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

ŁĄCZĄC PAMIĘĆ 
ŚWIATA

„Auschwitz – Nigdy więcej! – Czy na pewno?" –
to hasło międzynarodowej konferencji
edukacyjnej, która od 1 do 4 lipca 2019 r.
odbędzie się w Miejscu Pamięci Auschwitz.
Tematyka wykładów i dyskusji dotyczyć będzie
edukacji w kontekście przeciwdziałania
ludobójstwom i zbrodniom przeciwko
ludzkości. Honorowy patronat nad tym
wydarzeniem objął minister kultury i
dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński.
 
Trwa rekrutacja dla osób chcących wziąć udział
w panelu z otwartego naboru zaplanowanego
na 2 lipca 2019 r. w godz. 15.00-17.00 i
zatytułowanego „Historia się powtarza. Od
przeszłości do teraźniejszości. Od
teraźniejszości do przeszłości”.
 
Panel będzie dotyczył następujących kwestii:
 
- Dlaczego zapominamy?
- Dlaczego dochodzi do konfliktów?
- Czy musimy doświadczyć wojny, żeby

reagować?
- Jak geografia wpływa na sposób postrzegania
przez nas innych konfliktów?
- Jak możemy działać? Jak możemy uczyć?
 
Zakres tematyczny może być zarówno bardzo
wąski i dotyczyć tylko jednego zagadnienia, jak
i ogólny, o uniwersalnym znaczeniu. Każda
prezentacja powinna trwać do 20 minut.
Językami konferencji są polski i angielski.
Wersję roboczą programu konferencji można
znaleźć na stronie internetowej Muzeum.
 
W celu przesłania zgłoszenia prosimy o
wypełnienie i przesłanie poniższego formularza
Google do 31 marca 2019 r. O wynikach
rekrutacji poinformujemy do 5 kwietnia 2019 r.
 
Muzeum pokrywa koszty zakwaterowania w
pokojach jednoosobowych, wyżywienia oraz
podróży.
 
CZYTAJ WIĘCEJ



W grudniu 2018 r. Miejsce Pamięci i Muzeum
Auschwitz w ciągu około pięciu dni zyskało
ponad 120.000 obserwujących na Twitterze.
Wzrost ten nie wynikał z płatnej reklamy .
Wywołali go użytkownicy Twittera,
wspierając Miejsce Pamięci w walce
przeciwko fali antysemickich tweetów. Trzy
miesiące później @AuschwitzMuseum
obserwuje ponad 300 tysięcy osób.
 
CZYTAJ WIĘCEJ

Tysiące Żydów uciekło przez zagładą dzięki
hiszpańskiemu dyplomacie zwanemu
"Aniołem Budapesztu" - jednak nieżyjący już
Angel Sanz Briz jest dziś w Hiszpanii mało
znany. Jego bohaterska improwizacja w 1944
roku uratowała ponad 5.000 węgierskich
Żydów przed deportacją do Auschwitz.
 
CZYTAJ WIĘCEJ
 

Eddy Hammel był pierwszym urodzonym w USA
piłkarzem, który rywalizował na najwyższym
poziomie europejskiej piłki nożnej, ale to jego
losy z czasów Zagłady, a nie sportowe wyczyny
w Ajax Amsterdam - są powodem, dla którego
nie powinniśmy o nim zapominać.
 
CZYTAJ WIĘCEJ
 

Janine Webber: ocalała z Holokaustu, która
walczy z uprzedzeniami poprzez hip-hop. 86-
letnia kobieta opowiedziała Jackowi Duttonowi,
jak razem z raperem Kapoo zrobiła krótki film
„Edek”, na cześć Polaka, który ukrywał ją w
czasie Holokaustu.
 
CZYTAJ WIĘCEJ
 
 



PAMIĘTAMY O PRZESZŁOŚCI,
BY ZMIENIAĆ PRZYSZŁOŚĆ.

Paweł Sawicki

W marcu w macedońskim Skopje otwarto nowe muzeum Holokaustu, które upamiętnia 8-
tysięczną żydowską społeczność, która niemal w całości została zniszczona w czasie Zagłady.

Paweł Sawicki rozmawiał z jednym z jego twórców, Michaelem Berenbaumem. 

Dziewięćdziesiąt osiem procent Żydów z
Macedonii zostało podczas Holokaustu
zamordowanych w Treblince. Obecnie
tamtejsza społeczność żydowska jest bardzo
mała. Czy dostrzega Pan specyfikę
kształtowania pamięci w tamtym miejscu?
Nowe muzeum opowiada długą historię
macedońskich Żydów – jednej z najstarszych
społeczności, samej w sobie stanowiącej
historię, nieprawdaż?
 
Tak, historia macedońskich żydów sięga daleko
w przeszłość i temu właśnie poświęcona jest
opowieść przedstawiana w Muzeum. Najstarsza
znana synagoga zlokalizowana poza Ziemią
Izraela znajduje się w Macedonii, 45 minut
jazdy samochodem od Skopje. W Muzeum
przedstawiona została replika filaru synagogi
wraz z umieszczonym na nim napisem. W
pierwszym wieku naszej ery św. Paweł wygłosił
kazanie w Macedonii. Korzenie macedońskich
Żydów prowadzą także do Hiszpanii, gdzie
Żydzi, Chrześcijanie i Muzułmanie żyli w
harmonii, wzajemnie ubogacając się w zakresie
ekonomii, sztuki oraz działalności
intelektualnej, studiując nawzajem swoją
filozofię i dziedzictwo naukowe, tworząc
religijną oraz świecką poezję po arabsku,
dbając o zachowanie cywilizacji grecko-
rzymskiej w chrześcijańskiej Europie – zarówno
Platona i Arystotelesa, jak i Tukidydesa.
Muzeum poświęcone jest właśnie tej historii,
jak również historii Wypędzenia.
 
Żydzi zostali wypędzeni z Hiszpanii w 1492
roku przez Królową Izabelę i Króla Ferdynada, a
w 1497 z Portugalii. Bajazyd II, sułtan Imperium
Osmańskiego, wysłał okręty na przywitanie

Żydów, którzy przynosili ze sobą drukowaną
prasę, stal, medycynę i handel. Replika prasy
drukowanej jest zaprezentowana w Muzeum.
Żydzi na Bałkanach zachowali swoje własne
tradycje hiszpańskie i mówili w ladino, języku
judeohiszpańskim, podobnie, jak Żydzi
aszkenazyjscy używali jidysz. Zwiedzający mają
możliwość obejrzenia kostiumów noszonych
przez Żydów, mogą także usłyszeć piosenki,
jakie śpiewali oraz poznać przysłowia opisujące
życie codzienne i kulturę ladino. Najważniejszy
żydowski artefakt na Bałkanach, Hagada
sarajewska, to ilustrowany rękopis
nabożeństwa sederowego, zamówiony w
Hiszpanii w 1350 roku. Dzieło znalazło się na
wygnaniu wraz z jego właścicielami w czasach
Inkwizycji w 1492 roku i przebyło drogę do
Włoch. Dotarło na Bałkany i tam trzy razy
uniknęło zniszczenia: w trakcie pierwszej wojny
światowej, podczas Holokaustu oraz oblężenia
Sarajewa w 1990 roku. Zarówno w trakcie
drugiej wojny światowej, jak i w Sarajewie to
Muzułmanie ryzykowali życie dla zachowania
tego żydowskiego artefaktu opowiadającego
historię paschy – sagę żydowskiego exodusu z
Egiptu, archetypiczną historię wolności.
Muzeum wyświetla film po raz pierwszy
pokazywany w programie Nightline stacji ABC
poświęcony historii Hagady sarajewskiej oraz
jej trzykrotnego ocalenia.
 
Bałkany to również miejsce, gdzie Szabetaj
Cewi, fałszywy Mesjasz, stworzył swój
popularny ruch. Gdy w 1666 musiał dokonać
wyboru pomiędzy przejściem na islam a
śmiercią, wybrał zmianę wyznania, ku
wielkiemu zdziwieniu swoich wyznawców. 
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Grób jego „Jana Chrzciciela” – Natana z Gazy –
który głosił i upubliczniał misję Szabetaja
Cewiego, znajdował się zaledwie kilkaset
metrów od Muzeum do czasu, gdy w 1963 roku
został pochłonięty przez trzęsienie ziemi,
które zniszczyło żydowską dzielnicę w Skopje.
Żydzi opuścili ją już wcześniej.
 
