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OBOWIĄZEK DZIELENIA SIĘ 
HISTORIAMI

Dov Forman

Obecne zakazy i ograniczenia są trudnym doświadczeniem zarówno dla mnie, jak i dla
mojej prababci Lily Ebert – ocalałej z Auschwitz, z obozu pracy przymusowej i marszu
śmierci. Te zakazy i ograniczenia przypomniały mi o tym, jak bardzo kruche jest nasze

życie, dlatego wizyty u mojej prababci traktuję jako okazję, by dowiedzieć się jak
najwięcej o historii jej życia. Nie tylko na nowo zacząłem doceniać swoje życie, ale

także uświadomiłem sobie, że poznanie przeszłości mojej prababci to wyścig z czasem.
Wkrótce moje pokolenie będzie odpowiedzialne za przekazanie dalej jej dziedzictwa

i historii.

Dlatego, jestem zdeterminowany, by zebrać
wszelkie materialne dowody, póki jeszcze mam
szansę. Mam nadzieję wykorzystać te dowody –
w postaci zdjęć i filmów – aby uczynić
informacje o doświadczeniach mojej prababci
bardziej dostępnymi i pomóc ludziom
zrozumieć, przez co musiała przejść, tylko
dlatego że była Żydówką.
 
Pamiątką, która poruszyła mnie najbardziej, jest
pewien niemiecki banknot. Na tym banknocie

zapisanych zostało dziesięć słów nadziei.
Banknot w 1945 roku podarował mojej
prababci jej bezimienny amerykański
wyzwoliciel.
 
Piątego lipca zamieściłem zdjęcie banknotu na
Twitterze, aby odkryć tożsamość tego żołnierza.
Żartowałem z moją prababcią, że znajdę go
w ciągu dwudziestu czterech godzin.
 
 



Zdjęcia w artykule: Andrzej Rudiak
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Tweet został udostępniony przez większą
liczbę osób niż kiedykolwiek mógłbym się
spodziewać. Tutaj chcę przekazać również
słowa podziękowania dla Miejsca Pamięci
Auschwitz za udostępnienie tweeta. To
wzbudziło zainteresowanie mediów
i zapoczątkowało międzynarodowe polowanie
na nazwisko żołnierza, który dał mojej
prababci nadzieję na nowe życie. Niesamowite,
że po ośmiu godzinach tweet osiągnął poziom
ponad miliona interakcji. Kiedy razem z moją
prababcią składaliśmy w całość historię tego
banknotu, otrzymałem bezpośrednią
wiadomość zawierającą tożsamość żołnierza,
który wyzwolił moją prababcię w 1945 roku:
Szeregowy Hayman Shulman.
 
Dzięki dalszym poszukiwaniom udało się nam
potwierdzić, że rzeczywiście szeregowy
Hayman Shulman był tym, który napisał
wiadomość na banknocie. Kilka dni później
zorganizowano spotkanie między mną, moją
prababcią oraz synem i synową wyzwoliciela
mojej prababci.
 
Zaniemówiliśmy. Moja prababcia nie mogła
uwierzyć, że naprawdę znaleźliśmy nazwisko
pierwszej osoby, która po wojnie okazała jej

życzliwość, oraz że mogła spotkać się z jego
rodziną. W końcu dzień wcześniej śmiała się,
gdy żartobliwie zasugerowałem, że uda mi się
znaleźć nazwisko tego żołnierza w niecałe
dwadzieścia cztery godziny.
 
Odkrycie tożsamości żołnierza, który 75 lat
wcześniej napisał wiadomość pełną nadziei na
banknocie, jest prawdziwym cudem. Ponieważ
liczba ocalałych i wyzwolicieli z upływem czasu
maleje, takie spotkania są coraz rzadsze. Te
cudowne spotkania są ostatecznym dowodem
na to, że naziści nie wygrali.
 
Nasze doświadczenie ze spotkania z rodziną
szeregowego Shulmana było surrealistyczne.
To naprawdę niesamowite, że mogliśmy
wykorzystać media społecznościowe w tak
pozytywny sposób – aby połączyć ze sobą dwie
kropki znajdujące się na dwóch różnych
krańcach świata. Mam głęboką nadzieję, że
będzie to dla nas lekcją, co można zrobić,
korzystając z mediów społecznościowych dla
czynienia dobra.

Arlene i Jason Shulman (syn i synowa) w lewym górnym rogu. Dov i Lily w prawym górnym
rogu. Na dole - syn i córka Lily.





Lily Ebert w środku







Inspirujące dla nas
było to, co Hayman
Shulman robił po
wojnie – pomagał
w relokacji ocalałych
z Holokaustu z obozu
koncentracyjnego
Buchenwald do
Szwajcarii jako
asystent Chaplina
Schechtera. Niestety
trauma tego, co
zobaczył,
prześladowała go do
końca życia. Bardzo
rzadko wspominał o
okropnościach,
których był świadkiem
w Buchenwaldzie. Syn
Shulmana, Jason,
powiedział: „Mój
ojciec z pewnością
doznał traumy i mając
za sobą ofensywę w
Ardenach, był
wstrząśnięty i nie
potrafił o tym mówić”.
Dodał: „Byłoby
wspaniale, gdyby mój
ojciec był tutaj i mógł
ponownie spotkać
twoją prababcię w tak
odmiennych
okolicznościach”.
 
