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Marcowy numer miesięcznika „Memoria” pokazuje, jak wiele narzędzi
posiadamy do tego, aby opowiadać i badać historię. Z jednej strony to
wystawy, takie jak prezentowana w Nowym Jorku ekspozycja fotografii z
getta Litzmannstadt autorstwa Henryka Rossa czy też wystawa w
Londynie ukazująca ogromny powojenny wysiłek jaki wkładano w to, aby
możliwe było odnajdywanie krewnych przez ocalałych z wojennej
tragedii.
 
Są to także publikacje źródłowe, jak przygotowana wspólnie przez
Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, Międzynarodową Służbę
Poszukiwawczą oraz Wiener Library w Londynie książka na temat
prześladowań kobiet przez nazistowskie Niemcy,  projekt badawczy
Holocaust Geographies Collaborative czy też inicjatywa Towarzystwa
Lekarskiego Krakowskiego związana z przypominaniem dorobku
„Przeglądu Lekarskiego”.
 
Piszemy też o poruszającej historii urodzonej w obozie Auschwitz Marii
Romik, która wraz matką Stefanią została zwolniona z obozu, i która
przekazała do Zbiorów Miejsca Pamięci Auschwitz niezwykłą rodzinną
pamiątkę - dziecięcą sukienkę, którą matka uszyła dla niej w 1944 r. - po
zwolnieniu z obozu.
 
Zachęcam także wszystkich naszych czytelników do współpracy z nami.
Będziemy wdzięczni za przesyłanie nam informacji i sygnałów
o wydarzeniach, projektach, publikacjach, wystawach, konferencjach, czy
badaniach, o których moglibyśmy pisać. Czekamy także na propozycje
artykułów. Prosimy również o przekazywanie informacji o samym
miesięczniku innym zainteresowanym – również w mediach
społecznościowych.
 
Nasz e-mail: memoria@auschwitz.org
 
Wszystkie wydania: memoria.auschwitz.org
 
 
 

Paweł Sawicki, Redaktor Naczelny



Program FASPE (Fellowships at
Auschwitz for the Study of Ethics) w
zakresie prawa, biznesu, medycyny,
dziennikarstwa i religii w
odniesieniu do historii Holokaustu
to intensywny dwutygodniowy
program opracowany wspólnie
przez uniwersytety Yale, Columbia i
Georgetown. Istniejący od 9 lat
projekt FASPE rzuca wyzwanie
absolwentom i przyszłym liderom
pochodzących z różnych kultur, aby
poznali i skonfrontowali etyczną
odpowiedzialność w wybranych
przez siebie zawodach, analizując
decyzje i działania przedstawicieli
tych samych zawodów w czasach
nazistowskich Niemiec, które
doprowadziły do masowych
zbrodni i Zagłady. 

Imię Cesarza Rzymskiego Tytusa
nie pojawia się często w związku z
wydarzeniem związanym z
historią Holokaustu. Jednak 5
marca, podczas uroczystości
Auschwitz Ethical Leadership
Awards Gala, która odbyła się w
Espace na Manhattanie w Nowym
Jorku, 92-letni Marian Turski,
który przeżył łódzkie getto,
Auschwitz, Buchenwald, dwa
marsze śmierci i Theresienstadt,
użył postaci Tytusa, aby
zilustrować moralne wyzwanie
związane z historycznymi
dowodami z warszawskiego getta
i powiązać je z rolą FASPE jako
badaczy etyki.
 
CZYTAJ WIĘCEJ

LINKI DO NAJBARDZIEJ INTERESUJĄCYCH I WARTOŚCIOWYCH
ARTYKUŁÓW POŚWIĘCONYCH PAMIĘCI NA ŚWIECIE (W SIECI)   

ŁĄCZĄC PAMIĘĆ 
ŚWIATA



Call for Participans: Międzynarodowe
Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście
zaprasza na 6. Międzynarodową Akademię
Letnią w języku angielskim, która odbędzie
się w Muzeum Auschwitz w dniach 4-10
sierpnia.
 
POZNAJ SZCZEGÓŁY
 
 
 

Serge i Beate Klarsfeld są nie tylko
najbardziej znanymi tropicielami nazistów w
Europie. Od ponad 50 lat dbają o kondycję
moralnego sumienia kontynentu. Dziś mówią,
że są przerażeni stanem rzeczy w Europie i
poza nią: nasilaniem się prawicowych ruchów
populistycznych, które często tworzą rządy na
całym kontynencie wybierane poparciem
młodych wyborców.
 
CZYTAJ WIĘCEJ
 
 

„Niedawne alarmujące wydarzenia w Polsce, w
szczególności prawo ‚chroniące reputację
narodu polskiego poprzez kryminalizację
niektórych stwierdzeń dotyczących Holocaustu’,
skłoniły mnie do refleksji nad moimi własnymi
relacjami z tym krajem. To związek obejmujący
trzy dekady, dziesiątki wizyt, różnych negocjacji
- i spotkania z wieloma cenionymi przyjaciółmi i
kolegami” - pisze Sara J. Bloomfield, dyrektor
Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie.
 
CZYTAJ WIECEJ

The Holocaust Research Institute at Royal
Holloway na University of London zaprasza na
Letni Instytutu na temat Holocaustu i cywilizacji
żydowskiej (2-11 lipca). Program skierowany
jest przede wszystkim do doktorantów i
początkujących naukowców. Sponsorami są
Holocaust Educational Foundation,
Northwestern University z USA i Pears
Foundation.
 
WIĘCEJ



REFLEKSJE NA TEMAT WYSTAWY
MEMORY UNEARTHED 

Nowojorskie Musem of Jewish Heritage. Pierwsza niedziela po otwarciu wystawy Memory
Unearthed (Odkopana Pamięć). Nasza grupa zbiera się przed samym wejściem do galerii. 

 
– Nie będę rywalizował z tymi głosami – mówię, gestykulując nad głową. – Chcę wam jednak

opowiedzieć, czego można tu posłuchać. Jest to świadectwo Ocalonego na temat getta w
Łodzi wchodzące w skład zbiorów Muzeum. Świadectwa te można również usłyszeć

wewnątrz, w muzeum. 
 

Głosy Ocalałych prowadzą nas do galerii. Podchodzimy bliżej dużego wyświetlonego obrazu,
który teraz jest już tylko częściowo widoczny. 

 

Miriam R. Haier, Muzeum Dziedzictwa
Żydowskiego

Zdjęcia na obu stronach: wystawa “Memory Unearthed: The Lodz Ghetto Photographs of Henryk Ross at
the Museum of Jewish Heritage – A Living Memorial to the Holocaust”. Fot.: John Halpern.



