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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

Muzeum Auschwitz jest najprawdopodobniej
pierwszym muzeum na świecie, dla którego
stworzono oficjalną strefę zakazu lotów. Pozwoli
to na lepsze zabezpieczenie autentycznej
poobozowej przestrzeni oraz osób
zwiedzających Miejsce Pamięci poprzez m.in.
możliwość regulowania lotów dronami nad
historycznym terenem odwiedzanym przez
ponad dwa miliony ludzi rocznie.
 
– Z roku na rok rośnie zainteresowanie lotami
nad Miejscem Pamięci, drony ułatwiają
fotografowanie z nieba nawet osobom
prywatnym. Zdarzało się, że kilka takich maszyn
było używanych jednocześnie nad terenami
poobozowymi bez naszej najmniejszej wiedzy.
Rodziło to poważne pytania o bezpieczeństwo
zarówno historycznych obiektów, jak i o
bezpieczeństwo ludzi przebywających na

terenie. Ważne jest również to, iż latający dron, w
szczególności w pobliżu grup, zwyczajnie
przeszkadza przewodnikom i odwiedzającym. Z
tego względu już kilka lat temu zaczęliśmy
wprowadzać pewne ograniczenia dotyczące
korzystania z tej technologii. Zgody na loty
dronem wydawane są niemal wyłącznie ekipom
filmowym. Dotychczas jednak nie mieliśmy
narzędzi prawnych, by zapewniać wszystkim
bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej
znajdującej się nad historycznym poobozowym
terenem. Obecnie się to zmieniło i – chyba jako
pierwsze muzeum na świecie – mamy możliwość
kontroli tego, co dzieje się nad naszymi głowami i
nad głowami osób odwiedzających – powiedział
dyrektor Muzeum Auschwitz dr Piotr M. A.
Cywiński.
 
WIĘCEJ INFORMACJI



W tym krótkim filmie European Holocaust
Research Infrastructure przedstawia swoją
sieć międzyludzkich kontaktów, która
odgrywa istotną rolę całym projekcie. Poznaj
stypendystów EHRI oraz ich doświadczenia
związane z uczestnictwem w projekcie.
 
CZYTAJ  WIĘCEJ
 
 
 

Niemiecki minister spraw zagranicznych
Heiko Maas pojechał Florencji, aby zwrócić
obraz, który kiedyś został zrabowany przez
nazistów. Martwa natura holenderskiego
barokowego malarza Jana van Huysuma
została skradziona ze słynnej Galerii Uffizi
przez Wehrmacht w 1943 roku.
 
CZYTAJ WIĘCEJ
 

BBC wyprodukuje film dokumentalny
poświęcony negacjonizmowi Holokaustu. Obraz
zatytułowany „Holocaust Denial”, którego
narratorem będzie David Baddiel, pokaże BBC
Two na początku 2020 r. w związku z 75.
rocznicą wyzwolenia Auschwitz.
 
CZYTAJ WIĘCEJ

W ciągu 37 lat pracy jako dziennikarz i reporter
dla należącego do ABC WLS-Channel 7, Alan
Krashesky odbył wiele podróży po świecie.
Jednak niewiele zadań dotknęło go tak głęboko,
jak jego podróż do byłego obozu zagłady
Auschwitz z ocalałą z Holokaustu Fritzie Weiss
Fritzshall.
 
CZYTAJ WIĘCEJ
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=LZQhqxPTP0s


PRZEZ PRYZMAT
WIARY

 
Paweł Sawicki

 

Składa się na nią 21 fotograficznych portretów
ocalałych z Auschwitz: Żydów, Polaków oraz
Romów. Autorką zdjęć jest Caryl Englander.
Fotografiom towarzyszą fragmenty relacji
byłych więźniów związane z tematyką wiary w
tragicznym świecie niemieckiego
nazistowskiego obozu koncentracyjnego i
zagłady Auschwitz. Artystka uwiecznia
bohaterów w ich prywatnym otoczeniu, w
domu. Wiele z portretowanych osób patrz
wprost w obiektyw – często odsłaniając
wytatuowany na przedramieniu numer
obozowy.
 
– Ta wyjątkowa wystawa mówi o
człowieczeństwie ofiar. Auschwitz bowiem nie
było wyłącznie miejscem fizycznego
zniszczenia człowieka. Było to też miejsce
zniszczenia psychicznego, a także – dla bardzo
wielu więźniów – zniszczenia duchowego. Ta
perspektywa nie była jeszcze poruszana na
żadnej wystawie w Miejscu Pamięci. Dziękuję
wszystkim, którzy przyczynili się do jej
powstania - mówił podczas otwarcia dyrektor
Muzeum dr Piotr M. A. Cywiński.
 
