
E M O R I A
63 (12/2022)

PAMIĘĆ • HISTORIA • EDUKACJA 

80. ROCZNICA PODPISANIA DEKLARACJI NA TEMAT
PRZEŚLADOWANIA ŻYDÓW UPAMIĘTNIONA W

BRYTYJSKIM PARLAMENCIE

ROZSTRZYGNIĘCIE
KONKURSU NA

ARANŻACJĘ
WYSTAWY STAŁEJ

W MUZEUM KL
PLASZOW 

 

ROK 2023
OGŁOSZONY

ROKIEM
BOHATEREK I
BOHATERÓW

GETTA
WARSZAWSKIEGO 

KONFERENCJA:
KOBIETY

PODCZAS
HOLOKAUSTU 

 
 
 

 
WYSTAWA „ŚMIERĆ

JEST ZAWSZE
POŚRÓD NAS” W

HAMBURSKIM
RATUSZU

 



SPIS TREŚCI

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA ARANŻACJĘ
WYSTAWY STAŁEJ MUZEUM KL PLASZOW 

 
80. ROCZNICA PODPISANIA DEKLARACJI NA

TEMAT PRZEŚLADOWANIA ŻYDÓW
UPAMIĘTNIONA W BRYTYJSKIM PARLAMENCIE

 
SESJA PLENARNA IHRA W GÖTEBORGU POD

HASŁEM TOGETHER FOR IMPACT 
 

ROK 2023 OGŁOSZONY ROKIEM BOHATEREK
I BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 

 
POSIEDZENIE RADY MIĘDZYNARODOWEGO

CENTRUM EDUKACJI O AUSCHWITZ 
I HOLOKAUŚCIE

 
KONFERENCJA: KOBIETY PODCZAS HOLOKAUSTU 

 
NOWE CENTRUM OBSŁUGI ZWIEDZAJĄCYCH 

W MIEJSCU PAMIĘCI NA MAJDANKU
 

WYSTAWA „ŚMIERĆ JEST ZAWSZE POŚRÓD NAS”
W HAMBURSKIM RATUSZU

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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



ROZSTRZYGNIĘCIE 
KONKURSU NA ARANŻACJĘ 

WYSTAWY STAŁEJ

Celem ogłoszonego 1 września 2022 r.
konkursu było wybranie estetycznej,
atrakcyjnej i funkcjonalnej koncepcji
aranżacji plastycznej wystawy stałej
w Muzeum KL Plaszow, która będzie zgodna
z charakterem miejsca pamięci.
 
Informacje o zasadach konkursu
Do konkursu zgłoszono sześć prac. Komisja
konkursowa uznała, że najlepszy projekt
przedstawiła pracownia Koza Nostra
z Krakowa, która otrzymała pierwszą
nagrodę w wysokości 20 tysięcy złotych.

Drugą nagrodę przyznano pracowni Wzorro
Design z Katowic (15 000 zł), zaś trzecią
studiu ART FM z Krakowa (10 000 zł).
 
W ocenie Komisji konkursowej autorzy
zwycięskiej pracy zaproponowali aranżację
atrakcyjną pod względem przestrzennym,
która właściwie wykorzystuje specyfikę
zarówno nowego budynku Muzeum, tzw.
Memoriału jak i historycznego Szarego
Domu.
 
 

7 grudnia 2022 r. odbyły się obrady jury konkursu na opracowanie koncepcji aranżacji
plastycznej wystawy stałej Muzeum – Miejsca Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki

nazistowski obozów pracy obóz koncentracyjny (1942-1945) (w organizacji).

Muzeum KL Plaszow





80. ROCZNICA PODPISANIA
DEKLARACJI NA TEMAT

PRZEŚLADOWANIA ŻYDÓW

Deputowani odnieśli się do szokującego
obwieszczenia rządu z dnia 17 grudnia 1942
roku spontaniczną minutą ciszy.
Odnotowano, że inicjatywę tego typu
podjęto po raz pierwszy w całej historii izby.
 
Tego dnia w 1942 roku Minister Spraw
Zagranicznych Anthony Eden przedstawił
milczącym członkom Izby, iż „godne zaufania
źródła” potwierdziły „powszechnie
powtarzane doniesienia
o zamiarze eksterminacji żydowskiej
populacji Europy przez Hitlera…”.
 
