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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

Polscy dyplomaci z Berna w Szwajcarii w
czasie II wojny światowej usiłowali uratować
od 8 do 10 tysięcy Żydów przed deportacją na
Zagładę, dostarczając im fałszywe dokumenty
z Ameryki Łacińskiej. Pokazują to wyniki badań
podjęte przez Instytut Pileckiego w
Warszawie.
 
Angielska wersja "Listy Ładosia", obszerna
publikacja prezentująca nie ujawnione

wcześniej szczegóły dotyczące Grupy Ładosia
(zwanej także Grupą Berneńską), a także pełny
spis nazwisk 3253 Żydów, którzy otrzymali lub
mieli otrzymać te dokumenty, została
zaprezentowana pod patronatem Światowego
Kongresu Żydów, w Hebrew Union College -
Żydowski Instytut Religijny w Nowym Jorku, po
polskojęzycznej premierze w grudniu.
 
CZYTAJ WIĘCEJ



Sukienka zrobiona dla ocalałej z Holokaustu
Henryki Shaw, po to, abu miała się w co
ubrać, kiedy wychodziła na wolność z obozu
koncentracyjnego, jest jednym z kilku
nowych przedmiotów pokazywanych w
Australian War Memorial.
 
CZYTAJ WIĘCEJ
 
 
 

Dekady po koszmarnych okrucieństwach
doświadczonych w obozach
koncentracyjnych, wielu ocalałych z
Holokaustu w USA żyje w biedzie i korzysta z
pomocy finansowej by zapłacić czynsz, a
nawet kupić jedzenie. |  "Kobiety ocalałe z
Holocaustu znajdują radość w walce z
ubóstwem".
 
CZYTAJ WIĘCEJ
 

W marcu tego roku Ben Ferencz, ostatni żyjący
prokurator z procesów norymberskich, kończy
100 lat. Do 5 marca podpisywać można
specjalną kartę urodzinową. Muzeum
Holokaustu w Waszyngtonie wyśle mu wszystkie
wiadomości w dniu urodzin - 11 marca.
 
CZYTAJ WIĘCEJ

To, że książki Heather Morris były oparte na
prawdzie prawdziwe, chronił je przed
oskarżeniami o zniekształcenie i brak szacunku.
To, że były one fikcją literacką, miało chronić
przed tym samym. Jednak prawda nie może być
jednocześnie fikcją. Bestsellery Morris i problem
prawdy w fikcji historycznej.
 
CZYTAJ WIĘCEJ
 
 
 
 



17 MILIONÓW
DOKUMENTÓW ONLINE

Arolsen Archives to największe na świecie
archiwum poświęcone prześladowaniom osób
prywatnych przez reżimy narodowo-
socjalistyczne. Nie takie było jednak jego
oryginalne założenie. Instytucja ta, do
niedawna znana pod nazwą Międzynarodowa
Służba Poszukiwań (ITS), została założona przez
aliantów podczas wojny. Powierzono jej
zadanie poszukiwania osób zaginionych.
Archiwum, które w swojej dzisiejszej formie
obejmuje ponad 30 milionów oryginalnych
dokumentów oraz kopii, jest tak naprawdę
efektem ubocznym działalności instytucji.
 
Jak wskazuje nazwa Arolsen Archives,
archiwum zlokalizowane jest na niemieckiej
prowincji w mieście Bad Arolsen w regionie
Nordhessen. Lokalizacja ta została wybrana z
racji centralnego położenia pomiędzy czterema
strefami okupacji Niemiec, a także z uwagi na
fakt, iż miasto, tak jak inne położone w pobliżu,
nie zostało zniszczone wskutek bombardowań
aliantów.
 
Przez długie lata działalności instytucji zarząd
nad nią sprawowało wiele organizacji, w tym
dowództwo sił alianckich SHAEF,
Międzynarodowa Organizacja Uchodźców (IRO)
oraz Międzynarodowy Komitet Czerwonego
Krzyża. Obecnie na jej czele stoi
Międzynarodowa Komisja, w której skład
wchodzą przedstawiciele wielu krajów, które
zaznały cierpienia z rąk nazistów, bądź których
liczni obywatele padli ich ofiarą. Przez długi
czas w historii instytucji badacze oraz osoby
prywatne nie miały dostępu do jej osiągnięć,
głównie z uwagi na bardzo surową

interpretację kluczowej roli instytucji, jaką
przyjmowało dwóch dyrektorów
Międzynarodowego Komitetu Czerwonego
Krzyża. Okres ten dobiegł końca w 2012 roku,
kiedy to Komitet zrzekł się swej dyrektorskiej
funkcji w ITS. W 2011 roku podpisano
porozumienia berlińskie, a instytucja przeszła
pod nadzór nowej Międzynarodowej Komisji
optującej za otwartością. Momentem
kulminacyjnym procesu była zmiana nazwy
instytucji na „Arolsen Archives” oraz publiczne
udostępnianie coraz większej ilości
dokumentów w Internecie.
 
Od momentu stworzenia nowej platformy
internetowej Arolsen Archives skorzystało z
niej ponad 400 000 użytkowników z
kilkudziesięciu krajów. Wyszukują oni nazwiska
i konkretne tematy, a ponadto co roku do Działu
Poszukiwań Arolsen Archives dociera niemal 25
000 próśb o udzielenie informacji.
 
Dokumenty z Auschwitz w Arolsen Archives
 
W zbiorach Arolsen Archives dostępnych jest
wiele dokumentów dotyczących więźniów
obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz.
Znajdują się one w rozlicznych działach
archiwum i są to między innymi oryginalne listy
deportowanych z Trzeciej Rzeszy do Auschwitz,
pojedyncze dokumenty dotyczące konkretnych
więźniów przenoszonych z Auschwitz do innych
obozów koncentracyjnych, a także niezliczone
prośby o poszukiwanie zgłaszane przez bliskich
ofiar oraz ocalałych z obozu.
 
 

Archiwum internetowe Arolsen Archives to bogate źródło danych zarówno dla rodzin, jak i
dla społeczności akademickiej. Wizja pełnej dostępności zbiorów online nadal jednak

napotyka liczne wyzwania. 

 
Giora Zwilling, zastępca kierownika Archiwów, Arolsen Archives 
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Z uwagi na bieg historii większość
dokumentów przechwyconych podczas
wyzwolenia obozu nie jest dostępna w Arolsen
Archives, lecz w Archiwum Państwowego
Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz w innych
archiwach w Polsce oraz Rosji. Kopie tych
dokumentów zostały jednak z biegiem lat
przekazane do Arolsen Archives oraz były
wykorzystywane w celach związanych w
poszukiwaniami oraz dokumentacją.
 
Doskonała współpraca pomiędzy Arolsen
Archives oraz Archiwum Państwowego
Muzeum Auschwitz-Birkenau wciąż się rozwija.
Niedawno instytucje te zawarły nową umowę o
współpracy, w ramach której wymieniają się
dokumentami oraz informacjami, co umożliwia
Arolsen Archives zastępowanie wielu starych i
niewyraźnych kopii dokumentów z Archiwum
Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau
nowymi opisanymi skanami, które zostaną
udostępnione w ramach zbioru 1.1.2.6.
„Dokumenty z Archiwum Państwowego
Muzeum Auschwitz-Birkenau”.
 
 

Co będzie dostępne w archiwum?
 
Zbiory Arolsen Archives są ogromne i składa się
na nie ponad 95 000 000 stron. Na początku
swojej działalności Arolsen Archives jako
instytucja zdała sobie sprawę z tego, iż
powierzone jej zadanie może być wypełniane
jedynie dzięki zdobywaniu odpowiednich
dokumentów, a proces ten kontynuuje
nieprzerwanie przez większość okresu swojej
działalności.
 
Zbiory podzielone zostały na pięć głównych
grup tematycznych:
 
- Obozy, Deportacje i Więzienia – w skład grupy
wchodzi 13 milionów dokumentów
pochodzących z obozów koncentracyjnych,
żydowskich organizacji wojennych i innych.
Pośród najważniejszych zbiorów oryginalnych
dokumentów znajdują się te z Dachau i
Buchenwald, które w niemal nienaruszonym
stanie zostały przechwycone przez
Amerykanów, a także oryginalne listy
deportowanych wysyłane z Berlina na Wschód.



- Rejestracja cudzoziemców oraz
prześladowani przez niemieckie instytucje
publiczne, socjalne oraz firmy – 7,5 miliona
dokumentów wchodzących w skład tej grupy
można podzielić na jeszcze dwa podzbiory:
listy obcokrajowców oraz Żydów
zamieszkujących w Niemczech bądź
pochowanych tam w trakcie wojny tworzone
na żądanie władz okupacyjnych, a także
miliony dokumentów odnoszących się do
pracy przymusowej w niemieckich
stowarzyszeniach i firmach
 
- Osoby przesiedlone – do grupy tej zalicza się
wiele listów oraz kart indeksujących, a także
prośby o pomoc w poszukiwaniach, listy
imigrantów, jak również dokumentacja
medyczna osób przesiedlonych w latach
czterdziestych i pięćdziesiątych.
 
- Własne akta spraw oraz akta z poszukiwań
dzieci prowadzonych przez Arolsen Archives –
w skład tej grupy nie wchodzą „dokumenty

wojenne”, ale wiele próśb o uzyskanie
informacji odnośnie pojedynczych osób i
rodzin, które często zawierają cenne
informacje oraz bezpośrednie świadectwa
dotyczące losu osób, których Niemcy nigdy nie
zarejestrowali.
 
