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ZNAK DZIEDZICTWA
EUROPEJSKIEGO DLA MIEJSCA

PAMIĘCI NARODOWEJ W
ŁAMBINOWICACH

Paweł Sawicki

Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach i działające w jego granicach oraz
opiekujące się nim Centralne Muzeum Jeńców Wojennych znalazły się na prestiżowej

liście dziesięciu obiektów dziedzictwa kulturowego uhonorowanych Znakiem
Dziedzictwa Europejskiego 2019. Decyzja Komisji Europejskiej została ogłoszona 31

marca br. Wyróżnienie jest przyznawane przez niezależnych ekspertów miejscom,
które odegrały szczególną rolę w kształtowaniu historii i kultury Europy lub rozwoju

wartości stanowiących fundament integracji europejskiej. 

Przypomnijmy czym jest Miejsce Pamięci
Narodowej w Łambinowicach. To obszar w
województwie opolskim, który tworzą tereny
poobozowe oraz cmentarze wojenne, unikalne
świadectwo eskalacji konfliktów wojennych –
od XIX-wiecznej wojny prusko-francuskiej,
poprzez I wojnę światową, po apogeum
przemocy i łamania praw człowieka w latach II
wojny światowej, kiedy istniał tu jeden z
największych kompleksów obozowych
Wehrmachtu w Europie: stalagi Lamsdorf. W
Łambinowicach zachowały się także
materialne dowody społecznych konsekwencji
konfliktów wojennych (i zmiany granic),
związane z historią obozów dla migrującej
ludności cywilnej: niemieckiego (1921–1924) i
polskiego (obóz pracy 1945–1946).
Przedstawiamy je w kolejności, w jakiej
znajdują się na tzw. Drodze Pamięci.
Najstarszym jest Stary Cmentarz Jeniecki.
Został założony podczas wojny prusko-
francuskiej. Wyróżnia się indywidualnym,
oznakowanym pochówkiem, pomnikami
upamiętniającymi jeńców różnych nacji
europejskich oraz skalą – to jeden z
największych, najlepiej zachowanych
cmentarzy jenieckich w Europie. Kryje prochy
ponad 7 tys. osób, głównie z I wojny
światowej.

 
Z cmentarzem tym sąsiaduje teren po obozie
jenieckim z lat II wojny światowej – Stalagu VIII
B (344) Lamsdorf. To tu od początku wojny
przywożono jeńców z koalicji antyhitlerowskiej
(w większości, wpierw, w 1939 r. polskiej, a od
1940 r. brytyjskiej).
 
Kolejnym obiektem tzw. Drogi Pamięci jest
Muzeum mieszczące się w budynkach dawnej
komendantury poligonu Wehrmachtu, a
następnie teren po Obozie Pracy w
Łambinowicach (1945–1946), w którym ponad
5 tys. niemieckiej ludności oczekiwało na
przesiedlenie w głąb Niemiec, oraz cmentarz
jego ofiar (1,5 tys. osób).
 
Dalej znajdują się pozostałości Stalagu 318/VIII
F (344) Lamsdorf, stworzonego dla
najliczniejszej i najgorzej przez Niemców
traktowanej grupy jenieckiej – żołnierzy Armii
Czerwonej. W Lamsdorf liczyła ona ok. 200 tys.
osób, z których zmarło ok. 40 tys. W stalagu
tym przetrzymywano również jeńców innych
narodowości: włoskiej, greckiej, słowackiej,
francuskiej, rumuńskiej, a w 1944 r.
powstańców warszawskich, upamiętnionych
obeliskiem w 1997 r.

Stary cmentarz jeniecki. Wszystkie zdjęcia w artykule dzięki uprzejmości CMJW



Zdjęcia w artykule: Andrzej Rudiak

Stary cmentarz jeniecki. Wszystkie zdjęcia w artykule dzięki uprzejmości CMJW









Ostatnim obiektem Drogi
Pamięci jest Cmentarz Jeńców
Radzieckich (1942–1945) z
Pomnikiem Martyrologii Jeńców
Wojennych poświęconym
wszystkim jeńcom osadzonym w
latach II wojny światowej w
obozach Lamsdorf. Obecny
kształt został obiektowi nadany
w latach sześćdziesiątych.
 
Tym szczególnym miejscem od
55 lat opiekuje się znajdujące
się na jego terenie Centralne
Muzeum Jeńców Wojennych,
instytucja o szerokim, nie
mającym odpowiednika wśród
europejskich muzeów spektrum
działalności. Dotyczy ona dwóch
jenieckich systemów państw
totalitarnych w Europie w lat II
wojny światowej – III Rzeszy i
ZSRR. Muzeum jest instytucją
kultury Samorządu
Województwa Opolskiego, od 1
stycznia 2018 r.
współprowadzoną przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Należy do muzeów
martyrologicznych, powstałych
w Polsce po II wojnie światowej
w celu dokumentowania zbrodni
wojennych, pielęgnowania
pamięci o ich ofiarach i służenia
przestrodze.
 
Centralne Muzeum Jeńców
Wojennych gromadzi,
przechowuje, opracowuje,
digitalizuje i udostępnia liczne
muzealia i archiwalia. Jego
specjalistyczne zbiory dotyczące
jeniectwa należą do
najcenniejszych i najbogatszych
w Polsce. Są podstawą
działalności informacyjnej dla
wszystkich zainteresowanych
losami jeńców wojennych w
latach II wojny światowej, a
także intensywnej i bogatej
pracy badawczej, wydawniczej,
wystawienniczej, oraz cenionej
działalności edukacyjnej.

Stary cmentarz jeniecki



Rozmowa z dr Violettą Rezler-Wasilewską,
dyrektor Centralnego Muzeum Jeńców
Wojennych.
 
Przede wszystkim gratulujemy wyróżnienia.
Łambinowice to piąty obiekt uhonorowany
Znakiem Dziedzictwa Europejskiego. Gdzie
Pani szuka tej „europejskiej wartości
symbolicznej” w tym szczególnym miejscu?
 