– Wystawa ta prezentowana jest w momencie
szczególnym - ze względu na obchodzone
rocznice. Zbliżamy się do 75. rocznicy
wyzwolenia Auschwitz. Jednak teraz jesteśmy
w okresie 75. rocznicy najbardziej
niszczycielskiego okresu w historii obozu -
czasu deportacji Żydów z Węgier, deportacji z
likwidowanego getta Litzmannstadt, czy
deportacji cywilów z Warszawy w okresie

Powstania i wielu innych miejsc okupowanej
jeszcze przez Niemcy Europy. Mam nadzieję, że
nasi odwiedzający będą przyglądać się tym
fotografiom, zajrzą w oczy ocalałych i wczytają
się w ich słowa – podkreślił dyrektor Cywiński.
 
Kuratorem wystawy jest dr Henri Lustiger
Thaler. – Przez pryzmat wiary to świadectwo
siły ludzkiego ducha. Ocalali, uwięzieni w
Auschwitz-Birkenau, czerpali ze swoich
najgłębszych systemów przekonań w
najokrutniejszym miejscu na ziemi. Projekt
Daniela Libeskinda oddaje przeszłość,
teraźniejszość i przyszłość przeżyć i
wspomnień Ocalałych w dialogu z
poruszającymi portretami Caryl Englander –
powiedział dr Henri Lustiger Thaler.
 
Projekt przestrzeni wystawienniczej został
przygotowany przez Daniela Libeskinda i
Studio Libeskind. Zaprojektował on ścieżkę, po
obu stronach której znajdują się trzymetrowe
pionowe stalowe panele. Układają się one we
wzór przypominający obozowy pasiak, budząc
skojarzenia z uwięzieniem, podczas gdy ich
zewnętrzne lustrzane powierzchnie odbijają
otaczający krajobraz. - Ta wystawa przybliża
historie Ocalałych, wplatając ich intymne
relacje w kontekst obozu i współczesnego
życia. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć
milionów zamordowanych w czasie Zagłady, ale
możemy zrozumieć historię jednej osoby –
powiedział Daniel Libeskind.
 
 

Przed głównym wejściem do Muzeum Auschwitz otwarto 1 lipca wystawę „Through the
Lens of Faith – Przez pryzmat wiary” przygotowaną przez Amud Aish Memorial Museum z

Nowego Jorku i zaprojektowaną przez Daniela Libeskinda.
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Na każdym z paneli wystawy znajduje się zagłębienie, w którym
znajduje się portret bohatera. Przed nim, na czarnym szkle, wyryto
fragmenty ich relacji.
 
„Miałem siedemnaście lat. Zabrano nas do zakładów Buna w podobozie
Monowitz. Mój brat zachorował i został wysłany do niesławnego
szpitala obozowego. Ja też byłem chory i umieszczono mnie w szpitalu.
Wkrótce potem nastąpiła selekcja. Mój brak został zamordowany. Datę
selekcji - dnia, w którym zabrano go z łóżka - obchodzę jako jego jorcajt
(rocznica śmierci). W nocy, w barakach było nas po osiem osób w
jednym łóżku. Kiedy ktoś się ruszył, wszyscy pozostali musieli obrócić
się w tę samą stronę, żeby zostać pod przykryciem. W takich warunkach
odmawialiśmy dawen, modlitwy. Bez modlitewnika, w zimnie” -
Yitzchok Baruch Schachter, Żyd z Polski.
 
„Miałam siedemnaście lat, kiedy w Birkenau poznałam Tadeusza
Paolone-Lisowskiego. Kiedy go widziałam po raz ostatni, zapytał mnie:
„Czy wierzysz w Boga? Bo wiesz, wielu ludzi uważa, że skoro coś
takiego jak Auschwitz jest możliwe…” Nie dokończył. Pamiętam, co
odpowiedziała wówczas moja matka: „Jeśli na świecie jest zło, to
pochodzi od szatana, a nie od Boga”. Tadeusz odparł: „Między kartami
księgi buchalteryjnej jest coś dla ciebie, metalowy drobiazg, święty
medalik. Weź go na pamiątkę po mnie. Niech cię chroni. Pilnuj go, a
jeśli Bóg pozwoli, zabierz go ze sobą na wolność” - Polka, Zofia
Posmysz, chrześcijanka.
 
„Miałem cztery lata. Pamiętam, że spałem na kolanach mojej matki.
Czułem okruchy chleba pod policzkiem. Czułem się bezpiecznie. Mój
ojciec został brutalnie ukarany za to, że dał żydowskiej kobiecie
ziemniaka. Ona modliła się za niego” - Peter Hollenreiner, więzień
romski z Niemiec, chrześcijanin.
 
