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OD REDAKCJI

2 miliony 100 tysięcy osób z całego świata odwiedziło w 2017 r. tereny
byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady
Auschwitz i Auschwitz II-Birkenau. To o prawie 50 tysięcy więcej niż w
roku 2016, kiedy to po raz pierwszy frekwencja w Miejscu Pamięci
przekroczyła 2 miliony.
 
Ludzie, którzy odwiedzają Miejsca Pamięci i muzea, biorą udział w
projektach edukacyjnych, odwiedzają wystawy, czytają książki,
poświęcają swój czas aby poznawać tragiczną historię II wojny światowej
i wyciągać z niej wnioski – to oni nadają sens naszej pracy zachowania
Pamięci.
 
W styczniowej „Memorii” pokazujemy różne jej oblicza: książkę Rogera
Moorhouse'a, która pokazuje historię Trzeciej Rzeszy poprzez sto
przedmiotów, wystawę poruszających rysunków Józefa Richtera w
Muzeum na Majdanku, wirtualny projekt #WeRemember stworzony
przez Światowy Kongres Żydów, czy sztukę młodej brytyjskiej
dramatopisarki Nathalie Bazan. Polecamy te i inne artykuły.
 
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
 
Wszystkie wydania: memoria.auschwitz.org
 
 
 
 
 

Paweł Sawicki, Redaktor Naczelny



„Zagłada Żydów w KL Auschwitz”
to nowa lekcja internetowa
przygotowana przez
Międzynarodowe Centrum
Edukacji o Auschwitz i Holokauście
autorstwa dr. Piotra Setkiewicza,
kierownika Centrum Badań
Muzeum Auschwitz.
 
Na początku opisano historię
więźniów żydowskich, których
Niemcy osadzili w obozie przed
rozpoczęciem masowej zagłady w
komorach gazowych.
 
Lekcja analizuje następnie
chronologię wydarzeń wiosny
1942 r., kiedy to Auschwitz

1942 r., kiedy to Auschwitz
przekształcał się w ośrodek
natychmiastowej zagłady, opisuje
sytuację żydowskich więźniów
obozu, historię żydowskiego
ruchu oporu w KL Auschwitz, a
także specyfikę rodzinnego obozu
stworzonego w Birkenau dla
Żydów deportowanych z getta
Theresienstadt.
 
Lekcja dostępna jest w językach:
• ANGIELSKI
• FRANCUSKI
• HISZPAŃSKI
• NIEMIECKI
• POLSKI

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

ŁĄCZĄC PAMIĘĆ 
ŚWIATA



Żydówka, jedna z nielicznych włoskich dzieci,
które przetrwały deportację do Auschwitz,
otrzymała tytuł dożywotniego włoskiego
senatora. Prezydent Sergio Mattarella
uhonorował Lilianę Segre za jej wkład w
edukację młodego pokolenia o Holokauście.
 
CZYTAJ WIĘCEJ

Żydowska Komisja Roszczeń Majątkowych
wobec Niemiec (Claims Conference) planuje
sfinansować nowe stanowiska wykładowców
uniwersyteckich zajmujących się edukacją o
Holokauście na kluczowych uczelniach
europejskich. W tej chwili poszukiwane są
uniwersytety zainteresowane partnerstwem.
 
SZCZEGÓŁY
 
 

Studenci ze wszystkich 108 angielskich
uniwersytetów mają odwiedzić Miejsce
Pamięci Auschwitz, aby uczyć się o
Holokauście w ramach finansowanego przez
rząd projektu. Program stworzono z powodu
niepokojów związanych z wysokim poziomem
antysemityzmu wśród studentów.
 
CZYTAJ WIĘCEJ
 
 

Listy zaprezentowane na wystawie Yad Vashem
„Ostatnie listy z Holokaustu: 1943” zostały
wysłane z Ukrainy, Bułgarii, Niemiec, Holandii,
Grecji, Polski, Francji i Rosji. Można było w nich
zawrzeć tylko kilka słów, przede wszystkim
sformułowanie „Jesteśmy zdrowi”.
 
ZOBACZ WYSTAWĘ ONLINE
 

(AP Photo/Luca Bruno)

http://www.youtube.com/watch?v=xNqRJgFEP-A


„COŚ WIĘCEJ NIŻ TYLKO KOLEKCJA
CIEKAWYCH PRZEDMIOTÓW”. NOWA

KSIĄŻKA ROGERA MOORHOUSE'A. 
Sto przedmiotów i sto krótkich esejów składa się na najnowszą książkę brytyjskiego

historyka Rogera Moorhouse'a pt. „The Third Reich in 100 objects. A material history of
Nazi Germany”.

 

Paweł Sawicki



Dokumenty, budynki, militaria,
osobiste przedmioty, czy
symbole ideologii układają się
tutaj w nieco inaczej
opowiedzianą historię
nazistowskich Niemiec. Na
kolejnych stronach przeczytają
Państwo o jednym ze stu
opisanych obiektów, a o samej
książce Paweł Sawicki
rozmawiał z autorem.
 
Pierwsze pytanie nasuwa się
od razu – dlaczego zdecydował
się Pan przedstawić historię
Trzeciej Rzeszy w taki sposób?
Ogrom historii opowiedziany
poprzez szczegóły – czasem
naprawdę drobne szczegóły.
 
W ostatnich latach pojawiła się
cała masa książek
historycznych w języku
angielskim, opartych na
podejściu określanym jako
„100 Rzeczy”, więc w tej
kwestii nie wykazałem się
żadną oryginalnością.
Odkryłem jednak, że byłby to
użyteczny – i raczej
nowatorski – sposób
przeanalizowania historii
Trzeciej Rzeszy. Kluczowy był
oczywiście fakt, że nikt
wcześniej nie podjął się
takiego zadania, ale dla mnie
jasne było, że tego rodzaju
podejście pozwoli mi na
opisanie zagadnień, które
rzadko są w ogóle poruszane, i
to mnie przekonało. Główny
zarys historii Trzeciej Rzeszy
jest oczywiście znany, jednak
wciąż zostaje wiele
nieopisanych aspektów, takich
jak życie codzienne,
propaganda i tym podobne. Im
bardziej znany jest dany temat,
tym bardziej, według mnie,
tego typu podejście do
szczegółów z nim związanych
może spotkać się z
zainteresowaniem i stać

prawdziwie skuteczne.
Ponadto zainteresowało mnie
podejście materialne – od
zawsze fascynowały mnie
artefakty historyczne i jestem
pewien, że nie tylko mnie, ale
rzadko uwzględnia się je lub
wykorzystuje w związku z
poważną historią;
incorporated or used in
conjunction with serious
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ponadto zainteresowało mnie
podejście materialne – od
zawsze fascynowały mnie
artefakty historyczne i jestem
pewien, że nie tylko mnie, ale
rzadko uwzględnia się je lub
wykorzystuje w związku z
poważną historią; są one raczej
pozostawiane do wyłącznego
użytku kolekcjonerów. Według
mnie ta książka łączy
fascynację artefaktami i
poważny osąd historyczny.
 
