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OD REDAKCJI

„My jednak raczej nie dożyjemy tego i dlatego właśnie piszę mój
testament. Niech ten skarb dostanie się w dobre ręce, niech dożyje
lepszych czasów, niech zaalarmuje świat o tym, co się stało w XX
wieku...”
 
Te słowa z testamentu Dawida Grabera, zachowanego w ukrytym na
terenie getta warszawskiego Archiwum Ringelbluma, powinniśmy
przypominać sobie każdego dnia. Nasza praca dziś, owe codzienne
alarmowanie świata, nie byłaby bowiem możliwa bez odwagi ludzi,
którzy wtedy znaleźli w sobie ogromną odwagę, aby dokumentować i
zapisywać losy tych, którzy cierpieli i ginęli.
 
W grudniowej „Memorii” pokazujemy przejmującą nową wystawę stałą
w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie, której narracja
osnuta wokół historii grupy Oneg Szabat Emanuela Ringelbluma.
Wybieramy się także w podróż do Madrytu, który jest pierwszym
przystankiem w siedmioletniej podróży ogromnej wystawy poświęconej
Auschwitz i Holokaustowi, gdzie historię opowiada ponad 600
autentycznych przedmiotów. A już niedługo odkryte dzięki archeologom
obiekty z terenu byłego obozu KL Plaszow trafią na zupełnie nową
wystawę. Polecam lekturę tych, a także wielu innych artykułów.
 
Zachęcam także wszystkich naszych czytelników do współpracy z nami.
Będziemy wdzięczni za przesyłanie nam informacji i sygnałów
o wydarzeniach, projektach, publikacjach, wystawach, konferencjach, czy
badaniach, o których moglibyśmy pisać. Czekamy także na propozycje
artykułów. Prosimy również o przekazywanie informacji o samym
miesięczniku innym zainteresowanym – również w mediach
społecznościowych.
 
 
 
Nasz e-mail to: memoria@auschwitz.org
 
 
 

Paweł Sawicki, Redaktor Naczelny



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

ŁĄCZĄC PAMIĘĆ 
ŚWIATA

Sara Bloomfield dołączyła do
amerykańskiego Muzeum
Holokaustu w Waszyngtonie na
wczesnym etapie – wiele lat przed
tym, jak miejsce to stało się
jednym z najczęściej
odwiedzanych miejsc na
waszyngtońskim National Mall.
 
Teraz, po 18 latach pełnienia
funkcji dyrektora USHMM, stoi ona
na czele instytucji w czasie, kiedy

w USA narasta antysemityzm, a
siły polityczne niechętnie
potępiają przejawy rasizmu.
 
Rozmowa Nathana Guttmana z
The Forward z Sarą Bloomfield.
 
PRZECZYTAJ ARTYKUŁ



Międzynarodowa Konferencja. Call for Papers.
"Miejskie dziedzictwo żydowskie: obecność i
nieobecność". 3-7 września 2018 r., Kraków.
Celem konferencji jest badanie, omawianie i
odkrywanie przeszłości, teraźniejszości i
przyszłości miasteczek i miast z dziedzictwem
żydowskim.
 
WIĘCEJ

Wystawa „Żegota – ukryta pomoc” w Fabryce
Schindlera w Krakowie podejmuje wciąż
aktualny i budzący wiele emocji temat
pomocy zorganizowanej jak i indywidualnej
dla  ludności żydowskiej.
 
CZYTAJ WIĘCEJ
 
 
 

Warsztaty międzynarodowe w ramach
Europejskiej Infrastruktury Badań nad
Holokaustem (EHRI), wspierane przez Komisję
Europejską. 6-7 marca 2018 r., Narodowy
Instytut Badań nad Holokaustem im. Eliego
Wiesela w Bukareszcie w Rumunii.
 
WIĘCEJ
 

The Shimon and Sara Birnbaum Jewish
Community Center Holocaust Memorial and
Education Center w amerykańskim Bridgewater
upamiętnia tych, którzy zginęli, oraz tych, którzy
ocaleli.
 
Więcej na  www.mycentraljersey.com
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MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA NA
TEMAT HISTORII AUSCHWITZ 

OTWARTA W MADRYCIE
Prawie 73 lata po wyzwoleniu niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego

i zagłady Auschwitz, o jego historii i znaczeniu opowiada wystawa monograficzna
„Auschwitz. Nie tak dawno. Nie tak daleko”. To największa tego typu ekspozycja

poświęcona tematyce Auschwitz i Zagłady w historii
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Wystawa powstała dzięki
współpracy hiszpańskiej firmy
Musealia i jej
międzynarodowego zespołu
kuratorów, m.in.: dr. Michaela
Berenbauma, dr. Roberta Jana
van Pelta i Paula Salmonsa z
ekspertami Muzeum
Auschwitz: konserwatorami,
archiwistami oraz historykami
Centrum Badań, którym kieruje
dr Piotr Setkiewicz.
 
Na ok. 2500 metrów
kwadratowych
prezentowanych jest ponad
600 oryginalnych
przedmiotów, pochodzących
w większości ze Zbiorów
Muzeum Auschwitz, ale też
z innych muzeów i instytucji,
m.in. z Yad Vashem
w Jerozolimie czy Muzeum
Holokaustu w Waszyngtonie.
 
To m.in. setki osobistych
przedmiotów należących do

deportowanych do Auschwitz
ludzi, fragmenty oryginalnego
baraku więźniarskiego z obozu
Auschwitz III-Monowitz, biurko
komendanta obozu Rudolfa
Hoessa, maska gazowa z
wyposażenia załogi SS czy
oryginalny niemiecki wagon
towarowy wykorzystywany
przez Deustche Reichsbahn
podczas drugiej wojny
światowej do transportu
żołnierzy, jeńców wojennych,
ale także podczas deportacji
Żydów do gett i ośrodków
zagłady w okupowanej przez
Niemców Polsce.
 
– Świat zmierza dziś
w niepewnych kierunkach.
Tym bardziej musimy oprzeć
się na mocnych fundamentach
naszej pamięci. Auschwitz jest
nie tylko niezwykle bolesnym
wspomnieniem z przeszłości.
Dziś, gdy w tylu krajach
wyczuwamy alarmujący wzrost

antysemityzmu, rasizmu czy
ksenofobii, historia Auschwitz
nabiera niestety nowej,
wymownej roli – przestrogi na
przyszłość – powiedział
dyrektor Muzeum Auschwitz
dr Piotr M.A. Cywiński. – Tak
samo, jak pokój nie jest dany
raz na zawsze, tak samo
o równość praw, szacunek,
fundamentalne prawa
człowieka i demokrację trzeba
dbać każdego dnia w takim
zakresie, jakie samo życie
przed nami w swojej
codzienności stawia. Bierność
i przyzwolenie są pojęciami
niemalże równoznacznymi
sprawstwu zła – dodał.
 
Do 17 czerwca 2018 roku
można ją oglądać w Centrum
Wystawowym Arte Canal
w Madrycie. W ciągu
następnych 7 lat odwiedzi ona
łącznie 14 miast na całym
świecie.

Paweł Sawicki



Droga do Auschwitz wiodła przez frustrację,
populizm, piętnowanie Żydów, jako kozła
ofiarnego, dehumanizację drugiego człowieka
i bierność wobec zinstytucjonalizowanej
nienawiści.
 
Dziś niepokój w nas powinno wzbudzać to, że
powojenna droga wychodzenia z Auschwitz
może paradoksalnie zatoczyć koło. To nadal
może się wydarzyć, bowiem żaden ze
wstępnych etapów drogi, która wiodła do
Auschwitz, nie zniknął raz na zawsze. Nasilanie
się populizmu, ksenofobii, antysemityzmu
i innych rasistowskich ideologii jest
obserwowalne w wielu miejscach naszego
świata.
 
Niepokój ten może być dla nas drogowskazem
pozwalającym odnajdywać ścieżki trwałego
pokoju. Dziś nikt, kto szuka pokoju, nie może
uciec od poczucia niepokoju. Gdyż za dużo
wiemy.
 
Nieświadomość nie jest już dziś żadną
wymówką i usprawiedliwieniem. Mamy dostęp
do wszelkiej informacji i do wielu narzędzi
oddziaływania na dyskurs publiczny.
 
A jednak nasza ludzka bierność nie uległa
wystarczająco głębokim przeobrażeniom. Nasz
egotyzm – rodzinny, plemienny, narodowy –
nadal bywa odczytywany w kategoriach cnoty
patriotyzmu. Zew dumy ciągle przysłania nam
równość w człowieczeństwie. Dojrzałość jest
stanem, do którego ciągle nam daleko.
 
Pamięć zatem jest podstawowym kluczem do
odpowiedzialności. Właśnie pamięć każe nam
patrzeć w przyszłość.
 
Świat, tymczasem, zmienia się coraz szybciej.
Analitycy od wielu lat nie nadążają za tempem
zmian cywilizacyjnych. Tym bardziej trudno
nadążyć za nim całym systemom edukacji.
Potrzebujemy zatem jednoznacznych latarni,

bezdyskusyjnych warunków brzegowych,
stabilnych i niekwestionowanych punktów
odniesienia. Dlatego z tak niedawnej
przeszłości coraz mocniej przemawia do nas
Auschwitz. Bez tej pamięci możemy nie dać
sobie rady.
 
Auschwitz i Szoa nie stanowią bowiem jeszcze
jednego, dramatycznego, wydarzenia
w linearnych dziejach ludzkości. Patrząc na
wszystko, co było przedtem i na to, jak wiele
wydarzyło się w kontrze do tego unikatowego
doświadczenia, trudno nie zrozumieć, że jest to
swoisty punkt krytyczny w dziejach Europy,
a może i świata.
 
To po tej wojnie, a nie po żadnej innej,
powstały prawne definicje ludobójstwa
i zbrodni przeciwko ludzkości. To wówczas
prawa człowieka zostały powszechnie
zrozumiane, jako naturalnie nam przysługujące.
To w tej perspektywie rozpoczęto budowę
stosunków wewnątrz Europy opartych na
wartościach wspólnotowości i współzależności.
W tym samym czasie zrodziła się wizja nowego
społeczeństwa obywatelskiego, nie
opierającego się na paramilitarnych wzorcach
z wieków wcześniejszych. To w tym czasie
zaczęto poszukiwać na wielką skalę dróg
ekumenizmu. Auschwitz, jako punkt krytyczny,
ma szansę stać się punktem bezpowrotnym. Ale
to się stanie jedynie dzięki pamięci. Lub się nie
wydarzy.
 