Henryk Ross stoi wraz z innymi
Ocalonymi – już po
wyzwoleniu - i trzyma w
rękach to, co właśnie odkopał –
zdjęcia, negatywy i
dokumenty, które zakopał w
łódzkim getcie w czasie, gdy
obawiał się, że zostanie
deportowany do Auschwitz i
tam zamordowany.
 
Reżim nazistowski wykorzystał
Rossa do pracy jako fotografa
dla Departamentu Statystyki
Administracji Żydowskiej.
(„ZAKAZ KORZYSTANIA Z
APARATÓW” – tak głosił napis
umieszczony w getcie). Ross
wykorzystał swój dostęp do
aparatu oraz służbową pozycję
jako przykrywkę, ryzykując
własnym życiem po to, by
stworzyć „zapis naszej
tragedii”.
 
Przetrwała około połowa z
6000 negatywów. Niektóre z
prawie 200 fotografii

przedstawionych na wystawie
Memory Unearthed noszą
ślady zniszczenia
spowodowane warunkami
przechowywania pod ziemią
(m.in. wilgocią).
 
Cyfrowe obrazy przesuwają
się powoli na ekranie
ustawionym od podłogi.
Widzimy wznoszące się
obrazy.
*
Wystawa Memory Unearthed
jest po raz pierwszy
prezentowana w muzeum
poświęconym Holokaustowi.
Niektórzy zwiedzający
przechodzą przez wystawę
niczym prowadzeni nicią
osobistej więzi.  W alszej
części sali, w sekcji New
Dimensions In Testimony
(Nowy Wymiar Świadectwa),
projekcja Ocalałego z
Holokaustu Pinchasa Guttera
potrafi odpowiedzieć na
zadane pytanie, że urodził się

w Polsce, w Łodzi.
– Moi rodzice byli w łódzkim
getcie – mówi uczestniczka
wycieczki.
 
Zatrzymujemy się przed mapą.
Powierzchnia getta: 1,6 mili
kwadratowej. Rozmawiamy o
zastosowanej przez Rossa
technice przechowania filmu.
 
– Te pochodzą ze zbiorów
Muzeum – opowiadam o
skrzyni z artefaktami. –
Dokumenty osobiste pary oraz
karty robotnicze, karta opieki
medycznej; a tu jest zdjęcie
grupowego ślubu zawieranego
w getcie.
– To są moi rodzice – kobieta
przerywa mi, zaskoczona. Wraz
z siostrą przekazały te
przedmioty wiele lat temu. A
teraz widzi je znów,
przesuwają się w powietrzu.
 
Za nami znajduje się zdjęcie
Rossa: mężczyzna przedziera

Zdjęcia na obu stronach: wystawa “Memory Unearthed: The Lodz Ghetto Photographs of Henryk Ross at
the Museum of Jewish Heritage – A Living Memorial to the Holocaust”. Fot.: John Halpern.



wśród pozostałości synagogi na ulicy Wolborskiej,
zniszczonej przez Niemców w 1939 roku.
 
Kobieta opowiada nam, jak jej rodzice, Rywka i Juda
Putersznyt (później Peters), przetrwali.
*
Kadry z życia łódzkiego getta autorstwa Rossa: głód,
przyjęcia urodzinowe i wesela, spotkania z
Judenratem, przemoc wypisana na ciałach, walka o
zachowanie pełni życia w zamkniętym obszarze, ból
rozdzielonych rodzin.
 
– Te zdjęcia są trudniejsze – mówię, gdy dochodzimy
do scen pracy przymusowej, głodu. (Trudniejsze od
czego?). Muszę znaleźć lepszy sposób na
przygotowywanie zwiedzających do oglądania tego
materiału. (Nie da się przygotować). Zdjęcia
przyciągają – momenty, sceny, oglądających.
*
W kolejnej części pokazywane jest nagranie:
fragment Memories of the Eichmann Trial
(Wspomnień z procesu Eichmanna, David Perlov,
dzięki uprzejmości Archiwum Filmowego IBA, cz. 1).
Henryk Ross i jego żona Stefania snują rozmyślania
na temat swojego życia w łódzkim getcie. Henryk
pokazuje, jak ukrył aparat pod płaszczem. Stefania
pomagała – sprawdzała, czy nie zbliżają się strażnicy.
Po latach zdjęcia Rossa stały posłużyły jako dowody
podczas jego zeznań w trakcie procesu Adolfa
Eichmanna.
 
Ross był na stacji Radegast tylko raz – nie tylko z
powodu grożącego niebezpieczeństwa, ale również
dlatego, że nie mógł się przemóc, by oglądać to po
raz kolejny: ludzi w rzędach prowadzonych do
pociągów.
*
Portrety pamięci w ostatniej sali proszą nas, byśmy
zapamiętali nie tylko, jak ludzie umierali, ale też jak
żyli. Wiele z tych zdjęć Ross wykonał w pierwszych
latach funkcjonowania getta. Na zdecydowanej
większości z nich ludzie zdawali sobie sprawę, że
byli fotografowani.
 
Młoda kobieta podnosi głowę znad książki. Dziecko
widzi swoje odbicie w lustrze. Rodzina pozuje, a ich
twarze mają poważny wyraz. Para patrzy się na
siebie nawzajem z uśmiechem. Kobieta z żółtą
gwiazdą patrzy nam prosto w oczy – jej godność to
siła.
 
My też musimy postrzegać ich w ten sposób.
 



Miriam R. Haier – dyrektor ds. Strategii i Zaangażowania Muzeum Dziedzictwa Żydowskiego.
Wystawa fotografii Henryka Rossa z getta w Łodzi Memory Unearthed jest organizowana przez
Galerię Sztuki Ontario. Można ją zwiedzać w Museum of Jewish Heritage do czerwca 2018.
 
mjhnyc.org



NIEZWYKŁA RODZINNA PAMIĄTKA

Niezwykłą osobistą pamiątkę związaną z losami swoim i swojej matki Stefanii
przekazała do Zbiorów Muzeum Auschwitz Maria Podstawna (z domu Romik),

urodzona w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz 22 lipca 1943 r. Jest to
dziecięca sukienka, którą matka uszyła dla swojej rocznej córeczki w 1944 r., już po

zwolnieniu ich z obozu.
 

Paweł Sawicki
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Ciężarna Stefania Romik
została aresztowana przez
Niemców zimą 1942 r. „W
czasie okupacji przebywałam w
Zakopanem. W grudniu 1942 r.
wybrałam się koleją do
Krakowa. Gdy pociąg dojeżdżał
do Krakowa, na stacji w Borku
Fałęckim, obstawiono pociąg,
kazano jadącym wysiąść i
zaprowadzono nas do
więzienia Montelupich.” –
pisała w swojej relacji.
 
