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Tzw. Archiwum Eissa, jeden z największych
zbiorów dokumentujących działania ratunkowe
polskiej dyplomacji na rzecz zagrożonych
Zagładą Żydów, jest już w Polsce. 12 lutego
dokumenty uroczyście zaprezentowano w
Belwederze w Warszawie w obecności
prezydenta RP Andrzeja Dudy.
 
Archiwum dokumentuje akcję ratunkową
prowadzoną w okresie II wojny światowej z
Berna przez ówczesnego polskiego
ambasadora Aleksandra Ładosia i jego
dyplomatów oraz współpracujące z nimi
organizacje żydowskie. W czasie tej akcji
wystawiono kilka tysięcy uzyskanych
nielegalnie paszportów Ameryki Łacińskiej,
ratując życie wielu setkom osób.
 

Dokumenty udało się odzyskać dzięki
wspólnym działaniom Ambasady RP w Bernie,
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz Państwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau.
 
– Panie Prezydencie. Melduję, że archiwum
Chaima Eissa dotarło do Polski – powiedział
dyrektor Muzeum Auschwitz dr Piotr M. A.
Cywiński. – To wyjątkowy dzień i dla mnie
bardzo wzruszający moment. To pierwsza
prezentacja archiwum rabina Eissa na terenie
Rzeczypospolitej. Chciałbym bardzo
podziękować za udzielenie tego dachu. To
najgodniejszy sposób powrotu tak ważnego
zespołu archiwalnego do Polski – podkreślił.
 
WIĘCEJ
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Gdy żołnierze przyjechali, by zabrać ją do
komory gazowej w Treblince, Lenie Goldstein
udało się ukryć pod stosem niemieckich
mundurów w pralni. Dzień ten pozostaje w
jej pamięci. Kiedy opowiada swoją historię
dzisiaj, po tym jak właśnie świętowała swoje
100. urodziny w Sydney, pragnie sprawić, że
te okrucieństwa nie zostaną nigdy
zapomniane.
 
CZYTAJ WIĘCEJ

Społeczność żydowska w Polsce odradza się.
Nie chodzi jedynie o tych, którzy niedawno
odkryli swoje żydowskie korzenie, ale także
tych bez żydowskiej przeszłości. Obecnie
Polska, gdzie tysiąc lat historii Żydów
spłonęło ponad siedemdziesiąt lat temu w
czasie niemieckiej okupacji, jest domem dla
jednej z najszybciej rozwijających się
społeczności żydowskich na świecie.
 
CZYTAJ WIĘCEJ
 

Można rozmawiać z ludźmi, którzy już wcześniej
odwiedzili Auschwitz, ale nic tak naprawdę nie
przygotowuje do tego, co poczujesz i jak
zareagujesz chodząc po byłym niemieckim
obozie koncentracyjnym. Od 1999 r. Holocaust
Educational Trust prowadzi projekt Lessons
from Auschwitz, dając tysiącom uczniów
możliwość odwiedzenia Miejsca Pamięci i
Muzeum Auschwitz.
 
CZYTAJ WIĘCEJ
 

Ponad 150 brytyjskich parlamentarzystów
podpisało list popierający propozycję budowy
Pomnika Holokaustu w pobliżu budynku
parlamentu, twierdząc, że będzie to
"świadectwo" walki z nienawiścią.
 
CZYTAJ WIĘCEJ
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27 stycznia ponad 50 byłych więźniów Auschwitz spotkało się na terenie byłego obozu
Auschwitz-Birkenau, aby upamiętnić 74. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego

obozu koncentracyjnego i zagłady. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Świadkom historii towarzyszyli m.in. Premier
RP Matusz Morawiecki, Wicepremier Beata
Szydło, przedstawiciele władz państwowych
Polski, premier landu Nadrenia Północna-
Westfalia Armin Laschet, ambasadorowie i
dyplomaci, przedstawiciele duchowieństwa,
władz regionalnych, samorządów, pracownicy
muzeów i miejsc pamięci.
 
W 2019 r. obchodzimy 75. rocznicę
uruchomienia wewnątrz obozu Auschwitz II-
Birkenau bocznicy kolejowej wraz z rampą
wyładowczą, która docierała niemal do komór
gazowych i krematoriów II i III. Od połowy maja
1944 r. przyjeżdżały tam transporty Żydów
kierowanych przez Niemców na
natychmiastową Zagładę, m.in. z Węgier, getta
Litzmannstadt, getta Theresienstadt, czy
Słowacji. Tu także zatrzymywały się transporty
Polaków z powstańczej Warszawy, wysłane do
Auschwitz poprzez obóz przejściowy w
Pruszkowie. Stąd wizualnym symbolem
rocznicy była praca byłego więźnia obozu
Auschwitz Jerzego Adama Brandhubera
„Przybycie transportu na rampę”.
 
W czasie obchodów głos zabrali dwaj byli
więźniowie obozu: Janina Iwańska oraz Leon
Weintraub. Janina Iwańska urodziła się 12
czerwca 1930 r. W Warszawie. Do Auschwitz

Niemcy deportowali ją z Powstania
Warszawskiego. W czasie ewakuacji obozu
została przeniesiona najpierw do obozu
Ravensbrück, a następnie do Neustadt-Glewe.
 
– Każdy, kto wchodzi na teren obozu w
Birkenau przechodzi obok wagonu stojącego na
rampie. Dla większości jest to po prostu wagon
towarowy, którym przywożono więźniów do
obozu koncentracyjnego. Dla mnie ten wagon
kojarzy się zupełnie inaczej. Ja ten wagon
widziałam po raz pierwszy w 1942 r. kiedy
jeżdżąc na wakacje do babci przejeżdżałam
przez Treblinkę. Tam siedzieli ludzie albo już
martwi, albo ci, którzy czekali na śmierć –
mówiła.
 
Wspominając swoją deportację do Auschwitz w
1944 r. powiedziała: – Kiedy wyszłam z
wagonu, poczułam zapach, który znałam z
Treblinki, zapach palonych ciał. Wiedziałam, że
czeka mnie to samo, co tych ludzi w Treblince. Z
tym nastawieniem weszłam do tego budynku,
gdzie ostrzyżono nas do gołej skóry, po kąpieli
dano pasiaki i oznaczono numerem i
czerwonym winklem z literą P, co znaczyło, że
jesteśmy więźniami politycznymi z Polski. I
numer. Ja dostałam numer 85595. Kolumnę
dzieci przeprowadzono nas do bloku
dziecięcego – wspomniała.
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Na zakończenie była więźniarka zacytowała wiersz „Daremne żale” Adama Asnyka:
 
„Trzeba z żywymi naprzód iść,
 
Po życie sięgać nowe...
A nie w uwiędłych laurów liść
Z uporem stroić głowę.
 
Wy nie cofniecie życia fal!
Nic skargi nie pomogą -
Bezsilne gniewy, próżny żal!
 
Świat pójdzie swoją drogą. Moim życzeniem jest, aby młodzi i nowe pokolenia nie musiały iść
drogą, którą ja musiałam przebyć.”
 
Leon Weintraub urodził się 1 stycznia 1926 r. W Łodzi. W czasie wojny on i jego rodzina zostali
zamknięci w getcie Litzmannstadt, a stamtąd w sierpniu 1944 r. zostali oni deportowani do
Auschwitz, gdzie Leon został oddzielony od pozostałych członków rodziny. Po kilku tygodniach
został on przeniesiony do Głuszyc, a następnie do obozu Dörnhau i kolejnych obozów pracy.
– W Auschwitz, w tym nazistowskim obozie, miejscu symbolizującym niespotykane dotąd w
historii cywilizacji okrucieństwo w traktowaniu ludzi, miejscu, w którym wprowadzono technikę
masowego i przemysłowego mordowania, naziści urzeczywistniali swoją ideologię – powiedział.
 

– Odczuwam wielki ból i ubolewam bardzo, że w wielu krajach Europy, ale także i w naszym kraju
bezkarnie maszerują osoby w uniformach zbliżonych do nazistowskich. Osoby te otwarcie
nazywają się nazistami i utożsamiają się z nazizmem, głoszą hasła zbliżone do nazistowskich. Ta
ideologia, która pod znakiem złamanego krzyża mordowała tych, których uważała za 'podludzi'.
Przyznawanie się dzisiaj do nazizmu to bezsprzecznie określanie siebie jako morderca i
ludobójca, gdyż taki jest nieuchronnie ostateczny wynik takiego nastawienia, które na początku
głosi niechęć i wrogość do innych, które określa rasizm, antysemityzm i homofobię jako zalety,
tak jak to czynili wyznawcy nazizmu. I to dzieje się w naszym kraju, który doznał tyle szkód, tak
wiele ucierpiał podczas nazistowskiej okupacji – mówił.
 
– We własnym imieniu, jak i w imieniu ocalałych, których tu reprezentuję, pragnę podziękować i
wyrazić wdzięczność kierownictwu Muzeum Auschwitz, podziękować im za ich codzienną i
niestrudzoną działalność, mającą na celu zachowanie pamięci o ofiarach nazistowskiej ideologii
oraz zwalczanie uprzedzeń i wrogości wobec innych – podkreślił Leon Weintraub.
 
Premier RP Mateusz Morawiecki powiedział podczas swojego wystąpienia: – Rok 1989, rok 1939 i
rok 2019 to lata okrągłych rocznic. 30 lat temu obywatele polscy odzyskali wolność. Ale 80 lat
wcześniej z rozkazu Niemiec hitlerowskich Polacy zamieszkujący II Rzeczpospolitą nie tylko
stracili wolność, ale Żydzi polscy zostali skazani na zagładę, a Polacy zostali również skazani na
zagładę wyliczoną nawet całkiem dokładnie w Generalplan Ost, że zginie ok. 85 procent.
Pozostałe 15 procent miało zostać zamienione na niewolniczą siłę roboczą. Tej zagłady, która
wtedy miała miejsce nie zrobili naziści, ale hitlerowskie Niemcy.
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– Państwo Polskie stoi na straży prawdy, która
nie może być relatywizowana w żaden sposób.
Taką obietnicę pełnej prawdy o tamtych
czasach chcę złożyć, bo musimy prawdzie
patrzeć prosto w oczy. Po to, aby ta straszna
okrutna śmierć więzionych tutaj i w innych
niemieckich obozach zagłady... aby oni nie
zginęli jeszcze raz – powiedział premier
Mateusz Morawiecki.
 
