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

ŁĄCZĄC PAMIĘĆ 
ŚWIATA

W dniach 2-5 czerwca 2019 r. 33 państwa
członkowskie Międzynarodowego Sojuszu na
rzecz Pamięci o Holokauście (IHRA) odbyły w
Mondorf-les-Bains pierwszą sesję plenarną pod
przewodnictwem Luksemburga. Przewodniczył
jej ambasador Georges Santer. Na spotkaniu
ekspertów IHRA i przedstawiciele świata polityki
omawiano trwające projekty dotyczące badań
nad historią Holokaustu, pamięcią i edukacją.
Następna sesja plenarna odbędzie się w
Luksemburgu w dniach 2-5 grudnia 2019 r.
 
„Półprawda jest gorsza niż całe kłamstwo",
powiedział honorowy przewodniczący IHRA,
profesor Yehuda Bauer, na temat
niebezpieczeństw związanych z

zniekształceniami Holokaustu w krajach
członkowskich. Ochrona faktów oraz
przeciwdziałanie manipulacjom to priorytetowy
temat IHRA na następne pięć lat. Podczas sesji
czwórka ekspertów wzięła udział w debacie
moderowanej przez Klausa Muellera (USHMM)
dotyczącej spektrum występowania
zniekształceń z różnych perspektyw.
 
Podczas posiedzenia do grona państw
członkowskich IHRA oficjalnie dołączyła
Australia.
 
WIĘCEJ INFORMACJI
 
 



Różowa zniszczona dziecięca sukienka,
zapinany czerwony but z wycięciami,
różnokolorowe butelki po alkoholach. Resztki
życia, które odebrano w czasie Holokaustu
znajdują się wśród ponad 700 przedmiotów
na wystawie „Auschwitz. Nie tak dawno. Nie
tak daleko”, którą w Muzeum Dziedzictwa
Żydowskiego w Nowym Jorku można oglądać
do 3 stycznia 2020 roku.
 
CZYTAJ WIĘCEJ
 

Jak Hollywoodzka gwiazda Audrey Hepburn
pomogła uratować holenderskich Żydów
podczas Holokaustu.
Doświadczony kronikarz życia gwiazd Robert
Matzen prześledził korzenie Hepburn w
Holandii, przejściowe sympatie jej matki dla
nazistów oraz jej tajne działania przeciwko
okupacyjnemu reżimowi nazistowskiemu.
 
CZYTAJ WIĘCEJ

Szef holenderskich kolei państwowych ogłosił,
iż firma wypłaci odszkodowania dla ocalałych
Żydów i Romów deportowanych holenderskimi
kolejami do niemieckich nazistowskich obozów
koncentracyjnych i zagłady. Odszkodowania
otrzymają również wdowy i krewni ofiar.
 
CZYTAJ WIĘCEJ
 
 
 
 

Rząd Kanady ogłosił 25 czerwca, że formalnie
przyjmie definicję antysemityzmu przyjętą
przez International Holocaust Remembrance
Alliance (IHRA) jako część swojej strategii
antyrasistowskiej.
 
CZYTAJ  WIĘCEJ
 
 
 
 



PODWÓJNY DYSTANS
Anna Duńczyk-Szulc, Żydowski Instytut Historyczny

Na wystawie Światło negatywu / Obrazy z Archiwum Ringelbluma i archiwum Jerzego
Lewczyńskiego / na nowo odczytane otwartej w Żydowskim Instytucie Historycznym im. E.

Ringelbluma zbiór fotografii zgromadzony w Podziemnym Archiwum Getta Warszawy znalazł
się w nowym opracowaniu i w nowym ujęciu. 

Fotografie prezentowane są w sposób, który
daje czytelnikowi (właśnie czytelnikowi, a nie
tylko widzowi!) możliwość własnego
odczytania tego zbioru i skorzystania między
innymi ze wskazówek interpretacyjnych
zawartych w tekście profesora Georges’a
Didiego-Hubermana i nowych ustaleń
dotyczących miejsc, okoliczności i bohaterów
tych zdjęć.
 
Odczytane na nowo
Ukryte w 1942 roku przez członków
żydowskiej, konspiracyjnej grupy Oneg Szabat
dokumenty i fotografie zawierały świadectwo
losu Żydów w czasie okupacji niemieckiej.
Odnalezione 1946 roku w ruinach getta
warszawskiego, stały się głosem
pomordowanych i ogromnym wyzwaniem dla
badaczy.
Zbiór fotografii, który znalazł się w jednej ze
skrzynek, zawierał 76 zdjęć. Nie był jednak
jedynym zbiorem w Archiwum. W innej
skrzynce znajdował się zupełnie zniszczony
wskutek wilgoci plik fotografii. Czy zatem te 76
obrazów stanowiło jakąś zamkniętą całość? Czy
zniszczony zbiór był dopełnieniem tej kolekcji?
Pierwszym celem stało się zatem ustalenie
spójności zbioru, próba powiązania go z
koncepcją całego Archiwum, ale też spojrzenia
na same obrazy i ich język. W ten sposób
wykrystalizowały się dwa tropy. Pierwszy z nich
poddał analizie i interpretacji Georges Didi-
Huberman, który w swoim eseju poświęconym
archiwum zaproponował: „Może trzeba wrócić
do początku i zacząć na nowo: trzeba spojrzeć
prosto, prościej. Przed obejrzeniem każdej
odbitki próbuję ogarnąć wzrokiem całość: co w
pewnym sensie zakłada oglądanie pośpieszne,
„kartkowanie”. Ale uzyskuję w ten sposób
cenną wskazówkę o tym, jaki jest ogólny
gestus, przyjęta metoda, sugerowany montaż.

Ujawniają się konstelacje. Postępując w ten
sposób, odkrywam najpierw, że wszystkie te
fotografie zostały zrobione wewnątrz getta.
Taka jest wyjściowa – fundamentalna – logika
tego zbioru obrazów, która potwierdzałaby też,
gdyby istniała taka potrzeba, swoją spójność z
historyczną działalnością Oneg Szabat
polegającą na dokumentowaniu losu
warszawskiego getta od wewnątrz. Zresztą
żaden inny punkt widzenia nie byłby tutaj
możliwy, jako że w tym wypadku obserwujący
nie znajduje się wcale w sytuacji
uprzywilejowanej wobec obserwowanego.”
 
