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Zachęcam wszystkich do współpracy z nami. Prosimy o informacje i
sygnały o wydarzeniach, projektach, publikacjach, wystawach,
konferencjach, czy badaniach, o których powinni dowiedzieć się nasi
czytelnicy.
 
Nasz e-mail: memoria@auschwitz.org
 
Będziemy wdzięczni za promowanie miesięcznika w mediach
społecznościowych.
 
Paweł Sawicki, Redaktor Naczelny
 
Wszystkie wydania: memoria.auschwitz.org



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

ŁĄCZĄC PAMIĘĆ 
ŚWIATA

W Muzeum Dziedzictwa Żydowskiego w Nowym
Jorku odbyła się oficjalna inauguracja wystawy
„Auschwitz. Nie tak dawno. Nie tak daleko.”
przygotowana przez Muzeum Auschwitz i
hiszpańską firmę Musealia. To pierwsza
prezentacja tej ekspozycji w Stanach
Zjednoczonych.
 
– Auschwitz to nie tylko historia, to nie
opowieść czy przesłanie i ostrzeżenie.
Auschwitz to autentyczny ludzki ból, smutek i
śmierć. Bardzo konkretna tragedia - nie tragedia
ponad miliona ludzi, ale ponad milion
indywidualnych tragedii. Dlatego ta ekspozycja
musi opierać się na autentyzmie – powiedział dr
Piotr M. A. Cywiński, dyrektor Muzeum
Auschwitz.
 
– Jest to wystawa o naszym współczesnym
świecie – jak mówi tytuł „nie tak dawno i nie tak
daleko”. Język nienawiści, propaganda

ekstremizmu, populizm, ksenofobiczne ruchy,
rasizm, antysemityzm, terror atakujący niewinne
ofiary, separatyzm, wykluczenie, obojętność cały
czas rosną w siłę – dodał.
 
– Nasza dzisiejsza odpowiedzialność jest taka
sama, jak „nie tak dawno i nie tak daleko” –
podkreślił dyrektor Cywiński.
 
Na wystawie zobaczyć można przedmioty
pochodzące z Muzeum Auschwitz oraz 20 innych
instytucji i kolekcji.
 
Ekspozycja trafiła do USA z Madrytu, gdzie
obejrzało ją już ponad 600 tysięcy
odwiedzających. W Nowym Jorku można ją
oglądać do 3 stycznia 2020 r.
 
WIĘCEJ O WYSTAWIE
 
 



"Nienawiść nie pojawia się z dnia na dzień: o
niezwykłej mocy wystawy Auschwitz."
 
"Za każdym razem, kiedy odwiedzający
przychodzi i słucha głosów tych przedmiotów
i historii, które opowiadamy, zwyciężamy
nienawiść”
 
Juliane McShane w The Guardian
 
 

"Auschwitz. Nie tak dawno. Nie tak daleko"
przyjechała do Nowego Jorku z Madrytu, gdzie
ekspozycja była dwa razy przedłużana i
odwiedziło ją ponad 600 tysięcy osób. W
ubiegłym roku była to najczęściej odwiedzana
tego typu wystawa w Europie.
 
Recenzja Anyi Ulinich w The Forward
 

"Wystawa... unika upraszczania przyczyn i
skutków. Pokazuje topografię zła, świadome
projektowanie piekła na ziemi przez
fanatycznych rasistów i posłusznych
architektów i zaopatrzeniowców, podkreślając
jednocześnie  walkę o przetrwanie w miejscu,
gdzie, jak mówił Primo Levi, "nie istnieje
dlaczego"."
 
Recenzja z The New York Times autorstwa
Ralpha Bloomenthala
 

"Ogromna nowa wystawa ukazuje ponure
szczegóły Auschwitz, największego
nazistowskiego obozu koncentracyjnego. To
walka ze współczesnym antysemityzmem. Oto,
co zobaczą zwiedzający..."
 
Artykuł Ellen Cranley w Business Insider
 
 
 
 



DEATHGATE
ROZMOWA Z DANEM 

ELBORNEM

Paweł Sawicki

Deathgate to ceramiczna instalacja artystyczna autorstwa Dana Elborne’a złożona z 1,3 miliona
ręcznie robionych elementów. Każdy symbolizuje jednego deportowanego do niemieckiego

nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz.

Praca prezentowana jest w formie dwóch
oddzielnych koryt wypełnionych ceramicznymi
„kamykami”. Jedno koryto zawiera 1,1 miliona
elementów, a drugie 200 000 elementów. Takie
przedstawienie umożliwia oglądającemu
porównanie liczby ofiar obozu Auschwitz (1,1
miliona) spośród 1,3 miliona deportowanych.
 
Wizualnie instalacja odwołuje się do torów
przechodzących przez główną bramę Auschwitz
II, znaną także jako brama śmierci („Death
Gate”). Różne elementy tworzące pracę, w tym
gama kolorystyczna wykorzystanej gliny oraz
rozmiary ceramicznych „kamyków”,
bezpośrednio nawiązują do osobistych przeżyć
autora oraz zdjęć wykonanych przez niego
podczas wizyty w Miejscu Pamięci Auschwitz w
styczniu 2016 r.
 