„Miałam piętnaście lat. Modliłam się do Boga, stojąc w kolejce do
selekcji, prosiłam, żeby ocalił moich rodziców. Wierzyłam, że bez nich
nie przeżyję. Na wejściu rozdzielano mężczyzn od kobiet, młodych od
starych. Szybko pobiegłam do matki. Odepchnęła mnie mocno. Jej
ostatnie słowa brzmiały: „Opiekuj się siostrą, żeby przeżyła. Wyjdź za
religijnego człowieka. Bóg cię ocali, a ty opowiesz światu, co się z nami
stało”. Matka powiedziała mi, że mam dość odwagi, żeby przeżyć
Auschwitz I muszę to zrobić. Te słowa utrzymały mnie przy życiu” -
Esther Peterseil, Żydówka z Polski.
 
– Projekt ten stawia często zadawane pytania, które jednak nigdy nie
były tak świadomie zgłębiane: jak ludzie w przeważającej części
religijni zdołali zachować poczucie tożsamości i kultury w Świecie
Śmierci, jakim był obóz Auschwitz? To miejsce zostało tak pomyślane,
by zniszczyć każdą postać godności i oporu. Moja praca jest wizualnym
świadectwem absolutnej niezłomności ludzkiej odwagi. Każda osoba, z
którą miałam zaszczyt się spotkać, była dla mnie uosobieniem siły,
nadziei i radości z życia – powiedziała fotografka Caryl Englander.
 
Ekspozycję „Przez pryzmat wiary” można oglądać przed wejściem do
Miejsca Pamięci Auschwitz do 30 września 2020 r.



INTERAKTYWNA MAKIETA
GETTA LITZMANNSTADT

Andrzej Grzegorczyk, Izabela Terela
Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, oddział Stacja Radegast 

 

„Dzielnica zamknięta”, charakteryzowała się
ścisłą, nieuporządkowaną zabudową, w postaci
kamienic czynszowych oraz domów
jednorodzinnych. Po zakończeniu II wojny
światowej, komunistyczne władze postanowiły
przekształcić tą najuboższą dzielnicę w
nowoczesną, wzorcową dzielnicę
socjalistyczną. Przystąpiono do budowy
nowych bloków mieszkalnych i wytyczania ulic.
Ze względu na decyzję odbudowy stolicy,
przerwano realizację planu w trakcie,
pozwalając na niekontrolowane, dalsze
uzupełnianie luk powstałych wskutek
wyburzeń historycznej zabudowy. Obserwacja
zmian następujących w przestrzeni miasta
wpłynęła w 2015 r. na podjęcie inicjatywy

budowy makiety getta. Celem realizowanego
projektu jest stworzenie nowego nośnika
pamięci i symboliczne uratowanie od
zapomnienia niszczejących zabudowań.
 
Pierwszą makietą getta było dzieło Leona
Jakubowicza, który wiosną 1940 r. rozpoczął
pracę nad budową modelu getta, prowadzoną
aż do sierpnia 1944 r., do jego likwidacji. Jego
wykonany w skali 1:5000 model, ukryty w
metalowej skrzyni przetrwał w jednej z
łódzkich piwnic. Odnaleziony przez jego brata
został przewieziony do Izraela, a następnie do
Stanów Zjednoczonych. Obecnie udostępniony
jest na wystawie stałej w United States
Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie.

Od początku okupacji, we wrześniu 1939 r., łódzcy Żydzi zostali poddani surowym represjom.
Ostatecznie doprowadziły one do utworzenia 8 lutego 1940 r. getta, na terenie dzielnicy Bałuty

i Stare Miasto. Było ono drugim co do wielkości, po warszawskim, oraz pierwszym całkowicie
odizolowanym gettem od reszty miasta na obszarach okupowanych. Do końca kwietnia 1940 r.,

skoncentrowano w nim 160 tys. osób na obszarze 4,13 km2. 
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Niezwykle ważne dla kontekstu powstania
makiety jest jej lokalizacja, we wnętrzu
zabytkowego budynku, dawnej stacji kolejowej
getta – obecnie Stacja Radegast. Od 1941 r.
miejsce to pełniło funkcję punktu
przeładunkowego żywności i surowców,
przeznaczonych dla ludności getta. Od
stycznia 1942 r. wywieziono z niej łącznie
prawie 145 tys. osób do obozów zagłady
Kulmhof w Chełmnie nad Nerem i Auschwitz-
Birkenau. Dziś, zachowany budynek jest
elementem Pomnika Zagłady Litzmannstadt
Getto, powstałego w 2004 r. Jako miejsce
pamięci, wobec braku odrębnego muzeum
historii getta łódzkiego, niejako pełni rolę
takiej placówki.
 