Nigdy nie zapomnę
tego doświadczenia.
To, co wyniosłem z
tego jako prawnuk
Lily, to że obowiązek
dzielenia się jej
historią ostatecznie
spadnie na mnie
i na moje pokolenie.
Musimy zrobić
wszystko, co w naszej
mocy, aby spuścizna
tych, którzy zostali
zmuszeni do bycia
świadkami mordu
dokonanego na
sześciu milionach
Żydów, przetrwała.

Bonyhad na Węgrzech. Lily Eberg w środku. 



EUROPEJSKI DZIEŃ PAMIĘCI O
ZAGŁADZIE ROMÓW I SINTI

Centralna Rada Niemieckich Sinti i Romów

Tego dnia upamiętniamy ostatnich 4 300 Sinti
i Romów zamordowanych – pomimo ich
zaciekłego oporu – przez SS w obozie
koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau 76 lat
temu. Parlament Europejski uczynił 2 sierpnia
Europejskim Dniem Pamięci o Zagładzie Sinti
i Romów zaledwie pięć lat temu.
 
Romani Rose, przewodniczący Centralnej Rady
Niemieckich Sinti i Romów, podkreśla znaczenie
wspólnych obchodów upamiętniających te
wydarzenia:
 
„Dziś Europa znów stoi w obliczu nowego
nacjonalizmu, antycyganizmu i antysemityzmu.
W ostatnim czasie byliśmy świadkami wielu
prawicowych zamachów terrorystycznych
w Niemczech i innych krajach europejskich.
Upamiętnienie wydarzeń historycznych jest
naszym obowiązkiem na teraz i na przyszłość.
Wspominając zbrodnie narodowego socjalizmu
i Holokaustu dzisiaj, musimy jednocześnie
bronić demokracji i rządów prawa”.
 
W związku z ogólnoświatową pandemią
Covid-19 Centralna Rada Niemieckich Sinti
i Romów oraz Stowarzyszenie Romów w Polsce
we współpracy z Państwowym Muzeum
Auschwitz-Birkenau musiały podjąć trudną
decyzję o tym, by w tym roku zorganizować
jedynie niewielką uroczystość upamiętniającą
w byłym obozie koncentracyjnym Auschwitz-
-Birkenau.
 
W dniu 2 sierpnia oprócz  Romaniego Rose,

Przewodniczącego Centralnej Rady Niemieckich
Sinti i Romów, Romana Kwiatkowskiego,
Przewodniczącego Stowarzyszenia Romów w
Polsce oraz Piotra Cywińskiego, Dyrektora
Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, w
wydarzeniu wezmą udział Przewodniczący
Centralnej Rady Żydów w Niemczech, dr Josef
Schuster oraz przewodniczący Rady EKD prof. dr
Heinrich Bedford-Strohm.
 
„Mimo ograniczeń narzuconych przez pandemię,
pragniemy godnie uczcić naszych rodaków.
W związku z tym zapraszamy instytucje, miejsca
pamięci i społeczeństwo obywatelskie w Europie
do uczestnictwa w wirtualnym wydarzeniu
upamiętniającym oraz do szerzenia świadomości
nt. Zagłady Sinti i Romów poprzez organizację
własnych wydarzeń upamiętniających i
edukacyjnych. Razem możemy doprowadzić do
wzmocnienia chęci politycznego uznania
Holokaustu Sinti i Romów we wszystkich
państwach europejskich”, kontynuował Romani
Rose.
 
Od 27 lipca 2020 r. dostępna będzie nowa strona
internetowa https://www.roma-sinti-holocaust-
memorial-day.eu/, zawierająca szeroki wachlarz
informacji na temat Zagłady Sinti
i Romów, na której w dniu 2 sierpnia 2020 r.
można będzie obejrzeć wielojęzyczne
wydarzenie upamiętniające dostępne dla
międzynarodowej publiczności. Wirtualny
charakter obchodów sprawi, że o lokalnych
wydarzeniach upamiętniających dowiedzą się
mieszkańcy całej Europy.