Sam artysta tak wypowiada się o swojej pracy:
„Celem mojej pracy nie jest w żadnym wypadku
pełne przedstawienie tego, czego doświadczyły
ofiary; moim zamiarem było odwołanie się do
historii unosząc się ponad nią i przyjmując
refleksyjny punkt widzenia. Podejmuję taką
próbę przedstawienia tematu, by stworzyć
oparte na wyobraźni poczucie całości”. Oto
rozmowa Pawła Sawickiego z Danem Elbornem
na temat projektu „Deathgate”:
 
Każdą z osób odwiedzających Miejsce Pamięci
Auschwitz inne miejsce, historia czy moment
w czasie poruszają w szczególny sposób. Dla
Pana tego rodzaju miejscem wydają się tory
kolejowe w byłym obozie Birkenau. Dlaczego?

Wydaje mi się, że to dlatego, że wyraźnie
przedstawiają one doświadczenie więźniów
oraz zasięg sieci obozów Auschwitz. To
zatrważające, że zdecydowana większość
więźniów Auschwitz przyjeżdżała koleją, a
wielu z nich przechodziło selekcję do
natychmiastowej eksterminacji bezpośrednio
po opuszczeniu wagonów towarowych.
Przemysłowy, mechaniczny i systemowy
charakter linii kolejowej oraz utworzony wokół
niej obóz szybko stały się dla mnie głównym
symbolem tego, co tam się wydarzyło.
 
Teraz ludzie mogą zobaczyć efekt Pana pracy –
Deathgate. Zastanawiam się, w jaki sposób
tego rodzaju koncepcja rodzi się w umyśle
artysty?
 
Idea zrodziła się podczas moich podróży
pociągiem między dwiema rezydencjami
artystycznymi we Francji. Niewiele wcześniej
ukończyłem projekt przedstawiający refleksje
nad wizytą w obozie Sachsenhausen w
Niemczech w przeszłości. Idea projektu na
temat Auschwitz pojawiła się niczym fala.
Wkrótce potem odwiedziłem  Auschwitz po to,
by podjąć decyzję, czy będę kontynuował pracę
oraz by potwierdzić wiele z jej estetycznych
aspektów. Przebywanie w tym miejscu sprawiło,
że poczułem się w obowiązku, by wyrazić swoje
emocje poprzez sztukę. Elementy czasu, pracy i
skali wydawały się dla mnie najskuteczniejszym
sposobem na to, by odnieść się do moich
osobistych doświadczeń po wizycie.
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Kamienie na torach byłego obozu Auschwitz II-Birkenau. Fot. Dan Elborne 

Kamienie wykonane przez artystę. Fot. Dan Elborne



W jaki sposób zdefiniuje Pan swój projekt?
Wygląda na to, że jest on pełen symboli.
Jednym jest oczywiście kamyk… a kolejnym
liczba kamyków. Instytucja Miejsca Pamięci
sama w sobie zakłada poszukiwanie sposobu na
to, by oddać zarówno skalę, jak i indywidualny
charakter przestępstwa ludobójstwa. Pana
projekt również składa się z takich dwóch
elementów.
 
Podsumowując założenia mojego projektu:
przygotowałem po jednym spersonalizowanym
ceramicznym „kamyku” symbolizującym
każdego więźnia obozów Auschwitz, co łącznie
dało 1,3 miliona sztuk/osób. Prezentuję je w
sposób przypominający linię kolejową w postaci
dwóch oddzielnych linii „kamyków”,
podzielonych na część złożoną z 1,1 miliona
sztuk (symbolizującą tych, którzy zginęli w
Auschwitz) oraz część zawierającą 200 000
sztuk. Każdy z elementów wykonałem z gliny z
uwagi na historyczne znaczenie tego materiału
oraz jego symbolikę metaforyczną. Glina w
stanie surowym jest bardzo plastyczna i łatwa w
kształtowaniu. Można w niej uwiecznić
najdelikatniejsze ruchy i takie szczegóły, jak na
przykład odciski palców. W trakcie wypalania w
piecu staje się twarda jak kamień sprawiając, że
odciśnięte detale zachowywane są na zawsze i
stają się niemal nie do zniszczenia. Według mnie
sam materiał wiele mówi o ludzkości, pamięci i
spuściźnie: jest ściśle powiązany z ideą
cenności, wrażliwości, czci i trwałości, do
których się odwołuję. Wykonanie każdego z tych
1,3 miliona kawałków własnoręcznie stanowiło
dla mnie sposób, by wyrazić moją indywidualną
uwagę i troskę o każdy pojedynczy element.
Jeśli chodzi o skalę, od początku stanowiła ona
ważny aspekt mojej pracy z racji samego
charakteru obozu: jego fizycznych rozmiarów
oraz szeroko zakrojonych i nawracających
skutków zbrodni tam popełnionych.
 
Czy może Pan przedstawić pokrótce etap
tworzenia swojej pracy, codzienne życie
artysty, przed którym stoi tak potężne zadanie
stworzenia 1,3 miliona ceramicznych kamyków,
a następnie wypalenie ich w piecu… 
 
Tworzenie tej pracy stało się dla mnie pewnego
rodzaju sposobem na życie. Od samego
początku utrzymywałem konkretną datę
ukończenia projektu, ponieważ zdecydowałem
się wykonać ją w dokładnie takim samym czasie,

w jakim w obozach Auschwitz przeprowadzono
masowe ludobójstwo (od pierwszego masowego
mordu więźniów Auschwitz w komorach
gazowych do wyzwolenia obozów upłynęły 1242
dni). Po ustaleniu daty ukończenia pracy
narzuciłem sobie tygodniową „normę” 10 000
sztuk, co w dużym stopniu przyczyniło się do
rutynowego wykonywania zadania. Taka praca
okazała się trudna zarówno z psychicznego, jak i
fizycznego punktu widzenia. Koniec końców,
pomimo trudu, cały proces był pełen rozważań i
konstruktywnego działania… Stał się dla mnie
wręcz źródłem przemiany osobistej i
artystycznej.
 
