
W moim miejscu.  

Do Mińska Mazowieckiego przybyli w XVII wieku. Podobno pierwsi przybysze handlowali 

gorzałką. Przez lata żyli obok Polaków, chyba nigdy razem. Żydzi. W 1936 roku po pogromie 

wielu z nich ze strachu, osamotnienia i niepewności wyjechało, gdy jeden incydent wywołał 

lawinę nienawiści. Przed II wojną światową nadal jednak stanowili około 30% mińskiej 

społeczności. Przyszedł jednak rok 1941. Lokalnych Żydów i tych z okolicznych miejscowości 

spędzono do getta. Rok później 21 sierpnia zamordowano ponad 1300 Żydów, na placu, pod 

wieżami kościoła. 5000 tysięcy wyruszyło w ostatnią drogę do Treblinki. Po wojnie 100 

ocalałych Żydów nie miało dokąd wrócić. Ostał się tylko szklarz Tajblum i Roma. Co dalej? 

Nic. Byli i nie ma. Nikt nie pyta, nie mówi, nie wspomina. Jako dziecko z kolegami chodziłam 

na cmentarz żydowski. Graliśmy tam w kapsle i jedliśmy mirabelki spadające na macewy.  Nikt 

nie zaprotestował, że było w tym coś niewłaściwego. Wszystko tak jakoś trwało. W 2009 roku  

zadzwonił kolega. Na pytanie, czy chcielibyśmy w szkole, w której wtedy pracowałam, gościć 

młodzież z Izraela, odpowiedziałam: „Pewnie”. Miałam całe wakacje na przygotowanie 

programu jednodniowej wizyty. Wstyd byłoby mówić o mirabelkach. Przeczytałam wszystkie 

dostępne materiały o mińskich Żydach. Pamiętam pierwsze emocje - niedowierzanie, wstyd za 

brak znajomości lokalnej historii i powracające pytanie, jak to było możliwe?. Tamto 

doświadczenie to był bilet w jedną stronę. Punkt zwrotny w moim życiu. Moje miejsce. Moi 

Żydzi. Moja odpowiedzialność. Weszłam do grupy lokalnych liderek i liderów dialogu polsko-

żydowskiego. Forum Dialogu przyświeca przekonanie, że poznanie historii wiąże się  

z odpowiedzialnością za nią. Ja poznałam.  

Moja odpowiedzialność.  

Pierwsze działania nieśmiało realizowałam wspólnie z moimi uczniami. Od początku cel był 

jeden - upamiętnienie. Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, rocznica likwidacji getta. Z roku 

na rok coraz śmielej wychodziliśmy z sali lekcyjnej, świetlicy szkolnej w otwartą przestrzeń 

miasta. W rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim prawie stuosobową grupą 

stanęliśmy w kręgu, trzymając się z ręce na Starym Rynku - miejscu byłego getta. Trwaliśmy 

w ciszy. Także ci, którzy nie zdecydowali się dołączyć. 

Pokazałam moich Żydów przez pryzmat Zagłady. Jednak od 7 lat, już przy wsparciu 

wyjątkowych koleżanek i kolegów opowiadam o historii Żydów poprzez indywidualne ludzkie 

historie, zdarzenia, miejsca. Zainicjowaliśmy w Mińsku Mazowieckim Dni Kultury 

Żydowskiej. Rok 2021 jest wyjątkowy dla historii miasta, bo obchodzimy 600-lecie nadania 

praw miejskich, w tym 400 lat razem z Żydami. Naszym zamierzeniem jest oznaczenie czterech 



miejsc związanych z obecnością żydowskich sąsiadów w naszym mieście. W tym celu powstał 

projekt „Upamiętnienie Żydów mińskich  poprzez sztukę”. Odsłonięciu miejsc upamiętnienia 

bytności społeczności żydowskiej, zaplanowanemu w ramach obchodów Dni Kultury 

Żydowskiej, towarzyszyć będą etiudy teatralne. Tematyka czterech etiud związana będzie 

organicznie z miejscami: cmentarz, synagoga, jesziwa, getto. Będzie nie tylko historycznym 

odniesieniem do przeszłości, lecz próbą stworzenia relacji między przeszłością  

a teraźniejszością. Ważne jest dla nas nie tylko symboliczne zaznaczenie konkretnych 

budynków czy miejsc, ale też stworzenie bezpośredniego wchodzącego w interakcje z 

przechodniem, zwiedzającym, miejsca odniesień – kulturowych, społecznych i historycznych. 

Dlatego etiudy będą mieć charakter działań performatywnych. Muzyka, światło i obraz 

połączone ze sobą będą tworzyć bazę do emocjonalnego i intelektualnego wniknięcia w historię 

i upamiętnienie osób, miejsc i wydarzeń czasów minionych, a zapomnianych. Ważne, by 

miejsca upamiętnienia w oczach uczestników wernisażu ożyły nie tylko w znaczeniu 

historycznym, ale stało się żywą tkanką miejską, zwłaszcza dla młodego pokolenia mińszczan. 

Projekt obudowany jest działaniami edukacyjnymi.  

Moja pamięć. 

Najczęściej wyrażaną przez poznanych Ocalonych prośbą jest prośba o pamięć. Pamięć 

wzbogacamy troską i działaniem. Uczniowie, nauczycielki, lokalni aktywiści, ksiądz katolicki, 

burmistrz, potomkowie, uczestnicy upamiętnień, Dni Kultury Żydowskiej „ Bliscy i oddaleni”, 

nasze rodziny, ja.  NASZA PAMIĘĆ. Nasz życie. Nasza tożsamość. 

 

 


