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TRANSPORT 77
 

 
 

Yvan Leclère 

Ostatni konwój
Gdy siedemdziesiąty siódmy transport opuścił
obóz w Drancy 31 lipca 1944 r. zmierzając do
Auschwitz, Paryż czekał już na wyzwolenie.
Wcześniej, 6 czerwca, Alianci wylądowali
w Normandii. W tym czasie jednak, w wyniku
licznych łapanek organizowanych na rozkaz
Aloisa Brunnera, komendanta SS w Drancy,
utworzono transport złożony z ponad 1310
Żydów, w tym 300 dzieci, z których większość
po dotarciu do Auschwitz poniosła śmierć
w komorach gazowych. Obóz przeżyło jedynie
251 deportowanych.
 
Projekt „Transport 77” zachęca uczniów do
poznawania oraz odtwarzania losów tych
1310 deportowanych. Powstał on w 2015 r.
z inicjatywy stowarzyszenia Convoi 77
(utworzonego przez potomków
deportowanych z Transportu 77) i uzyskał
wsparcie francuskiego Ministerstwa Edukacji,
prezydenta Francji, Unii Europejskiej oraz
wielu innych organizacji.
 
Losy ośmiu osób
Wiosną 2020 r. uczniowie dziewiątej klasy,
którą uczę historii, zgłębiali losy ośmiu
deportowanych, którzy według listy
uczestników konwoju mieli urodzić się na
Litwie. Nasze badania były bardzo angażujące
i wzruszające, ponadto odbywały się
w trudnych warunkach kwarantanny, kiedy to

nasz kontakt ograniczał się do spotkań online.
Jednak dzięki wnikliwej analizie archiwów
z różnych krajów (Francji, Litwy, Niemiec,
Szwajcarii i Stanów Zjednoczonych) oraz
studiowaniu niezwykle obszernych stron
internetowych, zawierających drzewa
genealogiczne, uzupełniając to wszystko
informacjami pozyskanymi od rodzin
deportowanych i innych osób, z którymi się
kontaktowaliśmy, udało nam się odtworzyć
losy ośmiu osób. Teraz możemy już
powiedzieć, że Abraham Delberg, Zofia
Borensztejn, Doba i Berthe/Basia Levine,
Henri/Henoch Levin, Aron Simanovitch,
Walter/Wole Zavadier i Salomon Zilber to nie
tylko imiona i nazwiska z listy deportowanych.
 
Abraham Delberg przyjechał do Paryża na
początku XX wieku, wkrótce po ukończeniu
służby wojskowej dla armii rosyjskiej.
Zamieszkał ze swoją żoną Sarą i rozpoczął
pracę jako krawiec. W okresie niemieckiej
okupacji najpierw został obrabowany,
a następnie aresztowany.
 
Henoch Levin z Wilna przybył do stolicy Francji
w 1926 r., by podjąć tam studia medyczne. W
1939 r., po wybuchu drugiej wojny światowej,
zaciągnął się do Legii Cudzoziemskiej, a
swojemu nazwisku nadał francuskie brzmienie.
Po zawieszeniu broni
w 1940 r. kolaboracyjny i ksenofobiczny rząd

Zeszłej wiosny moja klasa z Międzynarodowego Liceum Francuskiego w Wilnie
miała możliwość wzięcia udziału w projekcie „Transport 77” poświęconym losom ośmiu

deportowanych z ostatniego dużego transport z obozu Drancy pod Paryżem do Auschwitz 
w 1944 roku, nazywanego Transportem 77. Nasza praca znalazła się wśród jedenastu

projektów, jakie zostaną wyróżnione podczas ceremonii, którą 27 stycznia 2021 poprowadzi
prezydent Francji Emanuel Macron. Będzie to niezwykłe wydarzenie w ramach niezwykłego



Vichy zesłał jednak byłych zagranicznych
ochotników na roboty przymusowe.
W Auschwitz Henri Levin dożył ewakuacji
obozu w 1944 r., przetrwał wycieńczający
marsz śmierci, lecz niestety zmarł
w Mauthausen w marcu 1945 r.
 
