
E M O R I A
13 (10/2018)

30 LAT HOLOCAUST
EDUCATIONAL TRUST I
200 EDYCJI PROJEKTU

LESSONS FROM
AUSCHWITZ

 

75. ROCZNICA POWSTANIA WIĘŹNIÓW NIEMIECKIEGO
NAZISTOWSKIEGO OBOZU ZAGŁADY W SOBIBORZE

FELLOWSHIPS AT
AUSCHWITZ FOR THE

STUDY OF PROFESSIONAL
ETHICS | PROGRAMY

2019

KONSERWATORSKIE
WYZWANIA NA

WYSTAWIE „AUSCHWITZ:
NIE TAK DAWNO, NIE TAK

DALEKO” W MADRYCIE

KONFERENCJA:
WYZWANIA EDUKACJI W

AUTENTYCZNYCH
MIEJSCACH PAMIĘCI

PAMIĘĆ • HISTORIA • EDUKACJA 



SPIS
TREŚCI

Łącząc Pamięć Świata
 

75 Rocznica Powstania Więźniów Niemieckiego
Nazistowskiego Obozu Zagłady w Sobiborze

 
Konferencja: Wyzwania Edukacji w Autentycznych

Miejscach Pamięci
 

„Auschwitz: Nie Tak Dawno, Nie Tak Daleko”.
Konserwatorskie wyzwania wystawy w Madrycie.

 
„To My Będziemy Budować Naszą Przyszłość” 

30 Lat Holocaust Educational Trust
 

Program Stypendialny FASPE 2019
 

Programy Grantowe IHRA



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zachęcam wszystkich do współpracy z nami. Prosimy o informacje i
sygnały o wydarzeniach, projektach, publikacjach, wystawach,
konferencjach, czy badaniach, o których powinni dowiedzieć się nasi
czytelnicy.
 
Nasz e-mail: memoria@auschwitz.org
 
Będziemy wdzięczni za promowanie miesięcznika w mediach
społecznościowych.
 
Paweł Sawicki, Redaktor Naczelny
 
Wszystkie wydania: memoria.auschwitz.org



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

ŁĄCZĄC PAMIĘĆ 
ŚWIATA

Do Zbiorów Państwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau trafił wyjątkowy obiekt –
batuta Franciszka Nierychło, który był
dyrygentem pierwszej więźniarskiej orkiestry
utworzonej na przełomie lat 1940/1941 w
niemieckim nazistowskim obozie
koncentracyjnym Auschwitz.
 
– Orkiestra obozowa budziła wśród więźniów
kontrowersje. Z jednej strony pozwoliła
ratować niejednokrotnie wybitnych
muzyków przed najcięższą pracą oraz
dostarczała w trakcie prób i niedzielnych
wewnętrznych koncertów doznań
emocjonalnych, z drugiej jednak strony była

elementem upokorzenia i terroru, zwłaszcza
przy powrocie komand z pracy, gdy nieludzko
wykończeni więźniowie musieli w rytm
marszów wojskowych lub innych skocznych
melodii wkraczać na teren obozu. Z wielu
relacji wynika też, że obecność orkiestry
myliła co do faktycznego oblicza Auschwitz,
ludzi z przywożonych na selekcję i zagładę
transportów żydowskich z całej Europy –
podkreślił dyrektor Muzeum dr Piotr M. A.
Cywiński.
 
WIĘCEJ
 
 



Ukryty przez 70 lat, nowy bezcenny wkład do
literatury o Holokauście - pamiętnik Renii
Spiegel - został odkryty na nowo w szufladzie
biurka w Nowym Jorku.
 
CZYTAJ WIĘCEJ
 
 
 
 
 

Ostatni post na blogu EHRI Document Blog
autorstwa Barnabasa Balinta (Uniwersytet w
Exeter) skupia się na zwykłych ludziach spoza
organizacji ruchu oporu, którzy "anonimowo"
pomagali swoim przyjaciołom, sąsiadom i
znajomym na Węgrzech oraz ich wyzwaniach.
 
CZYTAJ WIĘCEJ
 
 

Magda Brown była spakowana i gotowa do lotu,
kiedy usłyszała wiadomość. Jej córka usiadła i
opowiedziała jej o tym: Strzelanina w
synagodze. Za rogiem od miejsca, w którym
następnego dnia Magda miała opowiadać o
swoich przeżyciach z Holokaustu. "Teraz świat
musi jeszcze głośniej usłyszeć to przesłanie" -
powiedziała. "Jedziemy".
 
CZYTAJ WIĘCEJ
 

W czasie II wojny światowej Amerykanie podjęli
działania mające na celu odnalezienie i
ocalenie dzieł sztuki europejskiej skradzionych
przez nazistów. Program "Monuments, Fine
Arts, and Archives" był znany jako "Monuments
Men". Mniej wiadomo o inicjatywie grupy
mającej na celu zdobycie dzieł sztuki
tworzonych przez nazistów - w tym prac
samego Adolfa Hitlera.
 
CZYTAJ WIĘCEJ
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WIĘŹNIÓW NIEMIECKIEGO
NAZISTOWSKIEGO OBOZU
ZAGŁADY W SOBIBORZE

Agnieszka Kowalczyk-Nowak, Państwowe Muzeum na Majdanku

14 października kilkunastu krewnych więźniów obozu zagłady w Sobiborze, przedstawiciele
władz państwowych i samorządowych, ambasadorowie i dyplomaci, członkowie stowarzyszeń
upamiętniających ofiary Holokaustu i duchowieństwo spotkali się w Muzeum i Miejscu Pamięci
w Sobiborze, aby upamiętnić bunt i ucieczkę osadzonych – jeden z najważniejszych przejawów

oporu Żydów podczas II wojny światowej. Ceremonię zorganizowały Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego oraz Państwowe Muzeum na Majdanku.

Wszystkie zdjęcia w artykule: Państwowe Muzeum na Majdanku

W czasie obchodów Krzyżem Komandorskim
Orderu Odrodzenia Polski pośmiertnie
odznaczony został Lejba Felhendler – jeden z
przywódców ruchu oporu w obozie. List
skierowany do uczestników uroczystości przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja
Dudy odczytał minister w Kancelarii
Prezydenta Wojciech Kolarski. - Rzeczpospolita
Polska pragnie w sposób szczególny
uhonorować Lejbę Felhendlera – swego
mężnego bohatera, który wraz z Aleksandrem

Peczerskim współkierował powstaniem w
Sobiborze - można było usłyszeć w
przemówieniu. Odznaczenie odebrał profesor
Nicholas Kittri, siostrzeniec Lejby Felhendlera.
 
