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Zachęcam wszystkich do współpracy z nami. Prosimy o informacje
i sygnały o wydarzeniach, projektach, publikacjach, wystawach,
konferencjach czy badaniach, o których powinni dowiedzieć się nasi
czytelnicy.
 
Nasz e-mail: memoria@auschwitz.org
 
Będziemy wdzięczni za promowanie miesięcznika w mediach
społecznościowych.
 
Paweł Sawicki, Redaktor Naczelny
 
Wszystkie wydania: memoria.auschwitz.org



WYSTAWA AUSCHWITZ. NIE TAK
DAWNO. NIE TAK DALEKO 

W KANSAS CITY 
Kansas City będzie drugim miejscem w Stanach Zjednoczonych, gdzie zaprezentowana zostanie
wystawa „Auschwitz. Nie tak dawno. Nie tak daleko.” przygotowana przez Muzeum Auschwitz i

hiszpańską firmę Musealia. Oficjalne otwarcie ekspozycji w Bank of America Gallery w Union
Station odbędzie się 14 czerwca, który w Polsce obchodzony jest jako Narodowy Dzień Pamięci

Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady.

– Wystawę otworzymy w dniu 81. rocznicy
pierwszego transportu Polaków do Auschwitz.
To bardzo ważne. Ekspozycja wcześniej
prezentowana w Madrycie i w Nowym Jorku
pokazuje najtrudniejszą stronę w księdze
historii ludzkości – powiedział dyrektor Muzeum
Auschwitz dr Piotr M. A. Cywiński.
 
– Oby owa księga nauczyła nas właściwego
rozumnego spojrzenia, naszej własnej
odpowiedzialności, rozumnego korzystania z
dzisiejszych nowych form reakcji, bowiem na
świecie nadal jest zbyt wiele antysemityzmu,
rasizmu, ksenofobii. To nie jest pytanie o
dzisiejszy świat. To jest pytanie o nas samych. O
naszą zdolność do reagowania. Zdolność
każdego z nas – podkreślił Piotr Cywiński.
 
– Union Station jest wizualnym symbolem i
ważną historyczną przestrzenią w Kansas City.
Wystawy, które gościmy, są niezwykle ważne
dla zachowania naszej historii i misji, a nasz głos
jest silny. Przedstawienie wystawy "Auschwitz.
Nie tak dawno. Nie tak daleko" naszej ogromnej
i zróżnicowanej społeczności jest jednym z
najwyższych zaszczytów, jakie możemy sobie
wyobrazić – powiedział George Guastello,
Prezes i Dyrektor Generalny Union Station.
 
– Setki tysięcy amerykańskich wojskowych
przewinęło się przez Union Station w drodze na
dwie wojny światowe. Po wojnach budynek był
świadkiem niezliczonych powrotów i spotkań.
Po II wojnie światowej pomogliśmy powitać
ocalałych z Holokaustu w ich nowych domach,
właśnie tutaj, na Środkowym Zachodzie. Nasza
historia jest pełna pokory i honoru – dodał.
– W miarę zbliżania się dnia otwarcia wystawy

jesteśmy coraz bardziej zadowoleni z
zainteresowania, jakie już wyrazili nasi
sympatycy i ci, którzy kupili już bilety. Po pięciu
latach pracy ze wspaniałymi producentami i
partnerami, po to, by pokazać tę wystawę w
Kansas City, jesteśmy na dobrej drodze do
osiągnięcia rekordowej frekwencji, dzięki czemu
to niezwykle ważne przesłanie Auschwitz będzie
mogło trafić do ludzi z całych Stanów
Zjednoczonych i wszystkich pokoleń – podkreślił
George Guastello.
 
– Auschwitz nie zaczął się od komór gazowych.
Nienawiść nie pojawia się z dnia na dzień, tylko
narasta wśród ludzi powoli. Dzieje się tak
poprzez słowa i myśli, poprzez drobne
codzienne czyny słów i umacnianie uprzedzeń.
Kiedy formowaliśmy wizję wystawy, chcieliśmy,
aby pomogła ona w zrozumieniu tego, jak mogło
dojść do powstania takiego miejsca, a także byłą
ostrzeżeniem, do czego może nas doprowadzić
nienawiść. Dlatego tak ważne jest, by pamiętać o
drodze, która prowadziła do Auschwitz i o
konsekwencjach, jakie ze sobą niosła –
powiedział dyrektor Musealia Luis Ferreiro.
 