- Centralny Indeks Nazwisk (CNI) – analogowy
indeks nazwisk zawierający ponad 50 000 000
kart odwołujących się do 17 000 000 osób.
 
Oprócz wymienionych powyżej głównych grup
zbiorów w skład Arolsen Archives wchodzi o
wiele więcej dokumentów pozyskanych bądź
odziedziczonych przez lata – począwszy od
postępowań niemieckich sądów wojennych,
radzieckich „dokumentów filtrujących”
repatriantów z krajów Bloku Wschodniego,
którzy znaleźli się na celowniku NKWD
poprzez wnioski o reparacje z Rumunii aż po
wiele innych zbiorów. 



Od momentu upublicznienia swoich zbiorów
w 2007 roku Arolsen Archives postępują
zgodnie z zasadą otwartości i transparencji.
Pod kierownictwem Rebeki Boehling i
Floriane Azoulay instytucja podjęła kroki
zmierzające ku powszechnej publikacji
całości swoich zbiorów online oraz zebrała
metadane dzięki świadomości, iż dokumenty
przechowywane w Arolsen Archives to skarb
dla badaczy, jak również główne źródło
informacji o historii osobistej i rodzinnej dla
wielu osób reprezentujących różne
narodowości i wyznania na całym świecie.
 
Podczas gdy w przeszłości działalność
Arolsen Archives opierała się na oczekiwaniu
na prośbę o udzielenie informacji, obecną
funkcją organizacji jest dostarczanie tych
informacji nawet do tych adresatów, którzy
nie są świadomi istnienia instytucji. Jej
nadrzędnym celem jest upublicznienie tak
dużej ilości informacji, jak to tylko możliwe z
prawnego oraz etycznego punktu widzenia,
ograniczając w ten sposób potrzebę mediacji
pomiędzy Arolsen Archives a opinią
publiczną.
 
Choć Arolsen Archives opublikowały do tej
pory 14 milionów dokumentów
wchodzących w skład swoich zbiorów, na
drodze ku pełnej dostępności dokumentów
online wciąż stoi wiele wyzwań, a
mianowicie:
 
- Indeksowanie cyfrowe: Tylko stosunkowo
niewielka część naszych zbiorów podlega
indeksowaniu cyfrowemu. Podczas gdy takie
dokumenty osobiste, jak CM/1 reprezentują
satysfakcjonujący poziom w tym zakresie,
problemów przysparza materiał w formie
list. CNI to indeks analogowy
charakteryzujący się wysokim stopniem
skomplikowania i niedostępny dla zwykłych
użytkowników. Arolsen Archives podejmują
starania mające na celu indeksowanie coraz
większej liczby nazwisk z wykorzystaniem
OCR, jak również poszukują możliwości
współpracy zewnętrznej z firmami oraz
takimi instytucjami, jak Ancestry, Niemiecki
Instytut Historyczny w Moskwie, a także
Archiwa JDC.
 
- Etyka: Bardzo wiele spośród dokumentów
zgromadzonych w Arolsen Archives to

wyjątkowo wrażliwe informacje, takie jak
szczegółowa historia medyczna, szczegółowe
dokumenty z akcji poszukiwań dzieci, akty
urodzenia, a także szczegóły procesów
karnych. Przed Arolsen Archives staje
zadanie zidentyfikowania, które z
dokumentów nie podlegają publikacji, a
także zachowanie elastycznego podejścia
oraz sprawne blokowanie dostępu do
poszczególnych informacji na wniosek osób
bliskich, jednocześnie zachowując dostęp do
metadanych.
 
- Postępowanie z materiałem archiwalnym:
Arolsen Archives, podobnie jak Instytut Yad
Vashem oraz USHHM, to instytucja zbierająca
materiał archiwalny, która oprócz
oryginalnych dokumentów przechowuje
miliony kopii pochodzących z licznych
archiwów. Jej zadaniem jest
zidentyfikowanie konkretnych przypadków,
wyjaśnienie kwestii prawa do
wykorzystywania dokumentów oraz dążenie
do renegocjacji restrykcyjnych umów tak, by
móc upublicznić tyle informacji, ile tylko się
da.
 
Archiwa Arolsen Archives Online
 
Nowe archiwa online zostały udostępnione w
maju 2019 roku. W ten sposób ogromnie
wzrosła ilość dokumentów oraz metadanych
dostępnych online. Miało to miejsce dzięki
współpracy z jednym z najważniejszych
partnerów instytucji, mianowicie z
Instytutem Yad Vashem. Prężnie działający
dział IT Instytutu dostosował platformę
internetową baz danych Instytutu tak, by
spełniała ona wymogi Arolsen Archives.
 
Archiwum internetowe udostępnia obecnie
około 17 milionów dokumentów i zawiera
ponad 13 milionów nazwisk, w szczególności
więźniów obozów koncentracyjnych oraz
osób przesiedlonych. Ponadto zawiera
również kompletne archiwalne opisy naszych
zbiorów. Archiwum online opiera się na
modułach, dzięki czemu podlega łatwemu
rozbudowywaniu. 





Wyszukiwanie w ramach platformy online odbywa się w sposób intuicyjny – każde
wyszukiwanie dostarcza wyników w dwóch kategoriach:
 
- Nazwiska: to najważniejsza lokalizacja, w której mamy możliwość uzyskania informacji o
osobach prywatnych – możliwe jest wyszukiwanie w oparciu o nazwisko bądź imię, jak
również numer więźnia bądź miejsce urodzenia. Mamy nadzieję, że w przyszłości dostępnych
będzie więcej opcji wyszukiwania. Należy pamiętać, że wyszukiwanie w oparciu o nazwisko
odwołuje się wyłącznie do zaindeksowanych zbiorów i nie jest kompletne. Większa część
archiwów nie została jeszcze zindeksowana.
 

- Tematy: Wyszukiwanie w oparciu o „temat” to wyszukiwanie po opisach archiwów, które
umożliwia użytkownikom znajdowanie miejsc, pojęć oraz nazwisk. Można je wykorzystać do
uzyskania informacji o bardziej ogólnych zagadnieniach – jest to najlepszy sposób, by uzyskać
dostęp do tych części archiwum, które nie zostały jeszcze zindeksowane oraz by przeszukiwać
bogate zbiory archiwalne pod kątem tematów przewodnich, a nie nazwisk. Dodaliśmy indeks
tematu oraz niektóre opcje filtrów w celu usprawnienia procesu wyszukiwania, a w przyszłości
narzędzia te zostaną dopracowane i wzbogacone o odniesienia geograficzne.
 



- Widok drzewa: Tryb ten umożliwia użytkownikowi przeszukiwanie naszych zbiorów tak, jak
„klasyczne” archiwum, ze zrozumieniem złożonej struktury naszych archiwów opartych na
danym temacie wyszukiwania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-przewodnik:
 
Wiele spośród dokumentów przechowywanych w Arolsen ma charakter administracyjny i nie są
one zrozumiałe w izolacji od kontekstu. By umożliwić krewnym oraz użytkownikom zrozumienie
znaczenia dokumentów wykorzystywanych w ramach systemu obozowego stworzono
interaktywny e-przewodnik po głównych typach dokumentów. Pierwsza część e-przewodnika
dostarczała informacji na temat dokumentów pochodzących z obozów koncentracyjnych. Druga
część, teraz dostępna online, koncentruje się na osobach, którym alianci udzielali wsparcia jako
ocalonym z prześladowań nazistowskich w okresie po 1945 roku. Trzecia i ostatnia część e-
przewodnika poświęcona będzie dokumentom odwołującym się do osób wykonujących prace
przymusowe z Europy Wschodniej i Zachodniej. Projekt ten zaplanowany jest na koniec 2020
roku. Bezpośredni link do dokumentów opisywanych w e-przewodniku: https://eguide.its-
arolsen.org/en/



ESTO HA PASADO
TO SIĘ WYDARZYŁO 

 

Ceija Stojka (1933-2013) 

 
Paula Aisemberg 

 

Po Paryżu i La maison rouge (2018) oraz Nijmegen w Holandii i Het Valkhof (2019),
Museo Reina Sofia po raz pierwszy w Hiszpanii przedstawia wystawę retrospektywną
obrazów austriackiej Romki. Ceija Stojka została w wieku dziewięciu lat deportowana
wraz ze swoją matką, braćmi i siostrami do obozu. Podczas drugiej wojny światowej
przeżyła trzy obozy koncentracyjne (Auschwitz-Birkenau, Ravensbrück i Bergen-
Belsen). Ale dopiero czterdzieści lat później, w wieku pięćdziesięciu czterech lat,
rozpoczęła ogromną pracę, której przyświecał cel upamiętnienia, najpierw za
pośrednictwem słowa pisanego, a wkrótce potem poprzez rysunki i obrazy. 