Dlatego – poprzez tę wystawę, poprzez
spotkanie z najciemniejszą kartą w dziejach
Europy, poprzez wsłuchanie się w słowa
świadków, poprzez kontakt z tak wymownymi
autentycznymi przedmiotami, a także przez ów
czas refleksji nad sobą samym – zapraszamy na
ową drogę pełną niepokoju. Pożądanego
niepokoju.
 
dr Piotr M. A. Cywiński, dyrektor Muzeum
Auschwitz, tekst z katalogu wystawy

WSZYSCY POTRZEBUJEMY POKOJU.
TYMCZASEM PAMIĘĆ RODZI NIEPOKÓJ 

dr Piotr M.A. Cywiński







Wystawa w Madrycie została otwarta. Bez
wątpienia projekt ten nie ujrzałby światła
dziennego bez pańskiego osobistego
zaangażowania. 
 
Luis Ferreiro: To była bardzo długa podróż. Dla
mnie zaczęła się boleśnie, ponieważ wstępny
pomysł pojawił się po tym, jak nagle zmarł mój
brat. Dostałem wtedy książkę „Człowiek w
poszukiwaniu sensu” Viktora Frankla. Na
początku nie chciałem jej przeczytać, bo w
tamtym momencie wydawało mi się to
nieodpowiednie, ale w końcu ją przeczytałem,
wzruszyłem się i poczułem potrzebę
podzielenia się historią Auschwitz w jedyny
sposób, w jaki wiedziałem, że będę w stanie to
zrobić, a więc poprzez wystawę. Tym właśnie
zajmujemy się w firmie Musealia. Obecnie
przechodzę przez pełen emocji okres, jest on
skomplikowany i długi, ale bardzo ciężko mi
wyrazić to, jak się czuję. Mam nadzieję, że
udało nam się uczynić coś, co pomoże ludziom
zrozumieć przeszłość, o ile to możliwe, i będzie
podstawą do refleksji nad naszym
społeczeństwem oraz społeczeństwem, jakie
musimy budować na przyszłość, przynajmniej
taką mam nadzieję.
 
Gdy wraca Pan do początków wystawy – czy
wygląda ona tak, jak Pan ją sobie wtedy
wyobrażał? I czego się Pan przez cały ten czas
nauczył?
 
LF: Nie jestem historykiem, nie jestem
ekspertem w zakresie Auschwitz. Na samym
początku otrzymałem propozycję książek, które
powinienem przeczytać – było ich ponad 25,
plus filmy. Odwiedziłem też stronę
internetową. Po zwiedzeniu terenów byłego
obozu, gdy wygodnie spałem we własnym
łóżku, poczułem, że miałem wiele szczęścia, że
mogłem przebywać w cieple, a następnego
ranka zjeść śniadanie. Pozwoliło mi to pojąć
wartość tego, co posiadamy. Dyrektor Piotr
Cywiński powiedział, że są takie rzeczy, których

nie powinniśmy brać za pewnik – pokój, który
panuje; społeczeństwo, w którym żyjemy.
Powinniśmy wziąć pod uwagę zagrożenia ze
strony nienawiści, ruchy dyskryminujące tych,
którzy są inni, robią inne rzeczy, inaczej myślą
lub w co innego wierzą. Dokonałem wielu
osobistych odkryć. Na początku wydawało mi
się, że ludzie w moim kraju – i właśnie dlatego
chcieliśmy rozpocząć projekt w Hiszpanii – nie
wiedzą zbyt wiele o historii Auschwitz. Czułem
taką wewnętrzną potrzebę. Wiele osób
przyczyniło się następnie do rozwijania mojej
wizji: Państwowe Muzeum Auschwitz-
Birkenau – nie tylko jeśli chodzi o artefakty, ale
także wiedzę, wspaniały zespół kuratorów,
projektantów i architektów, wszystkie inne
instytucje, które artefakty wypożyczyły. To
niezwykle pluralistyczna wystawa, zawiera
w sobie wiele głosów. Mam nadzieję, że
odwiedzający zauważą, że nie tylko jeden głos
opowiada w niej historię. Można w niej
odnaleźć wiele różnych punktów widzenia.
Wystawa zadaje wiele pytań i mam nadzieję, że
staną się one punktem wyjścia dla refleksji
i poszukiwania własnych odpowiedzi.
 
Co w Hiszpanii będzie najbardziej zaskakujące
dla odwiedzających, co będzie największym
wyzwaniem?
 
LF: Zobaczymy, co ludzie powiedzą, ale kiedy
myślę o sobie samym, gdy nie wiedziałem nic o
Auschwitz, wyjątkowym uczuciem było
zrozumienie, że to wszystko nie działo się
w izolacji, nie zaczęło od komór gazowych.
Czytałem wywiad, w którym powiedział pan, że
morderstwa to nie był początek, że wszystko
zaczęło się od nienawiści, od słów, od
polityków dzielących ludzi. Ostatecznie
doprowadziło to do morderczej działalności, ale
ważne jest zrozumienie szerszego kontekstu.
I ten właśnie kontekst chcemy pokazać na
wystawie. Odwiedzających zaskoczy fakt, że
ofiary należały do tak wielu grup. Czasami
pamiętamy o Auschwitz jedynie w kontekście

ROZMOWA Z LUISEM FERREIRO,
DYREKTOREM WYSTAWY



Holokaustu; owszem, Żydzi stanowią 90
procent ofiar, ale musimy pamiętać, że
wśród ofiar znaleźli się również Polacy,
Romowie, sowieccy jeńcy wojenni,
Świadkowie Jehowy, homoseksualiści
i przedstawiciele innych mniejszości
znienawidzonych przez ideologię
nazistowską. Zrozumienie, jak wyglądał
obozowy świat, może być dla ludzi
szokujące.
 
Wraz z całym zespołem podjął Pan ważną,
ale ryzykowną decyzję, by nie rozpoczynać
wystawy od elementu, który odwiedzający
natychmiast rozpoznają. Myśląc o obrazach
z Auschwitz, większość chciałaby od razu
zobaczyć przeprowadzanie selekcji, jakieś
symboliczne przedmioty. Podjął Pan
odważną decyzję, by ukazać mniej znany
kontekst – szczególnie poza Polską,
ponieważ podróż rozpoczyna się od
odległej historii  Oświęcimia. 

LF: Kuratorzy byli bardzo zainteresowani
tym tematem i chcieli, by ludzie zrozumieli,
że zanim powstał obóz Auschwitz, Oświęcim
miał swoją historię. Miasto to funkcjonuje
też w teraźniejszości i ma plany na
przyszłość. To piękne miejsce, które warto
odwiedzić. Istotne było, by ludzie
zrozumieli, że to polskie miasto kiedyś
tętniło życiem. Aż nagle nastąpił zwrot
w historii. Myślę, że odwiedzający wystawę
docenią to podejście, ponieważ może im
ono pomóc zrozumieć ogromną tragedię
obozu w kontekście drugiej wojny
światowej i Holocaustu.
 
Zna Pan wystawę na pamięć. Czy teraz,
przechadzając się po salach, jest takie
miejsce, w którym nadal Pan się
zatrzymuje?
 
LF: Jest kilka takich punktów. Oczywiście
but ze skarpetką – to bardzo silny element



z wielu powodów. Każdy artefakt posiada
swój własny wyjątkowy głos i każdy
nawiązuje inną dyskusję z każdym
z odwiedzających. Dla mnie ten przedmiot
mówi, że nic nie wiemy o osobie, do której
należał. Została ona wymazana z historii.
Nie znamy jej imienia, nie wiemy, ile miała
lat i jak wyglądała, ale wciąż jest to dla nasz
bardzo wymowny przedmiot –
opowiadający także o nadziei. To dziecko
zabrano wraz z rodziną do rozbieralni;
mówiono ludziom, by zostawiali tam swoje
rzeczy. Ten artefakt pokazuje, że nie
wiedzieli oni o niczym, nie zdawali sobie
sprawy, że inni ludzie mogą być do czegoś
takiego zdolni. Przedmiot ten nadal
wywiera na mnie wpływ. Ale jest też wiele
innych, na przykład sekcja Kanada. Dla mnie
chodzi tu o ludzką godność, o to, co ludzie
upychali w walizkach, gdy dowiadywali się,
że następnego dnia będą o 5.00 rano
deportowani. Wszystkie artefakty zawierają

w sobie ten niezwykle wymowny niemy
krzyk ostrzeżenia.
 
Historia zaczęła się od „Człowieka w
poszukiwaniu sensu” Viktora Frankla. Czy
uważa Pan, że tych kilka lat pracy
umożliwiło Panu w jakimś stopniu odnaleźć
sens?
 
LF: Jestem bardzo usatysfakcjonowany.
Wraz z zespołem chcieliśmy zrobić coś
dobrego. To jest mój mały wkład. Mam
nadzieję, że wywrze on pozytywny wpływ
na ludzi i całe społeczeństwo. Zrobiliśmy to,
co należało zrobić. Jest to dla mnie bardzo
ważne i mam nadzieję, że wszyscy
zaangażowani w tę sprawę myślą tak samo.
 
Rozmawiał Paweł Sawicki
 
 



ARCHEOLOGIA PRZYWRACA 
PAMIĘĆ O KL PLASZOW

Jednym ze sposobów przywrócenia pamięci o KL Plaszow są badania
archeologiczne. Pozwalają one na odkrycie i udokumentowanie materialnych

pozostałości z lat 1942–1945

Zachowany obecnie fragment
dawnego obozu
koncentracyjnego KL Plaszow
stanowi blisko 40-hektarowy
teren zielony w centrum
miasta. Przez wielu krakowian i
turystów jest on traktowany
jak obszar rekreacyjny. Nie
posiadają oni świadomości
i wiedzy o historii tego
miejsca.
 