Poświęcił Pan temu projektowi kilka lat swojego
życia. Czy można powiedzieć, że wizyta w
Miejscu Pamięci była dla Pana przełomowym
momentem?
 
Tak, czuję, że Auschwitz miało głęboki wpływ na
moje życie. Zmieniło ono moją perspektywę
oglądu wielu spraw i taki sam efekt przyniosły
także spotkania z Ocalałymi z Holokaustu, które
odbyłem w ramach projektu. Miejsca te jawią mi
się w szczególności jako przykłady skrajności w
naturze człowieka: zła nie do pojęcia i naszej
zdolności do okrucieństwa oraz chęci życia i
zdolności do kochania i przetrwania.
 
Jakie przesłanie według Pana niesie historia
Auschwitz dla Pana osobiście oraz dla innych
ludzi w dzisiejszych czasach?
 
Nawołuje ona do tego, by pozostać wrażliwym na
niesprawiedliwość, uprzedzenia oraz nienawiści
niezależnie od tego, gdzie i kiedy się pojawiają.
Okrucieństwa pojawiają się na świecie pomimo
lekcji wyniesionej z Holocaustu i tragedii
tamtych dni. Fakt, iż wydarzyło się to w tak
niedalekiej przeszłości napawa niepokojem.
Pracę tę stworzyłem również motywowany
niepokojem wynikającym z faktu, iż przy życiu
pozostało już tak niewielu naocznych świadków
tamtych dni. Interesuje mnie odpowiedzialność
za tamte wydarzenia i uważam, że
odpowiedzialność za przedstawianie tamtej
historii jest globalna i wychodzi poza granice
osobistego doświadczenia.
 
Pracę można w tej chwili oglądać w Australii w
The Goods Shed w miejscowości Toowoomba.
WIĘCEJ
 



CHLEB WOLNOŚCIOWY.
PIERWSZY KOMIKS O

MAJDANKU

Dorota Niedziałkowska, Państwowe Muzeum na Majdanku

11 maja 2019 r. Państwowe Muzeum na Majdanku (PMM) zorganizowało premierę
Chleba wolnościowego, komiksu opartego na relacjach byłych więźniów

Konzentrationslager Lublin. Twórcą koncepcji i rysunków jest Paweł Piechnik,
poznański artysta, który od kilku lat współpracował z PMM nad projektem. Edycja

uświetnia jubileusz 75-lecia powstania Muzeum.

Paweł Piechnik zobrazował 13 obozowych
historii pochodzących od 11 ocalonych z
niemieckiego obozu na Majdanku. Są to: Franz
Armbruster, Bluma Szadur-Babic, Zdzisław
Badio, Danuta Brzosko-Mędryk, Józef Jeleń,
Edward Karabanik, Andrzej Stanisławski,
Estera Kerzner, Henryk Nieścior, Miriam Prajs-
Fajgenbaum oraz Jolanta Nowakowska.
Wspomnienia pochodzą z książek: Majdanek.
Obóz koncentracyjny w relacjach więźniów i
świadków (oprac. M. Grudzińska), Niebo bez
ptaków Brzosko-Mędryk oraz Pole śmierci
Stanisławskiego. Jolantę Nowakowską-
Korzeniewską, obecnie mieszkankę Poznania,
artysta poznał osobiście i dowiedział się, że
jako dziewczynka była zakładniczką KL Lublin.
Jakim kluczem posłużył się rysownik? Na
czwartej stronie okładki czytamy:
„Sformułowanie «chleb wolnościowy» było
używane przez więźniów niemieckich obozów
koncentracyjnych w czasie II wojny światowej
i oznaczało chleb wypiekany na wolności”.
Chleb, w rozumieniu dosłownym i
przenośnym, stanowi motyw przewodni
albumu. Graficzne opowieści podzielone są
na części: O głodzie, O śmierci, O wolności,
które poprzedzają i zamykają – bezsłowne,
kilkustronicowe prolog i epilog.
Początki projektu sięgają 2012 r., kiedy Paweł
Piechnik po raz pierwszy zwiedził teren KL
Lublin. Mówił o tym następująco dziennikarce
lubelskiej gazety:

Na początku 2013 roku przyjechałem do
Lublina zapytać, czy muzeum byłoby w ogóle
zainteresowane takim wydawnictwem. Pomysł
się spodobał. Ówczesny kierownik działu
edukacji polecił mi książkę pani Danuty. Po jej
przeczytaniu zacząłem szukać informacji o
autorce w internecie. Tam znalazłem wywiad
radiowy z nią. Poprosiłem więc redaktor
Polskiego Radia o przekazanie listu. Kilka dni
później dostałem telefon. Pani Danuta
powiedziała, że chętnie się spotka, a pomysł
komiksu bardzo jej się podoba*.
 
Rysownik dowiedział się także o możliwości
spotkania z p. Zdzisławem Badio, osadzonego
w obozie w wieku 17 lat. Artysta podkreśla, że
osobisty kontakt z tymi, którzy przetrwali,
pomógł mu dojrzeć do podjętej tematyki.
Komiks dedykował: „Pani Danusi (1921–2015)
… i wszystkim jej podobnym”.
 