Wystawa w Muzeum Reina Sofia od 22 listopada 2019 do 20 marca 2020 r. 
Kuratorzy: Paula Aisemberg, Noëlig Le Roux i Xavier Marchand 

 

Mówimy Rom, a nie Cygan.
W liczbie mnogiej też.
Nie Romowie.
Rom, z akcentem na „m”.
Niemalże jak z podwójnym „m”.
Ale nie martw się, możesz mówić „Cyganka”
Jestem Cyganką.
A nawet zatwardziałą Cyganką!*

 
*Ceija Stojka, w Auschwitz ist mein Mantel.
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ŚWIADECTWO, ŚWIADECTWA
 
Ceija Stojka zmarła w 2013 roku, a na jej
spuściznę składa się ponad tysiąc rysunków i
obrazów, z których ponad sto trzydzieści
przedstawiono na wystawie. Użyte techniki to
tusz, gwasz i akryl na papierze i płótnie. Dzieła
stworzone w latach 1988-2012 zostały
pogrupowane w oparciu o wydarzenia z życia
artystki, choć pierwotnie nie powstawały w
porządku chronologicznym. Niektóre sceny
odgrywane są wiele razy w różnych galeriach
w ramach muzeum; użyte motywy powtarzają
się i są poddawane reinterpretacjom. Mnogość
przedstawionych prac umożliwia nam
uchwycenie zakrętów i zwrotów akcji w
ramach procesów pamięciowych,
uwzględniając konstrukcje, dekonstrukcje i
rekonstrukcje. Prace artystki ukazują liczne
punkty widzenia; wspomnienia dziewięciolatki
przeplatają się z nagle wyłaniającymi obrazami
oraz ich analizą przeprowadzaną przez
kreatywny umysł dorosłej kobiety. Nie
wszystkie prace są odzwierciedleniem
osobistych doświadczeń artystki; niektóre
ukazują miejsca bądź zdarzenia, o których
Ceija Stojka dowiedziała się po czasie. Dwie
prace: Dachau, Obóz Koncentracyjny (Dachau,
camp de concentration) oraz Z.B. [Zyklon B]
Komora Gazowa, 02.08.1944  w Auschwitz.
Ostateczna Likwidacja (Z. B. [Zyklon B]) to tego
rodzaju przykłady. Obydwa są zaskakująco
abstrakcyjne. Pierwsze dzieło nawiązuje do
aresztowania ojca autorki Wackara w 1841
roku oraz jego deportacji do Dachau, a
następnie do Neuengamme, Sachsenhausen i z
powrotem do Dachau, zanim poniósł on śmierć
w austriackim Cenerum Eutanazji Zamek
Hartheim T4 w 1942 roku.
 
KLUCZOWE SPOTKANIA
 
W 1986 roku Ceija spotkała się z austriacką
dokumentalistką Karin Berger. W tamtym
czasie Berger pracowała nad pozyskiwaniem
świadectw osób reprezentujących społeczność
romską dla celów badania nad zagadnieniem
kobiet w obozach koncentracyjnych – nie było
to łatwe biorąc pod uwagę tematy tabu, jakie
istniały w samych społecznościach. Badaczka
miała przeprowadzić wywiad z pewną Kathi,
jednak spotkała się z jej siostrą o imieniu Ceija,
której starszy brat Karl (1931-2003) zaczął
pisać i malować idąc w ślady siostry, a

następnie brat Mongo (1929-2014) także
rozpoczął działalność pisarską i muzyczną. Nie
znamy dokładnych dat, kiedy Ceija zaczęła
pisać, a następnie rysować i malować, ale
wiemy za to, że Karin Berger odegrała kluczową
role w motywowaniu artystki i upublicznianiu
jej prac.
Ceija Stojka była kompletny samoukiem. Karin
Berger nie tylko pomogła jej w przepisywaniu
niektórych rękopisów, ale także stworzyła dwa
filmy dokumentalne na temat artystki (Portret
Romni w 1999 oraz, w 2005, The Green Green
Grass Beneath; na koniec pokazu prezentowany
jest 30-mintowy fragment).
Za swoją działalność pisarską Ceija zdobyła
pewne uznanie, najpierw w Austrii na początku
lat 90-tych, gdy panowała napięta atmosfera
polityczna, w której należało przyjąć pierwszy
kobiecy głos przełamujący milczenie, jakim
spowite było Samudaripen, ludobójstwo
Romów, w trakcie którego zginęło 90%
romskiej populacji kraju. Tradycja romska
opierała się niemal wyłącznie na przekazie
ustnym, stąd w tamtych czasach dostępnych
było tak niewiele tekstów. Pewna ich ilość
zaczęła jednak wypływać w latach 50-tych, z
takimi autorkami jak poetka Papusza
(1908-1987), a w latach 80-tych pisarka
Philomena Franz (ur. 1922).
Ceija Stojka stała się głosem, który sprawił, że
tematyka masowych przesiedleń w XX wieku, a
także problem powszechnych w Austrii działań
rasistowskich względem Romów przeniknęły
nie tylko do mediów, ale także do szkół i
klubów. Dzieła artystki są wciąż mało
popularne w Europie.
 
„ŻYCIE W DRODZE...”
 
Pierwsza galeria wchodząca w skład wystawy
przedstawia życie „po”. Życie dziewczynki
urodzonej 23 maja 1933 roku w Kraubath w
Styrii, pochodzącej z rodu Lovara od lat
słynącego z handlu końmi i wywodzącego się z
Węgier, ale od wieków zamieszkującego
Austrię. Wielu Romów przeszło już na osiadły
tryb życia; rodzinę Stojka zmusiło do tego
prawo nazistowskie wprowadzone po aneksji
Austrii (Anschluss) (1938-1939). W ten sposób
wóz ciągnięty przez konie stał się drewnianą
chatą. Można ją zobaczyć na wszystkich
zdjęciach w tym dziale, a niektóre z nich
zabierają nas wprost do przytulnego wnętrza.
Możemy tu zobaczyć idylliczne życie w





zabierają nas wprost do przytulnego wnętrza.
Możemy tu zobaczyć idylliczne życie w
harmonii z naturą – Życie na Wsi – oraz
kompletny wycinek kultury romskiej. Ceija
wyraża radość z podróżniczego życia na łonie
swojego rodu poprzez pewne obrazy. Na
rysunkach i płótnach pojawiają się ponadto
znaki i słowa przywołujące życie w obozach
koncentracyjnych – mówienie tego, co musi
być powiedziane, wskazywanie palcem,
nazywanie nienazwanego, a także wyrazy
przemocy (krzyki esesmanów, nazwy miejsc
itp.).
Szybka, lekka linia tworzy styl, który można by
nazwać naiwnym; czasem artystka zagęszcza
farbę piaskiem, podkreślając ekspresyjność
poprzez materiał. Kompozycje powtarzają się
w różnych obrazach, nadając pracom artystki
charakterystycznej dynamiki. Na horyzoncie
pojawia się już jednak zagrożenie: Podróżując
przez Pole Słoneczników Latem kreuje
poczucie dystansu, a wręcz tworzy kryjówkę.
Otaczające pracę różowe, pomarańczowe i
fioletowe niebo to metaforyczny świt
zapowiadający lodowato śnieżną zimę, która
trwać będzie przez długie lata.
 
KRYJÓWKA, STRACH, DEPORTACJA
 
Po aresztowaniu ojca Wackara matka Sidonie
wraz z dziećmi ukrywała się przez długie
miesiące, czasem zatrzymując się u przyjaciół,
lub przyjaciół przyjaciół, czasem chowając w
parku w wiedeńskiej Szesnastej Dzielnicy, nie
tak daleko od ich małego domku, teraz

otoczonego drutem kolczastym. Serię
rysunków tuszem sama artystka określiła jako
swoje „ciemne prace” (w przeciwieństwie do
prac „jasnych”). Kontrast czerni i bieli oraz
mocniejsze pociągnięcia tworzą wyraźniejszy
styl graficzny. „Gdzie jest twój ojciec?” ktoś
pyta: „Zabrali go”. Wspomnienia małej
dziewczynki mieszają się z koszmarami
artystki, tak samo jak rozkazy wykrzykiwane
przez nazistów przeplatane są fragmentami
zdań wypowiadanych przez przyjaciół i
członków rodziny oraz własnymi myślami
autorki: Cicho! Mamo, gdzie jesteś? Oraz
Pociągi są już pełne, ale oni muszą jeszcze
wsiąść. Dalej. Ruszać się, ruszać się! Ruszać się,
wszyscy do Auschwitz! Nie mogę zapomnieć.
Wyjątkowy obraz; w plątaninie linii tworzących
drzewa Kongresspark i przykrywających niemal
całe płótno wyłaniają się spomiędzy cieni
przestraszone twarze (Bez tytułu, 15.03.2003).
Na pionowym obrazie widzimy, jak na
rewersach niektórych prac Ceija rysowała
kredą i niedbale rozmieszczała polifoniczne
frazy – często w formie fonetycznych
transkrypcji spisanych przez kobietę, której
nigdy nie udało się regularnie uczęszczać do
szkoły, choć bardzo tego żałowała, a rodzice
podejmowali w tym kierunku różne wysiłki. 3
marca 1943 roku Ceija wraz z matką, braćmi i
siostrami zostali uwięzieni w wiedeńskim
Rossauer Lände. 



