sobie tę scenę, zobaczyć to przed własnymi oczyma
po latach. Dziś Auschwitz nie jest już słowem – jest wyrazem zła,
największego zła, jakie mogło się wówczas przydarzyć człowieczeństwu.
Mam nadzieję, że nigdy się już nie wydarzy.
 
Auschwitz w niedalekiej przyszłości może stać się małym przypisem
w historii i dla mnie byłaby to wielka tragedia. Nie możemy o tym
zapomnieć.





MARIAN TURSKI

Marian Turski urodził się w 1926 r., dorastał w Łodzi, przeżył łódzkie getto,
następnie Auschwitz, Buchenwald i Theresienstadt. Od 1958 r. jest

dziennikarzem pracującym dla „Polityki”, związany z Żydowskim
Instytutem Historycznym. Był i jest spiritus lektor Muzeum Historii Żydów

Polskich.

Ja zostałem dotknięty amnezją. Po tych wszystkich przejściach dotknęła
mnie niemal totalna amnezja, ale zawsze pamiętałem pierwszy dzień
pobytu i nie mogłem się uwolnić od numeru B-9408. Znam wielu, którzy
próbowali to wymazać i zatrzeć, ale mi nie sprawiało to bólu. W tym sensie
nie mogłem zapomnieć. Jednak poza epizodami jest pustka.
 
W jaki sposób odzyskałem pamięć? Była to dziwna historia. Przez wszystkie
obozy przeszedłem z grupą przyjaciół. Po wojnie z dziesięciu osób zostało
sześć. Stale spotykaliśmy się w rocznicę wyzwolenia, które nastąpiło 9
maja w Theresienstadt. Jednym z tej dzięsiątki był Shmuel Krakowski,
długoletni dyrektor archiwum Yad Vashem, który miał numer obok mojego.
Siedzieliśmy w jego mieszkaniu w Warszawie z naszymi żonami.
 
W pewnym momencie on wzniósł toast – za mnie. „Dlaczego za mnie?” „Bo
ty mi uratowałeś życie. W drugiej części Marszu Śmierci załadowano 120
osób do wagonów i przez trzy i pół dnia tkwiliśmy w wagonach.
W Buchenwaldzie było 36 trupów. Pamiętasz – byliśmy w tym wagonie,
rzucali trupy do kąta. I ty zacząłeś krzyczeć – tu jest mój brat”. A to był
Szmuel Krakowski. Nic nie pamiętałem.
 
Następnego dnia wróciłem do niego i poprosiłem, żeby zaczął mi
opowiadać. Dopiero pół roku później zdecydowałem się pojechać do
Miejsca Pamięci. Wtedy pojechałem sam, wtedy chciałem przejść drogę od
rampy w stronę Kanady i Sauny. Przede wszystkim poszedłem w te miejsca,
przez które przeszedłem.



"TRUDNE POWROTY"
PANEL Z 

BYŁYMI WIĘŹNIAMI AUSCHWITZ

PRZECZYTAJ PEŁNĄ TRANSKRYPCJĘ
 

Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna
 Miejsce Pamięci Auschwitz

O4 lipca 2017

ZOBACZ VIDEO
 

http://www.youtube.com/watch?v=sypZBdanoSE




MIEJSCE PAMIĘCI 
CAMPS DES MILLES 

KIEDY HISTORIA ROZJAŚNIA
TERAŹNIEJSZOŚĆ…       

Camp des Milles (1939-1942) jest jedynym we Francji i jednym z niewielu
w Europie, obozów dla internowanych i obozów transferowych, który

zachował się w stanie nienaruszonym i jest dostępny dla zwiedzających. 

Działalność Miejsca Pamięci
opiera się o pamięć i historię.
Poza ochroną autentycznych
pozostałości, Miejsce Pamięci
stawia sobie za główny cel
wzmożenie czujności każdego
obywatela na przejawy
ekstremizmu, rasizmu,
antysemityzmu i ksenofobii.
Miejsce Pamięci zostało
utworzone zaledwie pięć lat
temu, po 30 latach borykania
się z wieloma trudnościami.
Powstało ono z woli
ocalonych z Holokaustu,
członków ruchu oporu,
młodego pokolenia, przy
wsparciu Elie Wiesela oraz
innych wybitnych osobistości.
Ich zamiarem było zarówno
stworzenie przestrzeni
oddającej szacunek
przeszłości, jak i zbudowanie
podstaw naukowych