Co było dla Pana największym
wyzwaniem, gdy pisał Pan o
tak skomplikowanym temacie,
jak historia Trzeciej Rzeszy
przez pryzmat rzeczy?
 
Szczerze mówiąc, tej książki
wcale nie pisało mi się trudno.
Jej styl można określić jako
eseistyczny – opisy
poszczególnych rzeczy
stanowią odrębne eseje – nie
ma więc konieczności narracji
bądź argumentowania od
początku do końca książki. Z
tego punktu widzenia było to
więc względnie proste zadanie.
Zmiana podejścia, którego

wymagała książka, okazała się
dla mnie wyzwalająca.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dla mnie wyzwalająca. Bardzo
wciągnęło mnie na przykład
opisanie historii Geli Raubal –
siostrzenicy Hitlera, która w
1931 r. popełniła samobójstwo,
w oparciu o artefakt (popiersie
wykonane z brązu, które Hitler
zamówił krótko po jej śmierci).
Było to bardziej wciągające niż
pisanie w sposób
konwencjonalny.
Największym wyzwaniem było
tak naprawdę – jak w
przypadku każdej książki –
powiedzieć dość. Główne
zagadnienia, takie jak
Holokaust, wojna, przemoc
polityczna, wzlot i upadek, kult
Hitlera i tym podobne –
musiały oczywiście zostać
przedstawione w odpowiedni
sposób, tak samo wszelkie
kwestie technologiczno-
militarne, były też aspekty, w
których się specjalizuję i które
mnie w szczególności
interesują… Dlatego moja lista
przedmiotów ciągle rosła, aż
się okazało, że muszę ją
zredukować do 100 pozycji.
 
Interesują mnie te przedmioty,

Legitymacja partyjna Adolfa Hitlera z Deutsche Arbeiter-Partei (Niemiecka Partia Robotnicza)



w książce. Czy mógłby Pan podać przykłady
rzeczy, z przedstawienia których zdecydował
się Pan zrezygnować?
 
Było kilka takich przedmiotów. Zostały
pominięte, bo nie zachowały się ich
wystarczająco wyraźne zdjęcia lub nie były one
same w sobie dostępne – tak, jak na przykład
model „Germania”. Inne odrzucone pomysły to
niektóre ze spalonych książek, puszka po
produkcie kawopodobnym, fragment artylerii
przeciwlotniczej… i wiele innych. Może mój
wydawca zdecyduje się na drugi tom?!
 
Jakimi głównymi kryteriami kierował się Pan
przy doborze przedmiotów?
 
Kryteria, jakie sam dla siebie opracowałem,
były proste. Po pierwsze, przedmioty musiały
być namacalne i zachowane – w ten sposób
teoretycznie dostępne dla czytelnika. Wiele z
nich znajduje się oczywiście w prywatnych
zbiorach, chodziło mi jednak o to, żeby nie
korzystać z przedmiotów, które zostały
całkowicie zniszczone, zgubione lub które
zatonęły. Tak uzyskałem namacalność
przedstawionego zbioru.
Muszę dodać, że jest jeden wyjątek – Sztandar
krwi, który po raz ostatni widziano w 1945 r.
Czułem jednak, że waga tego przedmiotu w
narracji nazizmu jako religii politycznej
wymagała uwzględnienia go w książce,
chociażby w formie kartki pocztowej.
Po drugie dana rzecz musiała być nie tylko
interesująca sama w sobie, ale również
powinna prowokować do szerzej zakrojonej
dyskusji – dlatego na przykład radio
Volksempfänger można wykorzystać w celu

zbadania, jak naziści wykorzystywali masową
propagandę.
W ten sposób chciałem stworzyć coś
dostępnego, ale zachowującego wartość
informacyjną.
 
Widzę, że chciał Pan między innymi
przedstawić te aspekty historii, które w
ogólnej narracji są niewystarczająco rozwijane,
czy mam rację?
 
Oczywiście. Tak jak już powiedziałem,
większość głównych kwestii związanych z
Trzecią Rzeszą – wojna, Holokaust, Hitler itp. –
jest raczej powszechnie znanych, ale oprócz
nich pozostaje wiele zagadnień pojmowanych
w nieprawidłowy sposób lub prawie całkowicie
pomijanych, a to podejście daje doskonałą
możliwość położenia nacisku na te mniej znane
informacje.
 
Niektóre historie z życia społecznego
nazistowskich Niemiec, to, co
wykorzystywano, by „sprzedawać” masom
reżim, to przykład tych mniej oczywistych i
symbolicznych zagadnień.
 
Tak. Te informacje mnie osobiście bardzo
fascynują – i analizowałem je w moich
dotychczasowych książkach – dokładniej
mówiąc, życie codzienne Niemców w epoce
Trzeciej Rzeszy. Na przykład jak to możliwe, że
wielu przedstawicieli pokolenia Niemców po
1945 r. mogło przedstawiać swoją najnowszą
historię w pozytywnym świetle. Przyjmuje się –
prawdopodobnie w oparciu o tragiczne
doświadczenia wojenne takich okupowanych
krajów, jak na przykład Polska – że rządy
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nazistów w Niemczech opierały się wyłącznie na
prześladowaniach; były to rządy zbudowane na
strachu i represjach. Jednak w przypadku
Niemiec sytuacja przedstawiała się w odmienny
sposób. Musimy zdawać sobie sprawę, że –
przynajmniej dla Niemców – reżim nazistowski
opierał się bardziej na uwodzeniu niż na
prześladowaniach. To jest jedna z kwestii, które
chciałem przytoczyć w książce – wytłumaczyć, w
jaki sposób przeprowadzano i wdrażano
wspomniane uwodzenie.
 
Czy są w książce historie szczególnie ważne dla
Pana osobiście? Co według Pana może
zaskoczyć czytelników?
 