Minister Wojciech Kolarski z Kancelarii
Prezydenta RP powiedział: – Gromadzimy się w
kręgu wiecznej pamięci. Jesteśmy tu, by po raz
kolejny dać świadectwo, że będziemy zawsze
mówić o tym, co się tutaj wydarzyło. Pan
Prezydent prosił mnie, abym w jego imieniu i w
imieniu wszystkich rodaków zwrócił się do
Ocalonych. Obiecujemy Państwu, że prawda o
Auschwitz, o zbrodni Holokaustu, nigdy nie
przestanie być głoszona. Tak jak głoszona jest
od dnia wyzwolenia tego obozu i będzie trwać
przez pokolenia. Przekazujemy ją naszym
dzieciom i wnukom, a one z kolei przekazywać
ją będą następnym generacjom. W imię dobrej
przyszłości pragniemy także wyciągać wnioski
z tragicznej historii. Chronić świat przed
konsekwencjami pogardy i nienawiści, przed
bagatelizowaniem i usprawiedliwianiem zła. To
powinność naszych serc i sumień, której nigdy
nie wolno zaniedbać.
 
– Hanna Krall powiedziała mi, że Holokaust
wydobywał z każdego jego prawdziwe
oblicze – czasami najlepsze, czasami najgorsze.
Te wagony też były takim papierkiem
lakmusowym. Znamy relację o biednych
ludziach, którzy wrzucali do wagonów co
mogli, ale też o takich, którzy na oczach
więźniów wylewali na ziemię opłaconą przez
nich wodę. Wierzę, że jesteśmy winni pamięć
każdemu kto tutaj dojechał lub zmarł w
podróży, ale także powinniśmy opisać te
najlepsze i te najgorsze oblicza świadków
tamtych wydarzeń – powiedziała ambasador
Izraela Anna Azari.
 
– Auschwitz jest tym miejscem, gdzie miliony
ludzi otrzymują tak potrzebne obecnie w
naszym świecie szczepienie przeciwko amnezji
historycznej. Niech nigdy nie powtórzy się
obłęd wojny i obozów zagłady. Niech nad
wszystkimi nami zawsze będzie pokojowe

niebo – mówił ambasador Federacji Rosyjskiej
Siergiej Andriejew.
 
– Na początku było słowo. A potem, gdy było
już u ludzi, okazało się, że słowo potrafiło także
niszczyć – mówił dyrektor Muzeum Auschwitz
dr Piotr M. A. Cywiński. – I dziś słowa mają
swoją moc. Jakże niszczycielską. W Internecie,
w dyskusji, na forum, w komentarzach. W
mediach, tytułach, podpisach. W zestawieniach
pojęć, gdy ukazuje się ludzi biednych,
zastraszonych, uciekających… z zarazkami i
chorobami – podkreślił.
 
– Słowa nienawiści zatruwają wyobraźnię i
otępiają sumienia. Może dlatego tak wielu
milczy wobec zła. Cały niemalże świat milczał
wobec zeszłorocznego ludobójstwa w Birmie.
Słowa nienawiści tworzą nienawiść. Słowa
dehumanizacji odczłowieczają. Słowa gróźb
zwiększają zagrożenie. Dlaczego więc nie
uczymy o tym w szkołach? Dlaczego więc nasze
prawo tworzy na to przyzwolenie?  Dlaczego
homilie to przemilczają? Dlaczego media
używają języka wojny dla opisania pokoju? Już
zaczęliśmy za to płacić. W Polsce, w Europie, na
świecie – powiedział Piotr Cywiński.
 
Druga część uroczystości miała miejsce pod
Pomnikiem Ofiar Obozu na terenie byłego
Auschwitz II-Birkenau. Rabini oraz duchowni
różnych wyznań chrześcijańskich wspólnie
odczytali psalm 42 z Księgi Drugiej Psalmów, a
uczestnicy ceremonii złożyli przy pomniku
znicze upamiętniające ofiary Auschwitz.
 
Wcześniej 27 stycznia byli więźniowie wraz z
dyrekcją oraz pracownikami Miejsca Pamięci
Auschwitz złożyli wieńce na dziedzińcu Bloku
11 w Auschwitz I.
 
Do momentu wyzwolenia terenów obozowych
przez żołnierzy Armii Czerwonej, niemieccy
naziści zamordowali w Auschwitz ok. 1,1 mln
osób, głównie Żydów, a także Polaków, Romów,
radzieckich jeńców wojennych oraz ludzi
innych narodowości. Dziś dla świata Auschwitz
jest symbolem Zagłady i okrucieństw II wojny
światowej. W 2005 r. Organizacja Narodów
Zjednoczonych uchwaliła dzień 27 stycznia
Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach
Holokaustu.
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Wystąpienie dyrektora Muzeum
Auschwitz dr. Piotra M. A.
Cywińskiego na obchodach 74.
rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz
 
Na początku było słowo.
A potem, gdy było już u ludzi,
okazało się, że słowo nasze
potrafiło także niszczyć.
 
Simone Alizon wspominała:
„Nasze słowa nie są waszymi
słowami”.
 
Rampa to nie to samo, co peron.
Numer to nie to samo, co imię.
Segregacja czy selekcja to nie to to
samo, co wybór.
Barak to nie to samo, co budynek.
 
I dziś słowa mają swoją moc.
I także niszczycielską.
 
W Internecie, w dyskusji, na forum,
w komentarzach.
W mediach, tytułach, podpisach.
W zestawieniach pojęć, gdy
ukazuje się ludzi biednych,
zastraszonych, uciekających… z
zarazkami i chorobami.
 
W języku debaty politycznej,
w demagogii,
w populizmie.
 
W brutalnych zdaniach tych,
którzy – mając służyć – chcą
przewodzić.
 
Słowa nienawiści zatruwają
wyobraźnię i otępiają sumienia.
Może dlatego tak wielu milczy
wobec zła.

Cały niemalże świat milczał wobec
zeszłorocznego ludobójstwa w
Birmie.
 
Słowa nienawiści tworzą nienawiść.
Słowa dehumanizacji
odczłowieczają.
Słowa gróźb zwiększają zagrożenie.
 
Dlaczego więc nie uczymy o tym w
szkołach?
Dlaczego więc nasze prawo tworzy
na to przyzwolenie?
Dlaczego homilie to przemilczają?
Dlaczego media używają języka
wojny dla opisania pokoju?
 
Już zaczęliśmy za to płacić.
W Polsce, w Europie, na świecie.
 
Został jeden rok, jeden rok,
do 75. rocznicy wyzwolenia
Auschwitz.
Do światowych obchodów, które
powinny być świętem zwycięstwa!
Tymczasem boimy się, jak wiele
zniszczenia można jeszcze dokonać
słowami.
 
Inny więzień Raphaël Esrail napisał:
„Obóz nie jest wspomnieniem.
Dla większości z nas,
jego świat jest wszechobecny w
naszej codzienności.”
 
Nie znam straszniejszego
ostrzeżenia.
Ostrzeżenia przed naszymi
własnymi słowami. 



ŻYDZI NA GÓRNYM ŚLĄSKU.
WYSTAWA W MUZEUM W

GLIWICACH

Bożena Kubit

Od grudnia 2018 r. w Muzeum w Gliwicach, w oddziale Dom Pamięci Żydów Górnośląskich,
dostępna jest wystawa stała „Żydzi na Górnym Śląsku”. Jest to pierwsza tak przekrojowa i

kompleksowa ekspozycja ukazująca wkład społeczności żydowskiej w rozwój regionu oraz jej
skomplikowane dzieje. Zobrazowane zostało życie społeczne i religijne Żydów, a także ich

udział w działalności gospodarczej, szczególnie w XIX w., kiedy ich znaczenie było największe.
Ich historia pokazana jest od początków osadnictwa pod koniec średniowiecza, poprzez

największy rozwój liczebny w XIX w., po wiek XX, czasy Holokaustu, okres powojenny, aż po
współczesność. 

Górny Śląsk to kraina o bogatej historii i
pogmatwanych dziejach politycznych: w
średniowieczu ziemie te należały do polskiego
państwa Piastów, następnie do Korony
Czeskiej i austriackiego państwa Habsburgów;
w połowie XVIII w. większość Górnego Śląska
weszła w skład Królestwa Prus, stając się w XIX
w. jednym z najważniejszych ośrodków
przemysłowych Europy Środkowej.
Skomplikowane zagadnienia i zasięg
terytorialny Górnego Śląska na wstępie
wystawy przybliża odwiedzającym
multimedialny pokaz zmian przynależności
państwowej oraz granic regionu poprzez wieki.
Sama wystawa odnosi się do Górnego Śląska w
granicach XIX-wiecznej rejencji opolskiej, to
znaczy bez Śląska Cieszyńskiego i Opawskiego
(regionów, które w XVIII w. pozostały w
państwie austriackim i gdzie występowały
odmienne uwarunkowania historyczne).
 
Przodkowie Żydów górnośląskich przybyli na
te ziemie w średniowieczu, głównie z terenów
Niemiec i Czech. Na wstępie wystawy ukazano
najstarsze ślady ich pobytu i najstarsze
zachowane dokumenty, a w dalszej części
kolejne fale ich osadnictwa i związane z tym
ograniczanie, przywileje, zakazy itp. – aż do XIX
w., kiedy doszło do pełnego równouprawnienia
Żydów w państwie pruskim. W tej części
ekspozycji podkreślono znaczenie

miejscowości Biała k. Prudnika (niem. Zülz),
która w XVI-XVII w. była najważniejszym
ośrodkiem życia żydowskiego na Górnym
Śląsku.
 