Wirtualne upamiętnienie Europejskiego Dnia Pamięci o Holokauście Sinti i Romów w dniu 
2 sierpnia 2020 r. Wirtualne wydarzenie o randze międzynarodowej upamiętniające 500 000
Sinti i Romów zamordowanych w okupowanej przez nazistów Europie jest głównym tematem

tegorocznych działań z okazji Europejskiego Dnia Pamięci o Holokauście Sinti i Romów 
w dniu 2 sierpnia.
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Mówcami podczas wirtualnego wydarzenia
upamiętniającego będą osoby Ocalałe: Zilli
Schmidt,  Rita Prigmore i  Ivan Bilaschenko,
Prezydent Słowacji Zuzana Čaputová,
Prezydent Austrii  Alexander Van der Bellen,
Przewodniczący Niemieckiego Bundestagu dr
Wolfgang Schäuble, Wicemarszałek Sejmu RP

Ryszard Terlecki, Przewodniczący Parlamentu
Europejskiego  David Sassoli, Sekretarz
Generalny Rady Europy  Marija Pejčinović Burić,
Komisarz UE ds. Równości Helena Dalli,
i Przewodnicząca Międzynarodowego Sojuszu
na rzecz Upamiętnienia Holokaustu Michaela
Küchler.

https://www.roma-sinti-holocaust-memorial-day.eu/


„LICZY SIĘ KAŻDE IMIĘ”
CYFROWY I PARTYCYPACYJNY PROJEKT

UPAMIĘTNIENIA

Christa Seidenstuecker, Arolsen Archives

Pandemia koronawirusa uniemożliwiła ludziom zgromadzanie się w miejscach
pamięci, aby upamiętnić wiele milionów ofiar, które zostały tam uwięzione,

wykorzystane i zamordowane przez narodowych socjalistów. Arolsen Archives oferuje
nową formę upamiętnienia otwartą dla wszystkich: projekt crowdsourcingowy „Every

Name Counts” zaprasza wolontariuszy z całego świata do wpisywania nazwisk
znalezionych w dokumentach do archiwum internetowego, by upewnić się, że nigdy

nie zostaną zapomniane.

Informacje wprowadzające
 
Arolsen Archives to międzynarodowe centrum
dokumentacji nazistowskich prześladowań
z najbardziej wszechstronnym na świecie
archiwum ofiar narodowego socjalizmu i osób
ocalałych. Zbiór zawiera informacje o około
17,5 milionach ludzi i jest częścią dziedzictwa
UNESCO „Pamięć Świata”.
Od 2015 roku Arolsen Archives stopniowo
publikuje coraz więcej swoich dokumentów w
archiwum internetowym. Obecnie archiwum
zawiera 26 milionów dokumentów, co oznacza,
że prawie wszystkie historyczne zbiory Arolsen
Archives zostały udostępnione online. W maju
2020 r. Arolsen Archives otrzymało Nagrodę
Dziedzictwa Europejskiego za powiększające
się archiwum internetowe.
 
Nazwiska pełnią funkcję klucza
 
Archiwum internetowe przeszukało już w
poszukiwaniu informacji około 500 000
użytkowników. Większość z nich szuka
nazwisk. Dzięki prostej funkcji wyszukiwania w
archiwum można odnaleźć wiele milionów
nazwisk. Jednak w niektórych przypadkach
brakuje cyfrowego łącza między dokumentem
a zawartymi w nim nazwiskami. Dotyczy to
w szczególności list. Może to spowodować, że
wyszukiwanie nazwiska nie powiedzie się –
nawet jeśli dane nazwisko znajduje się
w dokumencie w archiwum internetowym. Jest

to ważne, ponieważ nazwisko może być
ostatnią wskazówką dotyczącą losu danej
osoby. Ludzie na całym świecie wciąż
poszukują informacji o swoich bliskich, którzy
doświadczyli prześladowań, a których losy
często pozostają nieznane.
Jeden z użytkowników archiwum
internetowego opisuje to w następujący
sposób: „Mój ojciec nigdy nie mówił o bliskich,
których stracił. Dlatego odnalezienie choćby
jednego nazwiska jest dla nas bardzo ważne. Te
pliki zawierają znacznie więcej informacji.
Bardzo doceniam wysiłki włożone
w udostępnianie tych danych”.
Arolsen Archives postawiły sobie ambitny cel:
aby do 2025 r. umożliwić odnalezienia
wszystkich nazwisk w milionach dokumentów
przechowywanych w archiwach za pomocą
prostego wyszukiwania online – tak, aby ludzie
na całym świecie mieli łatwy dostęp do
informacji o losach swoich bliskich. „Every
Name Counts” to ważny kamień milowy
w realizacji tego celu. Ale to również znacznie
więcej: „Potrzebujemy wielu wolontariuszy,
aby nasz cel osiągnąć. Udział w projekcie «
Every Name Counts» nie tylko pomaga nam
przeprowadzić dygitalizację naszych
dokumentów”, podkreśla Floriane Azoulay,
dyrektor Arolsen Archives. „Każda przepisana
lista, każde zdigitalizowane nazwisko jest
wyrazem solidarności z ofiarami zbrodni
popełnionych przez nazistów i niesie ze sobą
obietnicę, że nigdy nie zapomnimy”.