Było na pewno kilka przedmiotów, które mnie
zaskoczyły. Broszka z Treblinki była
fantastycznym odkryciem, i jest to poruszający
artefakt z miejsca, gdzie dokonywał się
Holokaust, a miejsce to nie jest zbyt dobrze
znane poza granicami Polski. Poza tym nadal
zadziwia mnie fakt, że kapsułka z cyjankiem
Göringa przetrwała wszystkie te lata. Ale
prawdziwym smaczkiem jest według mnie
historia bielizny Rudolfa Hessa. Od dawna
znałem plotkę, że kalesony Hessa
przechowywane były w archiwach Imperialnego
Muzeum Wojny w Londynie, ale kiedy tam
zadzwoniłem, powiedziano mi, że nie mieli
pojęcia, w jaki sposób one się tam znalazły.
Postanowiłem rozwiązać tę zagadkę i z
przyjemnością stwierdzam, że mi się udało. To
bardzo interesująca historia i fascynujący
przedmiot.
 

Książkę można czytać wybierając niektóre
zagadnienia – polityka, militaria, propaganda,
życie społeczne… Dla mnie szczególną wartość
przedstawia fakt, że szeroka perspektywa
historyczna wyłania się ze sposobu
przedstawienia przedmiotów. .
 
Miło słyszeć taką opinię. Z założenia każdy z
opisanych przedmiotów ma być samodzielny
oraz możliwy do odczytania niezależnie od
innych, ale z całości ma wyłaniać się kompletna
narracja Trzeciej Rzeszy. Książkę opatrzyłem
podtytułem „Materialna historia nazistowskich
Niemiec”, a więc od początku miało to być coś
więcej niż zbiór interesujących przedmiotów.
 
Kolejny z Pana projektów dotyczyć będzie
samego początku drugiej wojny światowej.
 
To prawda. Piszę teraz o polskiej kampanii
defensywnej we wrześniu i październiku 1939.
W świecie anglojęzycznym jest to niestety
bardzo zaniedbywany temat, a ja próbuję temu
zaradzić i umieścić polską wojnę defensywną we
właściwym kontekście, uwzględniając
oczywiście także inwazję sowiecką. Mam
nadzieję, że książka ukaże się w Wielkiej Brytanii
w 2019 r. – polskie wydanie może być dostępne
trochę później.
 
The Third Reich in 100 Objects: A Material
History of Nazi Germany
Autor: Roger Moorhouse
Wydawca: Greenhill Books
 
 

ROGER MOORHOUSE (ur. 1968)
Brytyjski historyk Trzeciej Rzeszy,
Polski i II wojny światowej. Pisarz,
wykładowca, recenzent i konsultatn
historyczny.  
 
Twitter: @roger_moorhouse
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POCZTÓWKI HAMPELÓW
Roger Moorhouse

Otto i Elise Hampel mieli być ludźmi
współtworzącymi trzon nazistowskiej
wspólnoty narodowej – Volksgemeinschaft.
Porządni, zwyczajni, pracujący Niemcy. On
pracował na przedmieściach Berlina
Reinickendorf w fabryce Siemensa, a ona
należała do Narodowosocjalistycznej
Wspólnoty Kobiet. Stało się jednak coś, co
wpłynęło na ich lojalność wobec Trzeciej
Rzeszy. Latem 1940 r., podczas inwazji na
Francję, na froncie zginął Kurt, młodszy brat
Elise. Jego śmierć mocno dotknęła bezdzietną
parę, burząc ich spokój ducha. Jesienią zaczęli
aktywnie przeciwstawiać się nazistowskiej
władzy.
 
Nie mieli jednak ani pieniędzy, ani koneksji
politycznych – nie mieli zatem środków na
zrobienie czegoś wstrząsającego. Znaleźli
jednak bardzo prosty sposób działania –
postanowili wykonać własnoręcznie pocztówki
z hasłami antynazistowskimi, które
dystrybuowane byłyby w miejscach
publicznych, takich jak klatki schodowe,
niedaleko ich domu położonego na północnym
przedmieściu Berlina, Wedding. Kartki
wykonane były bardzo topornie, w
chaotycznych tekstach pojawiały się literówki.
Wzywali w nich do obywatelskiego
nieposłuszeństwa, żądali, aby inni Niemcy
„obudzili się”, lub potępiali nazistowski projekt
Pomocy Zimowej za nieuczciwości.
 
Ten przykład z 1941 r. jest typowy. Zaczyna się
od nagłówka "Wolna prasa" tym samym autorzy
chcieli być uważani za kontrapunkt dla
nazistowskiej propagandy. Dalej domagają się
powszechnej walki z reżimem Hitlera (co
zapisano z błędem). Po drugiej stronie naziści są
opisywani jako „wyzyskiwacze”, „hołota” i
„mordercy” popychający naród niemiecki „w
otchłań”. „Precz z nikczemnym reżimem
nazistowskim”, żądali, „precz z hitlerowską
wojną”.

 
Swoją kampanię kontrpropagandy Hampelowie
kontynuowali przez prawie dwa lata. W jej
trakcie stworzyli ponad 200 pocztówek.
Ostatnią próbowali dystrybuować 20
października 1942 na Nöllendorfplatz. Dostrzegł
ich jednak przypadkowy przechodzień, który
wezwał policję. Podczas przesłuchania przez
berlińskie gestapo oboje twierdzili, że protest
przeciwko nazistowskiej władzy ich
uszczęśliwia. To, co stało się potem, tak
szczęśliwe już nie było. 22 stycznia 1943 r.
zostali skazani przez Sąd Ludowy na śmierć za
podkopywanie morale wojska oraz
przygotowywanie zdrady stanu. Wyrok przez
zgilotynowanie został wykonany 8 kwietnia
1943 r.
 
Historia Hampelów pogrążyłaby się w
całkowitym zapomnieniu, gdyby nie to, że ich
losy po wojnie opisał Hans Fallada. Stały się one
częścią powieści zamówionej przez
komunistyczną administrację Berlina, która
miała stać się wielką opowieścią o wojennym
oporze. Hampelowie stali się tam Quangelami,
brat przeistoczył się w syna, ale Fallada
generalnie trzymał się oryginalnej historii.
Książka, która została opublikowana po
angielsku pod tytułem „Sam w Berlinie” była
ostatnią książką tego autora, a po jego śmierci
stała się wielkim bestsellerem.
 
Pozostawiając na boku historię tego
wydawnictwa, to co jest w tym przypadku
najbardziej zdumiewające w tej sprawie jest
zestawienie drobnego przewinienia z
surowością kary. Przypomina nam to, że systemy
totalitarne nie tolerują żadnej opozycji; nie było
możliwości mówienia o swoim niezadowoleniu -
nawet usprawiedliwionym. Wszyscy musieli
maszerować równym krokiem. Pokazuje to też,
że w takich reżimach „opór” zyskuje bardzo
szeroką definicję i obejmuje także tak odważny,
choć zupełnie daremny akt.

