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OD REDAKCJI

Dlaczego pamiętamy? Dlaczego uczymy się historii? Dlaczego cały czas
wracamy do tragicznych wydarzeń i świadectw czasów drutów
kolczastych, odbierania człowieczeństwa, krematoriów i komór
gazowych? Odpowiedzi może być wiele. Jedną z nich jest - pamiętamy
po to, aby móc wyciągać wnioski z przeszłości i móc budować lepszy,
bezpieczniejszy świat. Pamiętamy, by wzmacniać w nas samych
odpowiedzialność.
 
W kwietniowym numerze warto zwrócić na tekst poświęcony projektowi
FASPE, w którym studenci medycyny, dziennikarstwa, prawa, ekonomii i
klerycy mierzą się z pytaniami o etykę swoich grup zawodowych w
czasach niemieckiego nazizmu po to, aby zrozumieć moralne wyzwania
stojące przed nimi dziś. Do tematu odpowiedzialności nawiązuje też
projekt Hope not Hate, który próbuje skłonić wielkie księgarnie do nie
sprzedawania publikacji ekstremistycznych, czy negacjonistycznych. O
odpowiedzialności za dzisiejszy świat mówi też inicjatywa Hiszpańska -
przedstawiciele czterech największych religii w Hiszpanii oraz wiele
instytucji obywatelskich podpisało zobowiązanie do ochrony ludzkiej
godności.
 
Oprócz tego piszemy o niezwykłej wystawie historycznych obiektów
odnalezionych na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu
koncentracyjnego Stutthof, nowym portalu poświęconym historii
ludobójstwa Romów i Sinti. Podsumowujemy również konferencję, która
odbyła się na Uniwersytecie Millersville.
 
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: memoria@auschwitz.org
 

Paweł Sawicki, Redaktor Naczelny



Matka Franka Grunwalda napisała
list do jego ojca na chwilę przed
tym, jak 11 lipca 1944 r. wraz z jego
starszym, kalekim bratem i setkami
innych Żydów weszła do komory
gazowej w Auschwitz.
 
Ojciec opowiedział synowi o
istnieniu listu w 1946 r., tuż po
wojnie, ale syn, który miał 11 lat, nie
chciał go czytać. Unikał nawet jego
oglądania
 
Frank Grunwald, który przeżył
niemiecki nazistowski obóz
koncentracyjny,

jest emerytowanym projektantem
przemysłowym mieszkającym na
północny wschód od Indianapolis
przy Geist Reservoir.
 
Ma 85 lat. "Byłem ciekaw listu,"
powiedział, "ale jednocześnie
obawiałem się, jak sądzę, jego
smutku."
 
Dziesięć zdań, zapisanych
ołówkiem na tanim papierze - tak
niezwykły list - znajduje się dziś w
Muzeum Holokaustu w
Waszyngtonie.
 
CZYTAJ WIĘCEJ

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

ŁĄCZĄC PAMIĘĆ 
ŚWIATA



Call for Participants:  EHRI / Rothschild
Foundation Hanadiv Europe Workshop:
Jewish Heritage Records and Digital
Humanities. 4-5 września 2018 r. I
Lokalizacja: King's College Londyn.
 
WIĘCEJ INFORMACJI
 
 
 

Tworzenie Listy Schindlera z 1993 r. Było dla
Stevena Spielberga momentem
traumatycznym. Reżyser zawsze mógł liczyć
na to, że Robin Williams wspomoże go
uśmiechem. Podczas panelu z okazji 25-lecia
filmu na Tribeca Film Festival, laureat Oscara
ciepło wspominał zmarłego komika, z którym
zaprzyjaźnił się podczas tworzenia Hooka,
który powstał dwa lata przez Listą Schindlera.
 
CZYTAJ WIĘCEJ
 
 

Edukacja o Holokauście i ludobójstwie może
pomóc w kształtowaniu społeczeństw,
zapobieganiu masowym okrucieństwom i
odnoszeniu się do współczesnych krzywd i
uprzedzeń. UNESCO opublikowało specjalne
wytyczne dotyczące edukacji o Holokauście i
zapobieganiu ludobójstwu, bazujące na
długoletnia praca Organizacji w dziedzinie
edukacji na temat Holokaustu i ludobójstwa oraz
globalnej edukacji obywatelskiej.
 
CZYTAJ WIĘCEJ

Święte teksty, które wydobyto z ruin
Warszawskiego Getta, pozostają w dużej mierze
w cieniu. Są przechowywane w Żydowskim
Instytucie Historycznym w Warszawie, ale do
dnia dzisiejszego niewiele osób wie o
archiwum Oneg Szabat i Emanuelu
Ringelblumu, niezwykłym człowieku, który je
stworzył. Ten film próbuje to zmienić.
 
WIĘCEJ INFORMACJI
 

http://vimeo.com/130253937


FASPE: ZMIENIAĆ PRZYSZŁOŚĆ DZIĘKI
LEKCJI HOLOKAUSTU

Co sytuacja panująca w Niemczech w latach 1933–45 mogłaby mieć wspólnego z
dniem dzisiejszym?  Czyż Holokaust nie był pojedynczym aktem zła, którego dokonała

grupa okrutnych i zaślepionych szaleńców?
 

W jaki sposób wykwalifikowani eksperci i przedstawiciele różnych zawodów powinni
odnieść się do masowych mordów i ludobójstwa?

 
Jaki powinien być stosunek współczesnej etyki do Adolfa Hitlera?
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Grupa FASPE w Miejscu Pamięci Auschwitz – Fot. Jeffrey Botkin

David Goldman*, FASPE



Odpowiedź na te pytania to
misja programu
stypendialnego FASPE (the
Fellowships at
Auschwitz for the Study of
Professional Ethics)
zaangażowanego
w badania nad etyką
zawodową, który w oparciu o
niezwykłą perspektywę
historyczną umożliwia
studentom kierunków
biznesowych, dziennikarskich,
prawniczych, medycznych oraz
teologicznych począwszy od
studiów magisterskich oraz
absolwentom udział w
intensywnym
kursie badawczym
skoncentrowanym na
współczesnych zagadnieniach,
związanych z etyką w
poszczególnych zawodach.
 
Przed drugą wojną światową
niemieccy eksperci z różnych
dziedzin cieszyli się uznaniem
na całym świecie. W wielu
kwestiach to oni wyznaczali
standardy jakości oraz
demonstrowali
niezależność od państwa i
wpływów politycznych. Później

okazało się, że liderzy i
praktycy wymienionych
zawodów, a często także
instytucje, które
reprezentowali, wykazywali
głębokie zaangażowanie w
tworzenie, wdrażanie i/lub
przeprowadzanie zbrodni
nazistowskich Niemiec.
Prawnicy pisali i wprowadzali
w życie Ustawy norymberskie.
Lekarze opracowywali i
przeprowadzali pierwsze
morderstwa osób
niepełnosprawnych oraz
członków opozycji.
Dziennikarze szerzyli
propagandę. Szefowie
przedsiębiorstw
wykorzystywali niewolniczą
siłę roboczą i zawierali z
reżimem nazistowskim
kontrakty na produkcję broni
niosącej ludobójstwo.
Także pastorzy i księża często
współpracowali z nazistami
oraz akceptowali, a wręcz
promowali, politykę
nazistowską. I, o czym nie
należy zapominać, wszystkie te
działania były dobrowolne,
nie przeprowadzano ich pod
przymusem i groźbą

najwyższej kary.
 
Stypendyści FASPE
przyjeżdżają do Niemiec i
Polski na dwa tygodnie.
Najpierw poznają
sylwetki autorów ludobójstwa:
wykwalifikowanych ekspertów,
którzy przypominali swoich
współczesnych
odpowiedników – zdobyli takie
samo wykształcenie oraz
pełnili identyczne
funkcje w społeczeństwie.
Dlaczego i w jaki sposób to
właśnie oni zmienili się w
narzędzia do
przeprowadzania masowych
morderstw lub osoby
umożliwiające ich dokonanie?
Jak to możliwe, że ich kodeks
moralny załamał się do tego
stopnia bądź został tak łatwo
wypaczony, że doszło do
tak ogromnej katastrofy?
Odpowiedź brzmi: do tego
wszystkiego doprowadzono
stopniowo, dzień po dniu,
decyzja za decyzją, często w
pogoni za ambicjami i
prestiżem, a nie ze względów
ideologicznych.
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Grupa FASPE w Miejscu Pamięci Auschwitz – Fot. Jeffrey Botkin

2014. Medycy i klerycy w  Domu Konferencji Wannsee - Fot. FASPE



Podczas gdy stypendyści zdobywają
świadomość znaczenia wybranych przez siebie
zawodów we współczesnym społeczeństwie,
FASPE odwołuje się do zagadnień etycznych,
którym poszczególni eksperci oraz
reprezentowane przez nich instytucje muszą
stawić czoła, w oparciu o programy nauczania
opracowane przez czołowych naukowców z
takich szkół wyższych, jak: Uniwersytet Virginia
Darden School of Business, Columbia
Journalism School, Uniwersytet Nauk
Stosowanych FH Wien w Wiedniu, Yale Medical
School, Yale Law School oraz Georgetown
University.
 