Wszystkie zdjęcia w artykule: Arolsen Archives
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Uczniowie szkół przejmują
inicjatywę
 
Pilotażowy projekt „Every Name
Counts”, w którym uczestniczyło
około 1 000 uczniów z Niemiec,
został uruchomiony 27 stycznia
2020 r. – 75 lat po wyzwoleniu
przez Armię Czerwoną obozu
koncentracyjnego Auschwitz.
Uczniowie spędzili ten dzień na
przepisywaniu nazwisk i dat
urodzenia z list deportacyjnych,
rekonstruowaniu biografii
i refleksji nad losem
deportowanych. Arolsen Archives
dostarczyło wcześniej szkołom,
które wzięły udział w projekcie,
obszerny zestaw materiałów do
wykorzystania podczas
przygotowań i dalszych etapów
projektu.
Uczniowie pracowali nad listami
deportacyjnymi z niemieckich
miast Kassel, Frankfurt nad
Menem, Darmstadt i Wiesbaden.
Takie regionalne podejście
sprawiło, że młodzi ludzie mogli
zastanowić się nad tym, że często
ostatni adres deportowanych
znajdował się na ulicy, którą znali,
lub w mieście, z którego
pochodzili. Dla uczniów
uczestniczących w projekcie praca
z oryginalnymi dokumentami
zawierającymi nazwiska i wiek
ofiar, a także informacje o miejscu
ich zamieszkania w bezpośredni

sposób umożliwiała zapoznanie się
ze zbrodniami popełnionymi przez
reżim nazistowski.
 
Projekt wchodzi na poziom
międzynarodowy
 
Pod koniec kwietnia projekt wszedł
na poziom międzynarodowy.
Każdy, kto ma komputer i
niezawodne połączenie
internetowe, może wziąć udział w
projekcie „Every Name Counts”.
Projekt wykorzystuje platformę
internetową, która ułatwia
każdemu przepisywanie informacji,
takich jak nazwiska, daty
urodzenia, a czasem także zawód
deportowanych lub ostatni adres z
dokumentów historycznych i
wprowadzanie ich do bazy danych.
Aby zapobiec pomyłkom lub
nadużyciom, każdy dokument musi
zostać przetworzony trzykrotnie
przez trzy różne osoby. Dane są
porównywane, korygowane
i uzupełniane przez pracowników
Arolsen Archives, zanim zostaną
przesłane do bazy danych, która
jest sercem archiwum
internetowego. Proces ten zajmuje
kilka tygodni, a po jego
zakończeniu szanse na uzyskanie
pozytywnych wyników
wyszukiwania są znacznie większe.



https://www.zooniverse.org/projects/cseidenstuecker/every-name-counts


https://www.zooniverse.org/projects/cseidenstuecker/every-name-counts


Wspólna walka przeciwko
zapomnieniu
 
Dokumenty obecnie przetwarzane w
ramach projektu „Every Name
Counts” pochodzą z obozów
koncentracyjnych. Mogą to być na
przykład listy transportowe lub tak
zwane raporty dokumentujące, kim
byli nowo przybyli do obozu, kto
został przeniesiony do innego
obozu, a kto stracił życie.
Odszyfrowywanie i wprowadzenie
danych może być frustrującym
i czasochłonnym zajęciem.
„Przepisywanie list to ciężka praca
wynikająca z zamiłowania,
wymagająca mrużenia oczu, by
odczytać wyblakłe litery,
sprawdzania nazwisk w Internecie,
ponieważ «a» i «o» wyglądają
identycznie, itd. Przepisanie
niektórych z nich zajęło mi nawet
dwie godziny […]”. Oto jak jeden
z wolontariuszy opisał
doświadczenie pracy nad listami
z obozu koncentracyjnego
Mauthausen.
Jednak wydaje się, że chętnych do
pracy nic nie jest w stanie
powstrzymać: 6 000 wolontariuszy
zarejestrowało się do pracy nad
projektem i wymiany informacji na
forum. W projekcie uczestniczy też
wiele osób, które nie zarejestrowały
się jako użytkownicy.
Społeczność internetowa
wykorzystuje forum do dzielenia się
osobistymi historiami, zdjęciami
i podstawową wiedzą. Użytkownicy
wspólnie próbują znaleźć
odpowiedzi na pytania zadawane
w dokumentach.
W projekt zaangażowani są ludzie ze
wszystkich pokoleń, od uczniów
szkół średnich po osoby, które
przeżyły Holokaust. Jedna młoda
kobieta powiedziała nam, że pracuje
nad projektem razem ze swoją
babcią, która pomaga jej
rozszyfrować niemieckie pismo
odręczne z dawnych lat. Wielu
wolontariuszy korzysta z forum, aby

opowiedzieć o swoim pochodzeniu
i motywacji do zaangażowania się
w projekt. Niektórzy z nich sami
stracili krewnych w niemieckim
obozie koncentracyjnym. Inni są
zadowoleni, że mogą zrobić coś
pożytecznego teraz, kiedy nie mogą
wychodzić z domu. Wszyscy
uczestnicy są głęboko przekonani
o tym, jak ważne jest to, by aktywnie
uczestniczyć w walce
z zapomnieniem…
 