i pedagogicznych, dzięki
którym możliwe było
tworzenie odniesień do
teraźniejszości.
W 2017 r. Miejsce Pamięci
powinno odwiedzić 100 tys.
zwiedzających, z czego około
40 tys. stanowi młodzież
szkolna. Na 15 tys. metrów
kwadratowych znajduje się
ekspozycja stała i wystawy
czasowe. Na miejscu
organizowane są również
programy edukacyjne dla
młodzieży i dorosłych (z
instytucji publicznych
i prywatnych), wydarzenia
kulturalne (spektakle,
koncerty, fora dyskusyjne…),
seminaria naukowe…
Tworzona jest również sieć
„akredytowanych
referentów”, którzy mogą
pomagać w budowaniu  

zrozumienia historii na
miejscu (przedsiębiorstwa,
szkoły, policja, siły
porządkowe), szczególnie
w uboższych dzielnicach,
gdzie czasami grupy
ekstremistyczne są bardzo
aktywne.
Trasę zwiedzania rozpoczyna
część historyczna, ukazująca
kontekst II wojny światowej
na poziomie europejskim,
krajowym i regionalnym,
z naciskiem na wzrost
zagrożenia po pierwszej
wojnie światowej. Wszystko
koncentruje się jednak na
historii obozu w Les Milles.
Został on utworzony we
wrześniu 1939 r. na miejscu
dawnej fabryki dachówek,
miedzy Aix-en-Provence
a Marsylią. 

Alain Chouraqui



15,000 M2

przestrzeni wystawowej
 

Według szacunków
w 2017 r. Miejsce Pamięci

odwiedzi  100 000 osób

Obóz ten istniał przez trzy lata. Internowano w nim ponad 10
tysięcy osób, reprezentujących 38 narodowości, wśród nich była
spora liczba artystów i intelektualistów, takich jak: Max Ernst, Hans
Bellmer, Lion Feuchwanger, laureaci Nagrody Nobla… Dla wielu
z nich sposobem na przetrwanie procesu odczłowieczenia
i prześladowania była działalność artystyczna i intelektualna; na
miejscu odnaleziono setki dzieł sztuki, pozostawionych również na
ścianach byłego obozu.
Wraz z pierwszymi internowaniami, republikański rząd wkroczył
w 1939 r. na drogę tragicznej spirali, określając cywili jako wrogów,
mimo że większość z nich uciekła z III Rzeszy. W lipcu 1940 r., pod
rządami kolaborującego reżimu Vichy, Les Milles stał się obozem
dla tzw. jednostek niepożądanych, w głównej mierze Żydów. Lato
1942 r. rozpoczyna trzeci okres w historii obozu, kiedy to
deportowano z niego 2000 żydowskich mężczyzn, kobiet i dzieci
od 1. roku życia, przez obozy tranzytowe Drancy lub Rivesaltes do
ośrodka zagłady Auschwitz.
Kolejna część trasy przedstawia przestrzeń, która służyła
internowaniu i deportacji. Wśród nich są bardzo poruszające
„Katakumby”, których nazwa pochodzi od berlińskiego kabaretu,
zamkniętego przez nazistów.
Ostatnia część jest przestrzenią refleksji. Stworzono ją, korzystając
z wyników badań naukowych, które pozwalają zrozumieć proces
w jego trakcie i sformułować zasadnicze pytanie, które pojawiło się
po cywilizacyjnej traumie Shoah: Jak to się mogło stać?
Pytanie to tłumaczymy w sposób następujący: W jakiś sposób
możemy przejść od Nigdy więcej! do Co zrobić, aby nigdy więcej do
tego nie doszło?
Część ta została nazwana „Zrozumienie dzisiaj” i zachęcamy tam do
refleksji nad teraźniejszością, bazując na doświadczeniach badań
historyków, ale także na naukowych studiach nad ludzkim
zachowaniem. W tej części, zwiedzający może odkryć główne
mechanizmy, które mogą poprowadzić demokrację w stronę reżimu
autorytarnego, a następnie do zbrodni masowej.
 
