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WOJENNA WARSZAWA. 
MIASTO PODZIELONE 

16 listopada 1940 roku zamknięto granice getta w Warszawie. Niemal z dnia na dzień jedna
trzecia mieszkańców została odizolowana. Na wyznaczony przez niemieckiego okupanta teren

przesiedlono 138 tysięcy Żydów, a wysiedlono 113 tysięcy Polaków. W 80. rocznicę tego
wydarzenia przypominamy o tragicznej sytuacji setek tysięcy obywateli, zmuszonych do życia 

i umierania w nieludzkich warunkach.

Fot. Muzeum Getta Warszawskiego

 
Miłka Skalska, Muzeum Getta Warszawskiego 

 

Już w listopadzie 1939 r.,  u wylotu niektórych
ulic dzielnicy zamieszkałej w większości przez
Żydów, postawiono ogrodzenia z drutu
kolczastego i tablice „Zaraza, wstęp
wzbroniony”. Oficjalnym powodem tworzenia
getta było powstrzymanie epidemii tyfusu,
który miał rozprzestrzeniać się w częściach
miasta zamieszkałych głównie przez Żydów.
 
„W ten sposób władze chciały izolować
nosicieli niebezpiecznych zarazków. Ludzie
nazywający się doktorami medycyny uzasadnili
taką tezę. Nauka już dawno zlikwidowała
średniowieczne kwarantanny nie tylko jako
okrutne, ale jako bezcelowe. Bezcelowe?
Przecież chodzi nie o zlikwidowanie epidemii,
lecz o zlikwidowanie Żydów. Dlatego też są
bardzo celowe” – wspominał lekarz,
immunolog Ludwik Hirszfeld.
 
Niemal każdego tygodnia wprowadzane były
poniżające zakazy i ograniczenia wolności
wobec żydowskich mieszkańców Warszawy. To
była zapowiedź getta. 1 kwietnia 1940 r.
Judenrat – Żydowska Rada – na polecenie
władz okupacyjnych i za własne fundusze,
zaczął budowę murów wokół terytorium
„obszaru zagrożonego epidemią”.
 
„[…] Tutaj – u zbiegu Żelaznej i Krochmalnej –
ściana – granica wyrastała pod samymi oknami
kamienic. Od rana do zmierzchu rozlegał się
krzyk murarzy i wzbierał szum wody
z hydrantu, otwartego pod bokiem, na jezdni.
Na dwie zmiany, żwawo popiskiwały
przetaczane taczki, niosło się mokre klaskanie
kielni i ciśniętej na cegły zaprawy. Murowali
mur. Sięgał kolan, potem ramion murarzy.

Mierzyli, układali cegły, szli dalej. Kiedy
dwukrotnie przewyższał już wzrost człowieka,
wówczas zbroili szczyt muru tłuczonym szkłem
butelkowym, gęsto rzuconym na wilgotny
cement. Mróz brał, zaprawa tężała w szafliku
i murarze popędzali chłopców podręcznych
zacierając ręce z chłodu” – napisał ocalony
z getta Bogdan Wojdowski w autobiograficznej
powieści Chleb rzucony umarłym.
 
Budowa muru została zakończona 1 kwietnia,
a 16 listopada 1940 r. zamknięto „żydowską
dzielnicę mieszkaniową”. Getto powstało na
mocy zarządzenia z 2 października 1940 roku,
wydanego przez gubernatora dystryktu
warszawskiego, Ludwiga Fischera. Przy
wylotach wyznaczonego obszaru ustawiono
niemieckie posterunki policyjne. W ruchu
pomiędzy gettem a tzw. stroną aryjską
wprowadzono przepustki.
 
Obszar getta wynosił 307 hektarów. Na tym
terenie musiało zamieszkać około 460 tysięcy
Żydów z Warszawy oraz uchodźców
i przesiedleńców z innych miast.
„ Żydowscy murarze nadzorowani przez
hitlerowskich żołnierzy kładą cegłę za cegłą. Ci,
którzy nie pracują dość szybko, są bici przez
nadzorców. Przypomina mi to biblijny opis
naszej niewoli w Egipcie. Ale gdzie jest
Mojżesz, który wyzwoliłby nas z nowej
opresji? – odnotowała w Dzienniku z getta
warszawskiego Mary Berg (Miriam Wattenberg).
 