Wniosek
 
Projekt „Every Name Counts” ma
dwa cele: oprócz tego, że Arolsen
Archives praktycznie korzysta ze
wsparcia udzielanego przez
uczestników, pomagających we
wprowadzaniu danych osób
prześladowanych przez reżim
nazistowski, projekt skłania również
wiele osób do zastanowienia się nad
tym, co oznaczają te dokumenty – i
zainteresowania się losami ludzi,
których nazwiska są w nich zawarte.
Sumienność i wytrwałość
wolontariuszy pracujących nad
projektem „Every Name Counts” robi
wrażenie. Jakość wprowadzanych
przez nich danych jest bardzo
wysoka, a ich wkład w prace
upamiętniające – bardzo cenny.
Projekt pozostanie integralną
częścią prac Arolsen Archives
i będzie rozwijany w przyszłości.
 
„Cyfrowe upamiętnienie to
nowoczesna forma upamiętnienia,
którą chcemy wykorzystać, by
dotrzeć szczególnie do młodych
ludzi”, wyjaśnia Floriane Azoulay,
mówiąc na temat wagi projektu.
„Pozwala im to na podjęcie działań
i uczestniczenie we wspólnym
doświadczeniu nawet bez wstawania
z sofy. Dzięki współpracy tak wielu
osób mającej na celu
przeciwdziałanie zapomnieniu losów
poszczególnych osób, stopniowo
budujemy ogromny internetowy
pomnik pamięci”.

https://www.zooniverse.org/projects/cseidenstuecker/every-name-counts


ZAKAZANA MUZYKA
15 sierpnia na Placu Fajrat Muzeum Śląskiego odbędzie się koncert przygotowany przez

Filharmonię Śląską, w czasie którego po raz pierwszy na żywo zostaną zagrane trzy Polonezy
Warszawskie nieznanego autora z XVIII wieku w opracowaniu Szymona Laksa na męską

orkiestrę w Birkenau. Utwory zostały nagrane w ubiegłym roku przez Orkiestrę Muzyki Nowej  
pod batutą Szymona Bywalca i w zamyśle są częścią większego projektu „Zakazana Muzyka”,

przedstawiającego utwory nielegalnie grane, bądź stworzone, przez więźniów w czasie
istnienia obozu KL Auschwitz. To przede wszystkim kompozycje polskich i żydowskich
twórców, gdyż właśnie za grę i słuchanie ich twórczości dotkliwie karani byli zarówno

wykonawcy, jak 
i słuchacze. Jednak „ku pokrzepieniu serc”, z narażeniem życia, takie utwory były w Auschwitz

wykonywane, a dla tych, którzy mieli okazję ich wówczas wysłuchać, były to jedne z
najbardziej poruszających momentów obozowej gehenny. Polonezy Warszawskie i historia ich

powstania, stanowią wyjątkowy przykład zakazanej muzyki w obozie.

 
Renata Koszyk

 

W Auschwitz działało oficjalnie 11 orkiestr
więźniarskich, których głównym zadaniem było
zmaksymalizowanie tempa przechodzenia
przez obozową bramę więźniarskich komand
roboczych poprzez granie skocznych marszy,
a jedną z nich była męska orkiestra w Birkenau.
Pierwszym kapelmistrzem i dyrygentem tej
orkiestry został Jan Zaborski (19848), a po jego
śmierci w listopadzie 1942 roku, batutę przejął
Franciszek Kopka (11099).
 
Kopka był postacią kontrowersyjną i choć
prowadził formalnie orkiestrę do czerwca 1944
roku, to już wcześniej wielki wpływ na
funkcjonowanie kapeli zaczął zyskiwać wybitny
polski muzyk żydowskiego pochodzenia,
Szymon Laks. Orkiestra stopniowo zwiększała
liczebność, poprawiał się poziom gry
i brzmienia zespołu, jak również oprócz
dominujących w początkowym składzie
zespołu Polaków, pojawili się muzycy
żydowskiego pochodzenia z niemal wszystkich
krajów europejskich. Instrumentarium zespołu
stanowiło kilka skrzypiec, altówek, trąbek,
saksofonów, klarnetów, akordeonów, była
tuba-helikon, saksofon, puzon, kontrabas,
bęben, talerze, werbel i wiolonczela. Zmieniały
się też miejsca, w których orkiestra grała
marsze i dawała niedzielne koncerty dla SS
i współwięźniów, ale głównie grano na

wydzielonym miejscu przy wyjściu z obozu
męskiego. Choć nie zachowało się żadne
zdjęcie orkiestry, to w archiwum PMA-B
przechowywana jest fotografia wykonana w
1944 roku przez SS, na którym miejsce gry jest
widoczne. Puste krzesła i wyraźnie widoczne
pulpity sugerują przerwę w grze. W oddali
znajduje się widoczny zbiornik na wodę
i nieistniejący już dzisiaj budynek kuchni
obozowej.
 