 

Miejsce Pamięci Camp des Milles  (Fotografie do artykułu: Fondation du Camp des Milles – Mémoire et
Éducation)

Alain Chouraqui



LES MILLES jest
na drugim końcu

długiego łańcucha, który
prowadził do komór

gazowych

Mowa tu m.in. o psychologii grupy, ślepym posłuszeństwie wobec
władzy czy bierności. Na poziomie psychologii społecznej, ale także
socjologii, pokazujemy, jak człowiek może dojść do trzyetapowego
procesu prowadzącego od rasizmu do ludobójstwa. Zwiedzający ma
okazję również dowiedzieć się, jak możemy przeciwdziałać temu
mechanizmowi i zrozumieć, że im wcześniej zostanie on zastosowany,
tym mniejsze jest ryzyko i jest on bardziej skuteczny. Część refleksyjna
kończy się na Murze Sprawiedliwych Czynów, który prezentuje
różnorodność oporu
i aktów pomocy niesionej przez mężczyzn i kobiety. Między nimi
prezentowanych jest tu osiemnaście osób pomagających internowanym
w Les Milles, którzy zostali uhonorowani odznaczeniem Sprawiedliwego
wśród Narodów Świata.
 
Camp Les Milles nie przypomina obozu Auschwitz. Nie jest to miejsce
masowej zbrodni. Znajdował się on jednak na początku długiego
łańcucha, który prowadził do komór gazowych. Zrozumienie, co
rozpoczyna proces takiej zbrodni dokonanej w zwyczajnym miejscu,
przez zwyczajnych ludzi, jest niezwykle ważne. Zwłaszcza dlatego, że
powinniśmy być w stanie zrozumieć, gdzie leżą początki takiego zła i jak
je rozpoznać. Co więcej, dyskusja ta jest prawdopodobnie łatwiejsza do
prowadzenia w naszym historycznym Miejscu Pamięci niż już w byłym
ośrodku zagłady. Nasze specyficzne podejście polega na
interdyscyplinarności na bazie historii Les Milles i historii Szoa.
 
Ideą było pokazanie uniwersalności Zagłady jako paradygmatu zdolnego
wyjaśnić indywidualne, zbiorowe i instytucjonalne mechanizmy, które
doprowadziły i wciąż mogą doprowadzić do najgorszego. Musimy także
pokazać ludzką zdolność do oparcia się takiemu procesowi. W celu
oszacowania wartości takiego paradygmatu, naukowcy rozwinęli
podejście „przenikania się pamięci”, która skupia się na podobieństwach
procesów masowych zbrodni, popełnionych na Ormianach, Żydach,
Cyganach czy Tutsi, a nie na historycznych różnicach między nimi. W ten
sposób powstała wyjątkowa katedra UNESCO do spraw „Edukacji
obywatelskiej, nauk społecznych i przenikania się pamięci”, kierowanie
którą przyznano profesorowi Alain Chouraqui, prezesowi Fundacji Camp
des Milles. Zrzesza ona uniwersytety i miejsca pamięci z 14 krajów.
Podstawowym jej zadaniem na dziś jest to, co może powiedzieć nauka
i edukacja przez sięganie po historię ludzkości i ludobójstw, w sprawie
aktualnego wzrostu ekstremizmów,  rasizmu, antysemityzmu
i ksenofobii, które stanowią zagrożenie dla demokracji.
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MIEJSCE PAMIĘCI CAMP DES MILLES
Otwarte jest codziennie od 10.00 do 19.00 (kasy biletowe zamykane są o godz. 18.00)
za wyjątkiem 1 stycznia, 1 maja i 25 grudnia.
Istnieje możliwość oprowadzania w grupie; należy to zgłosić przy wejściu do Miejsca Pamięci.
 
Site-Mémorial du Camp des Milles
40, chemin de la Badesse
13547 Aix-en-Provence
Tél. : + 33 (0) 4 42 39 17 11
 



OCALIĆ DZIENNIKI Z HOLOKAUSTU
DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ

Jak kampania Kickstarter przeprowadzona przez Muzeum Holokaustu
w USA czci pamięć tych, których zapisane słowa będziemy mogli wreszcie

usłyszeć.

10 maja 1940 r. Josepha
Stripounsky’ego obudziły
odgłosy samolotów
i wystrzałów. Niemcy
najechali na jego miasto –
belgijską Antwerpię. Miał
wówczas zaledwie 17 lat.
 