Historii zaprezentowanej w Muzeum
towarzyszy przedstawienie w przeważającej
części nie-żydowskim odbiorcom idei
założycielskich oraz nauk judaizmu wraz z
żydowskimi praktykami. Odnosi się ono
również do roli, jaką Żydzi odegrali na
Bałkanach oraz zasłużonych wspólnot
żydowskich z Monastiri (obecnie Bitola), Sztipu
i Skopje. Historia obejmuje również okupację
bułgarską oraz niezwykle tragiczny los, jaki
spotkał macedońskich Żydów w trakcie
Holokaustu.
 
Czy wystawa wyraża ducha ladino?
 
W Muzeum przedstawiona została kultura
ladino oraz związane z nią tradycje, język,
muzyka oraz strój. O codziennym życiu
macedońskich Żydów opowiadają popularne
przysłowia odnoszące się do relacji damsko-
męskich, stosunków między żydowskimi i nie-
żydowskimi sąsiadami, ukazują atmosferę
żydowskiego domu, w którym mówiło się w
ladino oraz oddają hołd wielkim tradycjom.
 
Kultura i język ladino zostały w trakcie
Holokaustu dosłownie zniszczone. Język
przeżywa obecnie delikatne odrodzenie w
kulturze żydowskiej oraz wśród naukowców,
jednak w przeciwieństwie do jidysz, niewielu
Żydów wciąż posługuje się ladino na co dzień.
 
Centralnym elementem historii unicestwienia
macedońskich Żydów są trzy deportacje  w
marcu 1943. Ten element stanowił
epicentrum tragedii. Jak prezentuje się
szerszy kontekst wydarzeń?
 
Jako twórcy Muzeum wraz z moim partnerem
projektowym Edwardem Jacobsem chcieliśmy
przedstawić doświadczenie Żydów
macedońskich w trakcie Holokaustu w
kontekście w jak najstaranniejszy sposób,
jednak musieliśmy ukazać to, co działo się
poza Macedonią. Dwukrotnie szczegółowo
opisujemy całą historię Holokaustu, pierwszy

raz poprzez wystawę zawierającą ważny film o
powstaniu nazizmu od końca pierwszej wojny
światowej po inwazję na Grecję i Jugosławię.
Centralny punkt wystawy stanowi prezentacja
poświęcona Zagładzie Żydów macedońskich.
 
Zaczynamy od okupacji bułgarskiej,
uwzględniając świadectwa ocalonych
odnoszące się do wybuchu wojny, życia pod
okupacją oraz codziennej walki o przetrwanie.
Bułgaria przyznała obywatelstwo bułgarskie
wszystkim Macedończykom z wyjątkiem
Żydów. Państwo nałożyło specjalne podatki i
kary na Żydów oraz zmusiło ich do noszenia
żydowskich gwiazd.
 
11 marca 1943 r. Żydzi zostali deportowani ze
swoich domów do getta w fabryce tytoniu
Monopol w Skopje, gdzie przez mniej niż dwa
tygodnie uwięzionych zostało 7300 Żydów, a
następnie 7144 deportowano do Treblinki,
gdzie wszyscy zostali zamordowani. Z Treblinki
nie wróciła ani jedna osoba, ani jeden z
pasażerów pociągu transportującego ofiary do
obozu. Ci Żydzi, którzy przeżyli w Macedonii
pozostawali w ukryciu, dołączali do ruchu
oporu, posiadali zagraniczne paszporty bądź
pracowali jako lekarze i farmaceuci, a więc byli
niezbędni i niezastąpieni z punktu widzenia
opieki zdrowotnej w kraju.
 
Następnie zwiedzający schodzą do sali
przeznaczonej na wystawę poświęconą gettu
Monopol. Walizki wypełnione przedmiotami
osobistymi, jakie Żydzi przywozili ze sobą
zwisają z sufitu ukazując, jak całe życie
poszczególnych Żydów mieściło się w jednej
sztuce bagażu. Zwiedzający oglądają
świadectwa ocalałych opisujące życie w trakcie
tych trzech tygodni spędzonych w Monopolu i
oglądają kolejny film poświęcony deportacji do
Treblinki oraz doświadczeniu transportu w
wagonach towarowych do obozu śmierci.
 
Naszym oczom ukazują się oryginalne okna z
fabryki Monopol, przez które sześcioletni Isaak
Adizes obserwował deportację swojej rodziny i
słyszymy jego świadectwo. Mamy możliwość
obejrzenia oryginalnych kopert, w których
Żydzi umieszczali listy posiadanych przez
siebie przedmiotów oraz kwity wystawiane
przez Bułgarów, mające rzekomo potwierdzać,
że wszystkie zostaną zwrócone. 







W dalszej kolejności wchodzimy do wagonu
towarowego w typie tego, który Bułgarzy
wykorzystali do transportu Żydów z Monopolu
do Treblinki, nazistowskiego obozu śmierci na
terenie okupowanej przez Niemców Polski.
 
Po wyjściu z wagonu widzimy sowiecką
lokomotywę, której spaliny pompowano do
komór gazowych w Treblince. Jest to taki sam
model, jak ten użyty w Treblince. Mamy także
możliwość obejrzenia filmu zawierającego
świadectwo Samuela Willenberga,  ocalałego z
Treblinki, który zmarł w 2016 r.
 
Po stawieniu czoła losowi Żydów
macedońskich odkrywamy, jak wyglądał
Holokaust poza Macedonią. Poznajemy fakty
na temat konferencji w Wannsee, podczas
której Ostateczne Rozwiązanie –
wymordowanie wszystkich Żydów, mężczyzn,
kobiet i dzieci – zostało ogłoszone oficjalną
polityką Państwa Niemieckiego.
 
Dowiadujemy się o Einsatzgruppen, mobilnych
grupach morderców działających na byłych
radzieckich terytoriach okupowanych przez
Niemcy, które w towarzystwie lokalnej
żandarmerii, antysemitów, żądnych krwi
milicjantów, a nawet zwykłych sąsiadów

wymordowały ponad 1,5 miliona Żydów,
miasto za miastem, wioska za wioską, kula za
kulą.
 
Następnie dochodzimy do wystawy
poświęconej pięciu innym obozom śmierci –
Chełmnie, Bełżcu, Sobiborze, Majdanku oraz
oczywiście Auschwitz.
 
Paradoks stanowi fakt, iż deportacja Żydów z
terytoriów okupowanych przez Bułgarię była
źródłem oporu i protestów. Jest to ważny
element w kontekście Holokaustu w
okupowanej Europie.
 
Opuszczając wystawę poświęconą Obozom
Śmierci zwiedzającym ukazują się opcje
alternatywne dla deportacji – Opór i Ukrywanie
się. W Macedonii Żydzi dołączyli do
Jugosławian i walczyli jako integralna część
Ruchu Oporu. Wielki mural poświęcony
ruchowi oporu zajmuje dwie ściany Muzeum.
Żyd Moshe Piade był zastępcą Josipa Broz Tito,
wodza Partii Komunistycznej, który stał na
czele rewolucji i partyzantów.
Oglądamy film poświęcony ruchowi oporu,
zawierający zeznania Żydów walczących ramię
w ramię z Macedończykami, a nie w 



 oddzielnych oddziałach żydowskich. Dowodzili
oni Macedońskimi Oddziałami Partyzanckimi i
zostali okrzyknięci bohaterami narodu. Widzimy
ich świadectwa, możemy oglądać broń i
zaczynamy zdawać sobie sprawę w wymiaru i
ważności ruchu oporu Żydów macedońskich.
 
Wielowiekowa historia macedońskich Żydów
skończyła się w mgnieniu oka. Czy jest sposób
na przedstawienie tej zatrważającej dynamiki?
Jak ukazać, co zostało utracone?
 
Zwiedzającym fakt ten ukazuje się na cztery
sposoby:
Wchodząc do Muzeum oglądamy oprawione
zdjęcia umarłych; niektóre z ram pozostają
puste dla upamiętnienia bezimiennych ofiar
pozbawionych twarzy, a inne to lustra,
ponieważ my także mogliśmy znaleźć się wśród
nich.
W przestrzeni poza galerią Miejsce Pamięci
przedstawia fragmenty kamieni nagrobnych,
prochów z Treblinki oraz, co najważniejsze,
nazwiska 7144 Żydów deportowanych do
Treblinki i tam zamordowanych.
Wyjątkowy sposób upamiętnienia przyjmuje
formę 7144 koralików rozciągniętych w całym
Muzeum. Doskonały projekt autorstwa Edwarda
Jacobsa wisi nad trzema piętrami Muzeum.