W latach 2016–2017
zrealizowano kompleksowe
rozpoznanie archeologiczne
terenu poobozowego
stanowiące część projektu pt.
„Opracowanie studium dot.
opieki nad krakowskimi
miejscami pamięci z KL
Plaszow jako częścią Trasy
Pamięci MHK” realizowanego
przez Muzeum Historyczne
Miasta Krakowa
i finansowanego ze środków

Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
i Gminy Miejskiej Kraków.
Specyfika badań
archeologicznych, których
przedmiotem są materialne
ślady z niedalekiej przeszłości,
pozwala na wykorzystanie
i analizę wyjątkowego zespołu
źródeł dotyczących obozu
(archiwalnych fotografii,
planów, relacji świadków).
W swym głównym zmierzeniu
badania miały na celu
określenie stopnia zachowania
terenu obozu oraz wskazanie,
jakim zmianom on podlegał
w okresie powojennym.
 
Działając w trosce
o maksymalne zachowanie
autentyzmu miejsca
i z poszanowaniem jego
kontekstu historycznego,
społecznego i kulturowego,

w trakcie badań terenowych
zdecydowano się na
wykorzystanie metod
nieniszczących, tzn.
nieingerujących bezpośrednio
w zabytkowy teren.
Najważniejsza część projektu,
badania wykopaliskowe,
stanowiły uzupełnienie tych
prac.
 
W pierwszym etapie prac
przystąpiono do
przygotowania kompletu
dokumentacji terenowej.
Wykonano m.in. ortofotomapę,
czyli szczegółowe
zobrazowanie powierzchni
terenu na podstawie zdjęć
wykonanych z powietrza.
Następnie przygotowano
numeryczny model terenu na
podstawie wykonanego
skanowania LIDAR. Obie te
zestawione techniki pozwoliły

Kamil Karski

Fotografie w tym artykule publikujemy dzięki uprzejmości Pracowni Muzeum  – Miejsca Pamięci na terenie byłego KL Płaszów
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się zebrać ponad 60 zabytków
z terenu całego obozu.
Wyróżniamy wśród nich:
elektryczne gniazdko
oznaczone napisem „Kabel
Krakau”, fragmenty drutu
kolczastego oraz pociski do
niemieckiej broni Mauser.
 
Głównym celem badań
wykopaliskowych było
rozpoznanie topografii obozu
oraz pozyskanie artefaktów do
przyszłej ekspozycji w Miejscu
Pamięci KL Plaszow. Za

pomocą badań chciano ustalić
dokładną lokalizację
poszczególnych elementów
infrastruktury obozowej –
baraków, chodników,
rynsztoków i przepustów.
Wyniki badań pozwolą
w przyszłości nie tylko na
precyzyjne ustalenie tego,
gdzie znajdowały się dane
budynki, ale także na
przygotowanie programu
skutecznej opieki
konserwatorskiej całego
obszaru poobozowego.

na analizę powierzchni terenu
pod kątem możliwości
określenia pozostałości
reliktów architektonicznych,
takich jak niwelacje wykonane
pod poszczególne baraki czy
wyrobiska. Umożliwiło to
częściowe doprecyzowanie
lokalizacji fundamentów
poszczególnych budynków
i innych konstrukcji
obozowych.
Na wybranych obszarach
przeprowadzono prospekcję
geofizyczną przy użyciu
metod: magnetycznej,
elektromagnetycznej,
elektrooporowej
i georadarowej. Zastosowanie
całej sekwencji badań
pozwoliło na porównanie ich
odczytów i wyników.
Wstępnie wskazano anomalie
lub ich zgrupowania
sugerujące istnienie
zachowanych murów,
fundamentów lub obiektów
archeologicznych.
Ostatnią część badań
nieinwazyjnych stanowiły
badania powierzchniowe
połączone z równoległą
inwentaryzacją terenu.
Badania powierzchniowe
polegały na przejściu przez
teren całego obozu i zebraniu
przedmiotów znajdujących się
bezpośrednio na powierzchni
ziemi, które to przedmioty
mogły się tam znaleźć na
skutek naturalnych procesów
rozmarzania i wymywania
gruntu lub przez ingerencję



Pierwsze prace wykopaliskowe przeprowadzono w miejscu, gdzie
stał barak nr 24 przeznaczony dla żydowskich mężczyzn. Tuż po
rozpoczęciu badań okazało się, że relikty infrastruktury obozowej
znajdują się bardzo płytko, ok. 15 cm poniżej poziomu
współczesnego gruntu. Po ściągnięciu wierzchniej warstwy darni
odsłonięto fragmenty dróg obozowych. Były one wykonane
z drobnego tłucznia wapiennego oraz z licznych fragmentów
macew. Płyty nagrobne pochodziły ze zniszczonych cmentarzy,
w miejscu których założono obóz. W dalszej części odkryto
również rynsztok biegnący wzdłuż południowej ściany baraku
oraz fundamenty samego budynku wykonane z wapiennych
głazów.
 
Odkryto także pozostałości po budynkach pralni i latryny.
Konstrukcje tych baraków zostały niemal całkowicie zniszczone.
W tym przypadku bardzo trudno jest określić, gdzie
w rzeczywistości znajdowały się same budynki. W jednej części
przetrwały zaledwie resztki fundamentów, na których zalegały
fragmenty rozebranego muru wykonanego z kamienia i cegieł.
Eksploracji poddano również widoczne przed rozpoczęciem
badań rynsztoki, które były częściowo wybetonowane i
znajdowały się wewnątrz budynków.
 
W części gospodarczej obozu udało się zweryfikować fragment
przedwojennego budynku żydowskiego Towarzystwa Ochrony
Zdrowia (TOZ), sanatorium dla dzieci zagrożonych gruźlicą.
W trakcie funkcjonowania obozu budynek znacznie
przebudowano i urządzono w nim piekarnię.
 
Badaniom poddano także baraki w części szpitalnej
i przemysłowej obozu. W czasie wykopalisk przy domniemanym
budynku tzw. polskiego szpitala odkryto pozostałości obozowej
kanalizacji. Na betonowych prefabrykatach widoczne były daty:
16 X 1943, 20 X 1943 oraz 22 XI 1943. Wyraźny był zarys samego
budynku wykonany w ten sam sposób, jak w przypadku baraku nr
24. W dalszym toku prac skupiono się na rozpoznaniu części
zakładów przemysłowych – drukarni, papierni i ślusarni. Budynki
te zachowały się jedynie w formie niwelacji. Czytelna była
natomiast część z rynsztoków odwadniających wykutych
bezpośrednio w wapiennym podłożu.
 
W trakcie ogółu prac odkryto ponad 3 000 przedmiotów, z czego
około 300 posiada wartość ekspozycyjną. Większość z nich
stanowią fragmenty zniszczonych naczyń, butelek i części

Głównym celem badań
było rozpoznanie

topografii oraz
pozyskanie artefaktów
do przyszłej ekspozycji
w MIEJSCU PAMIĘCI KL

PLASZOW 



konstrukcyjnych baraków.
Dużą grupę tworzą gwoździe,
które znalazły się w ziemi
w trakcie prac rozbiórkowych
baraków, przeprowadzonych
w końcu 1944 roku.
 
Pośród znalezionych
przedmiotów szczególne
znaczenie mają przedmioty
osobiste więźniów obozu, np.
szczoteczka do zębów,
fragmenty grzebieni, guziki,
sztućce, naczynia emaliowane,
buteleczki i pojemniki po
lekach. Cześć z nich
przeniesiona została przez
Żydów z krakowskiego getta
oraz z miejsc, w których żyli
i pracowali przed wojną.

Dotyczy to m.in. fragmentu
filiżanki pochodzącej
najprawdopodobniej ze
szpitala żydowskiego
w Krakowie. Unikatowymi
zabytkami są trzy plastikowe
plakietki z gwiazdą Dawida.
 
W rezultacie badań
archeologicznych przeszłość
KL Plaszow przywracana jest
społecznej świadomości.
Niewinny krajobraz – pusta
przestrzeń eksplorowana
podczas badań w bardzo
wąskim zakresie – okazał się
skrywać tysiące przedmiotów
i śladów pochodzących
z czasów funkcjonowania
obozu. Przedmioty te stanowią

niezwykły i dramatyczny
dowód życia obozowego, które
obecnie zostało na nowo
odkryte.
 
Wyniki przeprowadzonych
badań archeologicznych
zostały uwzględnione
w scenariuszu przyszłego
upamiętnienia KL Plaszow.
Pozyskane zabytki staną się
częścią wystawy stałej
o historii, ale także
o współczesnych losach tego
miejsca.
 
 





„CZEGO NIE MOGLIŚMY
WYKRZYCZEĆ ŚWIATU”

Wystawa stała w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela
Ringelbluma jest kluczowym elementem programu Oneg Szabat

realizowanego przez ŻIH i Stowarzyszenie ŻIH w Polsce

Anna Majchrowska

14 listopada w uroczystym
otwarciu uczestniczyli
Prezydent RP Andrzej Duda
wraz z Małżonką, prof. Piotr
Gliński, Wicepremier, Minister
Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Ruth Cohen-Dar,
wiceambasador Izraela
w Polsce, Karel Fracapane
reprezentujący UNESCO oraz
Piotr Wiślicki, prezes
Stowarzyszenia ŻIH w Polsce, a
także przedstawiciele

organizacji żydowskich,
instytucji kultury i korpusu
dyplomatycznego.
Prof. Paweł Śpiewak, dyrektor
ŻIH i kurator wystawy, mówił:
– Bez pamięci nie można sobie
wyobrazić kultury żydowskiej.
[…] Pamięć – przekazywana
dziecku przez ojca – buduje
wiarygodność. To, co my tu
robimy, to jest praca nad
pamięcią. Tę największą
wykonali ludzie z Oneg Szabat

Biel, czerń, szarość. Minimalizm.
Wyciszenie. Język wizualny
zredukowany do kilku
materiałów: szkła, drewna,
metalu. Oszczędność
pozwalająca w pełni wybrzmieć
temu, co – po ponad
siedemdziesięciu latach –
zostaje „wykrzyczane światu”.
 