Do połowy 1940 roku powstało już blisko
pięćdziesiąt fragmentów muru. Mierzył trzy
metry i był zwieńczony drutem kolczastym.
Granice getta wiodły także między posesjami,
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Fot. Muzeum Getta Warszawskiego



wyznaczone przez ściany budynków. Chłodną,
ze względu na strategiczne znaczenie
komunikacyjne dla całego miasta, wyłączono
z obszaru getta. Mur ustawiono po tuż przy
chodnikach, a nad ulicą wybudowano kładkę,
która połączyła getto „małe” z „dużym”.
„Mury posiadają parę wylotów. U wylotów stoi
straż, w miejscowej gwarze wacha. Składa się
z kilku uzbrojonych Niemców, z pogardą
patrzących na tłum, z polskich policjantów
i usłużnych policjantów żydowskich, którzy gdy
nie dość sprawnie się zachowują, dostają po
twarzy. Przy wasze od strony dzielnicy chmary
oberwanych dzieci, po stronie aryjskiej – tłumy
gapiów patrzących na widowisko” – odnotował
Hirszfeld.
 
Jesienią 1941 r. została wprowadzona kara
śmierci za opuszczenie wyznaczonego terenu
i za udzielanie wszelkiej pomocy Żydom.
W 80. rocznicę zamknięcia granic getta Muzeum
Getta Warszawskiego we współpracy
z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Żydów
w Polsce przypomina tę datę. Kampania
społeczna „Był Mur” to nasza pamięć o setkach
tysięcy osób zmuszonych do izolacji.
16 listopada zapłoną znicze pamięci
w miejscach przypominających tę historię.
Główne uroczystości odbędą się przy
fragmencie muru na terenie liceum, przy ul.
Siennej 53. Jednym z partnerów wydarzenia jest
Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz–Birkenau.
 
W programie m. in.: cykl edukacyjny –
seminarium naukowe dotyczące sytuacji Żydów
podczas II wojny światowej; edukacyjne
projekty filmowe: Spacery śladami getta oraz
Getto w literaturze; wydarzenia artystyczne –
videoart Mur/Ściany na podstawie prozy Ischaka
Berenszteina oraz projekt Ludzie, miejsca,
wydarzenia, w pierwszej odsłonie ukazujący
artystów z szopu Abrahama Ostrzegi.
 
Projekty online dostępne na stronach
internetowych organizatorów: www.1943.pl 
i www.tskz.pl oraz na profilach
społecznościowych. Do końca listopada na pl.
Grzybowskim w Warszawie obecna jest także
wystawa  Co trzeci spośród nas, ukazująca
sytuację po drugiej stronie muru.
 
Honorowy patronat nad wydarzeniami objął
prezydent Miasta St. Warszawy.
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ROBOCZA DEFINICJA
ANTYCYGANIZMU/

DYSKRYMINACJI ROMÓW
PRZYJĘTA PRZEZ IHRA

IHRA

Międzynarodowy Sojusz na rzecz Pamięci o Holokauście (IHRA) ogłosił przyjęcie
zaakceptowanej przez środowisko międzynarodowe prawnie niewiążącej definicji
antycyganizmu/dyskryminacji Romów, podkreślając, jak ważne jest upamiętnienie
ludobójstwa Romów oraz uznając, iż pomijanie tego ludobójstwa przyczyniło się do
prześladowań oraz dyskryminacji, jakich wiele społeczności romskich doświadcza 

w obecnych czasach. 

„Antycyganizm/dyskryminacja Romów
przejawiają się wyrażaniem osobistych opinii
oraz podejmowaniem indywidualnych działań,
jak również wdrażaniem instytucjonalnych
zapisów oraz praktyk prowadzących do
marginalizacji, wykluczenia, przemocy
fizycznej, umniejszania wagi romskiej kultury
oraz stylu życia, mowy nienawiści kierowanej
przeciwko Romom, jak również innym
jednostkom bądź grupom, które były w czasach
nazistowskich, a także nadal są, postrzegane,
stygmatyzowane bądź prześladowane jako «
Cyganie». Wszystko to skutkuje traktowaniem
Romów jako rzekomo obcej grupy etnicznej
oraz postrzeganiem ich przez pryzmat wielu
pejoratywnych stereotypów i zniekształconych
sposobów postrzegania, co jest wyrazem
specyficznego rodzaju rasizmu”.
 
