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Wprowadzenie

Sławomir Czarnecki

Marketing w kulturze to nie tylko sprawne przekładanie narzędzi i rozwiązań 

z biznesu na potrzeby kulturalnych wydarzeń i projektów. To dotykanie tematów. 

To mówienie o sprawach trudnych. 

Wyjątkowym obszarem marketingu kultury, w którym potrzebna jest szcze-

gólna wrażliwość, jest komunikacja w Miejscach Pamięci. Muzeum Auschwitz-

-Birkenau może być wzorem kompetentnego, skutecznego i empatycznego 

mówienia o sprawach trudnych w mediach społecznościowych.

Każdego dnia, pracownicy Muzeum Auschwitz, prostują nieprawdziwe informacje, 

zwracają uwagę na niestosowne wypowiedzi i zdjęcia, rozmawiają z użytkowni-

kami mediów społecznościowych. Jak radzą sobie z niechęcią części internetowych 

rozmówców? W jaki sposób postrzegają zadania Miejsca Pamięci w komunikacji 

przez media społecznościowe?

Na czym polega odpowiedzialność instytucji za poziom debaty publicznej? Jak 

możemy przeciwdziałać mowie nienawiści i rozpowszechnianiu fałszywych infor-

macji? 

Postanowiliśmy porozmawiać o tym z Pawłem Sawickim, który w Biurze Prasowym 

Muzeum Auschwitz, zajmuje się m.in. mediami społecznościowymi. 

Przed Państwem zapis tej rozmowy.
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SC: Jeszcze wrócimy do tematu bezpieczeństwa i higieny pracy osoby, która jest non stop podłą-
czona i odpowiada na pytania, ale chciałem też chwilę porozmawiać, bo to świadoma decyzja, że 
to jest jednoosobowo prowadzone i, że jest prowadzone w taki sposób bardzo personalny. To jest 
w pewien sposób ideał, który się mówi też przy komercyjnych markach, żeby prowadzić profile tak, 
jak by to była osoba. Tutaj rzeczywiście tak jest i chciałem zapytać o wady i zalety z jednej strony 
właśnie tego jednoosobowego prowadzenia, nie zespołowego, nawet gdyby była taka możliwość. 
No i z drugiej strony, jak to jest właśnie być tą taką reprezentacją osobową Miejsca Pamięci? Jakie 
to ma wady i zalety? 

SC: Może czasami jest to trudne, żeby zachować… 

Spotkanie było wydarzeniem towarzyszącym konferencji Konferencja 
Marketing w Kulturze 2019 i odbyło się 6 marca 2019 roku w Sztuce Wyboru. 

Sławomir Czarnecki: Dlaczego to spotkanie i dlaczego taki temat? Trochę jest tak, że spoty-
kamy się w cieniu wydarzeń, które miały miejsca w Gdańsku w styczniu. Też brutalizacji języ-
ka publicznego. Niezależnie od tego po jakiej stronie sporu politycznego jesteśmy to zjawisko 
się coraz mocniej obserwuje i też o tym będziemy rozmawiać. Ale z drugiej strony, ponieważ 
jest tutaj na sali dużo osób z instytucji kultury, które też administrują profilami w mediach 
społecznościowych, będziemy też mówić o rzeczach bardzo praktycznych. Taka moja osobista 
motywacja do tego spotkania i zaproszenia Pawła jest taka, że ja jestem intensywnym użyt-
kownikiem Twittera, nie wiem, czy też na sali są takie osoby, i obserwuję od bardzo długiego 
czasu aktywność Muzeum Auschwitz. Z takim wielkim podziwem i szacunkiem widzę, w jaki 
sposób ten profil jest prowadzony i chciałem się dowiedzieć więcej. Mam nadzieję, że Państwo 
również chcieli się więcej o tym dowiedzieć. Tyle tytułem wstępu. Teraz będzie długo wprowa-
dzone pytanie pierwsze, chyba że chcesz coś powiedzieć jeszcze. 

SC: Aktywność Muzeum Auschwitz, Miejsca Pamięci w mediach społecznościowych jest bardzo 
duża. To jest bardzo intensywna komunikacja. Ja też zajrzałem w kilka statystyk, już nie poda-
jąc liczb, bo też liczba obserwujących we wszystkich profilach: Facebook, Instagram, Twitter, 
jest imponująca, ale też są takie wskaźniki, jak spojrzałem na Twittera, na średnią liczbę twe-
etów w ciągu dnia – czterdzieści sześć tweetów, które się pojawiają. Są takie rekordowe dni, nie 
wiem, czy taki dzień pamiętasz, 6 lutego, kiedy tych tweetów było ze strony profilu muzeum 
czterysta sześćdziesiąt osiem. Co ciekawe bardzo duży jest współczynnik tam takich tweetów, 
nawet sześćdziesiąt cztery procent, takich które są odpowiedziami, głosami w dyskusji, nie 
tylko takimi zwykłymi po prostu wpisami, które się pojawiają na głównym profilu. 
W związku z tym takie pytanie pierwsze. Jak wobec tej wielkiej intensywności wygląda typowy 
dzień osoby, lub zespołu osób, które siedzą za sterami, które są po drugiej stronie? Jak to jest? 
Jak to jest tak na co dzień? 

Paweł Sawicki: Dobry wieczór Państwu. 

PS: Dzień zaczyna się w dniu powszednim o godzinie 5:33, bo wtedy dzwoni mój 
budzik i rzeczą odruchową jest to, żeby po pierwsze zgarnąć z parapetu telefon, 
po drugie nie obudzić żony, jeżeli jeszcze ja jej nie budzę. I tu się zaczyna dzień 
tak naprawdę, bo zanim jeszcze wyjdę z domu to trzeba zobaczyć, czy coś się nie 
wydarzyło w nocy na co trzeba zareagować i później już się toczy i tak się toczy do 
położenia tego telefonu z powrotem na parapet wieczorem. Nie ma tak naprawdę 
jakichś określonych godzin. Oczywiście ja się zajmuję wieloma rzeczami. To nie 
jest tak, że robię tylko media społecznościowe, bo to trzeba powiedzieć, nie mamy 
zespołu, który zajmuje się obsługą mediów społecznościowych Miejsca Pamięci. 
Zespołem od samego początku jestem ja samozwańczo. Tak wyszło, ponieważ za-
cząłem się tym zajmować i zacząłem się uczyć tego, jak powinno to wyglądać i to 
jest cały czas trwający proces od dziesięciu lat, czyli od 2009 roku, kiedy weszliśmy 
na Facebooka i potem Twitter jakieś siedem lat temu, Instagram. Więc to oczy-
wiście zależy. Dzisiaj praca kogoś, kto zajmuje się mediami społecznościowymi, 
zwłaszcza Twitterem, bo przy Facebooku no to już trzeba czasami mieć komputer, 
żeby napisać coś większego, nie mówię już o montowaniu filmów, na co nigdy nie 
ma czasu. To już są poważniejsze rzeczy. Natomiast mając telefon ze sobą wła-
ściwie cały czas, z jednej strony jestem na smyczy pracy i tak dalej. Natomiast to 
wymaga jakiegoś pilnowania tego miejsca. Jak zaczęliśmy Facebooka w ogóle, to 
ja po pierwszych kilku dniach zastanawiałem się, czy ja w ogóle będę spał, bo jak 
ja idę spać to budzi się Ameryka i nagle ktoś mi tam coś napisze, ja rano wstanę, 

mój dyrektor do mnie zadzwoni i będzie już koniec tej przygody, ale tak działam już te 
dziesięć lat. 

PS: Zanim odpowiem zadam pytanie, kto z Państwa obserwuje Muzeum Auschwitz na 
Twitterze? Na Facebooku? Widzę więcej. Instagram? Dobrze, to ja sobie policzę, ile tam 
nowych obserwujących będę miał za chwilę. Znaczy to jest tak. Nie jestem w stanie dać 
konkretnej jednej odpowiedzi na pytania, ponieważ to jest cały czas takie tworzenie w pro-
cesie. Bo na przykład Facebook oczywiście tak nie wygląda, Facebook nie jest taki interak-
tywny. Tam są informacje historyczne, przypominanie rocznic, czy newsy. Nasza strona 
facebookowa wygląda bardzo podobnie jak wszystkie inne, nawet myślę, że jest bardziej 
uboga, bo z racji braków kadrowych no to, co teraz Facebook bardzo lubi, czyli filmy, nie 
za bardzo jesteśmy w stanie przygotować. Myślimy nad tym. Natomiast Twitter okazał się 
czymś niezwykle ciekawym, jeżeli właśnie chodzi o formę interakcji. To znaczy po pierwsze, 
wszystkie tweety, które my piszemy, wszystkie odpowiedzi, które są pisane są zawsze na 
poziomie „my”, „my” czyli muzeum. To jest zawsze głos Miejsca Pamięci. Nic, co tam się 
pojawia, nie jest powiedziane inaczej niż powiedziałbym publicznie dziennikarzowi, go-
ściowi, zwiedzającemu. Natomiast próbuję zachować tą formułę, i z resztą to się przekłada 
w różne… i na Instagramie i na Facebooku czasem też, że rzeczywiście Muzeum Auschwitz 
może komuś odpowiedzieć, że to nie będzie człowiek, który jest imieniem i nazwiskiem, 
tylko jest to instytucja, która powie coś ważnego, albo komuś odpowie, albo kogoś skarci, 
albo kogoś poprawi, albo uzupełni. Staram się właśnie robić to w taki sposób, natomiast 
zawsze jest to jasne, że są to słowa instytucji. Nie przejmuję profilu muzealnego, żeby zro-
bić jakieś prywatne rzeczy, bo to będzie koniec mojej pracy nad tym. 

