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PLAKAT 

Autorką plakatu promującego konferencję jest Katarzyna Gładyś – uczennica
liceum, która w 2020 roku wzięła udział w konkursie corocznie organizowanym
przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście pt.
„Auschwitz a postrzeganie współczesnego świata”. Jego zadaniem jest
zachęcenie młodych ludzi do refleksji na temat historii Auschwitz i powiązanie
jej ze współczesnością. Plakat Katarzyny zajął pierwsze miejsce w kategorii
„praca plastyczna”.



CELE I ZADANIA KONFERENCJI 

Doświadczenie Auschwitz wpłynęło bardzo mocno na Byłych Więźniów i
Ocalałych z Holokaustu. Wielu z nich już pod koniec wojny apelowało, by ich
przeżycia stały się przestrogą dla przyszłych pokoleń. Primo Levi, Więzień
Auschwitz, jedną ze swoich książek dotyczącą Zagłady zatytułował "Czy to
jest człowiek?". Jego słowa są niezwykle aktualne we współczesnym świecie i
dlatego znalazły się w tytule konferencji.

Słowa innego Ocalałego z Holokaustu, Byłego Więźnia KL Auschwitz Mariana
Turskiego, stały się z kolei jej mottem. 27 stycznia 2020 r. podczas obchodów   
75. rocznicy wyzwolenia nimieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego
i zagłady Auschwitz zaapelował on do zebranych: „Bądźcie wierni
przykazaniu. 11 przykazanie: nie bądź obojętny. Bo jeżeli nie, to się nawet nie
obejrzycie, jak na was, na waszych potomków, jakieś Auschwitz nagle spadnie
z nieba”. 

Miliony ludzi na całym świecie są prześladowane ze względu na swoją religię,
kolor skóry, płeć czy orientację seksualną. Historia ludzkości pokazuje, że
ciągle nie odrobiliśmy lekcji z przeszłości. Dlatego absolutnie koniecznym jest
uświadomienie sobie naszej odpowiedzialność za świat, w którym żyjemy i
wpływu naszej postawy na proces, który może doprowadzić do katastrofy. 

Międzynarodowa debata jest szansą na podkreślenie roli, jaką Auschwitz i
inne muzea martyrologiczne oraz miejsca pamięci odgrywają w tym procesie,
ponieważ historia II wojny światowej nie jest tylko zbiorem faktów
historycznych, ale przede wszystkim uniwersalnym doświadczeniem
przekazanym nam przez Świadków, z którego możemy czerpać na przyszłość.

Celem konferencji jest pokazanie, że nasza zdecydowana reakcja na każdy
przejaw nietolerancji to nasz obowiązek i realne narzędzie zapobiegające
potencjalnym zbrodniom.



JĘZYKI KONFERENCJI:

Polski i angielski z dodatkowym tłumaczeniem symultanicznym 
wszystkich wystąpień na hiszpański, niemiecki i rosyjski

KOORDYNATOR:

Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście 
w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau

FUNDATORZY:

Konferencja jest zorganizowana dzięki wsparciu finansowemu
udzielonemu przez Joshuę Kimmicha i Leona Goretzkę w ramach projektu
„WeKickCorona”.

PLATFORMA:

Zoom 



OTWARCIE KONFERENCJI 

13.00-13.30, CET  

WYKŁAD INAUGURACYJNY 

13.30 - 14.15, CET 

Prof. Gregory H. Stanton, Przewodniczący Genocide Watch

PROGRAM 
KONFERENCJI  

PRZERWA 

14.15-14.30, CET 

DZIEŃ 1 Środa,  7  lipca      

Wersja robocza 

PANEL DYSKUSYJNY 

14.30-16.00, CET 

Religia nie jest ani prawdziwa, ani fałszywa, proponuje tylko pewien sposób
życia.

Éric-Emmanuel Schmitt, "Dziecko Noego"

Wykluczenia ze względu na wyznanie religijne

W dyskusji wezmą udział aktywiści zajmujący się na co dzień problem
islamofobii, antysemityzmu i antychrystianizmu, którzy będą zastanawiać się
nad przyczyną tak gwałtownej radykalizacji postaw i brutalnych prześladowań
dotykających przedstawicieli największych religii na świecie. 