Do Auschwitz została
przewieziona w styczniu 1943
r. w transporcie 515 kobiet z
więzień w Tarnowie i w
Krakowie. Została
zarejestrowana jako numer
32354. „Wyprowadzono nas
pieszo z więzienia na stację
towarową i po załadowaniu do

wagonów towarowych z
oknami pozabijanymi deskami
ruszyliśmy w drogę, nie
orientując się gdzie nas wiozą
do pracy. Przyjechaliśmy w
nocy. Rozkazano wysiadać i
wśród krzyków, płaczu i bicia,
poprowadzono nas do obozu.
Zaraz w nocy skierowano nas
do odwszalni, gdzie po
rozebraniu się na golasa i
ostrzyżeniu włosów,
skierowano nas do parówki,
następnie pod zimny tusz, a
stamtąd do hali, gdzie nas
spisano i wytatuowano nam
numery na lewym
przedramieniu.” – wspomniała.
 
W obozie Stefania Romik
zmuszana była do niezwykle
ciężkiej pracy przy kopaniu
rowów na terenie wsi Budy.

„W dniu 22 lipca 1943 r. o
godzinie pierwszej w nocy
urodziłam córkę Marię. Poród
odbierała więźniarka
niemiecka – położna. 10 dni po
porodzie przyszła goniec i
kazała mi zgłosić się do
ambulatorium do lekarza. Na
kwarantannie lekarz SS, wysoki,
tęgi i młody, widząc mnie
osłabioną zapytał się, czy
dziecko żyje. Usłyszawszy
potwierdzenie, skierował mnie
na miesiąc na kwarantannę. Po
miesiącu, 28 sierpnia,
zwolniono mnie z dzieckiem i
jeszcze jedną ciężarną kobietą
z Przemyśla. Odprowadzono
nas na stację i kazano jechać do
Krakowa do głównej siedziby
Gestapo" - napisała Stefania
Romik.
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Sukienka Marii Romik



Stefania Romik wróciła do Zakopanego. Ze
względu na wycieńczenie spowodowane
warunkami obozowymi matka i córka przez
kilkanaście miesięcy były leczone w szpitalu.
Tam właśnie Stefania Romik uszyła dla siebie i
dla córki identyczne sukienki z dwóch różnych
kawałków materiału – ciemnozielonego i
wielobarwnego o nieregularnych plamach.
 
Maria Podstawna powiedziała, że o przekazaniu
swojej rodzinnej pamiątki zdecydowała się
podczas obchodów 73. rocznicy wyzwolenia
Auschwitz, w których uczestniczyła. – Nie
jeździłam wcześniej na rocznicowe spotkania,
bo jestem skłonna do chorób. Wolałam oglądać
to w telewizji. Jednak tym razem pogoda była
ładna. Bardzo mile to wspominam i
postanowiłam, że będę przyjeżdżać co roku –
powiedziała.
 
– Ze sobą przywiozłam sukienkę, po to żeby ją
pokazać, ale koleżanki, byłe więźniarki zaczęły
mnie namawiać, abym zostawiła ją w Muzeum,
że jest już ona w złym stanie, w pewnych
miejscach materiał się rozchodzi. Ona ma już
przecież 74 lata. Odziedziczyłam ją po mamie,
ale teraz niech ona będzie w Muzeum – dodała.
 
 

– Trzeba uczyć i przekazywać historię tego
miejsca. Moja mama bardzo często spotykała się
z uczniami w szkołach i opowiadała o swoich
przeżyciach. Ja jednak miałam tylko trzy
miesiące – i swoją historię znam tylko z jej
opowiadań – podkreśliła pani Podstawna.
 
Dyrektor Muzeum Auschwitz dr Piotr M. A.
Cywiński powiedział, że Miejsce Pamięci jest
zawsze najlepszym miejscem dla
najróżniejszych pamiątek i dokumentów
związanych z obozem. – Tylko tutaj są one
prawnie chronione, konserwowane,
przechowywane w najlepszych możliwych
warunkach. Ale przede wszystkim, uczestniczą
wraz z wszystkimi innymi zbiorami i
archiwaliami w narracji dziejów dramatu
obozowego. Każdy przedmiot, każdy dokument
przechowywany prywatnie pozostaje niestety w
pewnym sensie poza ową historią. Z tego
względu cieszy nas bardzo postawa wielu
Ocalałych i ich rodzin, którzy – nawet przy
wielkim emocjonalnym przywiązaniu do
różnych przedmiotów czy dokumentów –
decydują się przekazać do Muzeum swoje
rodzinne pamiątki, takie jak ta niezwykła
sukieneczka sprzed ponad 70 lat – powiedział
Piotr Cywiński.
 

Maria Romik (druga z lewej) na obchodach 73. rocznicy wyzwolenia Auschwitz 



Maria Romik (druga z lewej) na obchodach 73. rocznicy wyzwolenia Auschwitz 





„PRZEGLĄD LEKARSKI –
OŚWIĘCIM” 

MEDYCYNA ZA DRUTAMI

Prof. Zdzisław Jan Ryn*, & Dr. Piotr Gajewski*

Medycyna w niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych ma bogatą
literaturę zarówno w Polsce, jak i na świecie. W Krakowie badania nad

medycznymi, psychologicznymi i społecznymi następstwami wojny i obozów
śmierci rozpoczęto w latach 50. XX wieku, a ich owocem jest „Przegląd Lekarski –

Oświęcim” (PL O) – unikatowa publikacja o ogromnej wartości naukowej i
historycznej.

 
 

Badania, których wyniki
zostały opublikowane w PL O,
zainicjowali krakowscy
lekarze – byli więźniowie
obozów koncentracyjnych.
Przedsięwzięciu patronowało
Towarzystwo Lekarskie
Krakowskie (TLK), kierowane
kolejno przez prof. Józefa
Bogusza, prof. Marię Rybakową
i prof. Igora Gościńskiego.
Badania prowadzono w Klinice
Psychiatrycznej Akademii
Medycznej w Krakowie,
później w Zakładzie Patologii
Społecznej Katedry Psychiatrii
Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego,
pod kierunkiem prof.
Zdzisława J. Ryna.
 