Oprócz zgłębiania kwestii wyzwań etycznych
stojących przed przedstawicielami
poszczególnych zawodów, program FASPE
odwołuje się także do kilku tematów wspólnych
wszystkim tym profesjom. Są to na przykład
zagadnienia roli, jaką odgrywają ambicje oraz
wpływu presji ekonomicznej na etyczność
zachować; konieczność pogodzenia wielu
różnych zobowiązań oraz
wpływ technologii na kształtowanie etyki
przyszłości.
 
Podejście do etyki i profesjonalizmu, jakie
promuje FASPE, różni się od codziennych
doświadczeń wyniesionych z uczelni bądź z
pracy, zapewniając intensywny i interaktywny
program nauczania wychodzący poza ramy
formalne. Seminaria prowadzone są przez
wyspecjalizowanych naukowców, którzy

angażują Stypendystów w dyskusje i zachęcają
do przyjęcia krytycznej postawy wobec
problemów etycznych, jakim musieli stawić
czoła poszczególni liderzy w przeszłości, ale
które jednocześnie odwołują się do
współczesnej rzeczywistości. Kolejne atuty
programu to możliwość poznania różnorodnych
punktów widzenia wszystkich uczestników,
oddziaływanie odwiedzanych miejsc oraz
bogaty kontekst, jaki został wprowadzony do
programu. Ponadto podczas wyjazdów
przedstawiciele różnych profesji są
łączeni w zespoły. Stypendyści kierunków
biznesowych, dziennikarskich i prawniczych
podróżują wspólnie; to samo tyczy się także
medycyny i teologii. Stypendyści prowadzą
oficjalne i nieoficjalne dyskusje służące
odnajdywaniu podobieństw i różnic między
zasadami i normami etycznymi w
poszczególnych zawodach.  Stypendyści FASPE
spędzają dwa pełne dni  Miejscu Pamięci
Auschwitz-Birkenau. Po terenach obozowych
oprowadzają ich pracownicy Państwowego
Muzeum Auschwitz Birkenau, którzy często
także odwołują się w swojej narracji do
zagadnień związanych z profesjami, które
reprezentują stypendyści.
 
Wizyta w Auschwitz stanowi punkt kulminacyjny
studiów poświęconych autorom ludobójstwa.
Stypendyści na własne oczy doświadczają, jakie
skutki może nieść za sobą 

2015 Dziennikarze podczas spotkania z Ocaloną Inge Deutschkron w Berlinie



porzucenie norm etycznych i etycznego
zachowania. Stypendyści widzą śmiercionośne
maszyny wyprodukowane przez firmę Topf &
Synowie; wchodzą do pomieszczeń, w których
lekarze przeprowadzali na więźniach zabiegi
sterylizacji; doświadczają skutków ustaw
opracowanych w zwyczajnych biurach w
Norymberdze; pojmują, że przekaz medialny
okazał się zawodny oraz zadają pytania o to,
dlaczego duchowni nie przyjęli wspólnego
stanowiska.
 
Celem FASPE nie jest szukanie analogii czy
porównań z Europą kontrolowaną przez
nazistów. Program dąży do pokazania, jak
ważne jest etyczne postępowanie nawet w
odniesieniu do z pozoru błahych kwestii oraz
podkreśla przewodnią rolę, jaką eksperci w
danych dziedzinach muszą odgrywać w swoich
społecznościach. FASPE chce, żeby nasi
eksperci byli w stanie identyfikować problemy
natury etycznej i rozwinęli w sobie taktykę
umożliwiającą stawienie im czoła. Na tej
podstawie FASPE z przedstawicieli
poszczególnych zawodów czyni liderów.
 
Program stypendialny FASPE ma swoją siedzibę
w Nowym Jorku. Funkcjonuje od 2010 roku i
rocznie przyjmuje 60-70 Stypendystów do
udziału w pięciu tworzonych przez siebie
programach. Programy FASPE są
bezwyznaniowe i stawiają sobie za zadanie

przyjęcia jak największej liczby uczestników
wyłonionych ze zgłaszających się z całego
świata. FASPE utrzymuje również długofalowe
kontakty ze swoimi Stypendystami w celu
utrzymania zaangażowania w etyczne
zachowania, których wagę podkreśla się w
trakcie programu oraz by kontynuować dialog
ze Stypendystami na przestrzeni dalszego
rozwoju ich kariery. Uczestnictwo
w stypendium FASPE nie kończy się po
powrocie na uczelnię czy do pracy. Stypendyści
stają się częścią wciąż rozwijającej się sieci
absolwentów, których na chwilę obecną jest
ponad 450, oraz wykazują się wspólnym
zainteresowaniem i zaangażowaniem w
promowanie etycznych postaw
wśród ekspertów z całego świata.
 
FASPE oferuje również inne programy, w tym
szkolenia dla firm odwołujące się do
działalności wykwalifikowanych ekspertów w
czasie Holokaustu oraz w Europie okupowanej
przez Nazistów, które mają na celu podkreślenie
ważnej roli etycznej, jaką wykwalifikowani
eksperci winni
odgrywać w swoim miejscu pracy i wśród
lokalnej społeczności.
 
Więcej informacji 
 
* David Goldman jest założycielem i prezesem
FASPE

2015 Dziennikarze podczas spotkania z Ocaloną Inge Deutschkron w Berlinie

Seminarium studentów biznesu – Fot. Daniel Abel 
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27. MARSZ ŻYWYCH Z
UDZIAŁEM PREZYDENTÓW

POLSKI I IZRAELA

Paweł Sawicki

12 kwietnia na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu
koncentracyjnego i zagłady Auschwitz odbył się 27. Marsz Żywych. Ponad 12

tysięcy osób, przede wszystkim młodych Żydów, ale także ok. 2 tysięcy Polaków,
przeszło spod bramy „Arbeit macht frei” w byłym obozie Auschwitz I na teren

byłego obozu Auschwitz II-Birkenau. Na czele Marszu stanęli Prezydenci Polski i
Izraela - Andrzej Duda oraz Reuven Rivlin.

 
 

Marsze Żywych organizowane
są już od 30 lat. Pierwszy
został zorganizowany w 1988
roku. Tegoroczny Marsz odbył
się w 75 lat po wybuchu
powstania w getcie
warszawskim.
 
Przed oficjalnym rozpoczęciem
Marszu prezydenci Polski i
Izraela odwiedzili salę z Księgą
Imion na wystawie „Szoa” w
bloku 27 - znajduje się tam
ponad 4,2 miliona nazwisk
Żydów zamordowanych w
czasie Holokaustu. Następnie
upamiętnili oni ofiary
niemieckiego nazistowskiego
obozu składając znicze pod
Ścianą Śmierci na dziedzińcu
bloku 11, gdzie esesmani
rozstrzelali ok. 5,5 tysiąca
ludzi, przede wszystkim
Polaków.
 
Po przejściu przez bramę
„Arbeit macht frei” uczestnicy
przeszli z terenu byłego obozu
Auschwitz I do Auschwtz II-
Birkenau. Główna ceremonia
odbyła się przy pomniku
upamiętniającym ofiary obozu
położonym w pobliżu ruin
komór gazowych i

krematoriów II i III. Zapłonęło
tam sześć symbolicznych
zniczy symbolizujących sześć
milionów ofiar Holokaustu.
 
– Spotykamy się w miejscu,
gdzie nazistowscy Niemcy
popełnili największą w
dziejach zbrodnię
ludobójstwa. Nie sposób
zrozumieć, jak mogli dopuścić
się takiego okrucieństwa.
Cierpienie doświadczone tutaj
przez naród żydowski
przekracza możliwości
ludzkiego pojmowania i
ludzkiej wyobraźni. Dlatego
poprzez obecność w tym
miejscu chcemy wyrazić nasze
uczucia i chcemy oddać hołd
pomordowanym – powiedział
Prezydent Andrzej Duda.
 