W pierwszym etapie projektu powstała baza
źródłowa, obejmująca dostępne materiały
archiwalne  dotyczące topografii getta. Łącznie
zebranych zostało ponad 2,5 tys. map, planów
architektonicznych, fotografii oraz zdjęć
lotniczych. Zostały one pozyskane z archiwów,
a dzięki wsparciu partnerów zagranicznych,
również ze zbiorów osób prywatnych na całym
świecie. Bazę uzupełniają współcześnie
wykonane fotografie wszystkich zachowanych
budynków i obiektów z terenu dawnego getta.
Łącznie wykonano ponad 6 tys. zdjęć. Analiza
zebranego materiału umożliwiła podjęcie
decyzji o budowie fizycznego modelu
prezentującego getto z maja 1942 r. w skali
1:400, o wymiarach 10 x 4 m. W tym kształcie
stanowi on największy tego typu obiekt
ekspozycyjny w Polsce.
 
Podstawową pracą, którą należało wykonać
była identyfikacja budynków (na podstawie nie
zawsze kompletnych materiałów źródłowych),
a następnie ich lokalizacja na siatce ulic.
Pomocnym okazało się wsparcie pasjonatów,
często nie zawodowych historyków, których
wiedza o topografii miasta jest imponująca.
Niejednokrotnie, jedno miejsce odtwarzane
było na podstawie niewielkiej ilości zdjęć,
widzianych z różnych perspektyw, bądź
będących jedynie drugim planem do np. zdjęć
grupowych. Kolorystyka została odtworzona na
podstawie zachowanych fotografii kolorowych,
przedwojennej dokumentacji projektowej oraz
wspólnych konsultacji ekspertów i analizie
literatury naukowej.
 

 
W chwili obecnej prezentowany jest około
40% fragment makiety, której ukończenie
planowane jest z końcem 2019 r. Jest to
szczególnie ważne w kontekście tegorocznej
75. rocznicy likwidacji getta łódzkiego.
 
Równolegle z budową makiety prowadzone są
prace wokół strony internetowej projektu –
www.radegast.pl. Jej założeniem jest
dostarczenie informacji o projekcie oraz
wiedzy historycznej dotyczącej  getta. Strona
zawiera 8 tematycznych ścieżek edukacyjnych,
składających się z historycznych miejsc.
Umożliwiają one odbycie spaceru po
współczesnych ulicach. Tym samym
edukatorzy, nauczyciele, przewodnicy
otrzymują gotowy materiał do
przeprowadzania zajęć edukacyjnych, w tym
również spacerów po istniejącej do dnia
dzisiejszego przestrzeni dawnego getta.
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Makieta getta w skali 1:400, fot. MTN
(także na następnej stronie)
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Zakończenie budowy makiety fizycznej stanowi, początek budowy jej
interaktywnych elementów. „Ożywienie” makiety poprzez wprowadzenie
multimediów  ma na celu wzbogacenie jej o szczegóły oraz przybliżenie
historii odbiorcy. Dzięki zastosowaniu technologii 3D odbiorca będzie mógł
obejrzeć na monitorze wszystkie budynki na makiecie fizycznej,
jednocześnie mając możliwość obejrzenia ich fotografii archiwalnych czy
poznania historii. Zwiedzający Muzeum będzie mógł odsłuchać i zobaczyć
ścieżkę edukacyjną, wyświetlającą się na makiecie, poświęconą historii
getta. Prowadzona w ten sposób narracja ma przybliżyć historię Zagłady w
unikatowy, lecz zarazem przystępny dla współczesnego odbiorcy sposób,
przekładając się wprost na bardziej osobiste spotkanie z prezentowaną
historią.
 
Dzięki połączeniu tradycyjnej formy makiety, z komponent multimedialnym
zapewniającym dostęp do materiałów historycznych, stanie się ona
nowoczesnym narzędziem edukacyjnym z elementem upamiętniającym.
Umożliwi to nowe spojrzenie na temat nauczania o Zagładzie, oddając
pierwszeństwo namacalnemu, odtworzonemu w miejscu budynkowi, w
którym historią „działa się”. Dotychczasowe doświadczenia
wieloaspektowego wykorzystania makiety w działaniach edukacyjnych oraz
jej odbiór przez odwiedzających miejsce pamięci wskazuje na silną
potrzebę wizualizacji przestrzennej historii.
 
