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Podczas Holokaustu żydowskie grupy partyzanckie oraz podziemne organizacje ruchu oporu
przeprowadzały ataki, działania sabotażowe oraz misje ratunkowe. Ruch oporu w gettach

organizował działalność społeczną, religijną, kulturalną i edukacyjną, a także zbrojne powstania
przeciwko ciemiężycielom. W obozach śmierci członkowie ruchu oporu byli wręcz zdolni do

zbierania dowodów nazistowskich zbrodni, a nawet do organizowania zbrojnych buntów. 

Philipp Manes, niemiecki Żyd i pisarz, został deportowany do getta Theresienstadt w lipcu 1942r. Manes był kluczową postacią życia kulturalnego w getcie i
bardzo szczegółowo dokumentował swoje doświadczenia. W Bibliotece znajduje się zbiór czasopism, które przechowywał w czasie swojego pobytu w
więzieniu. Zbiory Wiener Holocaust Library.

 
Lara Sebire-Hawkins, Wiener Holocaust Library

 

Nowa wystawa The Wiener Holocaust Library 
czerpie z unikalnych archiwalnych zbiorów
biblioteki, by opowiedzieć historię żydowskich
kobiet i mężczyzn; tego, jak Holokaust wpłynął
na ich życie oraz jak, podejmując ogromne
ryzyko, przeciwstawiali się oni nazistom oraz
ich sojusznikom.
 
Przedstawione zostały historie pełne hartu
ducha i odwagi, tak jak życiorys Tosi Altman
mieszkającej w okupowanej przez nazistów
Polsce. Podróżowała ona od jednego getta do
drugiego, aby, posługując się fałszywymi
dokumentami, przekazywać informacje,
uświadamiać o zaistniałej sytuacji oraz
organizować działania zbrojne. Altman
przemycała broń podczas przygotowań do
powstania w getcie warszawskim. Udało jej się
uciec z getta, ostatecznie jednak została
zatrzymana. Tosia Altman zmarła w wieku 24
lat w wyniku obrażeń odniesionych podczas
wypełniania swoich zadań 26 maja 1943 roku.
 
Wystawa poświęcona jest również
indywidualnym aktom oporu, a należą do nich
na przykład sekretne dzienniki prowadzone
przez Ruth Wiener w obozach Westerbork
i Bergen-Belsen czy historia Esther Pauline
Lloyd, Żydówki deportowanej z Wysp

Normandzkich w 1943 roku, która szczegółowo
dokumentowała to, co przeszła w obozach
internowania we Francji i w Niemczech.
 
Philipp Manes, Żyd pochodzenia niemieckiego,
autor wielu książek, został deportowany do
getta Theresienstadt wraz z żoną Gertrud
w lipcu 1942 roku. To wokół niego skupiło się
życie kulturalne w getcie, a Manes szczegółowo
udokumentował swoje doświadczenia z tego
okresu. The Wiener Holocaust Library jest
w posiadaniu dziewięciu z jego zeszytów,
wchodzących w skład kolekcji Philippa Manesa.
Ten zbiór dokumentów oraz tekstów to cenny
wgląd w działania artystyczne i intelektualne
osób przetrzymywanych w getcie. Dzienniki
Manesa z Theresienstadt zawierają także
twórczość innych uwięzionych – wiersze, listy
oraz rysunki.
 
Ostatni z zeszytów Manesa urywa się w pół
zdania. 28 października 1944 roku Philipp
i Gertrud zostali deportowani do Auschwitz
w jednym z ostatnich transportów, które
opuściły Theresienstadt. Oboje zostali
zamordowani w obozie.
 
Wystawa Jewish Resistance to the Holocaust 
zawiera wchodzące w skład zbiorów biblioteki



ŻYDOWSKI RUCH OPORU 
PODCZAS HOLOKAUSTU
NOWA WYSTAWA LONDYŃSKIEJ 

WIENER HOLOCAUST LIBRARY

Philipp Manes, niemiecki Żyd i pisarz, został deportowany do getta Theresienstadt w lipcu 1942r. Manes był kluczową postacią życia kulturalnego w getcie i
bardzo szczegółowo dokumentował swoje doświadczenia. W Bibliotece znajduje się zbiór czasopism, które przechowywał w czasie swojego pobytu w
więzieniu. Zbiory Wiener Holocaust Library.





świadectwa ofiar Holokaustu zebrane przez
pracowników Biblioteki w latach 50. XX wieku.
Wiele z tych dokumentów było dotąd
niepublikowanych, a na potrzeby wystawy
zostały po raz pierwszy przetłumaczone na
język angielski. Zbiór zawiera bezpośrednie
zeznania ocalonych członków zbrojnych grup
ruchu oporu, historie działań podziemnej siatki
organizacji ratujących Żydów, jak również
świadectwa tych, których wyrazem sprzeciwu
przeciwko reżimowi nazistowskiemu w Europie
okupowanej przez Niemcy było pozostawanie
w ukryciu.

Wystawa będzie dostępna do zwiedzania od 6
sierpnia do 30 listopada 2020. Z uwagi na
obostrzenia związane z trwającą pandemią
COVID-19, zwiedzanie możliwe jest wyłącznie
dla osób, które wcześniej zarezerwują
konkretną godzinę wizyty.
 
