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BIBLIOTEKA THE WIENER
HOLOCAUST LIBRARY

UDOSTĘPNIA ŚWIADECTWA 
O HOLOKAUŚCIE W BAZIE
TESTIFYING TO THE TRUTH 

W latach 1954-1960 dr Eva Reichmann,
Zastępca Dyrektora Biblioteki oraz Kierownik
Działu Badań stanęła na czele
międzynarodowej akcji poszukiwania
naocznych świadków oraz dokumentów
świadczących o Holokauście, a dzięki jej
działaniom powstała rzeczona baza danych,
rozbudowana na niespotykaną dotąd skalę.
 
Dzięki tym dokumentom uzyskujemy dostęp
do informacji od naocznych świadków
Holokaustu, ocalonych mężczyzn, kobiet
i dzieci. Jest to bezcenny materiał edukacyjny
dla młodych pokoleń oraz dowód motywujący
do walki przeciwko zniekształcaniu obrazu
Holokaustu oraz jego zaprzeczaniu. Biblioteka
wyraża ogromną radość z faktu, iż wszystkie
świadectwa, a jest ich aż 1300, dostępne będą
za darmo dla wszystkich zainteresowanych.
 
Naoczni świadkowie Zagłady opisywali takie
kwestie, jak doświadczenie życia
w nazistowskich gettach, obozach
koncentracyjnych i obozach śmierci, jak
również losy tych, którzy ukrywali się przed
nazistami, zarówno tuż pod ich czujnym okiem
posługując się fałszywymi dokumentami, jak

również na strychach czy w piwnicach. Autorzy
wspomnień to ocaleni pochodzenia
żydowskiego, romskiego i Sinti, jak również
świadkowie nazistowskich prześladowań.
W bazie znajdują się także świadectwa
członków ruchu oporu działających przeciwko
nazistom oraz ich współpracowników, a także
tych, którym udało się uciec z obozów śmierci.
 
Pośród setek świadectw, do których dostęp
jest możliwy poprzez opisywaną bazę, znajdują
się na przykład wspomnienia Gertrude Deak,
Żydówki z Węgier.
 
W 1958 roku Gertrude Deak wzięła udział
w wywiadzie przeprowadzonym przez jednego
z badaczy z Biblioteki, w którym
z niewzruszoną determinacją przedstawiła
wszystko to, czego doświadczyła. Kobieta
w najdrobniejszych szczegółach opisuje
doświadczenie przejawów antysemityzmu ze
strony nazistów, uwięzienie w licznych
obozach koncentracyjnych, w tym
w Auschwitz-Birkenau, przeżycie marszu
śmierci oraz wspomnienia z momentu swojego
wyzwolenia. 

W 2021 roku, dla upamiętnienia Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, biblioteka The Wiener
Holocaust Library udostępniła nową bazę materiałów cyfrowych zatytułowaną Testifying to

the Truth (Świadcząc o Prawdzie). Baza ta zawiera treści pochodzące od naocznych świadków
Holokaustu, a wiele z nich nie było do tej pory powszechnie dostępnych online, a na język

angielski zostały z tej okazji przetłumaczone po raz pierwszy przez wolontariuszy
zaangażowanych w działalność Biblioteki.

The Wiener Holocaust Library 

https://www.testifyingtothetruth.co.uk/viewer/
https://www.testifyingtothetruth.co.uk/viewer/
https://www.testifyingtothetruth.co.uk/viewer/




#EVERYNAMECOUNTS 
(LICZY SIĘ KAŻDE IMIĘ)

Każdy ma możliwość zaangażowania się w to
przedsięwzięcie poprzez udział w digitalizacji
nazwisk oraz danych biograficznych. Celem
projektu jest stworzenie najbardziej
wyczerpującego archiwum cyfrowego
poświęconego prześladowanym przez
nazistów. Dokumenty pochodzące
z niemieckich nazistowskich obozów
koncentracyjnych dostarczają wiedzy o tym,
jak i z jakich powodów dochodziło do
prześladowań. Ten crowdsourcingowy projekt
reaktywowano 27 stycznia,
w Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach
Holokaustu.
 
Inicjatywa #everynamecounts dostarcza
nowych sposobów na bezpośrednie i aktywne
zaangażowanie się w działania na rzecz
przeszłości, których celem jest nie tylko
upamiętnienie ofiar nazistowskich
prześladowań, lecz także promowanie
szacunku, różnorodności i solidarności. Należy
zadbać o to, by przyszłe pokolenia
zapamiętały imiona i nazwiska oraz tożsamość
ofiar. Jednak inicjatywa ta jest istotna również
z punktu widzenia teraźniejszości –
obserwując przeszłość dostrzegamy, do czego
prowadzi dyskryminacja, rasizm
i antysemityzm.
 
Zaangażuj się i działaj
Do wzięcia udziału w projekcie nie jest
wymagana żadna specjalistyczna wiedza.
Możesz na swoją działalność poświęcić tyle
czasu, ile chcesz, a do zaangażowania się
w inicjatywę #everynamecounts potrzebujesz
jedynie komputera z dostępem do Internetu.
Czynny udział w projekcie biorą już tysiące
wolontariuszy. W poruszaniu się po
archiwalnych dokumentach pomaga im
crowdsourcingowa strona internetowa

wyposażona w praktyczną funkcjonalność
pomocy.
 
Z działalności tej wyłania się przekaz o tym, że
motywy prześladowań z czasów nazistowskich
są wykorzystywane także w obecnym świecie.
– Każda nowa zdigitalizowana informacja to
wyraz solidarności z ofiarami – podkreśla
Floriane Azoulay, Dyrektor Archiwum Bad
Arolsen. – Każda osoba zaangażowana w
projekt wysyła sygnał o promowaniu szacunku,
różnorodności i demokracji. Patronką akcji
#everynamecounts została niemiecka Minister
Kultury i Mediów Monika Grütters, a takie
instytucje, jak UNESCO, Państwowe Muzeum
Auschwitz-Birkenau, Dom Anne Frank w
Amsterdamie czy ONZ występują w roli
partnerów.
 
Wymowna instalacja multimedialna przyniosła
inicjatywie #everynamecounts powszechne
zainteresowanie. Globalny kolektyw
artystyczny Urbanscreen stworzył instalację
z wykorzystaniem dokumentów z Archiwum
w Bad Arolsen. Fasadę Ambasady Francji
w Berlinie przekształcono dla upamiętnienia
ofiar nazistowskich prześladowań w ogromny
ekran. Projekcję można było oglądać od 21 do
27 stycznia.
 
Międzynarodowa współpraca rosnącej liczby
wolontariuszy
Archiwa w Bad Arolsen zapoczątkowały
pilotażowy projekt #everynamecounts
w 2020 roku. Aby dotrzeć do jeszcze większej
liczby osób na całym świecie, do inicjatywy
dodano teraz trzy języki: poza angielskim
i niemieckim, materiały są także dostępne
w języku hiszpańskim, polskim i francuskim.
Kolejną nową funkcjonalność stanowi
przewodnik cyfrowy ułatwiający rozpoczęcie

Archiwa w Bad Arolsen tworzą wraz z wolontariuszami z całego świata największy cyfrowy
pomnik ku czci ofiar nazizmu. 

Arolsen Archives



pracy w ramach #everynamecounts
i znajdujący również zastosowanie w
kontekście projektów szkolnych.
 