Fragment książki "The Third Reich in 100 objects" Rogera Moorhouse'a.
Tłum. Paweł Sawicki 
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ŚWIATOWY KONGRES ŻYDÓW
URUCHAMIA CYFROWĄ 

KAMPANIĘ PAMIĘCI O OFIARACH
HOLOKAUSTU

Światowy Kongres Żydów (WJC), wiodąca międzynarodowa organizacja
zrzeszająca ponad 100 różnych społeczności żydowskich z sześciu

kontynentów, uruchomiła drugą już kampanię pod hasłem #WeRemember,
której celem jest zwalczanie antysemityzmu i wszelkich form i przejawów

nienawiści, ludobójstwa i ksenofobii.
 

Sacha Dratwa, Światowy Kongres Żydów

– Dzisiejszy świat wciąż boryka
się z antysemityzmem,
negowaniem Holokaustu i
nienawiścią wobec innych ludzi.
Musimy pamiętać, ponieważ
wśród nas jest coraz mniej
ocalonych i za jakiś czas nie
pozostanie już nikt. Musimy
pamiętać ze względu na to, że
„nigdy więcej” wciąż się
powtarza – powiedział Prezes
Światowego Kongresu Żydów
Ronald S. Lauder. –
Obowiązkiem młodszych
pokoleń jest teraz krzewienie
wiedzy o okropieństwach, jakie
rodzi nienawiść oraz szerzenie
przesłania, że „nigdy więcej”
musi oznaczać „nigdy więcej”.
 
Poprzez tę inicjatywę WJC
wyciąga rękę do milionów ludzi
na całym świecie, chcąc zachęcić
ich do udziału w prostym, ale
jakże ważnym, projekcie,
którego celem jest inspirowanie
rozmów i zapewnienie, że
kolejne pokolenia będą uczyć
się o Holokauście.

Isaac Mizan został deportowany do Auschwitz z rodzinnego miasta Arta w Grecji kiedy miał 16 lat.
Dotarł do obozu 11 kwietnia 1944 r. razem z rodzicami i trzema siostrami. Przeżył tylko on i jedna z sióstr. 



Światowy Kongres Żydów prosi uczestników o
sfotografowanie siebie trzymających napis „We
Remember” i udostępnianie zdjęć w mediach
społecznościowych z hashtagiem #WeRemember.
 
W tym roku kampania obejmuje ponad 50 krajów i 20
języków. W ciągu zaledwie tygodnia w sieci pojawiły się
tysiące zdjęć z całego świata. Zeszłoroczną kampanię
zobaczyło ponad 250 milionów osób na całym świecie.
Wśród uczestników znalazły się głowy państw, celebryci
i zwykli obywatele z krajów tak odległych jak Kanada,
Chorwacja, Rosja czy Rwanda. Znane postacie, które
wzięły udział w kampanii w 2017 r., to m.in. Premier
Izraela Benjamin Netanyahu oraz Prezydent Rueven
Rivlin, Premier Belgii Charles Michel, Minister
Sprawiedliwości Niemiec Heiko Maas, Senator USA
Chuck Schumer oraz członkowie Kongresu Jerrold
Nadler i Eliot Engel, a także filozof Bernard-Henri Lévy.
W ciągu zaledwie kilku tygodni #WeRemember stał się
wiodącym tematem w Niemczech i innych krajach na
całym świecie.
 
Kampania potrwa do 27 stycznia, kiedy obchodzony jest
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu,
a jej ukoronowaniem będzie projekcja zdjęć wszystkich
uczestników na żywo na terenie Auschwitz-Birkenau w
dniach 24-27 stycznia.
 
Wszystkie zdjęcia #WeRemember dostępne są tutaj.
 
 

Photographs of the exhibition: Paweł Sawicki

Isaac Mizan został deportowany do Auschwitz z rodzinnego miasta Arta w Grecji kiedy miał 16 lat.
Dotarł do obozu 11 kwietnia 1944 r. razem z rodzicami i trzema siostrami. Przeżył tylko on i jedna z sióstr. 

The activity of 
ONEG SHABBAT  

constitutes the main
subject of the exhibition.



W POSZUKIWANIU
 JÓZEFA RICHTERA 

Krzysztof Banach, Państwowe Muzeum na Majdanku

3 listopada 2017 r. Państwowe
Muzeum na Majdanku
otworzyło wystawę „Rysunki
na strzępach życia. Zagłada
Żydów na Lubelszczyźnie w
szkicach Józefa Richtera”.
Prezentowane prace,
pochodzące z lat 1942–1944,
przedstawiają zarejestrowane
przez bezpośredniego świadka
sceny z działalności obozów
pracy w Trawnikach i Lublinie,
obozu koncentracyjnego na
Majdanku czy obozu zagłady w
Sobiborze.
 
Postać Józefa Richtera i jego
rysunki odkryła Miriam Nowicz
z Muzeum Bojowników Getta w
Izraelu. Oprócz podanego
przez nią imienia i nazwiska
niewiele jednak wiadomo o
samym twórcy. Według relacji
Nowicz, która w poszukiwaniu
źródeł dokumentujących
Holokaust podróżowała po

krajach powojennej Europy,
kolekcja prac Richtera została
przez nią odnaleziona podczas
jednej z wizyt w Polsce.
Rysunki dokumentujące
działalność niemieckich
obozów, przeprowadzane
przez Niemców akcje
deportacyjne czy egzekucje
mieszkańców gett miały zostać
przekazane badaczce przez
osobę zamieszkałą w okolicy
Chełma, która przechowała je
do zakończenia wojny. Z
informacji pozostawionych
przez Nowicz w Muzeum
Bojowników Getta
dowiadujemy się, że autor
niezwykłych rysunków
prawdopodobnie dołączył do
oddziałów partyzanckich i
zginął w potyczce.
 
Istnieje wiele hipotez
dotyczących tożsamości
Richtera, jednak zarówno one,

jak i relacja Nowicz nie
znalazły do tej pory
potwierdzenia w znanych
badaczom Holokaustu źródłach
archiwalnych. W celu zdobycia
dodatkowych informacji
dotyczących tajemniczego
rysownika oraz historii jego
szkiców kuratorzy wystawy,
Krzysztof Banach i Lech
Remiszewski, poprzedzili jej
przygotowanie kwerendą w
polskich i zagranicznych
archiwach i muzeach. Mimo że
działania te nie zakończyły się
zgromadzeniem konkretnych
materiałów źródłowych,
pozwoliły na częściową
weryfikację stawianych dotąd
przez historyków hipotez
dotyczących Richtera i jego
prac oraz stały się podstawą do
dalszych badań pracowników
Państwowego Muzeum na
Majdanku.