Więcej informacji dotyczących godzin otwarcia
oraz reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa
można znaleźć na stronie internetowej:
 
https://wienerlibrary.co.uk/Jewish-Resistance
 

Żydowscy partyzanci litewscy, lipiec 1944. Zbiory Wiener Holocaust Library.



WYSTAWA STAŁA 
W MUZEUM I MIEJSCU PAMIĘCI 

W SOBIBORZE 
CORAZ BLIŻEJ UKOŃCZENIA

Katarzyna Boraca, Państwowe Muzeum na Majdanku

Realizowany w ciągu kilku lat projekt utworzenia nowego założenia architektoniczno-
urbanistycznego na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady ma międzynarodowy

charakter. Jego wykonanie jest uzgadniane przez Komitet Sterujący złożony z
przedstawicieli czterech państw: Polski, Królestwa Niderlandów, Słowacji i Izraela.
Projekt architektoniczno-artystyczny opracowany jest przez zespół architektów w

składzie: Marcin Urbanek, Piotr Michalewicz, Łukasz Mieszkowski i Mateusz Tański. 

Wszystkie zdjęcia w artykule: Miejsce Pamięci Sobibór

W lipcu 2017 roku zakończyły się prace nad
zabezpieczeniem polany, na której znajdują się
masowe mogiły z prochami ofiar. Godne
upamiętnienie oraz ochrona i właściwe
zabezpieczenie tego miejsca to najważniejszy
element koncepcji utworzenia nowego
muzeum. Polana została pokryta warstwami
geowłókniny oraz kruszywa z białego marmuru.

Kolejnym etapem była budowa budynku
Muzeum i Miejsca Pamięci w Sobiborze.
 
W 2019 roku trwały prace związane z
przygotowaniem go do działalności muzealnej.
Swoją bryłą obiekt wpisuje się w przestrzeń po
byłym niemieckim obozie zagłady.



Zdjęcia w artykule: Andrzej Rudiak

Wszystkie zdjęcia w artykule: Państwowe Muzeum na Majdanku

Składa się z przeszklonej sali wystawienniczej,
w której powstaje wystawa główna, oraz sali
wielofunkcyjnej przeznaczonej m.in. do
prowadzenia zajęć edukacyjnych, wykładów i
seminariów. W budynku znajduje się również
miejsce obsługi zwiedzających, a także
pomieszczenia biurowe dla pracowników
 
Scenariusz wystawy „SS-Sonderkommando
Sobibor. Niemiecki obóz zagłady 1942–1943”
przygotował zespół pracowników PMM: dr
Tomasz Kranz, dr hab. Dariusz Libionka i
Krzysztof Banach. Ekspozycja będzie ukazywała
dzieje obozu zagłady w Sobiborze z
uwzględnieniem losów poszczególnych ofiar w
szerokim kontekście działania nazistowskiego
aparatu eksterminacji ludności żydowskiej w
Polsce i Europie. Ikonografię będą stanowiły
nowo odkryte zdjęcia i dokumenty. Na wystawie
eksponowanych będzie 500 obiektów
znalezionych podczas prac archeologicznych.
Wśród nich przede wszystkim będzie można
zobaczyć przedmioty osobiste ofiar.
 
W słowie wstępnym do albumu „Wydobyte z
popiołów. Przedmioty osobiste ofiar
niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze”
(Lublin, 2018) kurator wystawy, a zarazem

dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku,
Tomasz Kranz, podkreśla:
"Relikty te odznaczają się niezwykłą siłą wyrazu
i niosą ze sobą dwoisty przekaz. Z jednej strony
postrzegamy je jako namacalne dowody
ludobójstwa, z drugiej – jako ostatnie znaki życia
poszczególnych osób, całych rodzin i większych
społeczności. Świadcząc o śmierci, przypominają
o życiu. […] Wykopane z ziemi stanowią
milczący, ale jakże przejmujący testament
pomordowanych, który musimy odczytać,
wypełnić i przekazać następnym pokoleniom."
 
Projekt plastyczny wystawy został wyłoniony w
międzynarodowym konkursie prowadzonym w
oparciu o środki finansowe pochodzące z grantu
udzielonego przez Federalne Ministerstwo
Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej
Niemiec przekazanego za pośrednictwem
Fundacji Auschwitz-Birkenau.
 
Nagrodę główną otrzymała firma „Kłaput
Project” s.c. z Warszawy. W myśl zwycięskiej
koncepcji aranżacji wystawy

Wszystkie zdjęcia w artykule: Miejsce Pamięci Sobibór





centralną jej część będzie stanowiła gablota, w której umieszczone
zostaną przedmioty pozyskane podczas prac archeologicznych.
Przestrzeń ekspozycji zostanie podzielona na poszczególne działy
tematyczne opisujące powstanie, funkcjonowanie i likwidację
niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze.
 
Efekty części prac związanych z nowo powstałym budynkiem Muzeum i
Miejsca Pamięci w Sobiborze mogą już teraz oglądać zwiedzający. Na
początku lipca 2020 otworzyliśmy nowoczesny, przestronny punkt
obsługi zwiedzających, w którym można uzyskać informacje oraz
zakupić książki wydawane przez Państwowe Muzeum na Majdanku.
 