Około 500 000 dokumentów zawierających
dane osobowe
W ramach swojego crowdsourcingowego
projektu Archiwa w Bad Arolsen udostępniają
około 500 000 dokumentów pochodzących
z różnych niemieckich obozów
koncentracyjnych. Wchodzą one w skład
projektu UNESCO Pamięć Świata.  Można wśród
nich znaleźć wiele kart identyfikacyjnych

więźniów oraz formularzy rejestracyjnych
zawierających takie ważne dane czy informacje
biograficzne, jak miejsca urodzenia więźniów.
Niektóre dokumenty mogą także zawierać
imiona i nazwiska krewnych więźniów, co
niejednokrotnie stanowi ostatnie ślady ich
życia przed tym, jak zostali zamordowani. Za
ich pośrednictwem uzyskujemy także dostęp
do informacji
o „miejscach zamieszkania” rodziców bądź
rodzeństwa więźniów, które w rzeczywistości
odwoływały się do miejsc ich zakłady, np.
w Auschwitz-Birkenau czy na Majdanku.

Więcej informacji na temat projektu #everynamecounts oraz Archiwum w Bad Arolsen można
znaleźć pod linkiem https://arolsen-archives.org/en/ 

 
Link do strony projektu: aroa.to/everyname

Link do platformy crowdsourcingowej: aroa.to/joinin

https://arolsen-archives.org/en/
https://arolsen-archives.org/en/learn-participate/exhibitions-campaigns/everynamecounts/
https://www.zooniverse.org/projects/arolsen-archives/every-name-counts


CZY WYPADA ZALAJKOWAĆ 
POST O AUSCHWITZ?

Holokaust i media społecznościowe to zbitka, która nigdy nie wróży nic dobrego. Chyba że
spojrzymy na to, jak Muzeum Auschwitz-Birkenau prowadzi swoje profile na Twitterze i

Facebooku. Stały się one jednymi z ważniejszych kanałów walki z dezinformacją i dbania o
pamięć o ofiarach drugiej wojny światowej. 

„Camp Auschwitz” – w bluzie z takim napisem
paradował jeden z uczestników niedawnego
ataku na Kapitol. Dziennikarze szybko dotarli
do informacji, kim jest długowłosy
szturmowiec: według źródeł CNN to niejaki
Robert Keith Packer z Wirginii. Pracownicy
Muzeum Auschwitz-Birkenau szukali zaś, gdzie
Packer mógł kupić – w jego mniemaniu
zapewne zabawne – ubranie.
 
11 stycznia na twitterowym koncie
prowadzonym przez Miejsce Pamięci i Muzeum
Auschwitz-Birkenau pojawił się apel do
administracji Etsy, czyli wielkiego sklepu
internetowego, w którym użytkownicy
sprzedają swoje towary: „Jest to bolesne dla
Ocalałych i pozbawione szacunku dla pamięci
wszystkich ofiar Auschwitz”. Chodziło właśnie o
ubrania z napisem „Camp Auschwitz” oraz
grafiką z czaszką i dwoma skrzyżowanymi ze
sobą kośćmi, które można było kupić za ponad
80 zł.
 
Reakcja była natychmiastowa. Już po dwóch
godzinach ubrań w ofercie nie było, a
administracja Etsy odpisała z podziękowaniem
za zwrócenie uwagi.
 
Takie interwencje dla pracowników mediów
społecznościowych Muzeum Auschwitz to
niestety wciąż codzienność. Ale także dowód
na to, jak dzięki mądrze wykorzystywanym
mediom społecznościowym można nawet w tak
trudnych tematach działać skutecznie i bez
epatowania emocjami.
 
 
Gdyby w 1944 roku był Instagram
Eva Heyman miała 13 lat, gdy trafiła do
Auschwitz po tym, jak nazistowskie Niemcy
zaatakowały Węgry w 1944 roku. Od lutego

1944 roku pisała pamiętnik. Osiem miesięcy
później już nie żyła. Wspomnienia dziewczynki
przetrwały dzięki jej matce, która przeżyła
Holokaust.
 
W maju 2019 roku na Instagramie pojawił się
profil Eva.Stories. Miał on przybliżyć jej historię
młodym, którzy z mediów społecznościowych
czerpią informacje o świecie. Zderzenie
współczesnych realiów z tymi wojennymi było
naprawdę przejmujące.
 
Narratorką konta była aktorka wcielająca się w
Evę, która opowiadała obserwującym o swoim
życiu – na początku całkiem beztroskim,
normalnym życiu nastolatki. Wraz ze zbliżaniem
się niemieckiej inwazji nastrój jej Insta Stories
coraz bardziej się zmieniał. Jej opowieściom,
choć osadzonym w przeszłości, towarzyszyły
emotikony i współczesny język internetu. Eva
używała hashtagów, takich jak #lifeduringwar, a
z czasem zaczęła oznaczać swoją lokalizację
„GHETTO”. Twórcy chcieli odpowiedzieć na
pytanie: co by byłoby, gdyby dziewczynka w
czasie Shoah miała Instagram?
 
– Jeśli chcemy nieść pamięć o Holokauście
młodemu pokoleniu, musimy przenieść ją tam,
gdzie oni są. A są na Instagramie – tłumaczył
Mati Kochavi, jeden z twórców projektu.
 
Akcja promowana była w Izraelu m.in. za
pomocą reklamy wielkoformatowej. Wywołała
tam dyskusję o tym, jak i czy w ogóle można
mówić o Holokauście w mediach
społecznościowych. Do dziś ten profil zebrał 1,2
mln obserwatorów.
 

Anna Nicz 
Tekst ukazał się 27 stycznia 2021 r. w Magazynie Spider’s Web+

 

https://spidersweb.pl/plus/2021/01/qanon-atak-kapitol-trump-teorie-spiskowe-internet
https://spidersweb.pl/plus/2021/01/qanon-atak-kapitol-trump-teorie-spiskowe-internet
https://spidersweb.pl/plus


Jednostkowe historie mówią najwięcej
 
Judith van Dam-Blok urodziła się 24 stycznia
1901 roku w Amsterdamie. Na zachowanej
fotografii widać piękne, duże oczy i pełne usta.
Na jej ramieniu spoczywa jasna etola, a całość
dopełnia elegancki naszyjnik. Judith zmarła w
wieku 41 lat. 11 października 1942 roku
dotarła do Auschwitz w transporcie 1703
Żydów deportowanych z Westerbork. W
obozie zginęło także jej rodzeństwo: Dora,
Sara, Lena i Rachel. Jej siostra Marianna, brat
Abraham i ich matka Johanna zostali
zamordowani w obozie zagłady w Sobiborze.
 
Pamięć o nich mogłaby przepaść. Mogliby się
stać jednymi z anonimowych ofiar. Ale o to, by
się tak nie stało, by ofiarom przywrócić twarze,
walczy Państwowe Muzeum Auschwitz-
Birkenau w Oświęcimiu, bo tak brzmi pełna
nazwa Muzeum Auschwitz. Od ponad roku
systematycznie opowiada historie urodzonych
danego dnia więźniów niemieckiego
nazistowskiego obozu, gdzie od 1940 roku do
wyzwolenia w styczniu 1945 roku
unicestwiono ponad 1,1 miliona osób.
Dzięki temu miejsce-symbol stało się
przykładem, jak opowiadać o dramatycznej

historii w mediach społecznościowych, by
ustrzec się infantylizacji, epatowania przemocą
i oddać należną pamięć ofiarom.
A jest to przecież niezwykle ważne. W tekście
„Jak mówić o Zagładzie? Holokaust jako
osobiste doświadczenie polskich Żydów”
opublikowanym w 2017 r. w „Wiadomościach
Historycznych” Kinga Czechowska z
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
pisze: – To, czego nie może pomieścić jedno
opracowanie naukowe, znajdujemy często w
jednym pozostawionym świadectwie. Celem
naszych wysiłków towarzyszących pisaniu o
Zagładzie jest zrozumienie tego jednego
wspomnienia, doświadczenia jednej osoby.
 