Pięknie dziękuję za gratulacje. To istotnie
bardzo ważne wyróżnienie. Cieszy nas, że
Komisja Europejska (a wpierw Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego),
dostrzegła i w ten sposób doceniła Miejsce
Pamięci Narodowej w Łambinowicach, którym
się opiekujemy i w granicach którego
znajduje się jedna z dwóch siedzib naszego
muzeum. Że zauważyła także pracę naszą i
naszych poprzedników. Prowadzimy ją już
przecież 55 lat, nieustannie badając i
popularyzując losy jeńców wojennych.
Robimy to w kontekście miejsca pamięci w
Łambinowicach, ale nie tylko, także dużo
szerszym, bo również innych miejsc w
Europie, w których byli internowani wzięci do
niewoli żołnierze. „Europejską wartość
symboliczną” Łambinowic, o jaką Pan pyta,
znajduję przede wszystkim w reprezentacji
ich wszystkich. To ciągle mniej znana część
historii Europy. Postać jeńca nie tylko w
mundurze czerwonoarmisty i włoskim, ale
także polskim czy francuskim sytuuje się w
narracji wojennych dziejów poszczególnych
państw daleko. Czy jednak żołnierz, który
stanął do walki z agresorem i dostał się do
jego niewoli na podstawie humanitarnego
prawa wojennego, jakie międzynarodowej
społeczności udało się szczęśliwie
wypracować przed i dopracować po każdej z
wojen światowych, nie zasługuje na to, by być
w pamięci zbiorowej i – obok innych ofiar –
móc przestrzegać przed zbrojnymi
konfliktami oraz przemocą?
 
Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach
to zatem przede wszystkim traumatyczne
doświadczenie w historii Europy w
odniesieniu do jeńców wojennych. To, jak
traktowano ich w najbardziej dramatycznym
okresie, podczas II wojny światowej, kiedy
Wehrmacht stworzył w Lamsdorf jedno z
największych miejsc izolacji jeńców w

Europie (przeszło wtedy przez nie aż kilkaset
tysięcy żołnierzy koalicji antyhitlerowskiej),
odzwierciedlało antyhumanistyczną ideologię
nazistowską, skutkującą śmiercią wielu
tysięcy osób, represjonowanych poprzez
celowe i cyniczne obniżanie warunków życia.
To najbardziej drastyczny rozdział w
jenieckiej historii Łambinowic, jednak
rozpoczęła się ona jeszcze w XIX w. od
pruskiego obozu jenieckiego dla kilku tysięcy
żołnierzy francuskich i trwała podczas I wojny
światowej, w niemieckim kompleksie
obozowym już dla kilkudziesięciu tysięcy
jeńców z kilku armii ententy. Uderza w tej
historii jej rosnąca z czasem skala oraz, można
by powiedzieć nawet, pewna sekwencyjność,
znaczona coraz bardziej wyrazistym łamaniem
podstawowych praw człowieka.
 
Jeśli obraz ten uzupełnimy jeszcze o obozy
dla migrującej ludności cywilnej, tj. niemiecki
(1921–1924) i polski (1945–1946),
uświadomimy sobie, że miejsce pamięci w
Łambinowicach to także świadek
dramatycznych wydarzeń, które były
następstwem polityki międzynarodowej i
ruchów ludności po obu wojnach światowych,
również charakterystycznych dla Europy.
Proces upamiętniania ofiar represyjnego
obozu z lat 1945–1946 oraz publiczny
dyskurs wokół niego, szczególnie ożywiony w
ostatniej dekadzie XX w., to kolejny przykład
historii europejskiej. To próba pojednania i
zbudowania narracji, która opisze ludzkie
doświadczenie totalitaryzmów w sposób
możliwie wielostronny i empatyczny, i w
rezultacie umożliwi integrację europejską na
poziomie społecznym.
 
Zestawiając te wszystkie argumenty,
zrozumiemy, że mamy do czynienia z
miejscem mocno napiętnowanym skutkami
postępującej militaryzacji XIX- i XX-wiecznej
Europy – wojnami, którym towarzyszyło coraz
większe zachwianie wartości
humanistycznych (i humanitarnych). Silny,
antywojenny przekaz Miejsca Pamięci
Narodowej w Łambinowicach czyni z niego
symbol cywilizacyjnych nieprawości oraz znak
przestrogi przed skutkami pogardy człowieka
do człowieka. 







Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach
to – jak widzimy - miejsce historyczne bardzo
wielowymiarowe, co z pewnością niesie ze
sobą zarówno wielkie wyzwania, jak i daje
wiele możliwości.
 
Istotnie. Punktem wyjścia do utworzenia w
Łambinowicach muzeum martyrologicznego
było drastyczne łamanie praw człowieka, czego
Wehrmacht dopuścił się w Lamsdorf w latach II
wojny światowej wobec żołnierzy koalicji
antyhitlerowskiej. Obecnie jednak zdania
Muzeum mają zakres znacznie wykraczający
poza okres II wojny światowej i poza ramy
geograficzne Lamsdorf/Łambinowic, ponieważ
dotyczą: jeniectwa w obu systemach
totalitarnych w latach II wojny światowej
(także losów jeńców przetrzymywanych w
innych niemieckich obozach w Europie oraz
jeńców w niewoli NKWD); jeniectwa w
Lamsdorf we wcześniejszym czasie I wojny
światowej i wojny prusko-francuskiej, oraz
społecznych konsekwencji i śladów wojen w
Lamsdorf/Łambinowicach. Myślę tu o obozach
dla ludności cywilnej przemieszczanej w
związku z powojennymi zmianami granic.
 
Poruszając się w tych obszarach, raz w pełnej
perspektywie, innym razem tylko w wybranym
aspekcie, czynimy starania, aby miejsce
pamięci w Łambinowicach było postrzegane
jako uniwersalny symbol przestrzegający
przed skutkami odejścia od poszanowania
godności i autonomii człowieka na rzecz
przemocy fizycznej i ideologicznego
zniewolenia. Historia tego miejsca jest
związana z negacją wolności i równości. To
wokół nich Muzeum buduje przekaz
edukacyjny i obywatelski, włączając się w
działania propagujące konieczność
przestrzegania praw człowieka.
 