 Prace te nie ukazują jednak tego konkretnego 
aresztowania, ale historię wszystkich
zatrzymań, jakich doświadczyli Romowie, co
Ceija ukazuje na przykład w pracach
Odnalezieni czy „Gdzie są nasi Romowie?”
Laaerberg, 1938.
Niezwykła siła witalna artystki: jej cięty humor,
szczególnie w karykaturze Adolfa Hitlera (Już
po tobie. Heil – Nadchodzimy) oraz niektóre
wyrazy nadziei, która trwa i będzie trwać
niezależnie od okoliczności, tak jak dumne
zielone drzewa po prawej stronie w pracy
Wiedeń-Auschwitz. Towarzyszy ona
milczącemu konwojowi (czy należy dopatrywać
się podobieństwa do wozów z poprzednich
obrazów?) zmierzającemu ku dziecięcemu, lecz
apokaliptycznemu pejzażowi, na którym
swastyki i maszyny łączą się w jeden
nieprzejednany mechanizm.
 
 

W OBOZACH
 
Członkowie rodziny Stojka zostali deportowani
do Auschwitz, gdzie 31 marca 1943 przeszli
proces rejestracji i zostali osadzeni w sekcji
BIIe, znanej jako „cygański obóz rodzinny”.
Oczami zaledwie dziewięcioletniej dziewczynki
oglądamy ukazane na pierwszym planie
esesmańskie buty monstrualnych rozmiarów.
Ceija komponuje swoje obrazy tak, by
pokazywać jedynie wycinki tortur, przez jakie
przeszła, nie dając im prawa do istnienia jako
całość. W wielu pracach artystka przyjmuje
niespotykaną perspektywę: postaci
przedstawiane są z poziomu ziemi, jak gdyby
oglądane przez osobę zmarłą, albo wręcz z lotu
ptaka, oczami dusz unoszących się nad
obozami, bądź właśnie wolnych jak ptaki.  



Wiele scen oglądanych jest z drugiej strony
drutu kolczastego zajmującego całą
powierzchnię płótna, niczym z punktu
widzenia wyimaginowanego uciekiniera lub
bezradnego świadka. Dalej naszym oczom
ukazują się kolejne przykłady potężnej siły
sugestii artystki: Birkenau KZ, 1944
opowiada o dziecku stojącym na palcach,
które przez okna, celowo umieszczone zbyt
wysoko, widzi jedynie kominy. Z 6399,
zadziwiająca, wyraźnie nowoczesna
kompozycja przedstawiająca obozowy numer
autorki – tatuaż, na który została skazana, tak
jak wszyscy inni deportowani od początku
1943 roku, po dotarciu do Auschwitz i
którego nie ukrywa nigdy, na żadnym
zdjęciu. Litera Z pochodzi od słowa Zigeuner.
 
Galeria Ravensbruck sprawia, że
oglądającego przeszywa dreszcz do szpiku
kości: obrazy są zalane bielą, linie
przypominają smaganie biczem. Ta sala
poświęcona została żeńskiemu obozowi w
Ravensbrück, gdzie Ceija, jej matka Sidi oraz
siostra Kathi zostały deportowane niedługo
przed okrutną likwidacją “obozu
cygańskiego” w Auschwitz (2 sierpnia). Miało
to miejsce najprawdopodobniej w maju bądź
czerwcu 1944 – Mitzi dotarła niedługo przed
nimi, w kwietniu. W Ravensbrück ktoś ciągle
cię obserwuje. Przyjętą perspektywą może
być widok z wieży strażniczej. Wielkie
przekrwione oko spogląda na Ravensbrück
1944. To więcej niż tylko „oko zła”: to
smutne słońce, oko umarłych
przyglądających się żywym, wiecznie otwarte
oko, które jest nieprzerwanym świadkiem
tego, co nie może popaść w zapomnienie i
zapisuje te zdarzenia na swojej siatkówce. W
Ravensbrück, tak jak i w innych pracach
artystki, kompozycja zdominowana jest przez
pasy i prostokąty: w ten sposób na pracach
widoczny jest aspekt militarny, coś nie do
wyzbycia się, co pojawia się nawet w
pejzażach. Dominują nad nimi złowrogie
postaci, takie jak Oberaufseherin Dorothea
Binz, która wydaje się stać pośrodku drogi w
pracy Bez tytułu, 28.01.2001. Mała Ceija
zafascynowana była tym ucieleśnieniem
okrucieństwa i perwersji, jaki reprezentowała
Binz, kobieta o nienagannym wyglądzie i
starannie ułożonych blond lokach. W
odróżnieniu od tych postaci, ciała

deportowanych to pozbawione formy ślady
pędzla rozpoczynające swoją podróż ku
upiornej przyszłości. W deportowanych tlą
się jednak pozostałości życia, wyrażone w ich
kolorowych ubraniach, jak na przykład w
zapierającym dech w piersiach korowodzie
postaci z pracy Kobiety z  Ravensbrück, 1944,
zawieszonym gdzieś pomiędzy wiernym
przedstawieniem rzeczywistości a abstrakcją.
W styczniu 1945 Sidonie i Ceija zostały
przetransportowane ciężarówką, a następnie
pieszo do obozu koncentracyjnego Bergen-
Belsen; Kathi została deportowana do obozu
pracy przymusowej Rechlin-Retzow, a Mitzi
do Büchenwaldu. Ceija przeżyła, podczas gdy
zginęli ci, których uważała za swoich
przyjaciół i sojuszników. Ogrzewała się
ukrywając pod stertami ciał, przeżyła zjadając
skórę z pasków, ścinki materiałów,
sznurowadła – deportowani dostali jedzenie
dopiero po długim czasie. W pracy Bez tytułu,
Umieram z głodu w oglądających wpatruje się
człowiek zatapiający się w śniegu, woła do
nas, a my po raz kolejny znajdujemy się po
drugiej stronie drutu kolczastego. Ceija
opowiadała o tym, jak znalazła małą gałązkę i
z apetytem wyssała z niej soki. Twierdziła, że
to ocaliło jej życie, więc zaczęła podpisywać
wszystkie swoje prace symbolem gałązki.
Podobnie do samego procesu tworzenia,
który artystka dzieli na „jasne” i „ciemne”
prace, ewoluuje nadzieja. W pracy Bez tytułu,
21.11.2009 przekazuje, iż „za drutem
kolczastym był ogromny strach”. Wyobraźnię
artystki nawiedzają dwa zwierzęta. To kruki,
obecne od samego początku do samego
końca wystawy, oraz psy – zajadli towarzysze
oprawców. W sekcji tej znajdują się inne
niezwykle trudne w odbiorze obrazy, takie jak
Bergen-Belsen, 1945, obóz wyzwolony przez
oddziały brytyjskie 15 kwietnia, a następnie
podpalony, by zapobiec dalszemu
rozprzestrzenianiu się epidemii szerzących
się wśród więźniów, którym udało się
przetrwać aż do tego momentu. Nawet tu,
pośród rozgrywających się prawdziwie
apokaliptycznych scen, stoi drzewo, okazałe i
pełne życia. 





POWRÓT DO ŻYCIA, Z MARY
 
Po wyzwoleniu obozów artystka wraz z matką
wróciły z Bergen-Belsen do Wiednia, co zajęło
im niemal cztery miesiące. Obrazy
przedstawione w ostatniej sekcji przedstawiają
ich wyczerpanie oraz walkę, co znajduje wyraz
w niektórych pejzażach. Układ oraz ruch drzew
odzwierciedlają w swojej formie prezentowaną
wcześniej pracę Wiedeń-Auschwitz. Różowe,
pomarańczowe i fioletowe niebo przypomina
pejzaże z pierwszej galerii, podkreślając, do
jakiego stopnia przeszłość, teraźniejszość i
przyszłość przenikają oraz mieszają się ze
sobą; dla artystki czas ma charakter cykliczny –
szczęśliwy okres, gdy życie zaczyna się od
nowa, następnie niewypowiedziany czas
przesiąknięty strachem o to, że okrucieństwa
mogą się powtórzyć. Sztuka tworzona przez
Ceiję nigdy nie jest jednoznaczna, a składają
się na nią próby nadania znaczenia szaleństwu.
Po powrocie do Wiednia Ceija wraz z matką

potrzebowały kilku miesięcy, by odnaleźć
pozostałych członków rodziny, którzy przeżyli,
a pracę i miejsce zamieszkania znalazły dopiero
po kilku latach. Ceija trudniła się handlem
obnośnym tkaninami, a w 1959 roku otrzymała
licencję na sprzedaż dywanów na targu, czym
trudniła się do 1984 roku. Jej trójka dzieci to
Hojda (ur. 1949), Silvia (ur. 1951) i Jano
(1955-1979). Życie zaczęło się na nowo, a
matka ziemia – wraz z owocami i warzywami –
stała się głównym tematem prac artystki, po
latach głodu doskwierającego w obozach.
„Słoneczniki to kwiaty Romów”, napisała Ceija,
i oto są, po raz kolejny obecne w większości
prac (na przykład Podróżując przez Pole
Słoneczników Latem). Byliny te zwracają się ku
słońcu, a tym samym w kierunku nadziei,
najważniejszej chrześcijańskiej cnoty dla
kobiety, która zawdzięcza przeżycie swojej
wierze oraz Dziewicy Maryi. 