Ekspozycja przedstawia kolejne etapy rozwoju
nazistowskiej ideologii i opisuje transformację
Oświęcimia, zwykłego polskiego miasta, w
którym nazistowskie Niemcy w czasie okupacji
stworzyli największy obóz koncentracyjny i
ośrodek zagłady, w którym zamordowano ok.
miliona Żydów oraz dziesiątki tysięcy
przedstawicieli innych narodowości. Wśród ofiar
Auschwitz znajdowali się Polacy, Romowie i
Sinti, sowieccy jeńcy wojenni, a także inne grupy
prześladowane przez nazistowską ideologię, jak:
osoby niepełnosprawne, aspołeczne,
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aspołeczne, Świadkowie Jehowy czy
homoseksualiści. Ponadto na wystawie
zobaczyć można przedmioty ukazujące świat
sprawców – esesmanów,  którzy stworzyli i
zarządzali tym największym niemieckim
nazistowskim obozem koncentracyjnym i
zagłady.
 
Publiczność na prawie 2 tysiącach metrów
kwadratowych będzie mogła zobaczyć kilkaset
przedmiotów pochodzących z Muzeum
Auschwitz. To m.in. osobiste rzeczy należące
do ofiar, jak walizki, okulary czy buty.
Pokazane zostaną także betonowe słupy
stanowiące część ogrodzenia obozu
Auschwitz; fragmenty oryginalnego baraku dla
więźniów obozu Auschwitz III-Monowitz;

biurko oraz inne przedmioty należące do
pierwszego i najdłużej sprawującego swoją
funkcję komendanta obozu Auschwitz Rudolfa
Hössa; maska gazowa wykorzystywana przez
SS; litografia przedstawiająca twarz więźnia
autorstwa Pabla Picassa.
 
Przed budynkiem Union Station stanie także
oryginalny wagon towarowy niemieckiej
produkcji Model 2 wykorzystywany przy
deportowaniu Żydów do gett i obozów zagłady
na terenie okupowanej Polski.
 
– To unikalne fragmenty historii, które zostały
pieczołowicie zachowane dla przyszłych
 
 



pokoleń i które po raz pierwszy zostaną
pokazane na Środkowym Zachodzie.
Prezentacja w Union Station będzie ostatnią
szansą na zobaczenie wystawy w USA przed jej
powrotem do Europy – powiedział Luis
Ferreiro.
 
Wystawa "Auschwitz. Nie tak dawno. Nie tak
daleko." powstała we współpracy Musealia
oraz Państwowego Muzeum Auschwitz-
Birkenau. Kuratorami tej wyjątkowej
ekspozycji są międzynarodowej klasy eksperci:
dr Robert Jan van Pelta, Dr. Michael
Berenbaum i Paul Salmons, którzy ściśle
współpracowali historykami i kuratorami z
Centrum Badań Muzeum Auschwitz z dr.
Piotrem Setkiewiczem na czele.

Ekspozycja otrzymała Grand Prix Nagrody
Dziedzictwa Europejskiego / Nagrody Europa
Nostra 2020. To najbardziej prestiżowe
europejskie wyróżnienie w zakresie
dziedzictwa. Projekt zajął także drugie miejsce
w Public Choice Award.
 
 

Bilety na wystawę 
 
 

https://tickets.unionstation.org/events/13531be3-0cb3-f4e1-5efb-3ca881b829b6?tg=553581e8-5b40-227c-cb61-12068436dbac
http://auschwitz.org/muzeum/aktualnosci/nagroda-dziedzictwa-europejskiego-nagroda-europa-nostra-dla-wystawy-auschwitz-nie-tak-dawno-nie-tak-daleko,2131.html


SIDUR PRZECHODNIÓW W
GORLICACH

Nazywany „Sidurem Przechodniów” nowy
pomnik znajduje się przed wejściem na
cmentarz żydowski i stanowi centralny stały
element szerzej zakrojonego projektu
wdrażanego w Gorlicach ku pamięci
dziedzictwa i historii Żydów, na który składa się
także kino plenerowe, wydarzenia online oraz
uliczne dzieła sztuki, w tym murale pojawiające
się pod wpływem deszczu.
 
W projekt zatytułowany „Przeszłość/
Przyszłość – Żydowska Historia Ocalona” i
opiewający na 360  000 złotych zaangażowały
się władze miasta we współpracy z
nowojorskim United Gorlice Society. Otrzymał
on dotację polskiego Ministerstwa Spraw
Zagranicznych w wysokości 105  000 złotych.
 
Nowy pomnik nie ma dachu, a jego górne belki
tworzą Gwiazdę Dawida, która widziana z góry
daje imponujący efekt wizualny.
 
Na ścianach pomnika znajdują się macewy
odnalezione w podłodze dawnego
chasydzkiego bet midraszu. Były one przez lata
przechowywane na cmentarzu żydowskim.
 