Z podobnego założenia wychodzą
administratorzy profili społecznościowych
Muzeum Auschwitz.
 
– Pierwszym pytaniem, które sobie zadaliśmy,
zakładając konto na Facebooku, było to, czy
użytkownicy mediów społecznościowych widzą
tam dla nas miejsce? Mieliśmy pewną obawę,
że z historią Auschwitz i powagą tematu
wchodzimy pomiędzy bardzo różne treści:
teledysk, śmieszne zdjęcie, a życzenia
urodzinowe od przyjaciół. Mimo wszystko

http://twitter.com/MuzeumAuschwitz


uznaliśmy, że jest to przestrzeń, w której
powinniśmy być obecni. Zauważyliśmy bowiem,
że ludzie o Auschwitz tam piszą, a także
wyszukują informacje, przez co mogą trafić np.
na strony zakładane przez negacjonistów.
Uznaliśmy więc, że powinniśmy znaleźć się tam
jako oficjalna instytucja – opowiada Paweł
Sawicki z Biura Prasowego Muzeum Auschwitz.
Sawicki związany jest z placówką od 2007 roku.
Wcześniej mieszkał w Warszawie i pracował w
Polskim Radiu. Oprócz obowiązków prasowych,
jest także jednym z przewodników po muzeum.
W Programie II Polskiego Radia przez kilka lat
tworzył cykl audycji dokumentalnych
„Auschwitz – między zbrodnią a świętością”
zawierający dźwiękowe relacje byłych
więźniów Auschwitz.
 
Od dzieciństwa Sawicki odwiedzał Oświęcim,
gdzie mieszkała część jego rodziny. Pierwszy
raz z Muzeum Auschwitz zetknął się, gdy miał
10 lat, a zainteresowanie historią obozu
przyszło kilka lat później. Dziś, między innymi
dzięki jego działaniom media społecznościowe
muzeum stały się tak popularne.
– Codziennie umieszczamy na Twitterze 12
nazwisk, które mają też pokazać
wielowymiarowość i wielowątkowość tragedii
Auschwitz, pokazać różne grupy ofiar, różne
losy, wyjaśnić niuanse funkcjonowania obozu.

Zatem ma to nie tylko wymiar upamiętniający,
ale też edukacyjny. Zazwyczaj poza nazwiskiem
i fotografią nie wiemy nic więcej, ale czasami
możliwe jest opublikowanie szerszej historii
jednego człowieka. To takie wzruszające
skrawki historii, z którymi bardzo łatwo się
identyfikować. To pomaga w zmierzeniu się z
ogromem tego, co wydarzyło się w Auschwitz –
opowiada Sawicki. Zdjęcia umieszczane na
profilu pochodzą z kolejnych baz danych, do
których dostęp jest coraz większy.
 
Jasna strona mocy
Na Twitterze muzeum ma dwa konta: polsko- i
anglojęzyczne. Polskie ma ponad 10 tys.
obserwujących. To drugie zaś jest
ewenementem – zgromadziło bowiem ponad
milion obserwujących. Przyciągnęło również
Marka Hamilla, czyli Luke'a Skywalkera z
„Gwiezdnych wojen”. Hamill jest aktywny na
Twitterze, zabawny, często twittuje i ma sporą
grupę followersów. W zeszłym roku napisał: –
Czy łatwo jest śledzić konto
@AuschwitzMuzeum? Nie. W rzeczywistości jest
to jedno z najbardziej bolesnych i
wstrząsających kont na Twitterze. Jest to także
przypomnienie o jednym z najciemniejszych
okresów w historii ludzkości, który musimy
#NEVERForget.
 



Jego wsparcie i zasięgi pomogły osiągnąć
kolejny pułap liczby obserwujących. Na 75.
rocznicę wyzwolenia obozu, która przypadała
27 stycznia 2020 r., muzeum postanowiło
osiągnąć liczbę 750 tys. obserwujących
twitterowe konto. Dzięki zaangażowaniu osób z
całego świata – w tym wspomnianego Hamilla –
liczba ta przekroczyła milion na dwa dni przed
obchodami rocznicy.
 
Ale nie o wyścig o fanów chodzi, tylko o zasięgi,
które pomagają, gdy pojawiają się
przekłamania, fake newsy czy po prostu
kłamstwa oświęcimskie. Sawicki nie wyobraża
sobie, że miejsce mogłoby w takich sytuacjach
nie zabierać głosu.
 
Na przykład wtedy, gdy Kurt Schlichter,
prawicowy publicysta serwisu informacyjnego
Townhall, stwierdził, że jeśli wspierasz Baracka
Obamę i Johna Kerry'ego, to „byłbyś świetnym
pomocnikiem w Auschwitz”. Muzeum
zareagowało: „Nie należy instrumentalizować
tragedii więźniów Auschwitz i ich
skomplikowanych dylematów moralnych,
których dziś nie potrafimy zrozumieć”.

– Używamy Twittera do fact checkingu,
poprawiamy także dziennikarzy. Przyjąłem taką
zasadę, że dany artykuł możemy podać dalej,
jeśli nie ma w nim błędu merytorycznego.
Czasem internauci też zwracają nam uwagę na
błędy w mediach, które sami zauważyli. Siła tej
społeczności jest bardzo duża. Zdarzyło się na
przykład, że dzięki tej sile mogliśmy usunąć
literaturę nazistowską z Amazona – opowiada
Sawicki.
 
Zderzenie generacji
Profile Muzeum Auschwitz w mediach
społecznościowych są przedłużeniem samej
instytucji. To, co nie jest dopuszczalne w
Miejscu Pamięci, nie może się także wydarzyć
na Facebooku, Instagramie czy Twitterze
muzeum.
 
– Jeśli ktoś głosi treści antysemickie,
negacjonizm, to nie mamy pola manewru, tacy
użytkownicy są blokowani. Tak samo jak w
Miejscu Pamięci. Jednak należy podkreślić, że
przy ponad 2 mln odwiedzających rocznie skala
zachowań problematycznych wśród
odwiedzających jest bardzo niewielka. Tak



samo jest w mediach społecznościowych.
Zdarzają się interwencje z naszej strony, ale
nadal są to raczej incydenty – dodaje Sawicki.
Opowiada także, że często o nieodpowiednich
komentarzach dają im znać inni użytkownicy.
To pokazuje, jak odpowiedzialną i wierną
społeczność gromadzą wokół siebie profile
placówki.
 