Joseph uciekł wraz
z rodzicami i młodszym
bratem, zostawiając za sobą
prawie cały dobytek. Zabrał
ze sobą jedynie m.in.
podręcznik do matematyki
i dwa zeszyty. Jeden z nich
stał się jego dziennikiem.
Rodzina dołączyła do tysięcy
innych jadących na południe
Francji w długiej i żmudnej
podróży prawie bez jedzenia
czy pieniędzy.
 
We Francji spędzili rok,
starając się uciekać przed
nadciągającymi nazistami.
Dzięki pracodawcy ojca
Josepha zdołali uzyskać
amerykańskie wizy
i wreszcie, w maju 1941 r.,
przylecieli do Nowego Jorku.
Było to na 6 tygodni przed
18. urodzinami Josepha,
kiedy to byłby on prawnie
zobowiązany do pozostania
we Francji.
 
O wstrząsającej tułaczce
swojej rodziny Joseph
napisał w swoim dzienniku-
zeszycie od matematyki,
który zostanie niedługo
skatalogowany,

Wszystkie zdjęcia w tym tekście: U.S. Holocaust Memorial Museum
 

Raymund Flandez 



Holokaustu, był elementem
innowacyjnej – i udanej –
kampanii w serwisie
Kickstarter, przeznaczonym
do finansowania
społecznościowego.
Rozpoczęta minionego lata
i połączona z 75. rocznicą
otrzymania przez Annę Frank
pamiętnika, który był
prezentem na jej 13.
urodziny, kampania „Chroń
Ich Historie: Nieodkryte
Dzienniki Holokaustu”, ma na
celu udostepnienie
w Internecie ponad 200
dzienników ze zbiorów
Muzeum. Celem było zebranie
250 tysięcy dolarów w ciągu
czterech tygodni. W
przeciwnym razie wszystkie
pieniądze zostałyby zwrócone
darczyńcom.
 
– Dziennik Anny Frank jest dla
wielu ludzi pierwszym
wprowadzeniem do historii
Holokaustu – powiedziała
Dana Weinstein, dyrektor
odpowiedzialna za
zaangażowanie nowych
odwiedzających i program
członkowski. – Ona jest jedną
z najbardziej znanych
autorów dzienników
z czasów Holokaustu. Wielu
z nas zaczęło się uczyć
o Holokauście poprzez jej
teksty, które przedstawiają
niezapomnianą, ludzką stronę
tego niesłychanego zła i
cierpienia. Ale istnieje też
wiele innych opisów
Holokaustu, które mają
potencjał, by nas nauczyć
jeszcze więcej o tej historii.
My pragniemy, by były one
łatwo dostępne – dodała
Weinstein.
 
Każdy z dzienników
opowiada ważną historię

o cierpieniu i sile,
o prześladowaniach
i wytrwałości. Napisane
przez ludzi w każdym wieku
i pochodzących z różnych
środowisk, te pamiętniki
ożywiają szerokie spektrum
osobistych ludzkich
doświadczeń z czasów
Holokaustu.
 
– Szczególnie teraz, kiedy
antysemityzm i negacjonizm
Holokaustu nasilają się,
musimy opowiedzieć te
historie – wyjaśnia Kyra
Schuster, kuratorka muzeum,
która pomogła w
prowadzeniu projektu.
 – Pokolenie ocalałych
powoli umiera, więc naszym
obowiązkiem jest
upewnienie się, że ich
doświadczenia nie zostaną
zapomniane – dodaje
Schuster.
 
Muzeum walczy
z upływającym czasem, by
zrealizować specjalistyczne,
kosztowne i czasochłonne
prace niezbędne do
zdigitalizowania
i udostepnienia tych kolekcji;
kartki i notatki zapisane są
odręcznym pismem
w siedemnastu różnych
językach.
 
Dzięki hojności ponad 5,500
ludzi pochodzących z 26
krajów i wszystkich 50
stanów USA, muzeum może
teraz skatalogować
i zdigitalizować ponad 200
dzienników ze swoich
zbiorów. 13 z nich zostanie
spisanych i
przetłumaczonych na
angielski.  

Wszystkie zdjęcia w tym tekście: U.S. Holocaust Memorial Museum
 

skatalogowany,
przetłumaczony
i opublikowany w Internecie.
 