Wiele pomników Holokaustu wykorzystuje
w swojej strukturze ocalone macewy i ich
fragment. Jednak pomnik w Gorlicah zawiera
jeszcze nietypowe rozwiązanie, ponieważ wiele
z wykorzystanych macew ma tłumaczenia na
język polski hebrajskich epitafiów. W ten
sposób zwiedzający wchodzą w interakcję
z konstrukcją i uzyskują nową wiedzę na temat

społeczności żydowskiej, która przed Zagładą
stanowiła niemal połowę populacji miasta.
 
Od końca XIX wieku bet midrasz był
dewastowany przez nazistów, a następnie po
drugiej wojnie światowej został przejęty przez
władze lokalne i przekształcony w remizę
strażacką; później opuszczony budynek popadł
w ruinę.
 
Władze miasta podają, że macewy oraz ich
fragment zostały odkryte w trakcie prac
ziemnych prowadzonych w 2015 roku przed
zburzeniem budynku; według Wirtualnego
Sztetla niektóre z nich odkryto już w roku 2011.
Macewy przechowywano na cmentarzu
żydowskim.
  
Sam cmentarz pochodzi z około 1800 roku
i jest wpisany na listę zabytków. Został
zdewastowany podczas drugiej wojny
światowej, kiedy to usunięte macewy
wykorzystano jako płyty chodnikowe oraz
materiał budowlany. Na cmentarzu, którego
teren jest obecnie ogrodzony i utrzymywany
w porządku, przetrwało około 500 macew.  W
latach 2015-2016 wzniesiono na nim nowy ohel
rabinów z dynastii Halberstam. Budynek
Wielkiej Synagogi z końca XIX wieku, w czasie II
wojny został zdewastowany. Następnie
wykorzystywany był jako magazyn, a od
późnych lat sześćdziesiątych mieściła się w nim
piekarnia. Na zewnętrznej ścianie synagogi
widnieje tablica pamiątkowa.
 

Wyróżniający się z otoczenia nowy pomnik ofiar Holokaustu został wzniesiony w Gorlicach 
w Polsce. Jest to rodzaj pawilonu w kształcie Gwiazdy Dawida, w ramach którego umieszczono

liczne macewy oraz ich fragmenty odkryte na terenie dawnego chasydzkiego bet midraszu
miejskiego, zrównanego z ziemią w 2016 roku. Pomnik zawiera także tłumaczenia epitafiów.

Jewish Heritage Europe

Wszystkie zdjęcia dzięki uprzejmości Urzędu Miejskiego w Gorlicach



Wszystkie zdjęcia dzięki uprzejmości Urzędu Miejskiego w Gorlicach



BRUCHSTU CKE 45 WYSTAWA
ONLINE W FORMACIE 360°  

Z okazji rocznicy przygotowano także
wystawę 45 POZOSTAŁOS'CI z 1945 roku – 45
przedmioto'w pozostawionych lub starannie
przechowywanych.
 
Co mają ze sobą wspólnego fragment mapy,
odłamek bomby, uniform więźnia oraz
ponownie wykorzystane drzwi wewnętrzne?
Wszystkie te rzeczy to POZOSTAŁOŚCI z roku
1945. Zostały one pozostawione bądź były
starannie przechowywane, a wszystkie
opowiadają własne historie. Pięć miejsc
pamięci stworzyło w oparciu o te artefakty
wystawę „POZOSTAŁOŚCI z roku 45”
ukazującą rok przemocy, falę wyzwolenia
oraz podziałów w Brandenburgii.
 
Rok 1945 to w Europie czas przejścia od
wojny do pokoju. Jest to etap podejmowania
ostatecznych decyzji, które zaczęły się
formować już wcześniej, rozciągnęły na wiele
kolejnych lat, a ich skutki odczuwamy po dziś
dzień.
 
W pierwotnym zamyśle wystawa miała zostać
zaprezentowana z okazji 75. rocznicy
wyzwolenia, było to jednak niemożliwe
z powodu pandemii. Dzięki funduszom
z federalnego programu „Neustart Kultur”
Komisarza ds. Kultury i Mediów w tym roku
stało się możliwe otwarcie wystawy online.
 
Dzięki internetowej wersji wystawy
w formacie 360°, Fundacja Brandenburskie
Miejsca Pamięci przedstawia w wielu
wymiarach wydarzenia tego ważnego roku.
Dzięki 45 POZOSTAŁOŚCIOM historia staje się

niemal dosłownie namacalna: konkretne
przedmioty i historie przedstawiają
zwiedzającym różnorakie, często zbieżne, ale
czasami wręcz sprzeczne ludzkie
doświadczenia.
 
Wystawa koncentruje się głównie na
przedstawieniu losów osób przebywających w
obozach koncentracyjnych oraz więzieniach
na terenie Brandenburgii w 1945 roku oraz na
życiu tych, którzy doświadczyli prześladowań
ze strony reżimu narodowosocjalistycznego.
Ich historie są nierozerwalnie powiązane z
wydarzeniami, jakie w tym samym czasie
miały miejsce
w regionie.
 