Nie jest to łatwe zadanie, szczególnie gdy do
głosu dochodzą resentymenty i wyraźna
niechęć do poznania innej perspektywy.
Bardzo trudno dyskutuje się z emocjami
zbudowanymi na osobistych doświadczeniach
bądź doświadczeniach najbliższych osób.
Wydaje się jednak, że to co najtrudniejsze, jest
już za nami. Myślę tu o sporze dwóch pamięci –
w uproszczeniu: polskiej i niemieckiej, z
którym w dużym natężeniu mieliśmy do
czynienia w przełomowych dekadach XX i XXI

w. Łambinowice odwiedzało wówczas duże
grono tych, którzy nie byli siebie wzajemnie
ciekawi, ale których sprowadzało do nas to
doświadczenie, własne lub rodziców czy
dziatków. Rok 1945 dla jednych oznaczał
koniec traumy II wojny światowej, a dla drugich
początek… To, co wtedy wykonaliśmy (i co
nadal cierpliwie robimy), szanując
indywidualną pamięć i przedstawiając nasze
naukowe ustalenia, okazało się być właściwe.
Chcemy dalej w tym kierunku iść. Edukacja
uświadamiająca kulturowe podłoże i
psychospołeczne konsekwencje konfliktów
zbrojnych, oparta na dowodach, powinna
okazać się być dobrą propozycją dla
społeczeństwa w 75 lat po wojnie. Muzeum już
teraz rozszerza działalność (zwłaszcza
popularyzatorską) o polifoniczny,
zdecydowanie humanistyczny przekaz,
wykraczający poza faktograficzne, ściśle
historyczne ramy miejsca pamięci. Przekaz ten
akcentuje uniwersalne w europejskim kręgu
cywilizacyjnym wartości, tak wyraźnie
zanegowane przez wojenną historię Lamsdorf/
Łambinowic. Większą uwagę przy tym
zwracamy na wspomniany społeczno-
psychologiczny, mikrohistoryczny kontekst
badanych i upamiętnianych przez nas
wydarzeń. Spodziewamy się, że takie podejście
pomoże nam ukazać naszym odbiorcom, w
coraz większej liczbie pozbawionych
bezpośredniego przekazu rodzinnego, jak
mechanizmy wojny i przemocy zmieniają
codzienny świat człowieka. Wszystko to
niezmiennie – ku przestrodze.
 
 „Uczestniczymy w kształtowaniu człowieka
odpowiedzialnego za teraźniejszość i
przyszłość” – to chyba jeden z
najważniejszych elementów misji CMJW.
 
To, czego możemy nauczyć, znając przeszłość,
to właśnie bycia odpowiedzialnym za
teraźniejszość i przyszłość. Jest to świadomość,
która towarzyszy nie tylko nam pracującym w
CMJW, ale zasadniczo wszystkim muzealnikom
w muzeach martyrologicznych. Choć duża
część bieżących działań CMJW odnosi się do
materialnej, wymagających wielu starań,
podstawy funkcjonowania miejsca pamięci,
czyli fizycznie istniejących reliktów jenieckiej
historii, to nie mniej ważna jest dla nas
działalność edukacyjna. 





Definiuje ona – jak już powiedziałam –
miejsce pamięci w kategoriach symbolu
cywilizacyjnych nieprawości oraz znaku
przestrogi przed skutkami pogardy dla
ludzkiej godności i podstawowych praw
człowieka. Taki przekaz staje się ważną
edukacją nie tylko historyczną, ale też
obywatelską o szczególnym znaczeniu w
obecnych realiach życia społecznego w
Europie, jakiego niektóre aspekty zdają się
być redefiniowanego przez akty medialnie
eskalowanej przemocy, kryzysy
humanitarne i radykalizację dyskursu
publicznego. Wszystko to skłania do
ciągłego stawiania pytania zasadniczego
dla europejskiej edukacji obywatelskiej:
czy trudna historia Europy XX w.
rzeczywiście jest dla współczesnych
lekcją?
 
Informacja o wyróżnieniu dotarła już w
czasie kryzysu związanego z pandemią
koronawierusa. Po ponad dwóch
miesiącach CMJW wraca do nowej
normalności. Jak odnajdywali się Państwo
w działalności naznaczonej stanem
epidemii rzeczywistości?
 
Cóż, uważam, że nasze muzeum, podobnie
jak i inne polskie muzea, zupełnie dobrze
poradziło sobie ze stanem epidemii.
Bardzo szybko wdrożyliśmy konieczne
procedury, zmieniliśmy organizację pracy
zasadniczo na zdalną, na bieżąco
aktualizowaliśmy plan (i nadal do robimy).
Niektóre wydarzenia, jak np. nasza
najważniejsza uroczystość rocznicowa
przypominająca 17 marca o wyzwoleniu
Stalagu 344 Lamsdorf czy organizowany
od wielu lat Recytatorski Konkurs Poezji
Jenieckiej „Nie traćmy pamięci” musiały
zostać odwołane. Inne, jak Ogólnopolski
konkurs na projekt historyczny „Póki nie
jest za późno” realizujemy w przestrzeni
wirtualnej. Jeszcze inne, zamierzamy, o ile
sytuacja nam na to pozwoli, przeprowadzić
jesienią. Kontakt z publicznością
utrzymujemy poprzez Internet i media
społecznościowe. Od tygodnia obie nasze
siedziby, w Opolu i Łambinowicach, są już
otwarte dla gości – nie ma ich jednak
wielu, co rozumiemy. Pandemia przecież
trwa. Wszyscy musimy być ostrożni i do
sytuacji podchodzić możliwie jak

najbardziej racjonalnie.
 
Jakie są Państwa plany na najbliższą
przyszłość?
 