Czy zbiór tych fotografii naprawdę tworzy
korpus?
Drugim, równoległym tropem były
poszukiwania związków pomiędzy twórcami
Archiwum, ich intencjami a fotografem (tym
jednym z obserwujących) w dokumentach
historycznych i na samych zdjęciach.
Czy obecność fotografa jest w jego dziełach
mniej lub bardziej odczuwalna? Decydując o
tym, kiedy wykonać zdjęcie i jak ma ono
wyglądać, fotograf zawsze narzuca swoje
kryteria widzenia. Interpretuje świat poprzez
określone rejestrowanie go, tworzenie serii
obrazów czy układanie ich w cykle. Dochodzi do
tego intencja zamawiającego – w tym
przypadku prawdopodobnie Emanuela
Ringelbluma, który planował wykonanymi
fotografiami zilustrowanie ważnych w
kontekście całego Archiwum zagadnień.
Jesienią 1942 roku  zanotował on: „Fotografie [:]
Getto, Policja, »Trzynastka«, Model Żyda,
Żebrak, Dzieci, Społ[eczne] instytucje, Sejm,
Zdjęcia gestapowców i policjantów, Getto w
Piotrkowie”. Większość z tych tematów jest na
zachowanych zdjęciach, ale nie wszystkie
przetrwały  do dziś, po niektórych pozostały
jedynie tytuły.  Jeśli zatem jest to zbiór



intencje fotografa nie określają znaczenia
fotografii, od pewnego momentu obrazy żyją
własnym życiem. My – widzowie – chętnie
oglądamy i szukamy wyjaśnień w kontekstach,
w których żyjemy. Fotografie zaś nic nie
wyjaśniają, żyją w różnych interpretacjach i
niezależnych od siebie obiegach. Tak jest też z
fotografiami z Archiwum. Wielokrotnie
publikowane, przedrukowywane, kopiowane i
eksponowane oddalały się od intencji
Ringelbluma, ich autora, były inaczej
odczytywane, zmieniały się ich opisy i
znaczenia. Komisja spisująca zdjęcia, do której
należeli Nachman Blumental, Laura Eichhorn,

zeskanowane i dołączone do kolekcji. Po ponad
siedemdziesięciu latach udało się powrócić do
tych zdjęć i śladów minionych wydarzeń, na
nowo je odczytać i spojrzeć na nie jak na
konstelacje obrazów, które mają własny
kontekst i estetykę.
 
Fotograf, czyli kto?
Ważnym tropem w poszukiwaniach fotografa
są podpisy lub pieczątki na odbitkach. Kilka z
nich jest oznaczone logiem zakładu Foto-
Forbert.  Było to znane przed wojną atelier
prowadzone przez Leo Forberta i Jechiela
(Henryka) Bojma. W 1923 roku Henryk Bojm

przypisanie ich jakiemuś autorowi, czy jego
obecność jest widoczna i jak wpłynął na ten
zbiór? Emanuel Ringelblum nie poddawał w
wątpliwość obiektywności fotografii, uznawał ją
za rejestrację rzeczywistości, a nie medium
podlegające uczuciom i interpretacjom. Tym
bardziej zagadkowe stają się fotografie
niepasujące do reszty, w nieoczywisty sposób
wskazujące na fotografa, który dołożył do tych
ujęć swoją perspektywę i relacje z ludźmi,
których uwiecznił. Zatem pole do odczytania
dzieła rozpościera się pomiędzy planowanym
przeznaczeniem zdjęć, tymi, którzy je
zamawiają, a wrażliwością i intencjami
fotografa, jego relacją z fotografowanym a
ostatecznie tymi, którzy je oglądają. Same
intencje fotografa nie określają znaczenia

Dora Elbirt, H. Smolar i Luba Szochet, w 1946
roku nadała im tytuły i dokonała pierwszych
rozpoznań. Z dużym prawdopodobieństwem
można wskazać Laurę Eichhornową, której ręką
opisana jest na odwrocie jedna z fotografii.
Jednak w wielu przypadkach, nie dysponując
dodatkowymi informacjami, nie była
precyzyjna. Po 1946 roku kolekcja fotografii
uległa rozproszeniu.  Tym bardziej, dysponując
wyłącznie krótkimi opisami, dopasowanie
fotografii do tytułu nie jest oczywiste. Po
żmudnych poszukiwaniach 6 zdjęć udało się
zidentyfikować pomiędzy kopiami
zachowanymi w zbiorach Beit Lohamei
Hagetaot (Muzeum Bohaterów Gett) w Izraelu,
które dzięki pomocy Muzeum zostały
ponownie zeskanowane i dołączone do



„Grupa na ulicy słucha radia (‘szczekaczki’ niemieckiej)”. Podpis do zdjęcia nie jest precyzyjny. Na ulicy Gęsiej zebrał się tłum, który czeka na ludzi
uwolnionych z aresztu przez Adama Czerniakowa. Zajmują całą szerokość ulicy, przy której jest więzienie. Jest dzień, 11 marca 1942 roku, około godziny
15.00. Ludzie uśmiechają się, a nawet śmieją z fotografa. Jest między nim a ludźmi jakaś zażyłość. Ten, który trzyma aparat, jest jednym z nich, jest „swój”.
fot. Henryk (Jechiel) Bojm (?), Foto-Forbert

fot. Henryk (Jechiel) Bojm (?), Foto-Forbert

„Nekrologi”. Naklejone na mur nekrologi są potwierdzeniem czyjegoś istnienia. Śmierć w getcie była codziennością, ale żydowski fotograf nie uwiecznił
martwych ciał, tylko zapisał ślady po istniejącym człowieku, imię i nazwisko, okoliczności śmierci. Zdjęcia nekrologów są jak portrety ludzi – Szlamy Fagota
(lat 73), muzyka Beli Berlandsztejna (Berlanda), Heleny Trilling, Władysława Tesznera – inżyniera chemii z Łodzi, Cyny Oberrotmana (zmarł 20 marca 1942
roku).  fot. Henryk (Jechiel) Bojm (?), Foto-Forbert
 



Ważnym tropem w poszukiwaniach fotografa są
podpisy lub pieczątki na odbitkach. Kilka z nich
jest oznaczone logiem zakładu Foto-Forbert.
Było to znane przed wojną atelier prowadzone
przez Leo Forberta i Jechiela (Henryka) Bojma. W
1923 roku Henryk Bojm wspólnie z fotografem
Leo Forbertem, właścicielem jednego z
największych fotograficznych atelier w
Warszawie, w którym fotografowało się
środowisko filmowe i teatralne, założył
żydowską spółkę filmową Leo-Film z siedzibą w
atelier fotograficznym Leo Forberta. Wspólnie
pracują przy pierwszym filmie jidysz
dwudziestolecia międzywojennego –
„Ślubowaniu” (1924).  W czasie okupacji, mimo
śmierci wspólnika, Bojm nie zrezygnował z
prowadzenia zakładu. Po zamknięciu getta
przeniósł się na ul. Elektoralną 7.
Inną przesłanką dotyczącą autora są zanotowane
w księdze kasowej Oneg Szabat wydatki na
fotografie, które przekazał „p. Baum” – w
sierpniu 1941 roku i pod koniec marca 1942.
Daty te zgadzają się ze szczegółami
umożliwiającymi określenie czasu wykonania
części zdjęć – z uwolnienia więźniów z Aresztu
Centralnego (11.03.1942) czy nekrologów na
Karmelickiej (koniec marca 1941).
 