Zdarza się, że media społecznościowe wpadają
w zastawione przez siebie pułapki. Tak było
rok temu z tiktokowym trendem na kręcenie
filmików z użytkownikami wcielającymi się w
ofiary obozu Auschwitz-Birkenau mówiące z
zaświatów. Młodzi ludzie udający ofiary obozu
używali w swoich filmikach filtrów nadających
ich twarzom oznaki wymęczenia, pojawiały się
siniaki czy mocno podkrążone oczy.
Użytkownicy opowiadali na filmikach o tym, co
ich spotkało w obozie. Nagraniom często
towarzyszyły współczesne popowe hity, takie
jak „Locked Out of Heaven” Bruno Marsa i
„Heathens” Twenty One Pilots. Mówiące z
nieba ofiary można było znaleźć po hashtagu
#holocaustchallenge. – Trend „ofiar” w TikTok
może być krzywdzący i obraźliwy. Niektóre
filmy są niebezpiecznie bliskie lub już
przekraczają granicę banalizacji historii. Ale
powinniśmy dyskutować na ten temat tak, by
nie zawstydzać i nie atakować młodych ludzi,
których motywacje wydają się bardzo
zróżnicowane. To wyzwanie edukacyjne –
wyjaśniało muzeum na Twitterze.
 
– Świat w mediach społecznościowych – i
zapewne też poza nimi – dąży do
biegunowości, coś jest czarne albo białe.
Znikają nam niuanse. W przypadku chociażby
TikToka jest to bardziej skomplikowane.
Ważne jest spojrzenie szersze i głębsze, niż
tylko bardzo łatwe emocjonalne oburzenie.
Motywacje tych osób, które postanowiły takie
filmy opublikować, mogą być bardzo różne.
Będą przykłady osób, które chciały dobrze i
posłużyły się takim językiem komunikacji,
który znają. A znajdą się też tacy, którzy chcieli
jedynie wpisać się w trend, zdobyć sławę.
Rozdzielenie tego jest bardzo trudne –
zauważa Sawicki.
 
Odkrywanie historii
Profile społecznościowe Muzeum Auschwitz to
nie tylko przykre momenty, gdy trzeba zderzyć
się z czyjąś niewiedzą, krzywdzącym

komunikatem czy fake newsem. To także te
dobre historie, których jest całe mnóstwo.
Paweł Sawicki opowiada, że każda relacja
osoby, która dzięki muzeum nauczyła się
czegoś nowego, niezmiennie cieszy. Podobnie
jak zaangażowanie obserwujących, którzy do
opublikowanych przez muzeum postów
dopisują ciąg dalszy: piszą o członkach swoich
rodzin, dokładają nowe informacje, czasem
także dają impuls do nowego śledztwa.
 
Tak było, gdy latem zeszłego roku muzeum
opublikowało zdjęcie Jiříego Poppera.
Pochodzący z Czech Żyd miał 20 lat, gdy zginął
w obozie Auschwitz-Birkenau. Jeden z
użytkowników Twittera zwrócił uwagę na
przypinkę w klapie marynarki młodego
mężczyzny i rozpoznał w niej logo
hiszpańskiego klubu piłkarskiego Real
Sociedad. Sawicki przyznaje, że dla kogoś, kto
nie jest fanem klubu, rozpoznanie małego
znaczka na czarno-białym zdjęciu było w
zasadzie niemożliwe. Internetowe śledztwo
ruszyło, zaangażowali się w nie hiszpańscy
dziennikarze, a także sam klub. Okazało się, że
drużyna z San Sebastian grała w latach 20. z
Deutcher Fußball-Club założonym w Pradze
przez niemieckich Żydów.
 
– Tego typu rzeczy nie byłyby możliwe bez
mediów społecznościowych i szybkości
działania ludzi zaangażowanych. Oprócz tego w
internecie nadal obecni są Ocalali z Auschwitz,
a także ich krewni. Prowadzenie dialogu z
takimi osobami – nie tylko przez Twittera – to
zawsze rzecz bardzo poruszająca – dopowiada
Sawicki.
A o tym, jak muzeum jest ważne i doceniane
przez międzynarodową społeczność, świadczy
choćby Nagroda Dziedzictwa Europejskiego
Europa Nostra dla wystawy „Auschwitz. Nie tak
dawno. Nie tak daleko”: wspólnego projektu
hiszpańskiej firmy Musalia (notabene z San
Sebastian) oraz Muzeum Auschwitz. Została
przyznana w listopadzie zeszłego roku.
 
Muzea w pandemii
Rok 2020 był dla placówki szczególnie trudny.
Przez 161 dni była ona zamknięta dla
odwiedzających, a ich obecność jest
szczególnie ważna w takim właśnie miejscu:
przestrzeni, która jest nie tylko muzeum, ale i
faktycznym świadkiem jednego z największych
aktów okrucieństwa w historii ludzkości. Gdyby



Gdyby nie pandemia, muzeum odnotowałoby
pewnie kolejny rekord odwiedzających. Liczba
do tej pory zwiększała się z roku na rok. W
2019 r. wynosiła ponad 2 mln. W 2020 r.
muzeum odwiedziło tylko 500 tys. osób.
Spadek frekwencyjny odbił się oczywiście na
kwestiach budżetowych. Ale i na tym, że całą
komunikację i edukację trzeba było przenieść
do sieci.
 
Z tym problemem zmagały się oczywiście także
inne placówki, jak choćby Muzeum Powstania
Warszawskiego. Kontakt z utraconymi
odbiorcami utrzymywano za pomocą różnych
inicjatyw: oprowadzaniu online po placówce,
Warszawie czy promocji książek i
przewodników, które można kupić w
internetowym sklepie muzeum.
 
– Kiedy w marcowy czwartek placówki zostały
zamknięte, w piątek mieliśmy już pierwsze
streamy z naszymi przewodnikami – opowiada
Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania
Warszawskiego. Muzealnik jest także jednym z
autorów koncepcji i programu działalności
muzeum.

 
 

– Stwierdziliśmy, że skoro nasi przewodnicy
i edukatorzy są dobrzy w bezpośrednim
kontakcie, spróbujemy to przełożyć na internet.
Świadomie stworzyliśmy rodzaj surowego
medium, jakim była transmisja ze zwiedzenia
muzeum, często kręcona z ręki. Przewodnik
mówił: „to chodźcie obejrzymy teraz tamto
miejsce”. Zupełnie tak, jakby uczestnicy stali
obok niego. Niektóre streamy miały po 200
tysięcy odtworzeń – dodaje Ołdakowski.
 
– Muzea przestały być tylko wystawami.
Wypowiadają się także w sprawach
intrygujących ludzi. Nowoczesne muzea
odnoszą się do współczesności, mówią coś na
temat aktualnych spraw, takich jak patriotyzm,
wolność czy tolerancja. My przyjęliśmy zasadę,
że przede wszystkim odwołujemy się do
samych powstańców, naszych bohaterów i to
im oddajemy głos. Jednocześnie staramy się
zachęcać do budowania postaw obywatelskich.
W naszym muzeum pokazujemy głównie
przeszłość, ale próbujemy zbudować z nią
relację do współczesności. Żeby miała też
wpływ na teraźniejszość czy przyszłość –
twierdzi Ołdakowski.



Serduszka dla Auschwitz
Choć placówki zajmujące się szczególnie
trudnymi rozdziałami z historii ludzkości już na
dobre rozgościły się w mediach
społecznościowych, czasami nadal
wyczuwalny jest zgrzyt pojawiający się przy
zderzeniu tych dwóch porządków:
współczesnej, uproszczonej i szybkiej
komunikacji w sieci i skomplikowanej,
bolesnej historii. Wyzwaniem jest
opowiedzenie historii osoby ocalałej z
Auschwitz czy powstańca w 280 znakach, bo
przecież tylko tyle możemy zawrzeć w
twitterowym wpisie.
 