Zamierzamy kontynuować naszą edukację
obywatelską, którą budujemy na
naukowych podstawach i materialnych
oraz niematerialnych świadectwach. W
tym celu m.in.: chcemy zmodyfikować
ofertę edukacyjną i przekaz do
publiczności muzealnej – z narracją
uwzględniającą perspektywę mikrohistorii,
czego przykładem jest współny projekt
edukacyjny z Miejscem Pamięci Auschwitz
„Lamsdorf-Auschwitz, Auschwitz-
Lamsdorf”, nawiązać współpracę z
partnerami z sieci ZDE, rozszerzyć
współpracę międzynarodową (np. poprzez
Erasmus+, ofertę dla studentów z
zagranicy), zwiększać nasze kompetencje
w zakresie obsługi zwiedzających.
Ponadto, mając na uwadze jeden z celów
ZDE, czyli wspieranie synergii między
dziedzictwem kulturowym a współczesną
twórczością i kreatywnością, muzeum chce
wpisać działania popularyzujące
europejski wymiar obiektu. Przed nami
również prace, które mają towarzyszyć tym
działaniom. W tym roku jest to
konserwacja pozostałości poobozowych
Stalagu 318/VIII F (344) Lamsdorf i
stworzenie tam ekspozycji plenerowej,
także popularyzacja naukowych ustaleń w
kilku pozycjach zwartych, kontynuacja
kwerend w archiwach i bibliotekach, akcji
zbiórki jenieckich pamiątek „Zachowane
pamiątki, ocalona pamięć”, wdrażanie
nowej identyfikacji wizualnej oraz
intensywne poszukiwanie środków na
kolejne etapy przebudowy muzeum w
Łambinowicach tak, by miało ono
komfortową dla gości muzeum i jego
pracowników strefę wejścia, nowoczesne
sale edukacyjne i przestrzen magazynową,
a całość uwzględniała potrzeby osób z
niepełnosprawnościami. Mamy także
marzenia, ale to temat już na późniejszy
czas.
 

Rozmawiał Paweł Sawicki
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Na podstawie materiałów United States Holocaust Memorial Museum 

 



BIRMA – DROGA
KU 

LUDOBÓJSTWU

Nowa wystawa internetowa amerykańskiego
Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie
pokazuje, jak lata prześladowań i wykluczania
członków plemienia Rohingya przez
birmańską armię doprowadziły do
ludobójstwa.
 
Ponad dachami obozów dla uchodźców, w
których przebywają członkowie plemienia
Rohingya, roztacza się widok na góry Birmy, ich
rodzinnego kraju. Dziś niemal milion członków
muzułmańskiej mniejszości mieszka po drugiej
stronie granicy, w Bangladeszu.
 
Wielu z nich uciekło w 2017 roku przed

krwawymi atakami armii birmańskiej, która
zamordowała członków ich rodzin oraz
zniszczyła ich domy i wioski. Tysiące osób
zginęły. Członkowie plemienia Rohingya
pozostają w obozach, ponieważ po powrocie do
domu obawialiby się o swoje życie.
Już wcześniej spotkali się z prześladowaniami.
Po przewrocie wojskowym w 1962 roku władza
w Birmie nabrała skrajnie nacjonalistycznego
charakteru, ze szczególnym naciskiem
nałożonym na kwestie religijne i etniczne. W
kolejnych dekadach członkowie armii atakowali
przedstawicieli mniejszości, w tym plemienia
Rohingya. 

Fot. Greg Constantine



https://exhibitions.ushmm.org/burmas-path-to-genocide


"Wystawa ta przedstawia, w jaki sposób członkowie plemienia
Rohingya z obywateli stopniowo stali się outsiderami oraz jak
okrucieństwa, do jakich doszło w 2017 roku wpisały się w
szeroko zakrojoną kampanię ludobójstwa" – napisano w
tekście otwierającym wystawę.
 
Przez dziesiątki lat birmańska armia prześladowała
mieszkającą w kraju populację Rohingya, stanowiącą
muzułmańską mniejszość w kraju zdominowanym przez
wyznawców buddyzmu. Wystawa pokazuje, jak Rohingya
przeszli drogę od statusu obywateli, którymi stali się w
momencie powstania kraju w 1948 roku, do prześladowanych
outsiderów, jakimi są dziś, a doszło do tego wraz z  etniczno-
nacjonalistyczną transformacją państwa, do którego
przynależność warunkuje religia i pochodzenie etniczne. W
sierpniu 2017 roku wieloletnia przemoc, jakiej armia
birmańska dopuszczała się przeciwko członkom plemienia
Rohingya przerodziła się w brutalne masowe mordy, przemoc
seksualną oraz przesiedlenia. Muzeum wyrażało obawę, iż
wobec Rohingya może dojść do ludobójstwa od 2013 roku
oraz ustaliło, iż w 2018 roku istniały nieodparte dowody na to,
że birmańska armia dopuściła się ludobójstwa.
 
Wystawę podzielono na pięć części:
 
- I. Belonging (Przynależni)
- II. Targeted (Prześladowani)
- III. Weakened (Osłabieni)
- IV. Destroyed (Zniszczeni)
- V. Surviving. (Przetrwali)
 
Wskutek aktów przemocy z 2017 roku ponad 700 000
Rohingya uciekło do sąsiedniego Bangladeszu. Wielu szło
pieszo, z krwawiącymi ranami, gdyż nie starczyło czasu na ich
opatrzenie. Na plecach nieśli małe dzieci. Posiadali tylko to, co
zdążyli w pośpiechu zgarnąć do plastikowych toreb.
W obozach dla uchodźców Rohingya ścierają się z nową
normalnością i z trudem oswajają ze stratą tych, których
kochali. Nie mogą pracować, więc polegają na pomocy
humanitarnej zapewniającej im podstawowy byt – jedzenie i
dach nad głową. Dzieci, z których większość nie ma
możliwości uczęszczania do szkoły, próbują otrząsnąć się po
traumie, jakiej doświadczyły. Wiele kobiet zmaga się z traumą
po tym, jak padły ofiarą zbiorowych gwałtów. Większość z
utęsknieniem czeka na powrót do domu.
 