Udział Bojma potwierdza dokument zachowany
w Archiwum Ringelbluma, który informuje, że
Chil Bojm robi zdjęcia na zlecenie nie tylko

Jointu, lecz także Żydowskiej Samopomocy
Społecznej i ma pozwolenie na fotografowanie w
getcie.
 
Od początku lat trzydziestych do 1939 roku Bojm
był najczęściej publikującym fotoreporterem w
znanym piśmie żydowskim wydawanym w języku
polskim. Dla dodatku ilustrowanego „Nowego
Przeglądu” był z aparatem niemal wszędzie,
gdzie coś się działo: na imprezach sportowych,
wiecach, demonstracjach, zjazdach i wizytach
oficjalnych. Często fotografował tłumy, robił
reportaże, zdjęcia sportowców i portrety
zbiorowe (z wyraźną przewagą tych ostatnich).
Właśnie te tematy dominują na zdjęciach
zamówionych przez Oneg Szabat, [fot 3  –
Trzynastka] dają też przesłankę do rozwiązania
zagadki jedynego przedwojennego zdjęcia
dołączonego do kolekcji, nie pasującego do
pozostałych, a ukazującego znanego boksera
międzywojnia, który w getcie służy w policji
żydowskiej…
 
Trzy paradygmaty
Tytuł pierwszej części prezentacji fotografii z
Archiwum na wystawie, „Rządy ciemiężców”,
zaczerpnięty został z tekstu prof. Georges’a
Didiego-Hubermana, który powstał po
odwiedzeniu przez niego Archiwum Ringelbluma
i obejrzeniu fotografii:  „Pierwszym z tych
paradygmatów do udokumentowania był,

„Policjanci żydowscy”  Na zdjęciu pozuje oddział Żydowskiego Pogotowia Ratunkowego. Utworzone przez Urząd do Walki z Lichwą i Spekulacją (tzw.
Trzynastka), działało od maja 1941 roku. Pogotowie było uważane za udające pomoc, służące do maskowania szantażu, przemytu i wymuszeń „Trzynastki”.
fot. Henryk (Jechiel) Bojm (?), Foto-Forbert
 



logicznie rzecz biorąc, paradygmat rządu
ciemiężców. Jednak nazistowskich ciemiężców
wcale tu nie widać: znajdują się przecież
głównie po drugiej stronie. Panują jednak nad
wszystkim zarówno siłą, jak i czynami.
Sprawują swoją władzę terroru zza czegoś, co
stale powraca na fotografiach w tym zbiorze: to
mur otaczający getto, często fotografowany dla
niego samego, w ulicach to pustych, to
zatłoczonych, jako miejsce nędzy lub pozornej
miejskiej „normalności”. Mur getta jawiłby się
więc jako bezosobowy symbol, ale też
najważniejszy instrument polityki prowadzonej
przez Niemców: zamykać, izolować, głodzić,
zabijać.”
 
Jednym ze zdjęć w tej części jest ujęcie bramy
na cmentarz przy ulicy Okopowej. Oddaje
atmosferę zamknięcia, ustawia hierarchię –
wewnątrz getta, od strony fotografa, jest
Żydowska Służba Porządkowa (policja
żydowska), tuż za bramą Polska Policja (zwana
granatową), a na środku przejścia
funkcjonariusz niemieckiej Ordnungspolizei

(Orpo),  któremu podlega zarówno policja
polska, jak i żydowska. Wszyscy obecni na
fotografii patrzą w obiektyw, więc fotograf nie
ukrywa aparatu - ma zatem pozwolenie na
robienie zdjęć, ale nie zbliża się za bardzo do
bramy, utrzymuje bezpieczny dystans. Zdjęcie
to należy do większej grupy fotografii
dokumentujących istotne zmiany granic getta,
które Niemcy zarządzili jesienią 1941 roku.
Zmiany te dotknęły również zakład Foto-
Forbert, który zmuszony był do ponownej
przeprowadzki, a jego autorem jest
prawdopodobnie Henryk Bojm. [fot 4]
 
O drugiej części zdjęć Didi-Huberman pisze:
„Drugi paradygmat łączy się z paradoksem
polegającym na tym, że życie w zamkniętym
getcie posiada swoją własną władzę, Judenrat:
[…] ów rząd prześladowanych wciągnięty w
spiralę niemożliwych negocjacji z „panami”,
przewrotnych kompromisów,
niesprawiedliwości i wszelkiego rodzaju
prześladowań, a wszystko to wbrew jego
pragnieniu, by, pośród takiej zawieruchy,

„Brama na cmentarz”. Ulica Okopowa oraz cmentarz zostały wyłączone z getta i od lutego 1942 roku można odprowadzać zmarłych jedynie do bramy.
fot. Henryk (Jechiel) Bojm (?), Foto-Forbert



„działać dla dobra” ludności getta. [...] O ile mur
stanowi symbol pierwszego paradygmatu, to
mundur policji żydowskiej mógłby pełnić taką
funkcję dla drugiego paradygmatu. […] Żydzi
polscy, którzy przyjęli tę brudną robotę jako
gwarancję pewnych przywilejów: przywilejów
bardzo prowizorycznych, ponieważ oni, tak jak
inni, stracą w końcu wszystko i zostaną
zamordowani.”
 