Podczas premiery w Lublinie publiczność
zadawała wydawcy pytania o stosowność
obranego medium. Już Art Spiegelman w
nagrodzonym nagrodą Pulitzera Mausie
(1992) przełamał tę konwencję, a komiks
przestał się kojarzyć wyłącznie z treściami
komercyjnymi i lekkimi. Do tego nawiązał
wicedyrektor Wiesław Wysok podczas
spotkania promocyjnego, akcentując wybitne
walory artystyczne stworzonych rysunków: 

W
szystkie zdjęcia w

 artykule: Państw
ow

e M
uzeum

 na M
ajdanku



W
szystkie zdjęcia w

 artykule: Państw
ow

e M
uzeum

 na M
ajdanku



[…] forma przekazu, która jest nowoczesna, popkulturowa, ale w tym dobrym słowa znaczeniu,
powinna zachęcić nie tylko młodych ludzi. Wydaję mi się, że jest to komiks dla wszystkich, którzy
mają pewną wrażliwość […]. [T]en komiks [...] opowiada oczywiście o historii i o tamtych czasach,
ale tak naprawdę pyta, po co nam pamięć. Po co pamiętać historię sprzed prawie 80 lat. Jakie
wartości zostały ocalone w tym właśnie piekle, jakim był Majdanek, ale też inne niemieckie obozy
koncentracyjne?
 
Starsza młodzież, główni odbiorcy wydawnictwa, znajdą w nim także: krótkie posłowie
historyczne, słownik terminów i biogramy więźniów, których historie stały się kanwą narracji.
Warto wspomnieć, że wśród muzealiów przechowywanych w PMM znalazło się dzieło sztuki,
które antycypuje komiksową formę. Andrzej Janiszek w sierpniu 1944 r., napisał wierszowaną
bajkę zatytułowaną Film dla Krysi. Krysia musi mieć braciszka. Były więzień zilustrował opowieść
dla córeczki kolegi, a poszczególne rysunki rozmieścił na podłużnym pasku papieru niczym film –
na rozwiniętej kliszy. W scenografię włączył kadry z historycznymi obiektami Majdanka.
 
Chleb wolnościowy dostępny jest w sprzedaży tradycyjnej i w internetowej w księgarni PMM.
Premiera odbyła się w ramach Lubelskich Spotkań z Komiksem, a przedpremierowo dowiedzieli
się o nim uczestnicy poznańskiego Pyrkonu. Spotkanie autorskie w Lublinie było okazją do
przeprowadzenia warsztatów rysunkowych: uczniowie pod kierunkiem artysty stworzyli własny
scenariusz i sprawdzili się w roli scenarzystów i rysowników komiksowych kadrów.  Do
mieszkańców Lublina adresowaliśmy wystawę komiksową w centrum miasta (eksponowana od
26 kwietnia do 25 maja), złożoną z 15 wybranych plansz, a także dwie tury oprowadzania z
przewodnikiem.
 
Jesienią będziemy na łódzkim Festiwalu Komiksu oraz na lubelskim Falkonie. Na początku
listopada w Lublinie odbędą się warsztaty edukacyjne dla uczniów szkół średnich, a także
warsztaty komiksowe.
 

Fragm
ent "Film

u dla Krysi" autorstw
a A

ndrzeja Janiszka



Fragm
ent "Film

u dla Krysi" autorstw
a A

ndrzeja Janiszka



 JAK NAJMNIEJSZE DZIECI 
PRZEŻYŁY W LESIE PODCZAS

HOLOKAUSTU

Simmy Allen, Yad Vashem

W czasach Holokaustu ukrycie się w lesie było jedną z możliwości na to, by uciec przed
śmiercionośnymi prześladowaniami ze strony niemieckich nazistów oraz ich

popleczników. Mimo że rozwiązanie takie był obarczone ogromnym
niebezpieczeństwem z uwagi na narażenie na groźne warunki atmosferyczne i

żywioły, głód i choroby, a miejscowa ludność często nie była bardziej przyjaźnie
nastawiona od nazistowskich żołnierzy, dla wielu Żydów próba ukrycia się w lesie

wydawała się odpowiedniejszym rozwiązaniem niż skazanie na pobyt w getcie, obozie
koncentracyjnym czy obozie pracy przymusowej. 

Żydowscy mężczyźni, kobiety i dzieci szukali w
dziczy sposobów na przetrwanie zarówno w
pojedynkę, jak i całymi rodzinami. Przetrwanie
w tak niesprzyjających warunkach było trudne
nawet dla najsprawniejszych dorosłych. Dla
małych dzieci było ono niemal niemożliwe, a
ich obecność często narażała na
niebezpieczeństwo całą ukrywającą się grupę.
 
Zjawisko ukrywania się w lesie stało się
tematem wielu książek oraz osobistych
wspomnień ocalonych, między innymi dzięki
nagradzanemu filmowi pod tytułem Opór
(Defiance) opowiadającemu historię
Rodzinnego Obozu Bielskich.
 
Podczas Holokaustu z rąk nazistów zginęło 1,5
miliona dzieci. Niektóre z historii, które ujrzały
światło dzienne dzięki narodowej kampanii
Instytutu Yad Vashem „Gathering the
Fragments” (Zbierając Fragmenty) opowiadają
o cudzie przeżycia dzieci ukrywających się w
lasach w pobliżu własnych domów.
 
Szal, który ocalił jej życie
 
Miriam Noy (z domu Manuskin) była
noworodkiem, gdy Niemcy najechali na jej
rodzinną wieś Zdzięcioł w Polsce (obecnie
miejscowość na Białorusi). Jej rodzice,
Yocheved (Yocha) i Shmuel (Mulka), zmuszeni
zostali do przeniesienia się na tereny

przyszłego getta z Miriam i jej pięcioletnim
bratem Kalmanem. Wujek Miriam mieszkał w
tamtej części miasta, więc cała rodzina, w tym
wujowie, ciotki i kuzyni, wprowadziła się do
niego.
 