"Chcę powiedzieć obywatelom całego świata, że też jestem
człowiekiem i Rohingya też są ludźmi. Najpierw wydano na
nas wyrok śmierci na papierze. Potem, po wymazaniu naszego
istnienia, zostaliśmy zaatakowani fizycznie… Świat nie widział,
jak niszczono nas w sposób systemowy. Dostrzegano tylko
fizyczne ataki. Nie było dla nas Sprawiedliwości… To, co nam
uczyniono to ludobójstwo. 

Fragment wystawy internetowej

https://exhibitions.ushmm.org/burmas-path-to-genocide




— Mohammed, członek plemienia Rohingya”.
Tymi słowami kończy się wystawa internetowa.
 
– Stworzyliśmy tę wystawę po to, by usłyszany
został głos ofiar oraz by pomóc ustalić fakty
historyczne, jako że rząd birmański zaprzecza
ludobójstwu wobec plemienia Rohingya –
powiedziała Naomi Kikoler, Dyrektor
działającego w ramach Muzeum Centrum
Zapobiegania Ludobójstwu Simon-Skjodt. – Nie
zauważyliśmy znacznej poprawy położenia
osób z plemienia Rohingya. Ci, którzy pozostali
w Birmie stają w obliczu ciągłego zagrożenia
ludobójstwem, na co narażony byłby także
milion uchodźców, którzy chcieliby wrócić do
ojczyzny z Bangladeszu – dodała.
 
– Rząd Birmy chciał przemilczeć i wymazać
istnienie Rohingya – mówi Greg Constantine,
kurator wystawy.
 
Na przestrzeni 14 lat Constantine odbył 16
podróży po regionie w celu udokumentowania
położenia członków plemienia Rohingya. Jego
fotografie oraz naoczne świadectwa, jakie
zebrał prezentowane są na całej wystawie.
– Wystawa ta to próba uwypuklenia historii
społeczności plemienia Rohingya oraz jej
człowieczeństwa – kontynuuje Constantine. –
Mamy nadzieję, że ich historie oraz ich własne
głosy pomogą w zrozumieniu, kim są Rohingya
oraz jakie okrucieństwa zmuszeni byli
przetrwać.
 
– Dla Muzeum Holokaustu ta historyczna
wystawa ma ogromne znaczenie w kontekście
uwidocznienia ludobójstwa, jakiego
doświadczyliśmy – powiedział Tun Khin,
Przewodniczący Brytyjskiej Organizacji
Rohingya – Doświadczaliśmy prześladowań ze
strony birmańskiego rządu, ustawa za ustawą, w
powolnym marszu ku ludobójstwu mającemu na
celu nasze unicestwienie. Ludzie muszą mieć
świadomość, że w XXI wieku wciąż dochodzi do
ludobójstwa, a poprzez tę wystawę będą oni
mieli możliwość zrozumieć, przez co
przeszliśmy. Świadomość, że nie popadniemy w
zapomnienie daje dużo siły – podkreślił.
  
Wystawa dostępna jest na stronie: https://www.
ushmm.org/burma-genocide.
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Fragment wystawy internetowej



NAGRODA EUROPA
NOSTRA DLA WYSTAWY

„AUSCHWITZ. 
NIE TAK DAWNO.
NIE TAK DALEKO”

Paweł Sawicki

Wystawa „Auschwitz. Nie tak dawno. Nie tak daleko” przygotowana wspólnie przez hiszpańską
firmę Musealia oraz Muzeum Auschwitz została nagrodzona Nagrodą Dziedzictwa

Europejskiego / Nagrodą Europa Nostra 2020. To najbardziej prestiżowe europejskie
wyróżnienie w zakresie dziedzictwa.
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Ekspozycja przedstawia kolejne etapy rozwoju
nazistowskiej ideologii i opisuje transformację
Oświęcimia, zwykłego polskiego miasta, w
którym nazistowskie Niemcy w czasie okupacji
stworzyli największy obóz koncentracyjny i
ośrodek zagłady, w którym zamordowano
ponad milion Żydów oraz dziesiątki tysięcy
osób innych narodowości. Wśród ofiar
Auschwitz znajdowali się Polacy, Romowie i
Sinti, sowieccy jeńcy wojenni, a także inne
grupy prześladowane przez nazistowską
ideologię, jak: osoby niepełnosprawne,
aspołeczne, Świadkowie Jehowy czy
homoseksualiści. Ponadto na wystawie
zobaczyć można przedmioty ukazujące świat
sprawców – esesmanów, którzy stworzyli i
zarządzali obozem.
 
– Nagroda to ważny sygnał. Wystawa spotyka
się z bardzo dobrym przejęciem zarówno
publiczności, jak i szkół czy mediów. Jest
bardzo dobrą, nowoczesną, ogromną wystawą
o dziejach obozu i jego ofiarach. Jednak dziś –
dla mnie – niezmiernie ważne jest to, że ta
historia odczłowieczania ofiar dotyka samego
sedna naszej powojennej tożsamości –

powiedział dyrektor Muzeum Auschwitz dr
Piotr M. A. Cywiński.
 
– Niezależnie od rozwoju sytuacji epidemicznej
na świecie, każdy krok w tworzeniu świata
bardziej bezpiecznego, przyjaznego,
szanującego prawa człowieka jest krokiem w
kontrze do wszelkiej ideologii nienawiści,
rasizm, antysemityzmu czy ksenofobii –
podkreślił Piotr Cywiński.
 
Zdaniem dyrektora Musealia Luisa Ferreiro nie
da się zrozumieć przestrzeni wolności,
demokracji i bezpieczeństwa, które dzielimy
dziś jako Europejczycy, nie stając w obliczu tej
historii. – Europa została zbudowana na
moralnych ruinach Auschwitz. Wydarzyło się to
w samym sercu Europy i zaledwie pokolenie
temu – powiedział.
 
– To wyróżnienie motywuje nas do dalszej
pracy nad zachowaniem tego dziedzictwa
pamięci i przypomina nam, jak ważne jest
docieranie z tym przesłaniem do ludzi na całym
świecie – dodał.