Doba Levine, szwaczka, przeprowadziła się do
Paryża w 1913 r. wraz z mężem Peretzem oraz
córką Basią/Berthe. Po wybuchu pierwszej
wojny światowej w 1914 r. Peretz zaciągnął
się do Legii Cudzoziemskiej. Zginął w bitwie

pod Sommą w 1916 r. Wdowa po żołnierzu
Doba wraz z córką Berthe nie uniknęły jednak
deportacji.
 
Aron Simanovitch, „sekretarz Rasputina”, to
najbardziej znany z ośmiu deportowanych. Po
tym, jak Rasputin został zamordowany oraz po
rewolucji rosyjskiej udało mu się zbiec
i osiąść w Berlinie, a następnie w Paryżu, gdzie
zyskał niechlubną reputację hazardzisty oraz
promotora tej rozrywki…
 



Zdjęcia w artykule: Andrzej Rudiak

Walter/Wole Zavadier to jeden z tych
deportowanych, których losy trudno było
odtworzyć. Urodził się w Sauliai, lecz kilka lat
później jego ojciec wyemigrował do
Południowej Afryki, gdzie został znanym
lekarzem, a nawet brał udział w wojnach
burskich. Walter podjął studia inżynieryjne,
najpierw w Sankt Petersburgu, a od 1909 r.
w Wiedniu. Jego brat Nathan wyjechał do
Szwajcarii na studia medyczne. Matka została
sama w Sauliai do 1915 r., kiedy to armia
rosyjska spaliła miasto i zmusiła kobietę do
ewakuacji na Ukrainę. Po wojnie dołączyła do
syna w Wiedniu, gdzie zmarła w 1939 r. po
Anschlussie. Walter ukrywał się wtedy
w Paryżu, gdzie udało mu się przeżyć dzięki
pieniądzom przesyłanym przez ojca i brata
Nathana, który w 1940 r. wyemigrował do
USA.
 
Jedynym spośród ośmiu deportowanych,
któremu udało się przeżyć pobyt w obozie,
jest Salomon Zilber. Urodził się w Skaudvilė,
a w okresie międzywojennym pracował dla
paryskiego biura turystycznego Orient &
Palestine. W 1940 r. uciekł na południe Francji
i ukrył się w Nicei, gdzie aresztowano go
w 1944 r. Po wojnie w 1951 r. wyjechał do
Izraela. Jego sławny brat Moshe Zilberg, sędzia
Izraelskiego Sądu Najwyższego, mieszkał tam
od 1929 r.

 
Początkowo sądzono, iż Zofia Borensztejn
urodziła się w Wilnie, jednak tak naprawdę
pochodziła z Wołynia na Ukrainie. Ten błąd
doprowadził nas do bardzo wzruszającej
historii rodzinnej. Ojciec Zofii był kupcem,
jednak w latach 1920-1921 Zofia przebywała
w obozie dla uchodźców Rovno, wśród Żydów
uciekających przed ukraińskimi pogromami,
wyłącznie z matką i siostrami, ponieważ jej
ojciec już zmarł. Matka Zofii oraz jej siostry
wyjechały do USA, lecz Zofia wyszła za mąż za
mężczyznę z Warszawy,  z którym zamieszkała
w Paryżu, gdzie otworzyli pracownie
krawiecką. W 1942 r. mąż i syn Zofii zostali
deportowani.
 
Zofię aresztowano dwa lata później. Córce
kobiety, Rivie, udało się wcześniej uciec
z domu rodzinnego przed aresztowaniem
i przetrwać, żyjąc na ulicy. Po wojnie Riva
Boren została malarką i wyszła za mąż za
pisarza Jacques’a Lanzmanna, z którym żyła
przed dwa lata. Jacques był przyjacielem
Jeana-Paula Sartre’a i Simone de Beauvoir oraz
bratem słynnego Claude’a Lanzmanna, który
w późniejszych czasach nakręcił film Szoa 
i sprawił, że to hebrajskie słowo stało się
synonimem określenia „Holokaust”.
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GENEALOGIE PAMIĘCI: 
HOLOKAUST MIĘDZY