- Gromadzą się Państwo w miejscu, które jest
świadectwem straszliwej zbrodni, a
jednocześnie świadectwem dumnego oporu,
heroicznej walki o wolność i godność -
przypominał Prezydent.
 



Fot. Rohatyn Jewish Heritage

W swoim przemówieniu Wiceprezes Rady
Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, Minister
Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab.
Piotr Gliński powiedział: - Dzisiejszy dzień jest
świętem pamięci o ofiarach i bohaterach z
Sobiboru, ale nie tylko. Ma również
przypominać nam, czym grożą rasizm oraz
zbrodnicze uprzedzenia wobec innych. […]
mamy moralny imperatyw, aby czynić
wszystko, by świat był od nich wolny.
 
Głos zabrali też przedstawiciele państw
współtworzących Międzynarodowy Komitet
Sterujący projektem budowy Muzeum-Miejsca
Pamięci w Sobiborze: Ambasador Izraela Anna
Azari, Dyrektor Generalna ds. Zdrowia
Publicznego w Ministerstwie Zdrowia,
Dobrobytu i Sportu Królestwa Niderlandów
Angelique Berg oraz Ambasador Republiki
Słowackiej Dušan Krištofík. Jako kolejny
wystąpił Ambasador Rosji Sergiej Andreev.
 
W swoich przemówieniach Sekretarz Stanu w
Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa

Narodowego, Przewodniczący
Międzynarodowego Komitetu Sterującego
projektem budowy Muzeum-Miejsca Pamięci w
Sobiborze Jarosław Sellin oraz dyrektor
Państwowego Muzeum na Majdanku dr Tomasz
Kranz podkreślali wagę powstającego muzeum
dla przyszłych pokoleń. - Mam nadzieję, że
będą Państwo wspierać działalność tworzonego
muzeum, którego główną misją będzie
podtrzymywanie pamięci o ofiarach i
przekazywanie wiedzy o tym, co się wydarzyło
w Sobiborze w latach 1942–1943. Bo to na nas
teraz spoczywa obowiązek dawania
świadectwa – podkreślił Tomasz Kranz.
 
Budowa muzeum i nowe zagospodarowanie
przestrzenne miejsca pamięci w Sobiborze, do
których nawiązywano w wystąpieniach, to
przedsięwzięcie o charakterze
międzynarodowym. Jego realizacją kieruje
Komitet Sterujący, który powstał w 2008 r. i
składa się z przedstawicieli czterech państw:
Polski, Holandii, Słowacji i Izraela.
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W 2013 r. Państwowe Muzeum na
Majdanku zorganizowało i
rozstrzygnęło konkurs architektoniczny
na projekt muzeum, w wyniku którego
do realizacji wybrano koncepcję z
betonową ścianą biegnącą wzdłuż
dawnej drogi, którą pędzono ofiary do
komór gazowych. Otoczyć ma ona
polanę mogił, a także miejsce, w którym
znajdowały się komory gazowe i doły
do grzebania, a później spalania ciał
pomordowanych. Z budynku
muzealnego widoczne będzie miejsce
wybuchu powstania. Został on
wzniesiony w stanie surowym
otwartym, ale w toku są prace nad jego
wykończeniem. Wraz z infrastrukturą
techniczną będzie on gotowy do
sierpnia 2019 r. Będzie można wówczas
przystąpić do montażu ekspozycji
stałej, której otwarcie planowane jest
na wiosnę 2020 r. Wcześniej
zabezpieczono polanę mogił,
pokrywając ją geowłókniną i warstwą
białych kamieni.
 
Druga część uroczystości rozpoczęła się
od zmówienia przez duchownych
różnych wyznań ekumenicznej
modlitwy za ofiary obozu zagłady w
Sobiborze. Następnie obchody
przeniosły się na skraj polany mogił,
gdzie uczestnicy ceremonii złożyli
wieńce i znicze.
 
Goście mieli okazję zapoznać się z
wystawą specjalną „Wydobyte z
popiołów” prezentującą wybrane
muzealia sobiborskie, głównie rzeczy
osobiste pomordowanych, znalezione
podczas prac archeologicznych na
terenie byłego obozu. Z okazji 75.
rocznicy powstania więźniów Muzeum
przygotowało ponadto album o tym
samym tytule pod redakcją Tomasza
Kranza, na który składają się fotografie
stu muzealiów. Towarzyszą im opisy
katalogowe oraz informacje o tym,
gdzie relikty zostały odnalezione.
Autorzy publikacji starali się w miarę
możliwości zrekonstruować historie
tych przedmiotów. Książka dostępna
jest w polsko-angielskiej wersji



Obóz zagłady w Sobiborze
funkcjonował w strukturach
„Aktion Reinhardt” od maja
1942 r. do października
1943 r. Zamordowano w
nim ok. 170 tys. Żydów.
Liczba ta obejmuje 70 tys.
żydowskich mieszkańców
Lubelszczyzny, 34 tys.
Żydów z Holandii i 24 tys.
ze Słowacji. Wśród ofiar byli
również Żydzi czescy,
francuscy, niemieccy,
białoruscy.
 
14 października 1943 r. w
obozie wybuchło
powstanie, w wyniku
którego część więźniów
zdołała zbiec. Niedługo po
tym obóz zlikwidowano,
wysadzając w powietrze
budynek z komorami i
demontując praktycznie
wszystkie zabudowania.
Bunt stał się też pretekstem
do wydania przez Heinricha
Himmlera rozkazu
zgładzenia wszystkich
żydowskich więźniów
Majdanka i obozów pracy w
Trawnikach i Poniatowej.
 
Zbrodni tej, która
pochłonęła około 42 tys.
Żydów, oznaczonej
kryptonimem „Aktion
Erntefest”, dokonano 3–4
listopada 1943 r.
Państwowe Muzeum na
Majdanku przypomni o tych
wydarzeniach 4 listopada
2018 r., organizując we
współpracy z Filharmonią
im. Henryka Wieniawskiego
w Lublinie koncert
symfoniczny „Pamięci Ofiar
Zagłady”.
 