Jego dziennik, jedno z wielu
podobnych osobistych
dokumentów zebranych
przez istniejące od 25 lat
amerykańskie Muzeum

Raymund Flandez 



 PONAD 5,500 
 

wspierających osób
sprawia, że te głosy 

i płynące z nich lekcje
zostaną usłyszane..  

Dzienniki, znajdujące się w kolekcji Muzeum, dokumentują wiele
doświadczeń Holokaustu: opowiadają o Żydach, którzy szukali
schronienia, o ludziach przebywających w gettach i obozach
koncentracyjnych, o ukrywających się itp. – Mamy nadzieje, że ten
projekt pomoże ludziom zrozumieć różnorodność przeżyć ofiar
Holokaustu i złożoność tej historii – wyjaśnia Schuster.
 
Trwająca miesiąc kampania, prowadzona nie tylko w Internecie, miała
zachęcić potencjalnych zainteresowanych do przekazania wsparcia.
W mediach społecznościowych używano hasztagu #SaveTheirStories.
Wysyłano e-maile z prośbą o wsparcie. Wyprodukowano także filmy
pokazujące ludzi, którzy przekazywali do Muzeum oryginalne
przedmioty. Na półmetku Muzeum przeprowadziło „Kickstarter
Live” – czat wideo z kuratorką, podczas którego odpowiadała ona na
pytania. O projekcie wiele pisano w mediach.
 
W zależności od przekazanej kwoty darczyńcy będą mogli uzyskiwać
na bieżąco informacje na temat prac i odkryć dokonywanych podczas
procesu katalogowania, tłumaczenia i publikowania materiałów.
Muzeum zaproponowało także torby „Chroń ich historie”, akwarele
z limitowanej edycji autorstwa ocalałego z Holokaustu Simona
Jeruchima, dziennik „Chroń ich historie” i ekskluzywne wirtualne
podróże „za kulisy” Muzeum i nowego Centrum Zbiorów, Konserwacji
i Badań im. Rodziny Davida i Feli Shapell.
 
W szczycie sezonu letniego, przedstawiciele muzeum opowiadali
o projekcie ponad 9000 odwiedzającym każdego dnia. Wielu z nich
przekonano do wsparcia projektu. – Ludzie prosili nas o kontakt,
w przypadku gdybyśmy mieli trudności z osiągnieciem naszego celu.
Wówczas udzieliliby większego wsparcia – wyjaśnia Weinstein.
 
Efektem kampanii było też powszechne zaangażowanie społeczne.
Muzeum zaczęło otrzymywać zgłoszenia od osób, które chciały jako
wolontariusze zająć się tłumaczeniem dzienników lub też ofiarować
rodzinne pamiętniki, które znajdowały w ich domach.
 
Po zebraniu 250 000 dolarów w ciągu trzech tygodni, Muzeum
ogłosiło plan zebrania kolejnych 50 000 dolarów przed zakończeniem
kampanii 12 lipca. Ostatecznie, pierwsza kampania Muzeum
Holokaustu na Kickstarterze przyniosła 380 000 dolarów.
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– Byliśmy zaskoczeni falą
wsparcia, jaką otrzymaliśmy
od tych, którzy wsparli nasze
Muzeum w przeszłości, i
tych, którzy dołączyli do
naszej organizacji
niedawno –  opowiada
Weinstein. – Ta kampania
poruszyła wyobraźnię ludzi,
którzy dzięki niej zrozumieli
ważność tej misji. Dla nich
chronienie dzienników
oznacza ocalenie historii
ludzi, którzy nie są już
w stanie sami opowiedzieć
o swoich wspomnieniach
z Holokaustu. Na swoją małą
skalę, każda z ponad 5500
wspierających osób sprawia,
że te głosy i płynące z nich
lekcje zostaną usłyszane.
Jedna z wspierających
projekt, Danielle Magana,
napisała: „Tak się cieszę, że
projekt będzie zrealizowany.
Odwiedziny w  Muzeum
Holokaustu podczas szkolnej

wycieczki to jedno
z najbardziej wstrząsających
doświadczeń w moim życiu.
Zachowanie tych historii jest
bardzo ważne i cieszę się, że
mogłam się do tego
przyczynić”.
 
