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OTWARCIE KONFERENCJI
 

„Ponieśliśmy porażkę. Nie udało nam się”.
Takie surowe przesłanie wyłania się z
przemówienia dr. Piotra M. A. Cywińskiego
inaugurującego konferencję Państwowego
Muzeum Auschwitz-Birkenau 2019. Tytuł
konferencji, która odbyła się w dniach 1–4
lipca, brzmiał: „Auschwitz – Nigdy więcej! – Czy
na pewno?”, obrazując zmianę tematu
przewodniego oraz kierunku konferencji w
porównaniu z poprzednimi edycjami tego
organizowanego co dwa lata spotkania.
Skupiono się podczas niego nie tylko na
edukacji o Auschwitz i Holokauście, lecz
również na przeszłych i obecnych
ludobójstwach i zbrodniach przeciwko
ludzkości oraz na celu, jakim jest zapobieganie
tego rodzaju konfliktom w przyszłości.
 
Dyrektor Muzeum dr Cywiński wyjaśnił, iż
inspirację dla takiego tematu przewodniego
stanowiły takie niedawne wydarzenia, jak
ludobójstwo ukierunkowane na grupę etniczną
Rohingja w Birmie. Doniesienia o ludobójstwie
oraz „czystkach etnicznych” zaczęły docierać z
Birmy w sierpniu 2017, zaledwie miesiąc po
tym, jak odbyła się poprzednia edycja
konferencji Muzeum, upamiętniająca 70.
rocznicę powstania Muzeum Auschwitz. 72 lata
po wyzwoleniu nazistowskich obozów świat po
raz kolejny wybiera milczenie w obliczu
przykładów współczesnego ludobójstwa.
Cywiński stwierdził, iż ONZ wyraziło „głębokie
zaniepokojenie” odnośnie raportów
ukazujących łamanie praw członków plemienia
Rohingja oraz podkreślił, że „nie chodziło o
same wydarzenia, a tylko o raporty”. W innym
kontekście nie stało się nic więcej. W obliczu
zdarzeń łudząco przypominających
ludobójstwo Tutsi w Rwandzie w 1994 roku
świat biernie przyglądał się temu, jak pół
miliona osób uciekło do sąsiednich państw, np.
Bangladeszu, a wiele tysięcy zostało
zamordowanych. Biorąc pod uwagę fakt, że
ludobójstwo oraz zbrodnie przeciwko
ludzkości powracają od czasów Holokaustu, jak

również z powodu ogólnej obojętności na
położenie ofiar, dr Cywiński skomentował, iż
„wszystko, co zrobiliśmy do tej pory, staje pod
dużym znakiem zapytania” w kontekście
edukacji oraz środków zapobiegawczych.
 
Cywiński zwrócił również uwagę na nagłe
przyspieszenie zmian zachodzących na świecie
w ciągu kilku ostatnich dziesięcioleci.
Wspomniał o rozwoju technologii i zmianach w
jej zakresie; o zmianach powiązanych z religią i
duchowością; o związku pomiędzy jednostką a
społecznością oraz o różnych formach
komunikacji. „Nie możemy już dłużej polegać
na metodach [edukacyjnych] stworzonych i
propagowanych w latach 80. i 90.”, powiedział
Cywiński, „ponieważ świat od tamtej pory tak
bardzo się zmienił”. Dostosowanie działań
edukacyjnych w tak szybko zmieniającym się
świecie jest więc największym wyzwaniem,
przed jakim w takich okolicznościach stają
edukatorzy. Odnosząc się konkretnie do
Holokaustu, dr Cywiński rozważał, czy tematyka
ta powinna być poruszana wyłącznie na
lekcjach historii. „Może historia ta odnosi się
bardziej do lekcji o postawach obywatelskich,
polityce, etyce, studiach nad mediami i tak
dalej – do zagadnień, które dotyczą
współczesnego społeczeństwa”, wytłumaczył
Cywiński. „Obozy koncentracyjne same w sobie
to przeszłość, historia, ale reszta historią nie
jest”. Poza przypadkami ludobójstwa oraz
łamania praw człowieka Cywiński podkreślił,
jak ważne jest uczenie o historii Holokaustu w
świecie, w którym ruchy populistyczne
przybierają na sile; gdzie cywile, podzieleni
oraz obawiający się tego, w jakim kierunku
podąża ludzkość, uciekają się do „chwytliwych
słów i zdań oraz prostych rozwiązań”
wprowadzanych przez populistycznych
polityków. Wystarczy jedynie spojrzeć w
przeszłość na wydarzenia z XX wieku, by
zobaczyć, dokąd takie ideologie mogą
doprowadzić.
 







Dyrektor Muzeum zakończył swoją prezentację
przedstawiając trzy filary, na których Muzeum Auschwitz
zamierza opierać swoje działania: „Pamięć”, „Świadomość”
oraz „Odpowiedzialność”. Zasugerował on, iż pamięć i
świadomość nie wydają się stanowić problemu we
współczesnym społeczeństwie; jednak wciąż wyraźnie
brakuje odpowiedzialności i z tego wynika obojętność
świata na położenie społeczności Rohingja oraz innych
grup. Dodał, iż mając te trzy zagadnienia na uwadze,
musimy spróbować „wprowadzić pewien niepokój
moralny” i pokazać ludziom, dlaczego powinno ich
obchodzić to, co dzieje się w świecie. „Jeśli jest
przyzwolenie na masowe morderstwa i ludzie udają, że ich
nie widzą, to coś poszło wyjątkowo nie tak, jak powinno”,
podsumował Cywiński. „Musimy wszyscy zająć się tą
kwestią”. 



PANEL INAUGURACYJNY
 

Profesor Dan Michman, Przewodniczący Międzynarodowego Instytutu ds. Badania Holokaustu i
Członek Katedry im. Johna Najmanna ds. Studiów nad Holokaustem, Yad Vashem

 
Anna Cave, Dyrektor Inicjatywy Ferencza ds. Międzynarodowego Wymiaru Sprawiedliwości w

Centrum Simona-Skjodta ds. Zapobiegania Ludobójstwom, USHMM
 

Dr Jennifer Wells, Dyrektor Generalny Genocide Watch, George Washington University
 

Moderator: Dr Piotr M. A. Cywiński, Dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau



W jakim stopniu tragedie, jakie wydarzyły się
w Auschwitz, stanowią klucz do zrozumienia
współczesnej rzeczywistości?
 
Dr Wells stwierdziła, iż „podstawową kwestię
stanowi włączenie tego, co wydarzyło się w
Auschwitz, do studiów nad ludobójstwem”,
jako że pojęcie „ludobójstwa” zostało
stworzone przez Rafaela Lemkina z powodu
Holokaustu. Dr Wells dodała, iż ludzie muszą
zrozumieć prawne definicje takich pojęć, jak
„ludobójstwo” oraz „zbrodnie przeciwko
ludzkości” po to, by ich nie nadużywać bądź
nie używać w niewłaściwy sposób.
 
Profesor Michman również odniósł się do
kwestii tego, jak ważny jest język, powołując
się na zwrot „Auschwitz i Holokaust”. Wskazał

na wykorzystywanie Auschwitz jako symbolu
Holokaustu, podczas gdy takie wydarzenia, jak
morderstwa Einsatzgruppen są masowo
zapominane. Ponadto podkreślił, iż z uwagi na
lemkinowską definicję ludobójstwa, nacisk jest
zawsze kładziony na masowe morderstwo lub
próby unicestwienia narodów bądź grup,
podczas gdy “istotą Holokaustu nie była
nazistowska próba unicestwienia wszystkich
Żydów”. Zdaniem Michmana Holokaust „był
próbą unicestwienia <żydowskiego ducha>, a
także równości pomiędzy ludźmi”. Dlatego też,
szerząc przekaz, iż Holokaust był walką
przeciwko ludzkiej równości, a nie tyko
masowym mordem, możemy dzięki takiemu
przykładowi prowadzić edukację
ukierunkowaną na zrozumienie współczesnego
społeczeństwa.

Makieta getta w skali 1:400, fot. MTN
(także na następnej stronie)



Anna Cave odniosła się do stwierdzenia dr.
Cywińskiego, iż upamiętnienie nie jest
problemem we współczesnym świecie – „w
wielu miejscach w Afryce ludzie nie wiedzą na
przykład o Holokauście”. Stwierdziła również,
iż należy uczynić więcej na rzecz szerzenia
edukacji oraz upamiętnienia. Dodała, że
Holokaust można wykorzystać jako punkt
wyjścia do edukacji w Birmie i będzie to

odpowiedniejsze wyjście niż nakłanianie
uczniów i studentów do przyjrzenia się swojej
własnej kulturze i historii, ponieważ takie
podejście może okazać się zbyt trudne z uwagi
na obecną sytuację. Anna Cave podsumowała,
iż „musimy znaleźć sposób, by wykorzystać
lekcje wyniesione z Holokaustu dla
współczesnego społeczeństwa”. 



Czy można jedno wydarzenie, jakie miało
miejsce w historii, porównywać z innymi z
uwagi na to, że poruszają kwestię ludobójstwa
i masowych mordów? A może takie
porównanie jest zbyt ryzykowane lub bolesne,
ponieważ jest to złożona kwestia? Może nie
ma sensu porównywanie strachu, traumy i
niepokoju, a powinno się raczej porównywać
milczenie świata.
 

Profesor Michman podkreślił, że posiadamy
informacje wyłącznie o tych czasach, w których
edukacja zawiodła; może wielu podobnym
sytuacjom udało się już zapobiec.
Porównywanie wymaga jednak przyjrzenia się
metodologiom. Michman zauważył, że historycy
przyglądają się wyjątkowym cechom danych
przypadków, podczas gdy prawnicy i naukowcy
z zakresu studiów społecznych już tego nie
robią. 