Jako rzemieślnicy reprezentujący cenione
profesje – Mulka był stolarzem, a Yocha
krawcową – przydzielono im prace, które
zapewniły przeżycie w trakcie pierwszych
Aktionen w getcie. Mulka szybko zorientował
się, że samą pracą nie uda im się zapewnić
rodzinie przetrwania, a więc zdecydował się na
wybudowanie kryjówki pod wychodkiem.
Dodatkowe sekretne miejsce małżeństwo
utworzyło w domu za szafą.
 
Podczas jednej z Aktionen rodzina schowała się
w kryjówce pod latryną. Łącznie znalazło się w
niej dziewięć osób, w tym miała Miriam. Gdy
dziewczynka rozpłakała się, dorośli zaczęli
panikować, że zostaną namierzeni przez
prześladowców. Yocha zasłaniała usta córki
ręką, by stłumić płacz, niemal dusząc niemowlę,
aż do momentu, gdy naziści wycofali się z
okolicy.
 
Po tym przerażającym incydencie Mulka i Yocha
zdecydowali, że pomimo czyhających na nich
niebezpieczeństw, uciekną do lasu. Uważali, że
był to jedyny sposób, by ocalić siebie i swoje
dzieci; że umrą lub przeżyją razem, jako
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był to jedyny sposób, by ocalić siebie i swoje
dzieci; że umrą lub przeżyją razem, jako
rodzina.
 
Przez dwa lata rodzina przebywała w lesie w
kryjówkach budowanych własnoręcznie przez
Mulkę. W ciągu dnia zostawali w swoim
schronieniu, a wychodzili na zewnątrz
wyłącznie nocą w poszukiwaniu pożywienia.
Yocha zawijała Miriam w szal, który otrzymała
od znajomej nie-Żydówki, by uchronić
dziewczynkę przed śmiercią z wyziębienia.
Cierpieli zimno w trakcie srogich mrozów oraz
głód z powodu braku pożywienia.
 
Pod koniec 1944 roku zostali wyzwoleni przez
Armię Czerwoną. Po wojnie odkryli, że
większość członków ich społeczności została
zamordowana przez nazistów.
 
– Po wojnie znaleźliśmy się w obozie dla
przesiedlonych w Landsberg w Niemczech –
wspomina Miriam. – Spędziliśmy tam cztery
lata. Wielu dorosłych, którzy stracili swoich
synów i córki podczas Holocaustu ganiało
mnie, chcąc dać mi czekoladki. Byłam tym
przerażona.
 
Przez wiele lat Yocha przechowywała szal, w
który zawijała małą Miriam. Często

przypominała córce, że ta rzecz ocaliła ją przed
pewną śmiercią. W 1949 roku rodzina przybyła
do nowo powstałego Państwa Izrael.
 
W ostatnich latach Miriam zaczęła się
niepokoić, że szal nie przetrwa próby czasu i
zadecydowała, że przekaże go Yad Vashem, by
nie popadł w zapomnienie i tym samym ocalił
pamięć niezwykłej historii jej przeżycia w lesie.
 
Biała suknia wolności
 
W 1938 roku 23-letnia Lina (z domu Fuchs) i
33-letni Yossel Kasten pobrali się
Bukaczowcach we wschodniej Galicji. Mieli
syna Shmuela (Shmulika), urodzonego w
czerwcu 1939; rok później, w lipcu 1940 roku
urodziła się Ethel (Dina), a w 1941 roku, na
chwilę przed tym, jak rodzina przeniosła się do
getta, na świat przyszedł Munia.
 
Ethel miała zaledwie rok, a Shmulik dwa lata,
gdy Niemcy zaatakowali ich miasto. Pierwsze
Aktionen rozpoczęły się w getcie wkrótce po
święcie Jom Kipur w 1941 roku. Podczas
uwięzienia w getcie Munia, najmłodszy syn Liny
i Yossela, został zamordowany na ich oczach.
Wkrótce po tym fakcie rodzina zadecydowała o
ucieczce do pobliskiego lasu.

Sukienka Diny  Kasten



Przez dwa i pół roku mieszkali w bunkrze, który
Yossel wybudował w lesie.
 
Gdy rodzina Kastenów ukrywała się w lesie
pełnym niebezpieczeństw, na świat przyszło
jeszcze dwoje ich dzieci: jedno z nich zmarło,
ale Tunya urodzona w 1944 cudem przeżyła. –
Pamiętam, jak moja matka mówiła, że jeśli
Tunya przeżyła, to ona wierzy, że przeżyje cała
rodzina. I tak właśnie się stało – opowiada
Dina.
 
Przez cały czas pobytu w lesie rodzina
Kastenów otrzymywała pomoc od miejscowej
wieśniaczki, Pani Shostakower, z którą w
przeszłości pracowali. Od czasu do czasu
kobieta przynosiła im jedzenie i ubrania. Po
wyzwoleniu przez Armię Czerwoną Kastenowie
przenieśli się do obozu dla przesiedlonych w
Austrii, gdzie urodziło się im jeszcze dwoje
dzieci, Clara w 1945 roku i David w 1947 roku.
W 1948 roku rodzina przybyła do Eretz Israel.
 