Marta Szadowiak, założycielka agencji Projekt
PR, pracująca m.in. z instytucjami kultury,
widzi ważną misję edukacyjną we
wprowadzaniu do mediów społecznościowych
trudnych treści. Według niej nie musi to
wiązać się z trywializowaniem tematu, a jest
raczej rozpowszechnianiem go w mediach
masowego rażenia, dostosowując język do
użytkownika.
 
– Na Facebooku czy Instagramie pod postem o
zagładzie dalej można dać serduszko albo

kliknąć „wow”, co jest mocno kontrastowe do
tematu. Na przykład „W X roku zginęło X ludzi.
Reakcja lubię to: Ja i 3459 osób”. I pewnie to
budzi najwięcej wątpliwości obserwatorów.
Ale w gruncie rzeczy Facebook i Instagram nie
są zbudowane tak, że pasują do nich tylko
treści rozrywkowe, a w wydźwięku lekkie,
łatwe i przyjemne. To zachowania i reakcje –
słowo-klucz – użytkowników sprawiają, że tak
postrzegamy te platformy. Poważny temat
może ulec trywializacji po tym, jak tysiąc osób
kliknie „haha” na FB. Niby odbiorcy mogliby się
wstrzymać i nie serduszkować postów o
zagładzie na Instagramie, ale wtedy ucierpi na
tym widoczność profilu – tłumaczy ekspertka
od PR.
 
– By serduszka nie miały wątpliwego
wydźwięku, lepiej informować o działalności
samego muzeum, a nie o zagładzie jako takiej.
O nowych wystawach, wydarzeniach,
odwiedzinach – tłumaczy Szadowiak. Tak
byłoby bezpieczniej, bez banalizującego
wydźwięku serduszek. Tych samych serduszek,
którymi instagramowicze obdarowują
codziennie miliardy postów o życiu pięknym
jak z obrazka, idealnych sylwetkach, foremnych



Kwestia odczytywania intencji osoby siedzącej
po drugiej stronie światłowodu, konstruującej
post czy komentarz wedle znanych tylko sobie
intencji, to sprawa niezwykle skomplikowana.
Dlatego osoby komunikujące się w sieci w
imieniu muzeum muszą być szczególnie
ostrożne i działać w wyważony sposób.
 
Czasem, jak opowiada Paweł Sawicki, jest
pokusa, by odpowiedzieć każdej osobie. Albo
wdać się w każdą dyskusję, a są przecież tacy,
którzy prowokują i próbują wciągnąć muzeum
w awanturę. Tego, jak unikać takich sytuacji,
pracownicy Biura Prasowego Muzeum
Auschwitz uczą się cały czas. Jak podkreśla
Paweł Sawicki, mają z tyłu głowy bezpiecznik:
myśl, że nie publikują treści w swoim imieniu,
tylko jako reprezentanci niezwykle ważnej
światowej instytucji.
 
Selfies w Auschwitz? To niestosowne
Każdy z profili społecznościowych Muzeum
Auschwitz ma swój własny charakter, zadanie i
sposób prowadzenia. Facebook jest od nieco
dłuższych treści. Twitter – skróconych historii
ofiar. A Instagram jak to Instagram – do
pokazywania zdjęć, np. tych robionych przez
odwiedzających Miejsce Pamięci, co

oczywiście w dobie pandemii koronawirusa
zostało zamrożone. Zdjęcia są różne. Wszyscy
kojarzymy np. te słitaśne, uśmiechnięte focie
na tle obozowych baraków i torach
prowadzących na rampę do wyładunku
więźniów czy drutów kolczastych okalających
obóz.
 
– Mieliśmy kiedyś dyskusję na temat selfies w
Muzeum. Pojawiały się głosy nawołujące, by w
ogóle zakazać ludziom wnoszenia aparatów.
Ale ludzie robią takie zdjęcia i to jest nasz
współczesny sposób komunikacji. Nie
wszystkie one są z definicji niestosowne. Może
ktoś nie potrafi wyrazić swoich emocji inaczej?
Zawsze trzeba rozważyć motywację danej
osoby, a także uważać na zbyt szybkie
reagowanie. Próba emocjonalnego
napiętnowania w social mediach potrafi
wywołać efekt fali negatywnych komentarzy,
która w efekcie może zamienić się w
zaszczuwanie ludzi – opowiada Paweł Sawicki,
reprezentant miejsca, które jest pomnikiem
tego, do czego może prowadzić zaszczuwanie
jednych ludzi przeciwko innym.
 
 



„DZIEDZICTWO” 
NOWY PROGRAM MUZEUM POLIN 

– Rok 2020 przyzwyczaił nas do
niespodzianek i niepewności. Nie mogliśmy
przypuszczać, że te okoliczności zbliżą nas do
historii i doświadczeń polskich Żydów,
których fascynujące losy i dorobek
planowaliśmy zaprezentować w 2021 roku –
mówi Marta Dziewulska, rzeczniczka prasowa
Muzeum POLIN.
 
Bohaterami programu „Dziedzictwo” są
żydowscy twórcy, myśliciele i działacze z
Polski, którzy zmieniali oblicza sztuki, nauki,
gospodarki czy polityki w pełnych zmian i
niepewności wiekach XIX i XX. Ich dorobek
jest ważny dla cywilizacji światowej, polskiej
lub żydowskiej. Choć wielu z nich porzuciło
świat tradycji lub wyjechało z Polski, jednak
fakt wychowania w świecie polsko-
żydowskich wartości nie pozostawał bez
wpływu na ich życiowe wybory.
 
Program i nowa galeria „Dziedzictwo” są
poświęcone kulturowemu dorobkowi
polskich Żydów. Ich dokonania stały się
dziedzictwem kolejnych pokoleń i nas dzisiaj.
W niezwykłych biografiach odbicie znajduje
wiele burzliwych wydarzeń historycznych.
Wybór prezentowanych postaci – w galerii
jest ich dwadzieścia sześć – nie był prosty.
 
– O naszym wyborze nie myśleliśmy jak o
liście nazwisk, lecz o pewnej konstelacji,
zbiorowym portrecie – wyjaśnia prof. Barbara
Kirshenblatt-Gimblett, główna kuratorka
wystawy stałej Muzeum POLIN. – Chcieliśmy
przesunąć punkt ciężkości z „listy” na
pokazanie, jak życie i kariera tych osób
wzbogacają historię polskich Żydów, i jak ta

historia wpływała na ich życiowe losy.
Naszym celem było zaangażowanie
zwiedzających w szerzej pojętą historię
Żydów polskich, a prezentowane postacie
miały stanowić inspirację do zagłębienia się
w nią.
 