Wystawa „Rysunki na strzępach życia” w Państwowym
Muzeum na Majdanku



Z treści rysunków Richtera dowiadujemy się, że w czasie okupacji był
zatrudniony jako robotnik kolejowy przy modernizacji linii
Dorohusk – Chełm – Lublin. Być może właśnie dzięki charakterowi
swej pracy mógł swobodnie obserwować miejsca związane z zagładą
Żydów. Wszystkie zilustrowane przez niego sceny wydarzyły się w
miejscach położonych wzdłuż bądź na odnogach wspomnianej linii
kolejowej. Znajomość okolicznej topografii, szczególnie
miejscowości położonych na północnej Chełmszczyźnie może
świadczyć, że pochodził właśnie z tych terenów.
 
Charakter pracy Richtera i miejsca, w których bywał, sugerują, że
mógł należeć do Baudienstu – niemieckiej Służby Budowlanej
przymusowo zatrudniającej Polaków. Robotnicy tej formacji byli
skoszarowani w Chełmie, a po likwidacji przedstawionego na
pracach Richtera obozu zagłady w Sobiborze również na jego terenie
i wykorzystywani między innymi do prac budowlanych przy
naprawie linii kolejowych.
 
Nazwisko Richter przed II wojną światową można było spotkać na
Chełmszczyźnie zarówno wśród Polaków, jak też wśród Żydów czy
osób pochodzenia niemieckiego. Żydzi nie byli jednak powoływani
do Baudienstu, zaś Niemcy i volksdeutsche pełnili w nim zwykle
funkcje kierownicze. W życiu codziennym Richter posługiwał się
językiem polskim, w którym opisywał na odwrociach swoje prace.
Jeśli był Żydem, to najprawdopodobniej posługiwał się fałszywymi
dokumentami, tak zwanymi „aryjskimi papierami”, które umożliwiły
mu uniknięcie tragicznego losu członków społeczności żydowskich z
regionu. Niezależnie od tego, jaka była jego prawdziwa tożsamość i
czym zajmował się w miejscach prezentowanych na swoich szkicach
wydarzeń, jego rysunki cechuje współczucie i zrozumienie dla
tragizmu losu ofiar Zagłady.

Krzysztof Banach, Państwowe Muzeum na Majdanku

Rysunek przedstawiający więźniów
obozu zagłady w Sobiborze.
Podpis: „Żydzi Czekający na pociąg
z Chełma przyprowadzeni z obozu
przez Ukraińca z SS po paczki.
Sobibór 1943”

Rysunek opatrzony
podpisem: „Pociąg z
Holandii. Oni nic nie wiedzą.
Pulmany, komfort, za godzinę
umrą, Uhrusk” 



Datacja gazet i obwieszczeń, na których rysował Richter, pozwala
stwierdzić, że tworzył jeszcze wiosną 1944 r., odwzorowując z pamięci
obserwowane wcześniej sceny z lat 1942 i 1943 r. Każdy szkic
opatrzony jest sygnaturą artysty. Na jednej z prac, ilustrującej
transport do Sobiboru z 1943 r., Richter przedstawił swój portret –
znajduje się w grupce robotników stojących przy torach.
 
Część rysunków to sporządzone naprędce zapisy ulotnych wrażeń
bezpośredniego świadka. Inne powstały w pewnym oddaleniu
czasowym od obserwowanych scen. Nie wiadomo, czy autor był
wykształcony artystycznie. Z jednej strony jego szkice znamionują
pewna prostota i skrótowość, z drugiej – cechuje je dobre opanowanie
warsztatu rysownika. Oprócz walorów artystycznych kolekcja prac
Józefa Richtera ma niezwykłą wartość dokumentacyjną, unaocznia
miejsca i wydarzenia opisywane przez nieliczne ocalałe źródła
historyczne.
 
Opracowana przez Państwowe Muzeum na Majdanku wystawa i
towarzyszący jej album zawierają kompletną kolekcję 18 rysunków
Józefa Richtera pochodzących ze zbiorów Muzeum Bojowników Getta
w Izraelu.
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Wystawa umieszczona została
na 8 wolnostojących panelach i
podzielona na 16 plansz.
Zarówno prace Richtera, jak też
eksponowane kopie
oryginalnych obwieszczeń i
gazet okupacyjnych, na których
rysował Richter, wraz z
relacjami i komentarzem
twórców w języku polskim i
angielskim, zostały oprawione
w lekkie aluminiowe antyramy.
 
Przedstawiony na ekspozycji
układ nie pochodzi od autora.

Prace zostały przez kuratorów
wystawy ułożone tematycznie,
pod kątem narracji o miejscach
związanych z ludobójstwem
Żydów dokonanym przez
niemieckich okupantów na
Lubelszczyźnie.
 
W tym kontekście siłą
prezentowanego zbioru jest
fakt, że ilustruje on większość
elementów tego procesu,
takich jak: gettoizacja, grabież
mienia, praca przymusowa,
masowe egzekucje, transporty

do obozów zagłady.
 
Wystawa „Rysunki na strzępach
życia” dostępna jest dla
zwiedzających wraz z
towarzyszącym jej katalogiem
w budynku Centrum Obsługi
Zwiedzających Państwowego
Muzeum na Majdanku w
Lublinie do marca 2018 r.
 
www.majdanek.eu
Twitter: @MajdanekMuseum
 
 

Zdjęcia w tym artykule pochodzą z Państwowego Muzeum na Majdanku
 



"KANADA"
Likwidacja getta w Krakowie. Aleksandra wraz ze swoją jedyną córką Anyą

przygotowują się do opuszczenia domu, aby dołączyć do innych Żydów. Wtedy
w głowie Anyi pojawia się plan, który na zawsze odmieni ich życie. 

Pomoc żydowskiego chłopaka
o imieniu Nikolai,
pochodzącego z Węgier, daje
początek przyjaźni, a zaufanie i
lojalność są potrzebne jak
nigdy dotąd, aby wyjść cało z
obozu zagłady.

Sztuka zatytułowana
„Kanada”, napisana i
wyreżyserowana przez
Nathalie Bazan, opowiada
historię Nikolai i Anyi, którzy
trafiają do Auschwitz jako
żydowscy więźniowie.

Sztuka będzie wystawiana w
lutym 2018 r. w Old Join Stock
Theatre w Birmingham. O
sztuce rozmawiał z Nathalie
Bazan Paweł Sawicki.
 