PERSPEKTYWĄ GLOBALNĄ 
I LOKALNĄ

Gábor Danyi, Małgorzata Pakier, Małgorzata Wosińska

Jakie są najnowsze kierunki badań nad
Holokaustem? Dlaczego warto wrócić do
pierwotnych – i czasami nierozpoznanych –
źródeł? Jak pamięć Zagłady zmienia się w coraz
bardziej globalizowanym świecie, i jaką rolę
mogą odgrywać lokalne doświadczenia
w procesie globalizacji? Jaki wpływ mają nowe
technologie cyfrowe i media społeczne na
formy upamiętniania Holokaustu? To są
najważniejsze zagadnienia, które były
dyskutowane podczas konferencji Genealogie
Pamięci – Holokaust: między perspektywą
lokalną i globalną, zorganizowanej przez
Europejską Sieć Pamięć i Solidarność (ENRS)
online w listopadzie 2020 r.
 
Misja ENRS i Genealogii Pamięci
Europejska Sieć Pamięć i Solidarność (ENRS)
jest międzynarodowym przedsięwzięciem,
które ma na celu badanie, dokumentowanie
oraz upowszechnianie wiedzy na temat historii
Europy XX wieku i sposobów jej upamiętniania
ze szczególnym uwzględnieniem okresu
dyktatur, wojen i społecznego sprzeciwu
wobec zniewolenia. Członkami Sieci są:
Niemcy, Polska, Słowacja i Węgry oraz
Rumunia. Status obserwatora mają Albania,
Austria i Czechy.
ENRS zainicjowało Genealogie Pamięci, jako
projekt cykliczny, w roku 2011 w wyniku
rosnącego zainteresowania pamięcią społeczną
w Europie Środkowej i Wschodniej oraz na
świecie. Celem projektu jest ułatwienie

wymiany akademickiej wśród uczonych
z Europy Środkowej i Wschodniej oraz
promowanie badań nad pamięcią w
międzynarodowej społeczności akademickiej.
Szczegóły: www.genealogies.enrs.eu
 
Jednym z kluczowych zadań, które stawiają
przed sobą Genealogie jest stworzenie
przestrzeni dialogu pomiędzy studiami
historycznymi (w tym historii historiografii)
a studiami nad pamięcią (społeczną, kulturową
oraz ich przemianami). Poszukiwanie balansu
pomiędzy tymi dwoma obszarami wiedzy
wydaje się być istotne także dla badań nad
Zagładą Żydów. Podejście dwukierunkowe
(historyczno-pamięcioznawcze) umożliwia
bowiem nie tylko wymianę wiedzy w ramach
świata akademickiego, ale zaprasza do
rozmowy partnerskiej praktyków pamięci
(w tym.: edukatorów, muzealników,
przedstawicieli instytucji pamięci),
realizujących swoje działania  wobec wyzwań
współczesności.
 
Inicjatorki projektu Genealogii dr Małgorzata
Pakier i dr Joanna Wawrzyniak podkreślają, że
podejście historyczne i pamięcioznawcze
posiadają naturalnie wbudowany potencjał ku
komplementarności. Jak mówią: „Nasza
propozycja zakłada przyjrzenie się
problematyce pamięci z historyczną
wrażliwością. Chcemy zwrócić uwagę, na to, co
pozornie oczywiste, a więc na fakt, że

W listopadzie 2020 r. (04.11-26.11) odbyła się międzynarodowa konferencja on-line poświęcona
recepcji aktualnie prowadzonych studiów nad Zagładą Żydów. Konferencja zatytułowana

Holokaust: między perspektywą lokalną i globalną stanowiła jubileuszową, 10. edycję projektu
akademickiego Genealogie Pamięci realizowanego od 2011 r. przez Europejską Sieć Pamięć 

i Solidarność (ENRS).



pozornie oczywiste, a więc na fakt, że
doświadczenia historyczne kształtują
określone procesy pamięciowe”. Historyczna
wrażliwość na pluralizm przeszłości, z
pewnością była fundamentalnym założeniem
przygotowanej przez nas konferencji
Holokaust: między perspektywą globalną
a lokalną.
 