W takiej tonacji została
zaprojektowana wystawa stała
w Żydowskim Instytucie
Historycznym poświęcona
Podziemnemu Archiwum Getta
Warszawy. Po raz pierwszy
zaprezentowano na niej
oryginalne dokumenty zbierane
przez konspiracyjną grupę
powołaną przez Emanuela
Ringelbluma, patrona Instytutu.
Można je oglądać w budynku
przy ul. Tłomackie 3/5
stanowiącym przed 1939
rokiem centrum życia
intelektualnego Żydów
(znajdowała się tu Główna
Biblioteka Judaistyczna i
Instytut Nauk Judaistycznych),
podczas wojny będącym
miejscem spotkań grupy Oneg
Szabat, a obecnie – siedzibą ŻIH
i Stowarzyszenia. Na potrzeby
ekspozycji zrewitalizowano
przestrzeń holu oraz dokonano
konserwacji zabytkowej podłogi
noszącej do dnia dzisiejszego
ślady pożaru po wysadzeniu
Wielkiej Synagogi w 1943 roku.
 
 



Głównym tematem
wystawy jest działalność

GRUPY ONEG SZABAT 

w czasie wojny, ale zabrakło tych, którzy mogli ją przekazać.
Można ją było tylko znaleźć. Została zakopana w bańkach,
metalowych pudłach. I tak przetrwała, nieosobowo. Jeżeli
chcemy wiedzieć, co się wydarzyło podczas wojny, wiemy to
tylko
z dokumentów.
 
Właśnie te dokumenty – fragmenty pamiętników, dzienniki
(oryginalne testamenty Izraela Lichtensztajna, Geli Seksztajn,
Nachuma Grzywacza i Dawida Grabera), opracowania, zdjęcia,
wspomnienia, gazety, dokumenty osobiste, rysunki i inne –
zostają pokazane po raz pierwszy szerokiej publiczności. Jak
podkreślają projektanci wystawy, Piotra Duma i Aneta Faner,
użyte formy wyrazu i „wizualna cisza” mają za zadanie
wzmocnienie ich wymowy, zwielokrotnienie zawartego w nich
przekazu. Pozwalają zwiedzającym wejść w stan wewnętrznego
skupienia, w którym konstrukt nie przesłania słów, a słowa –
piszących je osób. Wystawa oddaje honor tym, którzy mimo
straszliwych okoliczności podjęli decyzję, że sami będą stanowili
o swojej pamięci, że – jak podkreśla prof. Śpiewak – „każdy głos,
każdego Żyda zabijanego, umierającego musi być zapisany. Ani
upiększany, ani dodawany. Pokazany takim, jakim on jest”.
 
Koncentrycznym punktem ekspozycji jest oryginalna bańka,
w której przechowano drugą część Archiwum. Została
umieszczona w wąskiej, klaustrofobicznej przestrzeni ułożonej
z 35 ton gruzu, symbolizującej piwnicę szkoły Borochowa przy ul.
Nowolipki 68, w której zostało zakopane Archiwum Ringelbluma.
 
Głównym tematem wystawy jest działalność grupy Oneg Szabat.
W sali zbudowanej z pionowych, surowych pni, przedstawiono
biogramy poszczególnych członków zespołu. Przy drewnianym
stole symbolizującym przestrzeń fizycznej, intelektualnej
i duchowej współobecności tego – jak pisał Emanuel
Ringelblum – „bratniego związku” został zaprezentowany ich
wkład
w tworzenie Archiwum. Przy kolejnym stole nałożono na siebie
dwie osie czasu: odnoszącą się do wydarzeń II wojny światowej
oraz działalności Oneg Szabat.

Anna Majchrowska

Fotografie wystawy w ŻIH: Paweł Sawicki
 



Tytuł wystawy
pochodzi 

z testamentu Dawida
Grabera, który brał

udział w ukryciu
pierwszej części

Archiwum.

Odrębna część wystawy jest poświęcona historii grupy od momentu ukrycia
materiałów do dnia dzisiejszego. Pokazuje dokumenty opisujące wysiłek
ukrycia Archiwum, jego odkopanie i kolejne etapy dalszych działań mających
na celu ochronę, katalogowanie, analizę i edycję dokumentów, aż do wpisania
Archiwum na listę UNESCO „Pamięć Świata” w 1999 roku. Szczególna uwaga
została poświęcona pokazaniu fizycznej strony dokumentacji (uszkodzenia,
blaknięcia atramentu etc.), a także metodom rekonstruowania uszkodzonego
tekstu, m.in. porównywaniu kolejnych kopii dokumentów lub zastosowaniu
obrazowania hiperspektralnego. Zostały także zaprezentowane wszystkie
wydane do tej pory tomy pełnej edycji Archiwum Ringelbluma.
 
Tytuł wystawy pochodzi z testamentu Dawida Grabera, który brał udział
w ukryciu pierwszej części Archiwum. Pisał: „To, czego nie mogliśmy
wykrzyczeć światu, zakopaliśmy w ziemi”. Dawid Graber miał 19 lat i chowając
w pośpiechu poszczególne partie materiałów, miał jedną nadzieję: że
„przyszłe pokolenia będą wspominać nasze cierpienia i ból, to, że w czasie
upadku znaleźli się ludzie, którzy mieli odwagę wykonywać taką robotę”.
 
Misją Instytutu i Stowarzyszenia ŻIH w Polsce – jako depozytariuszy Archiwum
Ringelbluma, które należy nie tylko do narodu żydowskiego, ale jest „pamięcią
świata” – jest jego upowszechnianie, przekazanie nie tylko kolejnym
pokoleniom, ale w pierwszej kolejności – pokoleniu współczesnemu. Dlatego
też obecnie trwają prace nad wystawą podróżującą, która będzie dostępna
w najważniejszych muzeach świata.
 
Żydowski Instytut Historyczny zaprasza na ul. Tłomackie 3/5. Do miejsca,
gdzie spotykała się grupa Oneg Szabat. Budynku, który nosi w sobie pożar
Wielkiej Synagogi. Przestrzeni, którą od połowy listopada otwiera napis, po
polsku, żydowsku i angielsku: „Czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu…”.
 
 
 
Wystawa jest jednym z kluczowych elementów Programu Oneg Szabat realizowanego
wspólnie przez Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma i
Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w ramach partnerstwa
publiczno-prywatnego. Celem Programu jest udostępnienie i upowszechnienie
Podziemnego Archiwum Getta Warszawy (Archiwum Ringelbluma) oraz upamiętnienie
członków grupy Oneg Szabat. 
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Jane Haining zmarła w Auschwitz-Birkenau w 1944 roku w wieku 47 lat



Archiwum Oneg Szabat to kolekcja ogromna.
Które aspekty były dla Pana najważniejsze
przy tworzeniu tej wystawy?
 
Prof. Paweł Śpiewak: Najważniejsze było dla
nas pokazanie ludzi, którzy tworzyli archiwum.
Dlatego istotna jest sama znajomość całości
i wiedza, kto odpowiedzialny był za jego
poszczególne fragmenty. Dużo jest tam
oczywiście elementów technicznych czy
dokumentów urzędowych, które nie robią
wielkiego wrażenia, jednak w tej kolekcji jest
wiele elementów zapadających w pamięć.
Z mojej perspektywy najbardziej poruszające
są chociażby dzienniki Abrahama Lewina,
relacja z Treblinki Abrahama Krzepickiego, czy
tom pierwszy przygotowany przez Rutę
Sakowską poświęcony kartkom pocztowym,
jakie przychodziły do getta – te różne elementy
silnie wpływały na wyobraźnię. Ale
najważniejszy był zapis wydarzeń wojennych,
który znajduje się w ostatniej części wystawy.
Pokazuje on moment, w którym członkowie
Oneg Szabat zrozumieli, że Niemcy podjęli
decyzję o wymordowaniu całego narodu
żydowskiego. W tamtym momencie archiwiści
zaczęli bardzo skrupulatnie szukać informacji
o tym, co dzieje się zarówno w Warszawie, jak
i w innych miastach Generalnego
Gubernatorstwa.
 
Z naszej dzisiejszej perspektywy praca grupy
kierowanej przez Emanuela Ringelbluma jest
trudna do pojęcia. Zrozumienie, że
świadkowie tragedii zaczynają dokumentować
wydarzenia w sposób metodyczny i naukowy.
Jak rozumieć to świadectwo?
 
PŚ: Z mojej perspektywy są dwa jego wymiary,
które odgrywają olbrzymią rolę. Jest to zapis
świadectw ludzi, którzy świadomie lub
nieświadomie zbliżają się do tego momentu
rozstrzygającego – chwili deportacji. Ich język,
sposób, w jaki oni to widzą, jak to komunikują,
jak obserwują dokonującą się masakrę, są dla

mnie niezwykle ważne. To nie jest perspektywa
historyków, ale ludzi, którzy są zamknięci
w obręczy śmierci, którzy są w tym samotni,
najczęściej pozbawieni nadziei i poddani
nieprzewidywalnemu dla siebie losowi.
Archiwistom udało się dotrzeć do tego
podstawowego języka. Zawarte jest to przede
wszystkim w kartach pocztowych, ale także
w dziennikach, czy w różnego rodzaju relacjach
z funkcjonowania getta warszawskiego. Drugi
ważny element jest taki, że oni próbowali
poddać to swoistej kontroli poznawczej.
Zapisywali, tworzyli raporty o sytuacji ludzi
w obozach pracy, sytuacji uchodźców z różnych
miejsc. Chcieli w tym szaleństwie stworzyć
jakąś systematyczność, zbudować
obiektywizm – jeśli to można nazwać
obiektywizmem. Te dokumenty miały
oddawać – chociaż częściowo – nakaz
obiektywizmu i rzetelności.

ROZMOWA Z PROF. PAWŁEM
ŚPIEWAKIEM, DYREKTOREM ŻIH



Jest tam bardzo dużo statystyk, liczy się, ile
osób pracowało w szopach, ile osób każdego
dnia wywożono z Warszawy. Oni dbali o to,
żeby to wszystko było traktowane poważnie.
Jednak to jest tylko jeden z wymiarów ich
pracy.
 
Jest w tym wszystkim pewna przejmująca
i poruszająca odwaga. To nie jest kilka
przypadkowo zebranych dokumentów. To
systematyczna praca i to robi wielkie
wrażenie. 
 