Trzy dzienniki, które są
tłumaczone na angielski,
napisane zostały przez
żydowskich uchodźców,
którzy uciekli ze swoich
domów, aby uniknąć
Holokaustu. Poza
pamiętnikiem Josepha
Stripa, którego nazwisko
zostało skrócone w Stanach
Zjednoczonych, pozostałe to:
 
• Zapiski Luciena Dreyfusa,
dziennikarza i nauczyciela
pochodzącego ze Strasburga
we Francji, którego
deportowano do Auschwitz
w 1943. r.  W jego kolekcji
znajdują się listy do córki,

zięcia i wnuczki, która
uciekła do Stanów
Zjednoczonych w 1942 r.
 
• Dziennik Hansa Vogela,
który wraz z rodziną uciekł
do Paryża, kiedy jego ojciec
był internowany.
W dzienniku znajdują się
ręcznie narysowane
kolorowe mapy ich podróży.
 
Każdy z tekstów zostanie
opublikowany w całości
w Internecie, aby ludzie
wszędzie mogli zobaczyć je
w wersji oryginalnej oraz
w tłumaczeniu. – Tak jak
osobiste zapiski Anny Frank,
te historie pokazują prawdę
o historii Holokaustu, żeby
coraz więcej badaczy,
autorów, nauczycieli
i studentów mogło się z nich
uczyć i pomóc w spełnieniu
obietnicy „Nigdy Więcej” –
powiedziała Schuster.

http://www.youtube.com/watch?v=zHC_mtlN7Qc


ZACHOWAĆ PAMIĘĆ GRUPY 
ONEG SHABAT ORAZ

ARCHIWUM RINGELBLUMA
„Świat kiedyś zapyta: co myśleli ludzie z getta warszawskiego, którzy

rozumieli, że nie ominie ich śmierć?” 
(Emanuel Ringelblum, Kronika getta warszawskiego). 

18 września 1946 r.
Warszawa. Teren byłego
getta, a dokładnie ulica
Nowolipki 68 – miejsce, w
którym przed wojną stał
budynek szkoły im.
Borochowa. Tony gruzu, przez
które z trudem przebija się
koparka. Nikt nie wierzy
w cud, choć wszyscy mają
nadzieję. Jednak w końcu
łopata natrafia na metalowe
skrzynie. Radość nieopisana.
W zniszczonej stolicy, na
cmentarzysku, które będzie
odbudowywane jeszcze przez
długie lata, zostaje odkryty
prawdziwy skarb.
 
Skrzynie są wypełnione
papierami, różnego rodzaju
dokumentami, które na skutek
niezaplombowania
pojemników nabiegły
wilgocią i zmieniły się
w spleśniałą pulpę. Zawierają
pierwszą część Podziemnego
Archiwum Getta
Warszawskiego, którego
pomysłodawcą był Emanuel
Ringelblum – historyk
i działacz społeczny.
W październiku 1939 r. podjął
decyzję o konieczności
zbierania materiałów
przedstawiających
wszechstronny obraz życia
Żydów podczas wojny. W tym
celu powołał grupę   

współpracowników, którzy do
kwietnia 1943 r. gromadzili
różnego typu materiały,
głównie z getta
warszawskiego: dzienniki,
opracowania, zdjęcia,
wspomnienia, gazety, afisze,
dokumenty osobiste, dzieła
sztuki, rysunki i in.  Grupa
działała w najwyższej
konspiracji. Spotykała się
w budynku przy ulicy
Tłomackie 5, gdzie podczas
wojny urzędowała Żydowska
Samopomoc Społeczna. 

Spotkania odbywały się
w soboty, dlatego też grupa
przyjęła nazwę Oneg Szabat –
„Radość soboty”.
22 lipca 1942 r. Niemcy
rozpoczęli akcję deportacyjną
mającą na celu eksterminację
narodu żydowskiego. Praca
Oneg Szabat polegająca na
zbieraniu dowodów życia
w getcie, stała się
dramatyczną próbą ocalenia
pamięci narodu żydowskiego.
Nadzieja na przeżycie została
zastąpiona nadzieją na

Anna Majchrowska



Program Oneg Szabat
jest realizowany przez

Żydowski Instytut
Historyczny im.

Emanuela Ringelbluma
i Stowarzyszenie

Żydowski Instytut
Historyczny w Polsce

w ramach partnerstwa
publiczno-prywatnego

ocalenie świadectw śmieci setek tysięcy osób bestialsko
zamordowanych w obozach Zagłady.
 