Uczestniczyli w nich lekarze i
psycholodzy: Andrzej Jakubik,
Małgorzata Dominik, Elżbieta
Leśniak, Roman Leśniak, Józef
K. Gierowski, Janusz Heitzman
i Aleksander B. Skotnicki.
Wyniki badań przedstawiono
w 460 publikacjach.1 
Pionierskie prace
zapoczątkowały m.in.
długofalowe badania nad
psychiatrycznymi aspektami
tzw. KZ syndromu – zespołu

poobozowego, zaliczanego
obecnie do zespołu stresu
pourazowego
 
Wkrótce po rozpoczęciu
wspomnianych badań zaczęły
się ukazywać zeszyty PL O.
Zespół redakcyjny tworzyli:
prof. Józef Bogusz (1904–
1993),2 prof. Antoni Kępiński
(1918–1972),3 dr n. med.
Stanisław Kłodziński (1918–
1990)4,5 i mgr Jan Masłowski
(1931–2012),6 który zajął
miejsce po dr. Piotrze Bożku.
Bliskim współpracownikiem
redakcji był prof. Zdzisław J.
Ryn. Dwóch członków zespołu
miało własne doświadczenia
obozowe: prof. Kępiński był
więźniem obozu
koncentracyjnego w Miranda
de Ebro w Hiszpanii, a dr
Kłodziński trafił do obozu
Auschwitz Birkenau, gdzie jako
sanitariusz pomagał więźniom
i skąd w styczniu 1945 roku,
podczas likwidacji obozu,
został przetransportowany do
obozu Mauthausen.
 
Z upływem czasu PL O stał się
jednym z najważniejszych
źródeł wiedzy o patologii

wojny i obozów
koncentracyjnych.
 
W latach 1961–1991 ukazało
się 31 tomów o łącznej
objętości 7200 stron,
zawierających około 1050 prac
477 autorów. Obejmowały one
wiele działów tematycznych,
najważniejsze to: zagadnienia
lekarsko prawne i filozoficzno
etyczne, systemy
eksterminacji, aspekty
zdrowotne więźniów, w tym
choroba głodowa i
eksperymenty
pseudomedyczne, represje
wobec inteligencji,
martyrologia dzieci, kwestia
odszkodowań, martyrologia
Polaków, Żydów, Cyganów,
Rosjan i więźniów innych
narodowości, a także biografie
lekarzy więźniów i lekarzy
funkcjonariuszy.
 
PL O jest dziełem unikatowym
w skali światowej, dwukrotnie
nominowanym przez Senat RP
do Pokojowej Nagrody Nobla
(1993, 1994).
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Państwowym Muzeum
Auschwitz Birkenau w
Oświęcimiu.
 
Konferencja ta jest poświęcona
medycznym, psychologicznym
i społecznym następstwom
prześladowań w niemieckich
nazistowskich obozach
koncentracyjnych. Adresowana
jest przede wszystkim do
światowej społeczności
medycznej, gdyż zawierać
będzie przesłania o
fundamentalnym znaczeniu
dla współczesnej etyki
lekarskiej. Organizatorzy
wierzą, że przyczyni się ona do

lepszego poznania i
zrozumienia przez społeczność
międzynarodową mrocznej
historii medycyny w
niemieckich nazistowskich
obozach koncentracyjnych,
która powinna stanowić lekcję
dla przyszłych pokoleń.
 
Roman Niewiarowicz wyraził
opinię, że w obozach
koncentracyjnych medycyna
wkroczyła dosłownie „in
articulo mortis. Na lekarzy były
zwrócone oczy dziesiątków
tysięcy więźniów. Oni byli
jedyną ostoją, u której można
było szukać pomocy i ratunku.

Współczesny projekt „Medical
Review Auschwitz”
 
Z inicjatywy prof. Zdzisława J.
Ryna, Prezesa TLK prof. Igora
Gościńskiego i redaktora
naczelnego wydawnictwa
Medycyna Praktyczna dr. Piotra
Gajewskiego zostały podjęte
starania, by wszystkie tomy PL
O udostępnić w języku
angielskim światowej opinii
publicznej. Dzięki
zaangażowaniu TLK,
wydawnictwa Medycyna
Praktyczna i Państwowego
Muzeum Auschwitz Birkenau w
Oświęcimiu oraz wsparciu
udzielonemu przez
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych RP powstał
projekt „Medical Review
Auschwitz” – strona
internetowa www.mp.pl/
auschwitz, na której
sukcesywnie są umieszczane
przełożone na język angielski
artykuły z PL O.
 
Środki finansowe na przekład i
prace redakcyjne pochodzą
głównie z dotacji przyznanej
przez Adam M. Bak Foundation
z Nowego Jorku. W ramach
projektu 9 maja br. odbędzie
się w Krakowie pierwsza
międzynarodowa konferencja
„Medical Review – Auschwitz:
Medicine Behind the Barbed
Wire” organizowana przez TLK i
wydawnictwo Medycyna
Praktyczna, we współpracy z
Uniwersytetem Jagiellońskim i

Antoni Kępiński



i nigdzie presją poczucia swojej roli i odpowiedzialności. Kiedy już wszystko
zawodziło, zawsze ostatnią przystanią pomocy czy ocalenia mógł być tylko
polski lekarz”.7

 
Jakże prorocze okazały się słowa profesora Antoniego Kępińskiego: „Nie
osiągnęli hitlerowcy swego celu, nie oczyścili świata mimo milionów ofiar
[…], pokazali natomiast, do czego prowadzić może obłędna ideologia. Dymy
Oświęcimia, miejmy nadzieję, będą przez długi jeszcze czas ostrzeżeniem
przed zaślepieniem nienawiścią i pogardą dla drugiego człowieka. Gotowe
formuły myślenia i działania, ślepe słuchanie rozkazu mogą w skutkach być
bardzo niebezpieczne i dlatego trzeba na siebie wziąć cały ciężar
odpowiedzialności za swe myśli, uczucia i czyny. […] Obozowy anus mundi
ukazał światu człowieka w całej rozpiętości jego natury: obok potwornego
bestialstwa – bohaterstwo, poświęcenie i miłość”.8
 

Projekt „Medical Review Auschwitz” ma pokazywać oba te oblicza człowieka
w kontekście medycyny.
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Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie (USHMM),
Międzynarodowa Służba Poszukiwań (ITS) oraz
londyńska biblioteka The Wiener Library
opublikowały pierwsze z serii opracowań
pierwotnych źródeł historycznych pochodzących
z cyfrowych zbiorów ITS. Wszystkie trzy
instytucje podjęły współpracę mającą na celu
tworzenie nowych powszechnie dostępnych
źródeł dydaktycznych, które będą odpowiadały
głównie potrzebom programów studiów
pierwszego stopnia i stanowiły wsparcie dla
nauczycieli akademickich korzystających z
pierwotnych źródeł historycznych podczas
przekazywania wiedzy na temat Holocaustu.
 