Spiker Izby Gmin Sir Lindsay Hoyle po raz
pierwszy w historii oddał hołd ofiarom
w krótkiej przemowie przed rozpoczęciem
posiedzenia, po której nastąpiła minuta ciszy

upamiętniająca tę smutną rocznicę.
Doniosłości chwili dodał fakt, iż do
deputowanych dołączyło w Galerii Spikerów
siedmiu Ocalonych z Holokaustu oraz
przedstawicieli społeczności żydowskiej
w Wielkiej Brytanii. Steven Frank, Kawaler
Medalu Imperium Brytyjskiego i Ocalony
z Holokaustu, opowiedział o swoich
odczuciach w momencie obserwowania
minuty ciszy z Galerii Spikerów:
„Czułem się przedstawicielem półtora
miliona dzieci zamordowanych
w Holokauście. Nie wiem, dlaczego ja
przeżyłem, a oni nie”.
 
Sir Lindsay Hoyle powiedział:
„Nie tak łatwo uciszyć Izbę Gmin, ale 80 lat
temu deputowani spontanicznie zamarli

Premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak oraz lider opozycji sir Keir Starmer wzięli udział w
obchodach 80. rocznicy pierwszej publicznej deklaracji rządu brytyjskiego odnoszącej się
do nazistowskiego planu wymordowania żydowskiej populacji Europy. Zarówno premier

Sunak, jak i sir Starmer uczcili w izbie tamte wydarzenia minutą ciszy, zarządzoną przez sir
Lindsaya Hoyle, spikera Izby Gmin. 

Holocaust Memorial Day Trust

http://www.youtube.com/watch?v=-_pND9A8xp8


©UK Parliament/Jessica Taylor



SESJA PLENARNA W GÖTEBORGU
POD HASŁEM 

„TOGETHER FOR IMPACT” 
Międzynarodowy Sojusz na rzecz Upamiętnieniu Holokaustu IHRA zorganizował 
w Göteborgu drugą i ostatnią sesję plenarną w ramach szwedzkiej prezydencji. 

W zakończonym sukcesem czterodniowym wydarzeniu udział wzięli eksperci, politycy oraz
przedstawiciele organizacji międzynarodowych i społeczeństwa obywatelskiego, którzy 

w swoich wystąpieniach wymieniali doświadczenia oraz przedstawiali osiągnięcia z zakresu
pamięci o Holokauście, edukacji i działalności badawczej, a wszystkiemu przyświecało

motto szwedzkiej prezydencji – „Together for Impact” (Nasz wspólny wpływ). 

IHRA

Szwedzka minister kultury Parisa Liljestrand
w swoim przemówieniu adresowanym do
uczestników wydarzenia podkreśliła, jak
ważne są działania podejmowane przez IHRA
we współpracy z innymi organizacjami oraz
stwierdziła, iż: „Wspólny wysiłek to
najlepszy sposób promowania praw
człowieka oraz demokracji”.
 
Coraz mniej Ocalonych jest już wśród nas i ta
smutna prawda oraz jej wpływ na pamięć
Holokaustu wybrzmiewały podczas sesji
prowadzonych w ramach wydarzenia. Ann
Bernes, Główna Ambasadorka IHRA,
podkreśliła w swoim przemówieniu
inaugurującym wydarzenie, iż: „W czasach,
gdy opuszcza nas coraz więcej Ocalonych,
misja oraz wysiłki podejmowane przez
Sojusz IHRA stają się jeszcze ważniejsze niż
do tej pory. Wierzę, iż uda nam się wspólnie
stawić czoła temu wyzwaniu”.
 
Honorowy Przewodniczący IHRA, Profesor
Yehuda Bauer, zwrócił się do uczestników
sesji z ostrzeżeniem w obliczu rosnącej fali
zachowań nacjonalistycznych oraz
przypomniał państwom członkowskim, iż:
„Nie żyjemy w świecie post-Holokaustu,
żyjemy w świecie, w którym Holokaust może
się wydarzyć”.
 