3 sierpnia 1942 r. w niezwykłym pośpiechu została zakopana
pierwsza część Archiwum. Miejsce ukrycia skarbu znało
najprawdopodobniej pięć osób, w tym Emanuel Ringelblum.
Jedyną osobą, która przeżyła wojnę, był Hersz Wasser, któremu
udało się wyskoczyć w 1943 r. z pociągu jadącego do obozu
zagłady. To dzięki niemu 18 września 1946 r. odkopano
Archiwum.
 
18 września 2017 r. Warszawa. Depozytariusze skarbu: Żydowski
Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma wraz ze
Stowarzyszeniem Żydowski Instytut Historyczny rozpoczynają
wieloletni Program Oneg Szabat mający na celu upamiętnienie
grupy Oneg Szabat i Archiwum Ringelbuma.
 
Projekt jest wspierany przez multimedialną platformę
onegszabat.org, której celem jest upowszechnienie wiedzy na
temat zespołu Emanuela Ringelbluma, a także umożliwienie
darczyńcom z całego świata finansowe wsparcie programu.
Zebrane środki zostaną przeznaczone na konserwację,
opracowanie i tłumaczenie Archiwum.
 
W ramach programu zostanie także sfinalizowane wydanie pełnej
edycji Archiwum Ringelbluma w wersji papierowej, na którą
składa się 36 tomów, a także przetłumaczenie jej na język
angielski. Wszystkie tomy Archiwum Ringelbluma, które zostały
zdigitalizowane, są udostępnione na stronie Centralnej Biblioteki
Judaistycznej. Kluczowym punktem projektu Oneg Szabat jest
otwarcie w dniu 16 listopada w siedzibie ŻIH przy ulicy
Tłomackie 3/5 wystawy stałej Czego nie mogliśmy wykrzyczeć
światu poświęconej twórcom Archiwum Ringelbluma. W jej
ramach po raz pierwszy od 71 lat szerokie grono odbiorców
zobaczy oryginalne dokumenty z tego niebywałego zbioru.
Mobilna wersja Archiwum będzie dostępna w najważniejszych
muzeach świata.
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Zaledwie siedem dekad temu, czyli tyle, ile
może liczyć, że dożyje każdy z nas, dymiły
kominy krematoriów Auschwitz-Birkenau.
Dymiły niemalże non-stop, gdyż niemieccy
naziści zdecydowali się całkowicie
wymordować europejskich Żydów.
 
Holokaust – Szoa – nie wziął się jednak
znikąd. Wcześniej powstał obóz
koncentracyjny Auschwitz, przedtem te
polskie tereny zostały okupowane
i wcielone siłą do Trzeciej Rzeszy. Nieco
wcześniej wybuchła II wojna światowa.
Jeszcze przed nią Żydom odebrano
w Niemczech podstawowe prawa i wolności
obywatelskie. Cofając się dalej w czasie,
w wyborach demokratycznych zwyciężył
Adolf Hitler i jego Narodowosocjalistyczna
Niemiecka Partia Robotników.
 
Widzieliśmy już przykłady podobnej
nienawiści pojawiające się na różnych
etapach historii – zarówno przed, jak i po
Holokauście. Jednak model zawsze jest
mniej więcej podobny.
 

Najpierw społeczna frustracja sprzyja
demagogii i populizmowi; następnie przy
braku wczesnej reakcji, szybko rozmywa się
granica społecznego i państwowego
przyzwolenia na nasilanie się mowy,
a następnie czynów nienawiści; potem
wyimaginowany wróg – kozioł ofiarny – jest
dehumanizowany; na końcu okazuje się, że
jest już za późno. Machina
zinstytucjonalizowanej nienawiści wymyka
się spod jakiejkolwiek społecznej kontroli.
 
To stało się w sercu Europy. To się działo
w Rwandzie. Tego doświadczyli Ormianie…
To wszystko stało się tak bardzo niedawno.
To historia nadal współczesna. I oto dziś,
w tak wielu państwach demokratycznych,
w Europie, w Stanach Zjednoczonych,
w wielu innych krajach, odradzają się i
rosną w siłę ruchy neo-nazistowskie,
rasistowskie, antysemickie,
nacjonalistyczne, ksenofobiczne.
 