– Spotykamy się tutaj – Żydzi,
naród ocalonych, i Polacy,
naród także brutalnie
prześladowany przez
hitlerowską III Rzeszę – aby
razem złożyć hołd ofiarom
Holocaustu. Spotykamy się, bo
pamiętamy i chcemy
przekazywać prawdę o tym, co
tutaj się stało, przekazać ją
następnym pokoleniom –

dodał.
 
– Współistnienie naszych
narodów zostało brutalnie
przerwane przez Niemców,
którzy na okupowanym
terytorium Polski wprowadzili
własne nieludzkie prawa.
Zamknęli Żydów w gettach, a
za wszelką udzielaną im
pomoc karali śmiercią. Chcieli
złamać solidarność obywateli
Rzeczypospolitej, odgrodzili
nasze narody murami i drutem
kolczastym. Pomimo tego
wielu Polaków na różne
sposoby nieśli ratunek
Żydom – podkreślił Andrzej
Duda podają przykłady Rady
Pomocy Żydom „Żegota”, a
także osób starającym się
przekazać informacje o
Zagładzie wolnemu światu, m.
in. rotmistrza Witolda
Pileckiego i Jana Karskiego.
 
– Obóz koncentracyjny w
Oświęcimiu utworzono wiosną
1940 roku. Pierwszymi
więźniami byli tu
przedstawiciele polskich elit,
zaangażowani w antyniemiecki
ruch oporu. Wkrótce potem
powstały kolejne obozy, z
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sprawiedliwość nigdy nie
nadejdzie. Nie spodziewamy się
sprawiedliwości w Europie, która
chce zbyt szybko zapomnieć,
wypaczyć, pozbawić się pamięci,
zaprzeczyć, zniszczyć to.
 
Prezydent Izraela podkreślił, że
naród Polski „ledwo dał radę

przeżyć II wojnę światową, w 1939
roku Polska stała się największym
polem śmierci, morderstwa i
zniszczenia w całej Europie.” – Był
to obszar pod okupacją nazistów,
gdzie Polacy byli narodem
uciśnionym, żyjącym w strachu –
zaznaczył. 

Wkrótce potem powstały
kolejne obozy, z największym w
Brzezince, na terenie którego
obecnie jesteśmy. W ten sposób
dawne polsko-żydowskie
miasto Oświęcim zniknęło w
cieniu Auschwitz-Birkenau. A
ziemia Polin – błogosławione
miejsce, dokąd przez stulecia
przybywali Żydzi z innych
krajów, uciekając przed
prześladowaniami – stała się
miejscem Zagłady, zgotowanej
przez Niemców – mówił polski
prezydent.
 
Mówiąc o 30 latach Marszu
Żywych Andrzej Duda
powiedział: – Polskie instytucje
i organizacje społeczne
dokładają wszelkich starań dla
upowszechniania wiedzy o
Holocauście. Od 1988 roku
wspierają też Marsz Żywych, w
którym przez minione już 30 lat
uczestniczyły dziesiątki tysięcy
osób z całego świata. Z okazji
obecnej uroczystości chcę
podziękować organizatorom
Marszu i dyrekcji tutejszego
Muzeum.
 
Prezydent Izraela Reuven Rivlin
mówił: – Stoimy dziś tutaj,
abyśmy z tego miejsca
wiedzieli, że nie ma czegoś
takiego jak sprawiedliwość. W
tym miejscu, gdzie popioły
naszych braci i sióstr oddany
został ziemi,



Przypomniał, że z grona Polaków pochodzi wielu
Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata – mężczyzn i
kobiet, którzy ryzykowali własnym życiem, życiem swoich
najbliższych, którzy ryzykowali pomagając innym. – Oni
również są zapamiętani i będą pamiętani i czczeni. Każdy z
nich z osobna – podkreślił izraelski prezydent.
 
– Nazistowska machina śmierci nie byłaby w stanie
osiągnąć okrutnej misji, gdyby nie otrzymywała pomocy.
To Niemcy, nie Polacy... nie Polacy! zbudowali obozy
śmierci. Ale nasi ludzie ginęli nie tylko w obozach. Byli
zdradzani we Francji, Holandii i Belgii. Byli mordowani
przez Ukraińców, Litwinów i - tak - również przez
Polaków – dodał Reuven Rivlin. – Niemcy nie kupowali
przebaczenia Żydów, tak jak żaden naród nie jest w stanie
poprzez legislatywę zarządzić zapomnienia. Jako, że
żadna legislatywa nie może przykryć krwi, żaden własny
interes nie może przykryć antysemityzmu, rasizmu,
nienawiści do innych ludzi, ani w Austrii, ani we Francji,
ani w Holandii, ani w Belgii, ani przede wszystkim w
Niemczech – podkreślił.
 
– Ci, którzy są gotowi patrzeć odważnie w swą przeszłość,
ci którzy gotowi są stawić czoła antysemityzmowi,
rasizmowi, który nawet dzisiaj podnosi swój łeb, znajdą w
nas sojuszników – zdeterminowanych, prawdziwych
partnerów, którzy będą prowadzić dalej drogę od pamięci
ku przyszłości – powiedział, dodając, że „są dziś z nami
ocalali, których ciała i dusze do dzisiejszego dnia dają
świadectwo tamtej tragedii. Oni przekazują nam
pochodnie pamięci - a my będziemy nieść ją z pokolenia
na pokolenie.”
 
Podczas głównej części Marszu Żywych w imieniu Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego
dyrektor Muzeum Piotr Cywiński wręczył Aharonowi
Tamirowi, dyrektorowi Marszu, nominację do Rady
Muzeum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.
 
Na zakończenie ceremonii wspólnie odmówiono kadisz –
żydowską modlitwę za zmarłych.

sprawiedliwość nigdy nie
nadejdzie. Nie spodziewamy się
sprawiedliwości w Europie, która
chce zbyt szybko zapomnieć,
wypaczyć, pozbawić się pamięci,
zaprzeczyć, zniszczyć to.
 
Prezydent Izraela podkreślił, że
naród Polski „ledwo dał radę

przeżyć II wojnę światową, w 1939
roku Polska stała się największym
polem śmierci, morderstwa i
zniszczenia w całej Europie.” – Był
to obszar pod okupacją nazistów,
gdzie Polacy byli narodem
uciśnionym, żyjącym w strachu –
zaznaczył. 



ODEZWAŁA SIĘ ZIEMIA 
Katarzyna Krawczyk, Ewa Malinowska, Muzeum Stutthof

Muzeum Stutthof w Sztutowie
powstało 12 marca 1962 roku
dzie ki staraniom byłych
wie z'nio'w. Obecnie zajmuje
obszar 20 hektaro'w
powierzchni dawnego obozu,
kto'ry obejmował 120
hektaro'w terenu.
Zdecydowana  cze s'c'
dawnego niemieckiego
nazistowskiego obozu
koncentracyjnego porastaja
lasy nalez a ce do okolicznego
nadles'nictwa. Jesienia  2015
roku, w lesie odnaleziono
pozostałos'ci sko'rzanych
buto'w i pasko'w.
Uporza dkowanie i
archeologiczne prospekcja
terenu o powierzchni ponad
100 hektaro'w stanowiło
niełatwe wyzwanie ze wzgle du
na trudny i rozległy teren
les'ny poza administracja
Muzeum, wysokie koszty
przedsie wzie cia zwia zane z

pracami terenowymi,
konserwacja  i
zabezpieczeniem zabytko'w
oraz wyste puja cy na tym
terenie proceder nielegalnych
eksploracji. W powojennych
realiach okoliczna
społecznos'c' przyczyniła sie
do dewastacji pozostałos'ci po
dawnym niemieckim obozie.
Wyposaz enie wykorzystano
do prywatnych mieszkan',
budynki rozbierano w celu
wto'rnego uz ycia materiało'w.
Dodatkowo po'z'niejsze
zalesienie oraz nagromadzenie
wspo'łczesnych nawarstwien'
w znacznym stopniu utrudniło
poszukiwania. Pomimo tych
czynniko'w w trakcie prac
pozyskano przedmioty
bezpos'rednio zwia zane z
funkcjonowaniem KL Stutthof,
a przede wszystkim zabytki
s'wiadcza ce o człowieku i jego
cierpieniu – obozowe numery,

protezy oraz przedmioty
osobiste. Duz a  grupe
zabytko'w stanowia  ro'wniez
odznaczenia i elementy
munduro'w esesmano'w.
Rozpocze te w grudniu 2015
roku prace realizowano w
ramach kilkuletniego planu
badawczego.
Po dwo'ch sezonach prac
terenowych, wste pnym
opracowaniu materiału
zabytkowego, konserwacji i
oficjalnym przyje ciu zbioru w
formie depozytu,
przygotowana została wystawa
pt. Odezwała sie  ziemia,
realizowana we wspo'łpracy z
Wojewo'dzkim Urze dem
Ochrony Zabytko'w w
Gdan'sku, Muzeum Miasta
Gdyni oraz Fundacja  Bowke.
Ekspozycja prezentowana była
dwukrotnie w Muzeum
Stutthof. Od 23 marca do 30
czerwca 2018 roku

Wystawa zabytko'w pozyskanych w trakcie prac poszukiwawczych na terenie
dawnego niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego Stutthof.

 concentration camp.