Edykt emancypacyjny z 1812 r. i kolejne
pruskie przepisy prawne umożliwiły ożywienie
osadnictwa żydowskiego. Doprowadziło to do
powstawania nowych gmin wyznaniowych i
rozwoju życia religijnego: budowania synagog,
zakładania cmentarzy, prowadzenia ożywionej
działalności instytucji wyznaniowych.
Jednocześnie zmiany te przyspieszały
asymilację Żydów z dominującą na Górnym
Śląsku kulturą niemiecką.
 
Jednym z najważniejszych elementów tej
części ekspozycji jest prezentacja ponad
czterdziestu synagog górnośląskich (w
większości już nieistniejących). Ukazano je w
wyjątkowej, pięknej wizualnie formie tzw.
kryształu, ręcznej przeglądarki, na której
podświetlonych ściankach zwiedzający mogą
zapoznać się z historią ich powstania,
lokalizacją w przestrzeni miast oraz
ikonografią, niekiedy unikatową, ukazującą ich
różnorodność. Zgromadzony materiał to
pierwsze tak pełne przedstawienie nigdy
wcześniej szczegółowo nie przebadanego
tematu synagog górnośląskich. Z historią
synagog powiązane są – prezentowane w
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tematu synagog górnośląskich. Z historią
synagog powiązane są – prezentowane w
przeglądarce multimedialnej – dokumenty
dotyczące ich budowy, otwarcia, regulaminy
zachowania się w synagogach itp., a także
nielicznie zachowane oryginalne eksponaty,
takie jak świeczniki, parochety, ozdoby Tory,
zegar modlitewny, księgi itp. Ponadto ukazano
postacie najważniejszych rabinów
górnośląskich.
 
Wiek XIX to jednocześnie czas prowadzenia
ożywionej działalności gmin żydowskich i
instytucji wyznaniowych, takich jak szkoły,
mykwy, rzeźnie rytualne, oraz zakładania
cmentarzy żydowskich (w przeglądarce
multimedialnej ukazano historię ponad
pięćdziesięciu cmentarzy górnośląskich oraz
ich dawną ikonografię). Na ekspozycji
przedstawiono także szczególną rolę, jaką
odegrał utworzony w 1888 r. Związek Gmin
Synagogalnych Rejencji Opolskiej z siedzibą w
Gliwicach, który przyczynił się m.in. do budowy
domu sierot żydowskich w Rybniku oraz
zakładu leczniczego dla dzieci w Jastrzębiu.
 
Ponadto społeczność żydowska angażowała się
intensywnie w działalność różnego rodzaju
stowarzyszeń naukowych, kulturalnych,
sportowych i charytatywnych. Istniały liczne
organizacje, np. stowarzyszenia kobiet, panien,
opieki nad chorymi, opieki nad sierotami,
pomocy położnicom, pomocy osobom
samotnym, stowarzyszenia popierania
rzemiosła, a także działały loże masońskie
B’nai B’rith (Synowie Przymierza). Wyjątkowym
wydarzeniem była pierwsza na świecie
konferencja Ruchu Miłośników Syjonu −
Chowewej Syjon, która odbyła się w
Katowicach w 1884 r. Natomiast w 1912 r.
została założona międzynarodowa organizacja
Agudat Israel (Związek Izraela).
 
Życie rodzinne i obrzędowość religijną
przedstawiono poprzez wspomnienia z XIX i XX
w. (stanowiska audio do odsłuchu) oraz
poprzez oryginalne eksponaty z tym związane,
takie jak tefilin, lampa chanukowa, naczynia na
etrog, kubki kiduszowe, pamiątki z Izraela,
ślubne zdjęcia i dokumenty itp.
 
W kolejnej części wystawy ukazano udział
Żydów w górnośląskim przemyśle i kulturze w

XIX i początkach XX w. Przedstawiono historię
żydowskich przedsiębiorców i rodów, takich jak
Friedländer, Caro, Huldschinsky, Haase, Fränkel,
Pinkus, Troplowitz i inni. Zaprezentowano także
przedstawicieli elity intelektualnej: wybitnych
naukowców i noblistów,  wynalazców,
nauczycieli, prawników, lekarzy i ludzi kultury,
takich jak: Konrad Bloch, Otto Stern, Emin
Pascha, Arthur Silbergleit, Max Tau, Franz
Waxman.
 
Postępująca od XIX w. asymilacja prowadziła do
upodobnienia stylu życia Żydów górnośląskich
z pozostałymi mieszkańcami regionu. Wyrazem
tego procesu są licznie prezentowane na
wystawie zdjęcia rodzinne z 2. połowy XIX w. i
początku XX w., które potwierdzają tezę, iż
Żydzi górnośląscy „byli Żydami jedynie w
domu, Europejczykami zaś na ulicy”. Sami
siebie postrzegali nie jako Żydów urodzonych
na terenie Niemiec, lecz jako Niemców
wyznania mojżeszowego. Nie tylko czuli się
pełnoprawnymi obywatelami różniącymi się od
innych jedynie religią, ale – w przeciwieństwie
do większości Żydów w Europie Wschodniej –
byli w znacznej mierze zeświecczeni. To
zakorzenienie w kulturze niemieckiej znalazło
swoje odbicie m.in. w czasie I wojny światowej
oraz powstań i plebiscytu górnośląskiego w
1921 r., kiedy to miejscowi Żydzi opowiadali
się za przynależnością do państwa
niemieckiego. Na wystawie przedstawiono
dokumenty i ikonografię związane z tymi
zagadnieniami.
 
W wyniku podziału Górnego Śląska w 1922 r.
historia Żydów po niemieckiej i po polskiej
stronie granicy ukształtowała się odmiennie.
W tej części ekspozycji ukazano migracje z tym
związane oraz różnice i wzajemne
oddziaływanie Żydów niemieckich i polskich.
Przedstawiono także narastanie antysemityzmu
i nazizmu oraz niezwykłą rolę i znaczenie tzw.
petycji Bernheima, która doprowadziła do
przyznania wyjątkowego statusu Żydom
górnośląskim w nazistowskich Niemczech aż do
lipca 1937 r.
 
Kolejna część wystawy poświęcona została
tragicznym czasom nazizmu i Zagłady,
począwszy od „Polenaktion” (wypędzenie
Żydów polskich) i tzw. nocy kryształowej w
1938 r., poprzez emigrację, działania









stygmatyzujące Żydów, liczne nakazy i zakazy, aż
po gettoizację, obozy pracy przymusowej,
deportacje do ośrodków zagłady oraz „marsze
śmierci” w styczniu 1945 r. Ważnymi elementami
tej części ekspozycji są udostępnione do słuchania
wspomnienia obrazujące jednostkowe losy, a także
listy osób emigrujących i listy deportacyjne oraz
ekspresyjna, przestrzenna instalacja prezentująca
synagogi zniszczone w tym okresie.
Przykładowe historie nielicznych osób ocalałych z
wojny to początek kolejnej części ekspozycji. W
ostatniej sali ukazane są dzieje powojenne, od
1945 r., począwszy od napływu na Górny Śląsk
społeczności żydowskiej ze Wschodu, poprzez
działania antyżydowskie końca lat 40. XX w. i w
latach następnych oraz następujące po sobie
kolejne fale emigracji, w szczególności w 1968 r.
Ukazano także zaangażowanie polityczne,
gospodarcze i społeczne charakterystyczne dla
powojennej rzeczywistości Polskiej
Rzeczpospolitej Ludowej oraz zmiany po 1989 r.
Historia Żydów na Górnym Śląsku została
doprowadzona do współczesności: aktualną
działalność zaprezentowano w postaci nagrań
filmowych z przedstawicielami tej nielicznej
obecnie społeczności, które przeprowadzono
jesienią 2018 r.
 
Na ekspozycji „Żydzi na Górnym Śląsku” po raz
pierwszy tak całościowo przedstawiono tytułowe
zagadnienie. Jest to temat ogromny i
wielowątkowy, w niewielkim stopniu wcześniej
przebadany. W ramach przygotowań do niej
przeprowadzono – we współpracy z wieloma
osobami – dogłębne badania i kwerendy
archiwalne, biblioteczne i muzealne w ośrodkach
górnośląskich, w innych miastach Polski oraz za
granicą, między innymi w Berlinie, Jerozolimie i
Nowym Jorku. W efekcie tych działań na wystawie
znalazło się ponad 60 oryginalnych eksponatów
oraz rozliczne dokumenty i ilustracje związane z
historią Żydów górnośląskich, niekiedy unikatowe i
w większości przedstawiane publicznie po raz
pierwszy. Pochodzą one od ponad 100 partnerów
instytucjonalnych i z kolekcji prywatnych m.in. z
Polski, Niemiec, Holandii, Austrii, Izraela, USA,
Argentyny.
 
Przedstawienie tak wielu eksponatów, informacji i
materiałów ilustracyjnych na stosunkowo
niewielkiej przestrzeni było możliwe dzięki
niezwykłej, starannie przemyślanej aranżacji,
przygotowanej przez Kolektyw SENNA.
 







Wykorzystano różnego rodzaju przeglądarki:
ręczne, jak np. podświetlony, obracany
„kryształ” z synagogami, połączony z
dokumentami do samodzielnego przeglądania,
zawieszki z tablicami informacyjnymi,
powojenne albumy fotograficzne i in. - oraz
multimedialne, gdzie na ekranach
komputerowych można przeglądać i
wyszukiwać dodatkowe informacje dotyczące
np. cmentarzy żydowskich, najwybitniejszych
naukowców, Żydów deportowanych z Gliwic i
in. Innym sposobem przekazywania informacji
są liczne punkty audio, gdzie można słuchać
wspomnień dotyczących omawianych
zagadnień, jak np. obchodzenia świąt
żydowskich w XIX w., czasów nazizmu i wojny,
czy też emigracji w 1968 r. Osobnych wrażeń
dźwiękowych dostarcza muzyka synagogalna
odtwarzana w części poświęconej synagogom
oraz dźwięki katowickiej ulicy, gdzie
przeplatają się języki polski, niemiecki i
hebrajski.
 