Niemcy zażądali dostarczenia kożuchów dla
armii walczącej na wschodzie. Adam
Czerniaków, prezes Judenratu, starał się
wymienić zebrane futra i kożuchy na ludzi
więzionych za nielegalne opuszczenie getta.
Wreszcie 11 marca 1942 roku udało mu się
uwolnić pierwszą grupę więźniów. Prezes
osobiście pojechał do Aresztu Centralnego przy
ul. Gęsiej. W swoim dzienniku, pod datą 11
marca 1942,  zanotował: „O g. 3.30 zwolniłem z
więzienia żydowskiego 151 więźniów. Między
nimi 5 umarło, 7 jest w szpitalu. Trzydziestu
kilku umieściłem w przytułku, reszta poszła do
domu. Przemawiałem do więźniów. Wielkie
wzruszenie ogarnęło wszystkich. Na ulicy tłum
ludzi oczekiwał więźniów.” [fot 5] W ten
sposób fotograf wprowadził istotną dla getta

postać, wobec której twórca Archiwum,
Emanuel Ringelblum, był niezwykle krytyczny –
Adama Czerniakowa, prezesa Judenratu. Na
zdjęciach przedstawił go niejednoznacznie –
może dlatego, że ten dał mu możliwość
swobodnego fotografowania w getcie, aby mógł
wykonywać zlecenia Judenratu, a być może
dlatego, że więcej o nim wiedział. Gdy ulica
Chłodna została włączona do getta w grudniu
1941 roku, Adam Czerniaków wprowadził się do
kamienicy pod numerem 20. Do tej samej
kamienicy przeniósł się również zakład
fotograficzny Foto-Forbert.
 
Ostatni fragment zbioru pokazany na wystawie
to: „Trzeci paradygmat, który tworzy strukturę
kolekcji fotograficznej Oneg Szabat, będzie
więc, logicznie rzecz biorąc, paradygmatem
narodu nieujarzmionego: narodu bezimiennych,
pogrążonych. Narodu, o który żaden rząd nie
zechce się troszczyć. Dla którego zatem każdy
rząd – nawet żydowski – pozostanie wrogi.
Otwiera się więc ta nieokreślona strefa „życia
mimo wszystko”, życia niezarządzanego, czyli
pozostawionego samemu sobie, zakazanego czy
podziemnego, wynikającego z życiowej
konieczności. 

„Prezes Czerniaków z uratowaną dziewczynką spośród rozstrzelanych ośmiu Żydów, którzy opuścili samowolnie ghetto”
fot. Henryk (Jechiel) Bojm (?), Foto-Forbert



Jego wizualnym symbolem
byłyby może, kontrastujące z
wszelkiego rodzaju
mundurami, te łachmany czy
te połatane szmaty, w które
były wtedy ubrane dzieci
ulicy.”
 
Fotografie ze szkółki
żydowskiej, ze ślubu, z
uprawy żywności pokazują, że
w getcie, mimo
nienormalności, toczyło się
zwyczajne życie. Matki
wychodziły z dziećmi na
spacer, handlowano
materiałami, żywnością. Jest
tam codzienność, ale z
mrocznym cieniem w tle.
Wyrazem tego jest cykl zdjęć
z pola kartofli, zrobiony
jesienią 1941 roku na terenie
zajętego pod uprawę roślin,
byłego stadionu „Skry” przy
cmentarzu na Okopowej.
Niedługo po wykopkach
stadion wyłączono z getta.
Kilka miesięcy później to pole
wypełniło się masowymi
grobami. [fot 6]
 
Wystawa "Światło negatywu /
Obrazy z Archiwum
Ringelbluma i archiwum
Jerzego Lewczyńskiego / na
nowo odczytane" w
Żydowskim Instytucie
Historycznym będzie czynna
do 25 sierpnia 2019 r.
 
Więcej informacji
 
Wystawa powstała w ramach
Programu Oneg Szabat
powołanego przez Żydowski
Instytut Historyczny im.
Emanuela Ringelbluma oraz
Stowarzyszenie Żydowski
Instytut Historyczny w Polsce
i towarzyszy obchodom 75.
rocznicy śmierci Emanuela
Ringelbluma.
 

„Kopanie kartofli”
fot. Henryk (Jechiel) Bojm (?), Foto-Forbert



„Kopanie kartofli”
fot. Henryk (Jechiel) Bojm (?), Foto-Forbert



NOWE PRACE NA WYSTAWIE
SZTUKI W YAD VASHEM

Autorami prac są artyści wywodzący się z
różnych środowisk i reprezentujący różne style,
tworzący w Europie i Afryce Północnej w
okresie nazistowskiej okupacji w rozmaitych
warunkach: ukrywając się, przebywając w
obozach koncentracyjnych, obozach jenieckich
czy gettach.
 
Wystawa obejmuje prace artystów o
ugruntowanej pozycji już na początku drugiej
wojny światowej, jak również młodych twórców
w tym okresie dopiero rozpoczynających swoją
podróż po świecie sztuki. Zarówno dla tych
doświadczonych, jak i dla początkujących
twórców, kontynuowanie twórczości w tym
okrutnym czasie bólu i kryzysu stanowiło
osobisty środek wyrazu, jak również
świadectwo tamtych dni. Prace pochodzące ze
zbiorów Instytutu i zaprezentowane na
wystawie podzielono na grupy, by lepiej

zobrazować trudy życia codziennego oraz
historie artystów, którzy je stworzyli.
 
– Każda z prac opowiada co najmniej trzy
historie: historię artysty oraz jego losy w trakcie
Holocaustu, przedstawia swoją własną formę i
przekaz, a także historię tego, w jaki sposób
ujrzała światło dzienne, przetrwała wojnę i
trafiła do nas – zauważa Eliad Moreh Rosenberg,
Dyrektor Departamentu Sztuki. –  Wystawa
„Nowe Prace” jednoczy wielu artystów, którzy
na pierwszy rzut oka nie mają ze sobą nic
wspólnego poza swoją nieśmiertelną motywacją
do tworzenia pomimo trudnych warunków oraz
często poważnie narażając swoje życie i
zdrowie. Sztuka, którą tworzyli dała im
wewnętrzną siłę, by żyć oraz wyraża wiarę w
ducha człowieczeństwa nawet w czasach, gdy
zło i okrucieństwo rządzą wszędzie wokół –
powiedziała

W ostatnim czasie  Yad Vashem udostępnił w prowadzonym przez siebie Muzeum
Holocaustu specjalną wystawę zatytułowaną „Nowe Prace”. Prezentuje ona dotąd

niewystawiane prace, które w ostatnich latach zasiliły liczące 12 000 artefaktów Zbiory
Sztuki  Yad Vashem, a teraz po raz pierwszy zostają udostępnione odwiedzającym.

Yad Vashem
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Muzeum Sztuki Holokaustu Yad Vashem
poświęcone jest twórczości żydowskiej w
czasach Holokaustu i prezentuje prace artystów
tworzących w gettach, obozach, kryjówkach i
lasach. Prace zebrane w ramach największych w
historii Zbiorów Sztuki zostaną wkrótce
zakonserwowane i będą przechowywane
nowym Centrum Zbiorów Dziedzictwa Zagłady
Yad Vashem, stanowiącym centrum nowego
Kampusu Dziedzictwa Zagłady zbudowanego na
Górze Pamięci w Jerozolimie.
 