Odsłona wystawy Odezwała sie  ziemia w Gdyni, ze wzgle du na
miejsce – Muzeum Miejskie, opowiadaja ce historie  ludzi w
nadmorskiej, portowej przestrzeni, w swoistym locus amoenus ma
zgoła inny charakter niz  jej poprzednie edycje w Muzeum Miejscu
Pamie ci w niegdysiejszym obozie koncentracyjnym Stutthof. Ziemia
przez wiele lat skrywała s'wiadectwa przeszłos'ci, odsłaniaja c w
trakcie prac poszukiwawczych zabytki, kto're, jak my, muzealnicy z
miejsc pamie ci, mo'wimy, „krzycza ”. Symbolicznym eksponatem
wystawy jest zwykła aluminiowa łyz ka wros'nie ta w korzenie
drzewa. Przedmiot codziennego uz ytku, tak zwyczajny, w tym
miejscu zyskał moc pamie ci, jej zanikania, ale takz e przywracania.
Gło'wnym załoz eniem ekspozycji jest przedstawienie zabytko'w
archeologicznych stanowia cych s'wiadectwo terroru. Perspektywa
ta nakres'la charakter wystawy, jako formy sprawozdawczej.
Wspo'łpracuja c z instytucjami kultury o charakterze historycznym,
artystycznym, archeologicznym konieczne jest, ze wzgle du na
ro'z na  percepcje  specyficznego odbiorcy, przygotowanie odbiorcy
do brutalnos'ci narracji, kto'ra muzeom martyrologicznym, ich
pracownikom i odbiorcom prezentowanych tres'ci nie jest obca,
poniewaz  stanowi codzienna  forme  przekazu.
 
Ponad 300 przedmioto'w prezentowanych na wystawie w Gdyni
stanowi niewielka  cze s'c' zbioru archeologicznego pozyskanego w
trakcie prac poszukiwawczych. Przedmioty osobiste, numery
obozowe, fragmenty sko'rzanych buto'w dziecie cych i dorosłych,
drewniane podeszwy buto'w wie z'nio'w, przedmioty wytwarzane
przez wie z'nio'w legalnie i nielegalnie, izolatory, naczynia z kantyny
oraz wyposaz enie z biur SS, stanowia ce namacalne s'wiadectwo
cierpienia, sa  niełatwym tematem dla zwiedzaja cego. Wobec czego
ekspozycja została opatrzona komentarzem w postaci wprowadzenia
w zagadnienia dotycza ce obozu koncentracyjnego, prac
poszukiwawczych, ich specyfiki i problematyki oraz waz nej
wspo'łpracy mie dzy instytucjami, dzie ki kto'rej moz liwa była

Katarzyna Krawczyk, Ewa Malinowska, Muzeum Stutthof

Zdjęcia w tym artykule: Muzeum Stutthof



realizacja badawcza. Kluczowa
cze s'cia  było nadanie „ludzkich
twarzy” prezentowanym przedmiotom.
Postanowilis'my odsuna c' na bok
kwestie pochodzenia, wyznania,
narodowos'ci, orientacji seksualnej,
przyczyn trafienia do obozu.
Skupilis'my sie  na ludziach, ofiarach,
nie przyjmuja c z adnego podziału,
pro'cz podziału w konteks'cie płci i
wieku na kobiety, me z czyzn i dzieci.
 
 Cze s'c' s'wiadcza ca  o oprawcach
przedstawilis'my w formie minimalnej,
załoz eniem było przedstawienie ofiar,
zwłaszcza, z e najwie ksza grupa
znalezisk bezpos'rednio s'wiadczyła o
nich. Dodatkowo w narracji pojawiła sie
cze s'c' mo'wia ca o pierwszych
aresztowaniach w Gdyni, o sa siadach
wspo'łczesnych mieszkan'co'w – gos'ci
Muzeum Miasta Gdyni. Aranz acja
wystawy w odcie tej od ogo'lnego
doste pu sali ekspozycyjnej ma na celu
przygotowanie turysto'w do prezentacji
trudnego tematu. Zaciemnienie
pomieszczenia, zabytki wydobywaja ce
sie  z mroku skłaniaja  do refleksji i

wyciszenia, jest to metaforyczne
przejs'cie z rozs'wietlonego z ycia
doczesnego do s'wiadectw przeszłos'ci.
 
Dla pełniejszego zrozumienia
zagadnien' zwia zanych z pracami
poszukiwawczymi, historia  dawnego
niemieckiego nazistowskiego obozu
koncentracyjnego Stutthof, gdynian w
KL Stutthof, przygotowany został
program wykłado'w prezentowanych w
ramach z ycia wystawy. Prelekcje
przygotowane przez pracowniko'w
Muzeum Stutthof w Sztutowie i
Muzeum Miasta Gdyni maja  charakter
otwarty, prezentowane be da  w
Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy
Czarnego 1, 81-374 Gdynia.
Wspo'łpraca pomie dzy Muzeum
Stutthof i Muzeum Miasta Gdyni
pokazała, z e z pozoru dwie ro'z ne
instytucje poła czyła historia i misja
ochrony dziedzictwa kulturowego.
 
Ekspozycja be dzie prezentowana w
Muzeum Miasta Gdyni do 30 czerwca
2018 r.



Program prelekcji:
 
12 kwietnia 2018, godz. 18.00, Piotr Tarnowski, Archeologiczne prace poszukiwawcze w miejscu
pamie ci, etyka, potrzeba, zagroz enia
 
17 maja 2018, godz. 18.00, Aleksander Kwapin'ski, Mirosław Piskorski, Prace poszukiwawcze na
terenie dawnego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Stutthof, sezony
badawcze 2016-2018
 
24 maja 2018, godz. 18.00, dr Łukasz Jasin'ski, Sprawiedliwos'c' – amnestia – amnezja. S'ciganie
zbrodniarzy wojennych w Polsce i RFN
 
7 czerwca 2018 r, godz. 18.00, Elz bieta Grot, Gdynianie w obozie Stutthof
14 czerwca 2018 r, godz. 18.00, Elz bieta Grot, Podobo'z KL Stutthof w Gdyni
 
21 czerwca 2018 r, godz. 18.00, Agnieszka Kłys, Nieletni wie z'niowie obozu Stutthof
 
 



NOWY PORTAL INTERNETOWY O
LUDOBÓJSTWIE SINTI I ROMÓW

Irene Wachtel

Odwiedzając stronę
www.sintiundroma.org/en 
uzyskujemy dostęp do wielu
nagrań wideo,
wywiadów, zdjęć i
dokumentów odnoszących się
do ludobójstwa dokonanego na
tej mniejszości narodowej.
Ponadto strona ta
dokumentuje historię
ocalałych w
powojennych Niemczech,
osiągnięcia ruchu praw
obywatelskich oraz sytuację
związaną z przestrzeganiem
praw człowieka w Europie po
1989 roku.
– Celowo zdecydowaliśmy się
na wykorzystanie platformy
internetowej jako
współczesnego sposobu
przekazywania informacji na
ten wciąż niezwykle ważny
temat: Bezprecedensowe
nazistowskie ludobójstwo

dokonane na Romach i Sinti
wiąże się ze stuletnią wspólną
historią mniejszości
narodowej oraz grupy
dominującej. Do
ludobójstwa przyczyniły się
nastroje anty-romskie głęboko
zakorzenione w europejskiej
historii – mówi Romani Rose,
Przewodniczący Centralnej
Rady Niemieckich Sinti i
Romów.
 