Z uwagi na fakt, iż nastroje antyromskie
przybrały na sile w dobie pandemii
koronawirusa, Państwa Członkowskie IHRA
uznały, iż konieczne jest podjęcie stanowczych
kroków. W związku z tym definicja, przyjęta za
porozumieniem wszystkich 34 Państw
Członkowskich IHRA, to pierwsza w historii
decyzja IHRA podjęta poza organizowanymi co
pół roku Sesjami Plenarnymi. Wszystkie
decyzje podejmowane przez IHRA cechuje
pełne zrozumienie kluczowych kwestii.
Przyjęta niewiążąca prawnie definicja robocza

będzie dla Sojuszu stanowić rodzaj
drogowskazu, wsparcie w pracy na rzecz
edukacji, upamiętnienia oraz badań nad
ludobójstwem Romów. Będzie także
narzędziem edukacyjnym przyczyniającym się
do podnoszenia świadomości i rozwijania
zrozumienia dla Romów, którzy nieprzerwanie
doświadczają dyskryminacji w swoim
codziennym życiu.
 
Państwa Członkowskie prowadziły konsultacje
ze społecznościami romskimi na etapie
tworzenia projektu oraz podczas procesu
negocjacji, czego owocem były liczne poprawki
wprowadzone do ostatecznie ustalonej
definicji.
 
Opracowanie przez IHRA definicji roboczej,
o której mowa w niniejszym artykule,
doskonale zbiegło się w czasie z inicjatywami,
jakie podjęto w styczniu tego roku, kiedy to
ministrowie oraz wysocy rangą przedstawiciele
rządów 35 krajów zebrali się w Brukseli, by
przyjąć Deklaracje Ministerialną IHRA na 2020
rok, która ma na celu zapewnienie pamięci
o Holokauście na całym świecie oraz
wyeliminowanie zbrodni ludobójstwa.
Opracowana definicja robocza stanowi ważny
wkład w wypełnianie zapisów Artykułu 4
Deklaracji Ministerialnej, w którym to Państwa
Członkowskie zobowiązały się do „pamięci
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Dzień Pamięci o Zagładzie Romów w Miejscu Pamięci Auschwitz (2020)

o ludobójstwie Romów. Z wielkim niepokojem
przyjmujemy fakt, iż niedbały stosunek
względem tego ludobójstwa przyniósł
uprzedzenia oraz dyskryminację, z którymi
wiele społeczności romskich musi wciąż
zmagać się w dzisiejszych czasach”.
Przyjęcie definicji roboczej antycyganizmu/
dyskryminacji Romów od początku stanowiło
priorytetowe zadanie niemieckiego
przewodnictwa w IHRA, które rozpoczęło się
w marcu 2020 roku.
 
Ambasador Michaela Küchler, Przewodnicząca
Międzynarodowego Sojuszu na rzecz Pamięci
o Holokauście, powiedziała: „Wszystkie
Państwa Członkowskie IHRA niepokoi fakt, iż

przypadki antycyganizmu/dyskryminacji
Romów stają się coraz liczniejsze. Pandemia
koronawirusa jeszcze bardziej podsyciła
wrogie nastroje antyromskie. W takich
okolicznościach tym pilniejsza staje się
potrzeba opracowania definicji roboczej
antycyganizmu/dyskryminacji antyromskiej.
Cieszę się niezmiernie, iż podjęliśmy
zjednoczone działania mające na celu
stawienie czoła złu pod tą postacią. Nasza
decyzja robocza stanowić będzie ważne
narzędzie dla poskromienia rosnącej fali
postaw antyromskich oraz ochrony pamięci
historycznej o zbrodniach popełnionych przez
nazistowskie Niemcy i ich sojuszników”.
 



POWSTANIE MUZEUM – MIEJSCE
PAMIĘCI KL PLASZOW

– Idea upamiętnienia terenu dawnego KL
Plaszow jest naszym zobowiązaniem zarówno
wobec ofiar i tych mieszkańców Krakowa,
którzy pamiętają jeszcze wojenne czasy, jak też
współczesnych krakowian i społeczności
międzynarodowych. Poprzez utworzenie
muzeum chcemy rozpocząć nowy rozdział
wspólnej pracy nad zachowaniem pamięci
o tym niezwykle ważnym dla naszej historii
miejscu śmierci i cierpienia – uważa Jacek
Majchrowski, prezydent Krakowa.
 