Wiele kompozycji zawiera figurki Najświętszej
Dziewicy, z ołtarzem lub bez niego, i
moglibyśmy przysiąc, że już je kiedyś
widzieliśmy. Ceija jest ciągle na rozdrożu.
Zapełniając niezliczone strony szkicowników,
które chowała w szafkach w swoim mieszkaniu
na przedmieściach Wiednia, wytrwale nadając
kształtu swojej egzystencji przy pomocy
pędzla, a nierzadko także palca, głównym
zadaniem dla artystki było po prostu wyrażenie
siebie.
Zaledwie cztery spośród tekstów autorstwa
Ceiji zostały opublikowane, najpierw w Austrii, i
znalazły się wśród nich Żyjemy w
odosobnieniu: Wspomnienia  Romni w 1988
roku, Podróżnicy Tego Świata w 1992, Meine
Wahl zu schreiben - ich kann es nicht  w 2003,
Träume ich, dass ich lebe? Befreit aus Bergen-
Belsen w 2005 i Auschwitz ist mein Mantel w
2008 (w katalogu pod tym samym tytułem).
Jednak wiele innych tekstów mogło by zostać
opublikowanych. Są wśród nich na przykład
liczne teksty zapisane zarówno w zeszytach, jak

i na awersach i rewersach obrazów artystki.
 
Na końcu wystawy oglądających otacza stado
kruków (Ciała/Zwłoki); Ceija kochała te
złowieszcze ptaki, ponieważ upatrywała w nich
ucieleśnienia „swojej” śmierci, wszechobecnej
w obozach. W kulturze romskiej ptaki uważa się
za pośredników między żywymi i umarłymi, a w
obozach stanowiły one jedyną oznakę
pozostałości jakiegokolwiek życia. Kruki
stanowią kluczowy element wspomnień
zapisanych w pamięci artystki w postaci
obrazów, których odtworzenia się podjęła – są
złożone i czasem niosą podwójne znaczenie,
takie jak to szelmowskie dwukolorowe oko,
które próbuje oglądać się wstecz i nawołuje,
byśmy my oczu nie zamykali.
 
Tekst powstał na podstawie przewodnika
autorstwa Marie Cantos w La maison rouge w
Paryżu (2018) przy pomocy Lorely French, 
profesor Pacific University w stanie Oregon oraz
Karin Berger z Wiednia.



OTWARCIE PARKU PAMIĘCI 
WIELKIEJ SYNAGOGI W

OŚWIĘCIMIU

Maciek Zabierowski, Centrum Żydowskie

 
Zanim Oświęcim stał się Auschwitz, przez 400 lat stanowił dom dla społeczności
żydowskiej. Miasto oddało hołd swoim żydowskim mieszkańcom, upamiętniając

Wielką Synagogę zniszczoną przez Niemców w listopadzie 1939 roku.
 
 
 



Przed wybuchem II Wojny Światowej Żydzi
stanowili 60 procent ludności Oświęcimia.
Miasto, nazywane przez miejscowych Żydów
"Oszpicinem", posiadało ponad 20 synagog i
domów modlitwy. Wśród nich była Wielka
Synagoga, powstała w 1588 r. na terenie
podarowanym przez mieszczanina Jana
Piotraszewskiego. Na przestrzeni wieków była
wielokrotnie niszczona przez wojny i pożary.
 
Przez dziesiątki lat Wielka Synagoga była
miejscem, wokół którego skupiało się życie
społeczności żydowskiej w Oświęcimiu -
powiedział Tomasz Kuncewicz, dyrektor

Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu, które
prowadzi miejscowe Muzeum Żydowskie i
utrzymuje jedyną zachowaną synagogę w
mieście.
 
W nocy z 29 na 30 listopada 1939 roku Wielka
Synagoga została doszczętnie spalona przez
Niemców. Jej ostatnie ślady zostały zniszczone
na rozkaz nazistów przez specjalnie w tym celu
utworzone komando składające się z więźniów
Auschwitz, głównie Polaków, którzy w ramach
pracy przymusowej zostali skierowani do
całkowitej rozbiórki budynku latem 1941 roku.

Zdjęcia w artykule: Andrzej Rudiak









28 listopada, dokładnie 80 lat po
zniszczeniu Synagogi, mieszkańcy
Oświęcimia oraz goście z całego
świata, w tym ocaleni z Zagłady wraz z
potomkami, zgromadzili się na
szczególnej uroczystości inauguracji
Parku Pamięci Wielkiej Synagogi. Ten
projekt społeczny powstał dzięki
zaangażowaniu wielu osób i instytucji,
w tym miasta Oświęcimia i jego
mieszkańców.
 
Na terenie parku będzie można spocząć
na ławkach ozdobionych
symbolicznymi perforacjami
przedstawiającymi znaki zodiaku -
odzwierciedleniem ornamentyki z
Wielkiej Synagogi. Historia świątyni
będzie przedstawiona za pomocą
instalacji z wykorzystaniem jej
historycznych zdjęć oraz
trójwymiarowego modelu budynku. W
parku umieszczono 40 kamiennych płyt
ułożonych w sposób swobodny, których
nieregularne rozmieszczenie
symbolizuje ruiny. Dodatkowo
zaznaczony też został obwód synagogi,
a nad obiektem wisi kopia żyrandola ze
świątyni - dodał Tomasz Kuncewicz.
 
W parku, którego projekt przygotowali
krakowscy architekci ze Studia
Projektowego NArchitekTURA oraz
Imaginga Studio, znajdzie się ponad 20
gatunków różnych krzewów i kwiatów.
Oprócz już rosnących,
kilkudziesięcioletnich drzew, pojawią
się w nim zupełnie nowe rośliny.
Wśród nich będą ciekawie
wkomponowane w całość różne
rodzaje bluszczu i paproci, ale też
turzycza, miskant, kostrzewa gautiera i
inne.
 
Naszym celem było upamiętnienie
Synagogi poprzez utworzenie miejsca,
które będzie miało ważne zarówno dla
mieszkańców jak i rosnącej liczby
turystów przybywających do
Oświęcimia w celu wizyty w Muzeum
Auschwitz - dodał Tomasz Kuncewicz.



HISTORIA ZYSLI TAJCH 
(SOPHIE KLISMAN)  

 

Lori Klisman Ellis
 

Rodzinę umieszczono w getcie Litzmannstadt,
gdzie matka i ojciec Zysli oraz brat Moszek
ponieśli na jej oczach powolną i bolesną
śmierć z głodu i chorób. Mojej mamie, Faidze i
Srulkowi w jakiś sposób udało się, pomimo
głodu i wycieńczenia, cały czas chodzić do
pracy. Po przetrwaniu długich czterech lat w
getcie zostało ono zlikwidowane. Zysla, Faiga i
Srulek zostali przetransportowani pociągami
towarowymi do Auschwitz. W trakcie selekcji
Zysla myślała, że to dr Mengele kierował
przybywających podniesionym do góry palcem
na prawo lub na lewo. Osoby zbyt stare,
ciężarne, zbyt młode lub chore wysyłano do
komór gazowych.
 
Świadectwo jest dostępne do obejrzenia pod
linkiem: https://drive.google.com/open?
id=0B37-tWdtBdr3aTEzVzdabDBCeTA53
 
Faiga stała przed Zyslą i została pokierowana
na prawo. Gdy Zysla zbliżyła się do dr.
Mengele, ten wykrzyknął po niemiecku „STOP”.
Dziewczynę zmroziło – myślała, że coś zrobiła
źle. Mengele zapytał, ile ma lat. Zysla była
wtedy zaledwie czternastolatką, ale
odpowiedziała, że ma 18 lat. Następnie
Mengele zapytał, w którym roku się urodziła.
Powiedziała, że w 1925, zamiast 1929, i
wskazano jej ten sam kierunek, co siostrze.
Dziewczyny przytuliły się i zaczęły płakać. Nie
wiedziały, co je czeka, ale najważniejsze, że
były razem. Zysla czuła, że cudem przetrwała
selekcję. Srulka wysłano w innym kierunku.
Spojrzał na siostry i wszyscy się rozpłakali. Już
nigdy więcej go nie zobaczyły. Siostry
przebywały w Auschwitz około 15 dni, a potem

zostały przetransportowane (co trwało 4 dni i
noce) do Bergen-Belsen. Tam, w październiku
1944, spędziły 4-5 tygodni. Przez ten czas
spały w zimnych i mokrych namiotach. Moja
mama zachorowała na zapalenie gardła, miała
gorączkę. Nie było leków, aspiryny czy nawet
wody. W tamtym momencie moja mama chciała
umrzeć. Siostra powiedziała jej: „Nie możesz
mnie zostawić samej. Z całej rodziny tylko ty mi
zostałaś”. Jedna z więźniarek, która była
pielęgniarką, poradziła mojej mamie, żeby
płukała gardło swoim własnym moczem, co
uratowało jej życie. Był to kolejny cud ocalenia.
Zysla i Faiga nie wiedziały, że Srulek także
został przetransportowany do Bergen-Belsen,
ponieważ mężczyźni i kobiety przebywali
oddzielnie. Według źródeł Srulek
prawdopodobnie zginął w Bergen-Belsen tuż
przed wyzwoleniem.
 
Następnie siostry odbyły trzynastogodzinną
podróż w wagonach bydlęcych do obozu
Salzwedel w Niemczech, gdzie spędziły 9
miesięcy. Pracowały na wieczornej zmianie w
fabryce amunicji. Dzienną racją żywnościową
był kawałek chleba i wodnista zupa. Pewnego
razu moja mama była bardzo chora. Nie była w
stanie wystać na apelu, a siostra próbowała ją
podtrzymywać. Pewna SS-manka wykazała się
ludzkim odruchem i kazała mamie wrócić do
baraku, gdzie ta natychmiast zasnęła. Po kilku
minutach okropny SS-man zaczął wyzywać
Zyslę i bić niemal na śmierć w trakcie
wymuszonego przemarszu do fabryki amunicji.
Gdy Zysla dotarła na miejsce była niemal
martwa. 