Poprzez swoją nową stronę
internetową Centrum
Dokumentacji i Kultury
Niemieckich Sinti i Romów
zamierza walczyć z
uprzedzeniami i
wrogością oraz dokumentować
ludobójstwo Sinti i Romów:
począwszy od ostracyzmu i
pozbawiania mniejszości
narodowej praw
obywatelskich w Rzeszy

Niemieckiej po
systematyczną eksterminację
w okupowanej Europie.
Nieludzka perspektywa
oprawców zostaje
przeciwstawiona świadectwom
ofiar.  Historyczne zdjęcia
rodzinne Sinti i Romów dają
możliwość przyjrzenia się
codziennemu życiu tych ludzi i
pozwalają im zaistnieć w
świadomości jako
indywidualnym jednostkom.
Taki sposób dokumentowania
ukazuje indywidualność i
osobowość oraz stanowi ważną
przeciwwagę dla „stereotypów
o Cyganach”, które wciąż
pozostają żywe. Takie
podejście ilustruje zniszczone
życie i los wielu ludzi, a nie
tylko abstrakcyjne dokumenty
służące biurokratycznie
zorganizowanej eksterminacji.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Romów 8 kwietnia 2018 roku Centrum
Dokumentacji i Kultury Niemieckich Sinti i Romów uruchomiło swoją nową
stronę internetową zatytułowaną Diagnoza Rasowa: Cygan. Nazistowskie

ludobójstwo Sinti i Romów oraz długa walka o jego uznanie.

www.sintiundroma.org/en



Irene Wachtel

www.sintiundroma.org/en



Kolejny temat to losy ocalałych w powojennych Niemczech. Dopiero bardzo
późno osoby te zostały uznane za ofiary reżimu nazistowskiego. Ruch praw
obywatelskich niemieckich Sinti i Romów przyczynił się do tego, że
ideologiczne i osobiste historie życia rozpoczęte za czasów Trzeciej Rzeszy
stały się częścią społecznej debaty.
 
Wystawę kończy sekcja poświęcona sytuacji związanej z przestrzeganiem praw
człowieka mniejszości narodowej Sinti i Romów w Europie po 1989 roku.
 
Romani Rose podkreślił, że po dziś dzień Sinti i Roma w swoim codziennym
życiu odczuwają skutki anty-romskiego nastawienia. – Platforma ta ma na celu
przede wszystkim sprzeciw wobec tła aktualnych wydarzeń. W wielu krajach
europejskich doświadczamy obecnie powrotu do nacjonalizmu, populizmu i
ruchów antydemokratycznych, które wydawało się, że dawno już przeszły do
historii. Tego rodzaju ruchy opierają się na wykorzystywaniu społecznego
niepokoju do osiągnięcia swoich celów, a więc w szczególności podsycają
negatywny stosunek do Sinti i Romów oraz innych mniejszości narodowych.
Jestem przekonany, że z rasistowskimi stereotypami myślowymi, które już
zdążyły zaistnieć w centrum społeczeństwa, jesteśmy w stanie skutecznie
walczyć wyłącznie poprzez szeroko zakrojone nagłaśnianie tej kwestii.



Strona www.sintiundroma.org/
en stanowi nowoczesne
narzędzie dla edukatorów i
nauczycieli mające na celu
zwiększanie świadomość
młodych ludzi w zakresie
ludobójstwa Sinti i Romów
poprzez na przykład swój
rozdział poświęcony nauczaniu.
 
Intuicyjne menu sprawia, że

strona jest także dostosowana
do prowadzenia
samodzielnych badań i do
zgłębiania tego tematu. Strona
opiera się na treści mobilnej
wystawy Diagnoza Rasowa:
Cygan. Nazistowskie
ludobójstwo Sinti i Romów oraz
długa walka o jego uznanie
sfinansowanej przez Niemiecką
Federalną Fundację

Kultury i ukończonej w 2017
roku. Wersję on-line
wzbogacono jednak o liczne
nagrania wideo, zdjęcia i
dokumenty, które z powodu
ograniczonego miejsca nie
mogą wchodzić
w skład wystawy mobilnej.



HISZPANIA JEDNOCZY SIĘ W PAMIĘCI 
O HOLOKAUŚCIE I W WALCE Z

DYSKRYMINACJĄ RASOWĄ
Przedstawiciele czterech największych religii w Hiszpanii oraz wielu instytucji
obywatelskich podpisali zobowiązanie do ochrony godności ludzkiej podczas

Międzynarodowego Dnia Zwalczania Dyskryminacji Rasowej oraz upamiętnili 70.
rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

 

Iciar Palacios

przyczyniło się do powstania
tego okrutnego miejsca,
przetrwało i po dziś dzień
przejawia się na nowe
niebezpieczne sposoby.
Właśnie do tej nietolerancji
odwołuje się Pakt o
Współistnieniu, zrzeszający
różne stowarzyszenia,
uczelnie, organizacje i
wyznania w Hiszpanii. Został
on podpisany 21 marca
podczas wizyty na wystawie
Auschwitz: Nie tak dawno. Nie
tak daleko w Centrum

Arte Canal w Madrycie.
 
Zawarcie Paktu to
bezprecedensowe wydarzenie.
Nigdy przedtem nie doszło w
Hiszpanii do spotkania
przedstawicieli katolicyzmu,
islamu, judaizmu i
ewangelicyzmu mającego
na celu podpisanie tego typu
porozumienia i złożenie
deklaracji o zaangażowaniu we
wzajemne porozumienie i
współpracę.

Uroczystość miała miejsce w
ramach wystawy Auschwitz: Nie
tak dawno. Nie tak daleko,
stworzonej przez Miejsce
Pamięci i Muzeum Auschwitz,
aktualnie prezentowanej w
Centrum Wystawowym Arte
Canal w Madrycie.
Rankiem 27 stycznia 1945 roku
oddziały sowieckiej Armii
Czerwonej weszły do
Auschwitz. Ich zdumiałym
oczom ukazał się
najokrutniejszy wyraz
nienawiści w
najnowszej historii ludzkości.
Mimo że Niemcy włożyli wiele
wysiłku w zamaskowanie
dokonanych zbrodni, a piece
krematoryjne nie były w użyciu
od dziesięciu dni, ciężki swąd
mordu dokonanego na
około 1 100 000 ludzi unosił
się w powietrzu. Ślady
utraconego życia setek tysięcy
ofiar
pokrywały ziemię, a zaledwie
7 000 ocalałych –
wynędzniałych mężczyzn,
kobiet i dzieci,
których jestestwo sprowadzono
do skóry i kości, z niepokojem
oczekiwało wyzwolenia.
Wyzwolenie obozu przyniosło
kres największej fabryce
śmierci nazistowskich Niemiec,
a Europa i reszta świata powoli
odzyskiwały grunt pod nogami.
Jednak ziarno nienawiści,
rasizmu i dyskryminacji, które



Iciar Palacios

Przedstawiciele stowarzyszeń, uczelni, organizacji pozarządowych oraz
innych organizacji społeczeństwa obywatelskiego również wzięli
udział w ceremonii. Obecne były także inne organy tworzące Pakt o
Współistnieniu, w tym Rada Ofiar Przestępstw Nienawiści i
Dyskryminacji. Wydarzenie to stanowiło okazję do spotkania grup
społecznych, które kiedyś pozostawały w opozycji po to, by
przypomnieć nam o tym, że obowiązkiem nas wszystkich jest pokojowe
współistnienie oraz by stawić czoła przekazom promującym nienawiść
i konflikty między ludźmi.
 
Pod hasłem „Skończ z nienawiścią, chroń współistnienie” podpisany
manifest zakłada, że tylko różnorodne i spójne społeczeństwo będzie
w stanie zapobiec takiemu okrucieństwu jak to, które dokonało się w
Auschwitz, a wszystko to, co tam się wydarzyło, stanowi dobitne
ostrzeżenie w odniesieniu do „różnych form powszechnej nietolerancji
i atakowania godności”, które pozostają stałym elementem
współczesnego świata. Uroczystość stanowiła potwierdzenie przez
strony podpisujące porozumienie, że będą one współpracować w celu
promowania różnorodności w społeczeństwie, którego
członkowie współżyją we wzajemnym szacunku oraz rozwijania
wspólnych strategii działania w celu napiętnowania nienawiści i
promowania włączającego podejścia do wszelakich mniejszości.
 