Stwierdził on, iż „analizowanie sytuacji,
która się rozwija, zakłada przesiewanie
wydarzeń i ignorowanie ich specyficznych
cech, co oznacza, że cechy te są czasem
pomijane”. Profesor odniósł się także do
tego, iż państwa obawiają się konfliktów
określanych terminem „ludobójstwa”,
ponieważ wymusza ono zaangażowanie z
ich strony, tak jak miało to miejsce w
przypadku Rwandy. Michman dodał, iż
edukatorzy „powinni stawić czoła własnym
wyobrażeniom ludzi i społeczeństw,
niezależnie od tego, czy są one pozytywne,
czy negatywne” tak, by zdać sobie w pełni
sprawę, że do ludobójstwa może dojść w
dowolnym miejscu.
 
Odpowiadając na pytanie dr. Cywińskiego
Anna Cave stwierdziła, iż musimy
zastanowić się nad celem takich porównań.
W tym kontekście przydatne może okazać
się spojrzenie na przeszłe zdarzenia po to,
by ocenić wyłaniające się prawidłowości,
„jednak nie chodzi tu o upolitycznione
zdobywanie punktów”.
 
Dr Wells odniosła się do Ośmiu Etapów
Ludobójstwa opracowanych przez Gregory
Stantona, których bezpośrednim celem jest
tworzenie porównań. Szersza perspektywa
takich elementów, jak klasyfikacja,
dehumanizacja, organizacja i
eksterminacja może okazać się według niej
pomocna i można ją zaobserwować w
kontekście wielu ludobójstw. Wells
skomentowała, iż jednym z bieżących
wyzwań w zakresie stawiania czoła
opisywanej ciszy jest rozwój technologii;
podczas gdy zachodni świat czerpie z nich
korzyści, takie miejsca jak Azja czy Afryka
stają się coraz bardziej odizolowane.
Pomoc może istnieć na skalę
międzynarodową, jednak nie ma jej na
poziomie lokalnym.
 
Współczucie to jedna z najdoskonalszych
ludzkich cech, jednak czy wystarczy ono
do zapobiegania ludobójstwu?
 
Według Anny Cave współczucie nie
wystarczy: „musimy zacząć działać”, a
działaniu powinny oddać się grupy, a nie
pojedyncze jednostki. Współczucie to
dobry punkt wyjścia, ale powinno się ono

przekładać na zaangażowanie i działanie.
Cave stwierdziła, iż „nie powinniśmy być
tak optymistyczni w kontekście tego, co
wiemy, że działa, a co nie działa przy
hamowaniu ludobójstwa”, a interwencje,
do których się uciekamy, należy dokładnie
przestudiować.
 
Profesor Michman posłużył się przykładem
Sprawiedliwych Wśród Narodów świata w
celu odniesienia się do idei współczucia.
Należy docenić poświęcenia, jakich
dokonali, jednak Michman podkreślił fakt,
że wielu z nich było antysemitami; z
drugiej strony wiele osób o poglądach
liberalnych nie podjęło żadnych kroków w
kierunku ratowania Żydów. Michman
odniósł się również do stwierdzenia, iż
Auschwitz to „ikona najgorszego zła”, a
przecież niekoniecznie wiemy, czym jest
najgorsze zło, a więc w przyszłości może
zaistnieć „coś okropniejszego niż
Auschwitz” i powinniśmy zdawać sobie z
tego sprawę.
 
Dr Wells skomentowała, iż należałoby
stworzyć więcej “społecznych siatek
bezpieczeństwa” po to, by ludzie nie mieli
poczucia, że jedynym źródłem ich
dowartościowania jest na przykład
przynależność do skrajnie prawicowych
grup ekstremistycznych. Dr Wells
przedstawiła, jak wielu radykalnych
Muzułmanów jest aktywnych wśród tego
rodzaju ekstremistów, ponieważ
doświadczają dyskryminacji bądź nie mogą
znaleźć zatrudnienia czy zabezpieczenia
społecznego. Społeczeństwa powinny więc
bardziej się zaangażować, w ten sposób
upewniając się, że takie rzeczy nie będą
miały miejsca.
 
Następnie zachęcono publiczność do
zadawania pytań. Dyskutowano na temat
coraz częstszych przypadków zaprzeczania
Holokaustowi oraz kwestii antysemityzmu
na całym świecie, często promowanego
przez rządy; kolejnymi tematami był wpływ
zmian klimatycznych na ludobójstwo oraz
język, jaki należałoby stosować edukując
młodych ludzi w zakresie ludobójstwa oraz
realiów współczesnego świata.
 
 





„NIEZGŁĘBIONE
DOŚWIADCZENIA:

ŚWIADECTWA OCALAŁYCH
ORAZ ŚWIADKÓW RÓŻNYCH

ZBRODNI” 
Marian Turski, Ocalały z Auschwitz

 
Marin R. Yann, Ocalały z pól śmierci Czerwonych Khmerów w Kambodży

 
Mevludin Rahmanovic, Ocalały z konfliktu w Bośni oraz obozu koncentracyjnego Trnopolje

 
Aline Umugwaneza, Ocalała z ludobójstwa popełnionego na Tutsi w Rwandzie

 
Moderator: Alicja Białecka, Pełnomocnik ds. Nowej Wystawy Głównej w Państwowym Muzeum

Auschwitz-Birkenau

Jakie jest Pana pierwsze wspomnienie
związane z prześladowaniami? Czy w tamtym
czasie rozumiał Pan, dlaczego jest
prześladowany?
 
Mevludin Rahmanovic miał 11 lat, gdy w Bośni
rozpoczęła się wojna. Wspomina schodzenie
do piwnicy, gdy zaczynano strzelać oraz że to
wszystko wydawało mu się „zabawą”. Jednak
„dorósł w jedną noc” po tym, jak jego ojciec –
miejscowy imam – został pobity. Nawet w
tamtym momencie powiedziano mu, że jego
rodzina zostanie zamordowana, ponieważ byli
oni muzułmanami, a z uwagi na stanowisko
ojca ten los spotka ich jako jednych z
pierwszych. Rahmanovic wraz z matką i siostrą
opuścili wioskę i znaleźli się w obozie
koncentracyjnym Trnopolje; ojciec został w
domu z obawy, że jeśli by zdecydował się
eskortować swoją rodzinę, wszyscy mogliby
zostać zabici. Rahmanovic opisywał, jak
zabijano mężczyzn i gwałcono kobiety – jego
matka i siostra celowo starały wyglądać jak
najmniej atrakcyjnie po to, by nie stać się

ofiarami. Rahmanovic powiedział, że od
zakończenia wojny płakał tylko kilka razy i
postanowił: „nigdy więcej nikt nie zmusi mnie
do płaczu”.
 
Marin R. Yann przedstawił tło ludobójstwa w
Kambodży oraz niewolniczej pracy Czerwonych
Khmerów. Większość pracowała na polach
ryżowych lub przy budowie kanałów. Ofiarą
ludobójstwa padły około dwa miliony osób, w
tym rodzice i rodzeństwo Yanna. Zostali oni
uznani za zaginionych bądź zmarli z głodu lub z
powodu chorób. Yann mówił o swoich
doświadczeniach w bardzo wzruszający sposób,
w tym o momencie, gdy został przyłapany
przez żołnierza na kradzieży ryżu z magazynu.
Żołnierz zaciągnął go do pobliskiego kanału i
trzymając głowę Yanna tuż nad powierzchnią
wody groził, że zabije chłopca. Ostatecznie go
wypuścił grożąc, że zabije go razem z całą
rodziną, jeśli jeszcze raz zostanie przyłapany na
kradzieży. Yann miał wtedy zaledwie sześć lat.
 







Aline Umugwaneza miała osiem lat, gdy w Rwandzie
rozpoczęło się ludobójstwo. Przedstawione przez nią
tło konfliktu obejmuje prześladowania oraz mord na
Tutsi od 1955 roku. Zanim nastały lata 90., jej wujek
uciekł do Burundi, ale zdecydował się wrócić na
chwilę przed tym, jak rozpoczęło się ludobójstwo
pomimo ostrzeżeń ze strony ojca; on oraz jego
rodzina (za wyjątkiem jednego dziecka) zostali
zamordowani. Aline Umugwaneza wspomina, jak
była bita przez nauczyciela w szkole, a jej ojciec
przemilczał sprawę z obawy przed pogorszeniem
sytuacji. Ostatecznie rodzina została zmuszona do
opuszczenia domu, ale nigdzie nie czuli się
bezpiecznie. Aline Umugwaneza przywołuje swoje
odczucia: „pewnego ranka budzisz się i wszystko jest
inaczej”: sąsiedzi zabijają sąsiadów, przez lata
podsycani i przygotowywani przez propagandę oraz
obecność milicji.
 
Marian Turski opowiedział, jak „idylliczne” było jego
dzieciństwo w porównaniu z tym, co przeżyli
przedmówcy, ponieważ znalazł się w Auschwitz
dopiero w wieku 18 lat. Opisał, jak jako młody
chłopak oglądał karykatury Żydów w gazetach i
zdawał sobie sprawę ze swojej „inności”. Między
jego domem a budynkiem szkoły średniej, do której
uczęszczał, swoją siedzibę miała komórka ONR;
Turski szybko zorientował się, że należy unikać
przechodzenia obok niej, szczególnie w pojedynkę,
bo członkowie organizacji bili żydowskich uczniów
pałkami. Turski również zdał sobie sprawę, że
sytuacja uległa zmianie, gdy Niemcy zaatakowały
Polskę, a Żydom nakazano noszenie opasek z
Gwiazdą Dawida. Turski poczuł jednak, że
dzieciństwo się dla niego skończyło dopiero, gdy
rodzina zdecydowała o dobrowolnej przeprowadzce
do łódzkiego getta po tym, jak zastrzelono
wszystkich mieszkańców dwóch pobliskich kamienic.
 
Czy zauważyli Państwo kiedykolwiek jakieś znaki
dobrej woli, zainteresowanie ze strony innych
osób?
 