 

Paweł Sawicki
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Paweł Sawicki
Historia Auschwitz to trudny temat, również
emocjonalnie. Co zainspirowało Cię – z osobistego
punktu widzenia, młodą pisarkę i młodą kobietę –
do napisania sztuki poświęconej Holokaustowi?
 
Pamiętam, jak uczyłam się o Holokauście jako
młoda dziewczyna. Mogłam mieć dziewięć lat,
kiedy po raz pierwszy trafiłam na książkę
zawierającą makabryczne obrazy z obozów
koncentracyjnych. To był mój pierwszy kontakt z
Holokaustem. Potem uczyliśmy się o tym na
lekcjach historii w szkole, gdzie nie potrafiłam
uzmysłowić sobie, że to wydarzyło się naprawdę (i
nie potrafię do dziś); że to nie jest wymyślona
historyjka, ale prawdziwa historia; że ludzie zrobili
coś takiego innym ludziom. Nie jestem Żydówką
ani Niemką, jestem młodą kobietą, która wierzy w
życzliwość obcych ludzi i pokój na Ziemi. Dokładne
poznanie historycznych i politycznych aspektów
tych wydarzeń, któremu poświęciłam ostatnie kilka
miesięcy, było dla mnie bardzo interesującym
doświadczeniem. Mimo że wierzę, iż w życiu trzeba
doświadczyć wszystkiego, jest ono zbyt krótkie,
abyśmy mogli spróbować każdej rzeczy, dlatego
musimy uczyć się od innych. Jako dziewięciolatka,
nawet jako piętnastolatka, nie byłam w stanie
zrozumieć znaczenia tego wszystkiego, podczas
gdy teraz, jako 27-letnia kobieta, rozumiem już
dużo więcej. Te okropne wydarzenia naprawdę
miały miejsce i za sprawą człowieka doszło do
masowego morderstwa na ogromną skalę, chciałam
więc rozważyć pytania, których nigdy nie było mi
dane zadać. Myślę, że nigdy nie jest za późno na
poznanie historii świata. Uważam ją za coś
ważnego, coś, o czym nie wolno nam zapomnieć.
Napisałam więc sztukę, której głównym celem jest
edukowanie i przypomnienie widzom, że nie wolno
nam zapomnieć o tym, że Holokaust się wydarzył i
nie wolno nam dopuścić do tego nigdy więcej.

Kim są Nikolai i Anya – bohaterowie Twojej
sztuki? Akcja rozpoczyna się jeszcze przed
Auschwitz.
 
Anya jest uosobieniem ducha Żydów, walki
o wolność, determinacji i woli przetrwania
oraz nadziei, której nigdy nie utracono.
Śledzimy jej podróż z krakowskiego getta
do Auschwitz i widzimy młodą kobietę,
która jak wiele innych jej podobnych robi
to, co konieczne, aby przeżyć. Nikolai
stanowi uosobienie niewinności. To młody
chłopak, którego spotkała rozłąka z ojcem i
który staje się zależny od przyjaźni z Anyą,
która pomaga mu zachować nadzieję i
przeżyć.

 
Nie opowiadasz osobistej historii, ale

 wszystko oparte jest na
prawdziwych wydarzeniach. Z
jakich źródeł i historii korzystałaś,
budując swoje postacie??

 
Sztuka jest oparta na prawdziwych
wydarzeniach i inspirowana
opowieściami osób, które przeżyły
Holokaust. Jedną z takich osób jest
Kitty Hart-Moxon, której historia
była dla mnie szczególną inspiracją.
Jej relacja z pobytu w Auschwitz
była dla mnie fascynująca, a
dokument jej autorstwa pt. „Powrót
do Auschwitz”, który znalazłam na
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Nathalie Bazan



na YouTube, w którym szczegółowo wyjaśnia, co widziała, czuła i słyszała, pozwolił
mi zobaczyć to samo, co ona widziała i doświadczyć tego samego. Pamiętam, że
pomyślałam wtedy, że jedyne, co teraz możemy zrobić to wyobrażać sobie, jak to
jest, choć tak naprawdę nikt z nas nie jest w stanie wyobrazić sobie okropności tego
miejsca. Nawet w teatrze nie jest to możliwe. Natomiast to, co mogę zrobić, to
tworzyć teatr, który zmusza publiczność do myślenia, czucia, słyszenia, a w
przypadku wyobraźni, jest to najważniejsze dostępne mi narzędzie.
 
Które ludzkie aspekty doświadczeń z Auschwitz były dla Ciebie najważniejsze?
 
Niezwykle inspirujące były dla mnie doświadczenia żydowskich więźniów, którzy
zdołali przetrwać i zachować ducha pomimo wszelkich przeciwności losu i
nikczemności nazistów i ostatecznie przeciwstawili się zamiarom swoich
oprawców. Nadzieja, która codziennie pomagała tym ludziom znosić okropności,
jakie spotykały ich w Auschwitz, była inspiracją dla moich postaci.
 
Dzisiaj spoglądamy na Auschwitz nie tylko jak na miejsce wydarzeń
historycznych – jednym z ogromnych wyzwań jest dostrzeżenie w tej historii
uniwersalnego morału, który powinien zmusić nas do refleksji. Jaką refleksję
chciałabyś wzbudzić w widzach, którzy przyjdą obejrzeć Twoją sztukę?
 
Chcę, aby moja sztuka pokazała ludziom, że na świecie wciąż mamy do czynienia z
prześladowaniem, nawet jeżeli nie dzieje się to w takim stopniu, jak podczas
Holokaustu. Poglądy antysemickie wciąż istnieją i biorąc pod uwagę ponowne
pojawienie się ruchów skrajnie prawicowych na całym świecie, musimy
zagwarantować, że nie zostaną powtórzone błędy z przeszłości.
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http://www.oldjointstock.co.uk/whats-on/kanada


„TRWAŁE ŚWIADECTWO NASZYCH
BRYTYJSKICH WARTOŚCI”

Imogen Dalziel

W październiku 2017 r. w
Londynie zorganizowano
specjalne wydarzenie, w
trakcie którego ogłoszono
zwycięski zespół projektowy
nowego brytyjskiego pomnika
Holokaustu. Adjaye Associates,
Ron Arad Architects oraz
architekci krajobrazu
Gustafson Porter + Bowman
zostali wybrani spośród 10
finalistów w drodze
konsultacji publicznych oraz
głosami jury Brytyjskiej
Fundacji Upamiętnienia
Holokaustu. Brytyjski architekt
Sir David Adjaye był autorem
projektu Narodowego Muzeum
Historii i Kultury
Afroamerykańskiej
wchodzącego w skład
waszyngtońskiego Instytutu
Smithsona, a w ostatnim
czasie został wybrany jako
finalista w konkursie na

projekt kanadyjskiego
narodowego pomnika
Holokaustu.
 