W latach 2015-2019 projekt był realizowany przy wsparciu International
Holocaust Remembrance Alliance w ramach trzyletniego programu
grantowego, Urzędu Miasta Łodzi oraz budżetu własnego Muzeum.
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Szpital nr 1 w getcuie łódzkim przy ul Łagiewnickiej 36. Fot. APŁ 



“OPERACJA GOMORA” I
PRACA PRZYMUSOWA
ŻYDÓW W HAMBURGU 

PODCZAS WOJNY

Dr. Iris Groschek

O tym, jak naloty Aliantów wpłynęły na system obozów koncentracyjnych Hamburga

Dokładnie 75 lat temu, w lipcu 1944, transport
składający się z 1000 Żydówek dotarł z
Auschwitz do podległego mu obozu
koncentracyjnego Neuengamme w Hamburgu.
Była to sytuacja wyjątkowa z dwóch powodów.
Obóz koncentracyjny Neuengamme został
założony w 1938 i otrzymał nazwę wywodzącą
się od dzielnicy Hamburga. Jako jeden z
największych obozów tego rodzaju w
ówczesnej Rzeszy, służył za miejsce więzienia
wyłącznie mężczyzn. W lipcu 1944 roku nie
było w nim żadnego więźnia pochodzenia

żydowskiego. A raczej żaden już nie pozostał z
uwagi na fakt, że wszystkie obozy
koncentracyjne na terytorium Rzeszy
Niemieckiej stały się „wolne od Żydów” w
październiku 1942 na mocy rozkazu
Reichsführera SS. Innymi słowy, wszystkich
żydowskich więźniów dotychczas
przetrzymywanych w obozie koncentracyjnym
Neuengamme przetransportowano do
Auschwitz. Skąd więc taki nagły obrót spraw?
Dlaczego żydowskich więźniów
przetransportowano z Auschwitz z powrotem do
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Hamburg to jedno z niemieckich
miast, które najbardziej ucierpiały w
wyniku drugiej wojny światowej.
Naloty, jakie miały miejsce między
25 lipca a 3 sierpnia 1943, pod
nadanym przez Aliantów
kryptonimem „Operacja Gomora”,
spowodowały zniszczenia na
niespotykaną dotąd skalę: zginęły 34
tysiące osób, a 125 tysięcy zostało
rannych. Wschodnie części miasta
zostały całkowicie spalone,
określone jako nienadające się do
zamieszkania i zamknięte. W mieście
ogłoszono stan wyjątkowy.

 
„Myśleli, że to koniec świata”. 

(Zbigniew Piper)
 
Szok oraz wprowadzenie stanu
wyjątkowego na początku Operacji
Gomora spowodowały nagłą zmianę
strategii i sposobu myślenia
przywództwa SS. Do tej pory
pilnowano, by wszelka praca
przymusowa wykonywana przez
więźniów obozów
koncentracyjnych – zawsze
postrzeganych jako
„niebezpiecznych wrogów
państwa” – odbywała się wyłącznie
w ramach ściśle strzeżonych
obozów. Jednak w tamtych
okolicznościach zdecydowano, by
nakazać rosnącej liczbie więźniów
obozów koncentracyjnych pracę
podczas operacji usuwania
zniszczeń. Niezwłocznie po
pierwszym dużym nalocie bombowy
nocą 25 lipca 1943, miasto Hamburg
zaczęło wykorzystywać więźniów
obozu koncentracyjnego
Neuengamme do pracy przy
usuwaniu gruzu oraz poszukiwaniu
niewybuchów w centrum miasta.
 
W ten sposób rozdystrybuowano
setki więźniów obozów
koncentracyjnych po centrum
miasta. Nie tylko władze Hamburga
występowały o możliwość
wykorzystania więźniów obozów
koncentracyjnych: Izba Gospodarcza

Gau oraz prywatne firmy także
korzystały z ich pracy przymusowej
do budowania tymczasowych
schronów, pozyskiwania surowców
oraz pracy przy produkcji broni oraz
w stoczniach. Więźniowie oraz ich
praca byli niemal rozchwytywani.
 
W kwietniu 1944 SS Reichsführer
Heinrich Himmler zaoferował
przekazanie 20 000 żydowskich
więźniów do dyspozycji Komisarza
Mieszkalnictwa Rzeszy Roberta Leya
do pomocy przy budowaniu
tymczasowych domów. Ley
przedstawił ofertę władzom Miasta
Hamburga, które żywo przyklasnęły
tej idei.
 

„Dziwnie było opuszczać Auschwitz”
(Dagmar Fantlová)

 
W lipcu 1944 z Auschwitz do
Hamburga przyjechało 1000
pierwszych Żydówek. Większość z
nich pochodziła z Czechosłowacji
oraz Węgier. Cztery tygodnie później
dołączyło do nich kolejnych 500
polskich Żydówek, również z
Auschwitz. Magazyn w wolnym
porcie (Freihafen) Hamburg-Veddel,
w którym kobiety zostały
zakwaterowane, stał się pierwszym
żeńskim obozem podległym
Neuengamme. W całych północnych
Niemczech powstały 23 inne żeńskie
podobozy. W wielu  z tych obozów
do prac przymusowych
wykorzystywano Żydów. Do końca
wojny powstało łącznie ponad 80
obozów podległych obozowi
koncentracyjnemu Neuengamme, z
czego 15 znajdowało się w ramach
samej metropolii Hamburga. Główną
siłę napędową stanowiły hamburskie
firmy oraz władze miejskie. W dwóch
trzecich hamburskich obozów
podległych zajmowano się
usuwaniem skutków bombardowań
oraz budowaniem tymczasowych
schronów, a w jednej trzeciej pracą
na rzecz przemysłu zbrojeniowego.
 