Mevludin Rahmanovic nie posiada żadnych
osobistych doświadczeń w zakresie dobrej woli
wykazywanej przez osoby z zewnątrz, jednak
pamięta spotkanie po wojnie z mężczyzną, którego
ojciec był oficerem armii. Stracił pracę i prawo do
emerytury, ponieważ odmówił wypełniania
rozkazów. Jak mówi: „Wcześniej myślałem, że
wszyscy Serbowie są tacy sami, i że wszyscy chcieli,
żebyśmy zginęli. Ale teraz zdałem sobie sprawę, że
nie wszyscy jesteśmy tacy sami i że inni też
cierpieli”.











Marin R. Yann opisuje, jak uratował go młody
żołnierz Czerwonych Khmerów. Żołnierz ten
zauważył nieprzytomnego Yanna leżącego
na ziemi, niemal umierającego i zabrał do
domu, gdzie nakarmiła go i zajęła się nim
jego matka. Dla Yanna był to znak, że „Jeśli
ludzie mają odwagę sprzeciwić się danej
polityce, gdy wiedzą, że mają rację, gdy są w
stanie ratować życie innych, nie muszą
wypełniać rozkazów”.
 
Rodzina Aline Umugwaneza znalazła na kilka
dni schronienie u innej rodziny. Wkrótce po
ich przybyciu milicja dowiedziała się jednak,
że wspomniana rodzina ukrywa u siebie
Tutsi. Mimo że musieli opuścić kryjówkę,
ojciec-gospodarz dał im jedzenie i wodę na
drogę. Aline Umugwaneza podkreśla, jakie
ryzyko rodzina ta ponosiła ukrywając
członków Tutsi – gdyby wyszło na jaw, że
przebywają u nich ci, którzy skazani są na
unicestwienie, wszyscy zostaliby
zamordowani.
 
Na koniec Marian Turski opowiedział o tym,
jak nawiązał kontakt z oddziałem polskiej
armii po tym, jak został przetransportowany
z Auschwitz do komanda pracy przymusowej.
Razem z dziewięcioma innymi więźniami
chciał dołączyć do oddziału partyzanckiego,
chociaż nigdy do tego nie doszło, ponieważ
ryzyko przyjęcia dziesięciu młodych
niewyszkolonych mężczyzn
nieposiadających własnej broni byłoby zbyt
duże. Turski podkreślił, że okrutnych czynów
dopuszczali się nie tyko esesmani, ale także
nadzorcy prac, kapo i więźniowie.
 
Czy pamiętają Państwo myśli o tym, że
konflikt dobiega końca – że możliwe, że
Państwo przeżyją – a następnie
zastanawianie się nad tym, co będzie dalej?

Mevludin Rahmanovic powiedział, iż przez
długi czas po tym, jak konflikt dobiegł końca,
chciał się zemścić. Ostatecznie zdał sobie
jednak sprawę, że „przemoc nie jest
rozwiązaniem” oraz że pokój i dialog to
odpowiednie środki. Rahmanovic uważa, że
należy podjąć większy wysiłek w celu ich
promowania, ponieważ „tak naprawdę
bardzo łatwo przekonać ludzi, by zabijali i
gwałcili, musimy więc bardziej się
angażować”.

Marin R. Yann mówił o podobnych
odczuciach. Opisał, jak zabijano żołnierzy
Czerwonych Khmerów po wyzwoleniu i jako
dziewięciolatek uważał, że tak trzeba
postępować. Przeprowadzka do Ameryki
pozwoliła mu odnaleźć spokój, ale także
walczyć o samego siebie. Yann uważa, że
„współczucie i edukacja” to najlepsze
sposoby zapobiegania konfliktom, ponieważ
na świecie dzieje się wiele rzeczy, o których
nie wiedzą nawet te osoby, które uważają się
za przedstawicieli inteligencji.
 
Aline Umugwaneza przedstawiła trudności,
jakim ocalali z Rwandy zmuszeni byli stawić
czoła, gdy ludobójstwo dobiegło końca:
należało podnieść z ruin domy i całe życie, a
także trzeba było żyć obok tych, którzy
wcześniej zabijali sąsiadów i przyjaciół.
Powiedziała, iż „najlepszą zemstą nie była
nienawiść czy zemsta na zabójcach; był nią
powrót do życia i odnalezienie się w sytuacji”
dla samych siebie, ale także dla tych,
„których życie dobiegło końca”. Wkrótce
dążenie do zemsty zamieniło się w próby
pojednania.
 
Marian Turski w kontekście zemsty na
narodzie niemieckim odniósł się do drugiego
z marszów śmierci, w których brał udział.
Wspominał także inne wydarzenia
historyczne, takie jak koniec wojen
napoleońskich, kiedy to niewinne ofiary i
cywile również myśleli o „sprawiedliwości po
przemocy” w takiej formie. Ostatecznie
jednak w tego typu przypadkach – tak jak
przy pokłosiu bardziej współczesnych
konfliktów – jednostka musi żyć w
cywilizowanym społeczeństwie wraz z
innymi, również z tymi, którzy dopuścili się
zbrodniczych czynów.
 
Pytania publiczności dotyczyły kar, jakie
spotykały przypadkowe osoby decydujące się
na pomoc prześladowanym; przemyśleń
mówców odnośnie spowolnionej (o ile w
ogóle obecnej) reakcji globalnej społeczności
na ich położenie; a także języka
wykorzystywanego do mówienia o sprawcach
zbrodni.
 
 



CEREMONIA WRĘCZENIA NAGRÓD

„GDYBY ZABRAKŁO
DZIESIĘCIU”

 
W 72. rocznicę stworzenia Państwowego
Muzeum Auschwitz-Birkenau kolejnych 10
wolontariuszy otrzymało nagrodę w uznaniu za
swoją pracę. Tegoroczni laureaci angażowali
się w takie projekty, jak organizacja wydarzeń,
prace konserwatorskie, wizyty edukacyjne oraz
transkrypcje. Wręczenie nagród zapowiedziała
Monika Pastuszka-Nędza, kierownik Biura

Wolontariatu, a dokonał go dyrektor Piotr M.A.
Cywiński. Wolontariusz Piotr Kondratowicz –
zaangażowany w koordynowanie wizyt oraz
staży w Muzeum dla niesłyszących
praktykantów – we wzruszający sposób
podziękował Muzeum w imieniu „miliona
Polaków, którzy mówią po polsku, ale nie słyszą
tego języka”.







Osoby uhonorowane
nagrodą 2019

 
Nura Abdelmohsen – stażystka w Archiwum
oraz wolontariuszka w Pracowni
Konserwatorskiej.
 
Gabriel Dittrich – członek Für die Zukunft
lernen i pracownik Campus Christophorus
Jugendwerk w Breisach. Od lat koordynuje
przyjazdy młodzieży do Muzeum Auschwitz-
Birkenau.
 
Piotr Kondratowicz – opiekun grupy
niesłyszących praktykantów z Dolnośląskiego
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we
Wrocławiu. Uczniowie ze szkoły przyjeżdżają na
praktyki do Muzeum co roku w takim terminie,
aby jako wolontariusze mogli brać udział w
upamiętnieniu 14 czerwca. Ponadto Piotr
Kondratowicz organizuje szkolenia dla
pracowników i przewodników Muzeum na
temat pracy z osobami niesłyszącymi.
 
Olga Kulinchenko – koordynuje wolontariat z
Rosji, z Centrum Historii Mówionej w
Woroneżu..
 
Mateusz Mateja – praktykant programu praktyk
Volkswagena.
 
Kelsey Morgan – stażystka w Archiwum, gdzie
wykonywała transkrypcje wywiadów z byłymi
więźniami Auschwitz. Wolontariuszka podczas
upamiętnień i rocznic.
 
Peter Rössl – wolontariusz w pracowni
konserwatorskiej, a także podczas konferencji,
upamiętnień i rocznic, m.in. podczas 74.
rocznicy wyzwolenia  Auschwitz.
 
Hannah Skrzypczak – stażystka i wolontariuszka
w Archiwum oraz Projektach Edukacyjnych.
 
Sakura Tohma – praktykantka i wolontariuszka
w pracowni konserwatorskiej.
 
Kinga Żelazko – stażystka w Centrum Badań
oraz wolontariuszka w Biurze Wolontariatu,
Archiwum i Bibliotece.



PANEL OTWARTY
„HISTORIA SIĘ
POWTARZA. 

OD PRZESZŁOŚCI DO
TERAŹNIEJSZOŚCI,

OD TERAŹNIEJSZOŚCI
DO PRZESZŁOŚCI” 

Marco Gonzalez, Dyrektor Wykonawczy, Yahad-In Unum
 

Elizabeth Barna, doktorantka, Vanderbilt University
 

Catarina Branco, psycholog
 

Maciek Zabierowski, Koordynator Nauczania i Projektów Specjalnych, Centrum Żydowskie w
Oświęcimiu

 
Alexander Kleiß, Miejsce Pamięci Mauthausen 

 
Moderator: dr Wanda Witek-Malicka, Centrum Badań, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

 

Panel ten składał się z pięciu oddzielnych
prezentacji ekspertów w zakresie różnych
dziedzin oraz pochodzących z różnych krajów.
 
Marco Gonzalez rozpoczął panel, wygłaszając
prezentację „Muzeum Holokaustu w
Gwatemali”. Mówił o czasach trudnych dla
jego kraju  - wojna domowa od lat 60. do lat
90. przyniosła 200 000 ofiar, rodowitych
Majów. Obecnie do przedstawienia tej historii
włącza się odniesienia do Holokaustu. W 2016
roku rząd Gwatemali przyjął ustawę, zgodnie z
którą nauczanie o Holokauście stało się

obowiązkowe w szkołach; w lutym tego
samego roku otwarto w Gwatemali Muzeum.
Jest to pierwsza instytucja tego rodzaju w
Ameryce Środkowej, którą do tej pory
odwiedziło 50 000 zwiedzających. Gonzalez,
jako Dyrektor Wykonawczy Yahad-In Unum,
podkreślił wagę nauczania o Holokauście jako
o zbrodni – dowody tej zbrodni, wraz z
zeznaniami świadków, to najlepsze narzędzia
do nauczania młodych ludzi oraz
przekazywania im odpowiedzialności za
konflikty, do których może dojść w przyszłości,
w trakcie ich życia.