Dodatkowo, od wtorku do niedzieli w godzinach 9.00–18.00, można
oglądać wystawę plenerową „Rysunki na strzępach życia. Zagłada
Żydów na Lubelszczyźnie w szkicach Józefa Richtera”, która
przedstawia sceny związane z prześladowaniami i eksterminacją
Żydów na Lubelszczyźnie. Oprócz działalności obozów pracy w
Trawnikach i Lublinie, obozu koncentracyjnego na Majdanku czy obozu
zagłady w Sobiborze, ich tematyka nawiązuje również do historii gett i
innych miejsc zagłady Żydów w dystrykcie lubelskim.
 
Pomimo że prace w Muzeum nadal trwają, autentyczny charakter
miejsca pamięci w Sobiborze wzbudza zainteresowanie zwiedzających.
Pod koniec lipca w ciągu jednego dnia teren byłego niemieckiego
obozu zagłady odwiedziło prawie 1000 osób.
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=8yoMzmJlNMQ
http://www.youtube.com/watch?v=tKL6-WYtK28
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DZIEŃ PAMIĘCI O ZAGŁADZIE 
SINTI I ROMÓW

Łukasz Lipiński

2 sierpnia obchodzony jest w Polsce jako Dzień Pamięci o Zagładzie Sinti i Romów. 76
lata temu, w nocy z 2 na 3 sierpnia 1944 r. Niemcy zlikwidowali w obozie Auschwitz II-

Birkenau tzw. obóz rodzinny dla Cyganów (Zigeunerfamilienlager). Zamordowano
wówczas w komorach gazowych około 4,3 tysiąca dzieci, kobiet i mężczyzn, ostatnich

romskich więźniów obozu. Ze względu na ograniczenia sanitarne, część obchodów
została przeniesiona do Internetu. Ofiary upamiętniono także na terenie byłego

niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz II-Birkenau.

Przy pomniku upamiętniającym zagładę
Romów i Sinti spotkało się kilkadziesiąt osób.
Zostały złożone wieńce i oddano hołd ofiarom
W związku z panującą pandemią większa część
obchodów upamiętniających została
przeniesiona do Internetu. Wirtualne
wydarzenie upamiętniające 500 000 Sinti
i Romów zamordowanych w okupowanej przez
nazistów Europie jest głównym tematem
tegorocznych działań z okazji Europejskiego
Dnia Pamięci o Zagładzie Sinti i Romów
w dniu 2 sierpnia.

Na specjalnej stronie internetowej https://
www.roma-sinti-holocaust-memorial-day.eu/ 
znaleźć można szeroki wachlarz informacji na
temat Zagłady Sinti i Romów. Tam także
obejrzeć można wielojęzyczne wydarzenie
upamiętniające dostępne dla międzynarodowej
publiczności.
 
Prezes Stowarzyszenia Romów w Polsce,
Roman Kwiatkowski powiedział: – Pamięć
i przeszłość to fundament, na którym opieramy
świadomość naszego narodu. Ale to



Zdjęcia w artykule: Andrzej Rudiak
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przyszłość kiedy to realizować będziemy
nasze ambicje, wspólne życie zgodne z
harmonią otaczającą nas. Nasze prawa i
obowiązki nie tylko jako Romów, ale jako
członków społeczeństw, w których żyjemy.
Obojętność jest wielką pokusą, ale
obojętność dzisiaj jest przyzwoleniem na
dyskryminację.
 
Romani Rose, przewodniczący Centralnej
Rady Niemieckich Sinti i Romów, podkreśla
znaczenie wspólnych obchodów
upamiętniających te wydarzenia. – Dziś
Europa znów stoi w obliczu nowego
nacjonalizmu, antycyganizmu i
antysemityzmu. W ostatnim czasie byliśmy
świadkami wielu prawicowych zamachów
terrorystycznych w Niemczech
i innych krajach europejskich. Upamiętnienie
wydarzeń historycznych jest naszym
obowiązkiem na teraz i na przyszłość.
Wspominając zbrodnie narodowego
socjalizmu i Holokaustu dzisiaj, musimy
jednocześnie bronić demokracji i rządów
prawa – powiedział Rose.
 
– Dyskryminacja względem społeczeństwa
Sinti i Romów obecna jest w niemalże całej
Europie, w bardzo wielu krajach. Czy chcemy
o tym pamiętać czy nie, są kraje, regiony,
miasta, w których nadal dzisiaj istnieją, być
może nie de iure, ale de facto getta, w
których nadal są zamykani Romowie, Sinti,
Gitans, Manouches, wszyscy Ci, których
nazywamy czasami romantycznie ludźmi
podróży,
a których tak naprawdę nie akceptujemy
w naszych społecznościach na pełni praw
obywatelskich. Pamiętajmy – dyskryminacja
powoduje wykluczenie, które prowadzi do
odczłowieczenia, a to się kończy
ludobójstwem – powiedział dyrektor
Muzeum Auschwitz dr Piotr M. A. Cywiński.
 
– Łatwo sobie wyobrazić, że jest cicho
i spokojnie bo żyjemy w nowej Europie. Nie
ma czegoś takiego jak nowa Europa. Dwa czy
trzy pokolenia to jest zdecydowanie za mało,
żeby zmienić pewne podstawowe wektory
ludzkich zachowań. Zwłaszcza jeśli te
zachowania są połączone z zupełnie

podstawowymi ludzkimi uczuciami. Takimi
jak duma, pycha, lęk czy niechęć. Żyjemy w
Europie, która nadal tworzy i toleruje
dyskryminację - dodał dyrektor Cywiński.
 