Więcej:
http://www.sobibor-
memorial.eu
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WYZWANIA EDUKACJI
W AUTENTYCZNYCH
MIEJSCACH PAMIĘCI

Paweł Sawicki

Rezultaty trzyletniego projektu „The Future of Auschwitz and the Holocaust Education in
Authentic Memorial Sites” realizowanego przez Muzeum Auschwitz oraz Dom Anny Frank w

Amsterdamie podsumowano podczas międzynarodowej konferencji, która odbyła się w Galerii
Książki w Oświęcimiu w dniach 10-12 października.

Projekt składał się z pięciu komponentów:
edukacji on-line, wymiany nauczycieli, podróży
studyjnych dla edukatorów Miejsca Pamięci,
szkolenia dla grupy młodych liderów oraz
dostosowania scenariusza wizyty w Miejscu
Pamięci Auschwitz-Birkenau do percepcji osób
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Wszystkie działania koncentrowały się na

doskonaleniu umiejętności zawodowych
nauczycieli i edukatorów muzealnych, głównie
w dziedzinie nauczania o tolerancji i
poszanowaniu praw człowieka, a także o
historii rasizmu i antysemityzmu.
 
– Żyjemy w bardzo dziwnych, dynamicznych i
trudnych czasach. Stoimy dziś przed wielkim



– Żyjemy w bardzo dziwnych, dynamicznych i
trudnych czasach. Stoimy dziś przed wielkim
wyzwaniem: jak dalej uczyć? Czy nie
popełniliśmy w przeszłości błędów w zakresie
edukowania w miejscach pamięci? Czy nasze
działania przynoszą efekt, skoro bardzo często
spotykamy się z falą niezrozumienia,
populizmu. Co dalej? Jak z tym sobie będziemy
radzić? Ta konferencja pokazuje nam
możliwości pracy z różnymi ludźmi, w różnych
środowiskach, jak dalej mamy pracować - w
Auschwitz i w innych miejscach pamięci –
powiedział otwierając konferencję dyrektor
Międzynarodowego Centrum Edukacji o
Auschwitz i Holokauście Andrzej Kacorzyk.
 
Ambasador Królestwa Niderlandów w Polsce
Ron J.P.M. van Dartel w liście przesłanym do
uczestników konferencji napisał: „Nigdy więcej
Auschwitz! Nie wieder Auschwitz! Nooit meer
Auschwitz! Hasło to znane jest we wszystkich
językach i wyraża oczywiste życzenie naszych
powojennych pokoleń. W minionych
dziesięcioleciach, a nawet w czasach obecnych
dochodziło i dochodzi jednak do okrucieństw,
co jest źródłem obaw i powinno skłaniać do
refleksji. Życzenie to najwyraźniej nie jest

podzielane przez wszystkich. Nasz obecny
świat nadal wymaga codziennego wysiłku, by
zapobiegać nienawiści, dyskryminacji i
przemocy. Musimy pozostawać czujni, by nasze
oczywiste życzenie pozostawało w mocy.
Edukacja jest jedną z najważniejszych części
tego wysiłku podejmowanego przez ludzi,
instytucje i rządy”.
 
Konferencję otworzył panel zatytułowany
„Wyzwania edukacji w autentycznych
miejscach pamięci”, w którym wzięli udział dr.
Anna Ziółkowska, dyrektor muzeum
martyrologicznego w Żabikowie, Piotr
Tarnowski, dyrektor Muzeum Stutthof oraz
Bartosz Bartyzel, rzecznik prasowy Muzeum
Auschwitz. Wśród tematów poruszanych
podczas dyskusji były m.in. praca edukacyjna z
co raz to nowymi pokoleniami odwiedzających,
funkcjonowanie miejsc pamięci w świecie
nowych technologii i mediów
społecznościowych, wyzwania związane z
budowaniem relacji pomiędzy historycznym
wydarzeniem a współczesnością oraz to jak w
miejscach pamięci budować postawy aktywnej
odpowiedzialności na zagrożenia, które
obserwujemy w dzisiejszym świecie. 
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– Jaka jest reakcja społeczeństwa i narodów na
ludobójstwa i masowych mordów. Świat
przygląda się i protestuje, ale nie
przeciwdziała. To zło, które jest wokół nas,
które rozwija się, jest przez naszą bierność
akceptowane – powiedziała Anna Ziółkowska.
 
– Mimo dość powszechnie znanej historii,
miliony ludzi odwiedzających Auschwitz i inne
miejsca pamięci, sprawiają, że ta historia jest
powszechnie znana, a mimo to nie słychać
głosów protestu. Sytuacja birmańska jest
zupełnie niepojęta, zważywszy, że na czele
kraju stoi laureatka pokojowej nagrody nobla.
My jako ośrodki eksperckie powinniśmy
wzmacniać przekaz i przypominać, w którą
stronę poszedł świat, gdy zabrakło kogoś kto
nie powiedział nie – mówił Piotr Tarnowski.
 
– Powinniśmy uczulać i uwrażliwiać
odwiedzających. Powinniśmy też
współpracować z innymi organizacjami,
bowiem sami - jako miejsca pamięci – nie
jesteśmy zmienić świata. Powinniśmy jednak
znaleźć sposób na to, aby głos płynący z miejsc
pamięci był nie tylko opowieścią o historii, ale
z naszej edukacji wypływały pytania
nakłaniające ludzi do przyjęcia aktywnej,
odpowiedzialnej postawy – podkreślił Bartosz
Bartyzel.
 
Prof. Marek Kucia oraz dr Katarzyna Stec z
Uniwersytetu Jagiellońskiego mówili o
edukacji o Auschwitz i innych byłych obozach
w perspektywie wykonywanych dotychczas
badań socjologicznych.
 
Dzień zakończył panel poświęcony temu, w
jaki sposób kontekst autentycznych miejsc
pamięci wpływa na tematykę i możliwości
edukacyjne. Wzięły w nim udział Magdalena
Wolak z miejsca pamięci Camp des Milles, dr
Alicja Bartuś z Oświęcimskiego Instytutu Praw
Człowieka oraz dr Joanna Podolska z Centrum
Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi.
 