Elizabeth Barna przedstawiła prezentację
zatytułowaną „Co oznacza <wiedza> na temat
okrucieństw w epoce Trumpa?”. Oparła się na
badaniach przeprowadzonych w ramach
doktoratu, dotyczących związku Ameryki ze
swoją własną historią niewolnictwa i
ludobójstwa, głównie przez pryzmat muzeum
poświęconego dawnym plantacjom oraz
Prezydentowi Andrew Jacksonowi. Jackson –
siódmy prezydent Stanów Zjednoczonych,
aktywnie zaangażowany w handel
niewolnikami oraz ludobójstwo ludności

tubylczej – cieszy się uznaniem obecnego
prezydenta Donalda Trumpa, w związku z czym
Pustelnię Andrew Jacksona, dawną fabrykę
bawełny położoną w okolicach Nashville,
odwiedza większa liczba zwiedzających.
Elizabeth Barna odniosła się do faktu, iż
historia niewolnictwa została w Pustelni
praktycznie pominięta, a także przywołała
etyczne skutki wykorzystywania rzeczonego
miejsca do celów komercyjnych, na przykład do
organizacji wesel oraz imprez rodzinnych. 



Następnie Catarina Branco zaprezentowała
swoje wystąpienie zatytułowane „Ponad
Niepamięć”, będące dyskusją o pamięci i
zapominaniu w kontekście Holokaustu.
Opowiedziała o tym, jak portugalscy uczniowie
nie wykazali zainteresowania filmem Chłopiec
w pasiastej piżamie, ponieważ nie mieli
możliwości osobistego odniesienia się do jego
narracji oraz przedstawionych wydarzeń.
Odniosła się również do problemu zwiedzania

miejsc, w których dokonało się ludobójstwo
oraz inne okrucieństwa na zasadzie atrakcji
turystycznej; do wagi związków oraz
podobieństw między ludźmi; a także do anty-
romskich postaw dominujących w pewnych
rejonach Portugalii, których symbolem są
figurki oraz zdjęcia żab umieszczane na
wystawach sklepowych i w wejściach (dla
Romów żaby stanowią zły znak). 



Maciek Zabierowski zaprezentował inicjatywę
noszącą nazwę „Akademia Edukacji
Antydyskryminacyjnej: kurs rozwoju
zawodowego dla nauczycieli o tym, jak
reagować na nienawiśc” w Centrum
Żydowskim w Oświęcimiu. Kurs organizuje
organizacja romska Dialog Pheniben, Muzeum
POLIN w Warszawie oraz Centrum Żydowskie w
Oświęcimiu. Grupa około 26 nauczycieli szkół
podstawowych oraz ponadpodstawowych z
danego regionu bierze udział w intensywnym
półrocznym kursie weekendowym, w trakcie
którego zdobywa wiedzę o takich
zagadnieniach, jak antysemityzm, islamofobia,
homofobia, mowa nienawiści oraz romofobia.
Uczestnicy odwiedzają Muzeum Auschwitz

oraz Centrum Żydowskie, przechodzą szkolenie
z zakresu psychologii, by zrozumieć swój
własny punkt widzenia, tworzą plany lekcji,
zdobywają wsparcie oraz wiedzę w ramach
sesji tematycznych. Stworzone przez nich plany
lekcji są następnie wykorzystywane na
zajęciach tak, by uczniowie mieli możliwość
skorzystania ze zdobytej przez nich wiedzy.
Absolwenci otrzymują także zaproszenie do
wzięcia udziału w programie organizowanym w
Berlinie, w ramach którego zdobywają wiedzę o
Holokauście odwiedzają powiązane z nim
miejsca oraz dowiadują się, jak w Niemczech
upamiętniane są te wydarzenia z przeszłości. 



Na koniec Alexander Kleiß przedstawił pracę
zatytułowaną „Czemu właściwie mnie to
dotyczy?”. Stanowiła ona odniesienie do życia
codziennego uczestników zwiedzania Miejsca
Pamięci Mauthausen z przewodnikiem i
wynikała z bieżących działań Miejsca Pamięci
mających na celu powiązanie przeszłości i
teraźniejszości u samych jej podstaw po to, by
zwiedzający zrozumieli, w jaki sposób mogło
dojść do tego rodzaju okrucieństw. W trakcie
wizyt z przewodnikiem poruszany jest temat
roli oraz zachowań przypadkowych
obserwatorów, a zwiedzających zachęca się, by
rozważyli, na ile blisko Mauthausen jest

połączone z ich lokalnym środowiskiem. Dla
przykładu: linia kolejowa prowadząca do obozu
nie dochodzi do niego bezpośrednio, a więc
więźniowie zmuszeni byli iść pod górę do
wejścia, cały czas obserwowani przez cywilów.
Ponadto cywile pracowali w kamieniołomach
razem z więźniami, a na mecze piłki nożnej
esesmanów przychodzili lokalni mieszkańcy.
Zadawanie tego rodzaju pytań zwiedzającym
stanowi także punkt wyjścia w dyskusji o
bieżących wydarzeniach, które są często
ignorowane, oraz o tym, jak stawić czoła tej
sytuacji. 



„ZAGROŻENIA 
WSPÓŁCZESNEGO

ŚWIATA” 
Ojciec Patrick Desbois, Przewodniczący Yahad in Unum

 
Prof. dr hab. Ireneusz C. Kamiński, Instytut Nauk Prawnych, Polska Akademia Nauk i Uniwersytet

Jagielloński
 

Profesor Paweł Śpiewak, Dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego
 

Moderator: Paweł Sawicki, Biuro Prasowe, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
 
 



Jak wyglądają początki procesu masowego
morderstwa?
 
Profesor Kamiński zwrócił uwagę na
zagrożenia wnikające z nienawiści i przyjrzał
się im z prawnego punktu widzenia. Stwierdził,
iż podczas gdy stworzyliśmy pojęcie „mowy
nienawiści”, prawo odwołuje się raczej do
takich określeń, jak „wolność wypowiedzi”. W
takich wypadkach trudne może być dokładne
zdefiniowanie, gdzie zaczyna się nienawiść
oraz kiedy mowa może stać się niebezpieczna.
Profesor Kamiński podkreślił również rolę
prawa w zapewnieniu, że takie zbrodnie, jak
Holokaust już więcej się nie powtórzą poprzez
takie rozwiązania, jak działalność trybunałów
międzynarodowych, jednak wyraził obawę, że
wiele krajów wciąż nie akceptuje wyroków
międzynarodowych sądów.
 

Ojciec Desbois mówił o swojej niedawnej pracy
w Iraku, gdzie pracował z Jazydami, ofiarami
ISIS. Wielu zbrodniarzy, jak mówił, nie
pochodzi z Bliskiego Wschodu, a z różnych
zakątków świata. Dlaczego więc na przykład
młodzi Francuzi podróżują do Syrii, by tam
walczyć ze świadomością, że ryzykują życie?
Ojciec Desbois uważa, że wynika to z ideologii
bycia „Supermanem”, „prawdziwym Jamesem
Bondem”. Ci młodzi ludzie angażują się w
ideologię, która pozwala im czuć się mocnymi i
docenianymi. W przeciwieństwie do profesora
Kamińskiego Desbois nie uważa, że kluczem
jest w tym wypadku nienawiść: chodzi tu raczej
o „pozostawanie poza człowieczeństwem”.
Podczas gdy ktoś poczuje się przepełniony
ideą własnego „nadczłowieczeństwa”, jak
dodaje Ojciec, będzie zdolny do różnych
rzeczy. Tę samą logikę można zastosować do
sprawców Holokaustu.





Profesor Śpiewak zgodził się co do wagi utopijnego
elementu masowego morderstwa, ale stwierdził, iż nie
tłumaczy ono koncepcji nienawiści samej w sobie. Zacytował
trzy przymioty nienawiści według Arystotelesa: jest to stałe
uczucie; ukierunkowane na grupę, a nie na jednostkę oraz
wiąże się z dążeniem do jej wyeliminowania. Śpiewak dodał
jeszcze czwarty element: utrwalone przekonanie. Nienawiść
jest według niego zjawiskiem utrwalonym, zakorzenionym w
pewnych ideologiach. Są one wyjątkowo niebezpieczne, gdy
nikt nie stara się stawiać im czoła, a we współczesnym
społeczeństwie ludzi nie zachęca się do odmiennego
sposobu myślenia. Profesor Śpiewak przywołał przykład
Eichmanna podczas procesu w Jerozolimie, który twierdził, iż
nigdy nie spotkał się z opiniami odmiennymi niż jego własne.
 
Jak przedstawia się kwestia fałszywych informacji,
dezinformacji i indoktrynacji oraz jaki wpływ wywierają
one na ludzi? Czy istnieją sposoby, by zapobiec
rozpowszechnianiu się tej trucizny?
 
Profesor Śpiewak odpowiedział, iż „jedyną zasadą
bezpieczeństwa będzie to, co nazywamy samym aktem
myślenia”. Stwierdził iż ci, którzy analizują informacje, są w
stanie bronić prawdy, prowadzić rozważania na temat świata
oraz pilnować odpowiedzialności za to, co się mówi i myśli.
Ostatecznie, jak dodał, jedynym środkiem zaradczym dla
rozpowszechniania tego rodzaju elementów pozostaje
zdrowy rozsądek. Ważny jest także  kontakt z innymi ludźmi,
którzy posiadają odmienne zdanie. Na koniec profesor
Śpiewak skomentował zagadnienie rozwoju takich narzędzi
masowej komunikacji, jak Facebook, za pośrednictwem
których informacje szybko się rozprzestrzeniają i często
zostają nadmiernie uproszczone. Ideologie nienawiści są w
łatwiejszy sposób rozpowszechniane za pośrednictwem
mediów, zdaniem mówcy w szczególności wtedy, gdy tak
złożone zjawiska ogranicza się do samych podstaw.  
 