I pod pretekstem wolności słowa czy prawa
do publicznego wyrażania poglądów
(wartości, które oni sami mają za nic)
ideolodzy nienawiści znowu zatruwają
ludzkie umysły, pojawiają się ze swoimi
hasłami w mediach, są uwzględniani
w sondażach... Tak, jak gdyby nic się nie
wydarzyło.  Tymczasem Primo Levi
przestrzegał: „To się zdarzyło, więc może
się zdarzyć znowu... To może wydarzyć się
wszędzie”.
 
Ta sama obawa płynie ze słów niemalże
wszystkich, którzy przeszli przez piekło
Auschwitz. Tych, których nadzieja zawiera
się w dwóch słowach: „never again” i którzy
widzieli, jak bardzo kruche jest owo
wezwanie.
 
 

Artykuł powstał oryginalnie dla serwisu CNN International 

W OBLICZU NIENAWIŚCI 
NIE WOLNO BYĆ OBOJĘTNYM

Dr Piotr M. A. Cywiński (fot. Mikołaj Grynberg)
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Dziś owych świadków pozostało bardzo mało,
a hydrze nienawiści odrastać zaczyna owa
brunatna upiorna głowa. To rodzi alarmujące
pytania o naszą dzisiejszą świadomość i
naszą dzisiejszą odpowiedzialność.
Dziennikarzy, polityków, kaznodziei,
edukatorów, moją własną… Wybór jest prosty:
albo wspólnie postawimy wyraźną, zbiorową i
bezwzględną tamę dla mowy i czynów
nienawiści, albo wejdziemy na ścieżkę
obojętności. Ta jednak wiedzie jedynie do
przyzwolenia na zło
i przybliża nas do cierpienia i śmierci
ludzkiej.
 
W siedemdziesiątą rocznicę wyzwolenia
Auschwitz, Ronald Lauder – człowiek, który
publicznie odmówił podania ręki byłemu
naziście, prezydentowi Austrii Kurthowi
Waldheimowii – powiedział: „Cisza świata
prowadzi do Auschwitz. Obojętność świata
prowadzi do Auschwitz”. Sądzę, że miał rację.
 
 
 

Niestety. Wolność, demokracja, prawa
człowieka, sprawiedliwość… to nie są
wartości dane raz na zawsze. Szybko o tym
zapominamy i traktujemy je jako
definitywne zdobycze cywilizacji.
 
Zapamiętajmy słowa Elie Wiesela, który
ostrzegał, że „zło przychodzi z obojętności”.
 
Stoimy teraz na rozdrożu i teraz własnie jest
ten moment – być może już ostatni – kiedy
ludzie w wolnych krajach mogą zdecydować
o kształcie naszego systemu edukacyjnego
i języku, którego używamy w debacie
politycznej.
 
Albo skorzystamy z tej szansy i odrzucimy
nienawiść, albo wybierzemy obojętność.
 
 
 
 

Ronald Lauder przemawia podczas 70. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz, 27 stycznia 2015 r. (fot. Jarosław Praszkiewicz)
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http://www.youtube.com/watch?v=H2tmrkPokNs


Film opowiada o historii
powstania Muzeum w 1947 r., ale
też ukazuje wyzwania
współczesnego Miejsca Pamięci,
które chroni pamięć
o ofiarach niemieckiego
nazistowskiego obozu
koncentracyjnego i zagłady,
edukuje o historii obozu ludzi
z całego świata, a także dba o to,
aby autentyzm poobozowych
pozostałości przetrwał kolejne
dekady.

– Niezwykle istotne jest dla nas
to, że w tym filmie o Państwowym
Muzeum Auschwitz-Birkenau
opowiadają osoby, które
poświęcają temu miejscu bardzo
wiele swojego czasu, pracownicy
Muzeum. To ich zasługą jest to, że
dziś jesteśmy uznawani za jedno
z najważniejszych muzeów na
świecie – powiedział dyrektor
Muzeum i Miejsca Pamięci
Auschwitz dr Piotr M. A. Cywiński.

„PAMIĘĆ – ŚWIADOMOŚĆ – ODPOWIEDZIALNOŚĆ” TO TYTUŁ FILMU
DOKUMENTALNEGO PRZYGOTOWANEGO W ZWIĄZKU 

Z 70. ROCZNICĄ UTWORZENIA MUZEUM.

70 LAT 
 MUZEUM AUSCHWITZ

http://www.youtube.com/watch?v=tu99r0FZu1Y
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