W wersji analogowej wystawa wszystkich 45
POZOSTAŁOŚCI zostanie udostępniona
w Domu Historii Brandenbursko-Pruskiej 7
maja 2021. Docelowo wszystkie pięć miejsc
pamięci zorganizuje mniejsze wystawy
złożone z dziewięciu POZOSTAŁOŚCI, które
powrócą na macierzyste tereny.
 
Program edukacyjny towarzyszący wystawie
adresowany jest głównie do społeczności
lokalnych i, opuszczając miasta, dociera do
rejonów wiejskich.
 
Więcej informacji na temat analogowej wersji
wystawy oraz towarzyszącemu mu programu
edukacyjnego można znaleźć tutaj.
 
 
 

Fundacja Brandemburskie Miejsca Pamięci przygotowała w tym roku cyfrowe obchody 76.
rocznicy wyzwolenia w Miejscach Pamie ci Sachsenhausen, Belower Wald, Ravensbru ck i

Brandenburg-Go rden. Wszystkie wydarzenia dostępne są na stronie www.
rememberliberation.stiftung-bg.de. 

Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten
 

http://rememberliberation.stiftung-bg.de
http://www.rememberliberation.stiftung-bg.de
https://bruchstuecke45.de/en/




EHRI POSZUKUJE MIKRO-ARCHIWÓW

Źródła dostarczające informacji o Holokauście
są różnorodne i rozsiane po całym świecie.
Wszystkie razem – niezależnie od swojego
zakresu czy dostępności – są niezbędne do
stworzenia bardziej kompletnego obrazu
tamtych wydarzeń. Nieważne, czy przykładowy
pamiętnik znajduje się w pudle na strychu
należącym do niewielkiej organizacji, czy w
przestronnym archiwum znanej instytucji,
ponieważ wszystkie rodzaje artefaktów i
dokumentów naświetlają nie tylko obraz
Holokaustu jako całości, lecz także ukazują
pojedyncze wydarzenia i osobiste historie.
 
Od momentu swojego powstania w 2010 roku,
Europejska Infrastruktura Badań nad Zagładą
(EHRI) promuje oraz organizuje badania
naukowe w zakresie Holokaustu w oparciu o
międzynarodowe porozumienie. EHRI skupia
się na integrowaniu archiwalnych opisów
pozyskanych od instytucji rozsianych po całej
Europie, Izraelu oraz Stanach Zjednoczonych.
Owocem tej działalności stał się Portal EHRI,
dzięki któremu na dzień dzisiejszy możliwy jest
dostęp do 325 474 opisów archiwalnych
pochodzących z 761 instytucji. Od zawsze
zdawaliśmy sobie sprawę z faktu, iż do
tworzenia kolekcji materialnego dziedzictwa
Holokaustu niezbędne jest włączenie
materiałów zawartych w mniejszych zbiorach.
Dlatego też EHRI nieustannie rozszerza zakres
swojej działalności. Począwszy od bieżącego
roku skupimy się w szczególności na
promowaniu możliwości współpracy z
organizacjami prowadzącymi mikro-archiwa
oraz na włączaniu ich zbiorów w infrastrukturę
badawczą. Kolejnym celem będą nowe projekty
związane z mikro-archiwami oraz zaproszenie
do kontaktu z nami.
 
Mikro-archiwa EHRI
Zainteresowanie nieujawnionymi zbiorami

archiwalnymi znajdującymi się poza większymi
instytucjami w ostatnich latach regularnie rosło.
Badaczy interesuje pozyskiwanie informacji z
pierwszej ręki, które ukazałyby wydarzenia
historyczne z nowej perspektywy. Ponadto
osoby zaangażowane w oddolne działania
mniejszych organizacji bądź w inicjatywy
prywatne mają możliwość uzupełnienia,
dopracowania oraz przedstawienia krytycznej
oceny konkretnych narracji historycznych.
Dlatego też EHRI stawia na zjednoczenie
wysiłków oraz ścisłą współpracę z mikro-
archiwami.
 