W
ys

ta
w

a 
„A

us
ch

w
it

z.
 N

ie
 ta

k 
da

w
no

. N
ie

 ta
k 

da
le

ko
”







W
ys

ta
w

a 
„A

us
ch

w
it

z.
 N

ie
 ta

k 
da

w
no

. N
ie

 ta
k 

da
le

ko
”



W
ys

ta
w

a 
„A

us
ch

w
it

z.
 N

ie
 ta

k 
da

w
no

. N
ie

 ta
k 

da
le

ko
”

Zdaniem jurorów projekt ten, o charakterze
uświadamiającym i edukacyjnym, przyczynia
się do zachowania pamięci o jednym z
najciemniejszych okresów w historii ludzkości.
„Opiera się on na pogłębionych naukowych
badaniach historycznych. Tematyka
przedstawiona została w bezpośredni sposób,
dostępny dla ogółu społeczeństwa, a przekaz
wystawy dotarł już do wielu osób. Informacje o
wystawie szerzą się za pośrednictwem mediów
społecznościowych, trafiając w ten sposób do
młodzieży i przyczyniając się do upamiętniania
ofiar Auschwitz przez szerokie grono
odbiorców” – czytamy w uzasadnieniu jury.
 
„W projekt zaangażowało się wiele
współpracujących między sobą instytucji,
tworząc dobre praktyki współpracy dla
organizacji non-profit oraz instytucji
komercyjnych. Wystawa tworzy platformę
wymiany wiedzy, a także zbierania oraz
interpretowania dokumentów. Przedstawiane
obiekty doskonale oddają atmosferę
autentycznego miejsca pamięci, o co nie łatwo
w przypadku wystawy objazdowej, a co po
części udało się osiągnąć poprzez bogactwo
prezentowanych przedmiotów” – podkreślili
jurorzy.
 
Pierwsza prezentacja ekspozycji miała miejsce
w Madrycie, gdzie obejrzało ją ponad 600
tysięcy osób. W tej chwili można ją oglądać w
Muzeum Dziedzictwa Żydowskiego w Nowym
Jorku. Zobaczyć na niej można ponad 700
oryginalnych obiektów, większość
pochodzących ze Zbiorów Miejsca Pamięci
Auschwitz. To m.in. osobiste rzeczy należące
do ofiar jak walizki, okulary czy buty. Pokazane
zostaną także betonowe słupy stanowiące
część ogrodzenia obozu Auschwitz; fragmenty
oryginalnego baraku dla więźniów obozu
Auschwitz III-Monowitz; biurko oraz inne
przedmioty należące do pierwszego i najdłużej
sprawującego swoją funkcję komendanta
obozu Auschwitz Rudolfa Hössa; maska
gazowa wykorzystywana przez SS; litografia
przedstawiająca twarz więźnia autorstwa Pabla
Picassa oraz oryginalny wagon towarowy
niemieckiej produkcji Model 2
wykorzystywany przy deportowaniu Żydów do
gett i obozów zagłady na terenie okupowanej
Polski.
 

Nagrody Dziedzictwa Kulturowego / Nagrody
Europa Nostra zostały ustanowione przez
Komisję Europejską w 2002 roku i od tamtego
czasu są przyznawane przez sieć Europa
Nostra. W tym roku wyróżnienia otrzymało 21
projektów z 15 krajów. Musealia i Muzeum
Auschwitz otrzymało nagrodę w kategorii
„Edukacja, szkolenie i zwiększanie
świadomości”.
 
Celem nagród jest wyróżnianie i promowanie
najlepszych praktyk związanych z ochroną
dziedzictwa kulturowego, badaniami,
zarządzaniem, wolontariatem, edukacją i
komunikacją. W ten sposób przyczyniają się
one do większego publicznego uznania
dziedzictwa kulturowego, jako strategicznego
zasobu europejskiej gospodarki i
społeczeństwa. Nagrody są finansowane przez
program Kreatywna Europa realizowany przez
Unię Europejską.
 
Sympatycy dziedzictwa kulturowego z Europy i
całego świata mogą teraz głosować online i
wybrać tegorocznego laureata „Public Choice
Award”. W czasach pandemii i fizycznego
dystansu Komisja Europejska i Europa Nostra
mają nadzieję zainspirować szczególnie dużą
liczbę osób do zapoznania się z nagrodzonymi
projektami i wyboru swojego faworyta.
Zwycięzca "Public Choice Award" zostanie
ogłoszony jesienią.
 
 
 
 
Więcej informacji:
 
Nowa międzynarodowa wystawa objazdowa na
temat historii Auschwitz otwarta w Madrycie
 
Ogromny sukces wystawy o Auschwitz w
Madrycie
 
Nasza odpowiedzialność jest taka sama, jak
"nie tak dawno, nie tak daleko". Otwarcie
wystawy "Auschwitz" w Nowym Jorku.
 
Ponad 100 tysięcy odwiedzających wystawę o
Auschwitz Nowym Jorku. Ekspozycja
przedłużona do sierpnia 2020 r.



VARIA. INTERNETOWY
MAGAZYN MUZEUM NA

MAJDANKU

„Magazyn zawiera stworzone przez nas i
zamieszczone online teksty w polskiej i
angielskiej wersji językowej, popularyzujące
doświadczenie i losy więźniów byłych
niemieckich obozów na Majdanku, w Bełżcu i
Sobiborze. Spotkały się one dotychczas z
bardzo pozytywnym odbiorem, dotarły do
ponad 900 tys. Użytkowników Internet. Dlatego
postanowiliśmy cyklicznie je udostępniać,
nadając im formę zwartej publikacji” – czytamy
we wstępie
 
W pierwszym numerze magazynu pod redakcją
Doroty Niedziałkowskiej znaleźć można
dwanaście artykułów. To m.in. teksty
poświęcone likwidacji getta na podzamczu w
Lublinie, 78. rocznicy rozpoczęcia masowych
deportacji do niemieckiego nazistowskiego
obozu zagłady w Sobiborze, a także fragmenty
cykli dotyczących np. miłości za drutami
Majdanka, ucieczek z obozu, nalotów, czy rzeźb
powstałych na terenie KL Lublin w 1943 r.
 