Znaczna część informacji przekazana została na
mapach specjalnie opracowanych
merytorycznie i graficznie na potrzeby
ekspozycji. Przedstawiono na nich liczne dane
statystyczne z różnych okresów od XVIII do XX
w., migracje zarówno końca XIX w., jak i czasów
nazizmu, kwestie gettoizacji, deportacji i
Zagłady, jak i migracje po 1945 r.
 
Tak liczne wątki narracyjne, eksponaty i
materiały dokumentacyjne, w tym unikatowe
ilustracje, oraz nagrania audio dają możliwość
samodzielnego studiowania i odkrywania
niezwykłych historii i ciekawostek. Stwarza to
także możliwość realizowania różnorodnych
tematów w ramach oprowadzania, lekcji
muzealnych, czy warsztatów.
 
Wystawa prezentowana jest w Domu Pamięci
Żydów Górnośląskich (DPŻG), najnowszym
oddziale Muzeum w Gliwicach, jednym z
pięciu, obok oddziałów: Willa Caro, Zamek
Piastowski, Oddział Odlewnictwa
Artystycznego i Radiostacja Gliwice. Siedzibą
DPŻG jest dawny żydowski dom
przedpogrzebowy, będący przy cmentarzu przy
ul. Poniatowskiego 14. Ten piękny, ciekawy
architektonicznie, neogotycki budynek – jeden
z największych w Polsce obiektów tego typu –
został wzniesiony w latach 1902–1903 według

projektu Maksa Fleischera (1841–1905),
austriackiego architekta, m.in. twórcy synagog
w Wiedniu. Składa się z trzech głównych części:
reprezentacyjnej sali modlitewnej –
zachowanej do dzisiaj; dawnej kostnicy, gdzie
przygotowywano zmarłego do pochówku
zgodnie z przepisami religii żydowskiej – gdzie
obecnie znajdują się pomieszczenia
edukacyjne; oraz pomieszczeń mieszkania
stróża – przeznaczonych obecnie na sale
ekspozycyjne.
 
Ponad stuletni obiekt został w latach
2013-2015 odrestaurowany przez władze
Miasta Gliwice i w 2016 r. przekazany w
użytkowanie Muzeum w Gliwicach. Działania
ratujące zabytek zostały docenione i
wyróżnione w kilku prestiżowych konkursach:
w konkursie Ministerstwa Kultury i
Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek
Zadbany”, konkursie na Najlepszą Przestrzeń
Publiczną Województwa Śląskiego 2016,
konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku
Sybilla 2017.
 
Misją Domu Pamięci Żydów Górnośląskich jest
badanie i upamiętnianie dziejów Żydów na
Górnym Śląsku, a jednocześnie tworzenie
przestrzeni spotkań poświęconych tolerancji i
współżyciu religii, kultur i narodów. Od 2016 r.
realizowane są liczne działania
popularyzatorskie i edukacyjne, takie jak
wykłady, warsztaty, prezentacje filmowe itp.,
oraz wystawy czasowe, a od grudnia 2018 r.
opisana powyżej wystawa stała. Ponadto
stworzono bazę informacji o Żydach Górnego
Śląska, tak zwaną Skarbnicę wiedzy i
prowadzone są badania dotyczące tych
zagadnień. Obecnie realizowane są dwa
główne cykle wykładów „Szlakiem żydowskich
światów na Górnym Śląsku” oraz „Dom życia i
dom zgromadzenia: o tradycjach górnośląskich
Żydów”.
 
Jest to miejsce otwarte na różnorodne
inicjatywy i działania, z bogatymi
możliwościami organizowania konferencji
naukowych, spotkań edukacyjnych, warsztatów,
prezentacji oraz oprowadzania po wystawie.
Ważnym dopełnieniem wystawy są pozostałe
pomieszczenia: sala ceremonialna i sala
edukacyjna oraz cmentarz, które są
udostępnione zwiedzającym w godzinach



otwarcia muzeum.  Dodatkowym atutem placówki, ważnym dla zwiedzających z zagranicy, jest
fakt, że omawiana ekspozycja jest w całości dwujęzyczna, polsko-angielska, a pracownicy DPŻG
posługują się językiem angielskim, niemieckim i hebrajskim.

 
Podstawowe informacje o wystawie:
 
• współfinansowanie: Samorząd Miasta Gliwice,
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Konsulat Generalny Republiki Federalnej
Niemiec we Wrocławiu i inni
• kurator: Bożena Kubit
• koordynacja i nadzór producencki: Grzegorz Krawczyk
• współpraca kuratorska: Przemysław Nadolski, Aleksandra Namysło, Natalia Romik
• projekt wystawy: SENNA Kolektyw (Sebastian Kucharuk, Natalia Romik, Piotr Jakoweńko, Agata Korba)
• realizacja: IKG / Aleksander Sieklicki
• konsultacje naukowe: Eleonora Bergman, Maciej Borkowski, Sebastian Rosenbaum, Dariusz Walerjański, Marcin
Wodziński
• redakcja i korekta tekstów: Anna Szczepańska-Krasoń, Janusz Krasoń
• wersja angielska: Soren Gauger, Joanna Osiewicz-Lorenzutti, Zofia Sochańska
• partnerzy wystawy: Archiwum Państwowe w Opolu, Narodowe Archiwum Cyfrowe
 
Autorzy zdjęć: str. 17, 18-19, 26-27, 29 - Zdzisław Daniec
str. 20, 24, 29 - Bożena Kubit
str. 22-23 - Marcin Gołaszewski
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INNOWACYJNE METODY 
PRZEWIDYWANIA I

ZAPOBIEGANIA
LUDOBÓJSTWU 

Mollie Zapata

Amerykańskie muzeum United States Holocaust Memorial Museum wykorzystuje innowacyjne
metody w celu przewidywania i zapobiegania ludobójstwu 



Ocaleni z Holokaustu podnieśli się z tragedii,
która się dokonała po to, by zapewnić ciągłość
pamięci i edukacji o Holokauście. Ruch ten ma
przyczynić się do stworzenia świata, w którym
ani Żydzi ani przedstawiciele jakichkolwiek
innych narodów już nigdy więcej nie padną
ofiarą ludobójstwa. Głosy wspólnoty ocalonych
nawoływały „Nigdy więcej”. Idąc za tym głosem
stworzono miejsca upamiętnienia i edukacji,
powołano globalne instytucje oraz kodeks praw
chroniących osoby poszukujące azylu przed
prześladowaniami ze strony państwa. Na całym
świecie ludzie nawołują do zakończenia tych
okrucieństw.
 
Głównym postulatem w ramach misji
amerykańskiego United States Holocaust
Memorial Museum jako żywego pomnika ofiar
Holokaustu jest uczynienie na rzecz ofiar
ludobójstw w dzisiejszych czasach tego, co nie
zostało uczynione na rzecz europejskich Żydów
w latach 30-tych i 40-tych XX wieku. Głównym
zadaniem Muzeum jest edukacja. Po to, by
marzenie ocalałych o świecie wolnym od
ludobójstwa spełniło się, niezbędne są
innowacyjne metody przewidywania i
zapobiegania ludobójstwu, w których
rozwijaniu Muzeum wiedzie prym. W jaki
sposób postęp technologiczny oraz
zaawansowana analiza danych mogą wesprzeć
nas w ratowaniu życia ludzkiego? Za przykład
może posłużyć sytuacja w Birmie (kraju
zwanym także Mjanma).
 
Z doświadczenia Holokastu wiemy, że gdy
masowe ludobójstwo rozpocznie się, okno dla
zapobiegania mu już się zamyka, a możliwości
działania za pośrednictwem polityki stają się
mocno zawężone. Projekt autorstwa Muzeum
zatytułowany Early Warning Project (EWP,
Wczesne Ostrzeganie), opracowany we
współpracy z Dartmouth College, to efekt wielu
lat wysiłków podejmowanych w celu
zapewnienia, by międzynarodowa społeczność
usłyszała i dostrzegła znaki ostrzegawcze oraz
podjęła środki zapobiegawcze.
 
25 sierpnia 2017 r. siły zbrojne Birmy
rozpoczęły ataki na muzułmańską mniejszość,
zwaną także Rohingya, zamieszkującą
zachodnią część kraju. Społeczność Rohingya
doświadczała prześladowań od lat, ale nowe
ataki okazały się bardziej nasilone i zakrojone
na szerszą skalę niż poprzednio. To zrodzenie
się przemocy, w tym masowe mordy, gwałty,

torturowanie, podpalenia oraz samowolne
aresztowania i zatrzymania obywateli
doprowadziły do przesiedleń ponad 700 000
osób. Niedawno Muzeum dotarło do
przekonujących dowodów na to, że birmańskie
siły zbrojne dopuściły się czystek etnicznych,
zbrodni przeciwko ludzkości oraz ludobójstwa
przeciwko społeczności Rohingya.
 
Tak jak we wszystkich sytuacjach, gdy mamy do
czynienia z ludobójstwem, zbrodnie dokonane
przeciwko ludności Rohingya były szokujące.
Jednak w tym konkretnym przypadku ryzyko
zostało zidentyfikowane z dużym
wyprzedzeniem. Na długi czas przed tym, jak
doszło do opisywanych zbrodni, rząd w Birmie
nałożył ścisłe ograniczenia na wolność
społeczności Rohingya w zakresie
przemieszczania się, zawierania małżeństw,
posiadania dzieci oraz innych aspektów
codziennego życia. Ludności Rohingya
odmówiono równego dostępu do obywatelstwa
Mjanmy na drodze ustawy już w 1982 r., a rząd
oraz wiele innych podmiotów uważa Rohingya
za zagrożenie dla istnienia kultury buddyjskiej.
 