Szwedzka prezydencja stanowiła
kontynuację zobowiązań podjętych

w październiku 2021 roku na
Międzynarodowym Forum Upamiętnienia
Holokaustu i Zwalczania Antysemityzmu
Remember-ReAct w Malmö (Remember –
ReAct). Przewodniczący IHRA zwrócił uwagę
na godne podziwu i inspirujące działania
podjęte do tej pory, w ramach których 17
delegacji już wypełniło swoje zobowiązania,
30 wypełniło je częściowo, a raporty
kolejnych delegacji, które pozostają
w przygotowaniu, przyczynią się do jeszcze
szybszego rozwoju działań Sojuszu. państwa
członkowskie zgodnie ustaliły, iż będą
wykorzystywać platformę Sojuszu IHRA do
wymiany doswiadczeń w zakresie
wypełniania podjętych zobowiązań do 2024
roku, nieprzerwanie badając, w jaki sposób
przyczyniają się one do tworzenia dobrych
praktyk, możliwych do wykorzystania na
szerszą skalę.
 
Jeden z przykładów działań już
zidentyfikowanych w ramach tej aktywności
stanowią rekomendacje wspierające ośrodki
szkolenia nauczycieli w zwalczaniu
zniekształcania obrazu Holokaustu oraz
antysemityzmu (Recommendations), które
zostały oficjalnie zatwierdzone przez
państwa członkowskie w trakcie sesji
plenarnej. Ich opracowanie stanowiło jedno
ze zobowiązań Austrii w ramach Forum
w Malmö i zostało częściowo sfinansowane
z programu grantowego Sojuszu IHRA.





zniekształcaniu obrazu Holokaustu.
W ramach sesji odniesiono się także do
rozwoju działań globalnej grupy roboczej ds.
zwalczania zniekształcania obrazu
Holokaustu Global Task Force Against
Holocaust Distortion, a Przewodniczący
Sojuszu IHRA ogłosił, iż Biuro Instytucji
Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE
dołączy do Sojuszu, do ONZ, UNESCO oraz
Komisji Europejskiej w roli partnera kampanii
#ProtectTheFacts. Ta nowa współpraca,
w połączeniu z ciągłymi wysiłkami na rzecz
wspólnego zobowiązania IHRA oraz UNESCO
w ramach Forum w Malmö w zakresie
rozwoju programów szkoleniowych mających
za celu zwalczanie zniekształcania obrazu
Holokaustu, jeszcze bardziej wzmocni
działania grupy w tym zakresie na globalną
skalę.
 

Przedstawiciele szwedzkiej prezydencji
zaprezentowali kluczowe wnioski
wypływające ze zorganizowanej w jej ramach
Międzynarodowej Konferencji nt.
Ludobójstwa Romów, która zgromadziła
czołowych ekspertów w tej tematyce, w tym
wielu przedstawicieli Sojuszu IHRA oraz
kluczowych członków romskich organizacji
społeczeństwa obywatelskiego. Konferencja
ta stworzyła przestrzeń dla dzielenia się
wiedzą w tym temacie oraz podsumowała
dotychczasowe badania, jednocześnie
analizując istniejące przeszkody, potrzeby
i braki. W ramach konferencji przedstawiono
również kilka dróg rozwoju działań w tym
temacie, między innymi wypełnienie
będących w przygotowaniu Rekomendacji
odnośnie edukacji i uczenia się
o ludobójstwie Romów (Recommendations),
utrzymując ścisłą współpracę oraz dialog





ROK 2023 
OGŁOSZONY ROKIEM 

BOHATEREK I BOHATERÓW 
GETTA WARSZAWSKIEGO 

Z inicjatywą ogłoszenia przyszłego roku
Rokiem Bohaterek i Bohaterów Getta
Warszawskiego jako pierwsze wyszło
Muzeum Getta Warszawskiego, które
uzyskało poparcie senatorów. Przedstawili
oni projekt uchwały i została ona
jednogłośnie przyjęta podczas
posiedzenia.
 
Marszałek Senatu Tomasz Grodzki
przekazał uchwałę Yacovovi Livne,
Ambasadorowi Izraela w Polsce, oraz
Albertowi Stankowskiemu, Dyrektorowi
Muzeum Getta Warszawskiego.
 