Zwiedzający oglądają film wprowadzający, a gdy
dobiega on końca, pierwsze, co ukazuje się ich
oczom to sznur koralików, który dostrzegają,
gdy dach kina się otwiera; sznur jest kolorowy i
spersonalizowany – każde pasmo jest inne.
Wraz z przemieszczaniem się zwiedzających
przez różne galerie, Miejsce Pamięci ulega
zmianie w zależności od punktu widzenia i
piętra, na którym się znajdujemy.
 
Po opuszczeniu galerii Wyzwolenia zwiedzający
pojmują, co zostało utracone; następnie udają
się do Obecności Nieobecności – sali, na której
ścianach wiszą ramy ze znikającymi twarzami
umarłych, dokładnie przypominające nam, co
zostało utracone, a ich obecność czuć nawet,
gdy nie ma ich w pobliżu.  Widzimy Żydów
poddanych unicestwieniu: pamiętamy o nich,
nosimy ich świadectwo. Za naszym
pośrednictwem słychać ich krzyk: „Pamiętajcie,
nie pozwólcie światu zapomnieć, Nigdy Więcej,
dla narodu Żydowskiego, dla wszelkich innych
narodów”.
 
Czy w nowym muzeum jest miejsce, które
uważa Pan, że stanie się przełomowym i
niezapomnianym doświadczeniem dla 
odwiedzających?
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Naturalna “pielgrzymka” od okupacji
bułgarskiej poprzez zejście do Monopolu, a
następnie przejście przez wagon do wystawy
poświęconej Treblince uważane jest przez
wielu zwiedzających za najbardziej
symboliczne doświadczenie w całym Muzeum.
 
Dlaczego ci, którzy nigdy nie słyszeli o życiu
Żydów w Macedonii powinni poznać tę
historię? Jaka uniwersalna lekcja wynika z
tego specyficznego lokalnego kontekstu?
 
Muzeum jest adresowane do uniwersalnej
grupy odbiorców. Dobrze zdawaliśmy sobie
sprawę z faktu, iż w Macedonii i ogólnie na
całych Bałkanach pozostało niewielu Żydów.
Wiemy, że Macedonia to wyjątkowy region,
który doznał ludobójstwa po Holokauście. Film
prezentowany na zakończenie przedstawia
liderów Praw Człowieka z Macedonii
stawiających czoła dogłębnemu pytaniu: Jakie
jest znaczenie Holokaustu w tym momencie, w
tym regionie?
 
Udzielają oni wielowymiarowych i złożonych, a
jednak także prostych odpowiedzi: „Nasze
czyny mogą być lepsze. Muszą być lepsze!
Pamiętamy o przeszłości, by błagać o ludzką
godność i przyzwoitość, by zwiększać zakres
odpowiedzialności moralnej”.
 
„Pamiętamy o przeszłości, by zmieniać
przyszłość. Musimy sprawić, by życie podniosło
się z popiołów. Holokaust musi stanowić
ostrzeżenie, a nie zwiastun tego, co się
wydarzy”.
 
Zwiedzający opuszczają Muzeum i przechodzą
do współczesnego świata, który jest złożony i
trudny; w którym antysemityzm i ksenofobia
wszędzie wokół rosną w siłę. Jak szeroki
kontekst możemy dla dnia dzisiejszego
odnaleźć w muzeum, które poświęcone jest
przeszłości?
 
Mój partner projektowy Edward Jacobs,
Dyrektor Muzeum Goran Sadikarijo, Zarząd i ja
kierowaliśmy się dwoma zobowiązaniami: by
przekazywać historię oraz znaleźć sposób, jak
przekazać ją pokoleniu zwiedzających, które jej
nie doświadczyło, ale musi wynieść z niej
emocjonalnie głęboką oraz uświadamiającą
lekcję.  Wierzymy, że zadaniem Muzeum jest
opowiedzenie historii w sposób zintegrowany i
pogłębiony, który sprawi, że stanie się ona dla

zwiedzających namacalna. Co smutne i
tragiczne, historia Holokaustu wybrzmiewa dziś
w sposób, w jaki dotąd nie wybrzmiewała od
momentu, gdy stała się faktem. Nie
moralizujemy i w ten sposób pozostawiamy
naszym odbiorcom przestrzeń do odniesienia
tego, co zobaczyli do dzisiejszych realiów.
Moglibyśmy podać setki podobnych
przykładów, ale może wystarczą dwa:
 
Pojmując to, w jaki sposób naziści doszli do
władzy, zwiedzający doceniają wagę
demokracji oraz to, jak jest cenna. Widzą, jak
ważne jest przestrzeganie praw człowieka oraz
jego godności oraz powinni umieć rozpoznać
zagrożenia płynące z polaryzacji i przemocy
politycznej, a jeśli lekcja zaowocowała w nich
bodźcem do działania, czynnie im zapobiegać.
 
Z wystawy poświęconej okupacji bułgarskiej
zwiedzający dowiaduje się, dlaczego
obywatelstwo stanowi niezbędną ochronę
wszelkich praw, a z drugiej strony zyskuje
świadomość zagrożeń dla społeczeństwa
zamykającego się na otoczenie poprzez
zamknięcie swoich granic dla tych, którzy
potrzebują schronienia.
 
Marzę o tym, byśmy pewnego dnia mogli żyć w
świecie, w którym artefakt zamykający Muzeum
Holokaustu będzie w stanie oddalić zło, jakiego
ludzkość dopuściła się w XX wieku, żywiąc
nadzieję na to, iż nigdy więcej nie postąpimy w
ten sposób, nie będziemy wykazywać
skłonności rasistowskich, ksenofobicznych
bądź antysemickich. Jednak dzisiejszy świat
udowadnia, że możemy być dokładnie tacy
sami. Nie pozostajemy jednak bezsilni wobec
niesprawiedliwości, i w tym tkwi różnica.
Musimy tylko wykazać się chęcią, by jej
zapobiegać.
 
Marzę o życiu w świecie, w którym Holokaust
nie będzie znajdował racji bytu, ponieważ
będziemy dbać o siebie nawzajem, ponieważ
uszanujemy ludzkość innych jednostek. Nie
będziemy mieli nic do powiedzenia, ponieważ
będziemy dużo lepsi i będziemy myśleć w
zupełnie inny sposób, niż ludzie żyjący w
tamtych okrutnych czasach.
 
Niestety, co tragiczne i zawstydzające – nasz
świat tak nie wygląda.
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ŚWIADECTWA ŻYCIA 
Z MIEJSC ZAGŁADY

Anna Wójcik, Państwowe Muzeum na Majdanku

Osobiste dokumenty i fotografie jako źródła wiedzy o losach ofiar niemieckich obozów
koncentracyjnych i zagłady na Majdanku, w Sobiborze i Bełżcu.

W zasobie archiwalnym Państwowego Muzeum
na Majdanku (APMM) znajduje się grupa bardzo
interesujących materiałów, które zostały
stosunkowo późno opracowane i w związku z
tym dość długo nie mogły być efektywnie
wykorzystane do celów muzealnych. Mowa tu o

prywatnych dokumentach i fotografiach,
odnalezionych na Majdanku po likwidacji obozu
oraz na terenie byłego obozu pracy na tzw.
Flugplatzu w Lublinie, gdzie sortowane było
mienie zagrabione żydowskim ofiarom akcji
Reinhardt1 . 

Kennkarta Jana Ściuby, syna



Dokumenty, zdjęcia oraz inne osobiste
drobiazgi, które nie miały wartości materialnej,
Niemcy systematycznie niszczyli. Jednakże
konieczność ewakuacji z Lublina w lipcu 1944
r. i towarzyszący jej pośpiech sprawiły, że nie
zdążyli oni spalić wszystkich pozostałości po
ofiarach i tym samym zatrzeć śladów swoich
zbrodni. Po zakończeniu działań wojennych w
Lublinie na Majdanku i na Flugplatzu
znaleziono i zabezpieczono ponad 2 tysiące
prywatnych dokumentów i około 800
fotografii.
 
Przedmioty te musiały mieć dla właścicieli
duże znaczenie, skoro zabrali je ze sobą
opuszczając dom. Wśród materiałów znajdują
się: prywatne listy, pisma urzędowe, dowody
osobiste, kenkarty, J-ausweisy, legitymacje,

paszporty, świadectwa szkolne, widokówki i
karty okolicznościowe, rachunki za usługi,
pamiętniki i notesy, akty własności i
dokumenty z działalności gospodarczej, takie
jak zamówienia handlowe, listy dostawcze i
inne. Dokumenty zostały spisane głównie po
polsku i po niemiecku, ale też w językach:
rosyjskim, francuskim, włoskim, a także
greckim, hiszpańskim i niderlandzkim.
 