Ta konstelacja bohaterów tworzy zbiorowy
portret polskich Żydów, w całej jego
różnorodności, widziany poprzez życie i
osiągnięcia jednostek, które są jednocześnie
wyjątkowe i reprezentatywne. Ich losy
rozgrywały się na styku wielu kultur,
cechowało je otwarcie na świat. Wśród nich
znajdą się m.in.: Ida Kamińska (aktorka,
reżyserka, dyrektorka teatrów żydowskich),
Arnold Szyfman (dyrektor i założyciel Teatru
Polskiego, reżyser i dramaturg), Artur
Rubinstein (pianista), Samuel Goldwyn
(hollywoodzki producent filmowy),
Aleksander Ford (reżyser i filmowiec), I. B.
Singer (pisarz, jeden z najwybitniejszych
pisarzy tworzących w języku jidysz, laureat
literackiej nagrody Nobla), Bruno Schulz
(pisarz i rysownik), Róża Luksemburg
(działaczka socjalistyczna), Henryk Berlewi
(malarz, grafik), Dawid Ben Gurion (izraelski
polityk, pierwszy premier Izraela), Leopold
Kronenberg (przemysłowiec i filantrop,
„ojciec” kolei w Królestwie Polskim), Helena
Rubinstein (twórczyni imperium
kosmetycznego), Janusz Korczak (pedagog,
lekarz), Józef Rotblat (fizyk, działacz ruchu na
rzecz pokoju, laureat pokojowej nagrody
Nobla) czy Ludwik Zamenhof (lingwista,
twórca esperanto).
 

W 2021 roku Muzeum POLIN rozpoczęło nowy program poświęcony dziedzictwu żydowskich
twórców, myślicieli i działaczy z Polski, którzy zmieniali oblicza sztuki, nauki, gospodarki czy

polityki w pełnych niepewności i zmian wiekach XIX i XX. Najważniejszym elementem programu
było otwarcie nowej części wystawy stałej Muzeum POLIN „1000 lat historii Żydów polskich” –

galerii „Dziedzictwo”.

Polin. Muzeum Historii Żydów Polskich



W całorocznym programie „Dziedzictwo”
widzowie i słuchacze znajdą także: festiwal
muzyczny, spotkania online z potomkami
bohaterów galerii w ramach cyklu „Meet the
Family”, filmy, które prezentują wybitnych
artystów i artystki, oprowadzania kuratorskie
po wystawie,  spacery śladami wybitnych
polskich Żydów, warsztaty dla dzieci i
opiekunów, spotkania autorskie i dyskusje.
 
Chcemy, aby losy polskich Żydów, były
dowodem na to, że nawet w niepewnych

czasach można pokonywać ograniczenia, że
warto dążyć do celu, brać odpowiedzialność za
życie swoje i innych. Dziedzictwo może być
zachętą oraz inspiracją także dla nas. Okazją do
postawienia sobie pytań
o własne korzenie, cele czy aspiracje.  –
zapowiadają organizatorzy
 

Więcej o galerii „Dziedzictwo”: www.
polin.pl/pl/galeria-dziedzictwo

 

Fot.: Maciek Jazwiecki

http://www.youtube.com/watch?v=6BW0X9iE0Q8
https://www.polin.pl/pl/galeria-dziedzictwo


PLATFORMA CYFROWA
„HOLOKAUST W RUMUNII”

Upamiętnienie i edukacja odgrywają
istotną rolę w zapewnieniu
bezpieczeństwa społeczeństwom
demokratycznym, w których solidarność,
różnorodność oraz dialog międzykulturowy
stanowią kluczowe wartości. Zwiększanie
dostępu do informacji, wolność słowa,
komunikacja
i technologie cyfrowe tworzą środowisko
sprzyjające rozwojowi narzędzi oraz
inicjatyw edukacyjnych promujących
upamiętnienie. Nie możemy lekceważyć
wyzwań, jakie powstają przy błędnym
pojmowaniu najistotniejszej
z korzyści komunikacji online, jaką jest
wolność słowa. Brak wiedzy w połączeniu
ze stereotypami zmieniają wolność słowa
w mowę nienawiści, która często szerzy się
także poza środowiskiem internetowym.
 
Angażując się w walkę z nienawistnymi
wypowiedziami i dyskryminacją, Instytut
Eliego Wiesela inwestuje w edukację oraz
aktywnie promuje działania na rzecz
upamiętnienia Holokaustu. Dlatego też,
chcąc zwiększyć ilość informacji na temat
Holokaustu w Rumunii dostępnych online,
Instytut stworzył platformę cyfrową www.
roholocaust.com dostępną dla wszystkich
zainteresowanych, dla uczniów, nauczycieli
oraz wszystkich, którzy chcą pogłębić
swoją wiedzę na temat Holokaustu w
Rumunii.
 
Na platformie znajdują się prywatne
historie, świadectwa ocalonych, historie
z życia społeczności żydowskich w różnych
regionach Rumunii, fakty historyczne
tworzące kontekst głównych etapów

Holokaustu w Rumunii (Narodowe Państwo
Legionowe, antysemicka legislacja, roboty
przymusowe, deportacje do Transnistrii,
Pogromy w Iași i Bukareszcie i tym
podobne). Wszystkie opisane tematy
tworzą obraz Holokaustu w Rumunii,
prowadząc użytkownika ku zrozumieniu
tego wydarzenia historycznego oraz ku roli
upamiętnienia.
 
Informacje uporządkowano zarówno
chronologicznie, jak i pod kątem
geograficznym. Użytkownicy mają
możliwość filtrowania treści w oparciu
o region (Rumunia, Besarabia, Bukowina
Północna, Transnistria) lub czas wydarzeń,
bądź mogą zapoznać się z ich kompletną
listą.
 
Dla zwiększenia dostępności treści są one
prezentowane w języku rumuńskim oraz
angielskim.
 
Czas trwania projektu jest otwarty, a nowe
treści będą nieustannie dodawane do
platformy. Zachęcamy do zaangażowania
się w rozwój projektu wszystkich
użytkowników posiadających istotne
informacje na temat mniej znanych
wydarzeń z historii Holokaustu zaistniałych
w różnych rejonach Rumunii.
 
Kontakt z Instytutem w tym zakresie
możliwy jest pod adresem e-mail
office@inshr-ew.ro.
 
Odwiedź platformę Holocaust in Romania
 
 

Rumuński Narodowy Instytut Studiów nad Holokaustem Eliego Wiesela w ramach swojego
projektu cyfrowego uruchamia platformę Holokaust w Rumunii, której zadaniem jest

upamiętnienie ofiar Holokaustu oraz zachęcanie do odkrywania przeszłości. 

EHRI

https://www.roholocaust.com/
mailto:office@inshr-ew.ro
https://www.roholocaust.com/




MIEJSCE PAMIĘCI 
MUSI POZOSTAĆ DOSTĘPNE

Z powodu pandemii koronawirusa Miejsce
Pamięci Auschwitz-Birkenau zostało
zamknięte dla zwiedzających po raz pierwszy
od 1947 r. W ten sposób uniemożliwiony
został dostęp do pozostałości niemieckiego
nazistowskiego obozu, który stanowi jeden
z głównych symboli Holokaustu oraz innych
zbrodni przeciwko ludzkości.
 
W związku z tym firma AppsFlyer zawiązała
partnerstwo z Muzeum oraz z Fundacją
Auschwitz-Birkenau, którego celem jest
wspieranie działań na rzecz zachowania
największego i najważniejszego miejsca
pamięci o Holokauście na świecie. Owocem
współpracy będą innowacyjne narzędzia,
dzięki którym miliony ludzi uzyskają dostęp
do edukacji m.in. za pośrednictwem
wirtualnego zwiedzania. Dzięki temu Miejsce
Pamięci oraz jego dziedzictwo staną się
powszechnie dostępne, także dla tych, którzy
w inny sposób nie mieliby możliwości wziąć
udziału w takim doświadczeniu. Projekt
będzie też wspierać pracę edukatorów
oprowadzających odwiedzających w samym
Miejscu Pamięci.
 