To co również charakterystyczne i ważne dla
cyklu wydarzeń Geneaologii Pamięci – i co
szczególnie wyraźnie wybrzmiało
w tegorocznej odsłonie projektu – to
demokratyczna policentryczność
prezentowanych źródeł wiedzy i stosowanych
praktyk. Pakier i Wawrzyniak od lat zwracają
uwagę na konieczność określenia specyfiki
problemu historii i pamięci Europy Środkowo-
-Wschodniej w ujęciu „oddolnym /
regionalnym”, ale w sposób taki, by
obserwacje, refleksje i wnioski nie pozostawały
w izolacji / kontrze wobec tego, co tworzone
w szerszym „globalnym”, „międzynarodowym”,
czy jak sugeruje prof. Daniel Levy (jeden z
keynote tegorocznej edycji)
„kosmopolitycznym” wymiarze. Dostrzegając
znaczenie optyki komplementarnej

i egalitarnej dla krytycznej, ale i twórczej
dyskusji wokół problematyki pamięci
społecznej i kulturowej dojmujących wydarzeń
historycznych XX wieku, jako partnerów
organizacyjnych i partnerów do akademickiej
debaty zaprosiliśmy w tym roku uniwersytety,
instytucje badawcze, a przede wszystkim –
instytucje pamięci żydowskiej, reprezentujące
różne przestrzenie geograficzne, polityczne
i kulturowe (w tym: Fundacja na rzecz Pomnika
Pomordowanych Żydów Europy, Berlin;
Mémorial de la Shoah, Paryż; Instytut
Wiesenthala Badań nad Holokaustem, Wiedeń;
Muzeum Bojowników Getta, Izrael; Żydowski
Instytut Historyczny im. Emanuela, Warszawa;
Muzeum Getta Warszawskiego).
 
Genealogie Pamięci 2020. Konteksty
Zasadniczym celem tegorocznej konferencji
Holokaust: między perspektywą lokalną i
globalną była ocena aktualnego stanu badań w
zakresie pamięci nad Zagładą Żydów. Ostatnie
dziesięciolecia zaowocowały zdecydowanym
poszerzeniem zakresu badań w dziedzinie
studiów nad Holokaustem (ang. Holocaust 
Studies). Wyznaczano w nich zupełnie nowe
 



Studies). Wyznaczano w nich zupełnie nowe
kierunki, podejmowano mniej oczywiste
tematy, wykorzystywano nietypowe narzędzia
badawcze i sięgano do dotychczas
nierozpoznanych materiałów źródłowych.
Jednakże przede wszystkim, Zagładzie Żydów
zaczęto przyglądać się z różnych perspektyw
poznawczych, nie pozostawiając jej tylko
historykom. Organizatorzy konferencji
przygotowując program, byli świadomi takiego
stanu rzeczy. Dlatego też do współpracy, poza
wybitnymi historykami (Omer Bartov, Audrey
Kichelewski, Katarzyna Person) zaprosiliśmy
także literaturoznawców (Roma Sendyka,
Dorota Głowacka, Mindaugas Kvietkauskas),
antropologów kultury i socjologów (Jackie
Feldman, Éva Kovács, Daniel Levy), praktyków
pamięci (Adam Karpel-Fronius, Lior Inbar).
 