Celem nowego Centrum Zbiorów jest
przechowywanie, katalogowanie oraz
wystawianie tych prac jako wiecznego
świadectwa okrucieństw Holokaustu.
 

– Niemieccy naziści byli zdeterminowani nie
tylko do tego, by unicestwić naród żydowski,
lecz również by zatrzeć tożsamość, pamięć,
kulturę i dziedzictwo Żydów – zauważył Awner
Szalew, Dyrektor  Yad Vashem.
 
– Dla wielu wszystkim, co pozostało są bezcenne
wytwory sztuki, przedmioty osobiste, które
przeżyły wraz z nimi, fotografia, którą zawsze
trzymali przy sobie, pamiętniki czy notatki.
Ocalenie tych cennych przedmiotów przed
zniszczeniem, a prezentują one niezwykłą
wartość nie tylko dla Żydów, ale także dla całej
ludzkości, sprawi, że będą reprezentować głos
ofiar i ocalonych oraz nieskończenie służyć
pamięci.
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Franz Petr Kien. Portret Jana Burki, Praga (1940). Zbiory Yad Vashem. Dzięki uprzejmości spadkobiercy Friedela Sterna.



O POLSKIEJ PAMIĘCI
Paweł Sawicki

14 czerwca 1940 roku Niemcy skierowali z więzienia w Tarnowie do obozu Auschwitz
grupę 728 Polaków. Data ta uznawana jest za początek funkcjonowania obozu. Decyzją
Sejmu RP 14 czerwca obchodzony jest jako Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich

Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. O pamięci w Polsce i o
polskiej pamięci rozmawialiśmy Krzysztofem Kosiorem, prawnukiem rotmistrza

Witolda Pileckiego.

Pan obserwuje tę polską pamięć z bardzo
szczególnej perspektywy, bowiem to nie tylko
pamięć uniwersalna, ale także pamięć
rodzinna. Jaka jest to pamięć?
 
K.K.: To ja może zacznę od tego spojrzenia
ogólnopolskiego. Zamknąłbym to w swoistym
„sześć P”: Polska Pamięć jest obecnie
Przypominana, Przywracana, Propagowana, ale
też musi być ona Prawdziwa. W pewnym
momencie została ona gdzieś zatracona. Mam
wrażenie, że jeszcze w latach 90. tematyka II
wojny światowej czy Holokaustu nie
interesowała Polaków szczególnie. W tej chwili
ta pamięć została wydobyta na wierzch, dużym
wysiłkiem różnych osób. Niestety, bardzo
często jest ona przeinaczana i to jest duży
problem, bo niektórym ludziom wydaje się, że
kiedy mają pewną wiedzę, to wiedzą już
wszystko. Dużą rolę w tym, aby pamięć nie była
przeinaczana, czy skrzywiona odgrywa z
pewnością Muzeum Auschwitz, czy niedawno
powołany Instytut Pileckiego. Owo
przeinaczanie ma w moim odczuciu dwa
źródła – to zarówno czynniki dla nas obce, bo
można odczuć że w Stanach Zjednoczonych czy
w Izraelu, z naszego punktu widzenia, jesteśmy
często pomijani czy marginalizowani, jeśli
chodzi o polskie doświadczenie czasów wojny.
Z drugiej strony te oddolne polskie akty
przypominania o cierpieniu Polski też – mówiąc
łagodnie – są często mało naukowe, niepoparte
źródłami, tylko bazują na jakiejś ogólnej wizji
tego, że zawsze byliśmy pokrzywdzeni. A
prawda, jak to ma w zwyczaju, leży gdzieś po
środku.
 
Jeśli chodzi o spojrzenie rodzinne, to ja także
przechodziłem taką ewolucję. Gdy byłem

młodszy, to pamięć o Witoldzie była dla mnie
chlubna, jednak bardzo odległa. Wtedy
przypominało mi to opowieści o powstańcach
styczniowych czy listopadowych. Im jestem
starszy, tym pamięć o Witoldzie Pileckim staje
się dla mnie bliższa. Okazało się, że to nie jest
aż tak daleko ani ideowo, ani czasowo. Cieszę
się, że ta pamięć została wydobyta i ochroniona
przez wielu różnych ludzi, natomiast zawsze
staram się działać tak, aby nie była ona
używana do celów politycznych. Często Witold
Pilecki bywa używany jako argument
ostateczny, który ma zamknąć usta oponentowi
w dyskusji. A niestety nierzadko te same osoby,
które chętnie się Witoldem Pileckim posługują,
wykazują się ignorancją historyczną. Nie znają
realiów wojny i okupacji. Ot, choćby przypadek,
gdy dziennikarze, robili sobie „śmieszki”, na
temat tego, kto był zwalniany z Auschwitz. Że
jak to możliwe, że „ktoś na L4 z obozu
wyszedł”. A więźniowie owszem byli zwalniani
z Auschwitz, co jest dokładnie opisane w
raporcie Witolda.
Widać, że czasem ktoś tylko prześlizgnie się po
temacie, ale szczegółów już nie zna. Chętnie
podeprze się Pileckim, ale nie zna źródła. To
jest moim zdaniem bardzo problematyczne.
Wiadomo - nie każdy będzie specjalistą od
tematów historycznych, ale życzyłbym sobie, że
jeżeli ktoś używa postaci do pewnych własnych
przemyśleń, to powinien zapoznać się chociaż z
zarysem tego „co i jak”. Ta wiedza jest obecnie
zbyt często zupełnie powierzchowna. Jeśli ktoś
posługuje się tą tematyką i do własnych
argumentów używa chociażby raportów
Pileckiego, to warto, żeby tę książkę przeczytał,
bo wtedy dużo się dowie i przestanie sadzić
gafy. Tekst raportu jest dostępny w sieci –
wystarczy sięgnąć!



Zostając jeszcze przy tej metaforycznej literze
„P”, to tym jeszcze jednym „P” polskiej
pamięci jest Witold Pilecki. Widzimy jak ta
pamięć jest przywracana i popularyzowana.
Jak budować tak ważny symbol pamięci, aby
nie zatracić połączenia z wiedzą o tej postaci?
 