Adjaye wraz ze swoim
zwycięskim zespołem
wyprzedzili zespoły
prowadzone przez takich
znamienitych artystów i
architektów, jak Rachel
Whiteread (autorka projektu
Miejsca Pamięci Holokaustu
Judenplatz w Wiedniu) oraz
Daniel Libeskind (autor
rozbudowy Berlińskiego
Muzeum Żydowskiego). Jury
wybrało zwycięzców w
oparciu o gotowość
stworzenia „żyjącego miejsca,
a nie tylko pomnika
przeszłości”, a wstępny
projekt zespołu spełniał
wymagania przyciągającego
wizualnie miejsca pamięci
powiązanego ze swoją

lokalizacją i kontekstem.
 
Sadiq Khan, mer Londynu,
pochwalił projekt i
powiedział: – To wyjątkowe i
wciągające miejsce pamięci
powstało z myślą nie tylko o
londyńczykach, ale o całej
Wielkiej Brytanii. Sprawi ono,
że przerażająca historia
Holokaustu nie zostanie
zapomniana, ale będzie
wyraziście przypominała
przyszłym pokoleniom, jak
kruchym tworem jest pokój.
 
Naczelny rabin, Ephraim
Mirvis, stwierdził, że
stworzenie miejsca pamięci i
centrum edukacyjnego sprawi,
że „Brytyjczycy nigdy nie
zapomną, co wydarzyło się w
trakcie Holokaustu.”
 
 

Plany i postęp prac nad nowym brytyjskim Pomnikiem Holokaustu

Projekt: Adjaye Associates & Ron Arad Architects



Ogłoszenie zwycięskiego zespołu projektowego
to najnowszy z istotnych etapów procesu
zapoczątkowanego we wrześniu 2013 r.. W
trakcie charytatywnej kolacji na rzecz
brytyjskiej dobroczynności przedstawiciele
Edukacyjnego Funduszu Holokaustu (HEC) oraz
premier David Cameron ogłosili powołanie
„wielowyznaniowej i wielopartyjnej narodowej
komisji” mającej podjąć decyzję odnośnie
brytyjskiego miejsca pamięci Holokaustu.
Zasięgnięto opinii ocalałych z Holokaustu oraz
ich krewnych; grup wyznaniowych; organizacji
charytatywnych zajmujących się edukacją o
Holokauście; pracowników naukowych oraz
społeczeństwa. 27 stycznia 2015 r., czyli w
Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach
Holokaustu, premier Cameron ogłosił, że nowe
miejsce pamięci Holokaustu oraz centrum
edukacyjne powstaną w stolicy i będą stanowić
„trwałe oświadczenie naszych brytyjskich
wartości”. Lokalizacja nowego miejsca pamięci –
Victoria Tower Gardens obok Parlamentu
została podana do publicznej wiadomości rok
później. Na projekt przeznaczono budżet w
wysokości 50 milionów funtów.  .
 
Etap planowania nie obył się jednak bez
kontrowersji. Niektórzy wyrażali wątpliwości
odnośnie nakładania się tematyki nowego
centrum edukacyjnego z tematyką wystawy o
Holokauście Imperialnego Muzeum Wojny.
Muzeum zostało otwarte w roku 2000. Podjęło

się ono samodzielnej modyfikacji wystawy tak,
aby w ramach swoich galerii połączyć historię
Holokaustu z historią drugiej wojny światowej.
Koniec przedsięwzięcia zaplanowano na rok
2020. Ponadto członkowie parlamentu oraz
pracownicy okolicznych biur wyrazili gotowość
do wyrażenia sprzeciwu w związku z lokalizacją
miejsca pamięci, argumentując swój zamiar tym,
że przedsięwzięcie to „zmieni charakter”
Victoria Tower Gardens i uniemożliwi osobom
pracującym i mieszkającym w okolicy dostęp do
tak cennych terenów zielonych. Sir Peter
Bazalgette, Przewodniczący Brytyjskiej Fundacji
Upamiętnienia Holokaustu, sprzeciwił się tym
roszczeniom, mówiąc, że: „Ma to być narodowe
dobro, narodowe oświadczenie wartości w
miejscu istotnym na skalę narodu. Zrozumiałe
jest, że osoby mieszkające w tej okolicy mają
swoje zdanie na temat planów dodania jakiegoś
elementu do ich przestrzeni, jednak ich zdanie
należy uwzględnić na równi z opiniami tak wielu
innych osób w całym kraju”. Mimo to zmiana
lokalizacji miejsca pamięci i centrum
edukacyjnego wydaje się mało prawdopodobna.
 
Adjaye Associates, Ron Arad Architects i
Gustafson Bowman + Porter rozpoczną teraz
prace nad zaadaptowaniem wstępnego projektu
tak, by odzwierciedlał oczekiwania wyrażone
przez respondentów podczas konsultacji
publicznych. Planowana data otwarcia miejsca
pamięci i centrum edukacyjnego to rok 2021.

Imogen Dalziel

Projekt: Adjaye Associates & Ron Arad Architects

Projekt: Adjaye Associates & Ron Arad Architects



HISTORIE Z WILLESDEN LANE
W 2018 roku przypada 80. rocznica Kindertransport, akcji dzięki której prawie 10 000 w większości

żydowskich dzieci z Europy Środkowej znalazło schronienie w Wielkiej Brytanii jeszcze przed
wybuchem II wojny światowej.

 
Aby upamiętnić to szczególne wydarzenie, organizacja Holocaust Educational Trust ze wsparciem

Association of Jewish Refugees oraz The J Isaacs Charitable Trust, stworzyła wyjątkowy projekt
edukacyjny pod nazwą „Historie z Willesden Lane”, skierowany do szkół w Londynie i okolicach.  

 

Martin Winstone, Holocaust Educational Trust
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W projekcie wezmą udział uczniowie w wieku
od 10 do 13 lat, uczestnicząc w cyklu
innowacyjnych lekcji i wydarzeń skupionych
wokół powieści „The Children of Willesden
Lane”. Książka opowiada prawdziwą historię
Lisy Jury, żydowskiej nastolatki posiadającej
niezwykły talent muzyczny, która przybyła do
Wielkiej Brytanii pierwszym transportem z
Wiednia w grudniu 1938 r. i lata wojny spędziła
w hostelu dla nastoletnich uchodźców
położonym przy Willesden Lane w północnej
części Londynu. Do udziału w projekcie zgłosiły
się już tysiące chętnych. Dla większości z nich
będzie to pierwsza – stosowna do wieku –
styczność z kwestiami dotyczącymi historii
Holokaustu.
 