– Przez prawie dwa miesiące po zakończeniu
wojny nadal mieszkaliśmy w bunkrze
zastanawiając się, gdzie się podziać –
wspomina Dina. – W tym czasie matka
podarowała mi białą sukienkę, którą
dostaliśmy od Pani Shostakower. Byłam
niezwykle podekscytowana, że mogę zdjąć z
siebie wór, jaki wtedy nosiłam i założyć
prawdziwe ubranie, ale moją matkę najbardziej
ekscytował fakt, że mogę opuścić las i wyjść na

wolność w białej sukience.
Niedawno Dina podarowała Instytutowi Yad
Vashem właśnie tę sukienkę, w której 75 lat
temu opuściła swoją kryjówkę.
 
Od czasu utworzenia Yad Vashem zbieranie
autentycznych artefaktów stało się częścią
procesu upamiętnienia eksterminacji Żydów z
Europy i Afryki Północnej. Departament
Artefaktów Yad Vashem przechowuje ponad 32
500 przedmiotów powiązanych z tragicznymi
wydarzeniami Holocaustu. W ostatnich latach
misja ta przybrała na intensywności, by uciec
przed czasem, który mógłby sprawić, że staną
się one tylko zbędnymi i zapomnianymi
wspomnieniami.
 
– Naziści podjęli skoncentrowany wysiłek nie
tylko po to, by wymordować Żydów, ale
również, by zatrzeć ich tożsamość, pamięć,
kulturę i dziedzictwo – tłumaczy Awner Szalew,
Dyrektor Yad Vashem.
 
– Dla wielu jedynymi rzeczami, jakie pozostały
były wytwory sztuki, artefakty, fotografie i
dokumenty ocalone w najtrudniejszych
warunkach. Yad Vashem wykorzystuje obecnie
te artefakty, by opowiadać historie ich
właścicieli. Poprzez zachowanie tych skarbów
Instytut z powrotem składa części układanki
Holocaustu, element po elemencie,
przywracając ofiarom głos i tożsamość oraz
zapewniając, że pamięć o nich przetrwa.

Ethel (Dina) Kasten z inną dziewczynką ukrywającą się w lesie. Zdjęcie z 1946 r. 



ZAPEWNIĆ GODNOŚĆ
John Pregulman

W dzisiejszym świecie ludzie odczuwają potrzebę przynależności jeszcze silniej niż
dotychczas; chcą czuć się częścią całości, chcą być doceniani, wartościowi; chcemy czuć, że coś
znaczymy! Wszyscy dążymy do tego, by nas usłyszano, zauważono, zrozumiano i kochano. Nie
ma tu znaczenia, czy mamy 5, 18, 50 czy 90 lat. Otaczająca nas rzeczywistość ma wpływ także

na naszych wrażliwych i bezbronnych Ocalonych z Holokaustu, którzy w Stanach
Zjednoczonych zmagają się z zaspokajaniem podstawowych potrzeb.  

KAVOD~Ensuring Dignity for Holocaust
Survivors (Zapewnić Godność Ocalałym z
Holokaustu) to organizacja aktywnie
wspierająca Ocalałych z Holokaustu żyjących w
USA w nędzy lub na jej granicy. Organizacja
KAVOD została powołana jesienią 2015 roku,
kiedy to jej założyciele John i Amy Israel
Pregulman dowiedzieli się, że jedna trzecia
spośród 80 000 Ocalałych żyjących w USA ma
w nagłych sytuacjach trudności z
zaspokajaniem podstawowych potrzeb
życiowych. Czasem taką wyjątkową sytuację
stanowi ciągły chaos, jakim przepełnione jest
ich życie. To wszystko wydaje się
nieprawdopodobne.

– Gdy przedstawiamy te liczby  nadal natykamy
się na skonsternowane spojrzenia. Ludzie
ciągle nas spytają, jak to jest możliwe i
dlaczego tak się dzieje? – mówi Amy, Dyrektor
Wykonawczy KAVOD.
 
W ciągu trzech i pół roku swojej działalności,
organizacja KAVOD udzieliła wsparcia prawie
1300 Ocalałym z Holokaustu w 37
społecznościach w USA. 100% środków
przekazywanych organizacji KAVOD trafia do
Ocalałuych. KAVOD współpracuje ze Służbą
Rodzinom Żydowskim (Jewish Family Services)
oraz innymi agencjami działającymi na rzecz
Ocalałych, by poznawać ich potrzeby i
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dostarczać niezbędne wsparcie. Pomoc
udzielana jest w konkretnych
sytuacjach w sposób poufny i
przyjmuje formę kart podarunkowych
zawierających środki na pokrycie
podstawowych potrzeb.
 
Misją organizacji KAVOD jest spotkanie
się z tymi odważnymi osobami,
zainteresowanie sytuacją, w jakiej
aktualnie się znajdują oraz zapewnienie
szczerego współczucia i miłości tak, by
w jak najbardziej godny sposób
przynieść im ulgę. KAVOD oferuje nie
tylko wsparcie w zakresie artykułów
spożywczych i przemysłowych
pierwszej potrzeby. Organizacja to
źródło społeczności, więzi i szczerego
poczucia uznania.
 
– Tu nie chodzi o sam fakt odchodzenia,
kurczenia się społeczności. Nasi Ocalali
stają się coraz starsi i znajdują w coraz
trudniejszej sytuacji finansowej.
Pozostało nam zaledwie kilka lat
kontaktu z tymi odważnymi osobami i
uważamy, że jesteśmy zobowiązani do
otoczenia ich opieką i zapewnienia
spokoju na te ostatnie lata. Przeszli już
wystarczająco dużo i jako społeczność
ludzka to my teraz ponosimy za nich
odpowiedzialność – mówi Amy.
 