Przestrzeń pamięci
Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow
powstanie na gruntach należących do Gminy
Miejskiej Kraków, Gminy Wyznaniowej
Żydowskiej w Krakowie oraz Skarbu Państwa.
Obejmie obszar około 40 hektarów, który od
2002 r. jest wpisany do rejestru zabytków
prowadzonego przez Małopolskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
a także przyległy teren o powierzchni około
3 hektarów.
 
Teren po byłym niemieckim nazistowskim
obozie pracy i koncentracyjnym Plaszow jest
miejscem pamięci narodowej. Podkreślają to
dwa chroniące go akty prawne: wspomniany już
wpis do rejestru zbytków oraz ustawa o
grobach i cmentarzach wojennych z 1936 r.,
która teren KL Plaszow uznaje za cmentarz
wojenny. Na terenie obozu znajdują się
pozostałości trzech miejsc masowych
egzekucji. Wydobyte z nich ciała ofiar zostały
spalone i rozsypane po całym obszarze, tym
samym teren poobozowy formalnie jest
cmentarzyskiem.

 
W związku z tym, że obecny „parkowo-
rekreacyjny” sposób traktowania tej przestrzeni
nie spełnia wymogów należnych miejscom
pamięci, konieczne stało się powołanie
instytucji zapewniającej odpowiednią opiekę
i dysponującej zapleczem muzealnym. Pozwoli
to konsekwentnie i w sposób planowy
zarządzać miejscem, troszczyć się o pamięć,
a także uczyć o historii obozu (działalność
edukacyjna ma szczególnie uwzględniać
problematykę zbrodni ludobójstwa).
Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow ma
opierać się trzech filarach, dwa pierwsze to:
teren – autentyczny świadek cierpienia
i śmierci ofiar oraz ekspozycja muzealna –
prezentowana w Szarym Domu i Memoriale,
trzeci filar: edukacja i dialog – realizowany
będzie w Centrum Edukacyjnym.
Projekt upamiętnienia zakłada pozostawienie
terenu dawnego obozu w możliwie
niezmienionym i autentycznym stanie,
umieszczenie tablic informacyjnych i oznaczeń
ważnych miejsc, takich jak na przykład miejsce
palenia ciał czy plac apelowy. Natomiast obok –
przy ul. Kamieńskiego powstanie nowy budynek
muzealny tzw. Memoriał z wystawą stałą
poświęconą historii KL Plaszow, a także parking
dla autobusów i park. Wyremontowany zostanie
też Szary Dom (budynek należący przed wojną
do Towarzystwa Pogrzebowego Chewra Kadisza,
który w czasie okupacji został zamieniony na
siedzibę SS i włączony do terenu obozu). Projekt
nie przewiduje odtwarzania infrastruktury
obozowej, jak również wznoszenia innych
obiektów budowlanych
w obszarze poobozowym.

Muzeum będzie samorządową instytucją kultury miasta współprowadzoną przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego – zgodnie z listem intencyjnym podpisanym w czerwcu przez

prezydenta Krakowa i ministra. List zakładał współdziałanie miasta i ministerstwa na rzecz
utworzenia miejsca pamięci zarówno w zakresie finansowym, jak i merytorycznym, a także

powołanie nowej instytucji.

krakow.pl
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Przygotowania do powstania Muzeum
 
Podpisanie listu intencyjnego w sprawie
gotowości podjęcia przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, wspólnie z Gminą
Miejską Kraków, prowadzenia instytucji kultury
pod nazwą „Muzeum – Miejsce Pamięci KL
Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski
obóz pracy i obóz koncentracyjny
(1942-1945)” poprzedziło porozumienie
pomiędzy miastem, Gminą Wyznaniową
Żydowską w Krakowie i Muzeum Historycznym
Miasta Krakowa, stanowiące deklarację
współdziałania na rzecz godnego
upamiętnienia KL Plaszow (w 2017 roku).
 