Szkoły uczestniczące w projekcie mogą liczyć
na bezpłatne egzemplarze książki dla
wszystkich uczniów oraz materiały edukacyjne
stworzone przez organizację, które mają
ułatwić lekturę i analizę powieści, a także
możliwość wysłuchania na żywo, za
pośrednictwem webcastu, relacji z akcji
Kindertransport jednej z osób ocalonych w ten
sposób. Ukoronowaniem projektu będzie
występ Mony Golabek, która jest córką Lisy, w
sztuce opartej na powieści. Następnie
uczniowie przygotują wystawy dotyczące
historii Kindertransport, które będzie można
oglądać w szkołach oraz w lokalnej
społeczności.
 
Poprzez udział w tych aktywnościach,
uczniowie będą mieli okazję zgłębić temat
zmitologizowanego już, ale często również źle
rozumianego, związku Wielkiej Brytanii z
Holokaustem, dowiadując się, skąd pochodziły
dzieci objęte akcją, dlaczego zostały
uchodźcami i jaki był ich los w Wielkiej
Brytanii. Choć akcja Kindertransport może być –
i często bywa – postrzegana jako symbol
brytyjskiej pomocy humanitarnej, która
bazowała na życzliwości tysięcy ludzi, jest to
także opowieść o przesiedleniu, rozłące i – w
wielu przypadkach – stracie. I choć Wielka

Brytania może szczycić się tym, że otworzyła
swe drzwi przed najbardziej bezbronnymi
ofiarami prześladowania nazistów, trzeba
jednak dodać, że w większości przypadków ta
wielkoduszność nie objęła rodziców tych dzieci
ani tysięcy innych osób szukających schronienia
przed nazistami.
 
„Historie z Willesden Lane” nie będą zatem w
sposób bezkrytyczny wysławiać zasług
Brytyjczyków. Projekt ma raczej zachęcić
uczniów do refleksji nad wyzwaniami, z jakimi
musiały zmierzyć się ocalone dzieci,
niejednoznacznymi reakcjami brytyjskich
instytucji i społeczeństwa oraz rolą, jaką
odgrywali sami uchodźcy, zapewniając sobie
wzajemne wsparcie. W ramach dokładnej
analizy historii Kindertransport projekt
podejmie trudne pytania dotyczące kwestii
tożsamości, zachowania i etyki, ułatwiając
młodym ludziom krytyczną analizę historii
swojego kraju, otaczającego ich świata oraz ich
miejsca na tym świecie.
 
 

https://www.het.org.uk/


KONFERENCJA EUROPEJSKIEGO
STOWARZYSZENIA STUDIÓW NAD

HOLOKAUSTEM 2017
Europejskie Stowarzyszenie Studiów nad Holokaustem (EAHS) w dniach

14–16 listopada zorganizowało w Krakowie 
drugą międzynarodową konferencję. 

Imogen Dalziel

Wydarzenie odbyło się dzięki
współpracy z Brytyjskim
Stowarzyszeniem Studiów nad
Holokaustem (BAHS),
Uniwersytetem Pedagogicznym
w Krakowie, Centrum Studiów
nad Holokaustem oraz Katedrą
UNESCO ds. Edukacji o
Holokauście na Uniwersytecie
Jagiellońskim.
 
W trakcie konferencji
zaprezentowano wiele
zagadnień związanych z jej
przewodnim tematem –
„Aktualne badania z zakresu
historii i pamięci o Auschwitz”,
w tym poruszono  następujące
kwestie: upamiętnienie
Auschwitz w Polsce; Auschwitz
w sztuce teatralnej, w
literaturze, filmie i mediach
społecznościowych; historie
świadków; przedmioty i
artefakty z byłego obozu, jak
również badania socjologiczne
nad rolą Auschwitz w edukacji o
Holokauście.
 
Dr Zdzisław Mach (Katedra
UNESCO ds. Edukacji o
Holokauście na Uniwersytecie
Jagiellońskim) oraz Dr Piotr
Setkiewicz (Państwowe
Muzeum Auschwitz-Birkenau)
wygłosili główne wykłady.
 
Dr Mach wprowadził
uczestników w zagadnienie
upamiętnienia Holokaustu w



Imogen Dalziel

upamiętnienia Holokaustu w Polsce, podczas gdy dr Setkiewicz
przedstawił najnowsze badania prowadzone w Centrum Badań
Muzeum. Dzięki licznej reprezentacji Brytyjskiego Stowarzyszenia
Studiów nad Holokaustem możliwe było przeprowadzenie przez
Stowarzyszenie dwóch specjalnych paneli w drugim dniu
konferencji.
 
Dzięki współpracy wielu różnych organizacji i instytucji
konferencja odbywała się w innym miejscu każdego dnia. Jej
otwarcie 14 listopada miało miejsce w pięknym zabytkowym
Collegium Maius wchodzącym w skład Uniwersytetu
Jagiellońskiego, by 15 listopada przenieść się na krakowski
Uniwersytet Pedagogiczny i zakończyć 16 listopada w Żydowskim
Muzeum Galicja. Ponadto niewielka grupa delegatów konferencji
wzięła udział w nieobowiązkowej wizycie studyjnej w
Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w dniu 13 listopada, a
wielu uczestników zdecydowało się odwiedzić wystawę „Twarzą
w twarz. Sztuka w Auschwitz” w Muzeum Narodowym w Krakowie,
którą zdecydowano się przedłużyć ponad pierwotnie zakładany
termin zamknięcia wystawy.
 
Konferencja przyczyniła się do wielu interesujących i
skłaniających do myślenia dyskusji i pytań oraz pokazała, że
szeroko zakrojona działalność badawcza jest wciąż prowadzona w
Auschwitz zarówno w zakresie historii obozu, jak również jego
obecnej funkcji muzeum i miejsca pamięci. Istotny był także
udział w konferencji jako prelegentów wielu doktorantów i
początkujących naukowców, ponieważ pokazał on, że tę ważną
pracę czeka kontynuacja.
 
Europejskie Stowarzyszenie Studiów nad Holokaustem tworzy
rozległą sieć pracowników naukowych, doktorantów, edukatorów
i kuratorów zaangażowanych w studia nad Holokaustem. Więcej
informacji odnośnie członkostwa można zasięgnąć pisząc na adres
mailowy info@eahs.eu.
 
eahs.eu

Uczestnicy na Uniwersytecie Jagiellońskim. EAHS

Dr Piotr Setkiewicz w trakcie swojego
wystąpienia na Uniwersytecie
Pedagogicznym. EAHS



http://73.auschwitz.org
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