Naziści uznali Romów za „element wrogi”,
„dziedzicznie” uwarunkowany skłonnością do
popełniania przestępstw i zachowań
aspołecznych. Od 1933 r. stali się, obok
Żydów, celem prześladowań o podłożu
rasistowskim: najpierw poprzez rejestrację,
pozbawienie prawa do wykonywania
niektórych zawodów, zakaz zawierania
małżeństw mieszanych, potem kierowanie do
robót przymusowych, aż wreszcie osadzanie
w obozach koncentracyjnych.
 
Z chwilą wybuchu drugiej wojny światowej
podjęto decyzję o przesiedleniu niemieckich
Romów do okupowanej Polski. Niemieckie
władze policyjne zaczęły dokonywać
aresztowań i egzekucji Romów na terenach
okupowanych, w tym także na tyłach frontu
wschodniego, gdzie wraz z Żydami byli
masowo mordowani przez tzw.
Einsatzkommanda.
 
Po wydaniu przez Heinricha Himmlera
rozkazu o kierowaniu ich do Auschwitz, od
1943 r. byli do niego deportowani Sinti i
Romowie głównie z Niemiec, Austrii, Czech i
Polski. W sumie Niemcy deportowali do
Auschwitz około 23 tysięcy Romów, z czego
dwa tysiące zostało zamordowanych bez
wciągania do ewidencji obozowej. 21 tysięcy
osób zostało zarejestrowanych w obozie,
spośród nich zginęło około 19 tysięcy –
zmarli z głodu i chorób oraz zostali
zamordowani w komorze gazowej w chwili
likwidacji „obozu cygańskiego”.
 
Dziś na terenie Państwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau, w bloku 13, oglądać
można wystawę upamiętniająca zagładę
Romów i Sinti, która ukazuje szczególny
wymiar nazistowskiego ludobójstwa
popełnionego na Romach w okupowanej
przez nazistów w Europie. W byłym obozie
Birkenau, na odcinku BIIe, znajduje się
pomnik upamiętniający ofiary narodowości
romskiej.







TURYSTYKA Z WARTOŚCIAMI
Paweł  Sawicki

Czytając o Centrum Dialogu i Modlitwy
dostrzega się dwie przenikające się sfery –
sferę turystyki i sferę refleksji. O turystyce za
chwilę, jednak na początku chciałbym zapytać,
dla jakiej refleksji powstało Centrum?
 
Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu
powstało z myślą o tych wszystkich, których
poruszyła wizyta w byłym niemieckim
nazistowskim obozie koncentracyjnym
Auschwitz-Birkenau, a którym trudno od razu
wsiąść do samochodu, pociągu czy autokaru i
odjechać zaraz po, bez poukładania swoich
myśli czy uspokojenia emocji. Wizyta w takim
miejscu zapada głęboko w pamięć i pozostawia
wiele pytań. Każdy z nas przeżywa emocje w
zupełnie inny sposób, najważniejsze, aby dać
indywidualny czas i przestrzeń, równocześnie
być gotowym na słuchanie i rozmowę. Naszą
misją jest tworzenie miejsca dialogu pomiędzy
ludźmi o odmiennych kulturach, przekonaniach
i religiach.
 
Refleksji sprzyja oczywiście zarówno sama
bliskość Miejsca Pamięci, jak i stała
współpraca z Muzeum.
 
Tak, na „bliskość” Centrum Dialogu i Miejsca
Pamięci Auschwitz, możemy spojrzeć w dwóch
aspektach. Geograficznym, gdyż odległość nas
dzieląca to jedynie 750 m czyli tzw. walking
distance. Z drugiej strony „bliskość” naszych
instytucji stanowi wieloletnia współpraca,
oparta na wzajemnym zaufaniu,
skoncentrowana na edukacji o ludobójstwie
i Holokauście, czego wynikiem są liczne
projekty czy konferencje międzynarodowe.
Tutaj należą się wielkie podziękowania dla
dyrekcji Muzeum za przychylność dla naszej
Instytucji oraz empatię w różnych sytuacjach.
 
Przyjrzyjmy się zatem sferze turystycznej. Co
mają do dyspozycji goście Centrum?   

W bezpośredniej bliskości Miejsca Pamięci Auschwitz działa Centrum Dialogu i Modlitwy. 
Poniżej publikujemy rozmowę z dyrektorem Centrum ks. Janem Nowakiem. 

http://cdim.pl


Zdjęcia w artykule: Andrzej Rudiak

Co przygotowano dla grup, a co dla osób
indywidualnych?
 
Ofertę kierujemy zarówno do gości
indywidualnych, jak i do zorganizowanych grup
powyżej 10 osób. Dysponujemy dwoma dużymi
salami wyposażonymi w sprzęt multimedialny z
przeznaczeniem na konferencje, medytacje,

spotkania. Dodatkowo sześć małych salek
udostępniamy na warsztaty edukacyjne i pracę
w grupach. W naszym obiekcie znajduje się
biblioteka tematyczna związana z II wojną
światową, jak również możliwość skorzystania z
zasobów filmoteki.
 