Międzynarodowa Służba Poszukiwań (ITS) została
powołana do życia po drugiej wojnie światowej
przez Aliantów. Organizacja miała za zadanie
wspierać powroty do domów po wojennej
zawierusze oraz poszukiwania zaginionych
krewnych. W tym celu przeanalizowano miliony
stron zdobytych dokumentów, a zbiory ITS
powiększały się o kolejne pozycje, zarówno w
formie oryginałów, jak i kopii. Przez dziesiątki lat
ITS podejmowała wysiłki mające na celu nie tylko
wyjaśnianie losów nazistowskich ofiar, lecz także
dostarczanie ocalonym oraz rodzinom ofiar
dokumentów niezbędnych do dochodzenia
odszkodowań. W listopadzie 2007 roku
archiwum zostało udostępnione naukowcom
zaangażowanym w różnego typu działalność.
Poszukiwanie ofiar oraz badania naukowe po dziś
dzień stanowią główne pola działalności tej
organizacji w jej siedzibie w Bad Arolsen w
Niemczech, jak również w siedmiu cyfrowych
ośrodkach przechowywania danych na całym
świecie, a muzeum The USHMM oraz biblioteka
The Wiener Library to właśnie dwie instytucje
spełniające tę funkcję.
 
Pierwsze z serii opracowań, „Women under Nazi 

PRZEŚLADOWANIA KOBIET W
NAZISTOWSKICH NIEMCZECH

Począwszy od traktowania ciężarnych przebywających na robotach przymusowych po
kobiety zmuszane do prostytucji w obozach koncentracyjnych: pierwsze opracowanie z

nowej serii internetowych publikacji opartych na dokumentach pochodzących z archiwum
Międzynarodowej Służby Poszukiwań (International Tracing Service – ITS) poświęcone

jest w szczególności formom wykorzystywania i prześladowania kobiet przez nazistów. 

Margit Vogt



Persecution" jest dostępne do darmowego
pobrania na stronach internetowych wszystkich
partnerów, a w najbliższej przyszłości powstaną
jeszcze co najmniej trzy tego typu opracowania.
Publikacja ta wpisuje się w działania mające na
celu udostępnienie pierwotnych źródeł
historycznych do użytku dydaktycznego na
kursach uniwersyteckich oraz innych zajęciach po
to, by rozpowszechniać wiedzę o unikalnych
zbiorach archiwum ITS, a także o tym, jaki
potencjał kryją w sobie badania naukowe. Każda
z prac opatrzona jest wstępem w postaci eseju
autorstwa eksperta w danym temacie i
prezentuje autentyczne dokumenty pochodzące
ze zbiorów ITS i poświęcone danemu
zagadnieniu. Prace zawierają opisy, w razie
potrzeby tłumaczenia, a także pytania do
wykorzystania w pracy dydaktycznej, jak również
fotografie ze zbiorów muzeum USHMM oraz
biblioteki The Wiener Library wraz z
proponowanymi uzupełniającymi pozycjami
bibliograficznymi.
 
Publikacja składa się z siedmiu dokumentów
poświęconych różnym zagadnieniom związanym
z doświadczeniami konkretnych kobiet. Rebecca
Boehling, była dyrektor organizacji ITS i profesor
historii na Uniwersytecie Maryland w Hrabstwie
Baltimore jest autorką eseju otwierającego to
opracowanie. Opisała w nim społeczeństwo
zdominowane przez „Herrenrasse” (rasę panów)
oraz tak zwany aryjski wzór stanowiące
nadrzędny cel narodowego socjalizmu.
Pseudonaukowe ideologiczne wytyczne „rasy
panów” skazywały każdą „rasowo
bezwartościową” osobę na życie w
podporządkowaniu jako „Untermenschen”
(podludzie) lub na śmierć. Zadaniem mężczyzn o
„pożądanych cechach rasowych” była prokreacja;
ci posiadający „niepożądane cechy” byli
poddawani kastracji. Od kobiet dobrej „jakości
rasowej” wymagało się rodzenia „rasowo
wartościowych” dzieci; innym kazano usuwać
„rasowo bezużyteczne” potomstwo. Koncepcja ta
zredukowała role kobiet i mężczyzn do funkcji
biologicznych, jakie byli oni zobowiązani
wypełniać, by przyczynić się do sukcesu
społeczeństwa narodowo-socjalistycznego czy
tego chcieli, czy nie. Obywatelom odebrano
możliwość decydowania o posiadaniu dzieci,
ponieważ to państwo przypisywało sobie prawo
dokonywania wyboru za nich. Państwo
traktowało ich przedmiotowo, a dzieci stawały się

Margit Vogt



a dzieci stawały się jego własnością.
 
Odpowiedni przykład stanowią tu dokumenty
opisujące prześladowania Barbary Koscielniak
wchodzące w skład opracowania. Naziści
deportowali Barbarę Koscielniak do Würzburga
w Niemczech, do tamtejszego obozu i ośrodka
pracy przymusowej. Zaszła w ciążę, a ojcem
dziecka był jej rodak, Polak Zbigniec Konaki,
robotnik przymusowy. Koscielniak była w pełni
świadoma swojego położenia: wiedziała, że nie
będzie miała czasu, by zajmować się dzieckiem,
ponieważ nie mogła zaprzestać pracy na rzecz
państwa, a nie chciała, by jej dziecko zostało
umieszczone w niemieckim ośrodku.
Zdecydowała, że podda się aborcji i
wystosowała oficjalny wniosek do
odpowiednich władz. Prawdopodobnie
spodziewała się, że wniosek zostanie
przychylnie rozpatrzony; jej życie i praca
przymusowa ponad siły w Würzburgu były
wystarczającym obciążeniem. Spotkała się
jednak z odmową ze strony władz SS. Jako
argument usłyszała, że władze przewidują, że
jej dziecko będzie „wartościowe rasowo” i z
tego powodu usunięcie ciąży nie zostanie
przeprowadzone. Oficjele poszli o krok dalej i
zapowiedzieli, że Koscielniak sama nie będzie
zajmować się dzieckiem, ale zostanie ono
umieszczone w niemieckiej instytucji
sprawującej opiekę nad dziećmi
„wartościowymi rasowo”.
Przypadek Barbary Koscielniak ukazuje jedną
ze sprzeczności systemu nazistowskiego: mimo
że była ona uważana za osobę bez wartości
rasowej i społecznej, jej dziecko miało
reprezentować dla reżimu wartość biologiczną.
Jak to możliwe, że dziecko „podczłowieka”
miało potencjalnie należeć do „rasy panów”?  I
do czego to podobne, żeby matka nie miała

żadnego wpływu na losy własnego dziecka?
Nad obydwoma kwestiami całkowitą kontrolę
sprawowało państwo.
 