Wystawa "Miasto i jego obóz kocentracyjny. Fot. Miejsce Pamięci Neuengamme



Byłe czeskie więźniarki Auschwitz i Neuengamme przy Magazynie G, czerwiec 1999 r. Od lewej: Edith Kraus, Susi Weiss, Ruth Kemeny, Margit Herrmannová,
Dagmar Lieblová i Ruth Bachrich.



„Byliśmy świadomi, że dopóki mieliśmy siłę i
byliśmy zdolni do pracy, mogliśmy żyć; gdyby jej

nam zabrakło, byłoby po nas.” (Edmund
Radziewski)

 
Warunki sanitarne w budynkach, gdzie
kwaterowano więźniów hamburskich obozów
koncentracyjnych były zatrważające. Kobiety i
mężczyźni byli niedożywieni; cienkie obozowe
ubranie nie chroniło przed zimnem ani
deszczem. Byli oni również nieustannie
wystawiani na przemoc i nadużycia ze strony
strażników. Wyczerpani ciężką pracą często
chorowali. W hamburskich obozach podległych
zginęło co najmniej 2300 więźniów. Według
statystyk, w obozie koncentracyjnym
Neuengamme zginęło łącznie 42 900
więźniów.
 

„Ludzie przechodzili obok i ignorowali nas, nie
patrzyli w naszą stronę; nie chcieli nas widzieć.”

(Edith Kraus)
 
 

W Hamburgu więźniowie obozów
koncentracyjnych wyraźnie rzucali się w oczy.
Mieszkańcy miasta mogli ich zobaczyć na
ulicach, w drodze do pracy i w pracy. Większość
z nich pozostawała obojętna na ich los. Bardzo
niewielu zebrało się na odwagę, by
przeciwstawić się sposobowi, w jaki
więźniowie byli traktowani.
 
Dwujęzyczna wystawa “Miasto i jego Obóz
Koncentracyjny. Więźniowie obozu
koncentracyjnego Neuengamme w Hamburgu
w czasie wojny 1943-45” jest obecnie
prezentowana w Miejscu Pamięci Obozu
Koncentracyjnego Neuengamme. Przedstawia
ona więźniów obozu Neuengamme
powszechnie obecnych przy pracy w centrum
miasta oraz osoby odpowiedzialne za
wykorzystanie ich do prac przymusowych.
 

Wystawa jest dostępna również online:
http://www.offenes-archiv.de/de/

WeitereAusstellungen/
rathausausstellung_2019_stadt_startseite.xml

Byłe czeskie więźniarki Auschwitz i Neuengamme przy Magazynie G, czerwiec 1999 r. Od lewej: Edith Kraus, Susi Weiss, Ruth Kemeny, Margit Herrmannová,
Dagmar Lieblová i Ruth Bachrich.



NAZISTOWSKIE OBOZY
KONCENTRACYJNE

MATERIAŁY EDUKACYJNE

Imogen Dalziel

W 2015 roku Nikolaus Wachsmann, profesor
europejskiej historii najnowszej w Birkbeck
College na Uniwersytecie Londyńskim wydał
monografię KL: Historia nazistowskich obozów
koncentracyjnych (Little, Brown). Książka
została przetłumaczona na polski, niemiecki,
francuski, włoski, hiszpański i portugalski.
Recenzenci opisują ją jako „przełomową” (The
New Yorker), „wyjątkową” (Financial Times)
oraz „niezwykle ważną” (Mail on Sunday).
Książka otrzymała Nagrodę Literacką Jewish
Quarterly-Wingate, Nagrodę Historyczną
Marka Lyntona (Uniwersytet Colombia/
Harvard) oraz Nagrodę Historyczną Wolfsona. 
 
W odpowiedzi na publikację książki – oraz
chcąc lepiej zintegrować akademickie oraz
powszechne rozumienie obozowej historii –
profesor Wachsmann stworzył darmową stronę
internetową „The Nazi Concentration Camps: A
Teaching and Learning Resource” (Nazistowskie
Obozy Koncentracyjne: Materiały Edukacyjne).
Stroną zarządza Birkbeck, a została ona
opracowana w oparciu o wkład nauczycieli
szkół średnich z Anglii. Uroczyste
uruchomienie strony miało miejsce w ramach
panelowego wydarzenia zorganizowanego w
Londynie w listopadzie 2016 roku. Od tego
momentu strona cieszy się niesłabnącym
zainteresowaniem, a profesor Wachsmann
prowadzi liczne prezentacje związane z jej
tematyką i adresowane do nauczycieli z
Wielkiej Brytanii i USA.
 