Oferujemy 50 pokoi gościnnych, w tym 46

http://cdim.pl


Oferujemy 50 pokoi gościnnych, w tym 46
pokoi standardowych, 4 apartamenty.
Dysponujemy pokojami jednoosobowymi,
dwuosobowymi, trzyosobowymi oraz pokojami
sześcioosobowymi. Łącznie 115 miejsc
noclegowych. Naszą ofertę noclegową ubogaca
gastronomia, smaczne posiłki przygotowywane
na miejscu z uwzględnieniem diet, alergii
pokarmowych jak i poszanowaniem przekonań
religijnych.  Zapewniamy transport mini
busami oraz autokarem.
 
W zależności od potrzeb to może być pobyt
typowo noclegowy, a może to być nawet
rozbudowana konferencja, pobyt edukacyjny
itp.
 
Wiele projektów, w których partnerujemy lub
jesteśmy organizatorami, odbywa się od
kilkunastu lat i ma charakter cykliczny. W
naszej ofercie znajdą się zarówno
międzynarodowe warsztaty edukacyjne,
podróże studyjne, spotkania, jak i jednodniowe
wykłady. Na terenie Centrum znajdują się
wystawy stałe i czasowe. Konferencje,
seminaria, projekty edukacyjne są realizowane
w oparciu o współpracę z Muzeum Auschwitz,
Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w
Krakowie oraz wieloma instytucjami
edukacyjnymi, uniwersytetami w kraju i za

granicą.
 
W czasie pandemii zmienia się wiele – także
to, w jaki sposób podróżujemy. U Państwa
znajdą miejsce także ci, którzy korzystają z
namiotów czy kamperów.
 
Pole namiotowe znajduje się w pięknym
ogrodzie przyległym do naszego budynku,
wyposażonym w pełne zaplecze sanitarne oraz
elektryczne. Odwiedzający Muzeum Auschwitz
mają możliwość zatrzymania się kamperami i
skorzystania z noclegu pod namiotami. Na pole
namiotowe zapraszamy od kwietnia do
listopada. 24-godzinna recepcja służy pomocą
oraz informacją turystyczną.
 
Niestety, pandemia wpłynęła znacząco na
kondycję finansową Centrum. Wstrzymana
została realizacja cyklicznych projektów
edukacyjnych i nowo planowanych
przedsięwzięć, tym samym zostaliśmy
pozbawieni głównego źródła finansowania. Nie
ukrywam, że znaleźliśmy się w bardzo trudnej
sytuacji materialnej i w związku z tym prosimy
wszystkich naszych przyjaciół i ludzi dobrej
woli o wsparcie zarówno modlitewne, jak
również materialne.
 
 

STRONA INTERNETOWA CENTRUM DIALOGU I MODLITWY





NOWE INTERNETOWE MUZEUM 
ŻYDOWSKIEGO INSTYTUTU

NAUKOWEGO YIVO 

Szeroko zakrojona inicjatywa edukacyjna, jaką
jest inauguracyjna interaktywna wystawa
Muzeum Internetowego YIVO Cerni Slovin
zatytułowana Beba Epstein: The Extraordinary
Life of an Ordinary Girl (Beba Epstein: Niezwykłe
życie zwykłej dziewczyny), przedstawia życie
wschodnioeuropejskich Żydów w XX i XXI
wieku za pośrednictwem autentycznego
życiorysu tej nastolatki. Wystawa, opracowana
przez YIVO w konsultacji z naukowcami oraz
rodziną Beby Epstein, to ekscytujący i
innowacyjny projekt cyfrowy dający możliwość
osobistego doświadczenia przedstawianych
artefaktów. Karolina Ziulkoski, Główna Kurator
Muzeum oraz nagradzana interaktywna
projektantka Webby połączyła innowacyjną
technologię z angażującą historią, prezentując
w ten sposób rzadkie materiały wchodzące w

skład zbioru ponad 23 milionów dokumentów i
artefaktów. To pierwsze publiczne
przedstawienie autobiografii opisującej
dzieciństwo Beby począwszy od lat 30.
– Otwarcie Muzeum Internetowego YIVO
Bruce’a i Francesci Cerni Slovin to nowy
ekscytujący rozdział w historii Instytutu YIVO, w
ogromnym stopniu rozszerzający nasze
możliwości wypełniania historycznej misji
Instytutu YIVO za pośrednictwem środków
cyfrowych – powiedział Jonathan Brent, Prezes
i Dyrektor Wykonawczy Żydowskiego Instytutu
Naukowego YIVO. – W Instytucie w coraz
większym stopniu posługujemy się
technologiami cyfrowymi oraz platformami do
nauczania online, zapewniając w ten sposób
szeroki dostęp do skarbów zgromadzonych w
naszych zbiorach. Muzeum Internetowe YIVO

Żydowski Instytut Naukowy YIVO ogłasza inaugurację swojego flagowego projektu Muzeum
Internetowego YIVO Bruce’a i Francesci Cerni Slovin, które zostało udostępnione za darmo

użytkownikom z całego świata na stronie museum.yivo.org. 

YIVO Institute for Jewish Research

https://museum.yivo.org


Zdjęcia w artykule: Andrzej Rudiak

 Cerni Slovin zmienia sposób, w jaki
zwiedzający w każdym wieku oraz wywodzący
się z różnych środowisk postrzegają historię
Żydów oraz łączą się z nią. Wiele z tych
bezcennych oryginalnych materiałów nie było
nigdy wcześniej udostępnianych.
 