Trzon kolekcji stanowią 1244 dokumenty, które
zawierają personalia domniemanych ofiar bądź
ich krewnych. To właśnie tej grupie źródeł i ich
roli w badaniach nad dziejami KL Lublin oraz
niemieckich obozów zagłady w Bełżcu i
Sobiborze poświęcony jest niniejszy tekst. 

Kennkarta Jana Ściuby, syna



Opracowywanie tego zbioru trwa w zasadzie
do chwili obecnej, ponieważ wciąż
pozyskiwane są nowe informacje o osobach
wymienionych w dokumentach. Pochodzą one
głównie z internetowych baz danych osób
prześladowanych w okresie narodowego
socjalizmu, które zostały udostępnione m.in.
przez takie instytucje jak  Yad Vashem w
Izraelu, Archiwum Federalne w Niemczech,
Muzeum Żydowskie w Pradze, Archiwum
Dokumentacji Austriackiego Ruchu Oporu w
Wiedniu i mniejsze inicjatywy obywatelskie
realizowane głównie w Niemczech2.
 
Zdobyte informacje ułatwiły porządkowanie
zbioru, umożliwiając np. wyodrębnienie
kolekcji dokumentów dotyczących danej osoby
czy rodziny oraz ustalenie jej losów. Na
ukończeniu są prace nad ostatecznym
opracowaniem tej grupy archiwaliów, których
zwieńczeniem jest inwentarzowa baza danych
stworzona specjalnie dla tej wyjątkowej
kolekcji.
 
Opisany wyżej zbiór archiwaliów jest
szczególnie bliski autorce niniejszego tekstu,
ponieważ był pierwszym, z którym zetknęła się
po rozpoczęciu swojej trwającej od 1999 r.
przygody archiwalnej. Uporządkowanie i
opisanie prywatnych dokumentów
znalezionych po wojnie i przechowywanych w
muzealnym archiwum było pierwszym
zadaniem, z jakim miała się zmierzyć.
 
Należy podkreślić, że dostęp do Internetu nie
był wówczas oczywistością. Zresztą
wspomniane bazy danych także nie były
jeszcze gotowe. Opracowanie zbioru
sprowadziło się zatem do opisania każdego
dokumentu, tj. wynotowania nazwisk, nazw
miejscowości i dat, oceny stanu fizycznego,
podania informacji o języku, w jakim został
sporządzony. Niekiedy należało połączyć kilka
kart w jeden dokument. Zdarzało się też, że
były one rozproszone w kilku woluminach.
Miało to miejsce zwłaszcza w przypadku akt
procesowych, w których wymieniano po kilka
nazwisk.
 
Dużą przeszkodą przy opracowywaniu tej
grupy archiwaliów był też ich zły stan fizyczny.
Przed znalezieniem przeleżały one dłuższy
czas w ziemi lub na śmietniskach i były

wystawione na działanie niekorzystnych
warunków atmosferycznych. Niektóre
dokumenty są prawie nieczytelne, ponieważ
atrament jest rozmyty, mają odbarwienia i
ubytki w papierze. Wiele z nich nosi ślady
pleśni, zawilgocenia, ma plamy z rdzy i brudu.
Podczas prac nad nimi autorka niejednokrotnie
napotykała jeszcze na resztki błota
przyklejonego do papieru. Zdarzało się, że
karty – pierwotnie zamoczone – były ze sobą
tak posklejane, że nie dało się ich rozdzielić w
zwykłych warunkach archiwalnych.
Dopiero konserwacja opisywanych archiwaliów
(na ukończeniu) zmieniła ten stan rzeczy i
umożliwiła pracownikom Muzeum efektywne
wykorzystanie potencjału tej grupy materiałów
do celów muzealnych, przede wszystkim do
projektów edukacyjnych i badawczych oraz do
realizacji wystaw.
 
Obecnie muzealnicy coraz chętniej sięgają po
te źródła. Dzieje się tak nie tylko ze względu na
ich walor poznawczy i wizualny, ale też ładunek
emocjonalny – szczególnie doceniane w
działalności wystawienniczej. Materiały te
świetnie się prezentują. Są bardzo różnorodne,
kolorowe, niekiedy opatrzone zdjęciami czy
rysunkami, przez co łatwo „wpadają w oko”.
 
Najważniejszą kwestią, o której należy w tym
miejscu wspomnieć, jest jednak ich wartość
źródłowa. Pokazują one różne aspekty życia
ofiar, dowiadujemy się z nich, kim były, zanim
trafiły do obozów, czym się zajmowały, gdzie
mieszkały. Artefakty te, podobnie jak ich
właścicieli, łączy jedno – miejsce, w którym
zostały znalezione. Miejsce to, naznaczone
ludzkim cierpieniem, nadaje tym materiałom
konkretny kontekst, który czyni je zarazem
świadectwami życia ofiar, jak i dowodami
popełnionej na nich zbrodni. Patrząc na zdjęcia
czy dokumenty, uświadamiamy sobie, że ich
właściciele nagle zniknęli. Jednak zanim
odeszli, prowadzili normalne życie, pracowali,
uczyli się, świętowali ważne chwile i to
wszystko znajduje odbicie właśnie w tych
dokumentach oraz obrazach utrwalonych na
zdjęciach. To one pokazują prawdziwych ludzi
jako ludzi, a nie wyłącznie jako ofiary.
Analizując bowiem typowe dokumenty
obozowe – jak kartoteki, formularze
personalne, listy transportowe czy wykazy –
widzimy wprawdzie wielkie liczby, numery,
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Gertrud i Kurt z przyjaciółmi w Creek Canyon, lato 1941 r.
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Gertrud i Kurt z przyjaciółmi w Creek Canyon, lato 1941 r.

Fo
to

gr
afi

a 
śl

ub
na

 G
er

tr
ud

 i 
Ku

rt
a 

Fe
ls

en
bu

rg
, W

ie
de

ń,
 1

93
8 

r.
 



statystyki, lecz nawet jeśli wiemy, że za
każdym numerem kryje się człowiek, trudno
nam go sobie wyobrazić. Ginie on wśród innych
numerów, zatracając swoją indywidualność.
Dzięki prywatnym dokumentom możemy
opowiedzieć o człowieku pewną historię,
nawet jeśli nie znamy jej od początku do końca.
Każdy jej szczegół może być ciekawy.
 
Jedną z bardziej poruszających i jednocześnie
fascynujących opowieści, którą udało się
odtworzyć na podstawie opisywanych źródeł,
są losy żydowskiej rodziny Kralów pochodzącej
z Wiednia. Emma Kral (1886–1942) i Moritz
Kral (1884–1942) to rodzice Waltera (1926–
1944) i Gertrud (1912). Rodzina zamieszkiwała
w Wiedniu, przy Nordbahnstrasse 16. Podczas
wojny Walter Kral przebywał w Amsterdamie,
natomiast zamężna już wówczas Gertrud
opuściła Europę wraz z mężem Kurtem
Felsenburgiem, emigrując do USA. Ustalono, że
Emma i Moritz zostali deportowani z Wiednia
do Włodawy 27 kwietnia 1942 r., a następnie

zamordowani w niemieckim obozie zagłady w
Sobiborze. Walter Kral został deportowany z
Amsterdamu do obozu Westerbork, a stamtąd
do getta Theresienstadt, skąd 29 września 1944
r. trafił do KL Auschwitz. Tam został
zamordowany. Z całej rodziny ocalała jedynie
Gertrud, która w 1977 r. złożyła pisemne
relacje o losach swoich krewnych w Yad
Vashem, dostępne obecnie w Internecie3.
Punktem wyjścia dla opowieści o Emmie,
Moritzu, Walterze i Gertrud Kralach były
dokumenty znajdujące się w kolekcji
muzealnej, m.in. świadectwa szkolne Waltera i
Gertrud, kartka z życzeniami z okazji Dnia Matki
wysłana do Emmy Kral przez Waltera oraz
liczne zdjęcia Gertrud i jej męża Kurta, m.in.
fotografia ślubna, fotoportrety wykonane w
Wiedniu w sierpniu 1938 r. oraz zdjęcia z
podróży po USA nadesłane do Emmy i Moritza
w 1941 r. One właśnie zainspirowały autorkę
tekstu do głębszych poszukiwań, mających na
celu zdobycie jak najobszerniejszej wiedzy na
temat rodziny Kralów.