Podczas odczytywania fragment manifestu wewnątrz baraków obozu
Auschwitz III-Monowitz przedstawianych na wystawie, wszyscy obecni
zostali zaproszeni, by „razem odwiedzić pamięć o Holokauście i
niemieckim ludobójstwie, która przypomina nam o otchłani mroku, w
której możemy się zatracić, gdy wszelkie zasady moralne bądź
etyczne są porzucane, a dyskryminacja przeobraża się w irracjonalną
nienawiść w stosunku do tych, którzy są »inni«”. W tych samych
okolicznościach ocalały z Holokaustu Noah Klieger (Strasburg, 1926)
przedstawił niedawno swoje doświadczenia z Holokaustu i pytał,
wobec zgromadzonej publiczności i łamiącym się głosem, co było
powodem takiej nienawiści. Były to te same drewniane ściany, do
których 250 000 osób z Hiszpanii przyjechało, by przypomnieć
sobie o horrorze z przeszłości i oddać hołd milionom ofiar Holokaustu,
zachowując żywą pamięć o nich i ich spuściźnie.
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PROGRAM ONEG SZABAT
 

Jolanta Hercog, Krzysztof A. Rozen

Grupa Oneg Szabat zachowała
pamięć o Żydach zniewolonych
w warszawskim getcie i ich
śmierci w obozach zagłady.
Podjęła walkę z Niemcami
intelektualnym oporem i pracą.
Stworzone przez nią Archiwum
Ringelbluma (Podziemne
Archiwum Getta Warszawy)
jest najważniejszym
świadectwem Holokaustu.
Żydowski Instytut Historyczny
wspólnie ze Stowarzyszeniem
Żydowski Instytut Historyczny
w Polsce, by kontynuować
misję współpracowników
Ringelbluma – ocalać pamięć o
polskich Żydach, powołał
PROGRAM ONEG SZABAT. Jako
jego koordynatorzy chcemy, by
wiedza o Archiwum Getta i
jego twórcach stała się
powszechna. Archiwum
Ringelbluma należy do
„Pamięci świata”, a grupa Oneg
Szabat została uhonorowana za
etyczne przywództwo.
 
Pamięć świata
W 1999 roku na listę UNESCO
“Pamięć świata” jako pierwsze
z Polski zostały wpisane tylko
trzy dokumenty: autograf
Mikołaja Kopernika, rękopisy
Fryderyka Chopina i Archiwum
Ringelbluma.
Polski Komitet ds. UNESCO w
uzasadnieniu wyboru wskazał:
“Podziemne archiwum getta
warszawskiego jest zbiorem
unikalnym zarówno dlatego, że
dotyczy największego getta
utworzonego przez nazistów

(znajdują się w nim także
materiały dotyczące losów
społeczności żydowskiej na
różnych innych obszarach
okupacji hitlerowskiej), jak też
ze względu na okoliczności
jego powstania. Zostało
stworzone przez zespół
działający w konspiracji,
którego prawie wszyscy
twórcy wraz z założycielem,
historykiem Emanuelem
Ringelblumem, zginęli jako
ofiary Zagłady.”
 
Jeśli spojrzymy na ten wybór
pod kątem ogólnej wiedzy o
wybranych przez UNESCO
dokumentach, pierwszą myślą
jest zdziwienie: dzieła
Kopernika i Chopina poznał
świat, o historii Archiwum
Ringelbluma słyszało tak
niewiele osób. Drugą jest
wezwanie do działania -
Archiwum Getta powstało dla
„przyszłych pokoleń”, a ludzie
którzy je tworzyli i ocalili,
wierzyli, że ten skarb
zaalarmuje świat o tym, co się
stało w XX wieku.
 
Wszyscy dobrze rozumieli
doniosłość wykonywanej pracy.
Rozumieli jak ważne jest, żeby
dla przyszłych pokoleń pozostał
ślad po tragedii Żydów
polskich – pisał Ringelblum o
współpracownikach.
 
Dziewiętnastoletni Dawid
Graber, ukrywając w piwnicy
getta pudła wypełnione

dokumentami, zapisał w
Testamencie:
 
To czego nie mogliśmy
wykrzyczeć przed światem,
zakopaliśmy w ziemi.
Nie chcę podziękowań.
Nie dlatego oddawałem moje
życie, moją energię.
Chciałbym dożyć momentu,
kiedy będzie można wykopać
ten wielki skarb i wykrzyczeć
prawdę. Niech świat się dowie,
niech się cieszą ci, którzy nie
musieli przez to przechodzić.
 
Dawid zginął następnego dnia,
3 sierpnia 1942 roku.  Jego
kolega i towarzysz do innej
skrzynki włożył słowa: Nie
znam swego losu. Nie wiem, czy
będę mógł wam opowiedzieć o
tym, co stało się dalej.
Pamiętajcie nazywam się
Nachum Grzywacz.
 
Powołaliśmy PROGRAM ONEG
SZABAT, by pamiętać.
Archiwum ocalało. Przetrwało
ogień wypalanego miasta, nie
poddało się wodzie, która
dostała się do skrzynek.
Zostało odnalezione i
wydobyte z morza gruzów
Warszawy.
Od siedemdziesięciu lat
pracownicy Żydowskiego
Instytutu Historycznego
pochylają się nad
dokumentami pozostawionymi
przez grupę Oneg Szabat.
Zabezpieczają je przed
zniszczeniem, opracowują i

Grupa Oneg Szabat zachowała pamięć o Żydach zniewolonych w warszawskim
getcie i ich śmierci w obozach zagłady. Podjęła walkę z Niemcami

intelektualnym oporem i pracą. Stworzone przez nią Archiwum Ringelbluma
(Podziemne Archiwum Getta Warszawy) jest najważniejszym świadectwem

Holokaustu. 
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zawierającą najważniejsze
pojęcia związane z gettem
warszawskim i topografią jego
ulic. W listopadzie 2017 roku
otworzyliśmy wystawę stałą
„Czego nie mogliśmy
wykrzyczeć światu”, która

udostępniła zwiedzającym
dokumenty Archiwum oraz
upamiętniła członków grupy
Oneg Szabat. Kuratorem
wystawy jest prof. Paweł
Śpiewak. Towarzyszy jej książka
„Listy do Oneg Szabat”.

zniszczeniem, opracowują i
udostępniają badaczom.
 
W zeszłym roku zespół
kilkudziesięciu tłumaczy i
edytorów, historyków,
socjologów i językoznawców
pod redakcją naukową prof.
Tadeusza Epszteina zakończył
wieloletnią pracę nad
wydaniem
trzydziestosiedmiotomowej
pełnej edycji Archiwum
Ringelbluma.
Rozpoczęliśmy prace nad jej
tłumaczeniem na język
angielski. Wydaliśmy pierwszy
tom: Warsaw Ghetto. Everyday
Life pod redakcją dr Katarzyny
Person. Przetłumaczenie
pełnej edycji Archiwum
Ringelbluma oraz
opublikowanie tłumaczeń
online to wielkie zadanie,
rozpisane na wiele lat. W tym
roku chcielibyśmy wydać
kolejne dwa tomy.
 
Pracownicy działu digitalizacji
ŻIH zeskanowali i opublikowali
dokumenty Archiwum Getta na
portalu Delet. Dziś każdy z nas
ma do nich dostęp.
W przyszłości powiążemy
polskie i angielskie
opracowania z kopiami
cyfrowymi oryginalnych
dokumentów. W oparciu o ich
zawartość zespół badaczy ŻIH
pod kierunkiem prof. Andrzeja
Żbikowskiego opracuje
wirtualną Encyklopedię Getta
pojęcia związane z gettem



Dziś pracujemy nad katalogiem do wystawy.
Przygotowujemy program edukacyjny skierowany do
polskich i zagranicznych uczniów i studentów. W marcu
przeprowadziliśmy pilotaż projektu Ambasadorzy Oneg
Szabat – zaprosiliśmy grupę studentów Penn Hillel z
Filadelfii, którzy uczestnicząc w warsztatach i
spotkaniach z edukatorami poznali historię powstania i
zawartość Archiwum Getta. Zadaniem Ambasadorów jest
teraz upowszechnianie wiedzy o Oneg Szabat na
macierzystych uczelniach.
Chcemy zorganizować wystawą podróżującą, która
opowie o grupie Oneg Szabat i zawartości Archiwum w
wybranych muzeach na świecie.
 
Etyczne przywództwo
W marcu tego roku Emanuel Ringelblum i grupa Oneg
Szabat zostali pośmiertnie uhonorowani nagrodą 2018
Awards for Ethical Leadership przyznaną przez
organizację Fellowships at Auschwitz for the Study of
Professional Ethics (FASPE) z Nowego Jorku. Twórcy
Podziemnego Archiwum Getta Warszawy zostali
wyróżnieni za „odwagę i zdolność przewidywania. To
działający etycznie dokumentaliści ówczesnych czasów,
ryzykujący życie, aby dostarczać raporty będące
dokładnym i niezbitym dowodem katastrofalnych
wydarzeń ich epoki”.
 
Upowszechniając wiedzę o Archiwum Ringelbluma
chcemy opowiadać o etycznym przywództwie członków
grupy Oneg Szabat - współpracy, sprzeciwie, odwadze i
zaufaniu potrzebnym do działania i pracy w najgłębszej
konspiracji.
 