Ojciec Desbois podkreślił, że umysły tych, którzy
dopuszczają się okrucieństw nie zawsze są przepełnione
czystą ideologią bądź czystą nienawiścią. Na przykład wielu
członków ISIS przyciąga morderstwo, ale są także wabieni
obietnicą pieniędzy i seksu. Desbois przytoczył przykład
szesnastolatka, któremu dołączenie do ISIS przyniosło duży
dom, małżeństwo z niewolnicą oraz niewolniczy seks. Na
początku pozostawał członkiem grupy, ponieważ dzięki temu
„był kimś”. Popełniający masowe morderstwa potrzebują
jednak zachęty, by kontynuować swoje działania oraz
wynikającego z tych działań poczucia mocy. Ojciec Desbois
mówi, iż podkreśla w rozmowach ze swoimi studentami z
Georgetown University, że „To moglibyście być wy. To mogło
przydarzyć się każdemu”, a żeby brać udział w tego typu
zbrodniach nie trzeba być fanatykiem.
 







Odpowiadając na słowa profesora Śpiewaka, profesor Kamiński
przyjął nieco odmienne podejście. Stwierdził, że jednym z
najpoważniejszych problemów w kontekście mediów
społecznościowych pozostaje to, iż prości ludzie, którzy w innych
okolicznościach nie doczekaliby się uznania, zyskują platformę,
poprzez którą ich opinie są uważane za równie ważne. Tradycyjnym
postępowaniem w kontakcie z osobami wyrażającymi kontrowersyjne
lub niebezpieczne poglądy byłoby wejście z nimi w dyskusję, a nie
zignorowanie. Mamy jednak teraz do czynienia z licznymi debatami w
zakresie wolności słowa oraz cenzury. Profesor Kamiński poddaje w
wątpliwość, czy cenzura oraz wykluczanie tego rodzaju stwierdzeń
stanowią zagrożenie dla wolności słowa, jednak przyznaje, że nie ma
na to oczywistej odpowiedzi.
 
Czy jesteśmy w ogóle w stanie zapobiec pojawianiu się okrucieństw?
Czy zdrowy rozsądek i rozwaga przyczynią się do ocalenia naszego
świata?
 
Profesor Kamiński udzielił na to pytanie odpowiedzi z punktu
widzenia prawnika. Stwierdził, iż większość ludzi zgodzi się, iż celem
prawa jest „tworzenie i kreowanie sprawiedliwości”, jednak zadaniem
prawa międzynarodowego jest raczej dążenie do pokoju. Pokój
oznacza, iż sprawiedliwość jest często porzucana, a z tego powodu
wielu poważnych zbrodniarzy pozostaje bezkarnych. Według
Kamińskiego sprawiedliwość powinna zawsze brać górę tak, by tego
rodzaju wydarzenia nigdy więcej się nie powtórzyły.
 
Ojciec Desbois odwołał się do roli sąsiadów (bardziej niż do
przypadkowych obserwatorów) oraz do tego, iż wydaje się, że dbają
oni wyłącznie o własny interes: „Jeśli coś nie dotyczy bezpośrednio
ich ulicy, rodziny czy otoczenia, czują smutek, ale nic poza tym”. Z
uwagi na rozwój takich kanałów komunikacji, jak media
społecznościowe „wszyscy jesteśmy sąsiadami”. Wiemy, co się dzieje
w świecie, ale nic w tej kwestii nie robimy. Desbois stwierdził także, iż
ludzi fascynuje śmierć – dopóty, dopóki nie dotyczy ich samych, a
także przywołał przykład osób obserwujących, jak waliły się wieże
World Trade Centre albo, tu przykład bardziej na skalę lokalną, gapiów
obserwujących wypadki samochodowe.
 
Profesor Śpiewak zwrócił uwagę na fakt, iż Europa dopiero co
pogodziła się z ludobójstwem mieszkańców Afryki oraz Indian w
epoce kolonialnej. Kontynent ten „nie jest niewinny, ale świadomy
własnej winy, co bardzo ważne”. Dodał także, iż wciąż poszukujemy
najlepszych środków zaradczych, niezależnie od tego, czy poprzez
międzynarodowe trybunały karne czy za pośrednictwem innych
rozwiązań. Na koniec Śpiewak po raz kolejny podkreślił zagrożenia
płynące z obojętności. Zaakcentował to, iż nie powinniśmy „zamykać
się we własnej winie”, ale zwracać uwagę na własne uczucia i
pozostawać wrażliwymi względem innych.
 
Pytania i komentarze publiczności dotyczyły kwestii dociekania
prawdy na drodze prawnej oraz zagrożeń obecnych we współczesnym
świecie.





„KONFLIKTY
W 

LITERATURZE” 
 

Artur Domosławski, pisarz (Ameryka Łacińska vs. prawa człowieka)
 

Hanka Grupińska, pisarka (Druga wojna światowa, Zagłada)
 

Celine Uwineza, pisarka (Ludobójstwo popełnione na Tutsi w Rwandzie)
 

Moderator: Jadwiga Pinderska-Lech, kierownik Wydawnictwa,
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

 

Dlaczego zdecydowali się Państwo pisać na
ten konkretny temat?
 
Hanka Grupińska zaczęła przyglądać się
Holokaustowi na początku lat 80., jako że „nie
wiedziała o nim praktycznie nic”. Temat ten
stał się jej bliski, ponieważ w historii jej
rodziny widniały pewne ciemne plany. Gdy
pisarka miała niewiele ponad 20 lat pojechała
do Łodzi, by tam spotkać się z Markiem
Edelmanem, ostatnim żyjącym przywódcą
powstania w getcie warszawskim. To on był
dla niej głównym źródłem wiedzy o
Holokauście, a gdy zmarł w 2009 roku,
Grupińska porzuciła zainteresowanie
tematem, jako że bez Edelmana nie chciała się
już w niego angażować.
 
Celine Uwineza stwierdziła, iż jako ocalała z
ludobójstwa w Rwandzie to nie ona wybrała
konflikt, ale „konflikt wybrał ją”.
Opowiedziała, jak jako dziesięciolatka straciła
w czasie ludobójstwa dziadków, matkę, dwie
siostry i brata. Jako dziewczynka w takim
wieku nie rozumiała różnicy między dziećmi
Tutsi i Hutu. Uwineza czuje, że to konflikt
zmotywował ją, by opisać swoje

doświadczenie z osobistego poziomu po to, by
„dotrzeć do serc” i zapoczątkować zmianę w
innych ludziach. Powiedziała także, że pisanie
może być formą zapobiegania oraz terapią.
Ten aspekt terapeutyczny jest dla niej bardzo
ważny, ponieważ „gdy wyzdrowieję, nie będę
nienawidzić innych ani żądać zemsty”.
 
Według Artura Domosławskiego pisarze nie
zawsze zdają sobie sprawę z tego, dlaczego
zdecydowali się zagłębić w dany temat. On
sam zaangażował się w pisanie na temat
prześladowań przedstawicieli Rohingja w
Birmie, a także głównie o konfliktach w
Ameryce Łacińskiej, w czasach Zimnej Wojny.
Niedawno pisał o rdzennych mieszkańcach
Amazonii oraz firmach, które przyczyniają się
do niszczenia środowiska. Artur Domosławski
pisze o przykładach łamania praw człowieka w
przeszłości, ponieważ temat ten interesuje go
osobiście, a także dlatego, że wiele osób w
Polsce oraz na Zachodzie nie posiada wiedzy z
zakresu najnowszej historii Ameryki Łacińskiej.
 
 











Czy tak szczegółowe zgłębianie jednego tematu otwiera
również nowe perspektywy oglądu innych zagadnień?
 
Temat przewodni jednej z książek Artura Domosławskiego,
Śmierci w Amazonii, dotyczy zbrodni popełnionych przez firmy
zajmujące się pozyskiwaniem surowców w Ameryce
Łacińskiej. Domosławski zajął się kwestią morderstw na
działaczach środowiskowych mieszkających w Panamie. Jego
dociekania rozpoczęły się od historii polityki oraz zbrodni, a
doprowadziły do tematu „łańcucha pokarmowego
współczesnego świata”. Duże obszary Amazonii cierpią z
powodu działalności handlarzy drewnem, firm
reprezentujących przemysł stalowy oraz hodowców trzody, co
rodzi pytania o przestępstwa powiązane z produkcją tego typu
dóbr, z których większość konsumentów nie zdaje sobie
sprawy.
 
Jadwiga Pinderska-Lech zapytała Artura Domosławskiego o to,
w jaki sposób udało mu się pozyskać zaufanie tych, którzy
czuli się zastraszeni. Pisarz odpowiedział, iż nie rozważał
kwestii konkretnych umiejętności umożliwiających
pozyskanie zaufania innych osób, ale podkreślił, że ważną
cechą jest podejście przedstawiające wiarygodność oraz
słuchanie tego, co mówią inni. Poświęcił on wiele czasu na
rozmowy ze świadkami; jeśli danego dnia nie mieli oni ochoty
rozmawiać, często godzili się na rozmowę dnia następnego.