Gertrud i Kurt z przyjaciółmi w Creek Canyon, lato 1941 r.
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Wszystkie zdjęcia w artykule Jarosław Praszkiewicz
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Większość zdjęć członków rodzin Kralów i
Felsenburgów zostało znalezionych luzem i
prawie każde z nich było opatrzone na rewersie
istotnymi danymi, które umożliwiły
identyfikację osób, miejsca oraz daty
wykonania danej fotografii. Pochodzą one
głównie z końca lat 30. XX w. Fotografie z
podróży po USA zostały wykonane w 1941 r.
 
Kolejna poruszająca historia wojenna, którą
udało się odtworzyć na podstawie zaledwie
kilku fotografii wklejonych do małego
rodzinnego albumu oraz jednego dokumentu
pochodzącego z archiwum poobozowego, to
historia żydowskiej rodziny Eichenbronnerów z
Niemiec.
 
Nie wiadomo, gdzie dokładnie został
znaleziony ów album, ponieważ jeden z
członków rodziny – Walter Eichenbronner –
został skierowany do obozu na Majdanku,
możliwe zatem, że odebrano mu album już

podczas pobytu tutaj. Nie można jednak
wykluczyć tego, że albumu pozbawiono jego
żonę Florę Eichenbronner, zanim deportowano
ją wraz z córką Giselą do getta w Bełżycach.
Równie dobrze mógł zostać znaleziony na
terenie obozu na Flugplatzu w Lublinie. Warto
dodać, że na płóciennej obwolucie albumu
umieszczona jest imienna pieczęć Flory
Eichenbronner, dlatego też kolekcja ta
potocznie nazywana jest „albumem Flory”.
 
Na jednym ze zdjęć widzimy młodego,
eleganckiego mężczyznę w kapeluszu, który
trzyma za rękę kilkuletnią dziewczynkę. Stoją
uśmiechnięci przed miejską kamienicą. Na
kolejnych zdjęciach uwieczniona została tylko
dziewczynka, bawiąca się nieopodal domu.
 
Można domniemywać, że mężczyzna na zdjęciu
to Walter Eichenbronner, ale kim wobec tego
jest dziewczynka? Czy ma na imię Flora, jak
może sugerować stempel na okładce albumu?
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Kennkarta Jana Ściuby, ojca



Ostateczną i jednoznaczną odpowiedź na to
pytanie udało się znaleźć w internetowej
księdze pamięci o ofiarach prześladowań
Żydów w okresie narodowego socjalizmu w
Niemczech w latach 1933–1945 udostępnionej
przez Archiwum Federalne4. Na podstawie
informacji zaczerpniętych z bazy tego
archiwum ustalono, że doktor prawa Walter
Eichenbronner (1902), jego żona Flora (1906)
oraz córeczka Gisela (1932) zamieszkali w
Ilmenau w Turyngii i zostali deportowani w
maju 1942 r. do dystryktu lubelskiego. Walter
jako mężczyzna w sile wieku został wybrany
podczas wstępnej selekcji na rampie w
Lublinie do pracy przy budowie obozu
koncentracyjnego na Majdanku, zaś Flora z
Giselą trafiły do getta w Bełżycach.
Dokument wystawiony przez administrację KL
Lublin w grudniu 1942 r. dowodzi, że dr
Eichenbronner zmarł w obozie. Nie znamy
jednak dokładnie losów Flory i Giseli. Wiemy
na pewno, że zostały zamordowane, jednak z
braku źródeł historycznych nie znamy miejsca
ani daty ich śmierci. Wiadomo, że przed
likwidacją getta w Bełżycach, która rozpoczęła
się późną jesienią 1942 r. i zakończyła
ostatecznie 8 maja 1943 r., część jego
mieszkańców padła ofiarą egzekucji
przeprowadzonych na miejscu, część zaś
wywieziono i zamordowano w obozie zagłady
w Sobiborze.
 
Szczegółów dotyczących okoliczności śmierci
Eichenbronnerów raczej nie uda się odtworzyć.
Przykładem źródeł ze zbioru prywatnych

dokumentów, dzięki którym możliwe było
przedstawienie losów polskich więźniów, są
dwie kenkarty należące do Jana Ściuby – ojca
(1902) i Jana Ściuby – syna (1925). Obydwa
dokumenty zostały znalezione na Majdanku,
chociaż właściciele kenkart nie byli raczej
więźniami tego obozu. Skąd się zatem tutaj
wzięły? Na podstawie pisma w sprawie
uzyskania informacji o osobach więzionych w
KL Lublin, nadesłanego do Muzeum w latach
80. XX w. ustalono, że Jan Ściuba (ur. 1902),
urzędnik biurowy, oraz jego synowie: Jan (ur.
1925) i Wiesław (ur. 1927) zostali aresztowani
w Białej Podlaskiej na przełomie października i
listopada 1943 r. Powodem zatrzymania była
ich przynależność do AK i działalność
konspiracyjna5. Prawdopodobnie na początku
stycznia 1944 r. zostali przetransportowani do
więzienia na Zamku w Lublinie, a następnie
rozstrzelani na terenie obozu
koncentracyjnego na Majdanku. Z
dokumentacji lubelskiego oddziału Polskiego
Czerwonego Krzyża wynika, że Jan (nie
wiadomo, czy ojciec, czy syn) oraz Wiesław
otrzymywali w więzieniu paczki od rodziny za
pośrednictwem PCK6. Ich dane figurują także w
aktach Centralnej Opieki Podziemia – OPUS w
wykazie poległych w okresie walk
konspiracyjnych. Obok ich nazwisk zapisano, że
żona i matka otrzymują zapomogę po śmierci
synów i męża7. Brakuje jednak pewności co do
okoliczności śmierci mężczyzn.
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Przytoczone wyżej trzy historie rodzinne,
zrekonstruowane głównie w oparciu o
dokumenty osobiste, dają wyobrażenie o
potencjale tych materiałów. Nie uzyskujemy z
nich wprawdzie bezpośrednio wszystkich
informacji, ale dane w nich zawarte mogą być
znakomitym początkiem drogi do ustalenia
losów ich zamordowanych właścicieli.
 
Oprócz dokumentów prywatnych w zasobie
archiwalnym Muzeum są także wspomniane
już fotografie. W sumie znaleziono 795 zdjęć.
Część z nich znajdowała się w 10 albumach,
pozostałe zaś luzem. Opracowanie tych
materiałów nastręcza sporo trudności,
ponieważ stosunkowo niewielka liczba
fotografii opatrzona jest adnotacjami
sporządzonymi przez ich autorów lub
właścicieli. Na rewersach zdjęć można znaleźć
dedykacje z nazwiskami ofiarodawców i
obdarowanych oraz informacje o tym, gdzie i
kiedy wykonano dane zdjęcie. Zdjęcia opisano
w językach: polskim, niemieckim, czeskim,
słowackim, francuskim i włoskim. Podobnie
zresztą rzecz się miała w przypadku
dokumentów, których większość sporządzona
została po polsku i po niemiecku, ale też w
językach: rosyjskim, francuskim, włoskim, a
także greckim, hiszpańskim i niderlandzkim.
Dodatkowym utrudnieniem do niedawna był
fakt, że 328 zdjęć znalezionych luzem zostało
wklejonych do wspólnego albumu. Uczynili to
pierwsi pracownicy Muzeum, pragnąc zapewne
w ten sposób zabezpieczyć zdjęcia przed
zgubieniem i zniszczeniem. Powstał jednak
dziwaczny twór, który – jak się okazało w
latach późniejszych – był przyczyną
nieporozumień i utrudniał porządkowanie
całego zbioru, zawierając zdjęcia przynależne
pierwotnie do innych kolekcji, częściowo także
te pochodzące z oryginalnych albumów
rodzinnych.
O wyjęciu zdjęć z albumu nie było mowy,
ponieważ zostały one przymocowane do jego
kart za pomocą bardzo mocnego kleju. Przez
wiele lat toczyła się dyskusja dotycząca
możliwości odseparowania odbitek i
przywrócenia ich do pierwotnie stworzonych
kolekcji. Niezbędna była fachowa konserwacja,
podczas której wydobyte z albumu fotografie
zostałyby wzmocnione i uelastycznione, a w
dalszej kolejności umieszczone w klaserach do
archiwizacji materiałów fotograficznych już

jako osobne obiekty. Realizacja tej idei nie była
jednak ani prosta, ani tania, a i chętnych do
wykonania prac konserwatorskich było
niewielu. Dopiero w 2017 r., po okazaniu
albumu współpracującej z Muzeum
konserwatorce i negocjacjach co do sposobu
przeprowadzenia konserwacji, a także po
otrzymaniu wstępnej, możliwej do
zaakceptowania wyceny usługi, zapadła
ostateczna decyzja o jej realizacji. Album trafił
do pracowni konserwatorskiej w 2018 r.
 
