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Projekt edukacyjny „Pamiętajmy o Holokauście” sięga swoimi
korzeniami czerwca 2007 roku, czasu osobistego spotkania nauczyciela ZSZ
im. R. Mielczarskiego, mgr Marka Kaniewskiego z Henrykiem Mandelbaumem,
byłym więźniem obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, członkiem
Sonderkommando - oddziału specjalnego, składającego się głównie z więźniów
pochodzenia żydowskiego, przydzielonych do spalania zwłok w krematoriach i
dołach spaleniskowych (nr obozowy 181970).

Foto 1. Henryk Mandelbaum – rok 1945 (zdjęcie – zbiory rodzinne); foto 2,3 – Henryk
Mandelbaum podczas spotkania 27 czerwca 2007 r. z mgr Markiem Kaniewskim w ruinach
krematorium V (zdjęcia – Marek Kaniewski)

Spotkanie z Henrykiem Mandelbaumem i wspólny wyjazd do Birkenau,
jego relacje opisujące technologię gazowania ludzi i spalania ciał oraz swoisty
testament, jaki pozostawił autorowi Projektu - żywa pamięć o ofiarach - stały się
bezpośrednimi podwalinami przedsięwzięcia. Tam, na zgliszczach krematorium
II i V Henryk Mandelbaum opowiedział swoją historię, na zakończenie, której
powiedział: „Panie Marku - jak ja odejdę, to niech Pan o tym opowiada”. Słowa
Henryka Mandelbauma stały się dla autora Projektu swoistym
testamentem, a on sam jego wykonawcą... Henryk Mandelbaum zmarł 17
czerwca 2008 roku.

Począwszy od roku szkolnego 2007/2008 temat Holokaustu i pamięci
ofiar obozów koncentracyjnych mgr Marek Kaniewski włączył do
prowadzonych przez siebie zajęć wychowania do życia w rodzinie, w temacie
„Miłość” - jedną z cech miłości jest przebaczenie. Henryk Mandelbaum po
ucieczce z Marszu Śmierci, podczas ewakuacji obozu Auschwitz-Birkenau w
styczniu 1945, po wojnie spotkał człowieka, który wydał go na gestapo. Nie
odpłacił złem za zło - przebaczył mu.
W 2010 roku w autorze zrodziła się myśl przekazania historii
Henryka Mandelbauma szerszej grupie młodzieży. I tak, podczas
uroczystych obchodów Narodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Niemieckich
Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych - 14 czerwca, w dniu 8 czerwca
2010 roku miała miejsce inauguracja Projektu Edukacyjnego „Pamiętajmy
o Holokauście”. Projekt uzyskał honorowy patronat Śląskiego Kuratora
Oświaty w Katowicach.
Projekt edukacyjny „Pamiętajmy o Holokauście” stał się swoistą
platformą zdobycia wiedzy historycznej przez młodzież. Liczne spotkania,
konferencje, debaty, wyjazdy i szkolenia z udziałem zaproszonych gości, były
dla dziesięciu pokoleń uczniów „Mielczarskiego” i zainteresowanej młodzieży
innych szkół - okazją poznania historii Sonderkommando, KL Auschwitz,
martyrologii polskich więźniów obozu, Holokaustu i kultury żydowskiej.
Informacje o Projekcie dotarły do ponad 100 szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych w Katowicach, Chorzowie, Siemianowicach Śląskich,
Częstochowie i Zabrzu.
Edycja szkolna projektu „Pamiętajmy o Holokauście” została
zakończona ze względu na przejście mgr Marka Kaniewskiego na
emeryturę, lecz słowa Henryka Mndelbauma, jakie do niego skierował, są
dla M. Kaniewskiego wciąż aktualne, gdyż nie są ograniczone jakąkolwiek
klamrą czasu…