PS: Tak. Znaczy najbardziej bałem się tego, kiedy jeszcze Twitter tego tak bardzo nie uła-
twiał, to jest myślę zmora każdego, kto operuje profilem służbowym, że się nie przełączy 
i chyba raz, czy dwa mi się zdarzyło. Na szczęście nic strasznego i na szczęście po trzech 
sekundach skasowałem tweeta. Ale rzeczywiście trzeba mieć tą świadomość, gdzie je-
stem zalogowany w tej chwili. A ponieważ jeszcze pomagam na przykład mediom spo-
łecznościowym wystawy Auschwitz, która jest zupełnie innym projektem, więc to mam 
jeszcze jedno konto do logowania. Natomiast tam rzeczywiście się staram robić tak, że 
mogę odpowiedzieć i nie jest tak, że instytucja w ogóle nie jest interaktywna. Przy Twitte-
rze jesteśmy bardzo interaktywni. Oczywiście te statystyki są mylące, bo są dni, że jest na 
przykład pięćset tweetów, ale część z nich na przykład to są podziękowania za obserwo-
wanie. Ja kiedyś miałem taką wizję, że będę dziękował każdemu, znaczy prawie każdemu, 
bo znowu nie jest to automat, podziękuje każdemu obserwującemu konto, bo jak zdarzy 
się troll, albo negacjonista Holocaustu, który ma w awatarze Adolfa Hitlera i Muzeum 
Auschwitz podziękuje mu za obserwowanie, to znowu będzie problem, więc to nie jest 
praca na automat, to trzeba zobaczyć, komu my coś mówimy. Natomiast kiedy ta skala 
zaczęła być duża, nie jestem w stanie tego robić. Zdarzają się takie dni, ja już nie mówię 
o tym, co się teraz działo w święta, kiedy nagle mieliśmy przyrost stu dwudziestu pięciu 
tysięcy ludzi w ciągu pięciu dni i znowu to jest ta społecznościowość, która w Stanach 
Zjednoczonych się nagle zrobiła niespodziewana. Natomiast nie robiłbym nic innego, czyli 
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SC: Właśnie trochę wyprzedzając temat, który chciałem poruszać, tego: czy media społecznościowe 
powinny być domeną wyłącznie działu promocji? Jak rozumianego? Bo tutaj okazuje się, że bardzo 
ważna jest ta wiedza merytoryczna, którą posiada osoba, która prowadzi media społecznościowe 
dołączając do tego jeszcze tą kwestię niewidzianej komunikacji, właśnie prywatnych wiadomości. 
Tego jest jeszcze więcej niż widać na zewnątrz i ta merytoryczna wiedza jest istotna, bo chociaż 
rzeczywiście są takie elementy pozytywne, typu dziękowanie za to, że ktoś zaczął śledzić konto, 
też pojawiają się relacje osób poruszonych wizytą w muzeum i to jest jakby ta część, ale też, no nie 
ukrywajmy, że większa część komunikacji to ze strony Waszego muzeum to jest prostowanie nie-
prawdziwych informacji. 

SC: Nie jest większość? 

SC: Tak, tak. Jest ten główny nurt tego, co wy komunikujecie, co przekazujecie, ale bardziej myślałem 
o tych odpowiedziach, wchodzeniu w interakcje. Jak to wygląda właśnie? 

SC: To taka dobra i zła wiadomość. Potwierdza się ta obserwacja, też czasami potwierdzana w bada-
niach, że ten negatywny przekaz, który w Internecie funkcjonuje, jest w pewnym sensie jednak mar-
ginalny, czy też komentarze, które są negatywne. Ale z drugiej strony zła wiadomość, że są bardziej 
widoczne i budzą większe emocje. Ale pozostając właśnie jeszcze przy tych treściach negatywnych, 
może taką byśmy spróbowali stworzyć, coś w rodzaju typologii, tego, z Twojego doświadczenia, co 

coś co było fajne przy koncie, które miało piętnaście tysięcy obserwujących i dzien-
nie przyszło pięć nowych i ja im napisałem: „Dziękuję, że obserwujecie i to ważne, 
żeby pamiętać”, to dzisiaj robię to tylko przy okazji tych kont zweryfikowanych, że to 
są jakieś ważne osoby, które zaczynają nas obserwować i dzięki nim tak naprawdę 
docieramy do innych.
Natomiast to pytanie, czy zespół, czy osoba. znowu to są dwie różne ścieżki i myślę, 
że akurat w naszym przypadku, czyli przypadku Miejsca Pamięci Auschwitz to, że 
robi to jedna osoba, ma swoje zalety, ponieważ po pierwsze, my posługujemy się 
bardzo specyficznym językiem. Mówienie o historii Auschwitz nie jest… nie może 
tego robić człowiek nieprzygotowany po pierwsze, po drugie ta świadomość tego, co 
dzieje się  w rożnych miejscach, jest niezwykle pomagająca. To znaczy, ja wiem, co 
zrobiłem na Facebooku, wiem, co zrobiłem na Instagramie i wiem, jak to połączyć. 
Myślę, że przy pracy zespołowej byłoby to do zrobienia i do ogarnięcia jakoś. Nato-
miast nie będę miał zespołu, bo nie będziemy mieć ludzi do tego po prostu, fizycznie. 
Mój dyrektor nie zatrudni jeszcze dwóch osób, które będą mi pomagały w tym, bo ja  
sam mam jeszcze wiele innych rzeczy do zrobienia i są braki. Mam takie wrażenie, 
że trzymając nad tym pieczę, jest to wszystko dużo bezpieczniejsze dla nas. 
Natomiast jak gdzieś jeżdżę czasami... pamiętam, jak pierwszy raz byłem w Wa-
szyngtonie w Muzeum Holocaustu i odwiedzałem moich znajomych różnych, ale 
też zwiedzałem instytucję i: „A tu jest nasz pan od Twittera, a tu jest nasz desk od 
Facebooka”, a oni się pytają: „A jak to u Was jest?”. No ja tak stałem taki. Z jednej 
strony nie wiedziałem, czy to spojrzenie na mnie to spojrzenie takiego politowa-
nia: „Uuu, u Was nie ma”, czy takiego podziwu, że jest jedna osoba, która to robi 
zwłaszcza, że oni wiedzą, jak my to robimy. To znaczy to, że Muzeum Holocaustu 

jest na Facebooku, albo Jad Waszem jest na Facebooku, to jest pokłosie tego, że Muzeum 
Auschwitz się tam pojawiło i my podjęliśmy tą decyzję. Więc w pewnym momencie pewna 
korporacyjna struktura zarządzania taką grupą w naszym przypadku wydaje się, utrudni-
łaby pracę. Na razie daję radę sam. Wdrażam kolegę, który w tej chwili przejął dwie rze-
czy. Przejął odpowiadanie na prywatne wiadomości na Facebooku i przejął moderowanie 
komentarzy na Facebooku. Ja na to po prostu nie mam czasu. Od tego on zaczyna, żeby 
odpowiadał na wiadomości, uczył się pewnych sformułowań, rozmawiania z ludźmi i też 
pilnowania tego, co tam się dzieje. Można powiedzieć, że jest jakiś zaczątek zespołu. 
Natomiast myślę, że tak samo jak w biurze prasowym Auschwitz, trzeba mieć pewne do-
świadczenie z samą historią. Tak samo przy tworzeniu, nie lubię takiego słowa, ale jakie-
goś komunikatu, wiadomości, posta. U nas akurat ta merytoryka jest niezwykle ważna. 
Z sześciu osób, które są w biurze prasowym Muzeum Auschwitz, cztery osoby są również 
edukatorami przewodnikami, mają tą ogromną wiedzę na temat samej historii miejsca. 
Bez tego nie funkcjonujemy. 

PS: Nie, nie. 

PS: Ja bym powiedział, że to nie jest większość. Większość tego, co my robimy, to jest upa-
miętnienie, to jest przypominanie o datach, to jest pokazywanie, i to staramy się robić, 
właściwie każdy dzień jest jakimś dniem, kiedy możemy pamiętać o Auschwitz. 