„Chcielibyśmy, poprzez najciekawsze
fragmenty dziejów KL Lublin, SS-
Sonderkommando Belzec i SS-

Sonderkommando Sobobor, przybliżyć naszym
odbiorcom trudną historię XX wielu. Liczymy
także, że zaproponowane cykle tematyczne,
opowiedziane z pasją przez muzealników,
opiekujących się na co dzień miejscami pamięci
na Majdanku, w Bełżcu i Sobiborze, zainspirują
Państwa do pogłębienia wiedzy i rozwoju
zainteresowań historycznych”.
 
Na okładce znajduje się zdjęcie Bolesława
Burskiego, ps. Jasieńczyk. Wewnątrz numeru
przeczytać można tekst Anny Wójcik
przybliżający jego historię. Urodzony w 1905 r.
w Warszawie Burski był inżynierem rolnictwa,
żołnierzem Wojska Polskiego i organizatorem
harcerstwa. Przed wybuchem II wojny
światowej był architektem zieleni w Dąbrowie
Górniczej. Podczas wojny działał w ruchu
oporu – organizował siatki sabotażowe,
współpracował z dowództwem wywiadu i
kontrwywiadu. Został aresztowany w nocy z 26
na 27 grudnia 1942 r. w skutek donosu
konfidenta. Po kilkutygodniowym pobycie na
Pawiaku został wywieziony do obozu na
Majdanku.
 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeów 2020 Muzeum na Majdanku przygotowało
pierwszy numer internetowego magazynu muzealnego „Varia” o profilu historycznym

przygotowanego przez zespół pracowników Państwowego Muzeum na Majdanku.

 
Paweł Sawicki
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http://www.majdanek.eu/pl/pow/varia__magazyn___nr_1___maj_2020/76


„Na Majdanku Burski spotkał swoich towarzyszy z konspiracji,
m.in. dr. Romualda Sztabę z Dąbrowy Górniczej. Przyczyniło się
to bezpośrednio do zorganizowania w obozie siatki
konspiracyjnej i podjęcia działalności wywiadowczej. Ułatwiało
to wcześniejsze rozpoznanie Majdanka i nawiązanie kontaktu z
pracownikami z wolności. Burki utrzymywał też stały kontakt z
Januiną Siwińską, która przekazywała sporządzone przez
więźniów meldunki o sytuacji na Majdanku dowództwu AK” –
czytamy.
 
18 kwietnia 1944 r. Bolesław Burski został wywieziony z
Majdanka w transporcie ewakuacyjnym dl KL Auschwitz. W
styczniu 1945 r. zbiegł z kolumny ewakuacyjnej i przyłączył się
do partyzantki. Po wojnie, rozpoznany jako żołnierz AK, został
wtrącony do więzienia Urzędu Bezpieczeństwa w Katowicach, z
którego wyszedł w sierpniu 1945 r. Wrócił do Dąbrowy
Górniczej i pracował w wyuczonym zawodzie. Zmarł w 1984 r.
 
Państwowe Muzeum na Majdanku rozpoczęło przygotowanie do
druku okupacyjnych wspomnień Bolesława Burskiego
spisanych w latach 1945-48: „poszukujemy wszelkich
informacji na temat Bolesława Burskiego. Być może posiadacie
Państwo pamiątki, dokumenty, listy, fotografie czy przedmioty
codziennego użytku? A może jesteście Państwo jego krewnymi?
Prosimy o kontakt na adres e-mailowy: archiwum@majdanek.
eu”



Varia, nr 1 - Spis treści
 
• Jakub Chmielewski, Likwidacja getta na Podzamczu w Lublinie
 
• Krzysztof Tarkowski, „Sahara”. Wywiad AK na Majdanku.
Odcinek 1: Tajemnicza kobieta
 
• Anna Wójtowicz, Miłość za drutami Majdanka.
Odcinek 1. Historia miłosna Ewy Waleckiej i Edwarda Laskusa
 
• Krzysztof Tarkowski, Ewakuacja. Odcinek 1: Pierwsze transporty
 
• Marek Duda, Ucieczki. Odcinek 1: Niespodziewana pomoc
 
• Anna Wójtowicz, „Jutro będzie lepiej”. Odcinek 1: Radio Majdanek
 
• Tomasz Oleksy-Zborowski, 78. rocznica rozpoczęcia masowych
deportacji do niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze
 
• Agata Kasjan, Jedyne takie. Rzeźby powstałe na terenie KL Lublin w
1943 roku. Odcinek 1: Żaba
 
• Aleksandra Szymula, Kobiecość w trudnych czasach
 
• Anna Wójcik, Bolesław Burski ps. Jasieńczyk – historia nieznana
 
• Krzysztof Tarkowski, Naloty. Odcinek 1: Preludium
 
• Świadectwa Zagłady, cz. 1, oprac. Dominika Natyna, Ewelina Szumilak
 



RENDERING WITNESS.
WIRTUALNE ZWIEDZANIE

Museum of Jewish Herigate 

Chociaż budynek Muzeum jest tymczasowo zamknięty, wystawa Muzeum Dziedzictwa
Żydowskiego Rendering Witness: Holocaust-Era Art as Testimony jest dostępna online.

Prace z wystawy, w kolejności prezentowania
ich w Muzeum, można obejrzeć w formie
pokazu slajdów online. Tutaj znaleźć można
także filmy, ukazujące ekspozycję zza kulis.
 
Tak jak świadectwo każdego ocalałego z
Holokaustu, tak i sztuka tworzona przez Żydów
i inne ofiary nazistów w czasie Holokaustu są
wyjątkowe. To cud, że ta sztuka przetrwała.
Każda praca na tej wystawie jest świadectwem
człowieczeństwa i indywidualności artysty,
czegoś co przysłaniane jest przez ikoniczne
fotografie Zagłady wykonane przez nazistów
lub ich współpracowników.
 