Dokumentacja dotycząca Barbary Koscielniak
pokazuje sytuację kobiet i matek w obliczu
państwa, które przywłaszczyło sobie prawo do
(re)definiowania pojęcia kobiecości i
macierzyństwa.  Sam aparat partyjny zajmował
się kwestią ciąż kobiet przebywających na
robotach przymusowych oraz rodzonych przez
nie dzieci poprzez dyrektywy i instrukcje
przesyłane organizacji Volkswohlfahrt
(dosłownie: ludowego dobrobytu) na terenie
całej Rzeszy, co ilustruje kolejny dokument
wchodzący w skład pracy „Women under Nazi
Persecution”. To oficjalne nazistowskie
memorandum przedstawia zasady
postępowania z dziećmi osób zsyłanych na
roboty przymusowe. Dziecko „rasy niższej”
umieszczone w domu dziecka prowadzonym
przez narodową organizację ds. socjalnych
należało przenieść do zakładu dla dzieci
zagranicznych robotników przymusowych; w
takich placówkach dzieci często umierały w
przeciągu kilku miesięcy. Ostarbeiterin
(dosłownie: pracownica przymusowa ze
wschodu; radziecka robotnica przymusowa),
która złożyła wniosek o przerwanie ciąży winna
z automatu otrzymać pozytywną decyzję w
przypadku, gdy ojca dziecka określano jako
„nie-niemieckiej rasy”. Ta sama zasada
dotyczyła Polek wnioskujących o aborcję;
jednak w przypadku, gdy ojciec dziecka był
„rasy niemieckiej” dziecko podlegało
sprawdzeniu pod kątem jego potencjalnej
„germanizacji”, a w przypadku pozytywnego
wyniku przeprowadzonego testu, miało szansę
na włączenie do społeczeństwa niemieckiego.
 

Kolejne z serii opracowań pierwotnych źródeł ze zbiorów ITS będzie poświęcone zagadnieniu
systemu obozowego. Zaraz potem ukaże się opracowanie dotyczące Romów i Sinti, a następnie
publikacja poświęcona Przesiedlonym.
 
Opracowanie „Women under Nazi Persecution” można pobrać za darmo tutaj
 
Jeśli chcieliby Państwo zostawić komentarz lub mają dodatkowe pytania, zapraszamy do
kontaktu z następującymi osobami:
• Dr. Elizabeth Anthony, ITS and Partnerships Program Manager, Mandel Center for Advanced
Holocaust Studies, USHMM (eanthony@ushmm.org)
• Dr. Akim Jah, Research Associate, International Tracing Service (akim.jah@its-arolsen.org)
• Dr. Christine Schmidt, Zastępca Dyrektora i Kierownik ds. Badań, The Wiener Library for the
Study of the Holocaust & Genocide (cschmidt@wienerlibrary.co.uk)
 
 



na włączenie do społeczeństwa niemieckiego.
W ten sposób osoby zesłane na roboty
przymusowe stawały się ofiarami nazistowskiej
logiki: nie mogły posiadać dzieci
„bezwartościowych rasowo”, lecz tych
reprezentujących rasową wartość nie
pozwalano im zatrzymać. Rodziny niemieckie

stawały przed kolejnym dylematem: miały
wychowywać „rasowo wartościowe” dzieci, ale
pozbywać się tych, które nazistowskie władze
uznały za bezwartościowe. Państwo przejęło
całkowitą kontrolę nad życiem i ciałem,
seksualnością, dziećmi oraz tożsamością
swoich obywateli. 



HOLOCAUST GEOGRAPHIES 
COLLABORATIVE   

Maria Zalewska

W 2007 roku
interdyscyplinarna grupa
naukowców, w której kręgu
zainteresowań znajdował się
zarówno Holocaust, jak i
geografia, spotkała się na
dwutygodniowych letnich
warsztatach w Centrum
Zaawansowanych Studiów nad
Holocaustem (CAHS)
waszyngtońskiego muzeum
Holocaustu U.S. Holocaust
Memorial Museum. Grupa
postawiła sobie ambitny cel:
poszerzenie zrozumienia
kwestii Zagłady z
wykorzystaniem kluczowych
geograficznych koncepcji
lokalizacji, skali, przestrzeni,
miejsca i terytorialności.
Wśród badaczy znaleźli się
eksperci w dziedzinie historii,
Holocaustu i studiów nad
ludobójstwem (Prof. Waitman
Beorn; Prof. Simone Gigliotti;
Prof. Anna Holian), geografii i

historii społecznej (Prof. Tim
Cole; Prof. Alberto Giordano;
Prof. Anne Kelly Knowles);
historii sztuki (Prof. Paul
Jaskot); jak również
geograficznych nauk
informatycznych (GIScience),
interaktywnej wizualizacji
informacji i kartografii (Erik B.
Steiner).
 
Dzięki połączeniu
różnorodnych metodologii
oraz specjalistycznej wiedzy,
eksperci podjęli się uzyskania
odpowiedzi na pytania
związane z Holocaustem, na
które dotychczas nie
udzielono wielu wyjaśnień:
„na ile szczegółową wiedzę i
zrozumienie tematu
otrzymamy zadając pytania
związane z przestrzenią oraz
wykorzystując metody
przestrzenne do badania
nawet najczęściej do tej pory

analizowanych zagadnień
historii Holokaustu” oraz „w
jaki sposób analiza
przestrzenna oraz wizualizacja
geograficzna środowiska
stworzonego w epoce
Holocaustu oraz
przymusowego
przemieszczania się osób w
tym czasie może stać się
źródłem nowych pytań
badawczych oraz zastosowań
pedagogicznych”? Tak
naprawdę była to pierwsza
bardziej szczegółowa próba
zdefiniowania i
zoperacjonalizowania
„geografii Holocaustu”.
 
Z uwagi na fakt, iż czasowo-
przestrzenne nakierunkowanie
badania dobrze współgra z
wizualizacją, sposób
oddziaływania well to
visualization, the affordances
of GIScience became central to

Jaką nową wiedzę przynosi kartografowanie i podejście
geograficzne w zakresie badania przestrzeni i miejsc, w

których wydarzył się Holocaust? 



oddziaływania, możliwości i metody GIScience stały się centralnym
elementem przy ustalaniu priorytetów oraz definiowaniu szerokich
zakresów tematycznych do celów badawczych grupy. Odpowiedzi na
pytania „kiedy” oraz „gdzie” uzyskane na różnych poziomach skali – od
skali indywidualnej do zbiorowej – umożliwiły naukowcom stworzenie
wizualizacji, które „łączyły wiele zmiennych, pokazywały zmianę
zachodzącą w czasie oraz wiązały i analizowały informacje z ogromnych
zbiorów danych statystycznych.1 ” To z kolei pozwoliło na uzyskanie
„szerokiego zakresu nowych podejść analitycznych względem nawet
tych do tej pory szczegółowo przestudiowanych dowodów z tego
okresu.2”  Innymi słowy, „Praca zbiorowa nad geografią Holokaustu”
wywodzi się z historycznych zbiorów danych (takich, jak archiwa
Muzeum Holocaustu oraz bazy danych Rejestru Ocalonych), a następnie
przechwytuje, przedstawia oraz analizuje pod kątem jakości i ilości
aspekty geograficzne Holocaustu, co z kolei stanowi punkt wyjścia dla
kolejnych unikalnych wywodów akademickich.
 