PS: Też nie powiedziałbym, że większość to są rzeczy negatywne. Rzeczy negatywne, to 
jest ten paradoks świata, w którym żyjemy, są dużo bardziej dostrzegalne. To znaczy jak 
Muzeum Auschwitz podziękuje siedemnastoletniej Brytyjce za to, że wrzuciła trzy zdjęcia 
i napisała, że się wzruszyła i my podziękowaliśmy jej za to, to nikt tego nie zauważy, no bo 
co to jest za sensacja. 
Natomiast jak Muzeum Auschwitz, nie wiem, napisze tweeta i poprosi sklep Amazon UK, 
żeby wycofał ze swojego asortymentu ranę, jak to oni nazwali Holocaust wound, taką 
oparzeniową na twarzy, to jest artykuł w Newsweeku i wszędzie indziej. To znaczy, to jest 
jakaś bolączka tego świata, w którym my pracujemy i myślę, że jeżeli też są tutaj instytu-
cje muzealne i chyba wszystkie inne, to ten pozytywny codzienny trud, który my robimy, 
nie jest dostrzegalny, no bo to jest rzecz normalna. Natomiast jak się coś zaczyna palić, to 
natychmiast jest zainteresowanie. Szkoda. Można z tego trochę korzystać, ale jest to rzecz 
raczej negatywna. Natomiast nie boimy się tego, to znaczy nie boimy się wykorzystywać, 
no bo to jest też część naszej misji, żeby poprawiać, korygować, dbać o tą pamięć też w tej 
sferze. 
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się najczęściej powtarza, jakie to są typy informacji, motywy, które się powtarzają, też może 
w odniesieniu do źródeł tych motywów. Bo Wy jednocześnie na tej samej zasadzie, tak jak dzię-
kujecie też konkretnym osobom, tak i rozmawiacie z konkretnymi osobami, które rożne tezy 
w Internecie głoszą, ale też z mediami dużymi, mediami małymi. Nawet dzisiaj z resztą chyba 
się pojawiło też takie sprostowanie w grzecznej formie sformułowane. Także może więcej dla 
naszych słuchaczy o tym, jak to wygląda, jakie to są typy treści i takie rzeczy, z którymi się 
mierzycie. 

SC: A ja sprawdzam, która jest godzina, żeby było jasne. 

PS: Nie wiem, czy jestem w stanie zbudować taką typologię z pamięci. Natomiast 
po pierwsze typowe… to mój telefon, no właśnie, to jest życie człowieka z mediami 
społecznościowymi. Też go uspokoję. To akurat przypomnienie, filtr powietrza mi 
mówi, że mogę wyjść na zewnątrz na przykład. 

PS: Pierwsza rzecz taka, którą można nazwać, nie wiem, czy to jest negatywne, 
to jest po prostu poprawianie błędów historycznych. Od błędu, który poprawiłem 
przed wyjściem na to spotkanie. Znowu, jak wygląda dzień pracy. Jadłem obiad, 
bo czasami jem obiad i mam telefon ze sobą i akurat znalazłem artykuł z gazety 
z Nottingham, która napisała o wizycie w Auschwitz. Czytam takie artykuły za-
wsze, ponieważ znowu zasadą żelazną jest to, że nie podam dalej artykułu, który 
ma błędy. Mam takie przeświadczenie, że to z jednej strony byłoby nie w porządku, 
że instytucja coś popiera i tam jest błąd, ale sam, jako historyk, edukator wolę 
jednak, kiedy dziennikarze nie popełniają głupot. A to są bardzo często drobiazgi. 
Właśnie w tym przypadku akurat błędy są bardzo rzeczowe i bardzo konkretne, bo 
dziennikarz piesze, że weszli do sali z ludzkimi włosami, które były ścinane więź-
niom obozu, a większość włosów, to były ścinane ludziom, którzy nigdy nie zosta-
li więźniami, tylko byli zamordowani natychmiast w komorach gazowych. Drugi 
błąd… co to było… zaraz otworzę Twittera i zobaczę, no właśnie tak mi będzie 
łatwiej. Jeżeli już mówimy, jakimi drobiazgami czasami się zajmujemy, ale to są 
rzeczy ważne i jak to poprawią to ja wtedy… Właśnie wymieniając grupy ofiar, 
większość to, że półtora miliona deportowanych niemal, większość to Żydzi, ale 
także rożne grupy etniczne, Romowie i jeńcy sowieccy. No gdzieś Polacy uciekli 
z tej układanki, a to jest druga grupa deportowanych do Auschwitz. No i jedna 
znowu uwaga do tekstu, że w odniesieniu do tego miliona trzystu tysięcy, autor 
uznał, że wszyscy przechodzili przez proces selekcji i byli kierowani albo do pracy, 
albo do komór gazowych, a przez selekcję przechodzili tylko Żydzi deportowani 
transportami RSH i tak dalej, i tak dalej. Czyli wchodzimy już w takie historyczne 
szczegóły. Natomiast to jest jedna rzecz. Jeżeli pojawia się artykuł, ja staram się 
czytać. Dzięki temu, że patrzę na słowo „Auschwitz”, które się pojawia, to zwykle 
docieram do takich najróżniejszych artykułów, nawet w jakieś małej gazecie, jeżeli 
ona jest na Twitterze. Jeżeli jest to ciekawe, bo mi zależy na tym, żeby taki artykuł 
podać dalej, bo to jest dla nas ważne, a jeżeli są tam błędy to prosimy o ich skory-
gowanie.
Druga rzecz są to oczywiście pewne rzeczy bardziej, nazwał bym je takimi wrażliwy-
mi. Mówię na przykład o „Auschwitz, obóz w Polsce”, albo „Auschwitz, obóz polski”. 
My to robimy od dawien dawna, no bo jest znowu błąd merytoryczny. Znowu, po-
nieważ Marcin Owsiński z Muzeum Stutthof siedzi przede mną, to pamiętam taką 
sytuację, kiedy ja byłem w Warszawie i spacerowałem z kolegą po parku na Żolibo-
rzu, a akurat Was odwiedzał książę brytyjski i też patrzyłem, jak media będą się do 
tego odnosić i tam już dziennikarze w ogóle zwariowali, bo o ile Auschwitz z Polską 
ma coś wspólnego, bo są to okupowane tereny, to ze Stutthof mieli jeszcze większe 
problemy z pojęciem w ogóle geografii tego, co było przed wojną i Wolne Miasto 

Gdańsk i tam się pojawiało też dużo błędów. Więc jeżeli gdzieś zauważę, to po prostu re-
aguję. To jest jakiś obowiązek. 
Są sytuacje, z którymi właściwie spotkaliśmy się pierwszy raz rok temu przy okazji stycz-
niowej zawieruchy polityczno historycznej wokół ustawy o IPN i na marginesie tej całej 
debaty, która trwała, ponieważ w jakiś sposób ta debata została spowodowana wypo-
wiedzią Pani ambasador na rocznicy, to był ten taki pierwszy element, który uruchomił to 
w świecie medialnym, to jakby ogromy atak spadł na Muzeum Auschwitz wtedy. Chyba 
po raz pierwszy wtedy doświadczyliśmy czegoś, co można nazwać atakiem na instytucję. 
Pojawiały się kolejne wątki, pojawiały się kolejne tematy, które po raz pierwszy chyba ktoś 
spreparował, można nazwać fake newsem, jak my to dzisiaj mówimy. Taki list, że oburzony 
odwiedzający opisuje jakąś sytuację, która wydaje się prawdopodobna, ale natychmiast 
my widzimy, znając to, jak funkcjonuje muzeum, że to jest wszystko wyssane z palca i to 
zaczyna się pojawiać i tak dalej, i tak dalej.
W tym momencie Twitter stał się naszą tarczą. Ta możliwość natychmiastowej reakcji, czy 
wydania oświadczenia, czy po prostu korygowania tych bzdur, które się pojawiały, bzdur, 
kłamstw, ataków, okazała się dla nas niezwykle cenna. My przetrwaliśmy też, ponieważ to 
jest publiczne i to jest obserwowane przez dziennikarzy. To nie jest dyskusja z kimś przez tele-
fon albo mailowa. Myślę, że tu nam się udało i to były dni trudne ze względu na to, że to było 
niezwykle czasochłonne. Natomiast znowu, Twitter jest bardzo prostym narzędziem, jakby 
wysłać oświadczenia i dzwoni dziennikarz. Nasze oświadczenie jest na Twitterze, do widzenia, 
dziękujemy bardzo. I też zaczęliśmy tak robić. Dla nas stało się to… w takich sytuacjach kry-
zysowych Twitter jest niezwykle ważnym narzędziem komunikacji dla nas. Internet pełen jest 
trolli, świrów, kont anonimowych, które publikują różne rzeczy i widzimy to wszystko. Widzę 
to wszystko i czasami dla takiej chęci, takiego dźgnięcia troszeczkę, na przykład odpowiem. 
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SC: Trollowanie trolla.

SC: Że cały świat tym żyje, a tymczasem nie. 

SC: To jest właśnie bardzo imponujące, że reagujesz, reagujecie też w sytuacji, dbacie o jakość debaty 
niezależnie od tego, jakie to są opinie. Czy właśnie, jeżeli ktoś słowami niestosownymi potępia takie za-
chowania, które są z kolei niestosowne, to też taka reakcja się pojawia ze strony muzeum. To jest bardzo 
taka mocna i ważna rzecz, myślę, że warta podkreślenia. Na pewno dla nas praktycznie to, że można 
używać mediów społecznościowych własnych jako mediów w sytuacji kryzysowej to też bardzo takie 
istotne i ważne dla instytucji.  
Chciałbym się jeszcze zatrzymać przy tym temacie trolli, hejterów, dyskusji już bardzo tak praktycz-
nie, bo też każdy z nas może się w pewnym momencie z tym zetknąć. My już wiemy, że z pewnymi 
poglądami po prostu się nie dyskutuje, bo się je legitymizuje, wchodząc w dyskusję albo już wte-
dy świadomie decydujemy, że tu nie będziemy tego robić. Niektóre rzeczy się zgłasza, ale też kiedy 
wchodzimy w dyskusję, kiedy masz takie poczucie, że już trzeba skończyć? Bo wiadomo, że troll chce 
wygrać, chce mieć ostatnie sowo i wtedy on czuje, że zwyciężył. Kiedy odpuszczać? Kiedy reagować, 
a kiedy odpuszczać? 

PS: Troszeczkę tak, natomiast jedna generalna zasada: nie dyskutujemy z negacjo-
nistami Holocaustu czy to będzie przestrzeń rzeczywista, czy przestrzeń wirtualna. 
Są świetnie prowadzone profile ludzi, którzy to robią i ja podziwiam ich za sposób 
w jaki z kimś, kto na poziomie wiary i nienawiści się porusza. I z chęcią przyglądam 
się temu, jak można prowadzić dyskurs z negacjonistą, który jest tylko i wyłącznie 
na poziomie no właśnie wiary w to, że to się nie wydarzyło. Natomiast sam nie będę 
tego robił. Czasami pokazujemy taki bardziej pokazanie przykładu takiego zupełne-
go braku logiki w tym myśleniu, natomiast nie zniżymy się do bezpośredniej dysku-
sji. Tak samo nie będziemy reagować na każdego mema, które też są. Jeżeli widzę 
takiego tweeta, to go zgłaszam, ale mimo, że czasami jest ochota dialog prowadzić, 
to trzeba się tu uczyć momentów, kiedy nie ma to sensu. 
Tak myślę, czy jeszcze jakieś są. Jedną rzecz, którą robimy i postanowiliśmy to robić, 
to jeżeli widzimy jakieś takie zagrożenie dla pamięci, ale ze strony osób publicz-
nych, dziennikarzy, w jakimś sensie polityków, ale to jest inna trochę kwestia, to 
też reagujemy. Czy to będzie amerykański kongresmen, który sobie nagrywa wideo 
w komorze gazowej. Jakby w ogóle nie krytykowaliśmy tego, co on tam mówił, bo 
wtedy odnosilibyśmy się już do jakiegoś komentarza politycznego, a muzeum bar-
dzo się stara nie brać udziału w dyskursie politycznym. Natomiast odnieśliśmy się 
tylko do tego, że on w komorze gazowej nagrywał sobie takie wideo selfie i to się 
rozniosło troszkę, takie przypadki. Kiedy widzimy, że następuje coś, co czasami jest 
atakiem na pamięć, ale czasami jest zrobione z rożnych przyczyn, to wtedy próbuje-
my reagować. Chociażby to, co się stało trzy, czy cztery dni temu w Orange County 
w Kalifornii. Nie wiem, czy Państwo w ogóle śledzą takie rzeczy. Twitter to jest taka 
bańka. To znaczy ja jestem w środku takiej bańki i czasami nam się wydaje, że to 
wszystko, co my tam robimy, jest niezwykle ważne dla całego świata. 

PS: Nauczenie się tego, że to nie jest ważne dla świata, potrafi człowieka ocucić, 
bo jakby nagle to nie jest tak, że każdy kto tutaj przechodzi przez ten piękny park 
nagle się zastanawia, co Muzeum Auschwitz na to powiedziało i co zrobiło dzisiaj. 
Na szczęście tak nie jest. Ale znowu gdzieś to się znajduje i grupa licealistów z li-
ceum z Orange County na jakieś imprezie grała w tak zwanego beer ponga. Nie 
wiem, czy Państwo kiedyś grali, albo wiedzą, co to jest. Ustawia się kubeczki i się 
tam… Tylko, że ustawili te kubeczki w swastykę, stanęli za tym stołem, podnieśli 
rękę w wiadomym geście, zrobili sobie zdjęcie i puścili na Snapchata i nagle się 
okazało, że świat się tym przejął i gdzieś jakiś komunikat… znowu nie oświad-
czenie, że Muzeum Auschwitz potępia, nie, tylko ja zadałem pytanie… To jest po-
kłosie sprawy z Wisconsin. Nie wiem, czy Państwo słyszeli o grupie licealistów 
z Wisconsin, nie sądzę, ale może ktoś. Grupa licealistów, która sobie zrobiła takie 
zdjęcie grupowe i wszyscy rękę trzymają, nie będę pokazywał jak. Oczywiście się 
tłumaczyli, że to fotograf im kazał pomachać do rodziców, ale machanie… zno-
wu cała dyskusja. Kiedy ja widzę takie rzeczy to znowu, nie będę piętnował tych 
młodych ludzi do końca, bo to są młodzi, głupi… i ja myślę, że większość robi to 
z takiej głupoty, nieświadomości, ale gdzieś wokół stoi to, kto na to patrzy, to 
znaczy - ktoś te kubeczki tam przyniósł, ktoś te kubeczki ułożył w tę swastykę, 
ktoś ustawił te kilka osób i w żadnym momencie nikt nie powiedział: „Słuchajcie, 
nie wygłupiajcie się”. Ktoś zaczyna robić zdjęcie, mówi: „Halo, nie róbcie zdjęcia, 
bo to wyjdzie”. Gdzie są nauczyciele? Bardziej kwestia pokazania problemu, który 
istnieje, że gdzieś tam w Belgii na jakieś manifestacji balony antysemickie i tak 
dalej. 

To jest ten taki trudny świat, w którym my żyjemy, kiedy to staje się jakby normalne i nikt 
nie powie, nikt nie przewróci tego stołu z tą swastyką, powie: „Słuchajcie, co wy wyprawia-
cie”. To jest większy problem dla mnie. Zwykle to, co jest też problemem, zwykle taka nasza 
reakcja wywołuje coś, co ja nazywam reakcją obronną społeczności internetowej, która 
zaczyna bronić pamięci, używając tego języka, przed którym my staramy się przestrzegać. 
Już też odnosiłem, że to zwierzęta ci uczniowie. Właśnie nie. Nie dehumanizujmy młodych 
ludzi, tylko zastanówmy się, gdzie jest problem, dlaczego coś takiego się dzieje i tak dalej. 
Są takie przykłady. Gdyby nie Twitter to byśmy pewnie tego nie wiedzieli. To tak jak z trolla-
mi. Ja mam taką wizję, że to wszystko było. To nie pojawiło się nagle, tylko po prostu kiedyś 
nie było mediów społecznościowych, kiedyś ludzie za przeproszeniem, przepraszam za to 
porównanie, przy wódce, przy stole sobie opowiadali takie bzdury i w tym gronie siedmiu 
osób to zostało. Teraz to samo grono siedmiu osób ma Twittera i oni te bzdury piszą i świat 
może to zobaczyć niestety. Dzięki temu o 5:33 muszę telefon wziąć do ręki i patrzeć, co się 
dzieje. 

PS: Mam wrażenie, że kiedyś byłem taki bardziej zadziorny trochę i szedłem głębiej w taki 
ping pong wymiany zdań i teraz coraz częściej widzę, że trzeba odpuścić wcześniej, że to 
jest strata czasu i, że jest się wykorzystywanym. Czasami patrzę w ogóle na to, jakie to 
jest konto i czy w ogóle warto odpowiadać. Jeżeli są to osoby… Otwieramy teraz wystawę 
Nowym Jorku i byłem niedawno w Nowym Jorku, żeby przegadać temat z ludźmi, którzy 
tam się zajmują. Właśnie tam się spotkałem z całym zespołem, który się różnymi rzecza-
mi zajmuje i o tym rozmawialiśmy, o różnych zagrożeniach, które mogą nas czekać przy 
okazji tej wystawy, bo mogą być uwagi krytyczne, na które będziemy musieli reagować. 
Rozmawialiśmy i koleżanka moja powiedziała mi coś, jakby nazwała coś, co robiłem, 
ale nie wiedziałem, że to robię. Ktoś to określi i… ona powiedziała, że oni reagują, kiedy 
widzą w tym.. ona to powiedziała po angielsku: education opportunity, znaczy jakaś 
szansę edukowania. Reakcja instytucji pojawia się wtedy, bez względu czy to będzie ktoś 
ważny, czy mniej ważny, kiedy jest to szansa, że kogoś to nauczy, ale niekoniecznie tę 
osobę, której my zwracamy uwagę, czy z która dyskutujemy, ale komuś, kto będzie ob-
serwował ten dyskurs, tę wymianę zdań. 
Wydaje mi się, że tutaj można tak o tym myśleć, że trzeba patrzeć na to, kto to obserwu-
je, z kim rozmawiamy i jakie mogą być efekty tego. Znowu nie da się wszystkich rzeczy 
przewidzieć, ale jakoś w tę stronę to idzie dla mnie. Natomiast mam wrażenie, że kiedy 
pierwszy raz  się zetknęliśmy z taką falą nienawiści, czy takich ataków, to jakby natural-
nym instynktem obronnym jest: to my będziemy cały czas prowadzić ten dialog. Myślę, 
że to doświadczenie, które zdobyłem przy takim cierpliwym… bo to jest ważne, znaczy 
język, cały czas wszystko jest na poziomie języka uznawanego powszechnie za taki język 
wysoki i bardzo uprzejmy. Nie mogę sobie pozwolić na zejście do tego poziomu, ale dużo 
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SC: Czyli potrzebna jest duża samodyscyplina i też czasami, kiedy nawet wiemy, że ta osoba 
poglądów nie zmieni albo ma swoją jakąś agendę ukrytą, jest mocno zaangażowana poli-
tycznie i to czasem widać na Twitterze, że ona pisze tylko na tematy polityczne, to się już robi 
podejrzane, to i tak być może czasem warto w taką dyskusję wejść ze względu na publiczność, 
bo zawsze ta milcząca większość gdzieś tam obserwuje i tylko czyta tweety. 