W kwietniu 2023 roku obchodzona będzie
80. rocznica powstania w getcie
warszawskim, które stanowiło największą
akcję zbrojną podjętą przez żydowski ruch
oporu oraz pierwsze powstanie
zorganizowane w europejskim mieście
pozostającym pod okupacją.
 
Tekst uchwały głosi: „Powstańcy nie mogli
mieć nadziei na zwycięstwo. Kierowała
nimi chęć odwetu na Niemcach i zadania
wrogowi możliwie wysokich strat. Wybrali
śmierć z bronią w ręku… W 80. rocznicę
powstania w getcie warszawskim,
ustanawiając rok 2023 Rokiem Pamięci
Bohaterek i Bohaterów Getta
Warszawskiego, Senat Rzeczypospolitej
Polskiej oddaje hołd poległym oraz tym,
którzy przeżyli i do końca swoich dni
podnosili głos protestu przeciwko
zbrodniczym planom zagłady narodu

żydowskiego”.
 
– W imieniu pracowników Muzeum Getta
Warszawskiego (…) chciałbym z całego
serca podziękować Senatowi za pozytywne
rozpatrzenie naszej propozycji. To
doskonała okazja, by pokazać, iż
bohaterowie to nie tylko ci, którzy walczyli
z bronią w ręku – powiedział Albert
Stankowski po przyjęciu uchwały.
 
– Za murami getta dziesiątki tysięcy Żydów
działały w ruchu oporu […]. Fenomen
cywilnego oporu podejmowanego na
szeroką skalę wciąż nie został
wystarczająco dokładnie zbadany.
Heroiczna postawa kobiet więzionych
w getcie warszawskim, niezwykle istotna
rola dzieci, które często opiekowały się
całymi rodzinami i pomagały swoim
rodzicom przetrwać ten okrutny czas,
o tym nadal nie mówi się wystarczająco
głośno. Mamy nadzieję, że przyjęcie
uchwały w oparciu o inicjatywę MGW
sprawi, iż te niezwykle istotne zagadnienia
staną się częścią publicznej świadomości
obywateli naszego kraju – kontynuował
Stankowski.
 
W ramach upamiętnienia rocznicy Muzeum
Getta Warszawskiego planuje w 2023 roku
organizację różnego rodzaju wydarzeń,
takich jak koncerty, wystawy, webinaria
oraz zajęcia dla uzdolnionej młodzieży. 

Podczas swojego 54. Posiedzenia Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę 
o ogłoszeniu roku 2023 Rokiem Pamięci Bohaterek i Bohaterów Getta

Warszawskiego.

Muzeum Getta Warszawskiego





POSIEDZENIE RADY
MIĘDZYNARODOWEGO 

CENTRUM EDUKACJI 
O AUSCHWITZ I HOLOKAUŚCIE

Posiedzenie rozpoczęło się od wizyty na
terenie Muzeum i budowy nowego Centrum
Obsługi Odwiedzających, które powstaje w
bezpośredniej bliskości historycznego terenu
Miejsca Pamięci dzięki wsparciu Unii
Europejskiej oraz Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki realizacji
projektu uratowany przed zniszczeniem został
historyczny budynek, w którym w czasie
istnienia obozu mieściły się rzeźnia
i mleczarnia.
 
Przy nowym Centrum Obsługi
Odwiedzających – dzięki dotacji MKiDN oraz
wsparciu Ronalda S. Laudera oraz Joela i Ulriki
Citron – powstaje także nowoczesny,
trzypiętrowy hostel. Utworzona w ten sposób
baza noclegowa zapewni zakwaterowanie
wolontariuszom, praktykantom i osobom
biorącym udział
w dłuższych pobytach studyjnych,
konferencjach czy seminariach
organizowanych przez MCEAH.
 
Goście zobaczyli także zmodernizowaną salę
kinową w istniejącym centrum obsługi
odwiedzających, gdzie zobaczyli 8-minutowy
film będący wprowadzeniem do wizyty
w Miejscu Pamięci. Jest on dostępny dla
odwiedzających w 16 językach. Powstał on
dzięki wsparciu Lewis Family Foundation,
a jego reżyserem jest David Conover.
 