K.K.: Ja bardzo się cieszę, że Witold Pilecki
został wydobyty z tej niepamięci, na jaką
skazali go komuniści. To była też kronika
dziejowa jego dzieci – zarówno mojej babci, jak
i jej brata, żeby tę pamięć przenieść przez
najgorsze lata PRL. Z początkiem lat
2006/2007 coraz więcej osób zaczęło się tą
postacią interesować. Powstała sztuka teatru
telewizji „Śmierć Rotmistrza Pileckiego” w
reżyserii p. Ryszarda Bugajskiego. Zaczęły
pojawiać się samoistne, oddolne inicjatywy
przypominające życiorys i dokonania Witolda.
Myślę, że to w sumie dobrze, że jest on
symbolem tej naszej nieco zapomnianej walki
w czasie II Wojny Światowej i tuż po. Natomiast
dzieje się źle, jeśli robi się z niego jakiś symbol
polityczny do współczesnych sporów, bo on
ludzi – wiem, że brzmi to trochę
wyświechtanie – łączył, a nie dzielił.
 
Kiedy patrzę na pomnik Witolda Pileckiego w
Warszawie, to bardzo mi się podoba to, że
boczna ściana tego sześcianu, to są stojące
sylwetki ludzi. Odczytuję w tym przekaz, że

Witold był organizatorem, był
współzałożycielem kilku organizacji
konspiracyjnych, jednak nigdy nie działał sam.
Zjednywał sobie ludzi do wspólnej pracy, bo to
ludzie są ważni. Cieszę się, że o Witoldzie
przypominamy, ale starajmy się też mieć z tyłu
głowy, że to wszystko dookoła tworzyli ludzie,
którzy chcieli ze sobą współpracować. Z resztą
Witold bardzo ładnie to wypunktowuje w
swoim raporcie. Wymienia kolejne numery
zaprzysiężonych konspiratorów w Organizacji:
tu prawica, tu lewica, prawica, lewica, itd…
Odnotowuje, że ci ludzie wcześniej wzajemnie
się zwalczali, ale w tych szczególnych
warunkach obozowych podjęli współpracę we
wspólnym celu. Bardzo mnie martwi w
dzisiejszych czasach taka ekstremalna
polaryzacja właśnie na podstawie politycznych
zapatrywań. Myślę, że to jest droga donikąd.
Uważam, że powinno nam zależeć na tym,
abyśmy aż tak się nie dzielili.
 
Jaka uniwersalna refleksja na dziś i na
przyszłość może jeszcze płynąć z raportu?
 
K.K.: Raport jest tekstem pisanym chyba dość
pośpiesznie. On nie był jeszcze do końca
uładzony, a mimo to czyta się go świetnie.
Większości osób dorosłych polecałbym, żeby tę
niezbyt grubą książkę przeczytali. Niesamowite
dla mnie jest to, że z tego raportu wynika

Krzysztof Kosior (trzeci od lewej) na sesji edukacyjnej "Rodzinna Pamięć" w Miejscu Pamięci Auschwitz



przede wszystkim nadzieja, że w warunkach
piekła w jakim się znaleźli więźniowie
Auschwitz, można zachować człowieczeństwo,
że można zrobić coś dobrego. On przecież
przemyca tam nawet takie humorystyczne
elementy. Dla mnie to było niesamowite, że
czytam książkę o ginących ludziach i chwilami
gdzieś tam się uśmiechnę, bo w tej całej
makabrze nagle pojawia się swoiste
mrugnięcie okiem. Pomimo tych okoliczności
ludzie ci nie dali się zupełnie stłamsić, zgubić
swego człowieczeństwa czy zwariować. Tym
przesłaniem jest to, że jeśli będziemy coś robić
wspólnie, to zawsze jest nadzieja na
powodzenie. Myślę, że ostatni akapit raportu
też jest bardzo ważny, bo to chyba rodzaj
takiego krótkiego testamentu, który Witold dla
nas napisał.
 
Mam przed sobą ten akapit: „Nie jest to
ważne, co napisałem dotychczas na tych
kilkudziesięciu stronach, szczególnie dla tych,
co będą je czytać li tylko jako sensację, lecz
tutaj chciałbym pisać tak wielkimi literami,
jakich nie ma, niestety, w maszynowym
piśmie, żeby te wszystkie głowy, co pod
pięknym przedziałkiem mają wewnątrz
przysłowiową wodę i matkom chyba tylko

mogą dziękować za dobrze sklepione czaszki,
że owa woda im z głów nie wycieka…” znowu
ten element humoru troszeczkę się pojawia,
ale potem ta głęboka myśl „…niech się trochę
zastanowią głębiej nad własnym życiem, niech
się rozejrzą po ludziach i zaczną walkę od
siebie, ze zwykłym fałszem, zakłamaniem,
interesem podtasowanym sprytnie pod idee,
prawdę, a nawet wielką sprawę.”
 
K.K.: To zmusza do myślenia, żeby nie dać się
wtłaczać w jakieś przygotowane dla nas ramy.
Zamiast w emocjach wrzeszczeć na siebie
nawzajem, trzeba spokojnie usiąść i zastanowić
się nad tym co można zrobić, co należy zrobić i
po prostu zacząć to robić. Można to później
analizować znacznie szerzej - skąd się w ogóle
wziął faszyzm, nazizm i obóz w Auschwitz. Skąd
brały się idee, w które uwierzyli ówcześni
Niemcy. Ludzie ci dali się zapędzić tak
naprawdę w rzecz potworną. Jeżeli nie mamy
krytycznego myślenia tylko akceptujemy to, co
ktoś nam poda w propagandzie, skutki mogą
być tragiczne. Trzeba być niezależnym,
koniecznie myśleć samodzielnie i mieć w sobie
jakiś wewnętrzny pierwiastek dobra, który
pozwala nam taki własny kierunkowskaz
zachować. Dla Witolda takim ważnym 

Więźniowie pierwszego transportu do Auschwitz 14 czerwca 1940 r. na ulicach Tarnowa (Fot: Holocaust History Archive - Noordwijk, the Netherlands)



kompasem moralnym była wiara, która
pozwalała odróżnić dobro od zła, a
jednocześnie nie była wykluczająca,
zamykająca… Myślę, że przykazanie miłości
pozwoliło Witoldowi przetrwać i przekuć
słabości w rodzaj wewnętrznej siły, która
jednoczyła przeróżnych ludzi.
 
W raporcie Pileckiego bardzo ważna jest
wspólnotowość i to było dla Witolda
Pileckiego istotne nie tylko w obozie. W jego
przypadku zawsze widać patrzenie na
konkretnego człowieka, a nie na to jaką rolę
pełni, jakie ma tytuły. To nie są „swoi” i
„obcy”.
 