Szymon Laks był nie tylko doskonałym
dyrygentem, ale również wspaniałym
orkiestratorem, który przygotowywał nuty dla
swojego zespołu. Repertuar marszowy
stanowiły przede wszystkim skoczne
kompozycje niemieckie, natomiast w czasie
niedzielnych koncertów dla SS, którym mogli
się też z dala przysłuchiwać więźniowie, grano
walce, tanga, arie operowe i operetkowe oraz
modne wówczas szlagiery muzyczne. Bywały
czasem mniej formalne koncerty muzyki
jazzowej, czy też okazjonalna gra dla
prominentów z okazji, na przykład, ich urodzin,
jednak zawsze obowiązywała jedna zasada:
muzyka kompozytorów polskich i żydowskich
jest zabroniona. Jedną z wyjątkowych sytuacji,
kiedy nuty z polskich polonezów trafiły w ręce
muzyków, opisuje Szymon Laks w swoich
powojennych wspomnieniach:



ZAKAZANA MUZYKA







Pewnego wieczoru […] natknąłem się na leżący
na ziemi zmięty i zatłuszczony papier, pokryty
pismem, które przyciągnęło moją uwagę.
Podniosłem go i po przyjściu do bloku
rozwinąłem pieczołowicie, aby go nie
uszkodzić. Zalatywał śledziem i Bóg wie jeszcze
czym. Ale były to nuty. Sama melodia, pisana
odręcznie, ale bardzo czytelnie, bez
harmonizacji, bez akompaniamentu. U góry
tytuł: Trzy polonezy warszawskie z XVIII wieku,
autor: Anonim.
 
Umyłem jak najostrożniej cenny dokument
i powiesiłem w dyskretnym miejscu sali
muzycznej, aby wysechł przez noc. W ciągu
następnych kilku dni zharmonizowałem
i rozpisałem na mały zespół kameralny
wszystkie trzy polonezy, po czym zacząłem je
próbować w bloku, kiedy tylko warunki na to
pozwalały. Okazały się one istnymi perłami
muzyki polskiej XVIII wieku. Niektórzy z mych
kolegów Polaków winszowali mi tego
„wyczynu”, uważając go za akt oporu.
 
Zaskoczyło mnie to trochę, gdyż dla mnie była
to zwykła satysfakcja muzyczna, co prawda
wzmożona przez polskość tej muzyki, ale nie
widziałem, w czym jej zakonspirowane
wykonywanie może zaszkodzić Niemcom czy
wpłynąć na przebieg działań wojennych...
 
Po wojnie odtworzyłem na nowo, z pamięci, te
„Trzy polonezy warszawskie”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dzięki staraniom wielu osób i instytucji, w tym
PWM w Krakowie, udało się te nuty odnaleźć,
a przy finansowym wsparciu Fundacji Pamięci
Ofiar Auschwitz-Birkenau oraz pod
patronatem Państwowego Muzeum

Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, nagrać i
wydać ten muzyczny tryptyk w formie CD.
Odnalezienie i nagranie tych utworów
przywraca do życia dorobek muzyczny polskiej
spuścizny kulturalnej, a obecnie trwają
badania naukowe, których celem jest
ustalenie, czy te utwory są znane w historii
muzyki polskiej. Wyjątkowość tych utworów
polega nie tylko na możliwości usłyszenia
brzmienia orkiestry obozowej, ale to również
przykład niezwykle rzadkiego sposobu
orkiestracji, wymuszonego sytuacją więźniów-
muzyków w obozie.
 
Dyrygent każdej z obozowych orkiestr
w Auschwitz miał niewielki wpływu na skład
osobowy swojego zespołu, w szczególności
nie wiedział, czy muzycy przeżyją kolejny
obozowy dzień. Choć w miejsce tych, którzy
zachorowali, poszli do gazu albo „na druty”
przychodzili nowi, to koniecznością było
przygotowanie instrumentacji tak, aby partia
jednego instrumentu mogła zostać zastąpiona
innym, co Laks wspomina tak:
 
Nagłe zniknięcie jednego lub kilku muzyków
powodowało „pustki” w akordach, a nierzadko
w partiach solowych. Narzuciło mi to ponury
obowiązek bacznego śledzenia stanu zdrowia
fizycznego i psychicznego mniej wytrzymałych
kolegów i zastosowania specjalnego rodzaju
instrumentacji. System ten, który w gwarze
muzycznej nosi nazwę „odeon”, polega na
umożliwieniu wykonania jakiegokolwiek
utworu przez dowolną obsadę, niezależnie od
obecności czy nieobecności jednego lub nawet
kilku muzyków. Uzyskuje się to drogą wpisania
małymi nutami ważniejszych tematów do
innych partii głosowych, tak że w razie
nieobecności głównego solisty zastępuje go
któryś z obecnych, odczytując owe małe nutki. Z
upływem czasu osiągnąłem prawdziwe
mistrzostwo w tej osobliwej sztuce, a trapiące
mnie „dziury” brzmieniowe pojawiały się coraz
rzadziej. Dopiero po długich miesiącach skład
orkiestry, coraz liczniejszej, jako tako się ustalił,
co mi pozwoliło porzucić działalność grabarza
muzycznego.