Członkowie i członkinie Rady zwiedzili też

nową siedzibę MCEAH, budynek tzw. Starego
Teatru, który został oddany do użytku zaraz
przed wybuchem pandemii. Nowoczesne sale
edukacyjne, przestrzeń wystawiennicza,
biblioteka i czytelnia oraz sale konferencyjne
umożliwiają prowadzenie na szeroką skalę
edukacji pogłębionej, sprzyjającej
pełniejszemu zrozumieniu i refleksji nad
znaczeniem tragedii ofiar niemieckiego
nazistowskiego obozu koncentracyjnego
i zagłady.
 
Na początku głównej części posiedzenia,
w imieniu wicepremiera i ministra kultury
i dziedzictwa narodowego prof. Piotra
Glińskiego, naczelnik Departamentu Kultury
i Dziedzictwa Narodowego MKiDN Radosław
Jaśczak wręczył akty powołania do Rady
MCEAH.
 
Przewodniczącym Rady został wybrany dr
Tomasz Kranz, dyrektor Państwowego Muzeum
na Majdanku.
 
Podczas posiedzenia przyjęto regulamin Rady,
szczegółowo określający zasady jej
funkcjonowania. Sprawozdanie na temat
działań zrealizowanych w Centrum
w ostatnich dwóch latach przedstawił dyrektor
MCEAH Andrzej Kacorzyk.
 
Dyrektor podsumował prace zespołu
w niezwykle trudnym okresie, jakim była
pandemia Covid-19. Opowiedział o nowych

Podsumowanie i ocena aktywności Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz 
i Holokauście w Muzeum Auschwitz w latach 2019-22 oraz wyzwania MCEAH 

w kontekście czasu pandemii i utworzenia nowego Centrum Obsługi Odwiedzających, były
głównymi tematami pierwszego posiedzenia nowej kadencji Rady MCEAH (2022-26), 

które 19 grudnia odbyło się w Oświęcimiu.

Alicja Wójcik



dr Tomasz Kranz, dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku – przewodniczący
dr hab. Grzegorz Berendt, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej
dr Vojtěch Blodig, zastępca dyrektora Pamiatnik Terezin
Deborah Hartmann, dyrektorka Domu Konferencji w Wannsee
Monika Krawczyk, dyrektorka Żydowskiego
Instytutu Historycznego
Olivier Lalieu, Mémorial de la Shoah
Irina Scherbakova, Stowarzyszenie Memoriał
Albert Stankowski, dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego
dr Mateusz Szpytma, zastępca prezesa Instytut Pamięci Narodowej

RADA MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM EDUKACJI O AUSCHWITZ I HOLOKAUŚCIE



powstania impulsem była właśnie
pandemia i brak możliwości przyjazdu do
Miejsca Pamięci.
 
Członkowie i członkinie Rady mogli
dowiedzieć się więcej na temat: aplikacji
umożliwiającej zwiedzanie Miejsca
Pamięci online tworzonej we współpracy
Muzeum z Fundacją Auschwitz-Birkenau
oraz izraelskimi firmami AppsFlyer
i Diskin, serii podcastów „O Auschwitz” na
temat historii obozu, nowej propozycji
warsztatów i prezentacji multimedialnych
dla młodzieży, stanowiących ważny
element pobytów studyjnych w Miejscu
Pamięci Auschwitz, a także o nowych
materiałach edukacyjnych online
przygotowujących i uzupełniających
wizytę w Miejscu Pamięci Auschwitz.
 
Dyrektor zapoznał także Radę ze
zmianami, jakie zaszły na wystawie stałej
ze względu na pandemię, najnowszymi
wystawami czasowymi, objazdowymi oraz
z ogólną koncepcją powstającej właśnie
nowej wystawy polskiej.
 
Ważnym elementem wystąpienia było
podkreślenie roli wolontariatu w pracy
MCEAH oraz roli instytucji wspierających
finansowo działania Centrum.
 