Za pośrednictwem centrum działalności
społecznej AppsFlyer Cares firma będzie
pozyskiwać fundusze oraz kierować
programem wraz z Muzeum oraz Fundacją. Za
kreatywną część projektu odpowiedzialna
będzie izraelska firma Diskin. Innowacyjne
rozwiązania umożliwią np. wirtualne
zwiedzanie Miejsca Pamięci
z edukatorami-przewodnikami Miejsca
Pamięci, zarówno w formie nagrań, jak i wizyt

w czasie rzeczywistym. Będą one również
stanowić rozszerzenie wizyt tradycyjnych,
uzupełniając autentyczą przestrzeń o
wybrane treści.
 
– W 2020 roku Miejsce Pamięci Auschwitz
odwiedziły zaledwie 502 tysiące osób, a więc
prawie pięć razy mniej niż rok wcześniej.
Z powodu pandemii w zeszłym roku
zostaliśmy zmuszeni do zamknięcia
historycznej przestrzeni dla odwiedzających
na 161 dni. W tym roku Muzeum cały czas
jest zamknięte – powiedział dr Piotr M. A.
Cywiński, Dyrektor Muzeum Auschwitz.
 
– Miejsce Pamięci Auschwitz oraz jego zasoby
muszą pozostać dostępne dla wszystkich,
którzy chcą je zrozumieć. Nie można wyciszyć
głosów płynących z Auschwitz. To właśnie tu
mamy możliwość konfrontacji i odniesienia
się do najważniejszych kwestii związanych
z człowieczeństwem, społeczeństwem,
zagrożeniami antysemityzmu, nienawiści
rasowej oraz pogardy względem drugiego
człowieka. Pamięć daje nam siłę do działania
w sposób odpowiedzialny oraz naprawy
świata, w którym żyjemy. Dzięki temu będzie
on lepszym miejscem do życia dla naszych
dzieci i wnuków – dodał.
 
– Katastrofalne skutki pandemii COVID-19
jasno pokazały, iż potrzebujemy
innowacyjnych narzędzi do łączenia historii
z teraźniejszością oraz odpowiedzieć na
oczekiwania młodych pokoleń – powiedział
Wojciech Soczewica, Dyrektor Generalny
Fundacji Auschwitz-Birkenau. – Dlatego też

Muzeum Auschwitz, Fundacja Auschwitz-Birkenau oraz izraelska firma AppsFlyer ogłosiły dziś
powstanie wspólnego programu, którego celem będzie stworzenie rozwiązań

technologicznych wspierających wartość edukacyjną zwiedzania dla odwiedzających z
całego świata. 26 stycznia - na dzień przed 76. rocznicą wyzwolenia Auschwitz - w Polsce i w

Izraelu podpisano Porozumienie o Współpracy.

WSPÓŁPRACA MUZEUM, FUNDACJI AUSCHWITZ-BIRKENAU 
ORAZ FIRMY APPSFLYER

Paweł Sawicki



 Fundacji Auschwitz-Birkenau. – Dlatego też
Fundacja podjęła decyzję o zainicjowaniu
programów edukacyjnych mających na celu
wspieranie globalnej misji Miejsca Pamięci.
Jesteśmy niezwykle wdzięczni za możliwość
wyjątkowej współpracy z zespołem AppsFlyer.
Wspólne działanie w tych trudnych czasach to
wyraz naszej współodpowiedzialności za to,
by zawsze opierać historię na wzajemnym
zaufaniu i zrozumieniu – dodał.
 
– Gdy dotarła do nas informacja, że Miejsce
Pamięci Auschwitz zostało z powodu pandemii
zamknięte po raz pierwszy od ponad 70 lat,
zrozumieliśmy, że musimy podjąć
natychmiastowe działania – powiedział Oren
Kaniel, Prezes i współzałożyciel AppsFlyer.
 
– Wspieranie społeczności Ocalałych
z Holocaustu od lat stanowi ważną część
działalności AppsFlyer Cares. Ten projekt stał
się dla nas priorytetem, ponieważ w sytuacji,
gdy jest pośród nas coraz mniej Ocalałych,
a za kilka lat odejdą już wszyscy, czas jest

bardzo istotny. Co wyjątkowo smutne,
COVID-19 jeszcze przyspiesza ten proces.
Musimy mieć pewność, że nawet wtedy, gdy
Ocalali nie będą już mogli sami opowiadać
swoich historii, świat nigdy nie zapomni. Moja
babcia, która zmarła dwa lata temu, straciła
całą swoją rodzinę w Auschwitz oraz innych
nazistowskich obozach zagłady. Tak samo
wyglądała sytuacja wielu izraelskich oraz
żydowskich rodzinach na całym świecie.
Jesteśmy bardzo dumni z tego, że możemy
wykorzystać naszą wiedzę i doświadczenie dla
wsparcia edukacji, międzykulturowego
zrozumienia, a także dla ostrzeżenia przez
konsekwencjami rasizmu oraz ślepej
nienawiści – podkreślił Kaniel.
 
Porozumienie o współpracy podpisali Dyrektor
Muzeum Auschwitz dr Piotr M. A. Cywiński,
Dyrektor Generalny Fundacji Wojciech
Soczewica, Dyrektor Finansowy Fundacji Elwir
Świętochowski oraz Prezes
i współzałożyciel AppsFlyer Oren Kaniel.
 



Dlaczego powinniśmy sprzeciwiać się
zniekształcaniu obrazu Holocaustu?
Zniekształcanie historii Holokaustu stanowi
zagrożenie dla upamiętnienia Holokaustu oraz
promowania świata wolnego od ludobójstwa.
 
Źródła pełne przekłamań odnośnie
Holokaustu oraz zniekształcające jego obraz
i wagę stanowią obrazę pamięci
i doświadczeń ofiar oraz osób ocalonych.
Zniekształcanie obrazu Holokaustu zaburza
naszą percepcję wydarzeń historycznych
i podsyca teorie spiskowe, niebezpieczne
formy nacjonalizmu, zaprzeczenie Holokaustu
oraz antysemityzm.
 
Wypełniając obietnicę o przestrzeganiu
założeń Deklaracji Sztokholmskiej, państwa
członkowskie IHRA aktywnie uczestniczą w
działaniach na rzecz rozwoju i wspierania
badań naukowych, działalności edukacyjnej
oraz upamiętnienia Holokaustu. W trakcie
wypełniania swojej misji Sojusz IHRA
dostrzega rosnące niebezpieczeństwo
wynikające z niewłaściwego traktowania
tematyki Holokaustu oraz jego dziedzictwa, co
stanowi zagrożenie dla pamięci historycznej
oraz koegzystencji społecznej, politycznej i
kulturowej.
 
 

W przeciągu ostatnich dziesięciu lat
przedstawianie zniekształconego obrazu
Holokaustu nasiliło się. Przejawia się ono na
wiele sposobów, które wywierają negatywny
wpływ na wysiłki podejmowane w celu
przeciwdziałania nienawiści oraz zagrażają
wypracowanemu przez lata zrównoważonemu
podejściu do istoty Holokaustu jako
przedmiotu wspólnej refleksji. Z tego powodu
tak ważne jest zwiększenie przez państwa
członkowskie IHRA wysiłków mających na celu
uświadamianie o tej sytuacji, a także
rozwijanie sposobów jej identyfikowania oraz
reagowania.
 