PŚ: Kiedy myślimy o działalności Oneg Szabat,
to należy pamiętać, że grupa działała zaledwie
przez 26 miesięcy. Dla niektórych było to
mniej, bo część członków ginie po kilku
miesiącach. Widzimy, że autorzy zdawali sobie
sprawę
z tego, że w historii Żydów jest to sytuacja
unikalna i że to musi być zapisane. Widzimy
także, że oni rozumieli znaczenie pamięci –
przyjęli to, że naród może zginąć, ale pamięć
powinna pozostać. To jest szalenie ważne, bo
czasami banalnie powtarzamy stwierdzenie, że
historię pisze zwycięzca. Oni nie chcieli do tego
dopuścić. Historia miała być zapisana przez
skazanych na śmierć.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Widać tu ich upór, odwagę i determinację,
poczucie tego, że od nich w pewnym sensie
zależy istnienie trwałości pamięci. Oni
wiedzieli, że to, co zakopali w sierpniu 1942
roku, a potem w lutym 1943 roku, to są skarby.
Oni o tym widzieli.
 
Zderzenie z tym skarbem, czyli z bańką,
w której ukryto część archiwum jest jednym
z najbardziej poruszających momentów na
wystawie. Innym jest stanięcie twarzą w twarz
z zapisanymi testamentami twórców Oneg
Szabat. To ważne przesłanie i domyślam się, że
słowa te stanowiły dla Państwa dodatkową
odpowiedzialność.
 
PŚ: Dla mnie najbardziej wstrząsającym
tekstem, który jest w tych testamentach – choć
trudno powiedzieć, co nie jest tam
wstrząsające – są słowa 19-letniego chłopaka,
który notuje, że biorą już ludzi z sąsiedniej
ulicy, że wszystko jest nieprzewidywalne, że on
i jego koledzy wykonali olbrzymią pracę i ta
jego prośba: pamiętajcie, nazywam się Nachum
Grzywacz. Ta prośba jest tym, co zostaje –
archiwum zachowało nie tylko dramat tej
śmierci, ale także imiona i nazwiska. Ginęli
bardzo konkretni ludzie z bardzo konkretnymi
biografiami – twórcom archiwum szalenie
zależało na tym, aby to pokazać.
 
Wystawa jest już otwarta. Co w najbliższej
przyszłości będzie ważne, jeżeli chodzi
zwłaszcza o upowszechnianie archiwum
Ringelbluma?
 
PŚ: Za chwilę skończymy wydawanie archiwum.
Zostało nam jeszcze kilka tomów. Ważne będzie
też tłumaczenie całości na angielski – to jest
realny sposób na upowszechnienie, poprzez
umieszczenie treści w Internecie. Na pewno
będziemy organizować warsztaty i lekcje na
temat tego archiwum z ludźmi z różnych
środowisk. W Polsce to archiwum jest słabo
znane – na świecie jest podobnie. Ranga tego
archiwum nie jest tak bardzo doceniona, jak
powinna być. Może uda się nam także
pokazywać podobną wystawę na świecie. Na
początku będzie to Toronto. Wierzę, że
pokazywanie tego dzieła ludziom będzie miało
znaczenie.
 

Prof. Paweł Śpiewak podczas otwarcia wystawy. Fot. ŻIH
 



MASOWE MORDERSTWO OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI A

HOLOKAUST     
Międzynarodowa Konferencja Berno, 26 listopada 2017 roku,

zorganizowana przez Szwajcarskie Przewodnictwo w Międzynarodowym
Sojuszu na rzecz Pamięci o Holokauście (IHRA), Federalny Departament
Spraw Zagranicznych Szwajcarii oraz Pädagogische Hochschule Berno

Brigitte Bailer 

Sojusz IHRA, założony
w Sztokholmie w 1998 roku,
skupia ekspertów z 31 państw
członkowskich w celu
wzmacniania, rozwoju
i promowania edukacji,
pamięci oraz światowych
badań o Holokauście, a także w
celu utrzymania zobowiązań
Deklaracji Sztokholmskiej
2000. Przewodnictwo Sojuszu
zmienia się co roku; w roku
2017 objęła je Szwajcaria.  Już
na samym początku swojej
działalności Sojusz IHRA
zdecydował o włączeniu
w zakres swoich prac tematu
ludobójstwa Romów.
 
Poprzez konferencję w Bernie
Sojusz IHRA poruszył kolejny
niezwykle ważny temat
przyczyniający się do
zrozumienia historii
Holokaustu: masowe
morderstwo osób
z niepełnosprawnościami oraz
jego ciągłość i podobieństwa
do masowego mordu na
Żydach.
 
Podczas konferencji
przestudiowaliśmy
ideologiczny i historyczny
kontekst Holokaustu, w tym
zbrodnie oraz masowe
morderstwa na innych grupach
obywateli, których egzystencję
Narodowi Socjaliści uważali za

zbędną. Konferencja miała na
celu nakreślenie ciągłości oraz
odnalezienie podobieństw
między okolicznościami
panującymi na terenach
wschodniej i zachodniej
Europy okupowanych przez
Narodowosocjalistyczne
Niemcy.
 
Zanim podjęto temat historii
zbrodni dokonanych
w okupowanej Europie,
wysłuchano dwóch prezentacji
dotyczących początku tak
zwanej „eutanazji” oraz
masowego mordu na
pacjentach psychiatrycznych:
Regula Argast ze Szwajcarii
przybliżyła temat
szwajcarskich korzeni
eugenicznego sposobu
myślenia oraz przeanalizowała
rolę, jaką szwajcarscy
eugenicy odegrali
w propagowaniu praktyk
eugenicznych, jak również
przedstawiła związki
pomiędzy szwajcarską
eugeniką a nazistowską
higieną rasową.
 
Paul Weindling z Wielkiej
Brytanii rozpoczął swoje
wystąpienie od opisu zbrodni
popełnionych na osobach
z niepełnosprawnościami,
w większości na pacjentach
psychiatrycznych, w Rzeszy

Niemieckiej i Austrii. Jego
prezentacji przyświecała idea
wyraźniejszego upamiętnienia
ofiar tych zbrodni. Z powodu
wymogów ochrony danych
osobowych ich nazwiska są
rzadko udostępniane
publicznie, a zatem ta
specyficzna grupa ofiar rządów
Narodowego Socjalizmu zdaje
się szczególnie zapomniana. 



– Ofiary Holokaustu są upamiętniane imiennie, podczas gdy
kwestia upamiętnienia nazistowskich ofiar cierpiących na
niepełnosprawności fizyczne i psychiczne pozostaje niepełna –
powiedział Paul Weindling.
 
Dalszą część konferencji poświęcono okupacji Europy Zachodniej
i Wschodniej. Sytuację na zachodzie przedstawiono w oparciu
o przykład Francji i Holandii. Mimo że w Holandii nie miały
miejsca centralnie sterowane zabójstwa pacjentów
psychiatrycznych, Cecile aan de Stegge podkreśliła ekstremalnie
wysoki wskaźnik śmiertelności w szpitalach psychiatrycznych –
ponad 10%, podczas gdy wskaźnik śmiertelności populacji
holenderskiej osiągnął w tym samym okresie w latach 1940–1945
zaledwie około 2,5%. Pacjentów, lekarzy i personel medyczny
pochodzenia żydowskiego deportowano, a większość z nich
została zamordowana. Sytuacja we Francji przedstawiała się
podobnie – wskaźnik śmiertelności pacjentów psychiatrycznych
wyraźnie wzrósł w związku z ich głodzeniem. Isabelle von
Bueltzingsloewn wytłumaczyła jednak, że nie odnaleziono
wzmianki o celowym mordowaniu osób z niepełnosprawnościami
poprzez głodzenie.
 
Zupełnie inaczej sytuacja przedstawiała się na okupowanych
terenach Europy Wschodniej, co ukazały prezentacje poświęcone
Czechom i Morawom, Polsce oraz krajom bałtyckim. Jeśli chodzi
o Czechosłowację, Michal Simunek wskazał, iż niemieccy okupanci
rozróżniali mieszkańców pochodzenia niemieckiego, objętych
akcją T4 i w jej wyniku zamordowanych w Hartheim i Pirna-
Sonnenstein oraz osoby pochodzenia czeskiego, które zostały
wykluczone. 

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

Brigitte Bailer 

Wszystkie fotografie w artykule: IHRA



Żydowscy pacjenci byli mordowani w wyniku T4 lub zamykani
w specjalnych szpitalach, a następnie najprawdopodobniej
deportowani do obozów zagłady bądź obozów koncentracyjnych.
 
Z kolei w Polsce, jak tłumaczył Filip Marcinowski, jeden z prelegentów,
pacjenci zakładów psychiatrycznych byli rozstrzeliwani przez oddziały
SS od samego początku niemieckiej okupacji kraju. Następnie
narodowosocjalistyczny okupant dopuszczał się zagazowywania
części pacjentów w ciężarówkach, podczas gdy innych deportowano
do Auschwitz-Birkenau i tam zabijano.
 
Björn Felder przedstawił sytuację krajów bałtyckich, gdzie stosowano
podobne środki, mimo że do okupacji doszło w późniejszym okresie,
podczas ataku na Związek Radziecki w 1941 roku. W tym regionie
eksterminacja osób z niepełnosprawnościami zaczęła się natychmiast
po rozpoczęciu okupacji i początkowo przybrała formę
przypadkowego masowego rozstrzeliwania równolegle do
mordowania populacji żydowskiej.
 
W kolejnej części konferencji Sara Berger zaprezentowała wyniki
własnego badania poświęconego działaniom załogi T4 – sprawcom
masowego mordu na osobach z niepełnosprawnościami w Rzeszy
Niemieckiej i Austrii podczas późniejszej Aktion Reinhardt.
Wykorzystywali oni doświadczenie zdobyte w trakcie
przeprowadzania masowych zabójstw podczas mordowania Żydów
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deportowanych do obozów
zagłady. Zaobserwować można
związek między obydwoma
wydarzeniami. Kontekst mordu
na osobach
z niepełnosprawnościami oraz
Holokaust to złożona kwestia:
żydowscy pacjenci zostali 
objęci Aktion T4, a następnie
14f13 (mord na więźniach
obozów koncentracyjnych
z wykorzystaniem
śmiercionośnej infrastruktury
Aktion T4).
 
Pacjenci pochodzenia
żydowskiego byli również
zabijani podczas masowych
mordów na terenach
okupowanej Europy
wschodniej, a wykorzystywane

metody wskazują na
wzajemne połączenie tych
dwóch zbrodni. Jednak wraz
z prawdopodobnymi
podobieństwami należy
rozważyć różnice w motywacji.
 