Prof. Grzegorz Berendt wyraził uznanie dla
pracy zespołu Międzynarodowego
Centrum Edukacji o Auschwitz
i Holokauście oraz dla przewodników:
„Zakres waszej pracy jest imponujący.
Trudno mierzyć się z ogromem
i różnorodnością waszych inicjatyw”.
 
Międzynarodowe Centrum Edukacji
o Auschwitz i Holokauście powstało
w 2005 roku i jest integralną częścią
Państwowego Muzeum Auschwitz-
Birkenau. Zajmuje się nauczaniem o
historii Holokaustu
i niemieckiego nazistowskiego obozu
koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-
Birkenau. Naucza o tragicznych losach
Żydów, Polaków, Romów, sowieckich
jeńców wojennych i losach wszystkich
innych grup Ofiar przetrzymywanych i
zamordowanych
w Auschwitz.





KOBIETY 
PODCZAS HOLOKAUSTU 

Konferencja poświęcona kobietom podczas
Holokaustu zorganizowana zostanie
w Europie Środkowo-Wschodniej, a więc
w regionie, w którym okupacja przez
nazistowskie Niemcy oraz wprowadzanie
polityki rasowej przeplatały się
z konkurującymi ze sobą ruchami
nacjonalistycznymi, przesuwaniem granic
oraz niepodległością państw narodowych.
Wydarzenie to zainauguruje serię
konferencji, które będą odbywać się co roku
w Europie oraz w Izraelu.
 
Historia prześladowań przez nazistowskie
Niemcy, wysiedleń, ucieczek, deportacji oraz
zbrodni na żydowskich oraz romskich
kobietach podczas Holokaustu na szerszym
tle geograficznym, jak również w kontekście
innych rozłamów i konfliktów w Europie
Środkowo-Wschodniej i poza jej granicami to
jedno z poruszanych zagadnień. Kwestie
tożsamości płciowej w czasie Holokaustu
oraz tego, jak najlepiej połączyć historie
okupacji, antysemityzmu i rasizmu
etnicznego, jak również rywalizacji
w zakresie statusu ofiary w różnych krajach
Europy Środkowo-Wschodniej pozostają
wyzwaniem dla badaczy oraz punktem
spornym w debatach publicznych
i akademickich. Kolejne wyzwania naukowe
pojawiają się, gdy spojrzymy na kwestię
nakładania się tożsamości religijnych,
etnicznych i tożsamości płciowej oraz na
skutki, napięcia oraz traumy z nich
wynikające.

Celem konferencji „Kobiety podczas
Holokaustu” jest promowanie dyskusji
akademickiej oraz debaty nad podziałami,
połączeniami oraz przenikającymi się
elementami, jakie występują w studiach nad
Holokaustem oraz studiach z dziedziny
gender w odniesieniu do kobiet podczas
Holokaustu.
 
Konferencja zakłada dyskusję nad
słusznością wyznaczania granic w zakresie
poszczególnych dyscyplin naukowych oraz
ma na celu promowanie podejścia
wielodyscyplinarnego oraz
międzydyscyplinarnej analizy tematu kobiet
podczas Holokaustu. Pośród wielu tematów
przewodnich wyróżnić można połączenia
metodologiczne w zakresie umieszczenia
Holokaustu w kontekście studiów
społecznych, kulturowych i genderowych.
 
Organizatorzy konferencji zachęcają do
nadsyłania propozycji artykułów
analizujących związki studiów nad
Holokaustem z wieloma innymi dziedzinami
nauki oraz dyscyplinami naukowymi, w tym
między innymi z naukami społecznymi,
kulturowymi, studiami nad pamięcią, ze
sztuką oraz edukacją. Czekamy na propozycje
artykułów kwestionujących zarówno
ugruntowane, jak i nowe podejście
dyscyplinarne do studiów nad Holokaustem,
w tym propozycje odnoszące się do oraz
opisujące historie migracji (w tym
uchodźców i osoby przesiedlone) skupiające

Centrum Studiów i Badań nad Holokaustem–Pomnik Mordechaja Anielewicza Moreshet
działające w ramach Centrum Givat Haviva w Izraelu ma przyjemność zaprosić do

nadsyłania artykułów na pierwszą Międzynarodową Konferencję poświęconą kobietom
podczas Holokaustu.  