Archiwiści oczekiwali z niecierpliwością, ale i
niepewnością na rezultaty. Liczyli na to, że na
rewersach zdjęć znajdą jak najwięcej
wskazówek i informacji. Otrzymywane od
konserwatorki wiadomości nie zawsze
napawały jednak optymizmem. Ekspertyza
kleju i podłoża wykazała zastosowanie kleju
kazeinowego, który jest niezwykle trwały.
Każda próba odseparowania zdjęć mogła więc
zakończyć się fiaskiem i narazić je na
uszkodzenie. Malały też szanse na ocalenie
ewentualnych adnotacji znajdujących się na
rewersach. W dokumentacji konserwatorskiej
czytamy: „Wszystkie fotografie mocno
przylegają do podłoża kart albumu. Przy tym
zostały bardzo ciasno przyklejone po obu
stronach kart, niekiedy nachodząc na siebie. W
wyniku tego powstały zniszczenia, takie jak
zagięcia czy ślady po kleju na warstwie emulsji.
Karty są brudne i zakurzone. Fotografie są w
przeważającej części zniszczone, zabrudzone,
odbarwione, posiadają wiele uszkodzeń o
charakterze korozyjnym. Podłoże papierowe,
jak i warstwa emulsji są bardzo osłabione, co
świadczy o aktywności mikrobiologicznej”8.
 
Opracowany plan konserwatorski zakładał
„demontaż poszczególnych fotografii z kart
albumu (rozwarstwienie kart), oczyszczenie
mechaniczne zdjęć, podklejenie pęknięć i
przedarć, scalenie kolorystyczne obiektów/
punktowanie”9.
 
Zgodnie z planem, po kilku miesiącach zdjęcia
wróciły do zbiorów muzealnych w dobrej
kondycji. Co będzie z nimi dalej? Zasady pracy
archiwalnej z tego typu materiałami nakazują,
by przywrócić je do oryginalnych kolekcji. Tak
też się stanie.
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W tym miejscu autorka niniejszego artykułu
uczyni dygresję i powróci na moment do
opisanej wcześniej historii rodziny Kralów z
Wiednia. Otóż okazało się, że wśród fotografii
umieszczonych w albumie zbiorczym znalazły
się zdjęcia przedstawiające Emmę i Moritza
Kralów oraz Moritza z niemowlęciem (Gertrud
Kral?). Strój i fryzury sportretowanych osób, a
także zastosowana technika fotograficzna
(wyraźny retusz, kontrasty, tekturowe sztywne
podłoże) sugerują, że zdjęcia zostały wykonane
na początku XX w. Identyfikacja pary ze zdjęcia
możliwa była dzięki odręcznie sporządzonej
informacji na rewersie. Odkrycie „nowych
zdjęć” nie było dla pracowników archiwum
PMM wielkim zaskoczeniem, jednakże w tym
konkretnym przypadku stanowiło bardzo miłą
niespodziankę. Kolekcja dotycząca rodziny
Kralów „wzbogaciła się” o kolejne fotografie.
 
Pozostałe luźne zdjęcia bez adnotacji zostały
połączone w kolekcje tematyczne, np. portrety
kobiet, pary, zdjęcia dzieci, fotografie grupowe.
Warto dodać jeszcze parę słów na temat stanu
zachowania opisywanych zdjęć. Większość z
nich znajduje się w dość dobrej kondycji.
Fotografie są wyraźne, czytelne i przede
wszystkim zachowane w całości. Paradoksalnie
najlepiej mają się zdjęcia z początku XX
stulecia. Może to być rezultatem wysokiej
jakości świadczonych wówczas usług. Kilka
fotografii opatrzonych jest metryczkami
renomowanych zakładów fotograficznych,
głównie w Austrii, Niemczech, Czechosłowacji
oraz w Polsce, takich jak: Carl Pirtzner –
Kaiserlicher und Königlicher Hofphotograph,
Wien; Alfred Hoffmann – Brüx, Bahnhofstraße
442. Kunstanstalt für Photographie und
Malerei; M. Laurisch – Kunstanstalt für
Photographie und Malerei. Atelier und Gärten,
Wien II, Untere Augartenstr. 9; Edward
Morawetz – Nowy Targ – Zakład Art.
Fotograficzny, Atelier „Janina”, Kraków,
Starowiślna 21, Filia Rabka-Zdrój, Foto N.
Mazelman, Nalewki 10 (Warszawa).
 
Zważywszy na fakt, że fotografowanie się nie
było w owych czasach zbyt powszechne, raczej
zarezerwowane dla zamożniejszych, można
założyć, że osobom ze zdjęć nieźle się wiodło.
Dowodem tego są miejsca i sielankowy nastrój
utrwalone na odbitkach, m.in.: egzotyczne
plaże, górskie i nadmorskie kurorty, deptaki

znanych miejscowości wypoczynkowych, jak
Oak Creek Canyon, Split, Wenecja, Paryż,
Amsterdam, Zakopane, Kraków, Rabka Zdrój,
Rytro.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podsumowując, obydwie omówione pokrótce
grupy źródeł wyróżniają się na tle całego
zasobu archiwalnego Muzeum na Majdanku. Po
pierwsze, powstały w różnych miejscach i
czasie i miały wielu twórców. Po drugie, są
bardzo zróżnicowane pod względem formy i
treści. Oraz wreszcie – nie nawiązują
bezpośrednio do żadnego z wymienionych w
tekście obozów zagłady. Jedynym, co tak
naprawdę łączy te artefakty, jest miejsce, w
którym zostały znalezione oraz niezwykle
smutna refleksja, która nasuwa się po ich
obejrzeniu, że niezależnie od statusu
majątkowego i pozycji społecznej, w obliczu
wojny nikt nie jest bezpieczny. Te świadectwa
historyczne po prostu zmuszają nas do
myślenia.
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GŁOS WSPOMNIEŃ SPEAKING
MEMORIES - OSTATNI

ŚWIADKOWIE HOLOKAUSTU

Lizzie Oved Scheja

Inicjatywę Speaking Memories zapoczątkowały warsztaty zorganizowane przez Żydowską
Organizację Kulturalną w Szwecji wraz z Europejskim Instytutem Studiów Żydowskich w Szwecji
(Paideia), Żydowskim Muzeum Historycznym oraz Związek Ocalonych z Holokaustu w Szwecji  w

celu przybliżenia dwóch grup – studentów Instytutu Paideia oraz Ocalałych z Holokaustu. W
skład projektu wchodziły także otwarte seminaria oraz portrety Ocalałych autorstwa fotografa

Karla Gabora. 

Żydowska Organizacja Kulturalna w Szwecji
oraz Szwedzkie Muzeum Historyczne
poszukiwały rozwiązań, które umożliwiłyby
wdrożenie długoterminowego projektu w
muzeum oraz dostęp do materiałów
archiwalnych i zeznań świadków. Przez lata
angażowaliśmy się w działalność mającą na
celu zachowanie oraz rozpowszechnianie
pamięci o Zagładzie w czasie, gdy Ocalałych
nie będzie już wśród nas, gdy nie będą mogli
przekazywać swoich historii uczniom oraz gdy
nie będą już pisać książek.
W ten sposób zrodził się pomysł stworzenia
wystawy opartej na materiale archiwalnym,
wywiadach i artefaktach.
 
Dla Żydowskiej Organizacji Kulturalnej w
Szwecji oraz Szwedzkiego Muzeum
Historycznego ważne było zawarcie
partnerskiej współpracy z międzynarodowymi
instytucjami zaangażowanymi w tego typu
działania, którym przyświeca misja
dokumentowania, upamiętniania oraz
nauczania. W tym celu nawiązaliśmy kontakt z
Fundacją USC Shoah Foundation, której archiwa
zawierają ponad 55 000 zeznań Ocalałych z
Holokaustu oraz innych zbrodni ludzkości oraz
która opracowała instalację Dimensions in
Testimony (Wymiary Świadectwa), dzięki której
odwiedzający mają możliwość wejścia w
interakcję z Ocalałymi. Kolejna ważna

współpraca została zawarta z Państwowym
Muzeum Auschwitz-Birkenau, od którego
wypożyczyliśmy artefakty do zaprezentowania
na wystawie. Wszystkie te elementy,
zaprezentowane w Szwecji po raz pierwszy,
sprawiają, iż Speaking Memories to wyjątkowa
wystawa o wyraźnym celu edukacyjnym. Po raz
pierwszy Państwowe Muzeum w Szwecji
opracowuje oraz prezentuje wystawę dotyczącą
Holokaustu.
 