Zysla Tajch urodziła się 6 lipca 1929 w Piotrkowie Trybunalskim w Polsce. Jej rodzicami byli
Liba z domu Rozrazowska i Berek Tajch. Zysla miała dwóch braci, Moszka i Srulka, i siostrę

Faigę. Najstarsza siostra Esteria zmarła w wieku 9 lat, jeszcze przed narodzinami mojej mamy.
Rodzina przeniosła się do Łodzi, gdy Zysla miała 3 lata. Tam uczyła się przez kilka lat w

żydowskiej szkole, do czasu niemieckiej inwazji na Polskę i zamknięcia szkół. 
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Brat Moszek

Faiga umyła siostrę i zorientowała się, że tego
dnia nie widniała na liście pracowników
zmiany. Zaprowadziła ją więc do
pomieszczenia na zapleczu i schowała w
skrzyni, gdzie Zysla mogła spać. Na koniec
zmiany Faiga obudziła siostrę i poszły z
powrotem do baraków. Ten krótki sen pomógł
mojej mamie przeżyć. Zysla i Faiga zostały
wyzwolone 14 kwietnia 1945 przez 84.
Oddział Wyzwoleńczy Piechoty Dziewiątej
Armii USA. Do 1949 roku pozostawały w
obozach dla osób przesiedlonych na terenie
Niemiec. Wiedziały, że z powodu nastrojów
antysemickich nie mogą wrócić do swojego
domu w Łodzi. W tym czasie zaangażowały się
w poszukiwanie ocalonych członków rodziny
za pośrednictwem Czerwonego Krzyża, a w
trakcie poszukiwań zdały sobie sprawę, że
podczas Holocaustu zginęła cała rodzina. W
obozie dla przesiedlonych Faiga poślubiła
Romana Shlossa, z którym miała córkę Lorettę.
Ostatecznie wybrali się razem w
dwutygodniową podróż łodzią do Nowego
Jorku, a następnie do Detroit w stanie
Michigan.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po przybyciu do Ameryki Zysla, od tej pory
zwana Sophie, rozpoczęła naukę w szkole

wieczorowej, a w ciągu dnia chodziła do pracy.
W szkole poznała swojego męża Bernarda
Klismana, także Ocalonego z Holocaustu.
Zakochali się w sobie i wzięli ślub. W latach
1956-1959 urodziły się ich dzieci Mark i Lori.
Sophie pracowała jako sprzedawczyni w
prestiżowym sklepie z damską odzieżą. Była
kochającą żoną Bernarda oraz matką dwójki
dzieci, które pozakładały własne rodziny.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sophie i Bernard nigdy nie rozmawiali z nami
na temat Holocaustu, ponieważ nie chcieli,
żebyśmy odczuwali w stosunku do nich
współczucie w związku z tamtymi
wydarzeniami. Chowali przed nami swój ból,
ale ich przyjaciele, także Ocaleni z Holocaustu,
wkrótce stali się członkami rodziny.
 
Gdy nasze dzieci były w szkole otrzymały jako
pracę domową wykonanie projektu na temat
Holocaustu i to przy tej okazji mama podzieliła
się z nami pewnymi informacjami na ten temat.
Zaledwie 5 lat temu przeprowadzono z nią
wywiad w ramach działalności Centrum
Pamięci o Holocauście Holocaust Memorial
Center. Następnie fotografka Monnie Must
(wraz z Sabriną Must) wykonała mamie zdjęcia i
opublikowała je, wraz z fotografiami mojego
taty i wielu innych Ocalonych, w książce
zatytułowanej Living Witnesses Faces of the
Holocaust (Żyjący  Świadkowie – Twarze
Holocaustu).

Sophie i Bernard Klisman 



Sophie i Bernard Klisman 





Ciekawiło mnie, czy znajdę jakieś
informacje dotyczące kogoś z rodziny
mojej matki lub ojca. Wpisałam ich
imiona i nazwiska i poczułam, że trafiłam
w dziesiątkę. Udało mi się odnaleźć daty
śmierci członków rodziny mamy. Wtedy
mama umieściła 4 piękne tablice w
Synagodze Adat Shalom w Farmington
Hills w stanie Michigan. W końcu jest
takie miejsce, w którym może odmówić
Kadisz, a jej rodzina nigdy nie popadnie
w zapomnienie!
Później odnalazłam stronę Jewishgen.
org. Zawiera ona ogromną ilość
informacji na temat ludzi z Polski oraz
innych miejsc. Znalazłam dokładne
miejsce pochówku Liby i Moszka Tajch.
Skontaktowałam się z pracownikami
Nowego Cmentarza Żydowskiego w
Łodzi z pytaniem, czy miejsca ich
pochówku są w jakikolwiek sposób
zaznaczone, bądź czy znajdują się tam
nagrobki. Za pośrednictwem poczty
elektronicznej otrzymałam odpowiedź
potwierdzającą dokładne miejsca
pochówku Liby i Moszka oraz informację,
że nie są one w żaden sposób
zaznaczone, nie ma tam nagrobków, a
tylko goła ziemia. Dokładne miejsca
pochówku są potwierdzone w
cmentarnych księgach. Zapytałam mamę,
czy chciałaby wrócić do Polski, a ona
odpowiedziała, że „nigdy”. Ja na to: „a
gdybym Ci powiedziała, że znam miejsce,
gdzie pochowani są Twoja mama i brat?”,
a ona: „Musiałabyś mieć absolutną
pewność”. Odpowiedziałam, że ją mam.
Spytałam, czy chciałaby, żeby postawić
nagrobek ku pamięci rodziny Tajch, a ona
odpowiedziała „tak”. Zamówiłyśmy jego
wykonanie w Polsce i został postawiony
na Polu Gettowym. Naszym kolejnym
celem było zorganizowanie podróży do
Polski.
 
Sophie, mój brat Mark, jego żona Anne,
mój mąż Jeff i ja zadecydowaliśmy, że
polecimy z mamą do Polski. 7 lipca 2016,
w wieku 86 lat, moja mama wraz z
towarzyszącymi jej członkami rodziny
odmówiła Kadisz na Nowym Cmentarzu
Żydowskim w Łodzi ku pamięci swojej
cudownej rodziny, która zginęła podczas
Holocaustu. Było to niezwykle

poruszające wydarzenie. Następnie
udaliśmy się do Muzeum Radegast, by
zobaczyć miejsce, z którego mama
odjechała do Auschwitz.
Pojechaliśmy także do Piotrkowa i
odnaleźliśmy rodzinną synagogę mojej
mamy. Obecnie znajduje się w niej
biblioteka. Gdy tam dojechaliśmy stało
się coś niezwykłego. Spotkaliśmy rabina
wraz z grupą młodych żydowskich
ekspertów podróżujących w ramach Misji
J. Roots. Poprosili moją mamę, by
opowiedziała grupie historię swojego
życia. Poruszył nas fakt, że miała odwagę
to zrobić. Następnego dnia grupa
odwiedziła grób rodziny Tajch na Nowym
Cmentarzu Żydowskim w Łodzi,
odmówiła modlitwę i zostawiła na nim
kamienie. Dla mamy był to bezcenny
gest.
 
Następnie odwiedziliśmy Sosnowiec,
rodzinne miasto mojego ojca, by potem
udać się do Zakopanego. Mama jako mała
dziewczynka marzyła, by tam pojechać, a
więc chciałam, żeby jej marzenie
wreszcie się spełniło. Odwiedziliśmy też
Auschwitz-Birkenau, a następnie Kraków.
 
Szczegóły naszej podróży do Polski
zostały opisane na blogu: https://ellispo-
land2016.blogspot.com
 
Sophie przemawia obecnie w Centrum
Pamięci o Holocauście Holocaust
Memorial Center w Farmington Hills w
stanie Michigan. Jest wciąż aktywna,
pełna werwy i cieszy się dobrym
zdrowiem. Dla Sophie to, że wraz z
siostrą ocalały, podczas gdy milionom
innych osób się nie udało, to cud.
Przemawiając podkreśla, jak ważne jest
to, by nie ulegać uprzedzeniom. Miliony
osób zginęły w wyniku antysemityzmu i
nienawiści tylko dlatego, że nie były
Aryjczykami. Przesłaniem, jakie Sophie
chciałaby szerzyć jest tolerancja dla
innych religii. Uczenie się akceptowania
innych. Jest wdzięczna, że żyje. Nigdy nie
można tracić nadziei!





W maju 2019 wybrano Sophie jako
przedstawicielkę Ocalonych, by
zabrała głos dla organizacji FIDF
(Przyjaciół Sił Obronnych Izraela) w
Polsce i w Izraelu. Zaprezentowała
swoje przemówienie w Miejscu
Pamięci Auschwitz, a na teren byłego
obozu eskortowało ją 50 izraelskich
żołnierzy. Sophie opowiedziała
historię swojego uwięzienia w getcie
Litzmannstadt, w Auschwitz, Bergen-
Belsen i Salzwedel. Mówiła o tym, jak
straciła prawie całą rodzinę, o głodzie,
chorobach, wyczerpaniu, wciąż jednak
z zachowaniem nadziei! Bycie
wybraną to prawdziwy zaszczyt.
Synowa Sophie, Anne Klisman,
towarzyszyła jej w maju 2019 w
podróży do Krakowa, Auschwitz, a
następnie do Jerozolimy.
 