W 2018 roku Rada Miasta Krakowa podjęła
uchwałę w sprawie ustalenia kierunków działań
dla Prezydenta Miasta Krakowa polegających
na utworzeniu „Muzeum – Miejsca Pamięci KL
Plaszow”. Zarządzeniem prezydenta miasta
powołany został również zespół zadaniowy ds.
obozu KL Plaszow koordynujący prace nad
powstawaniem Miejsca Pamięci.
W styczniu 2020 roku zakończyły się natomiast

konsultacje społeczne, które koncentrowały się
na zagadnieniach dotyczących powstającego
muzeum, w tym także potrzebach,
oczekiwaniach i uwagach mieszkańców
odnoszących się do koncepcji
zagospodarowania terenu oraz otoczenia
powstającego Muzeum – Miejsca Pamięci KL
Plaszow. Główne postulaty zgłaszane przez
uczestników konsultacji dotyczyły:
usprawnienia i uregulowania komunikacji
wokół przyszłego muzeum, wolnego
(niebiletowanego) wstępu na teren miejsca
pamięci, braku ogrodzenia terenu, zachowania
zieleni na terenie poobozowym oraz
niewznoszenia nowych obiektów na terenie
poobozowym. Podsumowaniem konsultacji jest
obszerny raport zawierający odpowiedzi na
poszczególne zgłoszone postulaty – raport
dostępny jest tutaj.
 
Mamy obowiązek pamiętać
„Utworzenie i funkcjonowanie Muzeum będzie
godnym i właściwym miejscem, by zachować
pełną pamięć o ofiarach KL Plaszow. Dzięki
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pełną pamięć o ofiarach KL Plaszow.
Dzięki powstaniu Muzeum pamięć
o tragicznej przeszłości może stać się
przestrogą i nauką dla przyszłych
pokoleń, by równie dramatyczny los
nie był nigdy udziałem ludzkości.
Muzeum – Miejsce Pamięci jest
gwarantem skuteczności
przeprowadzonych działań oraz
właściwym krokiem, podjętym
w duchu pełnej dziejowej
odpowiedzialności za naszą wspólną
historię” – czytamy w uzasadnieniu
uchwały.
 
Muzeum Krakowa, jako opiekun
merytoryczny, opracowało
scenariusz nowego Muzeum –
Miejsca Pamięci oraz przeprowadziło
badania archeologiczne na terenie
poobozowym. Muzeum prowadzi
również prace badawcze oraz
edukacyjne w obszarze wiedzy
i pamięci o byłym obozie; od wielu
lat edukuje, opowiada i upamiętnia
trudny okres II wojny światowej
w ramach Trasy Pamięci
i wchodzących w jej skład oddziałów:
Ulica Pomorska, Apteka Pod Orłem
i Fabryka Emalia Oskara Schindlera.
Kolejnym etapem po podjęciu przez
Radę Miasta Krakowa uchwały
o utworzeniu Muzeum – Miejsca
Pamięci, będzie podpisanie umowy
między Ministrem Kultury
i Dziedzictwa Narodowego a Gminą
Miejską Kraków o współprowadzeniu
nowej instytucji kultury.
 
Nowa instytucja ma rozpocząć
działalność 1 stycznia 2021 roku.
Przewidywany czas niezbędny do
zakończenia prac nad powstaniem
Muzeum – Miejsca Pamięci i wystawy
stałej szacowany jest na około pięć
lat.



BUCIK I WALIZKA. CIĄG DALSZY
HISTORII AMOSA STEINBERGA

Amos Steinberg urodził się 26 czerwca 1938 r.
Mieszkał w Pradze. 10 sierpnia 1942 r. razem
z rodzicami Ludwigiem (Ludvíkiem) i Idą został
osadzony w getcie Theresienstadt w pobliżu
Pragi. Wszyscy zostali deportowani do
Auschwitz.
 
Z zachowanych dokumentów wynika, iż matka
z synem zostali deportowani do Auschwitz
w jednym transporcie 4 października 1944 r.
Prawdopodobnie oboje zostali zamordowani
w komorze gazowej po selekcji. Możemy się
domyślać, że najprawdopodobniej to właśnie
matka chłopca zadbała o to, żeby podpisać bucik
swojego dziecka. Natomiast ojciec został
deportowany do Auschwitz w innym
transporcie. Wiemy, iż 10 października 1944 r.
został przeniesiony z Auschwitz do obozu
Dachau. Został wyzwolony w podobozie
Kaufering. Dzięki rodzinie mieszkającej
w Izraelu, która skontaktowała się z Muzeum,
otrzymaliśmy wiele dodatkowych informacji
biograficznych, a także kilka rodzinnych
fotografii. Ocalały z Zagłady Ludvik Steinberg
(Yehuda Shinan) wyemigrował do Izraela w maju
1949 r. Był nauczycielem i dyrektorem kilku
szkół. Był bardzo ceniony i lubiany przez swoich
uczniów, jak i przez współpracowników. Nadal
kochał muzykę i pracował jako kantor w kilku
synagogach. Dyrygował również chórami. Zmarł
w 1985 r. Jego żona, Chana Shinan, którą poznał
w Pradze jeszcze przed wojną, zmarła w roku
2014. Mają 6 wnucząt i 14 prawnucząt wnucząt.
 