Artyści dokumentowali Holocaust w trakcie
jego trwania, tworząc wyjątkową osobistą

przestrzeń kultury wizualnej II wojny
światowej. Niektóre z nich przedstawiają
najważniejsze sceny Holokaustu, takie jak
topografia gett czy deportacje, inne zaś są
bardziej introspektywne. Sztuce na tej
wystawie nie towarzyszą historyczne żadne
obiekty pochodzące ze świata sprawców.
Dokumentacja tych artefaktów i obrazów jest
bardzo ważna, jednak na tej wystawie sztuka
traktowana jest w sposób autonomiczny.
 
Muzea i miejsca pamięci opierają się w dużej
mierze na dokumentach fotograficznych;
niektórzy ocalali tworzą sztukę
odzwierciedlającą ich doświadczenia, a różne
filmy i produkcje telewizyjne odtwarzają sceny
z II wojny światowej.

http://www.youtube.com/watch?v=vk0qy6Q3XvI


Zdjęcia w artykule: Andrzej Rudiak



https://mjhnyc.org/virtual-tour-of-rendering-witness/


Jednak w jaki sposób karykaturzysta
podczas deportacji postrzegał flagę
SS za oknem baraku?
Kiedy młoda dziewczyna uwięziona
w getcie otrzymała od ojca radę:
„Rysuj, co widzisz", jak reagowała?
 
Rendering witness: Holocaust-Era Art
as Testimony pokazuje prace z
kolekcji Muzeum Dziedzictwa
Żydowskiego wykonane podczas i
bezpośrednio po Zagładzie w
Czechosłowacji, Niemczech, na
Węgrzech i w Polsce. Duża część tych
prac powstawała w ukryciu, a
artystom – w przypadku złapania –
groziła surowa kara, także śmierć.
Niektóre z tych dzieł są bardzo
niewielkich rozmiarów, co tylko
podkreśla fakt ich ukrywania. Inne
zostały złożone i ukryte pod
materacem lub pod więźniarskim
uniformem.
 
Możliwość spojrzenia na historię
oczami artysty, którzy dokumentował
to, co widział i jak to postrzegał, jest
bardzo rzadkim przywilejem.
Wystawa Rendering Witness daje
szczególną możliwość zetknięcia się
ze sztuką wykonaną w
najtrudniejszych warunkach i
poznania historii jej przetrwania.

Zdjęcia w artykule: Andrzej Rudiak

http://www.youtube.com/watch?v=iy88s0sMsRY
https://mjhnyc.org/virtual-tour-of-rendering-witness/


 MIĘDZYNARODOWE
WARSZTATY ONLINE

Brytyjskie Stowarzyszenie Studiów nad Holokaustem

Źródła Pamięci i Holokaust: Współczesne Badania, Wyzwania i Podejścia.
Organizatorzy: Brytyjskie Stowarzyszenie Studiów nad Holokaustem (Wielka Brytania)

oraz Ośrodek Badań nad Kulturami Pamięci (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w
międzynarodowych warsztatach cyfrowych
poświęconych współczesnym podejściom
akademickim, artystycznym i teoretycznym do
źródeł pamięci i Holokaustu, które odbędą się
25 i 26 czerwca 2020 (po pół dnia). Chociaż
zbieranie materiału źródłowego z epoki
Holocaustu stanowi podstawę dla działań
badawczych, edukacyjnych oraz upamiętnienia,
praca z materiałem tego rodzaju nie zawsze jest
tak prosta. Ponadto jego wykorzystanie w
ramach multidyscyplinarnych metod
badawczych wymaga większego zaangażowania,
zarówno w publicznym, jak i prywatnym
dyskursie o pamięci. W ramach warsztatów
odniesiemy się do tych właśnie zagadnień.
 
Z chęcią przyjrzymy się wielu zagadnieniom
odnoszącym się do sposobów zrozumienia oraz
wykorzystania źródeł pamięci i Holokaustu, w
tym świadectwom pisanym i ustnym,
współczesnym odniesieniom muzycznym i
cyfrowym, przedmiotom i obiektom kultury
materialnej, fotografiom, jak również
materiałom dowodowym odnoszącym się do
Holocaustu i późniejszych czasów. Chcemy
zaprosić naszych uczestników do otwartej i
bezpiecznej przestrzeni dającej możliwość
przedyskutowania ich indywidualnego
podejścia, a także wyzwań i sukcesów, jakie
stały się ich udziałem w ramach działalności
akademickiej i artystycznej. Ważna dla nas jako
badaczy jest możliwość dzielenia się pomysłami

oraz wspólnego rozpracowywania
problematycznych kwestii.
 
Do zgłaszania się zachęcamy pracowników
naukowych, którzy niedawno ukończyli studia
drugiego stopnia, jak również wszystkich tych,
którzy pracują z materiałem źródłowym poza
kontekstem akademickim, na przykład artystów,
kuratorów, pracowników muzeów oraz
filmowców. Mamy nadzieję, że uda nam się
stworzyć ciekawe warsztaty, podczas których
uczestnicy oraz mówcy będą mieli możliwość
uzyskania oraz przedstawienia konstruktywnej
informacji zwrotnej oraz nawiązania
wzajemnych stosunków dla potencjalnej
współpracy w przyszłości.
 
Warsztaty zostaną zorganizowane na platformie
cyfrowej Zoom. Każdy z mówców będzie miał 10
minut na przedstawienie wybranego przez
siebie zagadnienia, w określony sposób
związanego z oryginalnym materiałem
źródłowym z czasów Holokaustu.  W ten sposób
uzyskamy format standardowego panelu
dyskusyjnego. Sesje będą dostępne dla
wszystkich zarejestrowanych użytkowników.
 
Prosimy o przesyłanie streszczenia
proponowanej prezentacji o długości 200-300
słów oraz krótkiej informacji biograficznej na
adres bahsblog@gmail.com do 7 czerwca 2020.
Czekamy z niecierpliwością na wszystkie
materiały.
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