–  Beba Epstein żyła w niecodziennych czasach,
ale w jej autobiografii możemy przeczytać o
tym, że była zwykłą piątoklasistką kochającą
wakacje i czas spędzany z rodziną.
Udostępniając użytkownikom Internetu jej
bezpośrednie świadectwo jak również inne
rzadkie materiały z tamtych czasów mamy
nadzieję, iż przyczynimy się do rozwoju empatii
i zrozumienia, iż działania dyskryminujące mogą
tragicznie wpłynąć na losy pojedynczych osób
oraz całych społeczności i nikt nie jest na taki
wpływ odporny – powiedziała Karolina
Ziulkoski, Główna Kurator Muzeum
Internetowego YIVO Bruce’a i Francesci Cerni
Slovin.
 
 
Beba Epstein: The Extraordinary Life of an

Ordinary Girl (Beba Epstein: Niezwykłe życie
zwykłej dziewczyny) to wystawa od samego
początku zaprojektowana w formie projektu
internetowego. Porzucono w niej tradycyjne
podejście oparte na przedmiotach i podzielono
wystawę na dziesięć rozdziałów tworzących
interaktywną opowieść o życiu Beby, którą
dopełnia ponad 200 artefaktów pochodzących z
archiwów YIVO. Użytkownicy mają możliwość
zgłębiania różnych poziomów informacji we
własnym tempie.
 
Autobiografia Beby Epstein stanowiąca serce
wystawy powstała jako praca na konkurs na
najlepszą autobiografię zorganizowany w latach
30. w celu głębszego zrozumienia oraz
udokumentowania losów żydowskich
nastolatków w całej Europie Wschodniej. Beba
napisała swoją autobiografię w piątej klasie,
przed wybuchem drugiej wojny światowej.
Odkryto ją w maju 2017 w Litewskiej Bibliotece
Narodowej Martynas Mažvydas pośród 170 000
stron uprzednio nieznanych materiałów
Instytutu YIVO, które uznano za zniszczone
przez nazistów. Materiały te wchodzą obecnie w



Carl Lutz w Budapeszcie. FORTEPAN / Archiv für Zeitgeschichte ETH Zürich / Agnes
Hirschi

https://museum.yivo.org


Instytutu YIVO, które uznano za zniszczone przez
nazistów. Materiały te wchodzą obecnie w skład projektu
Zbiorów Cyfrowych Wileńskiego YIVO Edwarda Blanka,
szeroko zakrojonej inicjatywy zapoczątkowanej w 2015
roku dzięki szczodrości Edwarda Blanka i jego Rodziny.
Dodatkowe materiały dostępne w ramach wystawy to
nagrania przedstawiające żydowskie życie rodzinne w
Europie Wschodniej na początku XX wieku, kilka
zeszytów z żydowskich szkół, w tym ze szkoły
podstawowej Beby, jak również takie rzadkie dokumenty,
jak dziennik z XVIII-wiecznego domu nauk Vilny Gaona,
najbardziej wpływowego rabina tamtych czasów. Za
pośrednictwem historii Beby użytkownicy dowiadują się,
jak wyglądało wiele aspektów życia Żydów w Europie
Wschodniej, w tym rzeczywistość rodzinna, system
szkolnictwa oraz programy nauczania, rozrywki,
emigracja, a także antysemityzm i Holokaust.
 
Muzeum Internetowe YIVO Bruce’a i Francesci Cerni
Slovin zostało założone w 2018 roku dzięki hojnemu
darowi w wysokości 3 milionów dolarów przekazanemu
przez Bruce’a Slovina ku pamięci zmarłej żony Francesci
Cerni Slovin, aby szerzyło historię życia Żydów
w Europie Wschodniej i Rosji zawartą w znanych na
całym świecie zbiorach archiwalnych i bibliotecznych
Instytutu YIVO. Wystawy planowane w przyszłości
w Muzeum Internetowym YIVO Cerni Slovin poświęcone
będą historii życia Żydów z Europy Środkowej na
przestrzeni czterech wieków w oparciu
o przepastne archiwa Instytutu YIVO, dzięki którym
można będzie stworzyć wiele wystaw interaktywnych
w języku angielskim.
 
Żydowski Instytut Naukowy YIVO został założony
w Berlinie, Warszawie i Wilnie w 1925 roku przy
wsparciu takich znanych intelektualistów, jak Albert
Einstein czy Sigmund Freud. Jego misją jest
dokumentowanie, analizowanie oraz zachowanie
cywilizacji Żydów aszkenazyjskich w pełnym zakresie,
począwszy od kultury i historii po język, literaturę
i organizacje polityczne. Siedzibę Instytutu YIVO
przeniesiono w 1940 z powodu wybuchu drugiej wojny
światowej roku do Nowego Jorku. Obecnie Instytut YIVO
słynie ze swojej działalności badawczej oraz stanowi
centrum edukacyjne i organizację kultury,
a także posiada bibliotekę z ponad 400 000 woluminów i
jedyne w swoim rodzaju archiwum obejmujące ponad 23
miliony dokumentów i artefaktów. Celem Instytutu YIVO
jest cyfryzacja oraz zachowanie własnych zbiorów, by
służyły obecnym i przyszłym pokoleniom na całym
świecie. Ponadto Instytut YIVO ożywia swoje dziedzictwo
poprzez niezliczone programy publiczne oraz
edukacyjne prowadzone na żywo oraz online i
adresowane do globalnej społeczności.
 