K.K.: Dokładnie tak. Ja patrzę na niego jak na
państwowca. Oczywiście on był Polakiem i był
z tego bardzo dumny, natomiast to nie był
patriotyzm wykluczający, sugerujący że jeśli ja
jestem Polakiem, to inni są ode mnie gorsi. Był
dumny ze swego pochodzenia, ale ono było
takie inkluzywne, jak to się dziś nazywa. Nie
patrzył ani na wyznanie, pochodzenie etniczne
czy jakieś przekonania polityczne. Miał
oczywiście własne poglądy, co jest
wartościowe, bo mam wrażenie, że
współczesne media trochę produkują ludzi,
którzy własnych poglądów nie mają i są w

stanie jedynie cytować tylko to, co wyczytają w
Internecie. Ten własny pogląd jest ważny, ale to
nie znaczy, że ja nie mogę porozmawiać z kimś
kto ma inny pogląd. Zbliża się rocznica
pierwszego transportu do Auschwitz i z jednej
strony cieszę się, że przypominamy o tym, jak
bardzo Polacy cierpieli w obozach. Auschwitz
przecież został założony jako obóz do
wyniszczania polskiej inteligencji i
duchowieństwa, a dopiero potem przekształcił
się w ten znany szerzej obóz śmierci i miejsce
zagłady Żydów. Dobrze, że o tym
przypominamy. Musimy też rozumieć to, że dla
Izraela, dla Żydów jest to też bardzo szczególne
miejsce i nie możemy – jak to obserwowałem w
mediach rok temu – wykorzystywać tego
miejsca do akcji o znamionach antyżydowskich.
To miejsce powinno nas razem z Żydami
jednoczyć, a nie być jakąś kością niezgody. Tu
nie chodzi o to, kto się bardziej nacierpiał.
Każde cierpienie jest ważne i każde zasługuje
na pamięć. Jeśli w taki ton „roszczeniowości” i
licytowania się kto więcej wycierpiał wchodzą
osoby, które nie mogą pamiętać tamtych
czasów, to jest to dla mnie bardzo bolesne.
Życzyłbym sobie, żebyśmy się bardziej
wzajemnie rozumieli i nie generowali
konfliktów, które zupełnie nie są nam
potrzebne.

Byli więźniowie Auschwitz na obchodach  79. rocznicy deportacji pierwszego transportu Polaków do niemieckiego obozu Auschwitz. Fot. Marek Lach



Kiedy mówimy dzisiaj o Miejscu Pamięci
Auschwitz, to ważne jest pamiętanie o tym, że
jest to miejsce wielu pamięci. Poszanowanie
tych różnych spojrzeń jest bardzo istotne.
 
K.K.: Absolutnie tak. Nie możemy się zamknąć
we własnym obozie i trzeba mieć naprawdę
dużo wyrozumiałości i zrozumienia dla innych
spojrzeń, bo każdy z tego miejsca wyniósł
własną traumę. Oczywiście o swoje też musimy
zawalczyć i przypominać, że masa Polaków tam
zginęła, że był ruch oporu, że okoliczna ludność
też pomagała w tym ruchu oporu. Dobrze, żeby
świat o tym pamiętał, bo mam wrażenie, że
zapomniał o tym w jakimś momencie i próbuje
się tę historię wtłoczyć w jakieś nieprawdziwe
ramy.
 
Muzeum Auschwitz nie jest dla pana instytucją
obcą. Jaki jest ten kontakt z Miejscem
Pamięci?
 
K.K.: Bardzo długo wahałem się czy przyjechać
tu w ogóle. Dopiero gdy miałem dwadzieścia
siedem lat, pojawiłem się tam po raz pierwszy.
To była dla mnie sprawa bardzo trudna
wewnętrznie. Miałem wrażenie, że nie byłem

gotowy. Bardzo dobrze, że Muzeum broni
profesjonalnego podejścia, że zatrudnia
prawdziwych historyków, którzy autentyczną,
opartą na źródłach historię przekazują i nie
uginają się przed jakimiś presjami -
przynajmniej takie jest moje wrażenie, że się
nie uginają, żeby coś bardziej w jedną czy drugą
stronę pokazywać intensywniej. Wydaje mi się,
że zważywszy na stopień skomplikowania
tematyki, Muzeum Auschwitz dobrze spełnia
swoją rolę. Jeżeli jest możliwość, żeby trochę
bardziej uwypuklić historię ruchu oporu
polskiego, to ja jestem jak najbardziej za. Nie
przyłączałbym się do tych głosów, które
słyszałem, że tu wszystko jest źle robione, że
pod jakimś obcym dyktatem jest zarządzane.
Odnoszę wrażenie, że wcale tak nie jest.
 
Sesje edukacyjne, w których mogłem wziąć
udział były bardzo ciekawe. Mają one bardzo
różne tematy i pokazują historię zarówno z
bardziej polskiego, czy bardziej żydowskiego
punktu widzenia. Widziałem wycieczki Romów,
którzy zwiedzali Auschwitz. Wyobrażam sobie,
że pogodzenie tych różnych narracji jest bardzo
trudne, ale myślę, że Muzeum całkiem nieźle
sobie radzi. Musi istnieć jakiś rodzaj fuzji

Sukienka Diny  Kasten
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sobie radzi. Musi istnieć jakiś rodzaj fuzji
różnych spojrzeń tych osób, które były
ofiarami. Liczbowo wszystko przemawia za
cierpieniem żydowskim. Ich zginęło najwięcej i
to oni byli „na celowniku” niemieckich
nazistów przede wszystkim.
 
Jednakże szalenie irytuje mnie to, kiedy gdzieś
jesteśmy marginalizowani i mówi się o
Polakach, że to są „współsprawcy Holokaustu i
kropka”. Ja się absolutnie na coś takiego nie
zgadzam! Uważam, że musimy Zachód w tym
zakresie edukować, tylko pytanie w jaki sposób
to robić skutecznie.
 
Wszyscy, których udało się Niemcom zagnać do
tego obozu, cierpieli w sposób niewysłowiony.
Szkoda, żebyśmy wszyscy się dziś dzieli, kiedy

mimo wszystko takie cierpienie, pamięć o nim,
w pewien sposób powinny jednoczyć.
 
Czy na Narodowy Dzień Pamięci ma Pan jakieś
przesłanie?
 