Pogłębionym celem badawczym konferencji
było z kolei omówienie wzajemnych
zależności i napięć pojawiających się
pomiędzy powszechną (globalną,
ponadnarodową) skalą pamięci o Holokauście
a pamięcią zakorzenioną w partykularnej
przestrzeni
i kulturze doświadczenia historycznego (na
szczeblu lokalnym, etnicznym, narodowym).
Interesowały nas więc wzajemne wpływy
pomiędzy różnymi skalami pamięci, w tym
zarówno w zakresie wzajemnej inspiracji, jak
i koncepcyjnego nadużycia: stąd zadawane
były pytania zarówno o ontologiczne
(problematyka ta podjęta została w
wystąpieniu Ewy Domańskiej, czy Katarzyny
Mai Grzybowskiej), jak i fenomenologiczne
(Piotr Cywiński, Jie-Hyin Lim) granice
uniwersalizacji pamięci, jak również
o współczesne, międzynarodowe znaczenie
mikrokontekstualizacji wspomnień (Omer
Bartov, Johanna Lehr) o doświadczeniu
Zagłady. Konteksty, w których zdecydowaliśmy
się prowadzić dyskusję akademicką z jednej
strony wynikały z faktu dostrzeżenia wpływu
wspominanych powyżej procesów
globalizacyjnych na poruszaną tematykę
(podjęty został wątek ryzyka pogłębiającej się
uniwersalizacji znaczenia wydarzenia
Holokaustu, jak i ryzyka / szans wynikających
ze wzmożonego wprowadzania mediów
internetowych i wirtualnych do praktyk
edukacyjnych; problematyka ta została
poruszona m.in. w wykładach Jackie’ego
Feldmana, Josefine Honke, Nastassya Ferns), a

z drugiej był wyrazem coraz częściej
postulowanej – i podzielanej przez
organizatorów – potrzeby empirycznego
zwrotu w badaniach nad Zagładą, a co za tym
idzie ukazania nowatorskiego potencjału
leżącego w źródłach lokalnych
(„nowatorskiego” zwłaszcza dla społeczności
międzynarodowych, na co wskazywała
w swoim wystąpieniu uwagę Agnieszka
Wierzcholska, Magda Heydel, Peter Davis,
Marta Janczewska).
 
Tworząc program konferencji, chcieliśmy także
zwrócić uwagę na etyczny wymiar poruszanej
problematyki (zwłaszcza wobec wyzwań /
kryzysów świata post-globalnego). Zestawienie
dwóch perspektyw (lokalnej
i globalnej) uznajemy za istotne również
dlatego, że dopiero poszerzona percepcja
zdaje się umożliwiać przekroczenie
paradygmatu Holokaustu jako „wydarzenia
historycznego”, otwierając możliwości jego
interpretacji w kontekście „antropologicznego
doświadczenia”. A więc doświadczenia,
w którym to głosy ofiar / ocalałych i ich
narracja (w tym: „lokalna” narracja historyczna,
która w wielu przypadkach nie weszła do
kanonu lektur studiów nad Zagładą, gdyż
tworzona była w językach Europy
Środkowowschodniej) mają miejsce centralne.
Centralne również dla zrozumienia nieustannej
potrzeby ochrony praw człowieka i wsłuchania
się w głosy potrzebujących w XXI wieku (temat
etycznej odpowiedzialności za studia /
edukację holokaustową w dobie kryzysów
współczesności pojawił się m.in. w wykładach
Piotra Cywińskiego, Daniela Levy’ego, Olofa
Bortza, Idy Richter czy Danielle Lucksted).
 
Holokaust: między perspektywą lokalną
i globalną. Program konferencji
Tegoroczna konferencja, która odbyła się w
listopadzie 2020 r., była dla nas wydarzeniem
symbolicznym z kilku powodów. Po pierwsze –
poruszała fundamentalną dla misji ENRS (a
jednocześnie wymagającą szczególnej
wrażliwości badawczej) problematykę. Po
drugie, stanowiła jubileuszową – 10. edycję
projektu akademickiego Genealogie Pamięci.
W końcu, po raz pierwszy tak duże wydarzenie
było organizowane było przez Sieć w formule
on-line. Jednak to właśnie dzięki konieczności
wprowadzenia nowych rozwiązań
technologicznych, dziś możemy podzielić się z
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technologicznych, dziś możemy podzielić się
z Państwem pełnym archiwum naszego
wydarzenia na YouTube.
 
Autorkami koncepcji tegorocznej konferencji,
była dr Małgorzata Pakier (ENRS) i Małgorzata
Wosińska. Jednak bez wsparcia
merytorycznego i logistycznego Gábora Danyi
(ENRS), członków Rady Programowej, a przede
wszystkim zaufania (w szansę na powodzenie
międzynarodowego przedsięwzięcia
akademickiego w czasach pandemii) głównych
parterów wydarzenia, czyli berlińskiej Fundacji
na rzecz Pomnika Pomordowanych Żydów
Europy oraz Instytutu Socjologii Uniwersytetu
Warszawskiego – tegoroczne Genealogie
Pamięci nie mogłyby zostać zrealizowane
w takim zakresie, wizualnej jakości, oraz (co
najważniejsze) intelektualnej wrażliwości
i obecności uczestników i odbiorców.
 