 



W Wielkiej Brytanii edukacja o Holokauście
opiera się w głównej mierze na historii
Auschwitz. Niezwykle ważnym jest oczywiście,
by uczniowie pozyskali wiedzę na temat
nazistowskiego obozu, który zebrał
najkrwawsze żniwo. Ponadto zadaniem strony
jest promowanie lepszego pojmowania innych
obozów koncentracyjnych stworzonych na
terytorium okupowanym przez nazistów (jako
że strona skupia się na obozach
koncentracyjnych, zagadnienia związane z
obozami pracy czy obozami przejściowymi nie
zostały w niej uwzględnione). Przedstawia
także informacje dotyczące losu tych więźniów
przetrzymywanych w obozach
koncentracyjnych, którzy nie zostali skazani na
eksterminację, a zagadnienie to jest
 

praktycznie pomijane w brytyjskich
programach nauczania.
 
Użytkownicy strony uzyskują dostęp do map,
dokumentów (przetłumaczonych na język
angielski), fotografii, filmów i świadectw
poruszających kwestię historii obozów
koncentracyjnych, począwszy od okrytych złą
sławą obozów w Auschwitz, Bergen-Belsen i
Dachau, po takie mniej znane obozy, jak
Esterwegen, Herzogenbusch czy Vaivara.
Dokumenty zostały podzielone na grupy
tematyczne – na przykład „Życie Codzienne”,
„Oprawcy” oraz „Holokaust”, a nauczyciele
mają również dostęp do planów lekcji oraz
polecanych dodatkowych lektur, które
umożliwiają wykorzystanie materiałów
zawartych na stronie do nauczania. 





Strona nie zawiera grafik, a więc
jest dostępna dla młodszych
uczniów (w Wielkiej Brytanii
Holocaust znajduje się w
programie nauczania dzieci od 13
roku życia). Na początku 2019
roku utworzone zostały oficjalne
konta na Twitterze i Instagramie,
które zawierają fotografie,
dokumenty i fakty dotyczące
ważnych rocznic, informacje na
temat obozów koncentracyjnych
oraz historie poszczególnych
ofiar.
 
W kwestii rozwoju strony
profesor Wachsmann powiedział:
„Obozy koncentracyjne SS to
symbol okrucieństwa nazizmu.
Nadal jednak – pomimo wielu
lekcji, książek i filmów
dokumentalnych – powszechne
zrozumienie tej tematyki jest
zaledwie pobieżne, szczególnie
wśród młodzieży. Musimy
nauczać kolejne pokolenie na
temat realiów Holokaustu i
obozów koncentracyjnych,
ponieważ nadzieję na
wyciągnięcie lekcji z historii
możemy żywić wyłącznie jeśli ją
pojmiemy”.
 
Chętnie uzyskamy informację
zwrotną na temat strony zarówno
od edukatorów, jak i uczniów.
Zachęcamy do wypełnienia
kwestionariusza klikając w link
poniżej; jeśli chcieliby Państwo
podzielić się dodatkowym
komentarzem, zachęcamy do
wysłania wiadomości na adres
nazi-camps-project@bbk.ac.uk.
 
Adres strony: www.camps.bbk.ac.
uk
Twitter: @NaziCamps
Instagram: @nazicamps
 
 



NASI SĄSIEDZI.
ICH HISTORIE. 

Shira Stoll

Staten Island, często określana jako “zapomniana dzielnica” Nowego Jorku, może
okazać się najlepszym miejscem do upamiętnienia Holocaustu. 

W 2011 selfhelp.net przewidziała, że do 2018
roku na Staten Island mieszkać będzie 453
ocalonych z Holocaustu oraz że do roku 2020
liczba ta spadnie do 381. Informacja ta
uświadomiła nam, że jeśli chcemy poznać ich
historie, musimy działać natychmiast, póki
mamy jeszcze taką możliwość.
Ich historie muszą i tak ujrzeć światło dzienne
po to, by nikt ich nigdy nie zapomniał.
W czerwcu 2017 Shira Stoll, specjalistka w
zakresie multimediów Staten Island Advance/
SILive spotkała się z 15 ocalonymi z
Holocaustu podczas wydarzenia Café Europa
zorganizowanego w Centrum Społeczności
Żydowskiej Bernikow Jewish Community
Center w Staten Island. Jest to wydarzenie ku
czci ocalonych z Holocaustu okraszone muzyką
klezmerską oraz karaoke w Jidysz, w ramach
którego spotykają się ocaleni wraz z rodzinami,
by cieszyć się swoją obecnością i życiem, jakie
odbudowali w Staten Island.