Szymon Laks (po prawej)



Szymon Laks (po prawej)





Prapremiera Polonezów w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej
Filharmonii Śląskiej zbiega się w czasie z prezentacją zagadnienia
„Zakazanej Muzyki” z obozu Auschwitz na poświęconej temu
tematowi stronie internetowej www.forbiddenmusic.info.
Wyjątkowym utworem zaprezentowanym na tej stronie jest również
rekonstrukcja etiudy E-dur op.10 nr 3 Fryderyka Chopina, grana
wówczas nielegalnie przez więźniarki orkiestry kobiecej i wydana
w formie singla CD z okazji urodzin nieżyjącej już dzisiaj więźniarki,
Heleny Dunicz-Niwińskiej, dzięki której ta rekonstrukcja powstała.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdając sobie sprawę, że koncert w Katowicach z powodów pandemii
nie będzie dostępny dla wszystkich chętnych, zapraszamy do
zapoznania się z tematem oraz wysłuchania utworów online na
stronie www.forbiddenmusic.info, która powstała dzięki dotacji
celowej Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w
sieci”. Mamy nadzieję, że jej treści będą uzupełniane i dotrą do
szerokiego grona odbiorców. 



SYMPOZJUM PT. „NAUCZANIE I
UCZENIE SIĘ O HOLOKAUŚCIE

W WIELKIEJ BRYTANII"

Jednym z celów Rekomendacji jest wkład
w toczącą się rozmowę między naukowcami,
decydentami, praktykami i społeczeństwem na
temat znaczenia i ważności nauczania i uczenia
się o Holokauście w dzisiejszych czasach. Cykl
obejmuje nieformalne dyskusje z delegatami
IHRA, a także ekspertami zewnętrznymi, na
temat zagadnień związanych z nauczaniem
i uczeniem się o Holokauście.
 
W pierwszej dyskusji panelowej pt. "What
Holocaust Education Is and Isn’t" [Czym jest

i czym nie jest kształcenie w temacie
Holokaustu] przeprowadzonej przez Alexa
Mawsa ze Stowarzyszenia Uchodźców
Żydowskich uczestniczyli paneliści: Jennifer
Ciardelli z Amerykańskiego Muzeum Pamięci
Holokaustu [US Holocaust Memorial Museum],
Ruth-Anne Lenga z Ośrodka Kształcenia
o Holokauście UCL [UCL Center for Holocaust
Education], Alasdair Richardson z Uniwersytetu
Winchester i Catrina Kirkland z Funduszu
Edukacyjnego dot. Holokaustu [Holocaust
Educational Trust].

Trzyczęściowe sympozjum pt. „Teaching & Learning About the Holocaust in the UK” można już
obejrzeć online. Dzięki sponsorowi AJR, we współpracy z Delegacją Wielkiej Brytanii do
Międzynarodowego Sojuszu na rzecz Upamiętnienia Holokaustu [UK Delegation to the

International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA)], sympozjum stanowiło część
inauguracji mającej na celu wprowadzenie IHRA Recommendations for Teaching and Learning

about the Holocaust [Rekomendacji IHRA w zakresie Nauczania i uczenia się o Holokauście 
w Wielkiej Brytanii].

http://www.youtube.com/watch?v=_Bm0Ep6IWCA


Zdjęcia w artykule: Andrzej Rudiak

Niektóre z omawianych tematów obejmują
debaty dotyczące terminu „kształcenie
w temacie Holokaustu”, aspektów nauczania
i uczenia się o Holokauście, które zmieniły się
w ciągu ostatnich kilku lat, oraz tego, w jaki
sposób rekomendacje mogą zostać
wykorzystane w salach lekcyjnych.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W ramach drugiej sesji paneliści omówili rolę
odgrywaną przez muzea, miejsca pamięci
i archiwa w nauczaniu i uczeniu się
o Holokauście. W sesji tej zatytułowanej
"Britain’s Holocaust Museums, Memorials &
Archives"  [Brytyjskie Muzea, Miejsca Pamięci
i Archiwa dot. Holokaustu] wzięli udział
paneliści: Martin Winstone z Fundacji Pamięci
o Holokauście w Wielkiej Brytanii [UK
Holocaust Memorial Foundation], Barbara
Warnock z Biblioteki ku Pamięci o Holokauście
w Wiener [Wiener Holocaust Library], Louise
Stafford z Narodowego Ośrodka i Muzeum

Holokaustu [National Holocaust Centre and
Museum], oraz Rachel Donnelly z Muzeum
Historii Wojskowości [Imperial War Museums].
 