W 2014 i 2015 r. Birma znalazła się na szczycie
listy w ramach projektu Early Warning, co roku
klasyfikującego kraje pod względem ryzyka
wystąpienia masowych mordów.
 
W odpowiedzi na wyżej przedstawioną ocenę
pracownicy Muzeum udali się do tego regionu w
ramach misji badawczej i opublikowali raport
ujawniający wczesne znaki ostrzegawcze
związane z ludobójstwem na ludności Rohingya,
wszczynając alarm odnośnie ryzyka zaistnienia
niebezpiecznych zdarzeń.
 
Projekt Early Warning to tylko pojedyncze
narzędzie mające wspierać ustawodawców.
Dokładne przewidywanie tego okrucieństwa
oraz praca Muzeum i innych podmiotów w celu
zaalarmowania świata odnośnie
niszczycielskich zbrodni na tak szeroko
zakrojoną skalę nie wystarczyły do tego, by
zapobiec przemocy.
 
Jednak bez tego rodzaju wychodzącej w
przyszłość analizy ryzyka zbrodni oraz
możliwości pobudzania potrzeby wczesnej
reakcji w celu odniesienia się do znaków
ostrzegawczych świat ma niewielkie szanse na
zapobieganie kolejnym przypadkom
ludobójstwa.



Naziści przejęli władzę na osiem lat przed tym, jak rozpoczęli usystematyzowane masowe mordy
Żydów w 1941 r. Do ludobójstwa nigdy nie dochodzi spontanicznie; zawsze jest ono poprzedzone
szeregiem wczesnych znaków ostrzegawczych. Gdy zostaną one wykryte, istnieje możliwość
odniesienia się do ich przyczyn i zapobieżenia potencjalnie katastrofalnemu rozwojowi sytuacji.
 
Projekt składa się z trzech wzajemnie uzupełniających się części: rocznej oceny jakościowej,
regularnych ankiet wśród społeczności oraz wnikliwych jakościowych projektów badawczych
przeprowadzanych we współpracy z krajowymi ekspertami.
 
Doroczna Ocena Ryzyka Statystycznego opiera się na dziesięcioleciach badań w zakresie
wczesnych znaków ostrzegawczych, najnowszej metodologii przewidywania oraz dostępnych
źródeł danych, w oparciu o które tworzona jest lista 162 krajów pod kątem ryzyka zaistnienia
nowego przykładu masowego ludobójstwa, definiowanego jako celowe działania uzbrojonych
grup prowadzące do śmierci co najmniej 1000 cywilów, przedstawicieli danej grupy, w okresie 12
miesięcy bądź krótszym w przeciągu kolejnych dwóch lat. W zasadzie wszystkie przykłady
ludobójstwa odnoszą się do masowych mordów spełniających wymogi tej definicji.
Przeprowadzana ocena określa ryzyko wystąpienia masowych mordów dokonywanych zarówno
przez organizacje rządowe, jak i pozarządowe, np. ISIS.
 
Narzędzie to może pomóc ustawodawcom i organizacjom pozarządowym we wspieraniu działań
prewencyjnych w krajach cechujących się najwyższym poziomem ryzyka, na przykład w
Demokratycznej Republice Konga,  Afganistanie czy Egipcie.



Dzięki niemu można także oznaczyć kraje o wysokim poziomie ryzyka, z pozoru aż tak nie
narażone na wspomniane ryzyko. Przykład może w tym miejscu stanowić Mali – kraj znajdujący
się wśród 10% najbardziej narażonych państw według ocen od 2014 do 2016 roku. Wielu
obserwatorów nie spodziewało się tak wysokiej pozycji tego kraju w rankingu, jako że postrzegali
oni Mali jako państwo charakteryzujące się wysokim poziomem ryzyka pod względem skrajnego
ekstremizmu, jednak nie pod względem przemocy wobec ludności cywilnej bądź ludobójstwa. W
odpowiedzi na te rozbieżności w ramach projektu Early Warning przeprowadzono w kraju
dodatkową pogłębioną analizę, ostatecznie odkrywając znaczne ryzyko oraz nawołując
ustawodawców do skoncentrowania uwagi i zasobów na zapobieganiu potencjalnemu kryzysowi.
Ocena Ryzyka Statystycznego ma jednak stanowić punkt wyjścia do dyskusji i dalszych badań, a
nie ostateczny wniosek.
 
Projekt Early Warning uzupełnia swoją działalność o eksperymenty w dziedzinie różnych technik
przewidywania trendów, opierając się na korpusie badań pokazujących, że pogłębiona wiedza
specjalistyczna niekoniecznie przyczynia się do większej dokładności prognoz. W ramach
projektu regularnie przeprowadzane są sondaże, w których osobom zaangażowanym w projekt
zadaje się pytanie „Czy uzbrojona grupa z danego kraju zaangażuje się w kampanię
systematycznego mordu na grupie 1000 bądź więcej cywilów – obywateli tego samego kraju?”.
Specjalistów od prognoz zachęca się do uaktualniania swoich ocen w ramach pojawiania się
nowych informacji, dostarczając w czasie rzeczywistym szacunków poziomu ryzyka w odpowiedzi
na bieżące wydarzenia. Pod koniec 2018 roku wybory zbliżające się w Demokratycznej Republice
Konga przyczyniły się jako jeden z czynników do zwiększenia przez osoby zaangażowane w
projekt opartego na konsensusie oszacowania ryzyka z poziomu 5% na

początku listopada do 25% pod koniec roku. (Wybory mogą wywołać
przemoc ukierunkowaną na dane grupy społeczne; w przypadku DRK
pojawiły się wątpliwości odnośnie tego, czy partia rządząca zrzeknie
się władzy). Tego typu dramatyczny skok w ocenie ryzyka jest sytuacją
rzadką; podobny wzrost zaobserwowano w odniesieniu do opartego na
konsensusie oszacowania ryzyka w Birmie/Mjanmie w sierpniu-
wrześniu 2016 r., w odpowiedzi na doniesienia o eskalacji przemocy
wobec populacji Rohingya.
 
Końcowa metoda wykorzystywana w ramach projektu przedstawia się
bardziej tradycyjnie: w wybranych krajach przeprowadzane są
jakościowe badania terenowe, których celem jest dostarczenie
pogłębionej analizy, kontekstu oraz rekomendacji w zakresie polityk w
krajach narażonych na ryzyko. W krajach, co do których podjęto się
takiej analizy – do tej pory w Zimbabwe (2016), Bangladeszu (2017),
Mali (2018) i Wybrzeżu Kości Słoniowej – zespoły projektowe Early
Warning podejmują współpracę z ekspertami w zakresie
przeprowadzania w danym kraju badań mających na celu wsparcie
międzynarodowej społeczności w lepszym zrozumieniu pojawiających
się czynników ryzyka.
 
Przykład Birmy pokazuje, iż daleka droga pozostała do pokonania w
zakresie motywowania do działań, które mogą zapobiec ludobójstwu,
jednak takie narzędzia, jak projekt EWG mogą dostarczyć kluczowych
informacji stanowiących wsparcie ustawodawców i organizacji
pozarządowych w rozpoznawaniu i reagowaniu na katastrofy
humanitarne zanim ludobójstwo stanie się faktem. W przypadku wielu
krajów wyszczególnionych w niedawno opublikowanej liście oceny
statystycznej nie jest za późno na aktywne działania prewencyjne
ratujące ludzkie życie.
 
 



PREZYDENT RP ANDRZEJ
DUDA ORAZ WICEPREZYDENT
USA MIKE PENCE W MIEJSCU

PAMIĘCI AUSCHWITZ

Paweł Sawicki

Prezydent RP Andrzej Duda oraz wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence wraz z
małżonkami odwiedzili 15 lutego Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz. Podczas zwiedzania
byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady towarzyszył im dyrektor Muzeum dr
Piotr M. A. Cywiński. Wśród gości byli także przewodniczący Światowego Kongresu Żydów

Ronald S. Lauder, naczelny rabin Polski Michael Schudrich i franciszkanin o. Piotr Cuber,
gwardian w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach.

Wszystkie zdjęcia w artykule Jarosław Praszkiewicz



Prezydenci zwiedzili obszerny fragment
muzealnej ekspozycji, m.in. blok 4, gdzie
znajdują się podstawowe informacje o osobach
deportowanych do Auschwitz: Żydach,
Polakach, Romach, sowieckich jeńcach
wojennych i przedstawicielach innych
narodowości i grup osadzanych przez Niemców
w obozie. Znajduje się tam model komory
gazowej i krematorium II z obozu Birkenau,
puszki po Cyklonie B, a także ludzkie włosy
obcięte pomordowanym.
 
W bloku 5 goście zobaczyli osobiste
przedmioty należące ofiar Zagłady, które
odnaleziono w tych magazynach po
wyzwoleniu obozu. To m.in. buty, walizki,
protezy, okulary, szczotki czy naczynia
kuchenne.
 
Przed Ścianą Straceń na dziedzińcu bloku 11,
gdzie Niemcy rozstrzelali ok. 5,5 tysiąca osób,
głównie Polaków, więźniów osadzonych w
obozowym areszcie i tzw. więźniów
policyjnych skazanych na śmierć przez sąd
doraźny gestapo, Andrzej Duda i Mike Pence

złożyli wieńce oddając hołd wszystkim ofiarom
obozu.
 
Następnie prezydenci zeszli do piwnicy bloku
11, w której mieścił się obozowy areszt. Tam
zobaczyli m.in. celę głodową, w której w
sierpniu 1941 r. zamordowany został
franciszkanin o. Maksymilian Kolbe. W
podziemiach bloku 11 we wrześniu 1941 r.
Niemcy dokonali pierwszej masowej próby
zabijania ludzi przy użyciu cyklonu B.
 
Goście zwiedzili także wystawę żydowską
„Szoa” w bloku 27 przygotowaną przez Yad
Vashem. Kolejne jej sale poświęcone są m.in.
życiu Żydów przed wojną, ideologii niemieckich
nazistów oraz zagładzie Żydów dokonanej na
terenie okupowanej przez Niemców Europy.
Jedna z sal dedykowana została pamięci dzieci
zamordowanych podczas Zagłady.
 