W rozumieniu naszego projektu mikro-
archiwum to:
• stowarzyszenie, miejsce pamięci,
inicjatywa oddolna, bardzo mała instytucja
zbierająca materiały archiwalne, badacz,
krewny bądź rodzina;
• inicjatywa prywatna, która nie jest
zarządzana przez władze lokalne czy państwo,
ale przez kuratorów, którzy nie wykonują swojej
działalności w sposób profesjonalny, np.
zaangażowani badacze bądź osoby spoza
powiązanej społeczności (niebędące
pracownikami archiwów, bibliotekarzami,
kuratorami itp.);
• instytucja, która nie otrzymuje znacznego
wsparcia ze środków publicznych.
Zbiory przechowywane w mikro-archiwach
muszą oczywiście odpowiadać swoją tematyką
zakresowi działalności EHRI. Mogą to być na
przykład:
• listy, kartki, dokumenty, wywiady, zdjęcia,
filmy bądź korespondencja odnoszące się do
Holokaustu;
• zbiory utworzone podczas Holokaustu i/lub
po wyzwoleniu, także w ostatnich latach;
• zbiory, które nie zostały do tej pory
włączone do obszerniejszych archiwów.
 

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie współtworzenia sieci Europejskiej Infrastruktury
Badań nad Zagładą (EHRI) poprzez udostępnianie prywatnych mikro-archiwów na naszym

portalu. Razem możemy opracować i zastosować strategie, dzięki którym Wasze zbiory
zostaną zabezpieczone dla przyszłych pokoleń, a także udostępnione badaczom oraz

szerokiej społeczności. 

European Holocaust Research Infrastructure



Archiwalne mikro-zbiory, które stały się częścią
innych archiwów bądź instytucji pamięci, bądź
przyczyniły się do utworzenia tego typu
instytucji, w naszym rozumieniu nie są mikro-
archiwami.
 
Zachęcamy do kontaktu wszystkich, którzy
posiadają informacje na temat mikro-archiwów
zgodnych z wyżej przedstawioną
charakterystyką. Wspólnie przeanalizujmy
możliwości dalszej współpracy.
 
W jaki sposób EHRI wspiera mikro-archiwa?
Wielu instytucjom będącym w posiadaniu
zbiorów związanych z Holokaustem przyświeca
podobny cel: zachowanie dziedzictwa
materialnego związanego z tą czarną kartą
historii jako świadectwa dla obecnych i
przyszłych pokoleń, dla upamiętnienia ofiar
oraz ostrzeżenia o okrucieństwach, jakie

człowiek jest w stanie popełnić. W ramach tych
globalnych starań EHRI stawia sobie za cel
dostarczanie wsparcia archiwom w całej
Europie oraz na świecie przy udostępnianiu
tych ważnych materiałów. EHRI udostępnia
platformę cyfrową z opcją łatwego
przeszukiwania, która umożliwia
bezproblemowy dostęp do zbiorów
archiwalnych rozsianych po różnych
lokalizacjach. Naszym celem jest propagowanie
informacji o tych ważnych materiałach
archiwalnych wśród społeczności naukowej
oraz obywateli, jak również uzupełnianie
zbiorów o nowe dane, tworząc w ten sposób
powiązania między uzyskanymi dokumentami
oraz wzbogacanie przedstawianych przez nie
historii.
 
Ostatnie dziesięć lat pokazało nam, że
poszczególne instytucje prezentują bardzo

Photo by  JF Martin  on  Unsplash
 



Ostatnie dziesięć lat pokazało nam, że
poszczególne instytucje prezentują bardzo
zróżnicowany poziom w zakresie zarządzania
materiałami oraz kwestii technicznych,
dlatego też ścisła współpraca oraz uczenie się
od siebie nawzajem stanowią podstawy
działalności EHRI. Z przyjemnością
zastosujemy naszą wiedzę z zakresu cyfrowej
integracji zbiorów w Waszych mikro-
archiwach, a dzięki zintegrowaniu
posiadanych materiałów z naszym portalem
staniecie się częścią sieci EHRI. Razem
możemy opracować i zastosować strategie,
dzięki którym Wasze zbiory zostaną

zabezpieczone dla przyszłych pokoleń, a także
udostępnione badaczom oraz szerokiej
społeczności.
 
Zapraszamy do kontaktu!
Jeśli jesteś w posiadaniu mikro-zbiorów z
zakresu tematyki Holokaustu zgodnych z
wyżej przedstawioną charakterystyką bądź
znasz kogoś, kto takie zbiory posiada,
skontaktuj się z nami. Wspólnie
przeanalizujmy możliwości dalszej
współpracy.
 



Prosimy o wiadomość na adres micro-
archives@ehri-project.eu zawierającą:
• krótki opis działalności, w którą jesteś
zaangażowany/a, bądź o której istnieniu
wiesz;
• informacje odnośnie historii danej
kolekcji, jej profilu, zakresu tematycznego
(wydarzenie historyczne, biografia rodzinna,
wierzenia danej społeczności itp.) oraz jej
rozmiar (rodzaje i ilość dokumentów);
• jeśli dotyczy: opis struktury archiwalnej

i/lub technicznej, np. standard opisu
archiwalnego IASD(G) lub EAD;
• Twoje dane kontaktowe.
 
