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20 policjantów z Polski i Niemiec wzięło udział w projekcie szkoleniowym poświęconym historii
Zagłady oraz zwalczaniu przestępstw z nienawiści. Celem seminarium zorganizowanego przez
Centrum Żydowskie w Oświęcimiu oraz Dom Konferencji Wannsee w Berlinie była m.in. wizyta w
miejscach pamięci oraz zajęcia warsztatowe z wybitnymi ekspertami historii Holokaustu oraz
trenerami policyjnymi. Polską Policję reprezentowali funkcjonariusze z Katowic, natomiast
policjanci z Berlina reprezentowali niemieckie służby.
Seminarium każda z grup rozpoczęła w swoim kraju, od dwudniowych zajęć warsztatowych. Omówione zostały
zagadnienia psychologiczne i socjologiczne związane z powstawaniem stereotypów, izolacją i wykluczeniem, a w
konsekwencji eksterminacją pewnych grup społecznych. Uczestnicy mogli poznać również historyczne uwarunkowania
funkcjonowania polskiej Policji Państwowej w okresie międzywojennym.
Druga część seminarium odbyła się w Berlinie - uczestnicy odwiedzili miejsca pamięci - pomniki poświęcone oﬁarom
Holokaustu, prześladowanym Romom i Sinti oraz homoseksualistom. Istotnym elementem seminarium była wizyta oraz
zajęcia warsztatowe i wykłady w Domu Konferencji w Wannsee - miejscu, gdzie na początku 1942 roku, w ciągu
trwającego niespełna dwie godziny spotkania, piętnastu wysokich urzędników III Rzeszy podjęło decyzję o tak zwanym
ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej, czyli wymordowaniu 11 milionów europejskich Żydów.
Kolejna część seminarium odbyła się w Polsce - uczestnicy odwiedzili Miejsce Pamięci Auschwitz-Birkenau, spotkali się z
Panią Mirosławą Gruszczyńską - odznaczoną medalem "Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata" za ukrywanie młodej
żydówki w czasie okupacji. Ciekawym punktem programu była wizyta w jedynej czynnej w Oświęcimiu synagodze (choć
nie ma w tym mieście społeczności żydowskiej), mieszczącej się w domu, w którym do 2000 roku mieszkał Szymon
Kluger, zwany "Ostatnim Żydem Oświęcimia". Seminarium zakończyły zajęcia poświęcone przestępstwom z nienawiści
oraz sposobach ich zwalczania oraz przeciwdziałania w Polsce i Niemczech.
Seminarium było wyjątkowym doświadczeniem, pozwalającym dostrzec jak niewiele dzieli umundurowane i uzbrojone
formacje od służenia ludziom do stania się narzędziem terroru i przymusu, jak miało to miejsce w III Rzeszy. Spotkania
te były również okazją do nawiązania kontaktów z policjantami z Niemiec.
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