Jako że badanie to jest zakrojone na szeroką skalę, grupa badawcza
zdecydowała się skoncentrować na sześciu szeroko rozumianych
zagadnieniach, które z kolei stanowiły podstawę wydanej w 2004 roku
przez tychże autorów książki Geographies of the Holocaust (Geografia
Holocaustu). Autorzy przedstawiają w niej konkretne studia przypadków,
za pośrednictwem których przeprowadzają analizę i kartografowanie
przestrzennych i czasowych aspektów systemu nazistowskich obozów
koncentracyjnych w Europie; zatrzymania w trakcie Holocaustu we
Włoszech; kwestie przestrzenne Zagłady na Wschodzie;
przemieszczający się charakter getta w Budapeszcie; materialne
zagadnienia konstrukcji obozu Auschwitz-Birkenau oraz fizyczne
zobrazowanie przestrzeni władzy w obozie; jak również wizualne
przedstawienie ewakuacji z obozu Auschwitz-Birkenau w styczniu 1945.
Poprzez ciągłe przybliżanie i oddalanie, przejścia pomiędzy skalą mikro i

Maria Zalewska “Świadectwa więźniów
podobozu Rajsko. Każda
wzmianka o pojedynczych
osobach lub grupach została
zaznaczona (“geokodowana”)
kropką w oparciu o współrzędne
pokonanej drogi. Wraz z
upływem drogi więźniowie byli
w coraz mniejszym stopniu
identyfikowani w odniesieniu do
swojej pozycji w hierarchii
obozowej. Istotniejsze stawały
się pojedyncze istotne
wydarzenia, które skutkowały
konfliktem między więźniem a
nieznanym strażnikiem SS.
Zwroty odwołujące się do
wspólnoty (na przekład
„przyjaciel”, „my”, „nas”) z
upływem czasu pozostawały bez
zmian, wciąż powiązane z
opisami wspomnianych zdarzeń
i innych momentów, w których
umacniał się przewrotny
stosunek względem strażników
(na przykład „powiedziano nam,
żebyśmy odpoczęli”).
Źródło: Anne Kelly Knowles, Tim
Cole, Alberto Giordano, wyd.
Geographies of the Holocaust
(Bloomington: Indiana
University Press, 2014).

Symulacja obrazu widzianego z
rampy w Birkenau, ok. lutego 1944.
Analiza pokazuje przestrzenie
zarówno względnej widoczności, jak
i niewidoczności przy spojrzeniu w
górę bądź w dół rampy dla osób
doświadczonych w tym terenie.
Wizualizacja autorstwa Chestera
Harveya.
Źródło: Anne Kelly Knowles, Tim
Cole, Alberto Giordano, wyd.
Geographies of the Holocaust
(Bloomington: Indiana University
Press, 2014).
 



makro, autorzy podejmują tematy narodowego,
regionalnego, lokalnego oraz indywidualnego/
osobistego doświadczenia czasu i miejsca. W
ten sposób „geografia ucisku” pozwala na
zrozumienie Zagłady jako „zjawiska do głębi
geograficznego”.
 
Każde ze studiów przypadku przedstawionych
w książce Geographies of the Holocaust to
owoc współpracy między co najmniej jednym
historykiem Holocaustu oraz jednym
geografem biegłym w zagadnieniach
technicznych. Mimo że dla wszystkich
rozdziałów wspólna jest metodologia
pozyskiwania danych z wielu wizualnych i
tekstowych materiałów historycznych oraz ich
wizualizacja za pośrednictwem diagramów
przestrzennych i/lub modeli cyfrowych
tworzonego otoczenia, odwołują się one do
odmiennych poziomów skali. Na przykład
rozdział zatytułowany „Visualizing the Archive:
Building at Auschwitz as a Geographic
Problem3” (Wizualizacja Archiwum: Budowa

Auschwitz jako problem natury geograficznej)
autorstwa Paula B. Jaskota, Anne Kelly Knowles
i Chestera Harveya, we współpracy z
Benjaminem Perry’m Blackshear’em, skupia się
na konkretnej lokalizacji: Auschwitz-Birkenau.
Autorzy podejmują się modelowania i analizy
przestrzennej na poziomie poszczególnych
baraków i budynków obozowych:
 
“Cyfrowy model całej wybudowanej okolicy, w
tym zarówno obóz koncentracyjny, jak i
przestrzenie wykorzystywane i zamieszkiwane
przez zbrodniarzy, tworzą nową koncepcję
Auschwitz jako miasta, którego wszelakie
złożone funkcje wpisywały się w imperialną
misję nazistowskiego ludobójstwa.
Uwzględnienie w modelu obozu aspektu
czasowego z wykorzystaniem mapowanej
animacji bazy danych budynków sugeruje, że
budowa obozu Birkenau oraz terenów SS jako
całości mogły skutkować okresami chaosu,
które stwarzały więźniom możliwości ucieczki.
Zwrócenie uwagi na fakt, które budynki

Liczba budynków będących
na etapie budowy w
Auschwitz-Birkenau, kwiecień
1943 – maj 1944. Wykres
autorstwa Benjamina
Perry’ego Blackshear’a.
Źródło: Anne Kelly Knowles,
Tim Cole, Alberto Giordano,
wyd. Geographies of the
Holocaust (Bloomington:
Indiana University Press,
2014).
 



“Teren zakodowanych
wspomnień. Zebranie słów z
sześciu świadectw oraz
umiejscowienie
traumatycznych zdarzeń w
oparciu o współrzędne
pokonanej drogi podkreśla
zagęszczenie słów
wykorzystanych do opisu
tamtych doświadczeń.
Otrzymany teren
zakodowanych wspomnień
był nierówny w całym swoim
wymiarze, co sprawia, że
pojawiają się pytania o
związek pomiędzy
przestrzenią, bliskością i
traumą: Dlaczego geografia
pamięci przedstawia się w
sposób nieregularny? W jaki
sposób otoczenie wpłynęło
na pamięć afektywną i
zmysłową? Jakie
wspomnienia zostały
bezpowrotnie utracone w
miejscu luk? Co może
oznaczać to milczenie?”
Autorzy wizualizacji: Gigliotti,
Masurovsky i Steiner.
Źródło: Anne Kelly Knowles,
Tim Cole, Alberto Giordano,
wyd. Geographies of the
Holocaust (Bloomington:
Indiana University Press,
2014).

wznoszono zgodnie z planem
lub w odpowiedzi na
wymagania procesu
ludobójstwa dodatkowo
komplikuje zrozumienie idei
tego otoczenia”4.
 