 
Konferencja odbędzie się w dniach 10-12 października 2023 r. w Belgradzie 

w Serbii, w Instytucie Filozofii i Teorii Społecznej Uniwersytetu w Belgradzie. Językiem
roboczym konferencji będzie język angielski. 



https://www.ehri-project.eu/sites/default/files/downloads/ehri_downloads/Calls%2520others/WHISC%2520conference%2520Belgrade%252010.2023.pdf


NOWE CENTRUM OBSŁUGI
ZWIEDZAJĄCYCH 

NA MAJDANKU

Wskazana praca w opinii sądu
konkursowego charakteryzuje się
„wysoką estetyką rozwiązań
architektonicznych z walorami
funkcjonalno-użytkowymi”.
Ponadto uznano, że: „na uwagę
zasługuje dostosowanie skali

zabudowy zarówno do istniejącego
budynku COZ, jak i otoczenia
Pomnika-Bramy. Kompozycja
budynku w przestrzeni
Państwowego Muzeum na
Majdanku koresponduje z rangą
i lokalizacją obiektu […]”.

Rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej rozbudowy budynku
Centrum Obsługi Zwiedzających Państwowego Muzeum na Majdanku. Sąd Konkursowy

wybrał projekt, który zaproponowała firma INTRO75 Artur Wiśniewski z Poznania. 

Państwowe Muzeum na Majdanku





WYSTAWA 
„ŚMIERĆ JEST ZAWSZE POŚRÓD
NAS” W HAMBURSKIM RATUSZU 

Ryga stanowiła główny ośrodek
żydowski na Łotwie. Po najeździe
wojsk niemieckich w lipcu 1941
roku miasto to stało się miejscem
deportacji oraz wdrażania
nazistowskiej polityki
eksterminacyjnej. Członkowie SS,
policji oraz Wehrmachtu, jak
również lokalne oddziały
pomocnicze wymordowały prawie
wszystkich łotewskich Żydów, jak
również tych deportowanych do
Rygi z Niemiec, Wiednia, Pragi i Brna.
Wśród nich znalazły się także 753
osoby
z Hamburga. Stacja kolejowa
Hannoverscher Bahnhof była
miejscem, z którego wyruszały
transporty Żydów, ale także
przystankiem na trasie deportacji
z północnych Niemiec do Rygi.
 
Pojedynczy Ocaleni rzadko wracali
do swoich rodzinnych krajów.
Większość z nich bezskutecznie
walczyła o sprawiedliwość.
W odniesieniu do zbrodni nie
przeprowadzono kompleksowego
postępowania sądowego. Dwa
spośród najobszerniejszych
procesów badających niemieckie

zbrodnie
w Rydze odbyły się w latach 50. i 70.
przed Sądem Okręgowym w
Hamburgu.
 
Dziś dworzec Hannoversche Bahnhof
w Hamburgu stanowi ważne miejsce
upamiętnienia deportacji do Rygi.
Celem wystawy jest zwiększenie
świadomości postrzegania Rygi jako
docelowego miejsca deportacji oraz
ugruntowanie zbiorowej pamięci
o morderstwach narodowych
socjalistów wśród obywateli Niemiec
oraz Łotwy.
 
Wystawa zorganizowana przez
Fundację Hamburskich Miejsc
Pamięci oraz Centrów Edukacji
została ufundowana przez Federalne
Biuro Spraw Zagranicznych oraz
stworzona we wsparciu Parlamentu
Hamburga. Będzie dostępna dla
odwiedzających w hamburskim
ratuszu od 13 stycznia do 8 lutego
2023 roku. Towarzyszy jej bogaty
program wydarzeń dodatkowych.
 
Zobacz program>>>
 
 

W dniach od 13 stycznia do 8 lutego 2023 w hamburskim ratuszu prezentować
będziemy wystawę „Śmierć jest zawsze pośród nas. Deportacje do Rygi i Holokaust

na Łotwie pod okupacją niemiecką”. 

Miejsce Pamięci Neuengamme

https://www.kz-gedenkstaette-neuengamme.de/fileadmin/user_upload/aktuelles/2023/HHB-Flyer_HolocGedenkAusst2023_28Nov22.pdf
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