Zdaniem Yehudy Bauera,
Honorowego
Przewodniczącego Sojuszu
IHRA oraz uznanego eksperta
z dziedziny historii
Holokaustu, w tym zakresie
wciąż pozostaje do zbadania
wiele kwestii. Opinię tę
wyraził on w swoim końcowym
wystąpieniu, w którym
przedstawił imponujące
podsumowanie kontekstu tych
zbrodni w odniesieniu do
historii i ideologii III Rzeszy.

Konferencję zakończyły
prezentacje dotyczące pracy
pedagogicznej prowadzonej
przez takie instytucje, jak:
Miejsce Pamięci Hartheim
(Austria), Miejsce Pamięci
Hadamar, Topographie des
Terrors (obydwa w Niemczech),
Yad Vashem (Izrael), a także
Duński Instytut Studiów
Międzynarodowych.
 
Materiały konferencyjne
zostaną opublikowane przez
Sojusz IHRA w roku 2019.
 
 
 
 
 

www.holocaustremembrance.com



OD PRZEŚLADOWANIA DO
DOKUMENTACJI     

Dr David Silberklang

To była dramatyczna chwila.
Armia sowiecka złamała
niemiecką obronę i parła na
Buczacz i okolice, wyzwalając
ten teren 23 marca 1944 roku.
Około 800 Żydów, co
stanowiło niewielki odsetek
pierwotnej społeczności
żydowskiej, wyszło z ukrycia.
Wśród nich znalazł się historyk
Dr Josef Kermisz, który uciekł z
Warszawy do swojej rodzinnej
wschodniej Galicji na początku
wojny i przetrwał ostatnich
pięć miesięcy, ukrywając się
wraz ze swoim przyjacielem,
Polakiem i chrześcijaninem.
Sowieccy dowódcy szybko
dotarli do
trzydziestosześcioletniego
Kermisza i przydzielili mu
zadanie nauczania oficerów
w szkole treningowej

w znajdującym się dalej na
wschód Żytomierzu. Jednak
Sowieci zajęli Buczacz tylko na
jedenaście dni. Niemcy,
w ramach kontrofensywy,
odbili Buczacz 3 kwietnia
i natychmiast zastrzelili
„wyzwolonych” Żydów.
Sowieci ostatecznie wyzwolili
miasto 21 lipca. To, że Kermisz
przeżył, było kwestią
przypadku.
 
Armia sowiecka posuwała się
następnie szybko na wschód,
23 lipca 1944 roku
wyzwalając Lublin. Kermisz
dostał się tam we wrześniu,
został uwolniony
i niezwłocznie dołączył do
prowadzonego przez Dr.
Philipa Friedmana i Nachmana
Blumenthala nowego projektu

zbierania świadectw
żydowskich ocalonychw
Lublinie. Podobnie jak
Kermisz, Friedman i
Blumenthal zdołali przetrwać
wojnę w ukryciu. Ich praca
polegająca na zbieraniu
świadectw ocalonych
przerosła najśmielsze
oczekiwania i z końcem 1945
roku Żydowska Komisja
Historyczna w Lublinie
wysłuchała świadectw około
1500 osób.
Wszyscy trzej historycy
przyczynili się w dalszych
latach do stworzenia podwalin
badań nad Holocaustem –
Friedman został profesorem
Uniwersytetu Columbia;
Blumenthal stanął na czele
Żydowskiego Instytutu,
Historycznego w Warszawie,

O tym, jak Ocaleni stworzyli fundamenty badań nad Holokaustem 



a następnie został zastępcą dyrektora Instytutu – po czym został
powołany na pierwszego dyrektora Archiwów Yad Vashem.
W ramach projektu zbierania świadectw ocalonych,
zorganizowanego przez wyżej wspomnianą trójkę, do końca roku
1947 udało się w Polsce wysłuchać około 7300 historii.
 
Rachela Auerbach, pisarka i dziennikarka zaangażowana
w działalność podziemnego archiwum Oneg Shabbat kierowanego
przez dr. Emanuela Ringelbluma, stała się jednym z ważnych
partnerów wspierających trzech historyków w organizacji
działalności Żydowskiego Instytutu Historycznego. Auerbach
również przeżyła wojnę w ukryciu – po „aryjskiej” stronie
Warszawy. Jeszcze w trakcie swojego pobytu w getcie Auerbach
zdobyła jedno z najważniejszych wczesnych świadectw ocalenia –
liczącą 323 strony historię Yaakova Krzepickiego, uciekiniera
z Treblinki – w okresie między 28 grudnia 1942 a 7 marca 1943
roku. Ona także stała się centralną postacią Żydowskiego Instytutu
Historycznego, gdzie opracowała standardy zbierania świadectw
ocalonych, a później jako pierwsza stanęła na czele Departamentu
Historii Mówionej Instytutu Yad Vashem.
W tym samym czasie, 28 listopada 1945 roku, Israel Kaplan,
ocalony z Litwy, został jednym z założycieli i stanął na czele
Centralnej Komisji Historycznej She’erit HaPletah z siedzibą
w Monachium, w amerykańskiej części okupowanych Niemiec.
W ciągu kolejnych trzech lat pracownicy komisji zebrali ponad
2500 świadectw ocalonych.
 
W zbliżonym okresie ocaleni z Holokaustu organizowali podobne
projekty w Paryżu i Budapeszcie, a Leib Koniuchowsky zbierał
szczegółowe historie ocalonych na Litwie. W ramach wyżej
wymienionych projektów spisano wiele tysięcy świadectw
ocalonych, a także zebrano wiele dodatkowych dokumentów, które
weszły w skład formujących się archiwów Zagłady.

Josef Kermisz. Zdjęcie publikujemy dzięki uprzejmości Archiwum Yad Vashem

Dr David Silberklang

Wykład Nachuma Blumentala
w Żydowskiej Komisji Historycznej
w Łodzi (grudzień 1945 roku). Zdjęcie
publikujemy dzięki uprzejmości
Archiwum Yad Vashem





Tak jak już zostało to
wspomniane, Kermisz,
Blumenthal i Auerbach stali się
centralnymi postaciami
Instytutu Yad Vashem już na
samym początku jego
działalności. Friedman
pozostał w stałym kontakcie
z Instytutem aż do swojej
przedwczesnej śmierci w 1960
roku, zarządzając wspólnym
projektem dokumentalnym
Instytutu Yad Vashem oraz
YIVO w Nowym Jorku, jak
również opracowując
nowatorskie artykuły
poświęcone metodyce do
pierwszych wydań „Yad
Vashem Studies”. Archiwum
Komisji Historycznej Kaplana
stało się jednym
z ważniejszych wczesnych
zbiorów złożonych
w Archiwum Instytutu Yad
Vashem; wyboru dokonał
Kermisz, a Koniuchowsky
ofiarował tę kolekcję
Instytutowi Yad Vashem
w 1989 roku.
 

Inni ocaleni również odegrali
ważną rolę w promowaniu
zbierania świadectw oraz
rozwijaniu archiwum Yad
Vashem i opracowywaniu
metod badawczych. Wśród
nich znalazł się Dr Shaul Esh,
który uciekł z Niemiec
w przeddzień wybuchu II
wojny światowej i został
pierwszym pedaktorem
publikacji Yad Vashem oraz
redaktorem „Yad Vashem
Studies”; Dr Nathan Eck,
ocalony z Warszawy, który
zaangażował się w działalność
badawczą i redagował „Yad
Vashem Bulletin", a następnie
przez niedługi czas działał
jako redaktor „Yad Vashem
Studies"; ponadto należy
wspomnieć Dr Meira (Marka)
Dworżeckiego, ocalonego
z Wilna, który był członkiem
Dyrekcji Instytutu Yad Vashem
i powołał pierwszą izraelską
katedrę studiów nad
Holokaustem na
Uniwersytecie Bar-Ilan.
 

To inicjatywa, szczęście,
a czasem także wsparcie
innych pomogły tym
postaciom przetrwać okres
Holokaustu, a wyjątkowa wizja
doprowadziła ich do idei
zbierania świadectw ocalonych
zaraz po wyzwoleniu, dzięki
czemu stworzyli podwaliny
pod badania nad Holokaustem.
Ich nowatorskiej roli twórców
wspomnianych fundamentów
należy się uznanie, a ich
spuścizna przetrwała pod
postacią działalności Instytutu
Yad Vashem oraz innych
placówek akademickich na
całym świecie do dziś.
 
Autor jest starszym
historykiem
Międzynarodowego Instytutu
Badań nad Holokaustem oraz
redaktorem naczelnym „Yad
Vashem Studies”.
 
Artykuł został opublikowany
w „Yad Vashem Magazine”.
 

Rachela Auerbach i Hersz Wasser podczas odnalezienia pierwszej części Archiwum Ringelbluma
(wrzesień 1945 roku). Zdjęcie publikujemy dzięki uprzejmości Archiwum Yad Vashem

Nachum Blumental, kwiecień 1945. Zdjęcie publikujemy dzięki uprzejmości Archiwum Yad Vashem



30 LAT ZAANGAŻOWANIA
KONCERNU VOLKSWAGEN AG 

W MIEJSCU PAMIĘCI
Z okazji 30-lecia współpracy między Muzeum Auschwitz, koncernem

Volkswagen AG i Międzynarodowym Komitetem Oświęcimskim, w Berlinie
zaprezentowano wystawę ”Eine deutliche Spur” (Wyraźny ślad).

Paweł Sawicki

będzie chciał pomagać
w zachowaniu pamięci
i będzie kontynuował swoją
pracę w Muzeum razem
z Międzynarodowym
Komitetem Oświęcimskim –
powiedział Matthias Müller.
 
– Dziś my, ocalali z Auschwitz,
odczuwamy wielką
wdzięczność. 30 lat pracy
Volkswagena w Miejscu
Pamięci to wartość
historyczna, która ma
znaczenie nie tylko dla polsko-
niemieckiego dialogu
w trudnych politycznie
czasach. Dlatego jesteśmy
szczególnie wdzięczni za
liczne spotkania i dyskusje

z niemieckimi praktykantami
i polskimi uczniami szkół
zawodowych. Ci młodzi ludzie
stali się naszymi
ambasadorami. Są oni
zaangażowani
w międzynarodowe
porozumienie, budowanie
tolerancji i demokracji.
Przenoszą naszą historię
w przyszłość. Zachowują oni
dla przyszłych pokoleń
miejsce, które bardziej niż
jakiekolwiek inne świadczy
o szaleństwie antysemityzmu
i nienawiści rasowej,
niezmierzonym ludzkim
cierpieniu i masowej zbrodni –
powiedział Marian Turski.
 