Drugiego dnia przedstawiono szczegóły
wszystkich części projektu. Pierwszą z nich
była wymiana nauczycieli z Polski i Holandii W
ramach spotkania w Miejscu Pamięci Auschwitz
oraz w Krakowie uczestnicy zapoznali się a
także zaprezentowali przykłady dobrych
praktyk w nauczaniu o Holokauście i II wojnie

światowej w obu krajach. Szczególny nacisk
został położony na edukację w miejscach
pamięci, przygotowanie i podsumowanie wizyt,
edukacyjne wystawy objazdowe i innowacyjne
rozwiązania dydaktyczne, wykorzystywane w
nauczaniu o Holokauście, takie jak np. edukacja
rówieśnicza czy praca z lekcjami
internetowymi.
 
Natomiast podczas wizyty w Holandii
edukatorzy odwiedzili m.in. Dom Anny Frank
oraz inne amsterdamskie placówki takie jak:
Narodowe Muzeum Holokaustu, Muzeum
Żydowskie, Synagoga Portugalska oraz Muzeum
Ruchu Oporu. W trakcie pobytu w Rotterdamie
odwiedzili m.in. Rotterdam University of
Applied Sciences, gdzie mieli możliwość
udziału w dyskusji z młodymi edukatorami na
temat ich perspektywy nauczania o II wojnie
światowej. Seminarzyści zapoznali się także z
działalnością klubu piłkarskiego Feyenoord
oraz działającej przy nim Fundacji Giovanniego
van Bronckhorsta, którego edukatorzy
prowadzą działania na rzecz edukacji
antydyskryminacyjnej. Podczas wizyty w Vught
odwiedzili z kolei Miejsce Pamięci znajdujące
się na terenie byłego niemieckiego
nazistowskiego obozu koncentracyjnego
Herzogenbusch, zapoznając się z jego misją
edukacyjną.
 
Drugą częścią projektu była studyjna wizyta 16
przewodników-edukatorów Państwowego
Muzeum Auschwitz-Birkenau w Holandii, którzy
odwiedzili Amsterdam, a także Miejsce Pamięci
Westerbork, z którego w latach 1942-44
deportowano, głównie do Auschwitz i Sobiboru,
ponad 90 tysięcy Żydów z Holandii.
Przewodnicy mogli zarówno zwiedzić tereny
byłego obozu przejściowego Westerbork, jak i
zapoznać się z ekspozycją muzealną oraz
dowiedzieć się więcej na temat pracy Muzeum,
specyfice i oczekiwaniach grup holenderskich.
Szczególnie interesujące były prezentacje
poświęcone nowym technikom edukacyjnym,
m.in. użyciu technologii Virtual Reality.
 
Trzeci element projektu to program dla
Młodych Liderów. Jego głównym założeniem
było stworzenie grupy młodych edukatorów,
których zadaniem będzie aktywne wspieranie i
propagowanie programów edukacyjnych,
zarówno Muzeum Auschwitz, jak i Domu Anny



Frank, w ich własnych środowiskach. Ta część
projektu była silnie skoncentrowana na
kwestiach powiązania historii Auschwitz i
Holocaustu z problemami dnia dzisiejszego,
poprzez edukowanie o zagrożeniach
związanych z antysemityzmem, rasizmem i
dyskryminacją. W latach 2017-2018 grupa
młodych liderów z Polski i Holandii wzięła
udział w trzech spotkaniach: we Wrocławiu,
Muzeum i Miejscu Pamięci Auschwitz oraz
Amsterdamie.
 
W ramach projektu została opracowana lekcja
internetowa „Auschwitz – niemiecki
nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady”,
mająca na celu przygotowanie do wizyty w
Miejscu Pamięci młodzież od 13 roku życia.
Autorami scenariusza lekcji są: Adam Musiał i
Monika Witalis-Malinowska, nauczyciele
dyplomowani współpracujący z
Międzynarodowym Centrum Edukacji o
Auschwitz i Holokauście.
 
Metodyka lekcji opiera się na krótkich opisach
najważniejszych wydarzeń, elementów
ideologii i historii Trzeciej Rzeszy, obozów
koncentracyjnych i Holokaustu. Oprócz samego
tekstu historycznego częścią lekcji jest bogaty
materiał archiwalny zawierający zdjęcia, mapy
oraz fragmenty filmów dokumentalnych.
Ważnym elementem lekcji są  ćwiczeń dla

uczniów, pozwalające na usystematyzowanie
zdobytej wiedzy. Uczestnicy usłyszeli także o
mobilnej wystawie „Doświadczenie Auschwitz
w sztuce byłych więźniów” i przygotowanych
dla niej materiałach edukacyjnych.
 
Podczas konferencji odbył się również panel
„Grupy o specjalnych potrzebach edukacyjnych
w Miejscach Pamięci - teoria a praktyka”,
którego uczestnikami byli dr Marci Owsiński z
Muzeum Stutthof w Sztutowie, Gabriel Dittrich
z Campus Christophorus Jugendwerk, Leszek
Szuster z Międzynarodowego Domu Spotkań
Młodzieży oraz Piotr Kondratowicz z
Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego Nr 12 dla Niesłysza cych i
Słabosłysza cych we Wrocławiu.
 
Ostatniego dnia konferencji uczestniczy
zwiedzali Miejsce Pamięci Auschwitz według
scenariuszy zwiedzania opracowanego w
trakcie projektu.
 
Realizacja trzyletniego projektu i organizacja
konferencji „The Future of Auschwitz and the
Holocaust Education in Authentic Memorial
Sites” były możliwe dzięki wsparciu
finansowemu Ministerstwa Spraw
Zagranicznych Królestwa Niderlandów.





"AUSCHWITZ: NIE TAK
DAWNO, NIE TAK DALEKO".

WYZWANIA WYSTAWY.

Ana Galán Pérez, Anna Biedermann*
 

Celem niniejszego artykułu jest
przedstawienie złożonego procesu
zarządzania zbiorami wchodzącymi w skład
wystawy “Auschwitz: Nie tak dawno, nie tak
daleko” otwartej w Madrycie w grudniu 2017
we współpracy z Państwowym Muzeum
Auschwitz-Birkenau, która w nadchodzących
latach będzie podróżowała po Europie i
Ameryce. Artefakty pochodzą z ponad
dwudziestu kolekcji stanowiących
dziedzictwo Holokaustu na całym świecie.
 
Przez ostatnie lata Dział Zarządzania Zbiorami
współpracował z zespołem kuratorów i
muzealników, stawiając czoła wyzwaniom,
które udawało się stopniowo przezwyciężać.
Pracom analitycznym towarzyszyło
korzystanie z odpowiednio dobranych
narzędzi oraz metod badawczych
dopasowanych do tego ważnego i zakrojonego
na szeroką skalę projektu.
 