Paneliści:
Logan Carmichael, Dyrektor ds. Rzecznictwa, China Aid
Dr Farid Hafez, Starszy Specjalista ds. Badań Naukowych, Uniwersytet w
Salzburgu
Dr Leon Saltiel, Koordynator ds. Przeciwdziałania Antysemityzmowi, Światowy
Kongres Żydów oraz  przedstawiciel ONZ i UNESCO

Moderator:
Tomasz Michaldo, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau



Wersja robocza PRZERWA 

16.00-17.30, CET 

SESJA Z OTWARTEGO NABORU NR 1

17.30-18.40, CET 

11-ste przykazanie: Nie bądź obojętny! 
Marian Turski

W trakcie sesji zostaną zaprezentowane krótkie wystąpienia przedstawicieli
trzech lokalnych organizacji, którzy w ramach swoich działania szerzą
świadomość na temat wykluczeń we współczesnym świecie i niosą realną
pomoc oraz wsparcie tym, którzy stali się ich ofiarami. 

PRZERWA 

18.40-19.00, CET 

PANEL DYSKUSYJNY 

19.00-20.30, CET 

Czujemy się niewidzialni. Świat o nas zapomniał.

https://womenforwomen.org.uk/about-us/our-story

Wykluczenia kobiet i dzieci

Celem panelu jest pokazanie prawdziwego znaczenia wykluczeń dotykających
kobiety i dzieci podczas konfliktów zbrojnych oraz omówienie ich konsekwencji
dla osób wykluczonych.

Paneliści:
Brita Fernandez Schmidt, Dyrektor Zarządzająca, Women for Women
International
Léa-Rose Stoian, Zastępczyni Dyrektora, We are NOT Weapons of War
Marek Krupiński, Dyrektor Generalny, UNICEF Polska

Moderatorka:
Jadwiga Pinderska-Lech, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau



DZIEŃ 2 Czwartek, 8 lipca     

Wersja robocza 

PANEL DYSKUSYJNY 

13.00-14.30, CET 

Wszyscy jesteśmy ludźmi i wszyscy mamy godność. 

Papież Franciszek

Wykluczenia ze względu na orientację seksualną

Uczestnicy trzeciego panelu dyskusyjnego postarają się odpowiedzieć na
pytania dlaczego osoby LGBT+ budzą tak dużą nietolerancję, skąd bierze się
przyzwolenie na przemoc i dlaczego zdarza się, że organy porządku
publicznego pozostają bierne w obliczu prześladowań.

Paneliści:
Tuisina Ymania Brown, Współsekretarz Generalna, ILGA World
Jovan Džoli Ulićević, Członek Zarządu, Transgender Europe
Vyacheslav Melnyk, Dyrektor Wykonawczy, Kampania przeciw Homofobii

Moderatorka:
Nataliia Tkachenko, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

PRZERWA 

14.30-14.50, CET 

PRZERWA 

16.00-17.30, CET

SESJA Z OTWARTEGO NABORU NR 2 

14.50-16.00, CET 

11-ste przykazanie: Nie bądź obojętny!
 

Marian Turski 

W trakcie panelu zostaną zaprezentowane krótkie wystąpienia przedstawicieli
lokalnych organizacji, którzy w ramach swoich działania szerzą świadomość na
temat wykluczeń we współczesnym świecie i niosą realną pomoc oraz wsparcie
tym, którzy stali się ich ofiarami. 



PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

20.30-21.00, CET 

Wersja robocza SESJA Z OTWARTEGO NABORU NR 3

17.30-18.40, CET 

11-ste przykazanie: Nie bądź obojętny!

Marian Turski

W trakcie panelu zostaną zaprezentowane krótkie wystąpienia przedstawicieli
lokalnych organizacji, którzy w ramach swoich działania szerzą świadomość na
temat wykluczeń we współczesnym świecie i niosą realną pomoc oraz
wsparcie tym, którzy stali się ich ofiarami.

PRZERWA 

18.40-19.00, CET 

PANEL DYSKUSYJNY 

19.00-20.30, CET 

(...) kiedy ludzie zaczynają nienawidzić, przestają zadawać pytania. Po prostu
gardzą innymi i już. 

 Mario Escobar, "Dzieci żółtej gwiazdy"

Spotkanie z ofiarami i świadkami wykluczeń 

Dyskusja zgromadzi osoby, które są ofiarami i świadkami wykluczeń na różnym
podłożu. W czasie rozmowy postaramy się wskazać co jest wspólne, a co
różne w ich doświadczeniu i jaki wpływ to doświadczenie ma na ich życie.

Paneliści:
Almasa Salihović, Ocalała z konfliktu w Bośni
Maung Zarni, aktywista na rzecz przeciwdziałania prześladowaniu Rohingya w
Birmie
Linda Greta Zsiga, romska aktywistka prześladowana w Rumunii

Moderator:
Dr Piotr M. A. Cywiński, Dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau


