


PYTANIA I ODPOWIEDZI

     1.Czym jest Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”?

2.Czym jest „Przysięga Buchenwaldzka”?

         3.Kim była Katthe Kollwitz?

4.Na czym polega uniwersalne przesłanie „Medalionów” Zofii 

Nałkowskiej?

5.Na czym polega refleksja o historii, której autorem jest 

Amartya Sen?
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1. Czym jest Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”?

Stowarzyszenie  „NIGDY  WIĘCEJ”  jest  organizacją  społeczną,  która

przeciwdziała rasizmowi, ksenofobii inietolerancji.

Założycielem Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ” był Marcin Kornak (ur.

1968 – zm. 2014). Powstało ono w1996 roku. 

Jednym z pierwszych sympatyków i przyjaciół Stowarzyszenia był Jacek

Kuroń. Wsparcia w różnej formie udzielali też między innymi Jan Karski,

Szymon Wiesenthal i Jerzy Giedroyc. 

Misją  „NIGDY  WIĘCEJ” jest  promowanie  wielokulturowości  i szacunku

dla odmienności.

Więcej informacji: www.nigdywiecej.org/o-nas/stowarzyszenie-nigdy-wiecej

2. Czym jest „Przysięga Buchenwaldzka”? 

Przysięga  Buchenwaldzka  to  przyrzeczenie  złożone  przez  ocalałych

więźniów hitlerowskiego obozu w Buchenwaldzie  18 kwietnia  1945 r.

Wyrażali  w  nim  nadzieję  na  stworzenie  nowego  świata  pokoju  i

wolności.

Dodatkowe informacje: 

www.nigdywiecej.org/czytelnia/wybrane-materialy/teksty-w-jezyku-
polskim/download/4549-m-turski-nigdy-wiecej-wojny-laudacja-ocalonego-
z-zaglady-res-humana-nr-2-159-2019

2



3. Kim była Katthe Kollwitz?

Katthe  Kollwitz  to  zaangażowana  społecznie  niemiecka  artystka

(ur.1867-zm.1945),  tworząca  prace  w  stylistyce  ekspresjonizmu.  Jej

najbardziej  znana  praca  to  pacyfistyczny  plakat  pt.  „Nigdy  więcej

wojny!” z 1924 r.

Dodatkowe  informacje:  www.zacheta.art.pl/pl/wystawy/kathe-kllwitz-1867-1945-

grafika-rzezba

4.Na  czym  polega  uniwersalne  przesłanie  „Medalionów”  Zofii

Nałkowskiej?

W  zdaniu  „Ludzie  ludziom  zgotowali  ten  los”  Nałkowska  wyraża

doświadczenie  okupacji  hitlerowskiej  (a  w  szczególności  obozu

oświęcimskiego), wychodząc poza kategorie narodowe (Niemcy – Polacy

– Żydzi), wskazując na uniwersalny charakter zagrożenia faszyzmem i

totalitaryzmem. Dlatego też zdanie to wykorzystała Monika Warneńska

jako motto swojej książki o ludobójstwie w Kambodży pt. „Ląd ocalony”.

Dodatkowe  informacje:  www.wyborcza.pl/7,95891,25665899,ludzie-

ludziom-zgotowali-ten-los-czyli-dlaczego-warto-sluchac.html

5.Na  czym  polega  refleksja  o  historii,  której  autorem  jest

Amartya Sen?

Amartya  Sen  to  światowej  sławy  filozof  i  ekonomista  pochodzenia

indyjskiego (ur. w 1933 r. w Bengalu). Jest autorem zdania:  „Kto nie

chce rozumieć historii, skazany jest na to, żeby ją przeżyć ponownie”,

które  stanowi  uzupełnienie  reflekcji  nad  przesłaniem  hasła  „NIGDY

WIĘCEJ”.
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Dodatkowe informacje: 

www.dw.com/pl/amartya-sen-laureatem-pokojowej-nagrody-

niemieckich-ksi%C4%99garzy/a-53844688
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