SC: Czyli jasna zasada do wprowadzenia. I tu też rzecz wiąże się z tym, o co chciałem zapytać w związ-
ku z tym byciem nieustannie podłączonym, też narażonym na dyskusje, na bycie obiektem ataków 
właśnie. Jak to od strony administratora, jakie masz sposoby radzenia sobie z tym? Jak w ogóle moż-
na sobie z taką presją, która występuje radzić? Czy szukanie motywacji, czy jakieś odcinanie się co 
jakiś czas? Jak to jest? 

SC: No tak, bo to jest podwójnie trudne. 

SC: Czyli jedynym sposobem wypracowanie dystansu takiego w sobie, nie ma lepszego sposobu. 

szybciej odpuszczam. Nawet nie odpuszczam, nie zakładam tej przyłbicy, bo to nie 
ma sensu. Chyba znowu widzę szansę, że to bardziej będzie dobre dla tego, kto ob-
serwuje tę dyskusję. 

PS: Ponieważ jestem tutaj w jakimś względzie po tych tragicznych wydarzeniach, 
których Wy doświadczyliście. Na przykład dla mnie to wszystko, co się działo po tej 
tragicznej śmierci prezydenta Adamowicza i to, co widziałem na Twitterze to to, że 
przestaliśmy… Jakby kiedyś bardzo rzadko blokowałem użytkowników.
Jest oczywiście cała ta kwestia, czy publiczna instytucja powinna blokować, czy nie 
i tak dalej. Natomiast ponieważ język jest jakimś nośnikiem nienawiści i on prowa-
dzi do czegoś takiego, teraz dużo łatwiej, czy dużo szybciej blokuję, żeby nie pozwa-
lać takim osobom, które bardzo chcą z takim językiem nienawiści wejść w ten nasz 
dialog, który będzie obserwowany przez innych i napędzać te kolejne, że blokada nie 
pozwala tej osobie wejść na nasze konto i pod naszymi postami na przykład coś ro-
bić. Oczywiście zgłaszam takie posty i znowu jest ta cała dyskusja, bo Twitter, mam 
wrażenie, nie reaguje na to wystarczająco, w ogóle nie reaguje na niektóre rzeczy 
niestety i te konta są. To jest temat na zupełnie osobną dyskusję. 
Natomiast mam wrażenie, że spadł mój taki poziom tolerancji na takie słowa wy-
rażające nienawiść. Po prostu blokuję i tyle. Tak samo, jak taką osobę wyprowadzi-
libyśmy z Miejsca Pamięci. Mam poczucie, że jeżeli ktoś przyjechałby do muzeum 

i nagle gdzieś na terenie zaczął opowiadać takie rzeczy po prostu wezwano by straż mu-
zealną i byśmy taką osobę wyrzucili, bo każdy ma prawo wejść, ale nie każdy ma prawo 
zachowywać się w jakiś sposób. Dużo mniejszą mam tolerancję. Myślę, że spotykamy się 
z cczymś - to nie mówię tylko na tym przykładzie polskim, tylko w ogóle - tak jak media 
społecznościowe są wykorzystywane przez taką zorganizowaną nienawiść, że jakby jakimś 
jednym sposobem obrony, ja nie wiem, czy wystarczającym, jest po prostu bardzo szybka 
reakcja. Bez tłumaczenia. Oczywiście zawsze ten tweet, czy wpis na Facebooku jest archi-
wizowany przeze mnie i on sobie jest w archiwum, natomiast nie ma dyskusji. Po prostu 
blok i zgłoszenie. 

PS: Pierwsze przypadki były trudne, a potem człowiek się przyzwyczaja, mam takie wraże-
nie. To tak samo jest jak 30% grup, które oprowadzam, zawsze pojawia się pytanie, a jak 
to jest tutaj pracować, jak pan ma, że pan tu codziennie przychodzi. 

PS: Oczywiście rozmawiamy, ale można się do tego przyzwyczaić. Ja zawsze opowiadam 
taką anegdotę, gdy oprowadzałem grupę amerykańskich patologów i po całym zwiedza-
niu Auschwitz grupa amerykańskich patologów zapytała się mnie, jak pan może codzien-
nie to robić. Ja spojrzałem tak się na nich i mówię: „Słuchajcie, ja wam mogę zadać do-
kładnie to samo pytanie”. Wydaje nam się, że zrozumieliśmy się właśnie w tym momencie, 
że jest pewien moment, kiedy naszą pracę traktujemy profesjonalnie i bez względu na to, 
czy jesteśmy patologami, czy pracujemy w Miejscu Pamięci, jest jakiś profesjonalny obo-
wiązek. Natomiast to uczy takiego poszukiwania w sobie cierpliwości i wydaje mi się, że 
już jestem na tym etapie, kiedy mi to nie sprawia osobistej krzywdy. To znaczy to nie jest 
osobisty atak na mnie. Jest to trudne czasami, jest to frustrujące, powoduje jakieś emo-
cje, że zdarzają się, może nie nieprzespane noce, ale problemy z zaśnięciem bo coś tam 
się działo i to nie jest przyjemne. Nie jest przyjemnie bycie na takim froncie czasami takiej 
głupiej pyskówki z jednej strony i jakichś takich przykrych w ogóle, nieprawdziwych… gdy 
człowiek widzi, że ktoś kłamie rozmyślnie, to też są takie przypadki i to widać, tylko nie za 
bardzo mogę się jakoś przed tym bronić. Staramy się to prostować i staramy się działać. 
Ale myślę, że po jakimś czasie następuje jakieś takie oswojenie tego przypadku. Buduje 
się w sobie, i to jest ważne chyba, taką przestrzeń wokół, od której się coś odbija jakoś, że 
wiem jak już reagować. 
Myślę, że to jest na początku problem, kiedy pojawiają się te emocje po raz pierwszy, a po-
tem, jak pojawiają się po raz kolejny, to jakby naturalnie się człowiek uczy z tym radzić. 
Natomiast nie życzę nikomu. To nie są rzeczy do pozazdroszczenia kiedy no czasami trze-
ba siedzieć cały dzień i po prostu jest walka, bo kolejne konta się włączają w to wszystko 
i trzeba działać wtedy. 

PS: Nie wiem. Oczywiście podejrzewam, że mógłbym posłuchać wielu dobrych rad, jak 
to robić. Każdy myślę, będzie miał jakąś swoją osobistą. Właśnie to jest na styku, że ja 
tweetuję jako instytucja i tak dalej, no ale ja tu siedzę, mam ten telefon, czy komputer 
i ci ludzie piszą. Ja odpowiadam de facto. Być może są osoby, które w ogóle się tym nie 
przejmą. Natomiast jak już te argumenty poznamy i ten taki zestaw arsenału, którym dys- 
ponuje przeciwnik, zaczyna być to czasami nawet śmieszne. Nie mówię, że to jest zabawa, 
ale ponieważ już wiem, czego się mogę spodziewać, już coraz mniej mnie zaskakuje, dużo 
łatwiej mi się operuje w tym takim środowisku, które jest znane. Już wiem, jak to zrobić.
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SC: I stawiania granic takich po prostu międzyludzkich też. 

SC: My też mamy prawa, na tej zasadzie, że to nie jest tak, że jeżeli publiczna to już wszystko 
można, ponieważ to są pieniądze publiczne. Często taki argument się pojawia. 

SC: To już trochę wybrzmiało wcześniej, ale chciałbym, żeby też wybrzmiało mocniej, bo spo-
tykamy się z trudnymi sytuacjami, o tym rozmawiamy i powstaje to pytanie: po co, w sensie 
po co pamiętać w kontekście Internetu, skąd cala ta aktywność właśnie polegająca na wcho-
dzeniu w dyskusje, na tym edukowaniu także w sieci. Jak to się łączy z taką ogólną misją i my-
śleniem Waszym o Miejscu Pamięci? Bo ja też tego określenia używam, ale ono jest pewnym 
specyficznym, jak rozumiem, pojęciem. 

Wypracowanie pewnych sformułowań. Czasami właśnie to napisanie tego zdania 
pierwszej reakcji jest trudne. W jaki sposób napisać tak, żeby to było uprzejme, ale 
żeby jednocześnie jakby bronić się? Ale też mieliśmy, i po raz pierwszy to się zda-
rzyło w muzeum po takiej fali ataków z tamtego roku, kiedy nasze dziewczyny na 
rezerwacji, kiedy sekretariat dostawał telefony i nagle pan w słuchawce zaczyna 
bluzgać i tak dalej, po raz pierwszy musieliśmy spotkać się z jakimś profesjonalistą 
i o tym porozmawiać, żebyśmy my zyskali narzędzia. Jedna rzecz, która była bardzo 
ważna podczas tego szkolenia, to jest uświadomienie sobie, że mimo, że jestem 
urzędnikiem publicznym, mimo, że pracuję w instytucji, to nie muszę ze wszystkimi 
rozmawiać, że z osobą, która mnie obraża, ja naprawdę nie muszę rozmawiać. I po-
wiedzenie takiej osobie  albo po prostu wyłączenie się, że ja nie muszę z tą osobą 
rozmawiać, znaczy nikt mi nie karze tego robić. Myślę, że takie uświadomienie so-
bie, że jesteśmy ludźmi, którzy pracują w instytucji i pewne zasady ogólnoprzyjętej 
etykiety w takim dyskursie panują bez względu na to, czy jesteśmy instytucją, czy 
nie, trochę też pozwala jakby złapać takiego dystansu, że naprawdę nie musimy. 