W trzeciej dyskusji pt. "How the IHRA’s work
Affects Education, Memory & Heritage in the
UK" [W jaki sposób praca IHRA wpływa na
kształcenie, pamięć i dziedzictwo w Wielkiej
Brytanii] uczestniczyli trzej delegaci z IHRA:
Paula Cowan z Vision Schools Scotland, Gilly
Carr z Uniwersytetu Cambridge i Olivia Marks-
Woldman z Funduszu Dnia Pamięci
o Holokauście [Holocaust Memorial Day Trust].
W tej rozmowie paneliści przedstawili szerszy
wgląd w to, czym zajmuje się IHRA, w tym
w wymianę najlepszych praktyk w dziedzinie
edukacji i upamiętnienia Holokaustu na
poziomie międzynarodowym.
 



PORUSZAJĄCE
ZNALEZISKA W 

DZIECIĘCYCH BUCIKACH

Paweł Sawicki

Wyjątkowego odkrycia dokonano podczas prac zabezpieczających buty należące do ofiar
niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz, 

które prezentowane są na ekspozycji głównej Miejsca Pamięci. 



W jednym z dziecięcych bucików natrafiono na
odręcznie wykonany napis: imię i nazwisko
dziecka, oznaczenie transportu oraz numer,
pod którym zarejestrowano dziecko na liście
transportowej (transport Ba 541). Amos
Steinberg urodził się 26 czerwca 1938 r.
Mieszkał w Pradze. 10 sierpnia 1942 r. razem
z rodzicami Ludwigiem (Ludvíkiem) i Idą został
osadzony w getcie Theresienstadt w pobliżu
Pragi. Wszyscy zostali deportowani do
Auschwitz.
 
– Z zachowanych dokumentów wynika, iż

matka z synem zostali deportowani do
Auschwitz w jednym transporcie 4
października 1944 r. Prawdopodobnie oboje
zostali zamordowani w komorze gazowej po
selekcji. Możemy się domyślać, że
najprawdopodobniej to właśnie ona zadbała
o to, żeby podpisać bucik swojego dziecka.
Natomiast ojciec został deportowany w innym
transporcie. Wiemy, iż 10 października 1944 r.
został przeniesiony z Auschwitz do obozu
Dachau. Został wyzwolony w podobozie
Kaufering – powiedziała Hanna Kubik ze
Zbiorów Muzeum.

Wszystkie zdjęcia w artykule: Muzeum Auschwitz
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Łącznie z getta Theresienstadt do Auschwitz
Niemcy przewieźli 24 transporty liczące
ponad 46 000 Żydów. Ok. 18 tysięcy z nich
umieszczono w specjalnym obozie
rodzinnym na terenie odcinka BIIb obozu
Auschwitz II-Birkenau.
 
W innym buciku natomiast natrafiono na
dokumenty w języku węgierskim. – W
naszych Zbiorach mamy już buty z tego typu
znaleziskami, jednak przeważnie są to gazety,
których często używano jako wkładek czy też
dodatkowego ocieplenia. To znalezisko jest
bardzo wartościowe i ciekawe, ponieważ
dokumenty zachowały się w dobrym stanie.
Widnieją na nich daty, nazwiska osób,
których dotyczyły opisane sprawy, a także
odręczne podpisy. Pochodzą one z 1941 i
1942 roku – dodała Hanna Kubik.
 
Dokumenty te należały do osób
mieszkających prawdopodobnie w Munkaczu
oraz w Budapeszcie. – Część z nich to
dokumenty urzędowe, znajduje się tam
również fragment broszury oraz skrawek
papieru z nazwiskiem. Pojawiają się nazwiska
Ackermann, Brávermann i Beinhorn. Zapewne
osoby te zostały deportowane do Auschwitz
wiosną lub latem 1944 r. podczas akcji
zagłady węgierskich Żydów. Mam nadzieję,
że dokładniejsze badania pozwolą na
ustalenie szczegółów dotyczących
poszczególnych osób. Odnalezione
dokumenty poddane zostaną konserwacji i
wraz z bucikiem trafią do Zbiorów –
podkreśliła Kubik.
 
Pierwsze transporty węgierskich Żydów
skierowano do Auschwitz 28 i 29 kwietnia
1944 r. z obozu Kistarca k. Budapesztu
i z miasta Topolya w Wojwodinie. Główna
faza deportacji rozpoczęła się 14 maja
i trwała do 9 lipca 1944 r. W tym okresie do
Auschwitz przyjechały 142 pociągi, którymi
łącznie deportowano ok. 420 tysięcy osób.
Kiedy dodamy do tej liczby transporty
z kwietnia oraz kilka mniejszych z końca lata
i jesieni 1944, to wówczas łączna liczba
deportowanych z Węgier wyniesie ok. 430
tysięcy. Bezpośrednio po przyjeździe do
Auschwitz w komorach gazowych życie
straciło 325–330 tys. osób, czyli ponad 75
procent deportowanych Żydów z Węgier.
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