Archiwum Ringelbluma to wielkie dzieło wielu osób, na
które składa się m.in. prawie 800 relacji, 88 utworów
literackich, 120 opracowań naukowych, ponad 350
teczek dokumentów urzędowych i 55 tytułów prasy
podziemnej wydawanej w getcie. Zebrane liczy ponad
35 tysięcy stron.
 
Wiemy, że pojedynczy krzyk jest czasem najgłośniejszy,
dlatego chcemy wydać wybrane dokumenty, tak by
mogli je poznać czytelnicy na całym świecie.
 



Miało to miejsce po tym, jak na stronach tych 
księgarń znaleziono ekstremistyczne pozycje
dostępne na sprzedaż. Wśród nich znajduje się
antysemicki falsyfikat Protokołów mędrców
Syjonu, późna twórczość Colina Jordana w nurcie
narodowego socjalizmu; Dzienniki Turnera,
powieść traktująca o wojnie rasowej autorstwa
neonazisty Williama Pierce’a, jak również wiele
książek o negacji Holokaustu, takich jak Did Six
Million Really Die? The Truth at Last oraz Curated
Lies: The Auschwitz Museum's
Misrepresentations, Distortions and Deceptions
Na wspomnianych stronach internetowych można
także zakupić inne pozycje napisane przez
takich sławnych autorów negujących Holokaust,
jak między innymi David Irving, Germar
Rudolf i Nick Kollerstrom. Dr Joe Mulhall, starszy
badacz organizacji HOPE Not Hate, opowiedział
Imogen Dalziel o kampanii oraz o tym, co
przyniosła.
 
Co przyczyniło się do rozpoczęcia kampanii
przeciwko księgarniom Foyles,
Waterstones, Amazon i WHSmith w związku ze
sprzedażą wspomnianych pozycji?
 
Motywacja do rozpoczęcia kampanii pojawiła się
w trakcie przeprowadzania badań nad
przedstawicielami nurtu negacji Holokaustu w
Wielkiej Brytanii. Przyglądaliśmy się wtedy
postaci Nicka Kollerstroma, autora pozycji
Breaking the Spell: The Holocaust: Myth and
Reality, który miał wygłosić przemówienie w
Londynie. Podczas przeprowadzania badań
zauważyliśmy, że książka ta była dostępna w
księgarni Waterstones i w ten sposób zaczęliśmy
bliżej przyglądać się pozycjom oferowanym przez
wiodące księgarnie. Ku naszemu przerażeniu, na
stronach Waterstones, Foyles, WHSmith i

PRZECIWKO  EKSTREMISTYCZNYM
KSIĄŻKOM W NAJWIĘKSZYCH
BRYTYJSKICH KSIĘGARNIACH

W marcu 2018 roku brytyjska antyfaszystowska organizacja HOPE Not Hate 
rozpoczęła kampanię skierowaną przeciwko czterem z wiodących
brytyjskich księgarni – Foyles, Waterstones, Amazon i WHSmith.

Imogen Dalziel



Amazon reklamowane były niektóre z najbardziej antysemickich tekstów w
historii opublikowanych po angielsku wraz z wieloma książkami
traktującymi o negacji Holokaustu.
 
Czy można się w jakikolwiek sposób dowiedzieć, jak długo książki te były
dostępne na stronach internetowych księgarń?
 
Nie, nie wiemy jak długo były one dostępne na poszczególnych stronach.
Niektóre z książek, tak jak w przypadku strony internetowej księgarni
Waterstones, były zamieszczone w kategorii „teorie konspiracyjne” lub
„oszustwa i mistyfikacje”.
 
Czy sprzedaż tych książek byłaby dopuszczalna, gdyby zostały one jasno
oznaczone w ten sposób na wszystkich czterech stronach internetowych?
 
Nie wydaje mi się to możliwe. Jako przedstawiciele organizacji HOPE Not
Hate czuliśmy, że naganne z moralnego punktu widzenia byłoby czerpanie
przez księgarnie zysku, chociażby niewielkiego, ze sprzedaży tego typu
treści odwołujących się do ekstremistycznej nienawiści. Pozycje te nie
powinny podlegać sprzedaży, nawet jeśli zostały oznakowane w
odpowiedni
sposób.
 
Osoby krytykujące kampanię zarzucają organizacji HOPE Not Hate, że
próbuje cenzurować wspomniane pozycje, co stanowi zagrożenie dla
wolności wypowiedzi. Jak odniesie się Pan do tych stwierdzeń?
 
Istnieje ogromna różnica między stwierdzeniem, że ekstremistycznych
pozycji nie powinny sprzedawać czołowe krajowe sieci a nawoływaniem do
objęcia ich całkowitym zakazem. Wolność wypowiedzi nie wiąże się z
koniecznością zapewnienia medium dla szerzenia danych poglądów. Gdzie
powinna przebiegać ta granica to temat na złożoną debatę. My to
rozumiemy, a także słuchamy osób przejętych tą sprawą. Niestety inne
osoby zatarły prawdziwy obraz tej kampanii z powodu swojej ignorancji
bądź celowej złej woli, twierdząc, że nawoływaliśmy do objęcia
wspomnianych  pozycji całkowitym zakazem lub nawet w
absurdalny i fałszywy sposób nawiązując do palenia książek przez nazistów.
Niektóre ze wspomnianych osób wywodziły się, co nas wcale nie zdziwiło,
ze skrajnej prawicy, jednak niestety kłamstwo to powtarzało także wielu
przedstawicieli mainstreamu.
 
Teraz prawdopodobnie najważniejsze pytanie – czy kampania przyniosła
oczekiwane rezultaty?
 
Tak, możemy stwierdzić, że kampania okazała się sukcesem. 44 spośród
zgłoszonych przez nas pozycji zostało usuniętych ze stron internetowych
księgarń, a księgarnia Foyles przekazała nawet przychód uzyskany z ich
sprzedaży na cele charytatywne.
 
Więcej informacji na temat organizacji można znaleźć na stronie
internetowej www.hopenothate.org.uk lub śledząc jej profil na Twitterze
@hopenothate.

PRZECIWKO  EKSTREMISTYCZNYM
KSIĄŻKOM W NAJWIĘKSZYCH
BRYTYJSKICH KSIĘGARNIACH

Imogen Dalziel



35. KONFERENCJA UNIWERSYTETU
MILLERSVILLE DOT. HOLOKAUSTU I

LUDOBÓJSTWA
W dniach 11-13 kwietnia 2018 na Uniwersytecie Millersville w Pensylwanii odbyła się 35.

Konferencja dot. Holokaustu i Ludobójstwa. Konferencje te stały się znakiem rozpoznawczym
Uniwersytetu Millersville oraz zapewniły uczelni międzynarodowe uznanie. 

 
 

dr Victoria Khiterer,  Millersville University

Wielu uznanych mówców, naukowców, autorów
i ocalałych z Holokaustu uczestniczyło w tych
wydarzeniach, a wśród nich między innymi: Elie
Wiesel, ocalały z Holocaustu oraz laureat
Pokojowej Nagrody Nobla; Yehuda Bauer,
profesor studiów nad Holocaustem Instytutu
Współczesnych Studiów Żydowskich im.
Avrahama Harmana na Uniwersytecie
Hebrajskim w Jerozolimie, członek Izraelskiej
Akademii Naukowej i Humanistycznej; Martin
Gilbert, oficjalny biograf Winstona Churchilla,
który opisywał również przebieg wielu
historycznych wydarzeń XX wieku, w tym
obydwu wojen światowych, Holokaustu oraz
konfliktu na Bliskim Wschodzie; Raul Hilberg,

amerykański naukowiec i historyk polityki,
którego trzytomowe wybitne 1273-stronicowe
dzieło Zagłada Żydów europejskich jest
uważane za przełomowe studium Holocaustu;
Jan Karski, bojownik polskiego ruchu oporu
podczas drugiej wojny światowej, a następnie
profesor Georgetown University; Samantha
Power, pracownik naukowy z USA, autorka prac
z zakresu Studiów nad Ludobójstwem i Prawami
Człowieka, dyplomata pełniąca funkcję
Ambasadora Stanów Zjednoczonych przy ONZ;
Jewgienij Jewtuszenko, sławny poeta rosyjski
nominowany do Literackiej Nagrody Nobla za
wiersz „Babi Jar”. 