 

https://museum.yivo.org


NIE CZY, ALE JAK. UPAMIĘTNIENIE 
W EPOCE CYFROWEJ

Dr. Elisa Jochum, Goethe Institut

Abba Naor, 92-letni ocalały z Holokaustu wraz z
Emely Fuchs, licealistką z Niemiec, to autorzy
niezwykłego wydarzenia, które niesie nadzieję,
iż upamiętnienie nigdy nie dobiegnie końca – 75
lat po wyzwoleniu ostatniego nazistowskiego
obozu koncentracyjnego oraz wobec wzrostu
nastrojów antysemickich w Niemczech oraz w
innych krajach. Podczas okrągłego stołu
zorganizowanego przez Goethe-Institut Naor i
Fuchs spotkali się także z Pawłem Sawickim
reprezentującym Miejsce Pamięci Auschwitz,
Ernstem Hüttlem z LediZ (Nauka poprzez
Świadectwa Cyfrowe) oraz mną w roli
moderatorki po to, by rozmawiać o istocie
upamiętnienia w epoce cyfrowej.
 
Pamięć cyfrowa w formie rzeczywistości
wirtualnej oraz trójwymiarowych narzędzi stała

się kluczową kwestią poruszaną w badaniach
społecznych z uwagi na fakt iż, jak stwierdził
Paweł Sawicki, „obecnie mamy zaszczyt
spotkania się z Panem Naorem, Ocalonym z
Holocaustu, jednak za 20 lat takie rozmowy nie
będą już możliwe”. Jednocześnie dla takich
młodych osób, jak Emely Fuchs –
reprezentujących pokolenia, w których życiu
przeplatać się będzie upamiętnienie w swej
nowej formie oraz sprzeciw wobec
antysemityzmu – narzędzia cyfrowe stały się
kluczem do zrozumienia istoty świata. Od
dzieciństwa po jesień życia, na ich życie wpływać
będą urządzenia cyfrowe.
 
 Po pierwsze, to właśnie technologia cyfrowa
umożliwiła przeprowadzenie dyskusji w  formule
okrągłego stołu. Po wymianie e-maili,

Nie przestaję się zastanawiać: czy te dzieci chociaż mi wierzą? Czy wiarygodnie brzmią opowieści
osoby ocalonej o tym, co przeszła w obozie? Nie wiem. Nie jestem na miejscu tych dzieci. 

—Abba Naor
 

To, co mówi Pan Naor jest dla mnie wyjątkowe, ponieważ jako ocalony martwi się on tym, jak inni
postrzegają jego historię i czy w ogóle mu wierzą. Moim zdaniem to niezwykle wzruszające móc

słuchać słów ocalonych. Oczywiście wierzymy temu, co mówią.
—Emely Fuchs
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wiadomości na WhatsAppie oraz rozmów za
pośrednictwem tego samego komunikatora,
spotkaliśmy się zaraz na początku pandemii
Covid-19 na konferencji zorganizowanej na
Skypie, łącząc się z Izraela, Polski i Niemiec. Z
chęcią skorzystaliśmy z tej nieskomplikowanej
funkcji, podczas gdy w naszej rozmowie
poruszyliśmy bardziej złożone kwestie
związane z szerzej pojmowaną komunikacją
poprzez media społecznościowe oraz takie
technologie, jak świadectwa w formule 3D: Co
jest możliwe? Co można uznać za etyczne? Czy
i w jaki sposób technologia cyfrowa przyczynia
się do szerzenia pamięci Holokaustu? W jaki
sposób Abba Naor jako ocalony postrzega
cyfrowe środki upamiętnienia? W jaki sposób
dotrzeć do dzisiejszych nastolatków i młodych
dorosłych, którzy, jak przedstawiają to badania
na przykładzie Niemiec oraz innych krajów,
często posiadają ogromne luki w wiedzy
odnośnie Holokaustu?
 
Jeśli chodzi o media społecznościowe,
uczestnicy dyskusji stwierdzili, iż rozwiązania
nie należy szukać na drodze promowania bądź
odrzucania danych kanałów. Ich zdaniem
najistotniejsze jest to, w jaki sposób należałoby
wykorzystać te systemy komunikacji, ich cechy
charakterystyczne oraz języki, jednocześnie
stawiając czoła towarzyszącym zagrożeniom.
Paweł Sawicki, odpowiedzialny za media
społecznościowe w Miejscu Pamięci Auschwitz,
jest zdania, iż media społecznościowe stały się
tak istotnym elementem rzeczywistości, iż nie
ma możliwości zignorowania ich w kontekście
pamięci: „Powinniśmy zdawać sobie sprawę z

ograniczeń, słabych punktów oraz wyzwań, ale
powinniśmy być obecni wszędzie tam, gdzie
wyszukuje się informacji na temat Miejsca
Pamięci Auschwitz”. Na tych platformach
szacunek oraz refleksja przyjmują inną formę
niż w świecie analogowego podejścia do
Holokaustu, lecz należy je w odpowiedni
sposób tłumaczyć oraz odczytywać”, mówi
Paweł Sawicki. Dodaje, iż w mediach
społecznościowych „like” stanowi publiczne
potwierdzenie pamięci. Hüttl, zapytany o takie
hashtagi, jak na przykład #Holocaust stwierdza,
iż „znaczenie zależy od użycia”. To, czy dany
hashtag jest odpowiedni, czy nie, będzie
zależało od zawartości oznaczonego postu.
 