Niełatwo odnieść się do tak trudnego
dziedzictwa, którego istota łączy w sobie
kwestie historyczne, społecznie oraz traumę.
Jego zrozumienie wychodzi poza ramy
powszechnie znanego i przyjmowanego
sposobu klasyfikacji. Nasuwają się następujące
pytania:
 - co dzieje się, gdy nie mamy dostępu do
przejrzystego systemu klasyfikowania zbiorów
pochodzących z czasów Holokaustu?
 - jak wyglądają prace konserwatorskie?
 
Dokumentacja dostarczona w celu wpisania
niemieckiego nazistowskiego obozu
koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-
Birkenau (1940-1945) na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO podkreśla Wyjątkową

Wartość Uniwersalną oraz fakt, iż miejsce to
należy zachować jako świadectwo zbrodni, do
jakiej ludzkość była zdolna oraz po to, by
okrucieństwa te już nigdy się nie powtórzyły.
Innymi słowy, celem jest zachowanie terenów
obozowych oraz ich wykorzystanie w celach
edukacji o Holokauście.
 
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
zostało oficjalnie otwarte w 1947 roku, a
właściwie jego koncepcja sięga dnia
wyzwolenia – 27 stycznia 1945 r. Do Muzeum
należy największa część zbiorów wchodzących
w skład wystawy, które mają na celu pomóc
nam w zrozumieniu historii pozostałych
kolekcji. Wszystkie artefakty w pewien sposób
dzielą tę samą przestrzeń i czas (Cywiński
2018).
 
Poprzez swoją narrację, artefakty dostarczają
nowych informacji i stanowią przekaz głównej
idei wystawy „Auschwitz: Nie tak dawno, nie
tak daleko” (Ferreiro 2018). Zyskujemy nową
perspektywę ich analizy dzięki odmiennemu
pochodzeniu, wykorzystanym materiałom i
producentom i jest to perspektywa zbioru-
matki nawiązującego do okresu przed, w
trakcie i po Auschwitz (Van Pelt 2018a).
 
Zbiór elementów, które indywidualnie
przekazują konkretne wartości, w tym wypadku
przyczynia się do tworzenia nowej połączonej
wizji, dzięki nowej narracji budującej globalny
przekaz. W ten sposób możliwe jest wsparcie
procesów dokumentacji pierwotnego muzeum
poprzez dodanie nowych informacji,
rozszerzenie i wzbogacenie wartości
dokumentacyjnej oraz jej skatalogowanie w
ramach zarządzania zbiorami tworzącymi
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Różnorodne pochodzenie zbiorów
 
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
(PMAB) jest właścicielem ponad 600
artefaktów i wraz z Instytutem Yad Vashem w
Izraelu oraz amerykańskim Muzeum
Holokaustu (USHMM) wyróżnia się spośród 22
kolekcji tworzących wystawę.
 
Wśród nich znajdziemy wiele takich instytucji,
jak muzea, archiwa oraz centra badawcze, jak
również podmioty prywatne i rodziny, które
łączy wspólna misja: zachowanie świadectwa
historii życia ich samych przypominające o
ocaleniu, świadectwa ich rodziców, czy też
rodzin darczyńców – właścicieli artefaktów,
które są obecnie włączone w zbiory muzeów
(Galán 2018b).
 
Typologia zbiorów oraz ich konserwacja
 
W związku ze świadomością dotyczącą
konieczności zachowania artefaktów, dział
zbiorów wystawy podjął pierwszą próbę
skatalogowania elementów wchodzących w
skład wystawy, co stanowi logiczny etap
metodologii ich rutynowej konserwacji.
 
A. Artefakty sprzed deportacji oraz z okresu
jej trwania
 
Różnym artefaktom nadawany jest szerszy
kontekst w oparciu o dwa występujące po
sobie okresy:
 
Pierwszą grupę artefaktów, które
dokumentujemy i przechowujemy w ramach
Wystawy, stanowią te przedmioty, których
narracja pomaga nam w zrozumieniu
europejskiego tła początków nazizmu oraz jego
rozkwitu. Materiał dokumentalny obejmujący
na przykład prasę satyryczną i ilustracje objęte
inwentaryzacją przedstawia chronologicznie
okres od XIX wieku do początków XX wieku.
 
Druga grupa obejmuje artefakty związane z
deportacją. W jej skład wchodzą osobiste
przedmioty codziennego użytku, na przykład
takie, które umożliwiają identyfikację kraju
pochodzenia, oraz paszporty, ubrania, przybory
higieniczne i artykuły gospodarstwa
domowego, jak również wyjątkowo cenne
przedmioty, na przykład biżuteria, i te

prezentujące wartość symboliczną, jak zdjęcia
rodzinne czy metalowe tablice z numerem
domu. Podczas deportacji przechowywano je w
walizkach, na których deportowani musieli
napisać swoje nazwisko oraz datę urodzenia. W
większości przypadków stanowią one możliwy
do zidentyfikowania materiał z Europy lat 30-
tych; przedmioty ceramiczne, z metalu, z tkanin
oraz drewna, w połączeniu z artefaktami
papierowymi tworzą kompletną dokumentację.
 
Wystawa zawiera bogatą kolekcję ze zbiorów
PMAB, a ich pochodzenie wiąże się z sekcją
obozu nazywaną "Kanada", gdzie
przechowywano przedmioty z walizek osób
deportowanych. Większość znaleziono po
wyzwoleniu w magazynach. Część baraków
esesmani spalili podczas ewakuacji, i niektóre
przedmioty pozostały w ziemi. Nad tymi, które
znajdowane są na powierzchni, opiekę
sprawują Zbiory Miejsca Pamięci.
 
 



Zarejestrowano także incydentalne przypadki
kradzieży ich przez odwiedzających.
 
Niezwykle wymownym artefaktem jest
amalgamat z na wpół spalonych sztućców.
Zostały one stopione podczas ewakuacji obozu,
kiedy esesmani podpalili baraki 'Kanady'. Ten
stop metalu oraz ponad 40 elementów
wchodzących w skład sztućców został
zachowany w PMAB z tym samym
zniekształceniem i śladami ognia, mimo że sam
metal uległ stabilizacji.
 