Prosimy o informację, jak najlepiej się z Tobą
skontaktować (e-mail, telefon, list
tradycyjny). Wkrótce odpowiemy na Twoją
wiadomość.
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MIĘDZYNARODOWA KAMPANIA
#PROTECTTHEFACTS

ProtectTheFacts to międzynarodowa inicjatywa
Komisji Europejskiej, Międzynarodowego
Sojuszu na rzecz Pamięci o Holokauście (IHRA),
ONZ i UNESCO. Organizacje te zjednoczyły siły
w celu zwiększania świadomości na temat
zniekształcania obrazu Holokaustu zarówno
w zakresie rozpoznawania tego zjawiska,
jak i przeciwdziałania mu.
 
Według najprostszej definicji zniekształcanie
obrazu Holokaustu to retoryka, materiały pisane,
bądź inne nośniki informacji, w których znane
informacje historyczne na temat Holokaustu są
usprawiedliwiane, umniejszane bądź
niewłaściwie interpretowane. Zniekształcanie
obrazu Holokaustu toruje drogę dla
zaprzeczania temu zjawisku, antysemityzmu,
teorii spiskowych oraz niebezpiecznych
przejawów nacjonalizmu.
 
Zniekształcanie obrazu Holokaustu prowadzi do
ignorowania fundamentalnych wartości
demokratycznych. Blokuje dążenie do

formowania się pluralistycznych i otwartych
społeczności.
 
Brak reakcji na przejawy zniekształcania obrazu
Holokaustu pozwala antysemityzmowi
przeniknąć do głównego nurtu. Historia nauczyła
nas, co może się stać, gdy przyjmiemy
antysemityzm za normę. Zniekształcanie obrazu
Holokaustu widoczne jest we wszystkich sferach
życia społecznego, od mediów po politykę i w
każdej opcji politycznej. Przeciwdziałanie temu
zjawisku wymaga zjednoczenia się nas
wszystkich.
 
Celem kampanii #ProtectTheFacts jest
zwiększanie świadomości w zakresie tego, jak
istotne jest występowanie przeciwko
zniekształcaniu obrazu Holokaustu oraz
promowanie rekomendacji i strategii wśród
decydentów, instytucji zaangażowanych w
tematykę Holokaustu, w społeczeństwie
obywatelskim i wśród szeroko pojętej
społeczności ludzkiej. 

75 lat po zakończeniu drugiej wojny światowej pamięć o Holokauście jest zagrożona.
Zniekształcanie obrazu Holokaustu staje się coraz powszechniejsze, wywierając wpływ na

obraz prawdy historycznej. Sytuacji tej sprzyja powszechny brak świadomości występujący
bez względu na granice państw czy język. Do zapobiegania temu zjawisku niezbędna jest

międzynarodowa współpraca. 

IHRA

http://www.youtube.com/watch?v=GrYJJnpmpXU
https://www.againstholocaustdistortion.org


Kampania #ProtectTheFacts została oficjalnie
inaugurowana na początku 2021 roku. W jej
ramach stworzono stronę internetową
zawierającą szczegóły działalności, dokładny
opis zjawiska zniekształcania obrazu Holokaustu,
a także bibliotekę materiałów do publikacji
poprzez media społecznościowe.
#ProtectTheFacts (chroń fakty). Każdy może

zaangażować się w poszerzanie świadomości o
tym istotnym problemie i zachęcić innych do
działania.
 
Zniekształcanie obrazu Holokaustu ma miejsce
bez względu na granice państw czy język. Do
zapobiegania temu zjawisku niezbędna jest
międzynarodowa współpraca.

https://www.againstholocaustdistortion.org


JEDEN DO SZEŚCIU MILIONÓW

Debra Barnes, autorka powieści inspirowanej
historią jej rodziny pod tytułem The Young
Survivors (Młodzi Ocaleni) nie mogła uwierzyć,
gdy dowiedziała się, że jej przyjaciółka Karen
otrzymała żółtą świecę ku pamięci jej zmarłej
ciotki Annette Szklarz.
 
Paulette, matka Debry, cudem przeżyła
Holokaust. Gdy przyszło po nią gestapo,
dziewczynka miała odrę. Później zakonnice
ukryły ją w klasztorze. Jej siostra bliźniaczka
Annette – oficjalnie nosząca imię Danielle –
została niestety deportowana z sierocińca
 Louveciennes w Paryżu do Auschwitz w lipcu
1944 roku w ostatnim konwoju, który wyjechał
z Francji.
 
Gdy Karen Markham, przyjaciółka Debry od
czternastu lat, pewnego wieczoru
opublikowała zdjęcie żółtych świec na
Facebooku, zszokowana Debra zdała sobie
sprawę, że jedna z nich upamiętniała jej
zmarłą ciotkę.
 