Wiosną 2019 roku we współpracy z
fundacją Seed The Dream Foundation
został powołany fundusz pomocy
Ocalonym z Holocaustu w sytuacjach
kryzysowych KAVOD Survivors of the
Holocaust Emergency Fund (SHEF)
mający na celu pokazanie, iż niesienie
pomocy każdemu z Ocalałych
niezależnie od ich miejsca
zamieszkania to konieczne działanie.
 
KAVOD SHEF pomnaża środki pieniężne
(i usługi) docierające bezpośrednio do
Ocalałych i stanowi dodatkowe źródło
zasobów dla już istniejących jednostek.
We współpracy z fundacją Seed The
Dream Foundation, KAVOD angażuje się
w pomoc doraźną wykorzystując środki
zebrane za pośrednictwem specjalnej
narodowej inicjatywy dobroczynnej i
zapewnia, że w przeciągu kolejnych

dwóch lat całość odpowiadających im
zebranych funduszy przekazana
zostanie bezpośrednio na usługi dla
Ocalonych. Naszym celem jest zebranie
900 tysięcy dolarów w skali kraju oraz
kolejnych 900 tysięcy dolarów na
poziomie lokalnym każdego roku. W ten
sposób otrzymamy łączną sumę 3,6
miliona dolarów dodatkowych środków
na ten cel w ciągu dwóch lat,
zapewniając zwiększony dostęp do
doraźnych usług w 12 wyznaczonych
społecznościach (regionach) w całych
Stanach Zjednoczonych. Każdego dnia
tracimy ponad 40 Ocalałych z
Holokaustu; codziennie otrzymujemy
również setki nowych wniosków o
wsparcie. Nie ma czasu do stracenia.
 
Kolejną misją organizacji KAVOD jest
edukacja i występowanie w imieniu
Ocalałych. John i Amy podróżują po
całym świecie, dzieląc się swoją misją i
opowiadając o swojej działalności. John
kolekcjonuje także fotografie z
Ocalałymi wykonywane w trakcie
spotkań na całym świecie. Projekt ten
stał się działalnością na rzecz
światowego dziedzictwa, sposobem na
zachowanie historii świadków i
wyrażenie szacunku. Do maja 2019 roku
John spotkał się z 1002 Ocalałymi,
których zdjęcia wykonał, a jego celem
są setki kolejnych fotografii!
 
– Musimy stać się świadkami ich historii,
ich życia i dziedzictwa! Ocalali przeżyli
największy horror w historii ludzkości i
chcemy, by wiedzieli, że nigdy nie
zapomnimy tego, co się wydarzyło i
zawsze będziemy przedstawiać ich
ważne historie.
 
To naprawdę ostatnia szansa, by
wspomóc naszych Ocalałych i usłyszeć
ich historie po to, by ci, którzy są
jeszcze wśród nas zachowali godność
na ostatnie lata życia.
 
Więcej informacji na temat KAVOD i
KAVOD SHEF na stronie www.
kavodensuringdignity.com
 
 



PARK PAMIĘCI WIELKIEJ
SYNAGOGI W OŚWIĘCIMIU

Wielka Synagoga była najważniejszym
żydowskim domem kultu w Oświęcimiu przed
Zagładą. Powstały w połowie XIX wieku w stylu
neo-mauretańskim budynek został całkowicie
zniszczony przez Niemców w listopadzie 1939
roku.
 
Obecnie w jego miejscu znajduje się
przestarzała tablica z podstawowymi
informacjami historycznymi. Teren po Wielkiej
Synagodze jest regularnie odwiedzany przez
młodzież przede wszystkim z Niemiec, Wielkiej
Brytanii i Polski w ramach edukacyjnych
wycieczek z przewodnikiem i innych projektów
pamięci poświęconych ofiarom Holokaustu.
 
W tym roku będziemy wspominać 80. rocznicę
tragicznego zniszczenia Wielkiej Synagogi (29
listopada 1939 r.). Zamierzamy wykorzystać tę
okazję do stworzenia odpowiedniego stałego

upamiętnienia tego budynku w jego pierwotnej
lokalizacji.
Park Pamięci wraz z towarzyszącą mu instalacją
artystyczną będą stanowiły przyjazną
przestrzeń, która edukacji historycznej, pamięci
oraz refleksji. W zamyśle twórców przestrzeń
Parku Pamieci będzie ostrzeżeniem przed
obecnym wzrostem antysemityzmu i innych
form ksenofobii, które obserwujemy w Europie
i poza nią.
 
Otwarcie Parku Pamięci jest zaplanowane na
listopad 2019 r. Projekt jest współfinansowany
przez darczyńców instytucjonalnych i
prywatnych z Polski i zagranicy, w tym także
potomków ocalałych z Holokaustu z
Oświęcimia oraz międzynarodową kampanię
finansowania społecznościowego. Darczyńcy
zostaną wymienieni przy wejściu do Parku
Pamięci.

Na miejscu po Wielkiej Synagodze w Oświęcimiu stanie Park Pamięci. Odsłonięcie parku
zbiegnie się z 80. rocznicą zniszczenia Wielkiej Synagogi przez Niemców na początku

drugiej wojny światowej. 

Maciej Zabierowski



Wciąż szukamy dodatkowego finansowania
projektu. Jeśli jesteś zainteresowany
wspieraniem upamiętnienia Wielkiej Synagogi
w Oświęcimiu, skontaktuj się z nami pod
adresem info@ajcf.pl lub wesprzyj budowę
Parku Pamięci na portalu Zrzutka.
 