W uroczystej inauguracji
ekspozycji 29 listopada 2017
roku wzięli udział m.in.: Sigmar
Gabriel, wicekanclerz i minister
spraw zagranicznych Niemiec,
prezes firmy Volkswagen
Matthias Müller,
wiceprzewodniczący
Międzynarodowego Komitetu
Oświęcimskiego Christoph
Heubner, zastępca dyrektora
Muzeum Auschwitz Andrzej
Kacorzyk, przedstawiciele
Międzynarodowego Domu
Spotkań Młodzieży oraz
młodzież ze szkół zawodowych
Volkswagena. Oprócz zdjęć
historycznych wystawa ukazuje
młodzież
z Niemiec i Polski podczas
pomocy w pracach
konserwatorskich na terenie
byłego niemieckiego
nazistowskiego obozu
koncentracyjnego i zagłady
Auschwitz II-Birkenau oraz
podczas spotkań ze świadkami
historii – byłymi więźniami
obozu Auschwitz.
 
– Jako społeczeństwo, ale także
jako przedsiębiorstwo musimy
poważnie podejść do naszej
odpowiedzialności za
demokrację i wolność. Mówię to
w czasie, gdy populizm
i myślenie nacjonalistyczne
narusza fundament
zjednoczonej Europy.
W przyszłości Volkswagen nadal



W liście do obecnych na uroczystym otwarciu dyrektor Muzeum Auschwitz dr
Piotr M. A. Cywiński napisał m.in.: „Setki wolontariuszy ze szkół Volkswagena
wspierają naszą pracę, wykonując szereg prac w porządkowaniu terenów
poobozowych, w utrzymywaniu infrastruktury, w pracowniach
konserwatorskich, w przygotowaniu budynków do prac konserwatorskich,
w różnych obszarach technicznych naszego Muzeum. Wystarczy powiedzieć,
że ponad 20 tysięcy sztuk obuwia ofiar zostało zabezpieczonych przez
Waszych podopiecznych w ostatnich latach, a także wiele innych obiektów
zostało przygotowanych do prac konserwatorskich. Pobyty te znakomicie
łączą pracę wolontariacką z wykładami, oprowadzaniem, refleksją
historyczną, co czyni je potężnym narzędziem formacyjnym zapadającym
w świadomość Waszych przyszłych pracowników. Sądzę, że w ten sposób
wykuwa się prawdziwie mądry i przemyślany etos waszego koncernu,
potrafiący w sposób unikatowy na skalę światową przekuwać dramatyczną
przeszłość w pozytywne myślenie o przyszłości”.
 
„W tym obszarze, przez 30 lat, rozwinęła się między nami głęboka
współpraca nie mająca chyba analogii w przestrzeni pomiędzy firmami
zakorzenionymi
w dziejach III Rzeszy a jakąkolwiek inną instytucją pamięci o ofiarach” –
napisał dyrektor Cywiński.
 
Od 1987 roku w Miejscu Pamięci Auschwitz pomagało ponad 3000 młodych
Niemców i Polaków, uczniów szkół zawodowych koncernu Volkswagen.
Wspólnie pomagają oni w zachowaniu autentyzmu Miejsca Pamięci
Auschwitz: usuwają chwasty, pomagają w nakładaniu drutu kolczastego na
poobozowe ogrodzenia, wpierają specjalistów Miejsca Pamięci m.in.
w procesie konserwacji butów należących do ofiar obozu.
 
Dzięki partnerstwu z Volkswagenem i Międzynarodowym Komitetem
Oświęcimskim możliwa była organizacja wielu ważnych międzynarodowych
wydarzeń edukacyjnych, dokonanie remontu sal wykładowych, czy też
wydanie kilku ważnych publikacji, w tym zbioru dziesięciu książek ze
wspomnieniami ocalałych z Auschwitz przygotowanego na 70-lecie
Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.
 
Samochody transportowe przekazane przez koncern Volkswagen wspierają
konserwatorów Miejsca Pamięci, a autobusy przewożą setki tysięcy
odwiedzających z całego świata pomiędzy byłymi obozami Auschwitz I
i Auschwitz II-Birkenau.
 

Paweł Sawicki



GOŚCIE Z NEW COLLEGE 
W WORCESTER W MIEJSCU PAMIĘCI 

W październiku dziesięciu
uczniów i sześciu
pracowników New College
Worcester, szkoły dla
niewidomej i niewidzącej
młodzieży z Wielkiej Brytanii,
odwiedziło Kraków, by zdobyć
autentyczną wiedzę
o Holokauście i usłyszeć
historie o ludziach
dotkniętych przez tę tragedię.
 
Pierwszego dnia naszej
wycieczki uczestniczyliśmy
w spotkaniu z ocalałą
z Holokaustu Lidią, która
opowiedziała nam o swoich
doświadczeniach związanych
z przebywaniem w obozie
Birkenau jako mała
dziewczynka. Bardzo
wzruszająca i motywująca do
rozważań była dla nas
opowieść o tym, jak drobne
gesty dobroci dla tak wielu
ludzi decydowały
o przeżyciu. Spotkanie to
miało na celu przygotować
nas na wizytę na terenie
byłych obozów. Uważamy, że
zgłębienie tematu
i przygotowanie się były
bardzo ważne dla jak
najpełniejszego przeżycia
naszej wizyty.
Mimo wszystko wizyta ta
wywarła na nas bardzo duży
wpływ. Oto kilka wypowiedzi
uczniów:
Paige mówi: „Dla mnie
najlepsza część całej
wycieczki to wizyta w
Auschwitz, ponieważ bardzo Wszystkie zdjęcia w tym tekście: U.S. Holocaust Memorial Museum

 

Cathy Wright

Fot. New College Worcester



mnie zainspirowała. Trudno te
emocje wyrazić słowami, ale
wizyta
w Auschwitz nauczyła mnie
pokory , ponieważ usłyszałam
o doświadczeniach tamtych
ludzi i o tamtej
rzeczywistości. Stanie
dokładnie w miejscu, gdzie
ludzie umierali, było 

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

 nieprawdopodobnym
przeżyciem. Jedną z rzeczy,
które najbardziej mnie
wzruszyły, były skrzynie pełne
włosów. Pokazywały one
nieludzką naturę nazistów
i podkreślały, jak wielu ludzi
cierpiało i było więzionych
w obozie.
 
Myślę, że z wycieczki wyniosę
dużo głębsze zrozumienie
tego, co tamci ludzie musieli
przeżyć. Są rzeczy, których nie
da się nauczyć z podręcznika.
Jeśli zło istnieje na świecie, to
przebywa ono właśnie tam,
ale my nauczyliśmy się
również, jak próbowano z nim
walczyć. Gdy nauka
o Holokauście odbywa się
w szkole, można tylko
przyglądać się wydarzeniom.
Dzięki tej wycieczce
zrozumiałam, jaki wpływ
obozowe realia miały na
dalsze życie więźniów, jak na
przykład dziewczynka, która
nie potrafiła się bawić”.
Paige powiedziała także, że
ogromny wpływ wywarło na
niej stanie w komorze
gazowej i że był on większy
niż oglądanie zza szyby
przedmiotów, których nie
można samemu doświadczyć.
Takie doświadczenie daje
prawdziwe poczucie, jak
wyglądała tamta
rzeczywistość i nie można go
w żaden sposób porównać
z lekcją w klasie.
 
Sean mówi, że bycie
niewidomym nie ma żadnego
znaczenia, gdy jest się
w Auschwitz. On sam nigdy
nie zapomni szumu wiatru
i jego powiewu między
łopatkami. W panującej
dookoła ciszy słyszał on to, co
przed laty słyszeli więźniowie,
a czując pod stopami

kamienie, czuł to, co i oni czuli.
 
Seana przeszedł dreszcz. Nie
z zimna, ale z powodu myśli
krążących w jego głowie.
Według niego doświadczenie
Auschwitz miało wpływ na
jego empatię i zostało z nim na
dobre również w późniejszym
czasie.
 
Niektórzy uczniowie, którzy
nie są całkowicie niewidomi
opisywali, że nie widzieli
dokładnie końca linii
kolejowej i ogromnych połaci
obozowego terenu. W ten
sposób doświadczali
podobnego przeżycia, jak to,
które opisał Sean, szczególnie
gdy weszli do kamiennych
budynków. Swoje odczucia
opisali słowem „piętno”.
 
Według mnie uczniowie mieli
na myśli to, że pamięć tamtych
emocji nigdy ich nie opuści,
oraz że już zawsze będą
świadomi ciemności, rozpaczy
i zła, jakie się dokonało.
Niektórzy uczniowie mówili,
jak ważne jest dla nich teraz
świadectwo o tamtych
wydarzeniach, ponieważ tak
niewielu naocznych świadków
Holokaustu pozostaje wśród
żyjących.
 
Z wycieczki wróciliśmy już
dwa miesiące temu, ale
wspomnienia nadal pozostają
żywe. Jesteśmy w trakcie
przygotowywania spotkania,
na którym będziemy mogli
podzielić się naszym
doświadczeniem
z pozostałymi uczniami naszej
szkoły, by uczynić ich
świadkami tego, co sami
przeżyliśmy.
 
 

Cathy Wright

Fot. New College Worcester



MORALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
PAMIĘCI: REFLEKSJA PO WIZYCIE 

W KRAKOWIE 
W swoim noblowskim przemówieniu Elie Wiesel napisał: „bez pamięci

nasza egzystencja byłaby jałowa i mętna, tak jak więzienna cela, do której
nie dochodzi żadne światło, jak grób, który neguje życie […] To pamięć

ocali ludzkość. Dla mnie nadzieja bez pamięci jest jak pamięć bez nadziei”

Rob Thompson

Fotografie w artykule: Rob Thompson



Niedawno wraz z grupą
chrześcijan z całej Wielkiej
Brytanii odwiedziłem Polskę.
Moja podróż miała na celu
zgłębienie żydowskiej historii
Krakowa poprzez pozyskanie
nowych informacji odnośnie
doświadczeń społeczności
żydowskiej podczas
Holokaustu, chciałem także
odwiedzić Auschwitz.
 