Sophie przebyła drogę z
najciemniejszego okresu swojego
życia, z okupowanej Polski, do światła,
jakim był przyjazd do Izraela.
Upamiętniła Dzień Pamięci Ofiar
Holocaustu w Miejscu Pamięci
Auschwitz, a następnie świętowała
Dzień Niepodległości w Izraelu. W
Jerozolimie tańczyła z izraelskimi
żołnierzami, a oni pomogli jej cieszyć
się życiem. Generał Klifi z FIDF nazwał
ją bohaterką. Cała misja pozwoliła
Sophie poczuć się bezpiecznie i
odciąć od doświadczenia wojny.
Żołnierze stwierdzili, że Sophie
odmieniła ich życie. Teraz lepiej
rozumieją, dlaczego muszą walczyć za
swój kraj. Wiedzą, co może się
wydarzyć, jeśli Żydzi nie będą
posiadali własnego państwa.
 
Gdy Sophie wróciła do Michigan
pewien weteran, który służył w 84.
Oddziale Piechoty, przeczytał artykuł
autorstwa Sophie w gazecie Detroit
News i podjął próbę kontaktu.
Przedstawił się jako jeden z
wyzwoleńców Salzwedel. Spotkali się
po raz pierwszy od czasu wyzwolenia
obozu Salzwedel w 1945 roku. Doug
Harvey,
dziewięćdziesięciopięciolatek, to

jeden z wciąż żyjących dzielnych
wyzwolicieli. Jest on aktywnym,
inteligentnym i niezależnym
mężczyzną, który pomógł uwolnić
3000 jeńców wojennych. Wykazuje się
dużą skromnością. Sophie, pełna
werwy
osiemdziesięciodziewięciolatka,
powiedziała: „Przywróciłeś mnie do
życia. Nigdy nie znajdę słów
podziękowania”. Sophie opowiada, że
„gdy otworzyły się bramy obozu,
wyglądało to, jakby anioły zeskakiwały
z ciężarówek i czołgów”. Oboje objęli
się w serdecznym uścisku podczas
tego sentymentalnego spotkania,
które przedstawiono w krajowych i
lokalnych serwisach informacyjnych, a
także w kilku gazetach i stacjach
radiowych. Historia Sophie została
przedstawiona na kanale National Fox
News w programie Marthy MacCallum.
 Lori Ellis, córka Sophie, napisała
książkę o historii swojej rodziny
zatytułowaną 4,456 Miles: A Survivors
Search for Closure- A Daughter’s
Search for Understanding the
Holocaust (4456 mil: Ocaleni w
poszukiwaniu zakończenia. Córka
pragnie zrozumieć Holocaust). Książka
będzie w sprzedaży od grudnia 2019
lub stycznia 2020.
18 sierpnia 2019 Sophie Tajch
Klisman, lat 90 i Lori Klisman, lat 60,
wzięły udział w Olimpiadzie Seniorów
w dyscyplinie power walking na
Uniwersytecie Oakland w Rochester w
stanie Michigan. Obie zdobyłyśmy
złote medale na dystansie 1500m w
ramach swoich grup wiekowych.
Ponadto obie pobiłyśmy rekord stanu
Michigan. Sophie poruszała się z
prędkością 18,03. Jej zięć Jeff
powiedział, że gdyby wzięła udział w
krajowej olimpiadzie power walking,
przy takiej prędkości byłaby
najszybszą dziewięćdziesięciolatką w
kraju! Tak trzymaj, Mamo! Sophie jest
nie do zatrzymania. W swoim wieku
wciąż inspiruje innych. Jesteśmy
ogromnie dumni z naszej mamy/babci!



PORTRET, ZDJĘCIA I KSIĄŻKI
JERZEGO KWIATKOWSKIEGO 

TRAFIŁY DO ZBIORÓW
PAŃSTWOWEGO MUZEUM NA

MAJDANKU

 
Dorota Niedziałkowska, Państwowe Muzeum na Majdanku

 

Erich Schiele skontaktował się z Państwowym
Muzeum na Majdanku we wrześniu 2019 r., po
lekturze informacji o przygotowaniu przez
Muzeum wspólnie z Hoover Institution Library
& Archives anglojęzycznej wersji 485 dni na
Majdanku. Książka zostanie wydana przez
Hoover Institution Press jesienią 2020 r.
Dzięki prowadzonej korespondencji
dowiedzieliśmy się wiele na temat
amerykańskiego rozdziału życia
Kwiatkowskiego. Poznaliśmy m.in. daty
dzienne śmierci i pogrzebu: Kwiatkowski zmarł
3 lutego 1980 r. na niewydolność serca,
pochowany został 6 lutego, spoczywa w Alei
Zasłużonych Cmentarza Amerykańska
Częstochowa w Doylestown, w stanie
Pensylwania.
 
Przekazany do nas zbiór to przedmioty, do
których autor 485 dni na Majdanku był tak
przywiązany, że nie zdecydował się
zdeponować ich w Instytucie Hoovera w latach
70. Te rzeczy znajdowały się w jego
nowojorskim mieszkaniu do jego śmierci.
 
 

Na darowiznę dla Państwowego Muzeum na
Majdanku składają się:
 
– portret olejny autora obozowych wspomnień
pędzla Eduarda Adriana Dusska z czasów I
wojny światowej, na którego odwrociu Jerzy
nakleił przepisane na maszynie biogramy
malarza w języku francuskim i niemieckim.
Eduard Dussek, Węgier, studiował na
akademiach w Budapeszcie, Wiedniu,
Monachium, a także w Paryżu i we Włoszech,
pracował w okolicach Budapesztu, malował m.
in. portrety Franciszka Józefa, a także odtwarzał
sceny z historii Węgier. Portret ukazuje Jerzego
w polowym mundurze dragonów armii austro-
węgierskiej z dystynkcjami leutnanta oraz ze
srebrnym Medalem Waleczności;
 
– zdjęcia rodzinne Kwiatkowskich (niektóre z
nich oprawione, a także podpisane): podobizny
dziadków Jerzego: Tadeusza i Julii z
Mielnickich; zdjęcie panieńskie matki Jerzego
Julii z Cegleckich; dwa zdjęcia nastoletniego
Jerzego wraz z rodzicami, braćmi i komisją
ministerialną zatwierdzającą w 1913 r. budowę
linii kolejowej łączącej Bukowinę z Małopolską

Pod koniec grudnia 2019 r. otrzymaliśmy od p. Ericha Schielego z Nowego Jorku pamiątki
należące do Jerzego Kwiatkowskiego, autora najsłynniejszej relacji o niemieckim obozie
koncentracyjnym KL Lublin pt. 485 dni na Majdanku. Rodzina p. Schielego przyjaźniła się
z Kwiatkowskim, mieszkali w sąsiedztwie. Kwiatkowski wyemigrował do USA pod koniec

lat 40., najpierw wykonywał różne prace zarobkowe w Chicago, w 1958 r. został
zatrudniony w Pekao Trading Corporation i przeprowadził się do Nowego Jorku. 
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linii kolejowej łączącej Bukowinę
z Małopolską oraz przystanku
Onuth, na tle rodzinnej rezydencji
Kwiatkowskich – dworu Onuth w
Czerniowcach; powojenne zdjęcie
Kwiatkowskiego jako kapitana
oraz zdjęcie kolegi Stanisława
Strzetelskiego;
– „Congresional Record” z 1969 r.,
dziennik zawierający mowę
senatora Romana Pucińskiego na
temat 485 dni na Majdanku na
forum Izby Reprezentantów w
Kongresie Stanów Zjednoczonych;
– 28 książek z biblioteczki
Kwiatkowskiego, wśród nich
przede wszystkim wspomnienia z
obozów koncentracyjnych, takie
jak: Kolczasty trakt Stanisława
Chwiejczaka, Pole śmierci
Andrzeja Stanisławskiego,
Wspomnienia z Sachsenhausen
Jana Gwiazdomorskiego,
Ravensbrück Wandy
Kiedrzyńskiej, Pięć lat kacetu
Stanisława Grzesiuka.
 
W niektórych tomach znajdują się
dedykacje. Warto przytoczyć kilka
z nich:
 
„Drogiemu Panu dr. Jerzemu
Kwiatkowskiemu dziękując za
okazaną mi serdeczność w N.
Jorku – zawsze pełna podziwu dla
jego esprit – Danuta Brzosko-
Mędryk, Nowy Jork 1972,
Warszawa 1973” (Niebo bez
ptaków, Warszawa 1969).
 
„Koledze z Majdanka, drogiemu
dr. Jerzemu Kwiatkowskiemu –
autorowi cennej książki o naszym
obozowym życiu – swój reportaż z
pobytu w Nowym Jorku ofiaruje –
Danuta Brzosko-Mędryk,
Warszawa lipiec 1976” (Czy
świadek szuka zemsty, Warszawa
1976).
 
„Dr Jerzemu Kwiatkowskiemu,
zasłużonemu Polakowi i
bukowińczykowi, mecenasowi tej

książki, w dowód przyjaźni ofiaruje
autor, Kraków, 13 III 1973” (Emil
Biedrzycki, Historia Polaków na
Bukowinie, Warszawa 1973).
 