 
***
 
Centrum Żydowskie Auschwitz (AJC) jest
jedyną pozostałością żydowską w mieście
znanym na świecie głównie pod niemiecką
nazwą Auschwitz.
 

Centrum obejmuje jedyną zachowaną w
mieście synagogę Chewra Lomdej Misznajot,
Muzeum Żydowskie i Cafe Bergson.
 
Poprzez swoje programy edukacyjne AJC uczy o
400 latach obecności Żydów w Oświęcimiu i
współczesnych niebezpieczeństwach
związanych z antysemityzmem i wszelkiego
rodzaju ksenofobią.
 
Centrum jest filią Muzeum Dziedzictwa
Żydowskiego, Żywego Pomnika Holokaustu w
Nowym Jorku.
 
 



BERLIN/LONDYN: ZAGINIONE
FOTOGRAFIE GERTY SIMON

Lara Sebire-Hawkins

Letnia wystawa Biblioteki The Wiener Library ukazuje niezwykłe prace żydowskiej fotografki
Gerty Simon, a także wiele oryginalnych grafik autorki z lat 20-tych i 30-tych XX wieku. Projekt

ten, po raz pierwszy od osiemdziesięciu lat, przybliży prace tej przekonującej i innowacyjnej
artystki. 
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Gertrud (Gerty) Simon (1887-1970) była
niezwykle twórczą fotografką odnoszącą liczne
sukcesy. Jej zdjęcia prezentowano na wielu
berlińskich wystawach pod koniec lat 20-tych
oraz na początku lat 30-tych XX wieku.
Najpierw Gerty Simon pracowała w weimarskim
Berlinie, gdzie na podstawie tożsamości
fotografowanych przez nią osób można było
wywnioskować, iż posiadała związki z kwitnącą
i nowoczesną sceną aktorów, pisarzy,
kompozytorów, tancerzy i artystów, jak również
ze światem polityki. Fotografowała między
innymi piosenkarkę i aktorkę Lotte Lenya,
krytyka teatralnego Alfreda Kerra wraz z
córeczką Judith, artystkę Käthe Kollwitz oraz
Alberta Einsteina.
 
W 1933 roku Gerty Simon wraz z synem uciekła
przed niemieckim reżimem nazistowskim,
opuszczając męża, swoje studio i karierę, by
osiedlić się w Londynie. Zaskakująco szybko
udało się fotografce reaktywować swoje studio
fotograficzne. Simon zyskała reputację
fotografki najbardziej wpływowych kręgów

brytyjskiego społeczeństwa. W latach 1934 –
1937 fotografowała między innymi takie
osobistości, jak Sir Kenneth Clark, Peggy
Ashcroft i Aneurin Bevan. Prace Gerty Simon
przedstawiane były także na licznych
wystawach, w tym na London Personalities
zorganizowanej w Storran Gallery w Kensington
w 1934 roku. Wtedy to The Sunday Times
przedstawił artystkę jako „najzdolniejszą i
najbardziej oryginalną z berlińskich fotografek”.
 
Elise Bath, Archiwistka Fotografii biblioteki The
Wiener Library, tak opisuje swoje
doświadczenia z pracy nad katalogowaniem i
digitalizacją zbiorów prac Gerty Simon: „Siła i
znacznie zbiorów stały się natychmiast
wymowne tym bardziej, że przedstawiały postaci
historycznego weimarskiego Berlina. Gerty udało
się opuścić nazistowskie Niemcy, zbudować nowe
życie i odnosić sukcesy w Londynie, podczas gdy
dla wielu los nie był tak łaskawy”.
 
 

Portret rodziny Simon (od lewej), Wilhelm, Bernard i Gerty, niedatowany, ok. 1930 © The Bernard Simon Estate, Wiener Library Collections
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A
lexander Iolas (1907-1987), ok. 1925-1933. Tancerz baletow

y i w
łaściciel galerii ©

 The Bernard Sim
on Estate, W

iener Library C
ollections



Tatiana Barbakoff, żydowska baletnica z ZSRR, zasłynęła ekspresjonistyczną techniką tańca
łącząca jej mieszane rosyjskie oraz żydowskie pochodzenie. Gdzieś pomiędzy rokiem 1925 i
1932 Gerty Simon wykonała zdjęcia artystki w swoim studio w Berlinie. Podobnie jak słynna
fotografka, Barbakoff opuściła Niemcy w 1933 roku, po dojściu partii nazistowskiej do władzy.
Tatiana Barbakoff mieszkała we Francji do czasu, gdy w styczniu 1944 została aresztowana w
Nicei i 3 lutego 1944 deportowana do Auschwitz Transportem Numer 67. Została zamordowana
w dniu przyjazdu do obozu 6 lutego 1944 r.
 
Jakość zdjęć oraz fakt, iż Gerty Simon fotografowała wiele znamienitych osobistości, jak również
historia jej ucieczki z Niemiec i osiedlenia w Wielkiej Brytanii sprawiają, iż dla The Wiener
Library – najstarszej instytucji przechowującej materiały odwołujące się do epoki nazistowskiej
na świecie – jej prace to unikalna część zbiorów.
 
Więcej informacji na temat wystawy można znaleźć na stronie internetowej Wiener Library.
 
Wystawa ‘Berlin/London: The Lost Photographs of Gerty Simon’ dostępna będzie dla
odwiedzających Bibliotekę The Wiener Library od 30 maja do 15 października 2019.
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