Ważną grupą artefaktów należących do
deportowanych są listy, niektóre z nich
wyrzucane z okien pociągów podążających do
różnych obozów. Świadectwo w postaci tych
dokumentów przechowywane jest między
innymi przez Muzeum Obozu Westerbork w

Holandii. Papier oraz atrament są nadal dobrze
zachowane.
 
B. Przedmioty – świadectwo przetrwania w
obozie
 
Niektóre z przedmiotów zostały ukryte przez
właścicieli, którzy zatrzymali je przy sobie. W
ten sposób dają świadectwo ich tragicznego
uwięzienia w obozie. Przedmioty tego typu
stanowią własność prywatną krewnych
ocalonych, którzy czasem decydują się
przekazać je do muzeum. W ten właśnie sposób
przedstawiała się historia koca Siegfrieda
Fedrida, wykorzystanego podczas Marszu
Śmierci do okrycia grupy osób, tymczasowo
przypisanego do centrum Holocaust Center for
Humanity w Seattle w Stanach Zjednoczonych.
 





Wśród artefaktów znajdują się obiekty nawiązujące do systemu
obozowego, takie jak na przykład barak ponownie wykorzystywany
po wyzwoleniu, czy do nazistowskiego systemu administracyjnego,
jak tworzona w obozie biurokracja oraz przyrządy, meble i ubrania
należące do oficerów, na przykład zachowane przedmioty osobiste
oficerów SS, prycze z baraków, podstawowe przyrządy kuchenne,
narzędzia i przyrządy medyczne oraz artefakty przemysłu
militarnego: wagony kolei niemieckiej oraz niezwykle
charakterystyczny zbiór tkanin i materiałów wykorzystywanych
przy produkcji więźniarskich pasiaków i drewnianych chodaków.
 
Kolejną bardzo ciekawą grupę artefaktów stanowi zbiór
pamiętników i wspomnień spisanych przez ocalonych, jak również
listy, dokumenty i artykuły w prasie międzynarodowej po
wyzwoleniu 27 stycznia 1945 r..
 
Fotografie prezentujące kontekst sprzed deportacji, wykonane
głównie na terenach gett, jak również te przedstawiające procedury
obozowe są przechowywane indywidualnie lub tworzą zbiory.
Rysunki przedstawiające życie w obozie zostały dołączone jako
świadectwo ocalenia oraz wsparcie dokumentacyjne. W niektórych
przypadkach rysunki te zostały odnalezione w późniejszym okresie,
schowane w butelkach lub puszkach i przechowywane w piwnicach
baraków. Czasami są one opatrzone podpisem, jak w przypadku
artysty Davida Olère.
 
C. Zbiory dydaktyczne
 
W celu przedstawienia obozowej architektury opracowano ex novo
interesującą grupę modeli (Van Pelt 2018b).
 
Wniosek
 
Wystawa „Auschwitz: Nie tak dawno, nie tak daleko” na każdym z
etapów jej tworzenia i produkcji stanowi wyzwanie z uwagi na
własną tożsamość oraz ogromną wagę historyczną.
 
Z uwagi na tę charakterystykę wystawy obwoźnej składającej się z
22 różnych zbiorów, jednym z kamieni milowych projektu stało się
zarządzanie wystawą oraz jej konserwacja.
 
Wszelkie działania oparte są na otwartym dialogu i ciągłej
komunikacji z podmiotami i rodzinami, które tymczasowo
udostępniły należące do nich artefakty, wyrażając tym samym
zaufanie, jakim darzą zespół zarządzający wystawą oraz pracujący
w Madrycie przy artefaktach.
 
Wystawa „Auschwitz: Nie tak dawno, nie tak daleko” buduje
złożoną i istotną rzeczywistość, przekaz w obronie praw człowieka.
Światowe dziedzictwo staje się narzędziem, za pośrednictwem
którego przeszłość łączy się z teraźniejszością.
 
* Anna Biederman - University of Zaragoza, członek grupy
badawczej Observatorio Aragonés de Arte en la Esfera Pública.
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TO MY BĘDZIEMY BUDOWAĆ
NASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Jack Downes

Już 37 000 uczniów i nauczycieli wzięło udział w projekcie Lessons from Auschwitz
organizowanym przez Holocaust Educational Trust. HET powstał w 1988 r. w celu edukowania
młodych ludzi ze wszystkich środowisk na temat Holokaustu i poszukiwania lekcji płynących z
tej tragicznej historii dla dzisiejszego świata. Jack Downes, ambasador regionalny HET, napisał

następujący tekst o swoich doświadczeniach w projekcie.

Piszę ten list, gdy trwa dwusetna wizyta
Holocaust Educational Trust (HET) w Miejscu
Pamięci Auschwitz w ramach programu
Lessons from Auschwitz (Lekcje z Auschwitz).
Do dnia dzisiejszego w programie udział
wzięło ponad 37 000 młodych ludzi z całej
Wielkiej Brytanii.
 
Gdy zaczynałem pisać ten tekst nie
wiedziałem, w jaki sposób mógłbym
przedstawić, jak ważny jest fakt, iż młodzi
ludzie odgrywają czynną role w upamiętnieniu
Holokaustu. Gdy kilka lat temu byłem w
Auschwitz czułem się prawdziwie i głęboko

poruszony, ponieważ doświadczenie to
pozwoliło mi w sposób niemożliwy do
zmierzenia pogłębić całą wiedzę na temat
Holokaustu, jaką do tamtej pory posiadałem. W
ramach programu miałem zaszczyt wysłuchać
świadectwa ocalonego z Holokaustu Rudiego
Oppenheimera. Rudi przebywał w obozach
Westerbork i Bergen-Belsen. Do drugiego z
obozów dotarł jeszcze ze swoim starszym
bratem Paulem, młodszą siostrą Eve oraz ich
matką i ojcem. Warunki w Belsen uległy
dramatycznemu pogorszeniu w 1944 r., gdy do
obozu zaczęło napływać coraz więcej
żydowskich więźniów z Auschwitz-Birkenau

Wystawa Archiwum Eissa w Bernie. Wszystkie zdjęcia w tym artykule: Jacek Kastelaniec



żydowskich więźniów z Auschwitz-Birkenau
oraz innych obozów. W efekcie zimą 1944/45
Rudi wraz z rodziną cierpieli z powodu
katastrofalnych warunków. Do obozu
przybywały dziesiątki tysięcy więźniów, a
przeludnienie, głód i choroby zbierały ogromne
żniwo. W styczniu 1945 roku matka Rudiego
poważnie zachorowała i zmarła. Ojciec zmarł
zaledwie dwa miesiące później. Rudiemu,
Paulowi i Evie udało się przeżyć Holokaust i
ostatecznie odnaleźli się nawzajem. U wujka i
cioci mieszkających w Londynie rodzeństwo
rozpoczęło odbudowę nowego życia w Anglii.
Nie mogłem uwierzyć, ile te dzieci zmuszone
były przejść w tak młodym wieku oraz
zaimponowała mi odwaga Rudiego do
przedstawienia tej historii. Opowiadając o
swoich doświadczeniach z dzieciństwa Rudi
nazywa siebie samego „Małym Rudim” i
zastanawiam się, czy nie jest to dla niego
sposób na odcięcie się od tego, co widział.
 