– Jestem głęboko wdzięczny rodzinie państwa
Steinbergów za przekazane nam informacje
i uzupełnienie naszej wiedzy. W ten sposób
przedmioty nierozłącznie związane z Auschwitz

tracą ciążącą nad nimi – nieznośną czasami –
anonimowość, nabierają głębszego,
indywidualnego znaczenia. Jako przedmiot
o dużej wartości dokumentacyjnej, bucik
stanowi dowód cierpienia konkretnej osoby,
a wraz z tysiącami innych obiektów, którymi
opiekujemy się w Miejscu Pamięci i Muzeum
Auschwitz-Birkenau, dowód ludobójstwa, które
miało tu miejsce – powiedział dyrektor Muzeum
dr Piotr M. A. Cywiński.
 
Na jednej z walizek w Zbiorach Muzeum
widnieje nazwisko „Ludwig Steinberg”.
Z zachowanej dokumentacji wynika, iż w KL
Auschwitz przebywały przynajmniej dwie osoby
o tym imieniu i nazwisku.  Jednak na podstawie
daty przybycia transportów Ludwiga oraz Idy
i Amosa Steinberg do obozu, można stwierdzić,
że istnieje bardzo wysokie
prawdopodobieństwo, że walizka ta jest
związana właśnie z nimi. Ważną wskazówką jest
znaleziona na walizie cyfra „541”. – Jest ona
bardzo słaba widoczna gołym okiem. Udało się ją
odczytać dzięki fotografiom w świetle
podczerwonym. Jest to numer, pod którym
zarejestrowano Amosa na liście transportowej
do getta Theresienstadt. Została ona dopisana
do pozostałych danych na walizie. To kolejna
przesłanka wskazująca na to, że waliza
prawdopodobnie była związana z rodziną
Amosa, a może nawet bezpośrednio z nim
samym – powiedziała Hanna Kubik ze Zbiorów
Muzeum. – Nie wiemy na pewno, kto przyjechał z
nią do Auschwitz. Być może wcześniej
spakowano do niej rzeczy Amosa i stąd właśnie
dopisano tam ten numer. Sytuacje, kiedy ta sama
waliza wykorzystywana była
w transportach do getta Theresienstadt,

W lipcu informowaliśmy o poruszającym znalezisku w jednym z bucików dziecięcych.
Natrafiono w nim na ręcznie wykonany napis imienia i nazwiska dziecka, do którego należał –

Amosa Steinberga. Podczas dalszych szczegółowych badań w Zbiorach okazało się, iż w
Miejscu Pamięci znajduje się walizka, która najprawdopodobniej należała do ojca chłopca.

Więcej informacji otrzymaliśmy także od ich krewnych z Izraela.

Paweł Sawicki



a następnie w czasie deportacji do Auschwitz
przez dwie różne osoby były dość powszechne –
podkreśliła Kubik
 
– Podjęliśmy decyzję, że podczas kolejnych prac
zabezpieczających walizka z nazwiskiem
„Ludwig Steinberg” zostanie przeniesiona
z magazynów, gdzie jest obecnie
przechowywana, na wystawę główną. Zostanie
ona umieszczona wśród innych eksponowanych
tam walizek. Wiedzę o tym obiekcie przekażemy

przewodnikom, którzy często wprowadzają
elementy historii konkretnych osób do swojej
narracji przewodnickiej – dodał dyrektor
Cywiński.
 
Łącznie z getta Theresienstadt do Auschwitz
Niemcy przewieźli 24 transporty liczące ponad
46 000 Żydów. Ok. 18 tysięcy z nich
umieszczono w specjalnym obozie rodzinnym na
terenie odcinka BIIb obozu Auschwitz II-
Birkenau.