Program wydarzenia Holocaust między
perspektywą globalną i lokalną składa się
z ośmiu spotkań i stanowi swojego rodzaju
„podróż intelektualną”. Podróż tę
rozpoczynamy od perspektywy uniwersalnej,
w której postanowione zostają pytania o etykę

i odpowiedzialność pamięci o Zagładzie.
Następnie podróż kontynuujemy poprzez
lokalne historie (w tym: najwcześniejsze
historiografie historii Holokaustu), pamięci,
języki i krajobrazy Europy Środkowo-
Wschodniej, po to, by skierować się w kierunku
granic Europy Zachodniej i zadać pytanie
o pamięć transgraniczną i jej współczesną
recepcję. Kolejnym kierunkiem jest Izrael,
w którym „żywa pamięć” o przeszłości
zderzona zostaje z globalnymi technologiami
ery digitalizacji. Zadając pytanie o nowe media
naturalnie, powracamy do pytań natury
uniwersalnej, kończąc naszą podróż na
globalnej diagnozie studiów nad Holokaustem i
dyskusją nad wyzwaniami, które stoją przed
badaczami i praktykami pamięci w przyszłości.
 
W pierwszej sesji, zatytułowanej Practical
Ethics of Holocaust Memory In the 21st Century,
poruszony został temat „odpowiedzialności”
pamięci o Zagładzie oraz jej moralnych
i etycznych konsekwencjach dla czasu
teraźniejszego (konsekwencjach
przepracowywanych na poziomie działań:
edukacyjnych, społecznych, akademickich,
muzealniczych). Fundamentalny dla naszego



wydarzenia wykład wprowadzający
Remembrance in – and for – the 21st Century 
wygłosił tutaj dr Piotr Cywiński, dyrektor
Muzeum i Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau.
Kolejna sesja zatytułowana The Ringelblum
Archive as the Earliest Historiography of the
Holocaust and its Impact on International
Research poprowadzona została przez
Dyrektora Żydowskiego Instytutu
Historycznego, profesora Pawła Śpiewaka,
a wykład do niej wprowadzający (Genocide
from Below: Rewriting the Holocaust as First-
Person Local History) wygłosił Profesor Omer
Bartov. Wykład Bartova uzmysłowia nam jak
ważne – dla pełnego zrozumienia procesu
kształtowania się korzeni studiów nad Zagładą
Żydów – jest zwrócenie się ku głosom ofiar
i ich (semantycznej oraz symbolicznej)
gramatyce zapisu doświadczenia granicznego.
Egzemplifikacją tych głosów jest tutaj
oczywiście Archiwum Ringelbluma (Podziemne
archiwum Getta Warszawy).
 
Sesja trzecia Borderland Memories in Europe.
Renegotiating Holocaust Remembrance, 
rozpoczyna się od niezwykle przejmującego
(gdyż boleśnie uzmysławiającego słuchaczom

nie tylko żywotność śladów pamięci
o Zagładzie w Austrii, ale i szereg stosowanych
dziś mechanizmów służących jej wypieraniu)
wystąpienia profesor Éva Kovács z Vienna
Weistental Institute zatytułowanego Forgetting
by Remembering: On the Europeanisation of
Local Memories of the Shoah. Pozostałe
wystąpienia sesji komplementarnie wobec
wykładu wprowadzającego ukazują rodzaje
napięć społecznych, które będąc wynikiem
przepracowywania doświadczenia
traumatycznego na poszczególnych poziomach
narodowych (a zwłaszcza w przestrzeniach
borderland), stają się dziś zadaniem dla całej
wspólnoty europejskiej.
 