– To nieprawdopodobne, taka szansa to jeden
do sześciu milionów. Jestem głęboko
poruszona – powiedziała Debra, która wraz
z Karen pracuje dla Związku Żydowskich
Uchodźców AJR.
 

– Ludzie mówili mi, że to znak, że w ten sposób
ofiary dziękują za pamięć o nich. Opisałam
historię mojej rodziny w książce, a teraz
pojawił się ten znak. Tak naprawdę to też
trochę przerażające.
 
Karen, autorka postu w mediach
społecznościowych, nie była świadoma zbiegu
okoliczności dopóki nie porozmawiała z Debrą.
 
– Poczułam dreszcze na plecach i radość z tego,
że mogłam zapalić dla niej tę świecę –  
powiedziała Karen.  – Prawdopodobieństwo
takiego wydarzenia jest tak nikłe, że jest to dla
mnie tym większy zaszczyt.
 
 
 
 

Pisarka opisuje, jakiego szoku doznała, gdy odkryła, że jej przyjaciółka otrzymała żółtą
świecę Jom ha-Szoa zawierającą imię i nazwisko jej ciotki – prawdopodobieństwo takiej

sytuacji to jeden do sześciu milionów. 

Jewish News, UK

Debra Barnes odkryła, że do jej przyjaciółki trafiła świeca Jom ha-Szoa
upamiętniającą jej ciotkę zabitą przez nazistów. 

Bliźniaczki Paulette i Annette,
najmłodsze z piątki dzieci rodziny
Szklarz, urodziły się w 1938 roku we
francuskim mieście Metz położonym
przy granicy z Niemcami. Paulette, po
tym jak cudem uniknęła śmierci
w komorze gazowej, w wieku ośmiu lat
dostała się do Anglii, gdzie mieszkała
jej ciotka ze strony matki. Paulette
zmarła w swoje urodziny 9 kwietnia
2010 roku w wieku 72 lat.





#ITSTARTEDWITHWORDS
(ZACZĘŁO SIĘ OD SŁÓW)

Zanim wprowadzono w życie lokalne ustawy
antyżydowskie, zanim rozpoczęło się
niszczenie żydowskich sklepików i synagog
i zanim zamknięto Żydów w gettach, wagonach
bydlęcych i obozach, to słowa podsycały ogień
nienawiści. #ItStartedWithWords to
internetowa kampania edukacyjna poświęcona
Holokaustowi, w ramach której co tydzień
publikowane są nagrania video Ocalonych
z całego świata opowiadających o tych
momentach, które doprowadziły do
Holokaustu – okresu w dziejach, w którym, co
trudno było im sobie wyobrazić, ich długoletni
sąsiedzi, nauczyciele, koledzy ze szkolnej ławki
i z pracy obrócili się przeciwko nim,
przechodząc od słów do aktów przemocy.
 
 - Holokaust zaczął się od słów – powiedział
Gideon Taylor, Przewodniczący organizacji The
Claims Conference.  – Słowa nienawiści
wykrzykiwano w parkach, obrzucano nimi na
ulicach i w klasach szkolnych. Słowa te
alienowały, obrażały i szokowały, ale, co
gorsze, to one stały się zarzewiem okropnej
masakry sześciu milionów Żydów.
 
Kampania #ItStartedWithWords pokazuje,
dzięki bezpośrednim świadectwom Ocalonych,
że Holocaust nie wziął się znikąd. Naprawdę
wszystko zaczęło się od słów.
 
Idąc w ślady udanej kampanii #NoDenyingIt,
inicjatywa #ItStartedWithWords stanowi część
szerszego projektu mającego na celu
zwiększanie świadomości w zakresie edukacji
o Holokauście. Dokładniej mówiąc, w ramach
kampanii zostaną wykorzystane świadectwa
Ocalonych, które posłużą do przedstawienia
kontekstu narodzin Holokaustu, podstaw
antysemityzmu, który został wykorzystany
przez Hitlera i nazistów do pozyskania
popleczników w całej Europie zanim jeszcze

doszło do jakichkolwiek działań wojennych.
Kampania ma na celu ukazanie, jak mowa
nienawiści może przerodzić się w czyny oraz
jak niewyobrażalne skutki mogą one przynieść.
 
Greg Schneider, Wiceprzewodniczący
organizacji the Claims Conference powiedział: -
To nie jest tak, że budzisz się pewnego ranka
i decydujesz na udział w masowej zbrodni.
Mowa nienawiści, propaganda, antysemityzm
i rasizm były podstawami, których finalnym
skutkiem stało się ludobójstwo. Szokujące
wyniki badania przeprowadzonego w 2020
roku i zatytułowanego U.S. Millennial
Holocaust Knowledge and Awareness Survey
(Badanie wiedzy i świadomości o Holokauście
wśród amerykańskich milenialsów) pokazują,
że 63 procent przedstawicieli milenialsów
i pokolenia Z nie wiedziało, że 6 milionów
Żydów zostało zamordowanych podczas
Holokaustu, co pokazuje, jak ważna jest nie
tylko edukacja w zakresie historii Holokaustu,
lecz również przedstawienie kontekstu,
w jakim zrodził się ten tragiczny rozdział
historii.
 