 Dla Stoll wydarzenie to miało szczególne
znaczenie, ponieważ w 1995 roku spotkała
Helen Freibrun, ocaloną z Auschwitz, która
opiekowała się nią pod nieobecność rodziców.
Freibrun była dla dziewczyny źródłem inspiracji
już od momentu, gdy ta miała 2 lata. Z upływem
lat ich więź się zacieśniła, a Stoll nazywała
Freibrun swoją „trzecią babcią”. Freibrun
opowiedziała Stoll swoją historię. Została
deportowana z Użhorodu w Czechosłowacji do
Auschwitz. Następnie podczas selekcji została
przez dra Mengele zesłana do krematorium, ale
cudem przeszła na „stronę życia”, i to nie raz, a
dwa razy.
 
Kobieta opowiedziała Stoll o swoim
doświadczeniu Auschwitz, zachęcając
dziewczynę do mówienia o Holokauście tak, by
kolejne pokolenia nigdy nie zapomniały jego
koszmaru.
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Freibrun po wojnie odbudowała swoje życie i
szczęśliwie wyszła za mąż za Jerry’ego
Freibruna, z którym wychowywała córkę
Bonnie Sutherlend. Bardzo cieszyło ją również
bycie adoptowanym członkiem rodziny Stoll.
Ocalona z Holocaustu zmarła w roku 2011, a
Stoll zdała sobie sprawę, że nigdy nie
opowiedziała historii Helen Freibrun. Podczas
Café Europa Stoll widziała twarz kobiety we
wszystkich ocalonych i wiedziała, że
wydarzenie to było czymś więcej niż tylko
uroczystą ceremonią. Trzeba było opowiedzieć
historie.
 
Od spotkania w Centrum Społeczności
Żydowskiej upłynęły dwa lata, a w tym czasie
Stoll stworzyła 16 różnych filmów
dokumentalnych. W najdłuższym z nich,
trwającym 24 minuty nagraniu nagrodzonym
New York Emmy i zatytułowanym „Where Life
Leads You” (Gdzie zaprowadzi Cię życie), Stoll
podjęła się ekstremalnie trudnego zadania
opowiedzenia całego kontekstu historycznego
Holocaustu oraz przedstawienia całej
perspektywy czasowej tego wydarzenia za
pośrednictwem 10 wyjątkowych i różnych z
geograficznego punktu widzenia historii.
Uzyskano spójny, hipnotyzujący i czasem
zatrważający obraz.  Pozostałe 15 mini-
dokumentów to indywidualne historie
ocalonych z Holocaustu, którzy ostatecznie
przeprowadzili się do Ameryki i wiedli
szczęśliwe życie na Staten Island.
Filmy stawiają czoła zagadnieniu nietolerancji
oraz jej zatrważającemu potencjałowi. Mówią o

historii, ale opowiedziane są w naglący sposób i
poruszające do żywego. Pozwalają odnaleźć
inspirację i łaskę w jednym z najczarniejszych
okresów XX wieku.
 
Organizacja The Claims Conference, której
działalność obejmuje zapewnienie
sprawiedliwości ocalonym z Holocaustu
pochodzenia żydowskiego oraz otoczenie ich
opieką, opublikowała wstrząsające statystyki:
11 procent dorosłych Amerykanów oraz ponad
jedna piąta pokolenia millenialsów nie wiem,
czym był Holocaust, a 66 procent millenialsów
nigdy nie słyszało o Auschwitz.
 
Po opublikowaniu tych danych projekt „Where
Life Leads You” (Gdzie zaprowadzi Cię życie)
stworzony przez Stoll (która sama jest
millenialsem) rozrósł się do postaci narzędzia
edukacyjnego wykorzystywanego w
nowojorskich szkołach publicznych i katolickich
w Staten Island.
 
Uczniowie klas 4-12 oglądają prezentacje oraz
filmy podczas zajęć. Celem jest przekazywanie
uczniom ze Staten Island wiedzy o Holokauście
z wykorzystaniem wymownych świadectw tych,
którzy przeżyli, a teraz tworzą część lokalnej
społeczności. Mamy nadzieję, że historie
opowiedziane uczniom przez ich sąsiadów
sprawią, że zapomniana dzielnica stanie się
miejscem, które zawsze będzie pamiętało.
 

Projekt jest dostępny na stronie
https://holocaust.silive.com/

 

http://www.youtube.com/watch?v=SNkqqxqcKEY
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