Teksty Celine Uwineza pochodzą z notatek sporządzanych w
trakcie terapii. Gdy autorka miała 30 lat, jej ojciec zapadł w
śpiączkę, a związana z tym trauma sprawiła, że wróciła
myślami do czasów ludobójstwa i doświadczyła koszmarów
sennych oraz innych zaburzeń natury psychologicznej. Przez
dwa lata uczestniczyła w terapii, podczas której sporządzała
notatki, w tym listy do zmarłej matki. Uwineza wiele
rozmawiała na temat swoich doświadczeń z mężem oraz
rodziną i zdała sobie sprawę, że powinna zacząć pisać o tym,
co stało się przed ludobójstwem, przywoływać miłe
wspomnienia z życia rodzinnego, które zdawały się zanikać.
Podkreśliła, jak ważne są teksty pisane przez ocalałych oraz
dzielenie się ich historiami, szczególnie gdy, tak jak teraz,
sprawcy wypierają się ludobójstwa.
 
Hanka Grupińska przedstawiła swoje rozważania na temat
przejścia od pisania na temat Holokaustu do podróży do Indii
oraz spotkania z Tybetańczykami. Opisała zgromadzonym na
konferencji „eksterminację w Tybecie”, odwołującą się
bardziej do ludobójstwa kulturowego po najeździe
Chińczyków w latach 50. W dzisiejszych czasach język
tybetański jest zakazany, tak jak oficjalna religia – buddyzm;
tybetańskich chłopów pozbawia się własności oraz wysiedla
siłą do miast i wiosek w Chinach. Jednak, jak podkreśliła
Grupińska, świat zachodni wie niewiele na ten temat, a takie
sprawy powinny nas obchodzić.



Jakie jest Państwa podejście do pisania? Czym
jest dla Państwa prezentowanie faktów oraz
wzbudzanie zainteresowania czytelników?
 
Celine Uwineza powiedziała, iż najważniejszym
elementem jest „autentyczność w prawdzie”.
Połowa jej książki została napisana z
perspektywy dziesięciolatki, a więc czytelnik
zyskuje obraz tego, jak autorka postrzegała
ludobójstwo wtedy, gdy do niego dochodziło.
Pisarka docenia również fakt, iż pisanie z
perspektywy dziecka prezentuje większą
wartość w kontekście wykorzystania tekstu do
celów edukacyjnych. Ponadto Uwineza
postanowiła sobie, iż pokaże jasno, że wskutek
ludobójstwa mieszkańcy Rwandy ginęli z rąk
innych mieszkańców Rwandy oraz że każdy
posiada w sobie zarówno pozytywne, jak i
negatywne cechy. Podjęła także próbę
rozpoczęcia dialogu na temat zespołu stresu
pourazowego oraz depresji, a także tego, jak
ważne jest zdrowie psychiczne.

Artur Domosławski mówił o wieloaspektowości
swojej książki: „zawiera ona elementy
bieżących wydarzeń, a więc ma charakter
dziennikarski, lecz również eseju, opowieści, a
czasem dramatu”. Większość z pozycji
autorstwa Domosławskiego odnosi się do
historii poszczególnych osób, co oznacza, że
należy dla czytelnika stworzyć „kompletny
świat”, dzięki któremu będzie on w stanie pojąć
kontekst i narrację. Ważne jest również jednak,
by trzymać się faktów oraz pozwolić ludziom
zrozumieć, jak poważne były opisywane
przypadki.

Na koniec Hanka Grupińska powiedziała, iż
pisząc o Holokauście kierowała się jedną
zasadą: „Byłam ich uchem oraz rękoma”.
Postawiła sobie za cel używać języka tych,
którzy z nią rozmawiali, nawet jeśli czasem
skutkowało to rozbieżnościami w relacjach z
tych samych wydarzeń. Z drugiej strony pisarka
cały czas stara się wypracować najlepszy
sposób pisania na temat Tybetańczyków,
szczególnie z uwagi na fakt, że pochodzi z
zupełnie innej części świata.
 
Pytania zadawane przez publiczność dotyczyły
takich zagadnień, jak pisanie w językach
ojczystych; idea przebaczenia, a także
dziennikarskich sprawozdań z ludobójstwa w
Rwandzie.





„NIEFORMALNE ŚRODKI
EDUKACJI ZWIĘKSZAJĄCE

ŚWIADOMOŚĆ”
Luis Ferreiro, Dyrektor, Musealia

 
Cécile Allegra, Francuska reżyserka filmu dokumentalnego 

“Under the skin - A journey into savagery”
 

Elena Zhemkova, Dyrektor Wykonawcza, Stworzyszenie Memorial w Rosji
 

Todd Bernstein, Prezes i Założyciel, Global Citizen
 

Moderator: Tomasz Michaldo, Metodyka Oprowadzania, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
 



Dlaczego zdecydowali się Państwo na obraną
przez siebie metodę edukowania oraz
dyskusji nad zagadnieniami oraz dlaczego
według Państwa metoda ta pozwala na
zwiększanie świadomości wśród odbiorców?
 
Todd Bernstein założył organizację non-profit
pod nazwą Global Citizen 25 lat temu, po
skończonej karierze w polityce rządzie. Wiele
aspektów społecznych jest dla niego źródłem
frustracji, w tym reakcja systemu
sprawiedliwości kryminalnej polegająca na
tworzeniu nowych więzień zamiast nowych
miejsc pracy bądź lepszych mieszkań.
Bernstein mówi o Ameryce jako o
„podzielonym narodzie żyjącym w dziwnych
czasach” oraz opisuje, w jaki sposób jego
organizacja stara się zbliżać do siebie ludzi, by
zwalczać rasizm, seksizm, homofobię oraz inne
tego typu problemy. Global Citizen zrzesza
osoby o różnych doświadczeniach,
zaangażowane w różne aktywności, a celem
działania organizacji jest refleksja nad

długofalowym wpływem na społeczność.
 
Cécile Allegra jest nie tylko producentką
filmową, ale także założycielką Limbo, małej
organizacji pozarządowej wspierającej osoby,
które doświadczyły tortur w obozach. Allegra
opowiedziała zgromadzonym o obozach tortur,
jakie są obecnie zakładane na Półwyspie Synaj.
Sama dowiedziała się o nich dopiero
niedawno. Organizacja Limbo ma za zadanie
wspierać ocalałych, w szczególności dzieci, z
których wiele przyjeżdża po uwolnieniu do
Europy. Cécile Allegra z ogromnym
zaangażowaniem opowiadała, jak Francja, jej
ojczyzna, nie stosuje wystarczających środków
na pomoc i leczenie ofiar wspomnianych
obozów, a wiele z tych osób jest wielokrotnie
gwałconych, bitych oraz głodzonych. Allegra
mówi, iż stara się zwiększać świadomość
ludzką poprzez swoją działalność oraz filmy,
ale nadal ma do pokonania daleką drogę.
 
 



Ojciec Luisa Ferreiro założył Musealia,
organizację tworzącą wystawy, w 2000
roku. Był on dziennikarzem radiowym
przyzwyczajonym do pracy przy
mikrofonie, a Ferreiro sam postrzega
wystawy jako duży mikrofon – można
dzięki nim pokazać różne przedmioty
oraz opowiedzieć różne historie wielu
osobom. Po przeczytaniu książki Człowiek
w poszukiwaniu sensu Viktora Frankla w
2009 roku, Ferreiro rozpoczął prace nad
pierwszą w historii wystawą obwoźną
poświęconą Auschwitz. Ze względu na
specyfikę wystawy można ją
zaprezentować tym osobom, które same
mogłyby nigdy nie dotrzeć do Auschwitz.
Są na niej zaprezentowane także takie
zagadnienia, jak Oświęcim w czasach
przedwojennych. Wystawa powstała we
współpracy z Państwowym Muzeum
Auschwitz-Birkenau, a 20 innych muzeów
oraz instytucji wypożyczyło swoje
artefakty. Ferreiro nie chce, by
zwiedzający stawali się „ekspertami od
Auschwitz”, ale zależy mu raczej na ich
refleksji oraz wzruszeniu.
 
Elena Zhemkova pracuje dla rosyjskiej
organizacji Memorial o ponad
trzydziestoletniej historii. Społeczność
jest częścią sieci organizacji
pozarządowych zmagających się z trudną
sowiecką i/lub rosyjską historią po to, by
zapobiec powtórce tamtych wydarzeń w
przyszłości. Praca Zhemkovej opiera się
na kolekcjonowaniu faktów i świadectw,
ale także na organizowaniu wystaw,
tworzeniu filmów dokumentalnych,
konkursów itp. W ciągu ostatnich 20 lat w
organizowanych przez Zhemkovą
konkursach wzięło udział ponad 50 000
studentów, a organizatorka przedstawiła
przykład animacji stworzonej przez
uczniów w oparciu o archiwalne
świadectwa. Zhemkova podkreśliła, jak
ważne jest odnalezienie drogi „do
ludzkich serc” tak, by podtrzymać w nich
zainteresowanie opisywaną historią.

Cécile mówiła o tym, że oficjele nie są
skłonni do udzielania pomocy osobom,
które przeszły przez piekło obozów na
Półwyspie Synaj. W dokumencie Under 
the Skin jeden z chłopców powiedział, że

„Przecież i tak nikt nam nie uwierzy”. To
jest właśnie klucz do zrozumienia całego
zagadnienia. Osoby te są tak załamane i
uważają, że jeśli opowiedzą nasze
historie, nikt nie będzie chciał ich słuchać.
 
Cécile Allegra przyznała, że „gdy stykamy
się z tego rodzaju doświadczeniem,
będziemy w nie wątpić”, ponieważ jego
rzeczywistość oraz skala są nie do
pojęcia. Ostatni film dokumentalny
autorki poświęcony wykorzystywaniu
męskiego gwałtu jako broni wojennej w
Libii przeszedł niemal bez echa przez co
najmniej sześć miesięcy, ponieważ nikt
nie chciał słuchać na ten temat. W
kontraście do Eleny Zhemkovej, Cécile
Allegra stwierdziła, że jej zadaniem jest
zbieranie informacji tak szybko, jak to
tylko możliwe, ponieważ obozy są często
likwidowane i jedynym świadectwem,
jakie pozostaje, są zeznania świadków.
Opowiadała się ona również za tym, by
pojęcie „ocalałego” stało się prawnie
uznanym terminem, tak jak „uchodźca”
czy „migrant”, jako że osoby, którym
pomaga założona przez nią organizacja,
są ocalałymi, a nikt ich nie postrzega ani
nie traktuje w ten sposób.
 