Z kolei następny rozdział
“From the Camp to the Road:
Representing the Evacuations
from Auschwitz, January
19455” (Z obozu na drogę:
Przedstawienie ewakuacji z
Auschwitz, styczeń 1945)
autorstwa Simone Gigliotti,
Marca J. Masurovsky’ego i Erika
Steinera podąża za więźniami
Auschwitz-Birkenau podczas
marszów ewakuacyjnych w
1945 roku. „Skupia się on na
bliskiej skali konkretnych osób

w przestrzeni i w czasie.
Autorzy zarówno kartografują
osobiste świadectwo
udokumentowania dróg
ewakuacji, jak również
przenoszą zebrane
wspomnienia na wizualne
przedstawienie
emocjonalnego
doświadczenia6”.
 
Od momentu swojego
powstania w 2007 roku grupa
naukowców współpracuje z
centrum fundacji na rzecz
zaawansowanych studiów nad
Holocaustem USC Shoah
Foundation Center for
Advanced Genocide Research,
projektem historii
przestrzennej Spatial History

Project na Uniwersytecie
Stanforda oraz amerykańskim
muzeum United States
Holocaust Memorial Museum.
Otrzymała ona fundusze oraz
wsparcie od narodowej
fundacji na rzecz nauk
humanistycznych National
Endowment for the
Humanities, narodowej
fundacji naukowej National
Science Foundation, fundacji
USC Shoah Foundation oraz
muzeum United States
Holocaust Memorial Museum.
 
WIĘCEJ NA TEN TEMAT:
strona internetowa Holocaust
Geographies Collaborative
 
 



'NIEZNANE LOSY: POSZUKIWANIE
ZAGINIONYCH PO HOLOKAUŚCIE'

W 1945 roku Europa była pogrążona w chaosie, a miliony ludzi wysiedlono wskutek wojennej
zawieruchy i planów ludobójstwa. Dla wielu ocalonych z Holokaustu odnalezienie swoich

najbliższych stawało się priorytetem odsuwającym wszystko inne na dalszy plan. Dlatego też
wiele organizacji charytatywnych, w tym brytyjski Czerwony Krzyż oraz organizacja pomocy

Żydom – Jewish Relief Unit, zjednoczyły siły w celu utworzenia Międzynarodowej Służby
Poszukiwań (ITS), mającej za zadanie wspierać poszukiwania zaginionych i łączenie się rodzin. 

Leah Sidebotham, Wiener Library

jego rodzina doświadczyła
brutalnego losu. W 1944 roku
jego ojca deportowano, a on
sam z resztą rodziny zostali
osadzeni w getcie, z którego w
dalszej kolejności trafili do
Auschwitz-Birkenau. Chociaż
Leslie miał dopiero 14 lat,
mówił, że jest starszy, a więc
został wysłany do pracy.
 
Kleinman przeżył pobyt w
kilku obozach, a po wojnie
został odnaleziony przez

Administrację Narodów
Zjednoczonych do spraw
Pomocy i Odbudowy UNRRA i
umieszczony w domu dziecka
Kloster Indersdorf. W 1946
roku został wysłany do
Wielkiej Brytanii. W ramach
wystawy Fate Unknown
Kleinman został zaproszony do
biblioteki The Wiener Library,
by podzielić się swoimi
doświadczeniami z Holokaustu
i odpowiedzieć własną historię
przetrwania.

Jeden z kuratorów, profesor
Dan Stone z Royal Holloway
University of London, tak
odniósł się do działalności ITS:
„Po wojnie ITS dokonała rzeczy
niezwykłej, a ogromne zbiory
zebranych dokumentów,
stanowią obecnie jeden z
najważniejszych punktów
odniesienia w procesie
zmagania się z historią
Holokaustu i tego, co po sobie
pozostawił”.
 
Nowa wystawa w The Wiener
Library, największym
brytyjskim archiwum
materiałów poświęconych
epoce nazistowskiej, stawia
sobie za cel przybliżenie
wyjątkowej historii ITS dużo
szerszej rzeszy odbiorców,
poprzez przedstawianie historii
osób odnalezionych i tych,
które powróciły do swoich
rodzin, jak również spraw,
których do dnia dzisiejszego
nie rozwiązano.
 
Leslie Kleinman
 
Jedną z wyjątkowych historii,
ukazanych na wystawie, jest
opis życia Lázára Kleinmana
urodzonego 29 maja 1929 roku
w Ambud w Rumunii w
ortodoksyjnej rodzinie
żydowskiej z ósemką dzieci.
Gdy w 1940 r. rozpoczęła się
okupacja północnej
Transylwanii przez Węgry, jego



Leah Sidebotham, Wiener Library

W skład wystawy wchodzą również dwa osobiste przedmioty wypożyczone z
siedziby Międzynarodowej Służby Poszukiwań (ITS) w Bad Arolsen; kolczyki i
zegarek kieszonkowy należące do Ilony Lencse i Emila Glassa, skonfiskowane
po przybyciu do obozu koncentracyjnego Neuengamme.
 
Emil Glass (1896 – data śmierci nieznana) był Żydem z Węgier, któremu w
Neuengamme nadano numer obozowy 65 210. Glassowi nie przydzielono
numeru w systemie Poszukiwania i Dokumentacji, co oznacza, że nie
odnotowano zapytań, które by go dotyczyły. Ilona Lencse (1923–2012)
została wyzwolona z Salzwedel (podobozu Neuengamme) w kwietniu 1945
roku. W 1999 roku roku napisała do ITS z prośbą o przedstawienie
dokumentów dotyczących jej prześladowania, jednak jako że w tamtych
czasach organy administracyjne ITS nie traktowały zwrotu przedmiotów
osobistych jako działania priorytetowego, kolczyki nie zostały zwrócone
właścicielce.
 
Przedmioty osobiste tego rodzaju często stanowią ostatnie namacalne
dowody związane z życiem poszczególnych osób i mimo że nie posiadają
istotnej wartości materialnej, są bardzo ważne z emocjonalnego punktu
widzenia dla krewnych ich pierwotnych właścicieli. Biblioteka The Wiener
Library żywi nadzieję, że wystawa ta pozwoli na dotarcie do jeszcze większej
rzeszy osób w ramach wciąż trwających poszukiwań potomków ofiar i
przyczyni się do zwiększenia świadomości o aktywnej działalności organizacji
ITS na rzecz łączenia rodzin i zwracania przedmiotów w ramach stworzonej
kampanii #StolenMemory swojego autorstwa.
 
Wystawa Fate Unknown: The Search for the Missing after the Holocaust
będzie otwarta do 30 maja 2018 roku. Została stworzona przy wsparciu
strategicznego funduszu badań Royal Holloway Research Strategy Fund,
fundacji Leverhulme Trust, Międzynarodowej Służby Poszukiwań (ITS) oraz
Niemieckiego Towarzystwa Historycznego.
 
Więcej informacji na temat wystawy oraz towarzyszącego jej programu
imprez można znaleźć tutaj.
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