Wiele się wydarzyło od czasów mojego
dzieciństwa w Tel Awiwie oraz
wszechobecnego milczenia w kwestii Zagłady.
To tu, w Szwecji, poznawałam Ocalałych, z
których wielu nadało mojemu życiu blasku i
sensu. Speaking Memories to głos siły,
opowieść o ludziach, którzy odrodzili się z
popiołów, którzy musieli pogodzić się z
tragiczną śmiercią całych swoich rodzin oraz ze
światem, który się zawalił. Mimo tego udało im
się odbudować własne życie, zdobyć
wykształcenie, założyć rodziny oraz aktywnie
zaangażować się i wnieść namacalny wkład w
odbudowę społeczeństwa, reprezentując
ogromną kreatywność oraz godność. Nie
wszyscy jednak odnieśli na tym polu sukces.
Dla niektórych ofiar bagaż i koszmar
Holokaustu były zbyt ciężkie do udźwignięcia,
ale z ust Ocalalych, którzy są wśród nas nigdy
nie usłyszałam mowy nienawiści lub zemsty. 
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W zamian angażowali się oni w pisanie
książek i opowiadanie uczniom swoich historii
po to, by edukować młode pokolenie, jako że
zdawali sobie sprawę, iż tylko w ten sposób
mogą uczynić świat lepszym i sprawić, że
historia się nie powtórzy.
 
Nic nie zastąpi osobistego spotkania z
Ocalałymi. Nic nie jest w stanie zastąpić
bezpośredniego kontaktu, gdy słyszymy ich
głos, obserwujemy mowę ciała i widzimy, w
jaki sposób patrzą na otaczającą ich
rzeczywistość. Jednak za tym wszystkim stoi
najistotniejsza, żmudna i zaangażowana praca,
którą prowadzono przez lata w celach
dokumentowania, zachowywania oraz
udostępniania świadectw i artefaktów
przyszłym pokoleniom.
 
Pragniemy wyrazić głęboką wdzięczność
Ulrice i Joelowi Citron, Elisabeth Citrom,
Annice i Gabrielowi Urwitz, Ide i Davidowi
Dangoor, dzięki którym możliwe było
stworzenie wystawy. Jesteśmy również
wdzięczni za głębokie zaangażowanie
Szwedzkiemu Muzeum Historycznemu oraz
naszym partnerom, fundacji USC Shoah
Foundation oraz Państwowemu Muzeum
Auschwitz-Birkenau.
 
Holokaust – systemowa i przemysłowa
eksterminacja europejskich Żydów
prowadzona przez „oświecony” kraj
europejski – to unikalne wydarzenie w historii
ludzkości. Jest to jednak również
doświadczenie uniwersalne, czarna karta w
historii, z której możemy wynieść lekcję dla
nas samych.
Holokaust dotyczy nie tylko Żydów, a wręcz
powinien stać się kwestią uniwersalną. Należy
zadbać o uniwersalny charakter
upamiętnienia Zagłady, a do Szwecji należy
stworzenie w kraju wystawy stałej lub
muzeum poświęconego temu wydarzeniu.
Mamy nadzieję, że wystawa Głos Wspomnień –
Speaking Memories  - Ostatni Świadkowie
Holokaustu to skromny krok poczyniony w
tym kierunku.
 

Lizzie Oved Scheja
Dyrektor

Żydowska Organizacja Kulturalna w Szwecji
oraz inicjatywa Speaking Memories

 



PRZEMILCZANA KATEGORIA.
WYSTAWA CZASOWA 
MUZEUM STUTTHOF.

Piotr Chruścielski, Muzeum Stutthof

Od 11 marca do 11 sierpnia 2019 r. w Muzeum Stutthof w Sztutowie ponownie można oglądać
wystawę „Przemilczana kategoria. Więźniowie z różowym trójkątem w KL Stutthof”. To

pierwsza w Polsce monograficzna wystawa poświęcona mężczyznom skategoryzowanym w
obozie koncentracyjnym pod Gdańskiem jako więźniowie-homoseksualiści. Ekspozycja

przedstawia społeczno-prawne aspekty walki z homoseksualizmem za rządów narodowych
socjalistów w Niemczech oraz kreśli losy kilku ofiar – pokazując przy tym, jak skomplikowane

bywają próby „odczytywania” więźniarskich kategorii. Patronat honorowy nad wystawą objęła
konsul generalna RFN w Gdańsku Cornelia Pieper.

Fritz Rattay był aktorem. Grał na wielu
niemieckich scenach, m.in. w olsztyńskim
Landestheater oraz we wrocławskim
Stadttheater. Fritz Pehwe prowadził dobrze
prosperujący zakład krawiecki w jednym ze
wschodniopruskich miasteczek. Willy Schön,
również z Prus Wschodnich, był mleczarzem.
Wszystkim trzem wytoczono w latach 30. XX w.
procesy o przestępstwo z paragrafu 175
kodeksu karnego, który od 1871 r. definiował
w prawie niemieckim pojęcie „nierządu
przeciwnego naturze”. Paragraf, zaostrzony w
1935 r., za kontakty seksualne między
mężczyznami przewidywał karę ciężkiego
więzienia do dziesięciu lat. Fritz Rattay i Fritz
Pehwe odsiedzieli swoje wyroki w więzieniu w
Barczewie (niem. Wartenburg), Willy Schön
trafił do zakładu karnego w Rynie (niem.
Rhein). Na wolność wyszli dopiero po wojnie.
Po odbyciu zasądzonej kary objęto ich bowiem
policyjnym aresztem prewencyjnym (na
podstawie zarządzeń spoza domeny
sądowniczej) i osadzono w obozie
koncentracyjnym Stutthof (1939–1945). Tam
otrzymali zarezerwowane dla więźniów-
homoseksualistów oznaczenia – różowe
trójkąty.
 
Sylwetki Fritza Rattay’a, Fritza Pehwego i
Willy’ego Schöna (oraz historie kilku innych

mężczyzn z różowym trójkątem) stanowią
główną oś narracyjną wystawy „Przemilczana
kategoria”. Ekspozycja, po raz pierwszy
prezentowana w Muzeum Stutthof w okresie
od 6 września do 12 października 2018 r., ma
charakter historyczno-biograficzny. Moduły
problemowe znajdują swoje kontinuum w
modułach stricte narracyjnych,
egzemplifikujących omawiane wątki i tematy.
Jednym z nich jest stosowany w obozach
koncentracyjnych sposób kategoryzacji
osadzonych, który, w połączeniu z
niekompletną bazą źródłową, każe traktować
wyliczenia statystyczne z dużą ostrożnością, a
przede wszystkim skłania do zadania szeregu
pytań: W jakim stopniu przestępstwo o podłożu
homoseksualnym miało wpływ na
zaszeregowanie więźnia? Czy kategoria
„homosexuell” zawsze wskazywała na wyrok z
paragrafu 175? Czy i jaką rolę w przyznawaniu
kategorii odgrywały samowola lub omyłki
pracowników administracji? Czy więzień z
różowym trójkątem musiał być
homoseksualistą? Czy wśród więźniów innych
kategorii byli mężczyźni skazani za „nierząd
przeciwny naturze”? Tym samym wystawa
wchodzi w dyskusję z dotychczasowymi
stereotypami i mitami, jakie przez lata narosły
wokół „różowych trójkątów”.
 







Półprawdy, przemilczenia i niedomówienia były efektem zarówno
tabuizacji homoseksualizmu jako takiego, jak i jego kryminalizacji w
powojennych Niemczech. Wieloletnie milczenie o homoseksualnych
więźniach obozów koncentracyjnych stało się inspiracją zarówno dla
tytułu wystawy, jak i serii wielkoformatowych stylizowanych zdjęć
przedstawiających jej bohaterów. Stanowią one część modułów
biograficznych. Sylwetki anonimowych do tej pory więźniów zdają
się wychodzić z cienia, a twarze niektórych mężczyzn „odkrywają
się” – dzięki odczytaniu przez zwiedzających ich historii (nie zawsze
jednoznacznych). Dochodzi do „spotkania” w miejscu naznaczonym
ich cierpieniem; konfrontacji dotychczasowych wyobrażeń o mało
znanej grupie więźniarskiej oraz własnego stosunku do
homoseksualizmu. Szczególnie duży potencjał interpretacyjny ma
zdjęcie tytułowe ukazujące dwóch wyłaniających się z mroku
mężczyzn.
 