PS: Tak i, że człowiek pracujący w instytucji może powiedzieć: „Proszę mnie nie ob-
rażać. Ja nie będę z panem rozmawiał, jeżeli pan będzie tak się do mnie odzywał”.

PS: Tak, na przykład. 

PS: To jest całkiem proste. Myślę, że każdy z nas, jak tutaj siedzimy, ma w swojej 
głowie taką część utopijną. Ona zamiera z wiekiem niestety i coraz mniej z wiekiem 
mamy takich głupich, szalonych pomysłów i takiej wiary w coś niezwykle utopijne-
go, ale moja utopijna cześć mówi zawsze, że każdy człowiek powinien przyjechać 
do Miejsca Pamięci Auschwitz. Ja w to wierzę, mam w sobie jakoś przekonanie, że 
to jest nie tylko miejsce historyczne, gdzie coś się zdarzyło siedemdziesiąt kilka lat 
temu, ale to jest miejsce, które stawia przed człowiekiem niezwykle ważne pytania 
i bez względu na to, czy ktoś jest z Brazylii, Polski, Japonii, Niemiec, czy skądkolwiek,   
to miejsce jakoś jest czymś bardziej uniwersalnym. Ale każdy z nas ma tę racjonalną 
cześć głowy i ona się powiększa z wiekiem i ona mi mówię, że to jest niemożliwe, że 
nie przyjadą wszyscy. Znaczy, że nie przyjadą wszyscy, no bo jest - nie wiem ile teraz 
ludzi mieszka na świecie, kiedyś to było sześć miliardów, teraz pewnie wiecej - i to 
jest niewykonalne, bo my mamy prawie pięćdziesiąt milionów odwiedzających od 
początku istnienia muzeum, więc nie jesteśmy w stanie.
Natomiast Internet daje nam szansę dotarcia do tych, którzy nie przyjadą i to jest 
ta misja, która wchodzi w świat wirtualny i nie dostrzeżenie tego jest zamknięcie się 
na tych ludzi, którzy… już nie mówię o tym, że mamy zmuszać wszystkich, tylko są 
tacy, którzy chcieliby przyjechać, a nie mogą przyjechać, bo mieszkają za daleko, 
bo to jest za drogie. No mnóstwo powodów. Danie im możliwości dotknięcia czegoś, 
jest niezwykle ważne. Stąd i wirtualne zwiedzanie, które zrobiliśmy i strona interne-
towa. Ja nie pamiętam już tej dyskusji, ale moi starsi wiekiem koledzy opowiadali 
mi o tym, że była taka dyskusja w muzeum, czy w ogóle muzeum powinno mieć 
stronę. Muzeum Auschwitz, nie mówię o muzeum sztuki. Czy powinno mieć stronę 

internetową w ogóle. Pamiętam: „Panie Bartku, po co Panu email” na przykład takie też 
się pojawiały i to było gdzieś na początku, jak to się wszystko pojawiało. Natomiast dzisiaj 
już można się z tego śmiać tylko, bo to jest taka śmieszna anegdota, której już się nie bie-
rze na poważnie. 
To jest ta szansa dotarcia do człowieka, który jest zainteresowany. Oczywiście dzisiaj mó-
wimy, że Muzeum Auschwitz, że prawie trzysta tysięcy na Twitterze, prawie trzysta tysię-
cy na Facebooku, ale to tak nie było. To znaczy, jak prowadziłem te konta, kiedy miałem 
ośmiuset, trzydziestu, pięć tysięcy, że to jest proces, który trwa. Ja się cieszę, jeżeli mogę 
dotrzeć do jednej osoby, dla której to doświadczenie, historia Auschwitz będzie ważne. 
Mam takie przeświadczenie, że świata nie uda nam się naprawić. Jesteśmy zbyt małym 
elementem wielu połączonych naczyń, które tworzą ten świat, ale wiem, i to już wiem 
z perspektywy prawie dwunastu lat pracy w Miejscu Pamięci Auschwitz, że potrafimy 
dotrzeć do jednostki, potrafimy zmienić jednostkę i znam już osoby, które przeszły przez 
Miejsce Pamięci, które poznałem, które jakoś mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialno-
ścią zredefiniowały pewne wartości w swoim życiu. Już nie mówię o takich ekstremalnych 
przypadkach prawnika z Nowego Jorku, który wrócił do swojego miasta pięknego i porzucił 
swoją pracę w korporacyjnej kancelarii, sprzedał właściwie wszystko co miał, wyjechał na 
pół roku do Afryki pomagać ludziom. Dlatego, że przyjechał do Auschwitz i nagle mu się 
otworzyło coś w głowie, w tej utopijnej części. 
Natomiast wiem z własnego doświadczenia z ludźmi, których spotykam, spotykam ich 
po raz kolejny, przyjeżdżają z kolejnymi grupami, ja ich oprowadzam, że potrafimy coś 
zmienić w człowieku. To jest ta satysfakcja pracy w tym trudnym miejscu, że kiedy rzeczy-
wiście dotrzemy do kogoś z czymś bardziej uniwersalnym niż tylko bardzo ważną opowie-
ścią historii, ale, że ktoś zrozumie, że coś z tego wynika. Też to jest ciekawe, kiedy mówimy 
o Twitterze, że bardzo dużo tych takich najbardziej... takich tweetów, które poszły w świat, 
to są właśnie takie banalne myśli uniwersalne, które nagle ludzie to przeczytali i ojej, rze-
czywiście coś w tym jest. Że Auschwitz nie zaczął się od komór gazowych, że zaczyna się 
to od słów nienawiści i od jakiegoś uprzedzenia i ludzie to podają dalej i się zaczynają nad 
tym zastanawiać. To jest ważne i rzeczywiście możemy dotrzeć. Oczywiście zawsze jest 
taki dreszcze mocji, że mam, jako edukator, no bo większość tego, co robimy to jest w ja-
kimś sensie mniej, czy bardziej edukacyjne, no że mam klasę, która ma salę wykładową, 
która ma prawie trzysta tysięcy osób i gdzieś tam mogę coś zrobić. To, że oni zdecydowali 
się polubić Miejsce Pamięci Auschwitz, to znaczy, to jest zawsze świadoma decyzja. Mu-
zeum Auschwitz nie promuje się, nie płaci za promocję mimo, że Facebook by bardzo chciał 
żebyśmy to robili i dzięki temu nie dociera to prawie do nikogo, bo mają tak algorytmy 
teraz wyśrubowane, że właściwie jak się nie płaci… a jak się raz zapłaci to już w ogóle się 
znika. Natomiast to jest takie poczucie właśnie, że… ja to nazywam dość górnolotnie może 
i przesadzam, taką wirtualną wspólnotą pamięci, która gdzieś tam sobie jest. Chcę jakoś 
pamiętać i dostawać te komunikaty i jakoś z nami interaktywnie współpracować. Myślę, 
że to jest ta wartość, dlaczego my jesteśmy interaktywni. To, że te media są mediami spo-
łeczościowymi to właśnie to wejście w społeczność jako instytucja daje efekty.
Powiem znowu przykład, już teraz taki anegdotyczny, kiedy przed świętami sobie siedzia-
łem w domu i tak patrzyłem sobie w komputer i tak brakowało nam ciutkę, ciutkę do, już 
nie pamiętam, do stu pięćdziesięciu tysięcy chyba na Twitterze. Zwykle nie robię tego, że 
słuchajcie, pomóżcie, coś tam, ale tak jakoś, taki nastrój świąteczny mnie ogarnął i napi-
sałem, że już prawie, czy uda nam się do Nowego Roku dobić. Gdzieś tam są takie momen-
ty, kiedy te urządzenia zaczynają szaleć, czyli, że konta zweryfikowane, coś zaczyna robić. 
Nagle widzę, coś się dzieje. Dzięki kilku osobom. I znowu to jest ta nasza rzeczywistość 
twitterowa w Polsce i inna rzeczywistość w Stanach. To jest w ogóle inny świat. Nagle jeden 
z ocalałych z tego słynnego niedawnego ataku, strzelaniny, to chyba było w Denver, gdzie 
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SC: Czy Twoim zdaniem trzeba wchodzić do mediów społecznościowych z przygotowaną wcze-
śniej strategią i planem, czy raczej rozpoznawać bojem. 

SC: Ale skuteczne. 

SC: Tak, to w instytucjach pamięci, ale też myślę, że szerzej, w instytucjach kultury, takim źródłem 
motywacji, głębokiej satysfakcji może być to wsparcie społeczności i to poczucie wpływu na zmianę 
jednostkowego życia. To, o czym wcześniej była mowa. 
Chciałem jeszcze dopytać o granice, bo mówiliśmy, że najpierw rozmowa o tym, czy powinniśmy mieć 
stronę, później Facebook, później, czy Instagrama i już o jednej takiej granicy powiedziałeś, że nie wy-
kupujecie reklam, ale czy są jeszcze takie rzeczy, których na pewno nie zrobicie, nie robicie? 

SC: W sensie, że nie wiem, jesteśmy na Instagramie, ale nie będziemy na Snapchacie, nie będziemy 
robić memów, nie wiem. 