Zwiedziliśmy Kazimierz, starą
dzielnicę żydowską, gdzie
usiedliśmy w Synagodze
Remuh, jednej z dwóch
synagog w mieście, które
funkcjonują do chwili obecnej.
Byliśmy w Zamku na Wawelu,
gdzie znajdowała się siedziba
Hansa Franka, nazistowskiego
Generalnego Gubernatora.
 
 Przeszliśmy się po tej części
miasta, która została w trakcie II
wojny światowej
przekształcona w getto
i z której tysiące Żydów
odjeżdżały transportami do
obozów koncentracyjnych.
Dawny budynek administracji

fabryki Oskara Schindlera dziś
jest siedzibą wspaniałego
muzeum poświęconego historii
Krakowa pod okupacją
niemieckich nazistów. Na
terenie byłego obozu
koncentracyjnego
w Płaszowie motyle bielinki
kapustniki krążyły między
gałęziami młodych dębów.
Kilka żydowskich kamieni
nagrobnych, które naziści
wykorzystywali do utwardzania
dróg i budowania
fundamentów obozowych
baraków jako jedyne świadczy
o tym, jakie wydarzenia stały
się udziałem tej spokojnej
zielonej okolicy.
 
Ostatniego dnia odwiedziliśmy
Auschwitz. Spacer po terenie
obydwu obozów odbywaliśmy
przez większość czasu w ciszy
przerywanej jedynie historią
opowiadaną przez naszego
przewodnika. Gdy staliśmy
przed okrytą złą sławą bramą
z napisem „Arbeit Macht Frei”,
kościelny dzwon zabił
dwanaście razy. W ten sposób

wykonywał on swoją codzienną
pracę, jego dźwięk docierał do
nas z pobliskiego miasta, tak
samo, jak miało to miejsce
siedemdziesiąt pięć lat temu,
gdy mężczyźni i kobiety
przechodzili przez bramę, a dla
większości z nich była to droga
tylko w jedną stronę.
 
Nie sposób wyrazić słowami
uczucia, jakie towarzyszy
przejściu przez tereny obozu
śmierci, tego uczucia
fizycznego przytłoczenia coraz
bardziej ciążącą wiedzą o tym,
co się wydarzyło dokładnie
w tym miejscu. Doświadczenia
wizyty w Auschwitz nie da się
również porównać z niczym
innym. Nie jest to po prostu
muzeum ani miejsce
upamiętnienia. To miejsce,
gdzie zabijano ludzi nie
z powodu nienawiści pewnego
człowieka, jak się czasem
sugeruje, ale z powodu
nienawiści, obojętności
i współsprawstwa wielu
przeciętnych jednostek.
 

Rob Thompson

Fotografie w artykule: Rob Thompson



Znam wiele osób, które twierdzą, że nie odwiedziłyby Auschwitz, bo
wizyta ta mogłaby ich przerosnąć. Głęboko szanuję tę opinię. Rozumiem
też, że nie wszyscy czują się komfortowo z racji tego, że Auschwitz stało
się miejscem, które każdy może z łatwością odwiedzić, zrobić zdjęcia,
kupić książki i pocztówki.
 
Ale tego miejsca nie da się porównać z niczym innym, a miliony
odwiedzające Auschwitz co roku kierują się innymi powodami niż ma to
zazwyczaj miejsce w przypadku atrakcji turystycznych. Tak, miałem to
uczucie, że nie wszyscy odwiedzający wykazywali się należytym
szacunkiem do miejsca pamięci. Nie czułem się dobrze, przemykając
między barakami w pośpiechu, nie mając wystarczającej ilości czasu, by
zatrzymać się i naprawdę zdać sobie sprawę z tego, gdzie byłem. Za
zaledwie kilka godzin mogłem opuścić obóz i wrócić do wygodnego
pokoju hotelowego, potem zjeść pyszny posiłek w pięknym mieście i z tą
świadomością także nie czułem się dobrze.
 
Poczułem się jednak również zmotywowany. Podbudował mnie widok
długich kolejek odwiedzających – grup, rodzin, studentów, turystów
indywidualnych. Ponieważ każdy z odwiedzających Auschwitz jest inny,
 



charakteryzuje się innym sposobem postrzegania i odbioru tej trudnej
prawdy.
 
Praca CCJ w zakresie edukacji o Holokauście wynika z przekonania, że
chrześcijanie powinni podejmować wyzwania historii zarówno dla siebie
samych, jak i dla tworzenia najlepszej możliwej przyszłości.
 
Niezbędnym elementem jest w tym dążeniu odwiedzanie miejsc
związanych z Holokaustem, jak również spotkania z ocalonymi. Czujemy
się zaszczyceni, że w przyszłym miesiącu Ewa Schloss, Członek Orderu
Imperium Brytyjskiego, wygłosi przemówienie dla absolwentów naszego
programu Yad Vashem. Ewa Schloss przeżyła Auschwitz, a jej historia to
inspirujące świadectwo siły zaangażowania i empatii.
 
W obecnym czasie, kiedy to antysemityzm osiągnął w Wielkiej Brytanii
rekordowy poziom, a na całym świecie nienawiść podbudowywana jest
przez rozwój ruchów populistycznych i przyzwolenie ze strony polityków,
ci, którzy widzą, słuchają i pamiętają o historii mają również moralny
obowiązek jej przekazywania i nigdy nie mogą o niej zapomnieć.
 
Autor jest kierownikiem programowym Brytyjskiej Rady Chrześcijan i
Żydów



„NANA”      
„NANA” to wyróżniony wieloma nagrodami 

międzypokoleniowy film dokumentalny 
poświęcony ocalałej z Holokaustu Maryli Michalowski-Dyamant

Serena Dykman

W filmie tym jego reżyserka,
dwudziestopięcioletnia Serena
Dykman, przedstawia podróż
śladami historii ocalenia z
Auschwitz swojej babki, a
towarzyszy jej matka Alice.
Dykman bada, w jaki sposób
walka przeciwko nietolerancji,
której Michalowski-Dyamant
poświęciła całe swoje życie,
może być propagowana wśród
młodych pokoleń w oparciu
o bieżące wydarzenia.
 
Maryla Michalowski-Dyamant,
babka Sereny Dykman,
urodziła się w Polsce,
w Będzinie, i przeżyła pobyt
w obozach Ravensbrück,
Malchow, i Auschwitz-
-Birkenau, gdzie zmuszono ją
do występowania w roli

tłumaczki „anioła śmierci”, dr.
Mengele. Michalowski-
-Dyamant poświęciła swoje
powojenne życie na
przedstawianie świadectwa
ocalenia młodym pokoleniom
po to, by okrucieństwa
tamtych czasów nie zostały
zapomniane oraz by nigdy się
nie powtórzyły. Alice i Serena,
córka i wnuczka, odkrywają,
w jaki sposób działalność
Maryli Michalowski-Dyamant
i przekaz, którym chciała się
dzielić, mogą znaleźć swoją
ciągłość w dzisiejszych
czasach, w świecie, gdzie
świadków ocalenia zaczyna
brakować, a nietolerancja,
rasizm i antysemityzm rosną
w siłę.
Bardzo ważne było dla nas

zorganizowanie polskiej
premiery filmu w Muzeum
i Miejscu Pamięci Auschwitz-
-Birkenau. Historia życia mojej
babki rozpoczęła się
w Będzinie, zaledwie 50
kilometrów od miejsca, które
miało zmienić jej życie na
zawsze. Jako że część scen
kręciliśmy w Auschwitz,
naturalną koleją rzeczy było,
by nasz film zaistniał w tej
przestrzeni, ważnej
z osobistego oraz
historycznego punktu
widzenia. Mamy nadzieję, że
dzięki temu dokumentowi oraz
przeniesieniu go na ekran uda
nam się opowiedzieć historię
Maryli oraz jej zawziętą walkę
o pamięć przyszłych pokoleń.

http://vimeo.com/174019353


Do stworzenia filmu zainspirowała mnie kilka lat temu lektura
wspomnień mojej babci. Zdałam sobie wtedy sprawę, że była ona
kimś więcej, niż ocalałą z Holokaustu; kimś więcej, niż polską
Żydówką. Ona tak często wracała do Auschwitz i opowiadała swoją
historię tysiące razy po to, by tamte wydarzenia nigdy nie popadły
w zapomnienie ani nigdy się nie powtórzyły w jakichkolwiek
okolicznościach. Jej działalność oraz nieustanna walka
z nietolerancją nadal pozostają żywe, mimo że od śmierci mojej
babci minęło już 14 lat, dzięki tysiącom ludzi, których poruszyła jej
historia, a teraz dzięki filmowi „NANA”, jej wyjątkowe dzieło może
być kontynuowane.
 
Tomasz Michaldo zorganizował pokaz filmu dla pracowników
Muzeum oraz przewodników grup odwiedzających Auschwitz-
-Birkenau po to, by w swojej pracy mogli oni wykorzystywać
bezpośrednie świadectwo Pani Michalowski-Dyamant. Fakt, że
historia Maryli oraz jej praca będą nadal przekazywane setkom
gości odwiedzających muzeum to dla nas powód wielkiego
szczęścia i wzruszenia. Zarówno ja, jak i Alice Michalowski, córka
Maryli, brałyśmy udział w tym niezwykłym wydarzeniu.
 
Film „NANA” zdobył wiele prestiżowych nagród festiwalowych,
w tym Nagrodę Leona za Najlepszą Produkcję Dokumentalną
podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w St. Louis,
Nagrodę Billa Snydera za Najlepszy Film Dokumentalny podczas
Festiwalu Filmowego w Fargo, Nagrodę za Najlepszą Biografię
podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Palm Beach,
Srebrną Palmę podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego
w Meksyku oraz Nagrodę Human Spirit Mary Lerner podczas
Festiwalu Filmów Dokumentalnych w Chagrin Falls. Jego pokazy
odbyły się w całych Stanach Zjednoczonych, w tym w Muzeum
Dziedzictwa Żydowskiego w Nowym Jorku.
 
Zwiastuny filmu, wiadomości prasowe oraz wszelkie inne
informacje z nim związane dostępne są na stronie www.nanafilm.
com.
 

Kadr z filmu

Serena Dykman

http://vimeo.com/174019353
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