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Wystawa „Holokaust w historii mojej rodziny”
Młodzi ludzie z różnych krajów wspólnie zrealizują projekt o ocalałych z Zagłady Żydów
Wiosną 2020 roku rozpoczął się międzynarodowy projekt „Holokaust w historii mojej rodziny”,
organizowany przez stowarzyszenie użyteczności publicznej Kultur- und Bildungsprojekte e.V.
(KuBiPro), Berlin, oraz społeczno-informacyjną instytucję „Warsztaty umiejętności przedsiębiorczych
i skutecznych praktyk zrównoważonego rozwoju regionalnego”, Mińsk, we współpracy z funduszem
charytatywnym „Kislev”, centrum tolerancji „Toleremo” oraz innymi partnerami z Białorusi, Polski i
Rosji. Projekt jest realizowany przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej
Niemiec w ramach programu „Partnerstwo wschodnie i Rosja”.
Projekt ma na celu zwiększenie motywacji młodych ludzi do zgłębienia wiedzy o historii ich rodzin i
wydarzeniach II wojny światowej przez pryzmat własnego postrzegania. Około trzydziestu
uczestników w wieku od 14 do 25 lat z Białorusi, Niemiec, Polski, Rosji i Ukrainy zgłosiło do konkursu
prace twórcze, oparte na wspomnieniach ocalałych krewnych oraz dokumentach i fotografiach
zachowanych w ich rodzinach. Niektórzy uczestnicy nagrywali historie sąsiadów i znajomych lub
filmowali wywiady z naocznymi świadkami.
Celem konkursu było wyłonienie 15 młodych ludzi do przygotowania wystawy ku pamięci ofiar
Holokaustu i dla walki z antysemityzmem. W sierpniu tego roku uczestnicy spotkają się w zagrodzie
„Zareczany” pod Mińskiem, aby w ramach dwutygodniowego laboratorium twórczego przygotować
prezentacje i prace wystawowe. W tym pomogą im kursy mistrzowskie i szkolenia z zaproszonymi
artystami, scenarzystami, pisarzami i innymi kreatywnymi osobami. Idea polega na tym, żeby
uczestnicy w oparciu o prace konkursowe stworzyli coś nowego pod okiem ekspertów. Na przykład,
wideo o Holokauście lub instalacje wykonane z fotografii i artefaktów z czasów wojny. Wystawa
odbędzie się w listopadzie w pracowni historycznej im Leonida Lewina w Mińsku.
Holokaust jest jednym z najbardziej przerażających epizodów II wojny światowej. Tragicznie łączy on
w sobie historię narodów europejskich, zwłaszcza tych, których przedstawiciele są zaangażowani w
projekt. Historia Holokaustu jest nierozerwalnie związana nie tylko z losem Żydów, którzy cierpieli i
umierali w nieznośnych warunkach obozów koncentracyjnych i gett, ale także ludzi, którzy ratowali
ich przed śmiercią, ryzykując własne życie. Oni są nazywani „Sprawiedliwymi wśród Narodów
Świata”. Nadesłane na konkurs eseje i filmy zawierają niesamowite historie obu stron.
Prababcia Zlaty Smolnik z Grodna została ukryta przez matkę kolegi z klasy, który współpracował z
nazistami, a jej przyjaciółka bez wahania dała jej swój własny paszport. Mała Ursula miała szczęście
być na statku odpływającym do Anglii. W ten sposób podczas akcji „Kindertransport” pod koniec lat
30-tych uratowano tysiące żydowskich dzieci. Wzruszający film o losie dziewczyny został nakręcony
przez grupę moskiewskich uczniów. Ursula Meyer sama opowiedziała swoją historię reżyserowi wideo
Vladovi Savinovi. Z dużej rodziny Makhlinów cudem przeżyła młodsza Sonja. Jej rodzice i starsza
siostra zostali zastrzeleni. Studentka z Moskwy Ksenia Sheveleva opowiedziała o losie tej rodziny.
Polska uczennica Hanna Haleńka z Dąbrowy Białostockiej napisała esej o małżonkach Tenenbaumów,

których włoska rodzina ukrywała przez ponad rok, mówiąc wszystkim, że mała córeczka
Tenenbaumów jest ich własnym dzieckiem.
Wszystkie historie przetrwania są inne i niepowtarzalne. Wydarzenia opisane w wielu esejach są tak
straszne, że trudno o nich czytać. Jednocześnie, są również historie, które skończyły się szczęśliwie.
Ale to nie jest konkurs na najlepszą historię. Jest to po prostu nasza wspólna historia, o której nie wolno
zapominać.
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