Sawicki i Hüttl pozostają zgodni co do tego, że
w przypadku nadużywania takich hashtagów,
jak #Holocaust czy #Auschwitz, nie można
pozostawić pola do interpretacji dla
antysemitów. Wręcz przeciwnie, należy tym
bardziej wiązać te hashtagi z zagadnieniem
zwiększania świadomości, dzielenia się wiedzą
oraz promowania upamiętnienia. Naor, ocalony
z getta, różnych obozów koncentracyjnych oraz
dwóch marszów śmierci, wyraża swoje jasne
zdanie na ten temat: „Jeśli chodzi o
antysemityzm, muszę stwierdzić, iż nie jest to
ani trochę mój problem, to problem
antysemitów. Oni wciąż muszą na nas patrzeć.
Muszą żyć z tą nienawiścią”. Wraz z Emely
Fuchs Naor podkreśla konieczność angażowania
młodych ludzi. Nastolatka jest uczestniczką
stałego szkolnego projektu poświęconego
upamiętnieniu i w tym kontekście zapewnia, że
media społecznościowe to wartościowe źródło



społecznościowe to wartościowe źródło
docierania do młodzieży.
Z dyskusji poświęconej technologii 3D po raz
kolejny wyłania się krótkie, acz niezwykle istotne
słowo „jak?” odnoszące się do tego, w jaki sposób
technologii nadaje się kontekst i jak się ją
wykorzystuje. Uczestnicy dyskusji z uwagą
podchodzą do tego, co można, a czego nie da się
osiągnąć za pośrednictwem metod cyfrowych.
Projekt LediZ zorganizowany na uniwersytecie
Ludwig-Maximilian-Universität w Monachium, w
który wraz ze swoimi kolegami zaangażowany jest
Ernst Hüttl, polega na nagrywaniu świadectw
ocalonych z Holokaustu w technologii 3D podczas
odpowiadania, każdy z nich, na około 1000 pytań.
W trakcie wyświetlania materiału zwiedzający
mogą sami zadawać własne pytania. Technologia
jest w stanie rozpoznać tysiące wariantów pytań
zadanych przy tworzeniu nagrania. Cyfrowy obraz
przedstawiający ocalonego udziela adekwatnych
odpowiedzi. Hüttl podkreśla, iż jego zespół
ostrożnie podchodzi do nazywania tego rodzaju
doświadczenia „konwersacją”, ponieważ nie ma
możliwości zadawania pytań zwrotnych. Abba
Naor odwiedził studio nagrań w Anglii, by wziąć
udział w projekcie. Podkreśla, jak ważne jest, by
ocaleni osobiście opowiadali swoje historie
innym tak długo, jak tylko są w stanie. Wyraża
również nadzieję, że to świadectwo cyfrowe
pomoże ludziom poznać oraz prawdziwie
zaangażować się w jego historię oraz historię
Holocaustu. Podkreśla, że poznawanie historii z
ust historyka to zupełnie inne doświadczenie niż
słuchanie samego  ocalonego. Sawicki i Fuchs
proponują, by wsparcia uczniom oraz

zwiedzającym muzea dostarczać tak, by mogli w
pełnym szacunku i z pełną świadomością
korzystać ze spotkań z ocalonymi w technologii
3D i VR. Fuchs jest zdania, iż technologie tego
rodzaju będą wywierać wpływ na emocje
młodych ludzi oraz zapewnią ich zaangażowanie,
jako że „postrzegają ocalonych jako konkretne
osoby, a nie tylko historie”.
 
W trakcie rozmowy Abba Naor wraził obawę, iż
Holokaust może w przyszłości zniknąć z ludzkiej
świadomości. Cała czwórka uczestników dyskusji
wraziła swoje zaangażowanie w działania mające
na celu zapobieżenie takiemu obrotowi spraw.
Rozmawialiśmy jeszcze długo po tym, jak upłynął
czas przeznaczony na nasze spotkanie.
Zadawaliśmy pytania, słuchaliśmy, robiliśmy
przerwy na zebranie myśli, a kilka razy, zanim
wróciliśmy do rozmowy, brakowało nam słów. Ale
musimy rozmawiać. Nie możemy zachowywać
milczenia wobec Holokaustu. Nie przestawajcie
mówić.
 
Artykuł dla Goethe-Institut opracowała Elisa
Jochum w oparciu o dyskusję w formacie
okrągłego stołu oraz odnoszące się do niej
multimedia. Oryginalny artykuł zawierający
kolejne dyskutowane zagadnienia, takie jak
manipulacja obrazem czy wsparcie działalności
badawczej nastolatków znajduje się pod linkiem:
Shift Society: Retweet and Remember – Digital
Approaches to the Holocaust.
 
 
 

https://www.goethe.de/prj/one/en/net/exi.html
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