W budynku pierwszej komory gazowej i
krematorium na terenie Auschwitz I Agata
Kornhauser-Duda i Karen Pence pozostawiły po
jednej czerwonej róży.





W drugiej części wizyty goście odwiedzili były obóz
Auschwitz II-Birkenau. Zobaczyli m.in. wagon
towarowy stojący na rampie wyładowczej, na którą od
maja 1944 r. wjeżdżały transportu deportowanych do
obozu - przede wszystkim Żydów, głównie z Węgier
oraz likwidowanego getta Litzmannstadt, ale także m.
in. Polaków deportowanych do Auschwitz z Powstania
Warszawskiego. Na rampie lekarze SS dokonywali
selekcji przywożonych Żydów kierując zwykle
większość z deportowanych na natychmiastową śmierć
w komorach gazowych.
 
Na rampie dyrektor Muzeum Auschwitz dr Piotr M. A.
Cywiński pokazał gościom jeden z oryginalnych
paszportów pochodzących z tzw. Archiwum Eissa, które
dokumentuje akcję ratunkową prowadzoną w okresie II
wojny światowej z Berna przez ówczesnego polskiego
ambasadora Aleksandra Ładosia i jego dyplomatów
oraz współpracujące z nimi organizacje żydowskie. W
czasie tej akcji wystawiono kilka tysięcy uzyskanych
nielegalnie paszportów Ameryki Łacińskiej, ratując
życie wielu setkom osób. Dokumenty te udało się
odzyskać dzięki wspólnym działaniom Ambasady RP w
Bernie, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz Państwowego Muzeum Auschwitz-
Birkenau, w którego Archiwum będą one badane i
konserwowane.
 
– Auschwitz pokazuje bezmiar ludzkich możliwości w
dehumanizacji. Ta historia to dzieje odczłowieczenia w
całkowitej skrajności. Od początku świat rozumiał, że
pozostałości poobozowe muszą być wielką przestrogą.
Tym niemniej, aby ta przestroga spełniała swoją
funkcję, edukacja musi wzbudzić w ludziach
wyobraźnię ich własnej odpowiedzialności – za
przeciwstawienie się złu. Taką postawą wykazali
podczas wojny się m.in. polscy dyplomaci w Szwajcarii
fałszujący dokumenty takie jak ten, po to by ratować
drugiego człowieka – powiedział dr Piotr M. A.
Cywiński.
 
– Kiedy uda nam się poruszyć ludzką wyobraźnię,
wówczas dopiero pamięć znajdzie swój cel w zmianie
poglądów, zachowań, postępowań. Człowiek musi
nieustannie czuć jarzmo swojej codziennej
odpowiedzialności za współczesny świat. Po to uczymy
o tej tragicznej przeszłości – podkreślił Piotr Cywiński.
 
Prezydenci zobaczyli także ruiny komory gazowej i
krematorium III, a na pomniku upamiętniającym ofiary
obozu złożyli znicze. Na zakończenie wizyty prezydent
Andrzej Duda, wiceprezydent Mike Pence oraz ich
małżonki wpisali się do księgi pamiątkowej Muzeum.
 
 









Prezydenci zobaczyli także ruiny komory
gazowej i krematorium III, a na pomniku
upamiętniającym ofiary obozu złożyli znicze.
Na zakończenie wizyty prezydent Andrzej
Duda, wiceprezydent Mike Pence oraz ich
małżonki wpisali się do księgi pamiątkowej
Muzeum.
 
„Stoimy na straży pamięci i prawdy o
ludobójstwie, które popełniono tu, w
największym niemieckim nazistowskim
obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-
Birkenau, który jest symbolem Holokaustu,
miejscem zagłady Żydów, męczeństwa
Polaków, Porajmos Roma i Sinti, masowej
śmierci jeńców sowieckich i przedstawicieli
innych narodowości. Nigdy nie ustaniemy w
walce ze złem” – napisała polska para
prezydencka.
 
„Niech Auschwitz przypomina wszystkim
ludziom we wszystkich czasach, że milczenie
w obliczu zła doprowadza do jego triumfu” –
napisał wiceprezydent USA z małżonką.
 
– Jestem szczególnie zadowolony, że
wiceprezydent Mike Pence oraz polski
prezydent Andrzej Duda znaleźli w swoim
bardzo napiętym kalendarzu czas na
odwiedzenie Miejsca Pamięci Auschwitz-
Birkenau. 74 lata po wyzwoleniu tego obozu
koncentracyjnego i zagłady, tego
straszliwego miejsca, gdzie zamordowano
ponad milion niewinnych Żydów, Polaków,
Romów i Sinti, sowieckich jeńców i innych,
wciąż staramy się zrozumieć to straszne
okrucieństwo – powiedział Ronald S. Lauder,
przewodniczący Światowego Kongresu
Żydów stojący na czele Auschwitz-Birkenau
Memorial Foundation (USA), która w Stanach
Zjednoczonych wspiera misję polskiej
Fundacji Auschwitz-Birkenau.
 
– Oddanie hołdu ofiarom zbrodni przez
wiceprezydenta Pence’a i prezydenta Dudę
pokazuje też zaangażowanie w zachowanie
pamięci o Auschwitz, a także znaczenie
przypominania światu o tym, co się tu
wydarzyło. Znając przeszłość jesteśmy lepiej
przygotowani do tego, aby takie zbrodnie
nigdy więcej nie miały miejsca – dodał
Ronald S. Lauder.



UJAWNIONE ZBRODNIE:
PIERWSZE POKOLENIE 

BADACZY HOLOKAUSTU

Lara Sebire-Hawkins

Wiosenna wystawa biblioteki The Wiener Library przedstawia historie i spuściznę osób
prywatnych i instytucji, które jako pierwsze zaangażowały się w zbieranie dowodów zbrodni
Holokaustu. Wśród nich znaleźli się zarówno obywatele i instytucje, które wykonywały swoje

zadania w bezpośrednim kontakcie z ludobójstwem, jak również ci, którzy w późniejszym
czasie poszukiwali sprawiedliwości i upamiętnienia. 

Louis de Jong, fundator NIOD (Instytutu Badań nad Wojną, Holocaustem i Ludobójstwem w Amsterdamie),
studiuje dokumenty na temat Holocaustu po wojnie, Zdjęcie © Nationaal Archief Collection Spaarnestad



Strona tytułowa tłumaczenia na angielski książki Wasilija Grossmana Lata Wojny, przetłumaczonej przez
Elizabeth Donnelly i Rose Prokofiev (Moskwa, 1946), zbiory biblioteki The Wiener Library
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Wystawa upamiętnia życie i działalność niektórych pionierów w dziedzinie badań nad
Holokaustem. Opowiada między innymi historie Emmanuela Ringelbluma i Racheli Auerbach,
którzy w ramach organizacji Oneg Szabat zebrali i ukryli dowody zbrodni w warszawskim getcie;
Raphaela Lemkina, który wykorzystał zebranie przez siebie informacje na temat okrucieństw
Holokaustu w celu opracowania prawnej koncepcji ludobójstwa; Wasilija Grossmana, który
udokumentował eksterminację sowieckich żydów; Filipa Müllera, który zebrał dowody
nazistowskich zbrodni, do jakich doszło, gdy przebywał on w Auschwitz; Alfreda Wienera,
fundatora biblioteki The Wiener Library, który zebrał i rozpowszechnił dowody działalności
nazistowskiej począwszy od połowy lat 20-tych XX wieku, jak również Evy Reichmann,
pracownicy Biblioteki, która zainaugurowała jeden z pierwszych projektów mających na celu
pozyskiwanie zeznań naocznych świadków Holokaustu.
 
Dla „pierwszego pokolenia” badaczy Holokaustu ich starania były szczególnie istotne w obliczu
nazistowskich działań podejmowanych w celu wymazania wszelkich śladów społeczności
żydowskiej w Europie. Stawiając czoła wyjątkowo nieprzychylnym okolicznościom, często wobec
obojętności, potępienia i przemocy, tworzyli oni fundamenty naszej obecnej wiedzy z zakresu
Holocaustu. Obecnie takie instytucje, jak biblioteka The Wiener Library rozszerzają ich
dziedzictwo kontynuując pozyskiwanie i przechowywanie kluczowych dowodów i świadectw.
Wystawa czasowa, którą opisujemy, będzie dla odwiedzających wyjątkową okazją do obejrzenia
oryginalnych dokumentów wchodzących w skład obszernych zbiorów Archiwum biblioteki, w tym
jednych z najwcześniejszych w historii bezpośrednich relacji przedstawionych przez ocalonych z
Holokaustu.
 
Więcej informacji o wystawie dostępnych jest na stronie: https://www.wienerlibrary.co.uk/
crimes-uncovered
 
Wystawa Ujawnione zbrodnie: Pierwsze pokolenie badaczy Holokaustu będzie dostępna dla
odwiedzających od 27 lutego 2019 do 17 maja 2019.
 
Wystawa powstaje we współpracy z Wannsee Conference Memorial oraz Touro College Berlin, a
także przy hojnym wsparciu Urzędu Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

Pismo żydowskich uchodźców AJR Information, Londyn, listopad 1954, zawierające apel Evy Reichmann, zbiory biblioteki The Wiener Library
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PIERWSZE DOKUMENTACJE
ZAGŁADY W POLSCE I WE

FRANCJI

Anna Majchrowska

Wszystkie zdjęcia w artykule: Żydowski Instytut Historyczny

17 stycznia 2019 r. w Żydowskim Instytucie Historycznym im. E. Ringelbluma w Warszawie
odbyła się dyskusja panelowa „Pierwsze dokumentacje Zagłady”, w której wzięli udział goście

z Mémorial de la Shoah (dyrektor Jacques Fredj oraz dr Audrey Kichelewski), Muzeum
Auschwitz-Birkenau (dyrektor dr Piotr M.A. Cywiński) oraz Żydowskiego Instytutu

Historycznego: dr Katarzyna Person, dr Agnieszka Żółkiewska i prowadzący spotkanie prof.
Andrzej Żbikowski. 