K.K.: Myślę, że na sam koniec powiedziałbym o
tej nadziei, którą ja czerpię z tego, że jeżeli się
ludziom tylko będzie chciało, to naprawdę
można wiele można wspólnie osiągnąć.
Pielęgnujmy tę pamięć, starajmy się ludzi
zaciekawić. Nie krzyczmy na siebie.
Rozmawiajmy.
 
Bardzo dziękuję za rozmowę.
 
Rozmawiał Paweł Sawicki
 

Krzysztof Kosior
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RYSUNKI  JERZEGO
ZIELEZIŃSKIEGO 

W MUZEUM AUSCHWITZ
 

Paweł Sawicki
 

Jerzy Zieleziński został aresztowany 18 marca
1943 roku w swoim mieszkaniu w Warszawie i
umieszczony w więzieniu na Pawiaku, skąd 28
kwietnia został wysłany do obozu Auschwitz.
Otrzymał numer 119 517, który został mu
wytatuowany na jego lewym przedramieniu. W
czasie swojego pobytu w Auschwitz II- Birkenau
przebywał m.in. w karnej kompanii. W
listopadzie 1943 roku zachorował na tyfus. Z
Auschwitz przeniesiony został do obozu
Flossenbürg, a później do Dachau, gdzie został
wyzwolony.
 
– Jego cykl rysunków to 41 prac wykonanych w
większości zaraz po wojnie, w latach 1945-46
podczas rekonwalescencji w szpitalu i pobytu
w obozie dla „Displaced Persons” w

Schwandorfie. Odnosi się on w nich
bezpośrednio do obozowych przeżyć.
Poszczególne rysunki pokazują kolejne etapy w
życiu więźnia obozu koncentracyjnego:
przybycie do obozu, kary, powroty z pracy, głód,
zimno czy marsze śmierci. Widać też na nich
więźniów ginących na naelektryzowanych
drutach obozowego ogrodzenia czy ofiary
egzekucji przez powieszenie – powiedziała
Agnieszka Sieradzka, historyk sztuki pracująca
w Zbiorach Muzeum. – Większość rysunków
odnosi się do obozu Auschwitz i sygnowana jest
jego numerem obozowym. Całość stanowi
ekspresyjny, subiektywny, niepozbawiony
drastycznych szczegółów, zapis obozowych
epizodów, o ogromnej sile artystycznego
wyrazu – podkreśliła Sieradzka.

Do Zbiorów Miejsca Pamięci trafił niezwykle bogaty zbiór rysunków autorstwa byłego
polskiego więźnia Auschwitz Jerzego Zielezińskiego przedstawiających rzeczywistość

niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady.



Jerzy Zieleziński urodził się w 1914 roku w
Łowiczu. W latach 1934-39 uczęszczał do
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, którą
ukończył kilka miesięcy przed wybuchem II
wojny światowej.
 
O jego losach przed aresztowaniem wiadomo
niewiele. – Wiadomo, że artyście udało się
przedostać do getta warszawskiego, któremu
poświęcił kilka swoich rysunków.
Prawdopodobnie stało się to za przyczyną jego
narzeczonej żydowskiego pochodzenia, którą
chciał stamtąd wydostać i co
najprawdopodobniej mu się udało –
powiedziała Sieradzka.
 
Po zakończeniu wojny Jerzy Zieleziński znalazł
się w Monachium, gdzie odbyły się dwie
wystawy jego rysunków z obozów
koncentracyjnych i gdzie jego prace zostały
opublikowane w formie dwóch tek grafik –
pierwsza w roku 1946 (złożona z 18 rysunków)
i druga w 1948 roku (zawierająca 24 rysunki).
Jego przyjaciel, Jerzy Szwede, również były

więzień obozów koncentracyjnych, w
przedmowie do katalogu napisał: „Postacie
kompozycji nie mają nic wspólnego z
wytworami chorej wyobraźni czy bujnej
fantazji. Są one najrealniejszym
odzwierciedleniem rzeczywistości. Dla wielu
może być to niezrozumiałe i mogą być oni
skłonnymi uważać je za artystyczną przesadę –
dla tych należy stwierdzić, że niestety
rzeczywistość i to codzienna rzeczywistość taką
była.”
 
W połowie lat 50. Jerzy Zieleziński
wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie
zmienił imię na Georg. Początkowo próbował
swoich sił w artystycznym świecie Nowego
Jorku. Ostatecznie jednak jako Georg Ziel
(ilustracje do książek sygnował skróconą wersją
nazwiska) zyskał sławę jako ilustrator w branży
wydawniczej, specjalizując się w romansach
gotyckich i powieściach grozy. Zaprojektował
łącznie ponad 300 okładek książek. Ostatnie
lata życia spędził w Connecticut. Zmarł w 1983
roku.



W DAWNYM DOMU 
ANNY FRANK

Dom Anny Frank

Google Arts & Culture (we współpracy z Domem Anne Frank) zamieściło fotografie
dawnego domu Anne Frank wykonane w technologii 360 stopni. Panoramiczne zdjęcia
obejmują wszystkie pomieszczenia domu przy Merwedeplein 37-2. Zaprezentowano je

z okazji 90-tych urodzin Anne Frank.

Nowe zdjęcia panoramiczne, stworzone przy
pomocy Google Street View, umożliwiają
wirtualną wycieczkę po byłym domu Anne
Frank oraz obejrzenie wszystkich pomieszczeń,
w tym sypialni, którą Anne dzieliła ze swoją
siostrą Margot. Zdjęcia weszły w skład
internetowej wystawy „Dawny Dom Anne
Frank” opowiadającej historię Anne Frank oraz
jej rodziny zanim zostali oni zmuszeni do
ukrywania się.
 
Rodzina Frank mieszkała w domu przy
Merwedeplein 37-2 od grudnia 1933 do lipca
1942. Jedyne zdjęcia Anne Frank zrobione w
tym miejscu pochodzą z 22 lipca 1941 i zostały
wykonane, gdy dziewczyna mieszkająca w

budynku obok wychodziła za mąż, a Anne Frank
wychylała się przez okno, by zobaczyć młodą
parę. W tym domu Anne zaczęła pisać swój
dziennik w zeszycie w czerwoną kratkę, który
dostała na trzynaste urodziny. Trzy tygodnie
później rodzina Franków przeniosła się do
kryjówki.
 
Od 2005 roku dom wynajmuje Duńska Fundacja
Literatury. Stanowi on schronienie dla pisarzy z
zagranicy, którzy czują się ograniczani w swoich
własnych krajach. Wyposażenie domu
nawiązuje do lat 30-tych XX wieku – czasów, w
których mieszkała w nim rodzina Franków.
 
ZOBACZ WNĘTRZE DOMU
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