Wolfgang Schneider, Uniwersytet w Heidelbergu, referat  'Soviet Trials of Jewish Council Members of the Mogilev-Podolskiy Ghetto'



dr Victoria Khiterer,  Millersville University

Wolfgang Schneider, Uniwersytet w Heidelbergu, referat  'Soviet Trials of Jewish Council Members of the Mogilev-Podolskiy Ghetto'

Konferencja Uniwersytetu
Millersville to najstarsza
konferencja poświęcona
Holocaustowi i Ludobójstwu w
Stanach Zjednoczonych
organizowana przez tę samą
instytucję. Została ona
zapoczątkowana przez byłego
Dziekana Wydziału Historii
Profesora Jacka Fischela,
którego dziadkowie i wuj
zginęli na skutek Holokaustu w
Polsce. Profesor Fischel
przewodniczył konferencjom
przez dwadzieścia pięć lat. Po
jego przejściu na emeryturę
pieczę nad tym wydarzeniem
przejął Profesor Saulius
Suziedelis, a następnie,
począwszy od roku 2010,
funkcję tę objęła Dr Victoria
Khiterer.
Każda konferencja
Uniwersytetu Millersville
odnosi się do konkretnej
tematyki. Trzydziesta piąta
edycja poświęcona była
Procesom Holokaustu i
Ludobójstwa. W tym
międzynarodowym wydarzeniu
udział wzięło 47 naukowców z
pięciu krajów: Stanów
Zjednoczonych, Kanady,
Niemiec, Wielkiej Brytanii i

Izraela.
W trakcie konferencji
dyskutowano na temat
międzynarodowych i
narodowych procesów
Holokaustu i Ludobójstwa.
Celem wydarzenia było
zgłębienie roli procesów w
eksponowaniu i karaniu
przestępstw popełnionych
przez autorów Holokaustu i
ludobójstwa oraz ich
współpracowników, a także
wpływu procesów na
formowanie się historii i
pamięci o Holokauście i
ludobójstwie. W ramach tej
edycji konferencji
upamiętniono również 85.
rocznicę Wielkiego głodu na
Ukrainie, 80. rocznicę Nocy
kryształowej oraz 75. rocznicę
Powstania w getcie
warszawskim. Głównymi
mówcami podczas konferencji
byli Lawrence Baron,
emerytowany Profesor
współczesnej historii
żydowskiej Uniwersytetu
Stanowego San Diego oraz
Lawrence Douglas, Profesor
prawa, prawoznawstwa i myśli
społecznej Jamesa J. Grosfelda
na Amherst College.

Konferencja została
zainaugurowana w dniu Yom
HaShoah (Dniu Pamięci o
Holokauście i Bohaterstwie)
upamiętnieniem ofiar
Holocaustu. Dr John M.
Anderson, Rektor Uniwersytetu
Millersville, w trakcie mowy
inaugurującej konferencję
podkreślił, że jej zadaniem jest
szerzenie wiedzy na temat
Holokaustu i ludobójstwa,
podnoszenie świadomości w
zakresie zbrodni przeciwko
ludzkości, podkreślanie roli
karania sprawców Holocaustu i
ludobójstwa i dociekania
sprawiedliwości, jak również
zaprezentowanie
niebezpieczeństw
wynikających z rasizmu i
antysemityzmu we
współczesnym świecie.
Pierwsze przemówienie
przedstawił prof. Lawrence
Baron. Był to wykład na cześć
Aristidesa de Sousa Mendesa
Noc kryształowa w filmie: od
reportażu po rekonstrukcje,
1938-1948. Mówca pokazał, że
w obliczu braku dostępu do
ikonografii kinematograficznej,
w kronikach filmowych, filmach
dokumentalnych

Peter Black, niezależny badacz przedstawił temat 'Lease on Life: How the Collapse of the Soviet Union Impacted U.S.
Investigations of Former Trawniki Trained Guards'



i obyczajowych widocznych jest kilka podejść
do prezentowania nocy kryształowej w
kolejnym dziesięcioleciu. Decyzje reżyserów
stanowiły odzwierciedlenie zmieniających się
kontekstów narodowych miejsca i czasu. W
swoim wystąpieniu Baron przedstawił analizę
następujących produkcji: Dyktatora Charliego
Chaplina (1940), Pastor Hall Roya Boultinga
(1940), brytyjskiego filmu dokumentalnego
Mein Kampf: My Crimes (1940), jak również
powojennych niemieckich i austriackich filmów
obyczajowych Siedem podróży (1947) oraz
Trzecia Rzesza, Proces (1948).
Tradycją Konferencji Uniwersytetu Millersville
dot. Holocaustu i Ludobójstwa jest
organizowanie wykładu na cześć Aristidesa de
Sousa Mendesa, upamiętniającego jednego ze
Sprawiedliwych, którzy uratowali życie tysięcy
ludzi. W czasie drugiej wojny światowej
Aristides de Sousa Mendes pełnił funkcję
konsula generalnego we francuskim mieście
Bordeaux. Wydał on wizy do Portugalii i
paszporty tysiącom uchodźców (wśród których
znajdowało się wielu Żydów) przebywającym w
okupowanej przez Nazistów Francji. Działanie
to było sprzeczne z wytycznymi portugalskiego
dyktatora Antonio de Salazara, który

sympatyzował z reżimem nazistowskim i
zabronił Żydom, Rosjanom i innym uchodźcom
wstępu do kraju. Susa Mendes został ukarany za
wydawanie uchodźcom portugalskich wiz:
został zawieszony na swoim stanowisku za
„niewypełnianie poleceń przełożonych w
trakcie służby”.
Podczas wieczoru inaugurującego konferencję
odbył się pokaz filmu obyczajowego Joëla
Santoniego „Nieposłuszeństwo: Historia Sousy
Mendesa” (2009). Drugim z kluczowych
przemówień podczas konferencji było
wystąpienie prof. Lawrenca Douglasa oparte na
jego niedawno opublikowanej książce The
Right Wrong Man: John Demjanjuk and the Last
Great Nazi War Crimes Trial (Właściwy
Niewłaściwy Człowiek: John Demjanjuk i
ostatni proces wielkich nazistowskich zbrodni
wojennych) (Princeton University Press, 2016).
W 2009 roku Lawrence Douglas został wysłany
przez Harper's Magazine do Monachium, by
opisać proces
osiemdziesięciodziewięcioletniego Johna
Demjanjuka. W 1975 roku amerykańscy śledczy
znaleźli się w posiadaniu dowodów
pokazujących, że Demjanjuk, naturalizowany
obywatel USA, brał udział w morderstwach na

Lawrence Baron, San Diego State University,  główny wykład: 'Kristallnacht on Film: From Reportage to Reenactments, 1938-1948'



Żydach podczas Holokaustu. Demjanjuk został
pozbawiony amerykańskiego obywatelstwa i
deportowany do Izraela, by tam odpowiedzieć
przed sądem za zbrodnie wojenne. Błędnie
zidentyfikowano go jako „Iwana Groźnego”,
strażnika w obozie zagłady Treblinka
znajdującego się w okupowanej przez nazistów
Polsce. Werdykt sądu w Izraelu został
podważony przez Izraelski Sąd Najwyższy w
1993 roku w oparciu o nowe dowody poddające
w wątpliwość tożsamość „Iwana Groźnego”.
Demjanjuk został ponownie oskarżony w
Niemczech w 2011 roku: uznano go za winnego
udziału w zamordowaniu 28 060 Żydów w
obozie koncentracyjnym Sobibór w Polsce,
gdzie pełnił funkcję strażnika. Proces
Demjanjuka był ostatnim w historii procesem
sprawców Holokaustu.
 
W skład konferencji weszło 14 prezentacji
poświęconych procesom norymberskim oraz

innym procesom Holocaustu i ludobójstwa w
różnych krajach, przedstawieniom Holokaustu w
literaturze, telewizji i filmie oraz pamięci i
edukacji o Holokauście. Sesje specjalne
dotyczyły ludobójstwa w Armenii, Wielkiego
Głodu na Ukrainie w latach 1932-1933 oraz
Powstania w getcie warszawskim w 1943 roku.
W konferencji udział wzięło wielu studentów
oraz członków społeczności Uniwersytetu
Millersville. Wydarzenie to stało się
wartościowym wkładem w pracę naukową nad
Holocaustem i Ludobójstwem oraz uświadomiło
publiczności wagę podejścia humanistycznego,
tolerancji i sprawiedliwości. Materiały
konferencyjne zostaną opublikowane w
przyszłym roku. Więcej informacji o
Konferencjach Uniwersytetu Millersville dot.
Holocaustu i Ludobójstwa oraz materiały z
poprzednich edycji dostępne są na stronie
internetowej.
 

Lawrence Baron, San Diego State University,  główny wykład: 'Kristallnacht on Film: From Reportage to Reenactments, 1938-1948'
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