Kilku znanych Ocalonych z Holokaustu z całego
świata nagrało materiały video do
wykorzystania w ramach kampanii.
 
Ocalony z Holokaustu Abe Foxman, urodzony w
Polsce w 1940 roku, obecnie mieszka w USA. W
nagraniu opublikowanym w ramach kampanii
dzieli się swoimi przemyśleniami na temat
źródeł Holokaustu:  - Krematoria, komory
gazowe w Auschwitz nie zaczęły się od
poukładania cegieł, ale od słów… strasznych
słów, słów nienawistnych, antysemickich, od
uprzedzeń. Pozwolono, by przerodziły się w
przemoc, bo tu z kolei słów zabrakło.
 
Ocalony z Holokaustu i Przewodniczący Rady

Międzynarodowa organizacja działająca na rzecz zapewnienia odszkodowań, restytucji
mienia oraz pomocy ocalałym z Holocaustu i spadkobiercom ofiar The Conference on Jewish

Material Claims Against Germany (Claims Conference) zorganizowała nową kampanię
internetową, na której czele stanęli Ocaleni z Holokaustu. 

Paweł Sawicki



https://itstartedwithwords.org


Ocalony z Holokaustu i Przewodniczący Rady Yad
Vashem Yisrael Meir Lau, urodzony w Polsce w 1937
roku, obecnie mieszka w Izraelu. Przed wojną w jego
rodzinnym Piotrkowie Trybunalskim mieszkało ponad
10 000 Żydów. Większość z nich przetransportowano
w 1942 roku do Treblinki i zabito.  – Wydawało im się,
że będą w stanie wyeliminować ludzi przy pomocy
słów – Yisrael Meir Lau mówi w swoim nagraniu – A
potem faktycznie tak się stało.
             
Ocalona z Holokaustu Charlotte Knobloch urodziła się
w 1932 roku w Monachium w Niemczech, gdzie
mieszka po dziś dzień. W nagraniu dzieli się swoim
pierwszym wspomnieniem sytuacji, gdy z powodu
bycia Żydówką została potraktowana w inny
sposób.  – Zaczęło się od słów. To one pojawiły się
przed zatrważającymi czynami, morderstwami,
zbrodniami… - mówi Charlotte Knobloch. – Miałam
cztery lata, kiedy poszłam na podwórko po drugiej
stronie ulicy, żeby pobawić się z dziećmi sąsiadów.
Robiłam to niemal codziennie. Ale wtedy nagle
zamknięto bramę. Moi koledzy patrzyli na mnie w
milczeniu,
a zanim zorientowałam się, o co chodzi, przyszła żona
dozorcy i zaczęła na mnie krzyczeć: „Żydowskie
dzieci nie mogą się bawić z naszym!”. Miałam cztery
lata. Nie wiedziałam nawet, kto to Żydzi.
 
#ItStartedWithWords pokazuje, jak mowa nienawiści
i antysemityzmu doprowadziła do eksterminacji
niemalże całego narodu. W celu udostępnienia
materiałów edukacyjnych pozyskanych od muzeów
i instytucji partnerskich, jak również nagrań video
Ocalonych przedstawionych w ramach kampanii,
organizacja the Claims Conference stworzyła także
stronę internetową ItStartedWithWords.org,
stanowiącą źródło materiałów dla edukatorów
z całego świata.
 
W kampanii bierze udział prawie 50 muzeów
i instytucji z całego świata, w tym: Organizacja
Narodów Zjednoczonych (ONZ), amerykańskie
muzeum Holokaustu the United States Holocaust
Memorial Museum (USHMM); Yad Vashem;
Międzynarodowy Sojusz na Rzecz Pamięci
o Holokauście IHRA; Fondation Pour La Memoire De
La Shoah; Dom Anne Frank w Holandii; UNESCO;
Pomnik Pomordowanych Żydów Europy w Berlinie;
Centrum Anne Frank w Argentynie; Muzeum
Holocaustu w Montrealu, brytyjski Holocaust
Educational Trust; Komisja ds. Holokaustu w Gruzji;
muzeum i centrum edukacji o Holokauście Illinois
Holocaust Museum & Education Center; the Museum
of Jewish Heritage; Muzeum Żydów Polskich POLIN
w Warszawie i wiele innych.

https://itstartedwithwords.org
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