Bernstein dodał, że Ameryka również ma
problem z radzeniem sobie ze skutkami
zatrważających wydarzeń. Przytoczył w
tym kontekście przykład masowych
strzelanin, w związku z którymi oddolne
ruchy apelują o zmiany w ustawach o
posiadaniu broni, a firmy i korporacje
optują za pozostawieniem ich takimi,
jakie są. Bernstein mówił o czterech
„gałęziach” amerykańskiego rządu:
sądowniczej, wykonawczej, kongresowej,
a w obecnych czasach także o gałęzi
medialnej. Przytoczony czwarty filar
kwestionuje obecnie prezydent Donald
Trump oraz podważa wykorzystywanie
pojęcia „fałszywych wiadomości”.
Zdaniem Bernsteina edukacja formalna w
zakresie obywatelstwa i celebrowania
różnic międzyludzkich powinna wreszcie
stać się przedmiotem nauczania od
najwcześniejszych lat.
 
 











Elena Zhemkova również mówiła o
poczuciu, iż brak jest uniwersalnych
środków oraz metod zwiększania
świadomości, ale stwierdziła, że jedynym
powszechnym wyjściem może być
„słuchanie siebie nawzajem”. Ważne jest,
jak podkreśliła, by uczyć ludzi o tym, że
„historia należy do nas wszystkich” i że
powinniśmy wyciągać z tej historii lekcje
wszelkimi dostępnymi dla nas środkami.
Dodała, że musimy zdawać sobie sprawę
ze złożoności historii; na przykład w
Związku Radzieckim niektórzy zbrodniarze
okazali się koniec końców ofiarami.
 
Cécile Allegra odniosła się do tej kwestii,
zadając pytanie o to, jaką miarę stosować
dla obecnych okrucieństw, do których nie
dochodzi przecież w kontekście na
przykład stalinizmu czy nazizmu. Podała,
iż w obozach tortur na Bliskim Wschodzie
zginęło 12 000 osób, a w Libii pojmano
ponad milion z zamiarem przeznaczenia
na handel ludźmi oraz wykorzystania.
 
Todd Bernstein wyraził uznanie dla Cécile
Allegry za wzięcie na siebie
odpowiedzialności za podzielenie się tymi
historiami oraz podkreślił, że takie rzeczy
powinny mieć miejsce częściej. Odniósł
się również do kwestii zaprzeczenia, nie
tylko Holokaustu, ale także innych
przeszłych oraz obecnych konfliktów, oraz
do tego, jak obecne problemy Stanów na
granicy z Ameryką Łacińską „wpisują się w
etapy ludobójstwa”.
 
Luis Ferreiro dodał, że „muzea powinny
być miejscami, w których przedstawia się
fakty, ale także pomaga podejmować
decyzje odnośnie teraźniejszości”.
Wskazał, iż wielu uczniów odwiedza
wystawę obwoźną wraz z nauczycielami
nie tylko historii, ale również takich
przedmiotów, jak edukacja obywatelska
czy prawa człowieka.

 
Z jakimi problemami spotykają się
Państwo na co dzień w swojej pracy?
 
Cécile Allegra odniosła się do kryteriów,
jakie należy spełnić, by otrzymać azyl we
Francji. Wielu uchodźców obecnie ich nie
spełnia. Stwierdziła także, że wiele rządów

państw europejskich nie uznaje Erytrei za
kraj o reżimie dyktatorskim, mimo że jest
to „Korea Północna Afryki”, a więc
uciekinierzy z tego rejonu nie otrzymują
azylu. Na koniec Cécile Allegra odniosła się
do nadawania charakteru przestępczego
działaniom mającym na celu ratowanie
osób uciekających przez Morze
Śródziemne. Powiedziała, iż „jest to
niebezpieczne dla historii” oraz że „ludzką
dobrą wolę spotyka kara”, podczas gdy
wielu ignoruje straszne rzeczy, jakie
przytrafiają się w tym procesie.
 
Todd Bernstein wyraził zaniepokojenie
ciągłym współzawodnictwem w mediach
odnośnie tego, kto jako pierwszy może
publikować wiadomości bez
odpowiedniego sprawdzenia źródeł. W ten
sposób nawiązujemy do pojęcia
„fałszywych informacji”, a „30%
[Amerykanów] wierzy, że coś jest fałszywą
informacją, ponieważ jedna osoba wydała
taką opinię”.
 
Luis Ferreiro skomentował, iż zachęcanie
ludzi do refleksji nad problemami to
kluczowa kwestia. Takie filmy
dokumentalne, jak Under the Skin 
autorstwa Cécile Allegry powinny
motywować do zastanowienia się nad tym,
co dzieje się na świecie oraz do podjęcia w
tym kontekście kroków.
 
Elena Zhemkova przedstawiła dwa
końcowe punkty. Po pierwsze powiedziała,
iż obawia się, że wszystkie te historie
pozostaną nieopowiedziane, jako że ci,
którzy ich doświadczyli, już nie żyją. Po
drugie, według niej młodym ludziom
potrzebny jest optymizm, ale w
dzisiejszym świecie nie tak łatwo go
odnaleźć.

Publiczność podziękowała za wysiłki
podjęte w trakcie panelu i mające na celu
zwiększanie świadomości pewnych
konfliktów; podkreślono problemy, z
jakimi borykają się takie kraje, jak
Kolumbia, a także zadano pytania o to, jak
można komunikować świadomość
istniejących okrucieństw krajom, które nie
uczą się o nich.
 



„PRZECIWDZIAŁANIE 
ZBRODNIOM I

LUDOBÓJSTWOM”
 

Paul Rukesha, kierownik Zespołu Rozwoju Treści Cyfrowych, Kigali Genocide Memorial
 

Małgorzata Wosińska, pełnomocnik dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego ds.
Współpracy Międzynarodowej

 
Céline Bardet, prawniczka prawa międzynarodowego (specjalizująca się w zbrodniach

wojennych, zbrodniach międzynarodowych, kwestiach sprawiedliwości oraz bezpieczeństwa);
założycielka i Prezes fundacji We are NOT Weapons of War

 
Moderator: Bartosz Bartyzel, rzecznik prasowy, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

 

Jaki jest Państwa osobisty punkt widzenia w
kwestii działań zapobiegawczych?
 
Małgorzata Wosińska zaczęła od komentarza
na temat postępu, jaki dokonał się zarówno w
Muzeum Auschwitz, jak i w Rwandzie w
przeciągu ostatniej dekady. Podkreśliła, że
ludobójstwo to proces, a nie pojedyncze
wydarzenie, niezależnie od tego, jak wiele
etapów się na niego składa. Według Wosińskiej
działaniom zapobiegawczym sprzyja
„słuchanie ocalałych, ich języka, oraz
zwracanie uwagi na to, co my sami mówimy”.

Céline Bardet przyznała, że ma „sceptyczne”
podejście do idei zapobiegania, a także
całkowicie odrzuciła podejście „nigdy więcej”
względem okrucieństw, jakie miały miejsce od
czasów Holokaustu. Stwierdziła jednak, iż
„sprawiedliwość jest narzędziem
zapobiegawczym” nie tylko jeśli chodzi o
ściganie sprawców, ale także o archiwizowanie
oraz dokumentowanie zbrodni. Odniosła się
ona również do wpływu globalizacji oraz
Internetu na świat – pomimo korzyści
wynikających z możliwości komunikacji z
całym światem, Bardet uważa, że technologie
te „sprawiły, że jesteśmy mniej świadomi

rzeczywistości wokół nas, a także powiązań
społecznych”. Bardet zgodziła się z Małgorzatą
Wosińską twierdząc, iż działaniom
zapobiegawczym sprzyja wsłuchiwanie się w
głosy ocalałych. Céline Bardet pracuje z
ocalałymi z przemocy seksualnej, którzy
przedstawiają swoje świadectwa, ale uważa, że
migranci oraz uchodźcy również powinni mieć
prawo wyraźnie zabierać głos.

Paul Rukesha powiedział: „nie da się uciec od
ludobójstwa, ponieważ nie jest to coś, czym się
w ciebie rzuca i co cię uderzy”. Rukesha
stwierdził jednak, że procesy prowadzące do
ludobójstwa mogą przedstawiać się w ten
sposób oraz odniósł się do tego, jak ważne jest
zidentyfikowanie elementów składających się
na cały proces. Rukesha przytoczył następnie
działalność Miejsca Pamięci Kigali, w tym
zbieranie świadectw ocalałych z ludobójstwa w
Rwandzie, oprowadzanie uczniów po Miejscu
Pamięci oraz rozmowy z zaangażowanymi w
działalność polityczną oraz interesariuszami.
Dodał, iż trwają prace nad stworzeniem
platformy cyfrowej w języku Kinyarwanda tak,
by móc dotrzeć do większej liczby
mieszkańców Rwandy.
 











W jaki sposób możemy zidentyfikować przypadki, w
których działania prewencyjne mogły uratować konkretną
sytuację?
 
Małgorzata Wosińska stwierdziła, że dla niej zapobieganie to
„czasownik, a nie podmiot”. Podkreśliła, jak ważne jest
obserwowanie sytuacji od samego początku, rozumienie
czynników lokalnych oraz identyfikowanie potencjalnych
sygnałów przemocy. Gdy zaistnieją obawy powinno się
działać zarówno na poziomie lokalnego zasięgu publicznego,
jak i komunikacji ze światem zewnętrznym. Wosińska
odniosła się także do rejestrowania ludobójstwa oraz
konfliktu przez ofiary: dzienniki spisywane w czasie
Holokaustu; zapisane zeszyty pozostawione po ludobójstwie
w Rwandzie; a także bardziej współczesne przypadki osób
nagrywających okrucieństwa, jakie miały miejsce w Syrii na
telefony komórkowe. Mówczyni podkreśliła, iż ludzie
powinni czytać i słuchać, a ocalałym z konfliktów powinno
się udzielać prawa głosu na równi z politykami oraz innymi
oficjelami.
 