W trakcie zwiedzania Auschwitz-Birkenau
widziałem ruiny komór gazowych znajdujące się
w Birkenau. Nie da się opisać tego, co człowiek
czuje stojąc w miejscu, w którym tylu osobom
odebrano życie. Rozmyślaliśmy tam nad życiem
ofiar i dużo rozmawialiśmy na temat sprawców
Holokaustu. Nadal nie jestem w stanie pojąć, jak
ludzie mogli codziennie chodzić do pracy w
obozie koncentracyjnym, w obozie śmierci,
odpowiadać za masowe mordowanie kobiet,
mężczyzn i dzieci, a potem co wieczór wracać do
domów znajdujących się zaledwie kilkaset
metrów dalej, do swoich rodzin. Tych osób nie
możemy określać słowem „potwór”- to byli
normalni ludzie, którzy mieli wybór. Nazwanie
potworami zwalnia ich z odpowiedzialności i
możliwości wyboru. Niech to będzie dla nas
lekcją.
 

Jako uczestnicy zabieramy te niezwykle istotne
lekcje ze sobą i dzielimy się tym, czego się
dowiedzieliśmy z członkami naszych
społeczności po to, by pojęli oni, jakie
wydarzenia miały miejsce w trakcie Holokaustu i
od czego rozpoczął się antysemityzm i szerzenie
nienawiści. Jeśli opowiem o swoim
doświadczeniu wyniesionym z projektu
dziesięciu osobom, a oni z kolejnymi
dziesięcioma osobami podzielą się czymś, czego
się dowiedzieli ode mnie, przekazywane treści
niczym fala dojdą do całej społeczności.
 
W obecnych czasach ten efekt fali powstającej
poprzez dzielenie się prawdą nabiera dla
edukacji o Holokauście jeszcze większego
znaczenia niż do tej pory, odsuwając postawy
antysemickie wszędzie tam, gdzie się na nie
natkniemy.
 
Ważne jest ciągłe uczenie się i pamięć,
ponieważ moralne przesłanie Holokaustu dziś
nadal pozostaje tak ważne. Antysemityzm,
rasizm oraz różne formy dyskryminacji nadal
funkcjonują na całym świecie. Dlatego też tak
istotnym jest zaangażowanie młodych ludzi w
upamiętnienie Holokaustu; to my będziemy
budować naszą przyszłość i chcę, żebyśmy
posiadali przy tym pełne zrozumienie tego, do
czego może doprowadzić nienawiść.
 
Wraz z innymi Ambasadorami Holocaust
Educational Trust przejęliśmy jako młodzi ludzie
odpowiedzialność za to, by bronić prawdy o tym,
co miało miejsce w trakcie Holokaustu oraz za
to, by przyszłe pokolenia wyniosły lekcję z tego
zatrważającego okresu w naszej historii po to, by
budować jaśniejszą i bardziej tolerancyjną
przyszłość. Mam nadzieję, że dołączycie do nas i
będziecie pilnować, by przekaz takich osób, jak
Rudi wciąż niósł się w społeczeństwie.



PROGRAM 
STYPENDIALNY FASPE 

Talia Bloch, FASPE

Program Stypendialny FASPE (Fellowships at Auschwitz for the Study of Professional Ethics)
przyjmuje obecnie zgłoszenia do swoich programów zaplanowanych na rok 2019.

FASPE to projekt stypendialny motywujący
młodych specjalistów do stawania się
odpowiedzialnymi liderami działającymi w
oparciu o zasady etyki. W nowoczesnym
społeczeństwie obywatelskim specjaliści
odgrywają kluczową rolę w zakresie
kształtowania dyskursu publicznego oraz
wywierania wpływu na kształt regulacji
wdrażanych w sektorze prywatnym oraz
publicznym. FASPE wzbudza w swoich
stypendystach poczucie wagi ich działalności
eksperckiej.
 

Stypendyści rozpoczynają studia w zakresie
etyki zawodowej poznając przypadki
specjalistów z epoki nazistowskich Niemiec,
którzy poprzez swoje niepowodzenia w
zakresie etyki umożliwili przyjęcie
katastrofalnych w skutkach regulacji. Odnosząc
się do tego istotnego tła historycznego,
stypendyści dyskutują na temat problemów
etycznych, jakim eksperci z różnych dziedzin
stawiają czoła w obecnych czasach oraz
analizują, w jaki sposób identyfikować tego
typu wyzwania oraz się do nich odnosić.
 

Wszystkie zdjęcia w tym artykule: FASPE / Dorian Jedrasiewicz



FASPE prowadzi obecnie pięć programów
stypendialnych w zakresie biznesu,
dziennikarstwa, prawa, medycyny oraz
seminarium (nazwane odpowiednio Business,
Journalism, Law, Medical i Seminary)
adresowane do absolwentów wyższych uczelni
oraz specjalistów w pierwszych latach swojej
kariery. Każdy program obejmuje
dwutygodniowy wyjazd do Berlina, Krakowa i
Oświęcimia, gdzie stypendyści odwiedzają
miejsca kluczowe dla historii nazistowskiej, w
tym były nazistowski obóz koncentracyjny
Auschwitz.
 
Ponadto stypendyści biorą udział w
seminariach. Każdy program opiera się o swój
własny plan nauczania obejmujący dyskusje w
małych grupach, studia przypadków oraz
wykłady dotyczące historii oraz miejsc

przedstawianych w jego ramach. Wykładom
przewodniczą uznani naukowcy, praktycy z
danych dziedzin, historycy oraz etycy.
 