SC: Teraz chyba już nie warto mieć. 

ta szkoła i te dzieciaki założyły ten cały ruch przeciw dostępności broni, że jeden 
z tych chłopaków napisał na swoim Twitterze, że słuchajcie wszyscy mnie obser-
wującym, Muzeum Auschwitz jest ważne, obserwujcie i tak dalej. Nagle zrobiło się 
domino, które przerosło w ogóle wszystko, co się zdarzyło do tej pory. Właśnie to jest 
ta społeczność w mediach społecznościowych, że nagle niezwykle ważny dzienni-
karz CNN też powiedział, jakiś doradca polityczny republikanów powiedział i jakaś 
niezwykle ważna stand-uperka powiedziała. Nagle, rzeczywiście w ciągu pięciu dni 
przyrost stu dwudziesty pięciu tysięcy. Ja chciałem te pięć tysięcy, że może do No-
wego Roku nam się uda. To jest nie do powtórzenie, bo mając doświadczenie gdzieś 
tam, czasami tak próbuję coś napisać, co by znowu wywołało taką falę. Nie, nie da 
się tego zaplanować. Nie da się. To jest ten element tej zawsze nieprzewidywalności 
tego, co ktoś zrobi, kto coś może zrobić. 

PS: Myślę, że trzeba gdzieś znaleźć drogę po środku, bo już wiem, że nie da się zapla-
nować z taką dokładnością skalpela, co się wydarzy. To są ludzie. Oczywiście można 
wymyślić, jak chcemy robić, jak będziemy pisać. My to robiliśmy w trakcie, bo za-
częliśmy tak zupełnie, może to głupie było, ale tak wyszło, że zaczęliśmy po prostu. 

PS: Znowu już teraz anegdota, którą mogę opowiadać. Założyliśmy konto na Face-
booku w 2009 roku i uznaliśmy, że to będzie taki eksperyment, przecież tego nikt 
nie zauważy. Będziemy się uczyć, jak to działa, czy w ogóle. Nieopatrznie zaprosi-
łem moich znajomych. Jednym z moich znajomych był dziennikarz z BBC, które-
go ja oprowadzałem. Piętnaście minut później jest telefon, słuchaj Paweł, to jest 
bardzo fajny temat, Muzeum Auschwitz na Facebooku, dlaczego Wy tam jesteście, 
opowiedz mi o tym. Więc musiałem trochę stworzyć tą strategię. Następnego dnia 
w serwisie BBC World pojawia się artykuł Muzeum Auschwitz, Facebook i tak dalej. 
Nagle jest cztery tysiące obserwujących i już nie ma odwrotu i nagle już trzeba 
działać, trzeba się tego nauczyć. To była szybka, ważna lekcja, ale to było też dla nas 
niezwykle ważne, jak już o tym opowiadamy. Tak naprawdę my mieliśmy wątpliwo-
ści. Nie było żadnej innej instytucji tego typu w mediach społecznościowych wtedy 
i jeżeli reakcja właśnie tej społeczności, byłaby taka, że to jest nieodpowiednie, że 
nie chcemy koło tych wideo z kotkami i tych różnych rzeczy, żeby tam Auschwitz, że 
to jest niestosowne, to myślę, że wtedy byliśmy w stanie powiedzieć, rzeczywiście, 
my się wycofujemy, taka była nasza pozycja. Coś co było dla mnie fascynujące to 
to, że ludzie sami, jakby jednym z pierwszych pytań na Facebooku, kiedy nagle te 
cztery tysiące i więcej mieliśmy, było to, czy my tam powinniśmy być i jakby ludzie 
sami powiedzieli, że tak, że oni oczekują, że to miejsce tam będzie. To też nie tak, że 
my tak sobie op, nie zastanawialiśmy się, czy chcemy. 
Sami zauważyliśmy, że ludzie robią jakieś strony, które są straszne i które nie podają 
prawdziwych informacji, a ponieważ ludzie na Facebooku szukali, to dlaczego nie 
mogą trafić do nas. To nie tak, że zakładamy konto i nic nie wiemy o tym. Nato-
miast ta reakcja ludzi pokazała nam, że jest oczekiwanie i jest przyzwolenie, zgoda 
i akceptacja tego, że my tam jesteśmy. Fantastyczne było dla mnie to, że ludzie 
traktują tę naszą wirtualną obecność jako takie przedłużenie Miejsca Pamięci. Oni 
nas bronią i nam wysyłają: „Słuchajcie gdzieś tam pod jakimś zdjęciem co dwa lata 
temu opublikowaliście, jakiś ktoś napisał komentarz, że może go usuniecie”. Bo ja 
nie wracam do tego, bo nie mam czasu. Ludzie traktują to jako taką swoją spo-
łeczność. Myślę, że dlatego jesteśmy im winni jakieś takie bycie w tej społeczności 
z nimi, dla tych ludzi. Tak mi się wydaje. 

PS: Ale w jakim sensie? 

PS: Znaczy tak, nie będę na Snapchacie, bo ja nie rozumiem Snapchata. Może za stary 
jestem trochę już. Bo to jest chyba, może ktoś mnie poprawi, mój siostrzeniec chyba ma.

PS: Pewnie są już inne, których nie znam. Ja założyłem sobie konto na Snapchacie, okaza-
ło się, że jednym z moich znajomych to moja siostrzenica. Właściwie, po co ja mam tam 
być? Jakaś ta idea, jakiegoś, że wysyłam to po pięciu minutach… w ogóle nie ogarnąłem. 
Co Muzeum Auschwitz miało by tam robić? Pewnie byśmy znaleźli, coś bym wymyślił, ale 
nie mam czasu i tego nie zrobimy. Memy niekoniecznie. W ogóle bycie naszej instytucji 
w takim świecie, nazwijmy go profesjonalnie marketingowym, jest utrudnione. Sami się 
ograniczamy, bo pewnych rzeczy Auschwitz nie przystoi moim zdaniem. Patrząc na przy-
kład nie wiem, dostałem piękną torbę, no to torbę z Międzynarodowym Centrum Edukacji 
o Auschwitz i Holocauście myślę jesteśmy w stanie zrobić, nie wiem, notatnik. Ale już dłu-
gopis z Auschwitz, nie wiem, breloczek… są pewne rzeczy i myślę, że tak samo jest trochę 
jak używamy tych mediów społecznościowych, że jesteśmy jednak Miejscem Pamięci. Ten 
świat się zmienia znowu i być może kiedyś przestaniemy mieć takie dylematy, ale są jakieś 
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SC: No tak, bo zmieniają się też formy pamiętania i w takiej komunikacji wizualnej na Insta-
gramie na przykład zdjęcia, kadry, które pokazujecie, czasami są estetyczne, to może też taki 
budzić dysonans. Jest też duży temat selfie, znaczy tego jakie macie podejście i czasami spo-
tkałem się z taką interpretacją, chyba od Was też płynącą, że to powoli dla osób staje się też 
forma podkreślenia, że to jest dla mnie ważne, robię sobie selfie w danym miejscu. To też się 
mocno zmienia. 

SC: To już dużo. 

SC: Nie, to by zdominowało nasze spotkanie na pewno, oglądanie tych zdjęć, fascynujących czasami 
oczywiście. Ostatnie pytanie z mojej strony, żeby już przekazać Państwu głos i możliwość zadawania 
pytań i wypowiadania opinii. Jak można Wam, Tobie pomóc, jeśli jest się użytkownikiem aktywnym 
mediów społecznościowych? Jak można Was wspierać, co zrobić? 

granice, które myślę wyczuwamy bardziej instynktownie niż tworząc… chociaż jak 
księgę stylów, księgę komunikacji wizualnej i tak dalej, co jest ważne. Ale znowu, 
okleiliśmy autobus, bo mieliśmy autobus, który był brzydki, trzeba było go okleić. 
Uznaliśmy, że zrobimy taką reklamę księgarni naszej internetowej. Zrobiliśmy to i to 
nie przeszkadza. Myślę, że nasze obawy są dużo bardziej konserwatywne, czy takie 
zachowawcze niż odbiór społeczny, ale będziemy się chyba słuchać tego swojego 
wewnętrznego głosu. 