„Autorowi 485 dni na Majdanku,
Panu Doktorowi Jerzemu
Kwiatkowskiemu przesyłam swoją
skromną pracę z wdzięcznością za
Jego wielki wkład do historii
Majdanka – autor Z. Pawlak,
Radom, 30 VII 1969” (Przeżyłem,
Warszawa 1969).
 
„Drogiemu Jerzemu
Kwiatkowskiemu w dowód
przyjaźni Juliusz Szygowski, 20 XII
1972” (Tak się zaczynało, Chicago-
Lwów 1972).
 
Dedykacje świadczą o żywych
relacjach, jakie autor 485 dni na
Majdanku utrzymywał z byłymi
więźniami m.in. KL Lublin.
Kwiatkowski przyjeżdżał do Polski
w latach 60., kilkakrotnie
uczestniczył w Dniach Majdanka.
W trakcie prac nad edycją
obozowych wspomnień, w latach
1961–1966, utrzymywał ścisłe
kontakty ze środowiskiem
Towarzystwa Opieki nad
Majdankiem. Wiele przyjaźni
przetrwało dłużej.
 
Naszemu darczyńcy, Erichowi
Schiele, jesteśmy ogromnie
wdzięczni. Kolekcja i pozyskane
informacje wzbogacą nasz Dział
Muzealiów oraz Archiwum, a także
umożliwią dalsze szczegółowe
badania postaci tego więźnia.
Wykorzystane zostaną w
przygotowywanej przez nas
wystawie „Jerzy Kwiatkowski.
Ogrodnik z III pola”, której
otwarcie planujemy w lipcu 2020
r.



SZCZYT NADZWYCZAJNY
IHRA

 
Laura Roberstson, IHRA

 

Podczas spotkania ministerialnego, które miało
miejsce w Centrum Prasowym Pałacu
Residence w Brukseli, kraje członkowskie IHRA
przyjęły Deklarację Ministerialną IHRA 2020, na
którą składa się 14 punktów na drodze do
wypełniania głównego celu przyświecającego
IHRA, jakim jest zapewnienie międzynarodowej
pamięci o Holokauście oraz praca na rzecz
świata wolnego od widma ludobójstwa.
 
W czasach, gdy na ulicach oraz w miejscach
kultu religijnego atakuje się i morduje Żydów,
kiedy to zniekształcanie prawdy o Holokauście,
antysemityzm, wrogie nastawienie względem
Cyganów oraz inne formy dyskryminacji na
całym świecie przybierają na sile, Deklaracja
stanowi źródło nowych środków zaradczych
oraz zasad, na wypełnianie których  każdy z
krajów członkowskich IHRA wyraził zgodę.
Deklaracja obejmuje takie zobowiązania, jak:
 
- przyjęcie odpowiedzialności za sprzeciwianie
się zaprzeczaniu oraz zniekształcaniu prawdy o
Holokauście, antysemityzmowi, a także
wszelkim przejawom rasizmu i dyskryminacji,
które stoją w sprzeczności z podwalinami
demokracji
- stanie na czele zadań podejmowanych w celu
promowania edukacji, upamiętnienia oraz
badań nad Holocaustem oraz ludobójstwem
Romów tak, by stawiać czoła wpływowi
zniekształcania prawdy historycznej, mowy

nienawiści oraz nakłaniania do przemocy i
nienawiści
- odnajdowanie, ochrona oraz udostępnianie
materiałów archiwalnych, zeznań świadków
oraz autentycznych miejsc historycznych dla
celów edukacyjnych, badawczych oraz
zapewnienia należytego upamiętnienia
 
Deklaracja Ministerialna IHRA 2020 została
przyjęta w symbolicznym momencie, jako że w
styczniu 2020 mija 20 lat od podpisania
Deklaracji Sztokholmskiej, pełniącej funkcję
dokumentu założycielskiego IHRA. Deklaracja
ta skupia się na upamiętnieniu ofiar Holocaustu,
wyrażając jednocześnie szacunek dla
ocalonych, a także po raz kolejny potwierdzając
wspólne dążenie do wzajemnego zrozumienia i
sprawiedliwości ponad podziałami. Ukazuje
ona, iż Holocaust w ogromnym zakresie
podważył fundamenty cywilizacji oraz
nawołuje do pamięci o Holokauście oraz
ludobójstwie Romów oraz do edukowania
przyszłych pokoleń na temat tych tragicznych
wydarzeń.
Deklaracja Ministerialna IHRA 2020
zapoczątkowała historyczny rok, w którym
obchodzona jest także 75 rocznica wyzwolenia
Auschwitz-Birkenau oraz innych obozów
koncentracyjnych i zagłady, jak również
zakończenie drugiej wojny światowej w
Europie (8 maja 1945) oraz Azji (2 września
1945). 

19 stycznia 2020 międzynarodowa organizacja International Holocaust Remembrance
Alliance (IHRA) wraz z rządem Luksemburga przyjęła w Brukseli ministrów oraz wysokich

rangą przedstawicieli rządów z 35 krajów w ramach wyjątkowego szczytu, podczas
którego uczestnicy wyrazili swoje zaangażowanie w walkę ze zniekształcaniem prawdy o
Holokauście, antysemityzmem, wrogim nastawieniem względem Cyganów oraz z innymi

formami dyskryminacji. 
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Ambasador Georges Santer,
przewodniczący IHRA, powiedział:
„Ogromnie cieszy nas fakt, iż
ministrowie z całego świata przyjęli
Deklarację 2020 właśnie dziś po to,
by obecne oraz przyszłe pokolenia
nie zapomniały o tragicznych
wydarzeniach z przeszłości oraz by
chronić tragiczne świadectwo
historyczne Holocaustu. W obliczu
rosnących nastrojów antysemickich
podpisanie deklaracji to absolutna
konieczność. Jak mówi Yehuda
Bauer, Honorowy Przewodniczący
IHRA, antysemityzm jest
zagrożeniem nie tylko dla Żydów, ale
stanowi również niszczycielską siłę
dla ogółu ludzkiej społeczności.
Kraje członkowskie IHRA
zobowiązane są do zwalczania tych
niebezpiecznych ruchów, ochrony
historycznego dziedzictwa
przeszłości oraz uhonorowania ofiar
i ocalonych z Holocaustu w
dzisiejszych czasach, a IHRA będzie
wspierać wszystkie kraje
członkowskie w tych wysiłkach”.
 
Jean Asselborn, Minister Spraw
Zagranicznych Luksemburga,
powiedział: „Rząd Luksemburga jest
dumny z tego, że w trakcie naszego
rocznego przewodnictwa w IHRA
pracowaliśmy ze wszystkimi krajami
członkowskimi na rzecz ich
zjednoczenia oraz odnowienia
zobowiązania do zwalczania
antysemityzmu, co zostało wyrażone
poprzez przyjęcie deklaracji
ministerialnej w dniu dzisiejszym. W
obliczu coraz to nowych przejawów
antysemityzmu rosnących w siłę na
całym świecie, jeszcze ważniejsza
niż dotychczas stała się konieczność
zjednoczenia rządów i wspólnego
stawienia czoła tym przejawom
okrucieństwa. Rząd Luksemburga
podjął wraz z IHRA wysiłki mające na
celu zapewnienie, iż nasze wspólne
postanowienie nie ulegnie zatarciu.
Nawołujemy wszystkich członków to
wprowadzania w życie przyjętych w
dniu dzisiejszym założeń deklaracji.
Deklaracja sama w sobie musi w

najbliższym czasie stać się źródłem
inspiracji, nawoływania oraz
motywacji do pracy na rzecz
Organizacji”.
 
Edith Bruck, ocalona z Holocaustu i
główna mówczyni w trakcie
spotkania, powiedziała:
„Zaprzeczanie oraz zniekształcanie
prawdy o Holokauście to dla mnie
osobiście jako Ocalonej ogromny
problem w kontekście pamięci o
ofiarach. Na własne oczy
doświadczyłam, jakie okrucieństwa
mają miejsce, gdy nie stawiamy czoła
ludobójstwu oraz antysemityzmowi.
Jestem dziś niezmiernie wdzięczna
IHRA oraz wszystkim członkom za to,
iż doszło do podpisania tej
historycznej deklaracji, której celem
jest zapewnienie, by społeczeństwa
pamiętały o okrucieństwach, jakich ja
oraz miliony innych osób zaznaliśmy
w tamtym czasie oraz podejmowanie
kolejnych kroków, by stworzyć świat
wolny od ludobójstwa”.
 
Wysocy rangą przedstawiciele rządu,
którzy wzięli udział w spotkaniu
wysłuchali także słów Roberta
Badintera, byłego Ministra
Sprawiedliwości Francji oraz
profesora Yehudy Bauera,
Honorowego Przewodniczącego
IHRA.
 
IHRA to międzyrządowy organ,
którego celem jest jednoczenie
rządów oraz ekspertów rządowych w
wysiłkach na rzecz wzmacniania,
rozwijania oraz promowania edukacji
o Holokauście, upamiętnienia oraz
badań naukowych, jak również
wypełnianie zobowiązań Deklaracji
Sztokholmskiej z roku 2020.
Organizację IHRA tworzą 34 kraje
członkowskie, 1 kraj pośredniczący, 7
krajów obserwatorów oraz 8 stałych
międzynarodowych organizacji
partnerskich. 
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