Decydenci oraz przedstawiciele organów
rządowych zrzeszeni w społeczności IHRA to
strategiczni partnerzy takich działań.
Zrozumienie, na czym polega zniekształcanie
historii Holokaustu we wszystkich jego
konkretnych, zawoalowanych czy subtelnych
przejawach to źródło informacji oraz wsparcie
w tworzeniu odpowiednich regulacji na wielu
płaszczyznach, od kultury
i edukacji po prawo. Jednak odpowiedzialność
nie leży wyłącznie po stronie rządów i
decydentów. Konieczne jest zaangażowanie ze
strony mediów tradycyjnych
 
 
 

IDENTYFIKOWANIE 
I PRZECIWSTAWIANIE SIĘ

ZNIEKSZTAŁCANIU HISTORII
HOLOKAUSTU

Dokument zatytułowany „Recognizing and Countering Holocaust Distortion:
Recommendations for Policy and Decision Makers” (Identyfikowanie i przeciwstawianie się

zniekształcaniu historii Holokaustu: Rekomendacje dla decydentów i osób odpowiedzialnych
za regulacje prawne), opublikowany w styczniu 2021 roku przez Sojusz IHRA we współpracy 

z UNESCO, stanowi ważny krok naprzód w tej jakże istotnej kwestii. 

REKOMENDACJE DLA DECYDENTÓW 
I OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA REGULACJE PRAWNE

IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance)

https://www.holocaustremembrance.com/sites/default/files/2021-01/Recognizing%20and%20Countering%20Holocaust%20Distortion%20Recommendations%20%E2%80%93%20IHRA.pdf
https://www.holocaustremembrance.com/sites/default/files/2021-01/Recognizing%20and%20Countering%20Holocaust%20Distortion%20Recommendations%20%E2%80%93%20IHRA.pdf


i społecznościowych, partnerów
społeczeństwa obywatelskiego, jak również
organów ścigania na poziomie lokalnym,
narodowym i międzynarodowym w
zwiększanie świadomości o tym fakcie oraz
wzmacnianie działań na rzecz
przeciwdziałania mu.
 
Przedstawione wytyczne i rekomendacje
odzwierciedlają misję Sojuszu IHRA, który
promuje edukację o Holokauście, jego
upamiętnienie oraz prowadzenie badań
naukowych. W tym celu państwa
członkowskie IHRA podejmują na
międzynarodową skalę działania walczące z
negacją Holokaustu oraz antysemityzmem.
 
Rekomendacje zaprezentowane przez IHRA
to pierwszy krok na drodze do
przeciwdziałania zniekształcaniu Holokaustu
oraz zwiększania świadomości w zakresie
tego zjawiska.
 

Identyfikowanie i przeciwstawianie się
zniekształcaniu obrazu Holokaustu –
treść:
 
1. Identyfikowanie i monitorowanie
zjawiska zniekształcania obrazu
Holokaustu.
 
2. Szkolenie w zakresie
przeciwdziałania zjawisku
zniekształcania obrazu Holokaustu.
 
3. Wzmacnianie Instytucji w
działaniach w kontekście Holokaustu:
Zabezpieczanie materiałów
historycznych.
 
4. Identyfikowanie zjawiska
i przeciwstawianie się mu w świecie
online. 

https://www.holocaustremembrance.com/sites/default/files/2021-01/Recognizing%20and%20Countering%20Holocaust%20Distortion%20Recommendations%20%E2%80%93%20IHRA.pdf


PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ NA
WARSZTATY NAUKOWE 

Warsztaty poświęcone będą Holokaustowi
oraz życiu codziennemu Żydów w trakcie
drugiej wojny światowej i tuż po wojnie w
krajach byłego Związku Sowieckiego. Wśród
poruszanych tematów mogą znaleźć się
między innymi: antysemityzm, ewakuacja
oraz życie Żydów w sowieckiej
rzeczywistości, tworzenie gett, kolaboracja,
ukrywanie się, ruch oporu, gender, przemoc,
dzieci i rodziny żydowskie podczas
Holokaustu, przetrwanie w obozach i gettach,
Żydzi w Armii Czerwonej, trauma, sztuka i
literatura.
 
Na miesiąc przed rozpoczęciem warsztatów
uczestnicy będą mieli za zadanie dostarczyć
artykuł (o długości maksymalnie 15 stron), z
którym zapoznają się wszyscy zapisani na
warsztaty. W ciągu dnia będą odbywać się
trzydziestominutowe prezentacje, po których
nastąpi czas na dyskusję (maksymalnie 30
minut), a uczestnicy będą także mieli
możliwość prowadzenia własnych badań w
bibliotece oraz archiwach Instytutu Yad
Vashem.
 
Do udziału w warsztatach zgłaszać mogą się
doktoranci oraz naukowcy posiadający tytuł
doktora (bądź ubiegający się o stopień
naukowy) zdobyty w ciągu ostatnich pięciu
lat. Zachęcamy do udziału naukowców
zaangażowanych we wszystkie pokrewne

dyscypliny akademickie, w tym w
antropologię, archeologię, historię sztuki,
geografię, studia filmowe, historię, studia
żydowskie, prawo, literaturę, kulturę
materialną, filozofię, nauki polityczne, religię,
socjologię i inne.
 
Organizatorzy wydarzenia planują
przeprowadzenie warsztatów na miejscu, w
Yad Vashem. Jednak jeśli przeprowadzenie
warsztatów w dniach 29 sierpnia – 2 września
będzie niemożliwe z powodu pandemii
koronawirusa, odbędą się one w całości
online lub w systemie hybrydowym.
Szczegóły dotyczące sposobu
przeprowadzenia warsztatów zostaną
przesłane uczestnikom z odpowiednim
wyprzedzeniem.
 
Wszelkie materiały zgłoszeniowe należy
nadsyłać do 23 kwietnia 2021 roku. Po tym
dniu niekompletne zgłoszenia nie będą brane
pod uwagę. Kandydaci zostaną
poinformowani o przyjęciu na warsztaty do 
23 maja 2021 roku.
 
 

Więcej informacji na temat
nadsyłania zgłoszeń 

 

Centrum Badań nad Holokaustem w Związku Sowieckim Moshe Mirilashviliego wchodzące 
w skład Międzynarodowego Instytut Badań Nad Holokaustem Yad Vashem oraz Centrum

Zaawansowanych Studiów nad Holokaustem Jacka, Josepha i Mortona Mandel
Amerykańskiego Muzeum Pamięci o Holokauście (USHMM) z przyjemnością ogłaszają

przyjmowanie zgłoszeń na warsztaty badawcze zatytułowane „Życie codzienne Żydów 
w Związku Sowieckim w czasach Holokaustu oraz jego wczesne skutki”. Warsztaty

zaplanowano na 29 sierpnia – 2 września 2021 w Yad Vashem w Jerozolimie. Zgłoszenia
należy składać do 23 kwietnia 2021.

„ŻYCIE CODZIENNE ŻYDÓW W ZWIĄZKU SOWIECKIM 
W CZASACH HOLOKAUSTU ORAZ JEGO WCZESNE SKUTKI”

https://www.yadvashem.org/research/about/mirilashvili-center/conferences/workshop-2021.html


Starszy mężczyzna i nastoletni chłopiec w szkole dla szewców. Getto w Kownie, Litwa 1943 r.
Archiwum Yad Vashem, sygn. 7003/131 
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