PS: To jest tak, że selfie nie jest gatunkiem nowym. Kiedyś nie robiliśmy sobie selfie 
tylko jak byliśmy gdzieś zagranicą, to szukało się panicznym wzrokiem kogoś i mó-
wiło się: excuse me could you take a picture i tak dalej i ktoś robił nam zdjęcie. Teraz 
mamy telefon i można sobie zrobić zdjęcie. 
Ludzie mają taką potrzebę fotografowania się na tle czegoś, której ja osobiście nie 
do końca rozumiem, ale to jestem ja. Przepraszam, bo to przypomniała mi się taka 
anegdota zupełnie niezwiązana z tematem, raczej ze światem fotografii, kiedy ja za-
cząłem bawić się czarnobiałą fotografią, kiedy wszystko było analogowe, jeszcze cy-
frowych aparatów nie było. Z takich studenckich pieniędzy wywołanie filmów i tych 
zdjęć. Pamiętam stałem kiedyś w takim zakładzie fotograficznym i stała przede mną 
taka dziewczyna, która siedem filmów z Egiptu odbierała. Ona te zdjęcia oglądała 

i patrzę każde zdjęcie ona i piramidy, ona i ktoś, ona i ktoś, ona i chłopak i ktoś. Mówię Jezus 
Maria, a ja tutaj… A potem przyszła fotografia cyfrowa i jest jeszcze gorzej. 
Natomiast to jest tak, że ja zawsze jak oprowadzam ludzi młodych i stajemy przed taką 
tablicą, taką ścianą na terenie Birkenau w historycznym budynku centralnej sauny i tam są 
zdjęcia Żydów z Będzina, przedwojennych. Ja im pokazuję zdjęcie takiej dziewczyny, która 
sobie robi zdjęcie sama sobie w lustro i to jest selfie z lat trzydziestych. To jest po prostu 
pewien gatunek wypowiedzi. Jesteśmy coraz bardziej, znowu mogę się z tym zgadzać, nie 
zgadzać, to jest sposób naszej komunikacji. Tak się komunikujemy. Ludzie takim językiem 
ze sobą się porozumiewają, językiem wizualnym. W samym gatunku selfie, ja mogę powie-
dzieć, że jest to głupie, ale nie jest to coś, co mnie obraża i też mam wrażenie, że samo w so-
bie selfie nie obraża pamięci ludzi, którzy ginęli w Auschwitz. To wszystko, i tu jakby bardziej 
poważnie mówiąc, to wszystko jak ja oceniam jakieś zdjęcie wykonane w Auschwitz, patrzę 
na dwie rzeczy, patrzę na samo zdjęcie i patrzę na motywację autora tego zdjęcia. 
Znowu odnoszę się do przypadku medialnego, nie wiem, czy pamiętają Państwo, albo ktoś 
kojarzy najsłynniejsze selfie z Auschwitz takiej dziewczyny, ani nie pierwsza, ani nie ostat-
nie, tylko to wzbudziło dyskusję, a ona to zrobiła z takiej bardzo czystej motywacji. Chciała 
z ojcem przyjechać do Auschwitz, jej ojciec zmarł, ona sama przyjechała i to zdjęcie zrobiła 
uśmiechając się, myśląc o tym swoim tacie. W ogóle, czy naprawdę jest coś, co my powin-
niśmy piętnować. Są selfie, które są wykonywane, bo tak po prostu ci ludzie potrafią się 
wizualnie komunikować. To jest ich świat i piszą, że są poruszeni, że przyjechali, że zoba-
czyli, że to było dla nich ważne i zrobili sobie zdjęcie. 
Natomiast są też zdjęcia, które są ewidentnie robione dla żartu. Motywacją jest tutaj ob-
rażenie pamięci i to czasami będzie selfie, a czasami będzie zupełnie inne zdjęcie i wtedy 
jest nasza rola, że możemy zareagować. Takie zdjęcia zbieram. Kiedyś może wydam taki 
album, bo już od chyba pięciu lat kolekcjonuję, mam taki folder i zbieram. One są bardzo 
fajne niektóre. To jest ciekawe pytanie na styku sztuka i Miejsce Pamięci, bo są na przykład 
takie profile na Instagramie bardzo fajne, że na przykład ktoś jeździ z ludkiem Lego i tego 
ludka Lego wszędzie fotografuje. No i znowu, czy jak on tego ludka Lego sfotografuje w Au-
schwitz, to już jest przekroczenie pewnej granicy, czy nie? i to jest pytanie otwarte, bo ja 
nie znam na nie odpowiedzi. Ktoś ma taki styl i ktoś sobie wymyślił taki projekt artystyczny. 
Nie wiem. 
To są takie ciekawe zdarzenia. Ludzie sobie robią tatuaże z Auschwitz na całe plecy i robią 
to z takiego częstego przekonania, że to jest ważne. Znowu, ja nie mam tatuażu żadnego 
i nie zrobię sobie mam nadzieję, znaczy nie wiem, ale to jest dla mnie fascynujące. Wcho-
dzę w taki prywatny świat, no bo ktoś robi hasztag Auschwitz i dzięki temu ja to widzę 
i takie rzeczy zbieram sobie. Czasami są to rzeczy śmieszne, dziwne, ale są też przypadki… 
Mam wrażenie, nie jestem w stanie dać empirycznych dowodów, bo nie mam na to czasu, 
że od momentu tych kilku lat, gdzie jesteśmy na Instagramie i reagujemy na takie rzeczy, 
jest tego mniej. Nie wiem, czy takich zdjęć robi się mniej. Być może ludzie zaczęli mieć 
świadomość, że może nie wszystko trzeba umieszczać w Internecie od razu, żeby podzielić 
się tym ze światem. 

PS: Czasami bardzo śmieszne zdjęcia. Nie…

PS: Podać dalej, udostępnić, zatweetować i obserwować nas. Dzielić się z innymi. Tak 
można zrobić. My w Polsce nie jesteśmy jakimś wielkim światkiem. My mamy głównie 
użytkowników z zagranicy. 
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Jak rozmawiać o sprawach trudnych?
Muzeum Auschwitz-Birkenau w mediach społecznościowych
rozmowa z Pawłem Sawickim

Muzeum Auschwitz-Birkenau
na Twitterze www.twitter.com/AuschwitzMuseum
na Facebooku  www.facebook.com/auschwitzmemorial/

Paweł Sawicki – Dziennikarz, fotograf, edukator. Przed wiele lat związany z Programem II Polskie-
go Radia, gdzie był m.in. autorem cyklu audycji „Auschwitz — między zbrodnią a świętością”, wy-
korzystującego dźwiękowe relacje byłych więźniów pochodzące z muzealnego archiwum, a także 
wielu audycji poświęconych tematyce Holokaustu. Od 2007 r. w Biurze Prasowym Muzeum Au-
schwitz, gdzie zajmuje się m.in. mediami społecznościowymi Miejsca Pamięci. Redaktor naczelny 
miesięcznika „Memoria”, autor albumu „Auschwitz-Birkenau. Miejsce, na którym stoisz…”.

Sławomir Czarnecki – Menedżer kultury, filozof. W Instytucie Kultury Miejskiej zaangażowany 
w programy Obserwatorium Kultury, Medialab Gdańsk i KaWa – Kulturalna Wymiana. Koordyna-
tor programu Filozofia w IKM. Autor książki „Nowa widownia. O promocji w kulturze”. Współautor 
raportów z badań „Poszerzenie pola kultury. Diagnoza potencjału sektora kultury w Gdańsku” 
oraz „Punkty styczne: między kulturą a praktyką (nie)uczestnictwa”. 

Marketing w kulturze Komunikacja – trendy – praktyka to doroczne, ogólnopolskie spotkanie 
osób zajmujących się promocją, komunikacją i marketingiem w instytucjach kultury, organiza-
cjach pozarządowych czy oddolnych inicjatywach. To dwa dni spotkań z ekspertami i ekspertka-
mi z Polski i z zagranicy oraz tematyczne warsztaty.

Instytut Kultury Miejskiej Tworzymy wydarzenia w przestrzeni miejskiej, badamy zmiany w kul-
turze, inspirujemy do działania oraz wspieramy sektor kultury w Gdańsku i regionie. Działamy dla 
i z mieszkańcami dzielnic Gdańska. Jesteśmy otwartą instytucją kultury, do której można regu-
larnie przychodzić na tematyczne wykłady, cykle filmowe, kameralne koncerty, warsztaty ręko-
dzieła i praktyczne szkolenia. Organizujemy festiwale (sztuki w przestrzeni publicznej, literackie), 
akcje miejskie i spacery z przewodnikami, prowadzimy badania w Obserwatorium Kultury i wyda-
jemy książki. Interesuje nas kultura otwarta, związana z Gdańskiem i jego dzielnicami, dostępna 
dla mieszkańców i współtworzona razem z nimi.

SC: Także wiedzą Państwo co robić. Jak ktoś nie ma konta to może też założyć na Twitterze. 
Bardzo Państwu dziękuję za przybycie i za udział w spotkaniu, podziękujmy naszemu gościowi. 

Na przykład na Twitterze to jest aż 96%. Naprawdę bardzo niewielu Polaków obser-
wuje. Z jednej strony to jest kwestia tego, jak w Polsce się używa niektórych plat-
form mediów społecznościowych, ale fajnie by było jakby więcej ludzi, bo widać, że 
gdzieś tam jest jakaś potrzeba pamięci i ona jest w różne strony kierowana. Historia 
Auschwitz też jest na tyle pojemna, że czy ktoś chce bardzo iść, nie mówiąc poli-
tycznie w prawo, w lewo, coś tam, w Auschwitz się wszystko znajdzie. Ta historia, 
historia obozu niestety jest niezwykle pojemna przez jego tragiczną historię i dla-
tego tym nam można pomóc. Ja oczywiście się cieszę z każdej reakcji, aktywności. 
W ogóle kiedyś tego nie śledziłem. Ponieważ teraz są takie narzędzia i jedna z firm, 
Sotrender dała nam za darmo dostęp do takiej analizy. Nie wiem, czy mi się to przy-
da, czy nie, ale właśnie widzę na przykład, że na Twitterze chociażby, że mniej więcej 
85% aktywności to są lajki, które jednak nie generują dla nas tego podania dalej, 
bo my nie używamy tej promocji płatnej i nie będziemy jej używać. Więc my na tym 
takim ruchu generowanym przez użytkowników. Więc jeżeli ktoś nam chce pomóc, 
to wystarczy udostępnić dalej. 

PS: Naprawdę bardzo Państwu dziękuję. 