OCALAŁY Z HOLOKAUSTU 
BEN LESSER WYDAŁ MINIALBUM

WE WSPÓŁPRACY 
Z WYTWÓRNIĄ BMG

BMG

W ciągu pięciu dni, które Lesser spędził na
warsztatach pisania piosenek zorganizowanych
przez BMG Soundlab w Los Angeles, spotkał się
on z grupą 14 autorów piosenek, producentów i
artystów z USA i Europy. Wśród nich znaleźli się
między innymi   oby Gad (John Legend,
Beyonce, Fergie), Lindy Robbins (Jason Derulo,
David Guetta), Edd Holloway (Lewis Capaldi,
Martin Garrix), Georgia Ku (Dua Lipa, Zedd)
i Emily Vaughn (Netta). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W oparciu o głęboko poruszające historie
i doświadczenia, które w czasach Holokaustu
stały się udziałem Lessera, jak również
odwołując się do całego jego życia, autorzy
i producenci napisali cztery piosenki łączące
przekaz Ocalonego z muzyką.
 
Lesser brał udział w nagraniach, wyrażał swoją
opinię, a w jednym z utworów możemy
usłyszeć jego głos odmawiający żydowską

modlitwę (Zachor Intro). Kampania ta odbyła się
z inicjatywy Lessera w ramach specjalnej edycji
webcastu The Global Classroom we wtorek 22
września, a wśród publiczności zgromadziła
około 1,8 miliona uczniów z całego świata.
Lesser, założyciel Fundacji Pamięci
o Holokauście ZACHOR oraz programu
nauczania ZACHOR Holocaust Curriculum,
powiedział: – Możliwość podjęcia współpracy
z BMG, WHO, ONZ, UNICEF, Microsoftem oraz
tak wieloma znamienitymi artystami we
wspólnym wysiłku stworzenia wyjątkowej
muzyki opartej na historii mojego życia,
a następnie zgromadzenie w ramach tej
inicjatywy tak wielu uczniów, uczestników
Global Classroom, to dla mnie prawdziwie
onieśmielające doświadczenie… Mam nadzieję,
że uczniowie na całym świecie też czują to, co ja
i że dla nas wszystkich była to ważna lekcja.
 
Edd Holloway, autor piosenek z Wielkiej
Brytanii, który brał udział w tworzeniu
podbijającego listy przebojów albumu Lewisa
Capaldi Divinely Inspired To A Hellish Extent
powiedział: – Słowa Bena Lessera prawdziwie
zainspirowały nas do tego, by wziąć się za
pisanie muzyki o tym, jak, miejmy nadzieję,
możemy zmienić przyszłość naszego świata na
lepsze.
 
Piosenki te są obecnie dostępne na wszystkich
większych platformach streamingowych
w ramach minialbumu Choose Love (wpisując
Ben Lesser w wyszukiwarce).

Autorzy piosenek takich gwiazd, jak Beyoncé, David Guetta, Dua Lipa czy Lewis Capaldi podjęli
współpracę z Benem Lesserem, Ocalałym z Holokaustu i edukatorem, w ramach której stworzyli

nową globalną kampanię muzyczną opartą na autentycznych historiach życia oraz
doświadczeniach najbardziej niezwykłych ludzi na świecie. 

http://www.youtube.com/watch?v=8dwiJMKz7E8


Na minialbum składają się cztery utwory:
1. Zachor Intro
2. Change Somebody (ft. Oda Loves You)
3.  Letter To The World (ft. Emily Vaughn)
4.  Zachor
 
Nową kampanią kieruje organizacja The Global
Classroom, zaangażowana w nauczanie online
oraz działalność charytatywną, współpracująca
ze Światową Organizacją Zdrowia oraz
wytwórnią muzyczną BMG. Jest to pierwszy
z serii projektów zaplanowanych w ramach
współpracy między The Global Classroom
i BMG SoundLabs, w ramach którego powstaje
seria piosenek  należących do firmy. Dochód
z projektów specjalnych wesprze światową
działalność humanitarną. W ramach kolejnych
projektów SoundLabs zawiązana zostanie
współpraca między autorami piosenek oraz
Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim,
której celem będzie stworzenie piosenki dla
Olimpijskiej Reprezentacji Uchodźców, a także
oddzielny projekt z udziałem osób, które
przeszły infekcję Covid-19, bliskich ofiar

Covid-19 oraz pracowników służby zdrowia.
Dochód z tych projektów wesprze światową
działalność humanitarną.
 