Dyskusja miała na celu omówienie wyzwań, z
jakimi musieli zmierzyć się pierwsi
dokumentaliści Zagłady (działający jeszcze w
okresie wojny) oraz porównanie doświadczeń
polskich i francuskich instytucji pamięci w
latach powojennych. W trakcie dyskusji
zaprezentowane zostały także dostępne w
archiwach tych instytucji pierwsze relacje o
Zagładzie. Jak zauważył prof. Żbikowski, to
właśnie te materiały są „najbardziej
autentyczne, przejmujące, wzruszające” i
dlatego współcześni badacze Holokaustu
nieustannie do nich powracają.
 
Dr Katarzyna Person, która w Żydowskim
Instytucie Historycznym kieruje polsko i
angielskojęzyczną edycją Archiwum
Ringelbluma, opowiedziała o kolejnych etapach
pracy grupy Oneg Szabat, na którą złożyły się:
zbieranie dokumentów (m.in. relacji
mieszkańców innych miejscowości, osób
wracających z wojennej tułaczki, świadectw z

obozów pracy), opracowanie materiałów oraz
informowanie o Zagładzie (konspiracyjny
biuletyn z wiadomościami na temat mordów i
wywózek z kolejnych miejscowości, raporty
zawierające szacunkowe liczby ofiar). Archiwum
Ringelbluma jest unikalnym źródłem pisanych
na bieżąco relacji o losie Żydów w okupowanej
Warszawie od wybuchu wojny do zamknięcia
getta, czyli w okresie nasilającej się propagandy
antysemickiej i przyzwolenia na przemoc w
stosunku do Żydów. Ten czas - określany w
literaturze mianem „nieustającego pogromu” -
został wyparty ze świadomości warszawskich
Żydów i badaczy ich losu poprzez późniejsze
drastyczne wydarzenia: zamknięcie getta,
eksterminację pośrednią, a ostatecznie Zagładę.
Wyparcie to było kontynuowane również w
badaniach powojennych, w których
koncentrowano się przede wszystkim na
dogłębnym badaniu historii Zagłady.
 
 









Dr Agnieszka Żółkiewska opowiedziała o zadaniach i wyzwaniach,
przed którymi stanęła powołana 29 sierpnia 1944 r. Żydowska Komisja
Historyczna. Praca Komisji polegała na gromadzeniu, porządkowaniu i
opracowaniu materiałów dokumentujących Zagładę. Dziedziną, w
której Komisja rozwinęła najintensywniejszą działalność i osiągnęła
największe sukcesy, było spisywanie relacji ocalałych z Zagłady.
Ważnym celem gromadzenia tych materiałów było „ujawnienie i
osądzenie zbrodni niemieckich popełnionych na ludności żydowskiej
w Polsce”, a także popularyzowanie zgromadzonych materiałów.
Zbierano akta dokumentujące działalność niemieckich urzędów,
Gestapo, organizacji i instytucji żydowskich, organizacji podziemnych,
gettowych i partyzanckich, plany gett i obozów. Gromadzono narzędzia
zbrodni i ludzkie szczątki, nazywane przez pracowników Komisji
„eksponatami grozy”. Komisja interesowała się także losem
przedwojennych żydowskich księgozbiorów, archiwów, muzeów i
bibliotek. Gromadziła ocalałe obrazy, sztukę synagogalną, obiekty
muzealne i książki.
Bilans działalności Komisji jest imponujący. Zgromadziła około 3
tysięcy relacji ocalałych, 100 pamiętników, kilkaset utworów
literackich, pokaźny zbiór korespondencji obozowej i gettowej, ponad
5 tysięcy akt, 4 tysiące zdjęć. Wszystkie zebrane przez nią materiały
źródłowe są do dziś najważniejszym źródłem wiedzy o Holokauście.
 
Goście z Mémorial de la Shoah opowiedzieli o początkach badań nad
Zagładą we Francji. Jacques Fredj przypomniał, że podobnie jak to
miało miejsce w Polsce, organizowane przez społeczność żydowską
badania nad Zagładą rozpoczęły się jeszcze w czasie wojny. Już w
kwietniu 1943 r. Rabin Isaac Schneersohn rozpoczął w Grenoble
zbieranie dokumentów związanych ze zbrodniami popełnianymi na
Żydach przez Niemców i rząd Vichy. Na tej podstawie powstała
pierwsza francuska organizacja badająca Zagładę, gromadząca
dokumenty i wydająca na ten temat pierwsze opracowania: Centre de
documentation juive contemporaine (obecnie Centre de
documentation du Mémorial de la Shoah). Archiwa te są niezwykle
istotne dla historyków badających politykę działania sprawców,
zachowania ofiar oraz współczesną historię Żydów we Francji.
 
Dr Audrey Kichelewski mówiła o publikacjach: magazynie Le Bulletin
du Centre de documentation juive contemporaine, książkach
wydanych do 1950 r., a także założonej przez żydowskich działaczy
komunistycznych instytucji o nazwie Union des Juifs pour la Résistance
et l'Entraide (UJRE), która już w 1946 r. zorganizowała publiczną
wystawę o życiu w gettach w Polsce (zobaczyło ją ok. 100 tys. osób,
kolejna wystawa dotyczyła żydowskiego ruchu oporu). Dr Kichelewski
przypomniała również o yizker bikers (książkach wspomnieniowych),
m.in. niezwykle cennej – i stanowiącej interesujący przykład
współpracy Żydów z Polski i Francji - pozycji z 1951 r. o Lublinie
zawierającej fragmenty z dziennika Emanuela Ringelbluma. W
podsumowaniu zwróciła uwagę na wspólną we Francji i w Polsce
hybrydowość publikacji powojennych, w których można dostrzec
elementy zarówno dokumentacyjne, historyczne, socjologiczne, jak i
literackie, poetyckie oraz wiele innych.
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W podsumowaniu dyskusji dr Piotr M.A. Cywiński zadał pytanie jak dalece integralność
autentyzmu miejsca pamięci obejmuje integralność archiwalną. Zwrócił przy tym uwagę na
różnice zachodzące w badaniu dokumentów in situ oraz w instytucjach pamięci oderwanych od
miejsc pamięci (np. w muzeach narracyjnych). Dr Cywiński podkreślił, że największym zadaniem
stojącym przed badaczami Zagłady jest potrzeba przetłumaczenia pisanych w wielu językach
relacji o Zagładzie na lingua franca i udostępnienia ich w wersji cyfrowej. Tylko wtedy pierwsze
relacje o Zagładzie będą mogły zostać usłyszane przez świat współczesny.
 
Relacja ze spotkania dostępna na kanele YouTube Żydowskiego Instytutu Historycznego (w
języku polskim i francuskim)

http://www.youtube.com/watch?v=RH774r-2vng


PRZEWODNIK PO
CMENTARZU ŻYDOWSKIM W
OŚWIĘCIMIU / AUSCHWITZ

Maciek Zabierowski

Muzeum Żydowskie w Oświęcimiu opublikowało właśnie książkę o miejscowym cmentarzu
żydowskim, która daje wgląd w jego historię oraz stan współczesny.

Książka podzielona jest na
cztery sekcje, z których każda
rzuca światło na różne aspekty
przeszłości oświęcimskiego
kirkuta. W "Historii" kurator
muzeum, dr Artur Szyndler,
omawia początki obecnego
cmentarza, jego
zagospodarowanie, zniszczenie
w czasie Holokaustu i
powojenne próby renowacji
przez garstkę ocalałych oraz
prywatnych organizacji. W
sekcji "Ludzie" są
przedstawieni znani
członkowie społeczności
pochowani na cmentarzu. W
"Symbolach" czytelnicy mogą
odkrywać zarówno bogatą i
różnorodną symbolikę wyrytą
na nagrobkach w Oświęcimiu,
jak i dowiedzieć się o
żydowskich tradycjach
pogrzebowych w tej części
ziem polskich na przestrzeni
wieków. Część "Przyroda"
opowiada o wyjątkowej
bioróżnorodności cmentarza:
faunie, w tym ptactwie oraz
drzewach i roślinach na terenie.
Wszystkie teksty są ilustrowane
wysokiej jakości fotografiami
przestrzeni, nagrobków i ich
detali. Książka jest dostępna w
języku polskim i angielskim w
Cafe Bergson.



Ta publikacja Muzeum Żydowskiego w Oświęcimiu stała się możliwa dzięki hojnemu
wsparciu Miasta Oświęcim.
 
Centrum Żydowskie w Oświęcimiu (zał. 2000) w Oświęcimiu prowadzi Muzeum
Żydowskie, synagogę Chewra Lomdei Misznajot i Cafe Bergson, która mieści się w domu
ostatniego żydowskiego mieszkańca Oświęcimia, Szymona Klugera z "l.
 
Centrum Żydowskie w Oświęcimiu jest filią Muzeum Dziedzictwa Żydowskiego w Nowym
Jorku. Więcej informacji o Centrum Żydowskim w Oświęcimiu można znaleźć na stronie
www.ajcf.pl.



CYFROWY STOLPERSTEIN.
CO KRYJE SIĘ ZA TYM

POJĘCIEM?

Marlena Konczak

Pół roku temu jako grupa (Saskia, Anne, Marlena, Svenja i Theo) uczniów Rahel-Varnhagen-
Kolleg w Hagen zadawaliśmy sobie to pytanie, a teraz chcielibyśmy 

podzielić się naszymi odkryciami. 

To zdjęcie przedstawia naszą szkołę. Zostało zrobione w styczniu 2019, gdy padał śnieg. 



Wszytko zaczęło się od naszego nauczyciela
historii. Pan Arias przyszedł do nas w połowie
2018 r. i przedstawił nam biografie ofiar epoki
nazistowskiej. Najpierw pomyśleliśmy: Co
powinniśmy z tym zrobić? Ale wkrótce udało
nam się znaleźć odpowiedź na to pytanie.
 