Każdego roku FASPE akceptuje zgłoszenia od
65 do 75 stypendystów ze wszystkich pięciu
dyscyplin, wybranych spomiędzy wielu silnych
kandydatów zgłaszających się z całych Stanów
Zjednoczonych oraz z zagranicy. Wyjazdy w
ramach programu FASPE odbywają się zawsze
w oparciu o połączenie co najmniej dwóch grup
stypendystów reprezentujących różne
dziedziny, dzięki czemu jest możliwość
uzyskania szerokiej perspektywy tematu
wiodącego oraz prowadzenia wartościowych
dyskusji zarówno w formalnych, jak i
nieformalnych okolicznościach. Wszystkie
stypendia są w pełni finansowane. 









FASPE poszukuje kandydatów
zainteresowanych udziałem w
dyskusjach z innymi beneficjentami
programu ze swojej branży oraz spoza
niej. Stypendyści winni wykazać się
dojrzałością intelektualną oraz
emocjonalną pozwalającą im na
odpowiedzialne i pełne szacunku
analizowanie kontrowersyjnych
tematów w małych grupach. Podczas
rekrutacji brany jest pod uwagę
wybrany przez kandydatów kierunek
studiów, doświadczenie osobiste i
zawodowe, zdolności liderskie oraz
możliwość wniesienia własnego wkładu
w program oraz w społeczność
absolwentów. FASPE z chęcią analizuje i
ocenia wszystkie zgłoszenia.
 
2019 – Daty
 
25 maja 2019 – 7 czerwca 2019: grupy
Business, Journalism i Law
 
15 czerwca 2019 – 28 czerwca 2019:
grupy Medical i Seminary
 
Ostateczne terminy przyjmowania
zgłoszeń
 
FASPE Business:  piątek 28 grudnia
2018, godz. 23:59 EST
 
FASPE Journalism:  poniedziałek 17
grudnia 2018, godz. 23:59 EST
 
FASPE Law:  piątek 28 grudnia 2018,
godz. 23:59 EST
 
FASPE Medical:  poniedziałek 17 grudnia
2018, godz. 23:59 EST
 
FASPE Seminary: poniedziałek 17
grudnia 2018, godz. 23:59 EST
 
Więcej informacji o FASPE dostępnych
jest na stronie internetowej www.faspe-
ethics.org.
 
 



IHRA 2019
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA

WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE
 

IHRA

Międzynarodowy Sojusz Pamięci o Holokauście IHRA zaprasza organizacje non-profit oraz
instytucje działające w zakresie edukacji, upamiętnienia i badań nad Holokaustem i

ludobójstwem Romów do składania wniosków o dofinansowanie. 

Fundusz Strategii Grantowej IHRA działa w
zakresie edukacji, upamiętnienia i badań nad
Holocaustem, a przyświecają mu następujące
cele:
 
• Zwiększanie możliwości rządów i instytucji
pozarządowych w zakresie zabezpieczania
materiałów źródłowych o Holokauście i
ludobójstwie Romów oraz zapobieganie
niewłaściwej interpretacji faktów.
• Zachęcanie do międzynarodowej wymiany

dobrych praktyk oraz promowanie historycznie
odpowiedzialnego tworzenia programów.
• Rozwijanie podejścia edukacyjnego
zwiększającego świadomość tego, jak ważnymi
kwestiami dla teraźniejszości i przyszłości
pozostaje Holokaust oraz ludobójstwo Romów.
 
Strategia Grantowa IHRA opiera swoją
działalność na dwóch programach.
 
 



IHRA
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Bea Green (po prawej) przed odjazdem z dwiema innymi dziewczynami.



Ocalenie świadectwa Holokaustu i ludobójstwa Romów.
 
W ramach swojego programu Sojusz IHRA dąży do finansowania
projektów mających przyczynić się do ocalenia świadectwa o
Holokauście i ludobójstwie Romów w ramach następujących
zagadnień:
 
a) zeznania Ocalonych i świadków, które dotąd nie zostały zebrane;
b) przedstawianie oraz dokumentowanie dotąd niezidentyfikowanych
lub nieoznaczonych terenów związanych z Holokaustem i/lub
ludobójstwem Romów;
c) materiały archiwalne o zagrożonym bezpieczeństwie
przechowywania lub o utrudnionym dostępie.
 
Zapobieganie błędnej interpretacji
 
Sojusz IHRA przyznaje dofinansowanie projektom, które poszukują
skutecznych i merytorycznych sposobów zapobiegania i zwalczania
błędnej interpretacji faktów historycznych, stawiających na dzielenie
się dobrymi praktykami oraz wzmacniającymi współpracę
międzynarodową w tym zakresie, jak również zwiększających
faktyczne możliwości instytucji rządowych i pozarządowych w celu
przeciwdziałania tym kwestiom. Za pośrednictwem swojego programu
Sojusz IHRA promuje te projekty, których celem jest zapobieganie i
zwalczanie przekłamań w takich dziedzinach, jak:
 
a) dyskurs publiczny, media, a w szczególności media
społecznościowe;
b) edukacja;
c) działalność badawcza;
d) upamiętnienie
 
Posiadasz pomysł na projekt, który wpisuje się w te założenia? Więcej
szczegółów na temat udzielanych przez nas dotacji oraz tego, jak
aplikować znajdziesz w wytycznych IHRA Grant Strategy Guidelines.
 
Informacje praktyczne:
 
Sojusz IHRA przyjmuje wyłącznie wnioski złożone online. W celu
utworzenia konta i wypełnienia wniosku, przejdź do naszego systemu
składania wniosków online.
 
Wniosek, wraz z podsumowaniem projektu i uzupełnieniem budżetu,
należy zarejestrować za pośrednictwem systemu elektronicznego do
15 stycznia 2019. Pozostałe sekcje wniosku można modyfikować do 31
stycznia 2019. Po 15 stycznia nie będzie możliwe utworzenie konta.
 
Wnioski muszą wpłynąć do 31 stycznia, godzina 23:59 CET.
 
Zachęcamy wnioskujących do kontaktu ze stałym biurem IHRA IHRA
Permanent Office ze znacznym wyprzedzeniem. Biuro dostarcza porad
w zakresie składania wniosków. Podgląd elektronicznego systemu
zgłoszeniowego dostępny jest pod tym linkiem.
 

Bea Green (po prawej) przed odjazdem z dwiema innymi dziewczynami.
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