– Moja historia jako ocalonego z okrucieństwa
Holokaustu oraz moja misja, by NIGDY NIE
ZAPOMNIEĆ są tak samo, o ile nie bardziej,
istotne dziś, niż to było kiedykolwiek wcześniej,
a uczniowie i artyści mają usłyszeć i
zrozumieć – powiedział Ben Lesser.
 
Marian Wolf, Wiceprezes BMG i Przewodniczący
organizacji Global Writer Services powiedział:
– Historia Bena oraz lekcja, jaką przedstawia, są
zarówno głęboko poruszające, jak i wpisują się
w obecne realia. Współpraca Bena z
najwybitniejszymi autorami piosenek z całego
świata, w ramach której przekaz Bena został
przełożony na muzykę to wyjątkowe
doświadczenie. Nie możemy doczekać się
współpracy z Global Classroom, WHO i ONZ
podczas tworzenia serii projektów BMG
SoundLabs zainspirowanej naszą współpracą z
Benem i wydaniem minialbumu Choose Love. 

http://auschwitz.org/gfx/auschwitz/userfiles/_public/2020_news/poselstwo_rp_w_bernie._przemilczana_historia.pdf


KONKURS NA „KOMIKS PAMIĘCI” 
WE FRANCJI 

ONACVG

Francuskie Krajowe Biuro ds. Kombatantów i Ofiar Wojny zaprasza do udziału w
konkursie na komiks związany z pamięcią o najważniejszych konfliktach XX wieku.

Tematem edycji 2020-2021 są „Kobiety zaangażowane”. 

Konkurs istnieje od 2011 roku i zaprasza
młodych ludzi do refleksji na temat dziedzictwa
głównych współczesnych konfliktów
w dzisiejszym społeczeństwie. Autorzy mają
stworzyć od A do Z (scenariusz, rysunek, dialogi,
itp.) komiks, którego tematyka nawiązuje do
wspomnień świadków historii. Na styku historii,
sztuki i pamięci ten bezprecedensowy konkurs
organizowany przez ONACVG w każdym
regionie zachęca młodych autorów do
kreatywnej
i emocjonalnej „pracy z pamięcią”, jednocześnie
badając temat, który będzie rozwijał się w toku
kolejnych edycji.
 
Wykorzystując oryginalne i popularne medium,
jakim jest komiks, konkurs ten zachęca młodych
ludzi do zadawania pytań o historię i jej
konsekwencje dla tych, którzy jej doświadczyli.
Konkurs ma na celu nie tyle przedstawienie
wojny, ile raczej pokreślenie wagi historii
opowiadanej, refleksji osoby walczącej, ofiary
lub naocznego świadka wojny.
 
Jak uczestniczyć?
Konkurs podzielony jest na dwie kategorie:

grupa pod nadzorem opiekuna, a także praca
samodzielna. opiekuna stowarzyszenia lub
samodzielnie, bez wsparcia edukacyjnego.
Kategoria „uczestnik indywidualny” jest
skierowana do tych, którzy chcą stworzyć komiks
samodzielnie, bez opieki pedagogicznej. Aby
zarejestrować się w tej kategorii, kandydat musi
przesłać wypełniony „formularz rejestracyjny
dla niezależnego kandydata” wraz z kserokopią
jego dowodu dla międzyresortowej misji
pamięci i komunikacji w swoim regionie.
Kategoria „grupa” dotyczy młodych ludzi
tworzących komiksy w ramach projektu
z opiekunem. Aby zarejestrować swoją grupę,
opiekun musi przesłać wypełniony formularz
zgłoszeniowy „dla grupy” wraz z kserokopią
dowodu osobistego do międzyregionalnej misji
pamięci i komunikacji w swoim regionie.
 
Więcej informacji można uzyskać tutaj.
Organizatorzy sugerują także zapoznanie się
z materiałami pomocniczymi, które mogą
dostarczyć podstawowych informacji na temat
różnych głównych konfliktów XX wieku, jak
również aktualnych zagadnień związanych
z pamięcią. Tam także znajdują się wskazówki



https://www.onac-vg.fr/bulles-de-memoire
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