Najpierw pozwolimy sobie przedstawić, czym
są Stolpersteiny. Są to małe metalowe płytki
umiejscowione w chodniku, o które można się
dosłownie „potknąć“ (po niemiecku „stolpern
“). Rozmiarem przypominają dłoń i zawierają
takie informacje, jak nazwisko i rok urodzenia
ofiar epoki nazistowskiej. Umieszczono je tam,
gdzie niegdyś mieszkały osoby prześladowane
przez Nazistów.
 
Obecnie niektórym Stolpersteinom nadano

formę cyfrową. Oznacza to, że oprócz
widocznych gołym okiem podstawowych
danych mamy możliwości dotarcia do
zamieszczonych w Internecie życiorysów, zdjęć
oraz plików audio dotyczących poszczególnych
osób. Pliki audio dostępne są w kilku
wybranych językach, na przykład po włosku,
angielsku czy rosyjsku.
 
Zaangażowaliśmy się w projekt poświęcony
digitalizacji Stolpersteinów poświęconych
niektórym ofiarom z Hagen. W tym celu w
pierwszej kolejności niezbędne jest
przeprowadzenie badań. Następnie pozyskane
dane należy sprawdzić, podsumować, a także
przetłumaczyć na różne języki. 



Zdjęcie przedstawia przykładowy Stolperstein. Ten należy do Heinricha Bohne, działacza ruchu oporu epoki nazistowskiej. 

Fotografia przedstawia Stolpersteiny zainstalowane w Hagen 7 grudnia 2018



W dalszej kolejności przeprowadzamy ich
udźwiękowienie, a specjaliści z Hagen
umieszczają je na wirtualnej mapie. Pokazuje
ona, gdzie w Hagen znajduje się każdy ze
Stolpersteinów, i które z nich posiadają opcję
dostępu do dodatkowych informacji online. Do
tej pory o informacje online wzbogaconych
zostało 14 Stolpersteinów, a w planach jest
zdigitalizowanie ich znacznie większej liczby.
 
W tym momencie powstaje pytanie – dlaczego
zaangażowaliśmy się w ten temat?
 
Zrobiliśmy to, ponieważ w ramach naszej pracy
badawczej żywo zainteresowaliśmy się tym
zagadnieniem i chcielibyśmy z jego przekazem
dotrzeć do znacznie większej liczby osób.
Ponadto poprzez nasze zaangażowanie chcemy
udzielić ofiarom prawa do zabrania głosu,
którego zostały pozbawione przez system
nazistowski. Dzięki pracy nad biografiami
pojedynczych osób nadajemy dużo większej
głębi całemu tematowi, a ofiary stają się
żywymi istotami ludzkimi, nawet jeśli nie
znamy ich osobiście. Stolpersteiny ofiar
powinny stanowić trwały symbol
upamiętnienia dla wszystkich, ale przede
wszystkim dla członków ich rodzin,
przedstawicieli obecnych i przyszłych pokoleń.
Ponadto dnia 7 grudnia 2018 r. w Hagen miała
miejsce ceremonia, w ramach której
zainstalowano siedem nowych kamieni. Razem

z naszym nauczycielem historii wzięliśmy w
niej udział.
 
Mamy nadzieję, że dzięki temu projektowi
młodzi ludzie zdadzą sobie sprawę, że to, co
wydarzyło się w tamtych czasach miało miejsce
tak blisko nich oraz że stawiać czoła tamtym
wydarzeniom należy nie tylko za
pośrednictwem podręczników do historii.
Ponadto poprzez pogłębioną edukację w tym
zakresie chcemy pokazać, że w szczególności
obecne pokolenie ma „obowiązek
“ dopilnowania, by tamte wydarzenia nigdy się
nie powtórzyły.
 
W obecnych czasach bardzo ważny jest
krytyczny stosunek do informacji
przekazywanych w mediach oraz
przeprowadzanie badań na własną rękę.
Ponadto powinniśmy zawsze dążyć do
uzyskania obiektywnego oglądu sytuacji oraz
nie dać się zwieść opinii innych osób.
Pomocnym może okazać się także
dyskutowanie nad daną kwestią oraz
zadawanie pytań.
 
Podsumowując: nasze zaangażowanie w tę
delikatną kwestię było bardzo interesujące,
ekscytujące i jednocześnie wzruszające. Praca
w ramach projektu bardzo nas ubogaciła i
cieszymy się, że możemy być jego częścią.
 

Zdjęcie przedstawia przykładowy Stolperstein. Ten należy do Heinricha Bohne, działacza ruchu oporu epoki nazistowskiej. 



„ŻYCIE I ŚMIERĆ W
BĘDZIŃSKIM GETCIE”

Monika Kempara

Oczami młodych: Wystawa „Życie i śmierć w będzińskim getcie”. 
Wystawa w Sosnowieckim Centrum Sztuki – Zamek Sielecki

 
 

Mówiąc o historii Zagłębia, nie sposób nie
docenić roli, jaką odegrała społeczność
żydowska w rozwoju regionu. Do czasu
wybuchu II wojny światowej Żydzi prowadzili
działalność zarówno produkcyjną jak i
rzemieślniczą. Brali czynny udział w życiu
gospodarczym. Na przełomie 1938 i 1939 roku
w Sosnowcu Żydzi stanowili 20% a w Będzinie
44% ogółu ludności. Tylko w tych dwóch
zagłębiowskich miastach żyło ponad 50.000
Żydów. Po wojnie było ich już tylko 1400. Jaki
los spotkał blisko 50 tysięcy istnień? Wydaje
się, że wszyscy wiemy. Powstaje mnóstwo
publikacji, opracowań naukowych, z których
możemy czerpać wiedzę na temat Holokaustu,
ale nic nie jest w stanie oddać emocj klimatu
tamtych czasów, tak jak bezpośrednie relacje
świadków. Wyjątkowość wystawy Oczami
młodych. Życie i śmierć w będzińskim getcie
polega na tym, że są to wspomnienia młodych
ludzi.
 
Wystawa jest efektem projektu badawczego,
zrealizowanego w Martin-Springer Institute w
Northern Arizona University,
przeprowadzonego pod kierownictwem dr.
Björna Krondorfera i dr. Martina Kalba. Projekt
realizowany był w okresie od stycznia 2013
roku do wiosny roku 2014. W realizacji
projektu czynny udział wzięli studenci, którzy
wykonali badania historyczne, przeprowadzili
wywiady z osobami ocalałymi oraz opracowali
merytoryczną koncepcję wystawy. Martin-
Springer Institute założony został w 2000 roku
przez Doris i Martina Springerów. Doris (z
domu Szpringer) urodziła się w Będzinie w

1926 roku, jako córka Abrahama i Perli Baili
Golenzer. Zajmuje się doświadczeniami okresu
zagłady, promowaniem postawy tolerancji oraz
sprawiedliwości.
 
Projekt W oczach młodych. Życie i śmierć w
będzińskim getcie prezentowany był jak
dotychczas w Stanach Zjednoczonych. W chwili
obecnej udostępniony jest dla zwiedzających
w Sosnowieckim Centrum Sztuki – Zamek
Sielecki w Sosnowcu (w całości dostępny w
języku polskim). Wystawa prezentuje
trzydzieści plansz ukazujących odbiorcy
historię życia w będzińskim getcie oraz
pochodzące ze zbiorów Fundacji Rutki Laskier,
niezwykle cenne pod względem historycznym i
sentymentalnym, oryginalne przedmioty
znalezione na terenie getta będzińskiego. Ze
względu na unikatowy charakter
prezentowanych materiałów biograficznych,
które w większości są niedostępne w Polsce
(Pamiętnik Rutki Laskier stanowi wyjątek)
wartość merytoryczna przedsięwzięcia jest
ogromna. Materiały fotograficzne
zamieszczone na wystawie pochodzą ze
zbiorów: Holocaust Memorial Museum, Yad
Vashem, Państwowego Muzeum Auschwitz-
Birkenau, Muzeum Bojowników Getta w Izraelu
oraz ze zbiorów prywatnych.
 
Historia życia w będzińskim getcie
relacjonowana jest z perspektywy ośmiu
młodych osób: Jane Lipski, Rose Rechnic, Rutki
Laskier, Elli Liebermann-Shiber, Hadassy
Broder, Sama Pivnika, Arnolda Shaya i Doris
Martin.
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Dzięki tym relacjom widz
odbywa wędrówkę po
przedwojennym Będzinie,
mieście, którego około 50%
ludności stanowiła
społeczność żydowska. W
wyobraźni przenosi się do
miejsca tętniącego życiem, w
którym żydowskie dzieci
uczęszczały do szkół i z
nadzieją patrzyły w
przyszłość. Sytuacja uległa
zmianie 4 września 1939
roku, gdy Niemcy wkroczyli
na teren miasta. Obszar
Zagłębia Dąbrowskiego
został wcielony do III Rzeszy.
Powołana została Centrala
Żydowskich Rad Starszych
Wschodniego Górnego
Śląska, na czele której stanął
Mosze Merin. Postać
kontrowersyjna, ale ważna,
gdy mówimy o czasie drugiej
wojny światowej w Zagłębiu
Dąbrowskim.
 
Wystawa ma na celu
przybliżenie zarówno
tragicznych wydarzeń całej
społeczności żydowskiej
Będzina, jak również
uwrażliwienie na
doświadczenie
egzystencjalne jednostki, a
temu służy prezentacja
bogatego zasobu zdjęć.
Materiał fotograficzny
koreluje z cytowanymi
fragmentami wspomnień i
relacji świadków. Losy
naszych bohaterów
prowadzą nas, aż do końca II
wojny światowej.
Wyzwolenia nie dożyły Rutka
i Hadassa. Ich historia
zakończyła się w Auschwitz.
Relacje ocalałych prowadzą
widza do chwili realizacji
projektu.
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