Uzupełnieniem modułów historycznych i biograficznych są gabloty,
w których zaprezentowano kopie oryginalnych dokumentów ze
zbiorów Muzeum Stutthof w Sztutowie, m.in. karty personalne
więźniów, listy transportowe, strony z ksiąg ewidencyjnych, akty
zgonu, korespondencję najbliższych do komendantury KL Stutthof,
dokumenty policyjne. Kwerendy na potrzeby ekspozycji objęły
ponadto kilkanaście zagranicznych archiwów (m.in. Bad Arolsen,
Berlin, Ebensee, Flossenbürg, Guben, Kaiserslautern, Münster,
Neuengamme, Norymberga, Saarburg, Spira, Szlezwik, Waszyngton,
Wolfenbüttel). Nieocenionego wsparcia udzieliły rodziny byłych
więźniów: Gisela Keitz, Matthias S., Günter Schön, Therese Schön oraz
Dieter Schröder. Ich wspomnienia oraz fotografie z rodzinnych
zbiorów pozwoliły wypełnić luki w biografiach trzech mężczyzn.
 
Wystawa czasowa „Przemilczana kategoria. Więźniowie z różowym
trójkątem w KL Stutthof” jest częścią projektu badawczego, którego
celem jest uchwycenie statystyki i specyfiki niemieckiej społeczności
więźniarskiej obozu koncentracyjnego Stutthof. Obecne spojrzenie
na niemieckich więźniów tego obozu nie jest wolne od uproszczeń i
nacechowanych osądów. Nie wyjaśnia, kim naprawdę ci więźniowie
byli oraz jakie drogi zaprowadziły ich do obozu koncentracyjnego
pod Gdańskiem. Wystawa „Przemilczana kategoria” pokazuje, że
obraz „zapomnianych” przez polską i niemiecką historiografię
więźniów może być niezwykle ciekawy i wieloaspektowy, a
zmierzenie się z tematem pozwala odkryć nie tylko przeszłość – ale i
teraźniejszość.
  
Wystawa „Przemilczana kategoria. Więźniowie z różowym trójkątem w KL Stutthof”
Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady
(1939–1945), 11 marca 2019 r. – 11 sierpnia 2019 r.
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„ŚWIATŁO PAMIĘCI”
DLA 

SARY J. BLOOMFIELD

Paweł Sawicki

– Sara Bloomfield prowadzi United States
Holocaust Memorial Museum od dwudziestu
lat. Jej wpływ na rozwój tej instytucji jest
zatem olbrzymi - zarówno pod względem
rozwoju infrastruktury, jak i nowych publikacji,
prezentacji znakomitych monograficznych
wystaw czasowych, tworzenia tysięcy
większych i mniejszych wydarzeń, konferencji,
spotkań czy upamiętnień –powiedział Piotr
Cywiński.
 
– Za tym wszystkim stoi poważna, odważna
koncepcja edukacyjna, zwrócona nie tylko w
stronę młodych Amerykanów. To próba
zmierzenia się nie tylko ze spuścizną
Holokaustu, ale znacznie szersze działania
dotyczące wielu przejawów ludobójstwa na
całym świecie –podkreślił Piotr Cywiński.
 
– Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
znajduje się na czele ruchu pamięci o
Holokauście, a praca Muzeum Holokaustu nie
byłaby możliwa bez partnerstwa z wieloma
oddanymi kolegami z Muzeum Auschwitz. Z
tego względu nagroda ta jest dla nas bardzo
znacząca i jest odpowiednim uhonorowaniem
znakomitych profesjonalistów, którzy pracują
w obu instytucjach – powiedziała Sara
Bloomfileld.
 

Sara Bloomfield jest dyrektorem United States
Holocaust Memorial Museum od 1999 r. W
ramach globalnej rozbudowy tej instytucji
stworzyła w jego strukturze m.in. Institute for
Holocaust Documentation, the Levine Institute
for Holocaust Education, the Jack, Hoseph and
Morton Mandel Center for Advance Holocaust
Studies oraz the Simon-Skjodt Center for the
Prevention of Genocide.
 
Jako dyrektor USHMM Sara Bloomfield odebrała
ważną rolę w wielu międzynarodowych
negocjacjach. W 2007 r. wysiłki Muzeum
doprowadziły do otwarcia największego
zamkniętego archiwum dokumentów z czasów
Holokaustu –International Tracing Service w
Bad Arolsen w Niemczech. Na 10. rocznicę
utworzenia Muzeum udało jej się uzyskać
pierwsze wypożyczenie oryginalnych zapisków
Anny Frank, w tym fragmentu jej dziennika.
Podczas wojny na Bałkanach w latach 90. We
współpracy z dyplomacją amerykańską,
urzędnikami chorwackimi i serbskimi oraz
przedstawicielami serbskiego Kościoła
Prawosławnego w Ameryce, wynegocjowała
porozumienie w sprawie ratowania
zagrożonych dokumentów i artefaktów
związanych z Holokaustem w Chorwacji.

Sara J. Bloomfield, dyrektor Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, została uhonorowana
„Światłem Pamięci” –najwyższą nagrodą Miejsca Pamięci Auschwitz. Wyróżnienie wręczył jej w

Waszyngtonie dyrektor Muzeum Auschwitz dr Piotr M. A. Cywiński. W ceremonii wziął udział
ambasador RP w Stanach Zjednoczonych Piotr Wilczek.
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Wszystkie zdjęcia w artykule: Joel Mason-Gaines, USHMM
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Sara Bloomfield zasiadała
w Międzynarodowej
Radzie Oświęcimskiej,
była także członkiem
zarządu Międzynarodowej
Rady Muzeum/USA (ICOM/
USA). Doradzała wielu
muzeom na całym świecie,
które zajmują się trudnymi
rozdziałami historii.  W
2010 r. z rąk Prezydenta
RP Lecha Kaczyńskiego
otrzymała Krzyż Oficerski
Orderu Zasługi
Rzeczypospolitej.
 
Misją Muzeum Holokaustu
w Waszyngtonie jest
edukacja ludzi z całego
świata na temat historii i
lekcji Holokaustu, a także
inspirowanie liderów i
obywateli świata do walki
z nienawiścią,
zapobiegania
ludobójstwom oraz
promowania ludzkiej
godności. Od otwarcia w
1993 r. USHMM
odwiedziło ponad 43
miliony osób, w tym 100
głów państw. Każdego
roku instytucja ta dociera
do kolejnych milionów
osób dzięki programom
informacyjnym,
wystawom objazdowym i
wielojęzycznej stronie
internetowej.
 
„Światło Pamięci”,
nagroda Miejsca Pamięci
Auschwitz-Birkenau,
przyznawane jest osobom
najpełniej zasłużonych dla
edukacji o Auschwitz i o
Zagładzie. Dotychczas
nagrodą tą zostali
uhonorowani: Profesor
Władysław Bartoszewski,
Krystyna Oleksy, Avner
Shalev i Serge Klarsfeld.
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KONFERENCJA: MEDICAL
REVIEW AUSCHWITZ

Łamanie etyki lekarskiej w czasie II wojny
światowej, ze szczególnym uwzględnieniem
zachowania lekarzy i innych pracowników
służby zdrowia w nazistowskich placówkach
medycznych i obozach koncentracyjnych,
będzie głównym tematem II międzynarodowej
konferencji "Przegląd medyczny - Auschwitz:
Medycyna za drutem kolczastym". Odbędzie się
ona w Krakowie w dniach 7-8 maja 2019 r.
 
Podczas konferencji wygłoszone zostaną m.in.
prezentacje: "Motywacje nazistowskich lekarzy
i to, czy mają one współczesne znaczenie",
"Medycyna i moralność pod rządami nazistów",
"Nauczanie studentów medycyny o historii
zaangażowania lekarzy w Zagładę":

szanse i wyzwania", "Przypadek niemieckiego
lekarza SS Johanna Paula Kremera" czy "
Długoterminowy wpływ psychosomatyczny na
dzieci Holocaustu".
 
Program, informacje dotyczące rejestracji i inne
szczegóły dotyczące konferencji są dostępne
tutaj.
 
Uczestnicy konferencji będą mieli również
okazję zwiedzić Miejsce Pamięci Auschwitz-
Birkenau.
 
CZYTAJ WIĘCEJ
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