
Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy  
we współpracy z Instytutem Reportażu zaprasza  

na 35 spotkanie z cyklu 

LEKTURY PROFESORA HOŁDY

Losy kobiet w czasach II Wojny Światowej 
Czy po traumie obozów można ponownie 

zaufać życiu?

25 września 2017 roku o godz. 19.00

księgarnia Wrzenie Świata przy ul. Gałczyńskiego 7  
w Warszawie.

Dyskusja wokół książek:

Królestwo za mgłą. Z autorką Pasażerki rozmawia Michał Wójcik.
Zofia Posmysz – więźniarka Auschwitz, Ravensbrück i Neustadt-Glewe. Przeżyła eksperymenty medy-
czne i marsz śmierci. Po wojnie była dziennikarką Polskiego Radia, autorką słuchowiska W Jezioranach. 
Ponad siedemdziesiąt lat po wojnie zdecydowała się po raz pierwszy opowiedzieć całą swoją historię. 
Zofia Posmysz mówi o tym, skąd czerpała wewnętrzną siłę, choć była świadkiem niewyobrażalnego.  
I jak to się stało, że ponownie zaufała życiu.
„Żeby przeżyć, trzeba przestrzegać reguł obozowej gry. Nie można dać się uderzyć – bo nie przestaną 
bić. Trzeba wyglądać w miarę zdrowo – inaczej wezmą na rewir. I przede wszystkim należy wiedzieć, jak 
rozmawiać z oprawcami. Bo nawet kat ma słabości. A ofiara nie zawsze jest bezbronna.”

Przetrwałam. Doświadczenia kobiet więzionych w czasach nazizmu i stalinizmu.
Bohaterki książki opowiadają o tym, jak przeżyły uwięzienie i jak je zapamiętały. Jak zmagały się  
ze wspomnieniami oraz z fizycznym i emocjonalnym spustoszeniem. To przede wszystkim opowieści  
o wchodzeniu w dorosłość i stawaniu się kobietą w nieludzkich, tragicznych warunkach wszechobecnej 
przemocy. To uniwersalne historie o tym, jak okrutnie i trwale „wielka historia” potrafi zaburzyć indywidu-
alne losy, powodując traumę całych rodzin/pokoleń. To, co działo się z bohaterkami tej książki po wyjściu 
na wolność, to niezwykle ważny zapis kondycji emocjonalnej polskiego społeczeństwa po II wojnie.

Gośćmi spotkania będą:

Michał Wójcik – historyk, dziennikarz. Pracował w Radiu Zet, tygodniku “Przekrój”, był redaktorem naczelnym magazynów “Focus” i “Focus Historia”. 
Współtworzył “Błyskawiczny Program Historyczny” w TVN Warszawa i cykl „Było/nie było” w Discovery Historia. W TVP Historia prowadził program “Cafe 
Historia”. Autor wywiadu z Zofią Posmysz „Królestwo za mgłą”.

Katarzyna Madoń-Mitzner – redaktor i praktyk historii mówionej, autorka wielu publikacji i wystaw związanych z XX-wieczną historią Polski. 
Współzałożycielka Ośrodka KARTA, obecnie zastępca dyrektora Domu Spotkań z Historią w Warszawie i kierownik Archiwum Historii Mówionej DSH i OK. 
Razem z Marią Buko i Magdą Szymańską opracowały książkę „Przetrwałam. Doświadczenia kobiet więzionych  
w czasach nazizmu i stalinizmu” wydaną przez DSH.
Maria Buko – socjolożka i historyczka, pracuje w Archiwum Historii Mówionej w Domu Spotkań z Historią. Przygotowuje doktorat na temat drugiego 
pokolenia w rodzinach byłych więźniarek obozów koncentracyjnych. Razem z Katarzyną Madoń-Mitzner i Magdą Szymańską opracowały książkę 
„Przetrwałam. Doświadczenia kobiet więzionych w czasach nazizmu i stalinizmu” wydaną przez DSH.
Dyskusję poprowadzi:
Magdalena Kicińska – reporterka, współpracowniczka „Dużego Formatu”, regularnie publikuje też w „Wysokich Obcasach”, „Polityce”, „Przekroju”, „Elle”, 
„Voyage” oraz kwartalniku „Dialog-Pheniben”. Autorka książki „Pani Stefa”. Absolwentka nauk politycznych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Poli- 
tycznych UW, Warszawskiej Szkoły Filmowej i Polskiej Szkoły Reportażu. 

Rezerwacja miejsc do 22 września: stowarzyszenie@stowarzyszenieholda.pl, www.stowarzyszenieholda.pl, https://www.facebook.com/stowarzyszenieholda/
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