
Jak dotąd nie spotkałam/łem żadnego Ocalonego. 

Nie zdawałam/łem sobie sprawy, że dzieci w moim wieku rozdzielano z rodzicami.  

Jestem świadkiem.  

 

To słowa uczestników Projektu Świadek (Witness Project) zorganizowanego przez UJA-Federation na 

Long Island w Nowym Jorku. Projekt Świadek utworzono cztery lata temu, a jego celem jest 

organizowanie spotkań licealistów z Ocalonymi z Holokaustu. Naszym celem jest przedstawienie 

młodym pokoleniom nauki wypływającej z Holokaustu, a także zaopatrzenie ich w zasoby, dzięki 

którym będą w stanie zwalczać nienawiść oraz uprzedzenia w dzisiejszym świecie. Tematem edukacji o 

Holokauście zajmuję się już od 20 lat i wiem, że ten innowacyjny program to szczególnie skuteczne 

narzędzie do przedstawiania wagi Holokaustu dzisiejszym młodym pokoleniom.  

W ramach programu, który zaplanowano na rok, nastolatkowie spotykają się z Ocalonymi dwa razy w 

miesiącu i słuchają ich historii z życia przed, w trakcie oraz po wojnie. Uczniowie oraz Ocaleni 

rozmawiają o zagadnieniach straty i traumy, nadziei i wytrwałości. Po zakończeniu spotkania i 

wysłuchaniu świadectw Ocalonych uczniowie pracują wspólnie nad przedstawieniem multimedialnym. 

Jako nowi świadkowie opowiadają historie Ocalonych członkom społeczności podczas zakrojonych na 

szeroką skalę wydarzeń artystycznych i teatralnych.  

Na potrzeby spektaklu uczniowie przechodzą transformację i opowiadają o doświadczeniach 

Ocalonych. Josh zakłada pasiak podobny do tego, jaki Ocalony Iving Roth  nosił w Auschwitz i wzrusza 

się do łez. Gdy wszyscy uczniowie założyli opaski z żółtą gwiazdą i napisem „Jude”, od razu zrozumieli, 

jak czuje się osoba naznaczona i pozbawiona wolności. Gdy Ruth Mermelstein opowiedziała 

nastolatkom o swoim rozdzieleniu z rodziną, o tym, że ogolono jej głowę, zabrano rzeczy osobiste i 

gdy opisała, jak wyglądały pozbawione prywatności rzędy latryn, uczniowie zdali sobie sprawę, jak 

czuje się ktoś odarty z człowieczeństwa. 

Ponadto uczniowie przekuli swoje odczucia wyniesione ze spotkań na sztukę prezentowaną na 

wystawie. Stworzyli kolaż słów i cytatów wypowiedzianych przez Ocalonych. Wykonali zdjęcia 

numerów wytatuowanych na ich przedramionach. Niektórzy pisali wiersze wyrażające uczucia i 

emocje. 

W normalnych okolicznościach w tego rodzaju wydarzeniach biorą udział tysiące ludzi. Zwiedzający 

najpierw oglądają wystawę zawierającą rysunki, obrazy i rzeźby stworzone przez nastolatków i 

zainspirowane świadectwami Ocalonych. Następnie przechodzą do teatru, gdzie uczniowie prezentują 

historie Ocalonych na scenie. Przedstawieniom towarzyszy muzyka i nagrania video. Z powodu 

pandemii COVID-19 przenieśliśmy naszą działalność wyłącznie do formatu video, jednak jej główna 

koncepcja pozostaje niezmieniona. Poprzez sztukę i przedstawienia uczniowie opowiadają historie 

Ocalonych, co stanowi emocjonalne podsumowanie silnej więzi, jaka zawiązała się między nimi 

podczas wspólnie spędzonych chwil. Obiecujemy, ze nigdy nie pozostaniemy obojętni wobec 

nienawiści.  



 

Projekt Świadek daje uczniom także możliwość poznania Ocalonych prywatnie, nie tylko przez pryzmat 

ich doświadczeń z Holokaustu. Wspólnie braliśmy udział w warsztatach wypieków, gdzie uczyliśmy się, 

jak piec chałkę oraz tworzyliśmy prace artystyczne. Jeden z Ocalonych żartował z ucznia, który nie 

wiedział, jak należy rozbić jajko. Inny opowiedział o ostatniej wieczerzy święta Paschy, jaką spożył 

wraz z rodziną w mieście Syhot przed zamknięciem w getcie.  

Uczniowie są również otwarci na potrzeby Ocalonych seniorów. Przynoszą szabasowe posiłki do ich 

domów, w szczególności w trakcie pandemii COVID-19, sprawdzają, czy wszystko u nich w porządku, 

pomagają w codziennych zakupach i pilnują, by niczego im nie zabrakło. W tym roku nasi pracownicy 

oraz uczniowie pilnowali, by wszyscy Ocaleni umówili się na szczepienia przeciwko COVID-19.  

Najważniejszym elementem Projektu Świadek jest zapewnienie, by uczniowie zapamiętali, czego 

nauczyli się od Ocalonych w kwestii zwalczania antysemityzmu oraz wszelkich przejawów nienawiści w 

dzisiejszym świecie. Są świadomi, że jako świadkowie mają obowiązek czynnie występować przeciwko 

wszelkim przykładom nienawiści, rasizmu czy dyskryminacji. Nasi uczniowie to posłannicy zmiany, 

szerzący postawę szacunku i włączenia, którzy słowa „Nigdy Więcej” wcielają w życie.  

 