Céline Bardet zwróciła uwagę na fakt, iż w trakcie
konferencji nie poruszono zagadnienia odpowiedzialności
strony rządowej. Zaniechanie działań przez takie
organizacje, jak ONZ mają swoje źródła w państwach i
rządach. Zdaniem Bardet działania prewencyjne mogłyby
przynosić lepsze efekty, gdyby „każdy posiadał pewien
stopień świadomości”. Mówczyni stwierdziła również, że
kluczową rolę odgrywa w tym procesie dialog. Mówiła o
podziałach w świecie oraz o łatwości, z jaką przychodzi
ludziom decydowanie o tym, co jest dobre, a co złe, nie
biorąc pod uwagę zdania innych. Céline Bardet nie zgodziła
się z koncepcją Ojca Desbois, według której ludzie wstępują
do ISIS wyłącznie z chęci zdobycia władzy, ale odniosła się
do potrzeby lepszego zrozumienia, dlaczego popełniają tego
rodzaju przestępstwa. Według niej rozmowa może przynieść
bardziej pozytywne rezultaty, które są tak potrzebne w
obliczu sytuacji, gdy tak wiele krajów oraz osób poniosło już
porażkę.
 
Paul Rukesha mówił o tym, jak ważne jest człowieczeństwo:
należy zachęcać ludzi do współpracy i odnajdywania
człowieka w drugiej osobie. Przedstawił niektóre z
projektów Miejsca Pamięci Kigali, na przykład projekt, w
którym dzieci zbrodniarzy pracowały obok dzieci ocalałych
oraz dzieci poczętych z gwałtu; wszyscy uczniowie,
niezależnie od pochodzenia, dobrze ze sobą współpracują.
Rukesha podkreślił także sukces lokalnych sądów Gacaca w
Rwandzie; przeznaczono w nich 38 milionów dolarów na
rozstrzygnięcie ponad miliona spraw, a dla porównania,
Międzynarodowy Trybunał Kryminalny w Rwandzie wydał 2
miliardy dolarów na 55 spraw „bez większego wpływu”.
Takie przykłady obrazują konieczność działania u samych
podstaw.



Czy można uczyć historii nie opierając się
wyłącznie na datach i danych? Czy możemy
uczyć historii również jako sposobu
patrzenia w przyszłość?
 
„Sposób, w jaki nauczamy o Holokauście,
ulega zmianom”, powiedziała Małgorzata
Wosińska w kontekście „przyglądania się w
większym stopniu aspektom materialnym”.
Należy jednak włożyć więcej wysiłku w to, by
osoby spoza kręgu Studiów nad
Holokaustem brały udział w jego zgłębianiu
oraz w dyskusji. Mówczyni podkreśliła
również, iż powinniśmy „porzucić anglo-
amerykański dyskurs, na którym się obecnie
opieramy”, a w zamian skupić się na
świadectwach nawiązujących do różnych
ludobójstw oraz przedstawionych w różnych
językach, takich jak kambodżański, ukraiński,
polski, Kinyarwanda i tym podobne. Nie
powinno się w tym zakresie ograniczać do
świadectw, ale także sięgać do „listów w
jidysz; rysunków dzieci z Kambodży; książek
z Rwandy”. Wosińska stwierdziła, iż ma
nadzieję, że ludzie wyjdą poza granice
swojego kraju oraz kultury i będą odkrywać
inne historie, lecz także stawiać czoła
trudnej historii własnych krajów. Dodała, że
Żydowski Instytut Historyczny obecnie
przygląda się bliżej „tematom tabu”, takim
jak żydowska przemoc ukierunkowana
przeciwko innym Żydom oraz
Sonderkommando.
 
Céline Bardet mówiła o obawach, iż młodzi
ludzie nie posiadają wiedzy na temat
Holokaustu czy innych ludobójstw i z tego
powodu należy znaleźć lepsze metody
komunikacji po to, by ich motywować i
edukować. Nie zgodziła się również ze
stwierdzeniem, że w obecnych czasach
młodym ludziom już nie zależy i przytoczyła
przykład młodzieży pracującej w jej
organizacji pozarządowej poświęconej
przemocy seksualnej w dobie konfliktu oraz
wiadomości, jakie często otrzymuje od osób
proszących, by zabierała głos na różnego
rodzaju wydarzeniach. Céline Bardet
podkreśliła również fakt, iż wiele dyskusji w
ramach konferencji przedstawiało „silnie
zachodnią perspektywę”, podczas gdy
społeczeństwa z takich regionów, jak Afryka

czy Bliski Wschód „chętnie uczą się dzielenia
doświadczeniem”, ale nie mają takich
samych możliwości, jak świat zachodni.
Podkreśliła, jak ważne, by takie wystawy, jak
objazdowa wystawa o Auschwitz
przygotowana przez Musealia docierały do
tego rodzaju miejsc. Na koniec Bardet
skrytykowała wykorzystywanie
sformułowania „ludzie”” „To ty, to ja, to my.
Mówmy o „nas”. Podkreśliła, jak ważne jest
zrozumienie kontekstu oraz zapewnienie, by
kontekst nie dopuszczał przemocy, jako że
nikt nie rodzi się z przemocą we krwi.
 
Paul Rukesha odpowiedział na te słowa
mówiąc, iż krytyczne myślenie powinno
stanowić integralną część edukacji
historycznej, w szczególności gdy „tym,
czego brak odczuwa się w kontekście
wszelkich konfliktów oraz masowych
okrucieństw jest krytyczne myślenie”.
Posiadanie tej umiejętności oznacza, iż
ludzie potrafią analizować to, co mówi im ich
rząd, szczególnie, gdy ma on zapędy
propagandowe oraz iż nie będą oni wyrażać
chęci zabijania innych. Mówca ten wyraził
również swoją aprobatę dla korzystania z
narzędzi interaktywnych: na przykład
przedstawiania uczniom świadectwa, a
następnie zadawania im pytań z nim
związanych tak, by rozwinęli lepsze
zrozumienie zagadnienia oraz pojmowanie
podejmowanych decyzji.
 
Pytania publiczności odnosiły się do takich
tematów, jak odpowiedni moment na
uczenie młodych ludzi o ludobójstwie; waga
upamiętnienia wszystkich grup będących
celem ludobójstwa oraz prześladowań; a
także do przygotowywanej przez organizację
pozarządową Céline Bardet aplikacji
mobilnej Back Up umożliwiającej zgłaszanie
przestępstw przez ofiary przemocy
seksualnej oraz skoordynowanie działań
różnych specjalistów (https://www.
notaweaponofwar.org/en/actions-en/back-
up-en/).
 
 





PODSUMOWANIE 
KONFERENCJI



Profesor Marek Kucia, prezes Rady
Międzynarodowego Centrum Edukacji o
Auschwitz i Holokauście (MCEAH) podzielił się
swoimi refleksjami w temacie konferencji.
Podziękował pomysłodawcom, organizatorom,
mówcom oraz uczestnikom, a w szczególności
odniósł się do potencjału świadectw ocalałych.
Przedstawił Miejsce Pamięci Auschwitz jako
„miarę ludobójstwa”, miejsce, które „stworzyło
to pojęcie”, ale podkreślił, iż każdy przypadek
ludobójstwa, zbrodni wojennych bądź łamania
praw człowieka jest inny. Profesor Kucia
stwierdził, iż „uzasadnione jest
porównywanie” tego rodzaju zdarzeń po to, by
zrozumieć rządzące nimi schematy oraz
potencjalny rozwój. Poruszył także tematy
przedstawiane na konferencji. „Zaczęliśmy od
Auschwitz i na nim skończyliśmy”; profesor
przytoczył również pochodzenie ofiar
więzionych w obozie, w tym: Polaków, Żydów,
Romów, sowieckich jeńców wojennych.
Rozmawiano także o Holokauście,
ludobójstwach w Kambodży, Bośni, Rwandzie,
ludobójstwie ukierunkowanym na rdzennych
Amerykanów, tym, które miało miejsce w
epoce kolonialnej oraz o niewolnictwie. Kucia
stwierdził, iż zawsze świat będzie miał do

czynienia ze zbrodniami przeciwko ludzkości,
jednak można podjąć kilka kroków w celu ich
zwalczania. Po pierwsze, „musimy zapamiętać”
zarówno te rzeczy, które wydarzyły się w
przeszłości oraz te, na które przeszłe
wydarzenia miały wpływ; „w przeciwnym razie
nie będziemy w stanie zrozumieć
współczesnego świata”. Kolejnym środkiem
zaradczym jest edukacja; nie tylko ta oparta na
datach i faktach, ale także możliwość
zadawania pytania „Dlaczego?”. Profesor Kucia
podsumował swoją wypowiedź mówiąc, iż
przed edukatorami stoi zadanie rozwijania
myślenia, a raczej krytycznego myślenia, oraz
“ciągłe pytanie“ dlaczego”?.
 
Na koniec głos zabrał Andrzej Kacorzyk,
dyrektor MCEAH. Przypomniał, że Centrum
obchodzi swoje piętnastolecie, jako że zostało
powołane 27 stycznia 2004 roku przez około
200 Ocalałych, w tym ś.p. profesora
Władysława Bartoszewskiego. Kacorzyk wyraził
uznanie dla pracy profesora Bartoszewskiego
oraz jego zaangażowania w pracę Muzeum oraz
powiedział, iż stale ma w głowie słowa
profesora: „Zrobiliśmy wiele, ale to nie
wystarczy”.
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