Pogłębienie problemu lokalnych graniczności /
niuansów (tym razem jednak na poziomie
języka i literatury) oraz dostrzeżenie
konieczności ich uwzględnienia we
współczesnych, krytycznych studiach nad
Zagładą Żydów na poziomie
międzynarodowym umożliwia nam kolejna
sesja: Overlooking the Local Dimensions of the
Holocaust. Language and the Cultural/Spatial
Politics of Transmission. Program sesji (o
charakterze „wydarzenia specjalnego” 



został ułożony przez Profesor
Uniwersytetu Jagiellońskiego Romę
Sendykę z zespołem). Słowo
wprowadzające do Local Addresses in
Holocaust Diares: Recontructing the
Lifeworlds of Young Jewish Diarists in
Vilnus wygłosił profesor Mindaugas
Kvietkauskas (litewski literaturoznawca,
w czasie trwania konferencji pełniący
urząd Ministra Kultury Republiki
Litewskiej).
 
Sesja piąta: Forensic Environments of the
Holocaust and its Memory to
kontynuacja podróży w głąb
krajobrazów lokalnych. W trakcie
spotkania przyglądamy się temu co
podstawowe dla kształtowania się
pamięci holokaustowej – perspektywie
środowiskowej (w tym: forensycznej
i biologicznej). Inspirujący wykład
profesor Ewy Domańskiej przygotowany
wraz z badawczym zespołem (dr Mikołaj
Smykowski, dr Jacek Małczyński),
a zatytułowany The Enviromental History
of the Holocaust: Chances and
Challenges umożliwia postawienie
pytania (interesującego rozwijanego
przez kolejnych panelistów)
o uniwersalne znaczenia prowadzenia
badań humanistycznych nad fizycznym
krajobrazem naznaczonym śmiercią.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opuszczając krajobraz lokalny i jego
empiryczne, ugruntowane
środowiskowo perspektywy poznawcze,
w sesji szóstej zatytułowanej
Translation and Travel of Holocaust
Memory between Europe and Israel 
podążamy do przestrzeni, gdzie pamięć
o Zagładzie ma znaczenie szczególne.
Dzięki wykładowi wprowadzającemu

profesora Jackie Feldmana z Ben Gurion
University of the Negev (The Vanishing
Body of the Witness: Transmission of the
Shoah in a Digital Generation) wraz
z panelistami zadajemy pytania
o współczesne tendencje edukacji
o Holokauście, w których czasach, gdy
bezpośredni przekaz między-generacji
zostaje zdominowany przez nowe media
i świat wirtualny.
 
Sesja siódma Holocaust Memory:
Diagnosing the Global Effect to moment,
w którym nasza konferencyjna podróż
symbolicznie „zatacza koło”,
umożliwiając powrót do pytań
fundamentalnych dla współczesnych
i przyszłych studiów nad Zagładą Żydów
oraz edukacji pamięci. Wykład
wprowadzający profesora Daniela
Levy'ego, zatytułowany Mnemonics and
its Discontents: Between Integration and
Contestation, korespondując niejako
z wyjściowymi dla naszego wydarzenia
refleksjami dr Piotra Cywińskiego,
proponuje krytyczne diagnozy szans
i zagrożeń wynikających
z uniwersalizacji doświadczenia Zagłady
w zglobalizowanym XXI wieku. Refleksje
Levy’ego w sposób pogłębiony
i krytyczny zostały też podjęte przez
kolejnych panelistów.
 
Ostatnim wydarzeniem konferencji
Holokaust między perspektywą globalną i
lokalną – do którego zapoznania
zachęcamy Państwa szczególnie, gdyż
umożliwia ono wsłuchanie się w głosy
naszych keynotes w formie aktywnego
dialogu – stanowi debata: Holocaust
Memory and Research in the 21st
Century: Between the Global and the
Local, podsumowująca nasze rozważania
(ale też inspirująca do postawienia
pytań nowych). Spotkanie finalne
prowadzone jest przez Małgorzatę
Pakier (ENRS), a jej gośćmi są Ewa
Domańska, Éva Kovács, Jackie Feldman i
Daniel Levy.
 
 
 





ZESZYT BYŁEJ WIĘŹNIARKI BOŻENY
JANINY ZDUNEK 

Z WIERSZAMI OBOZOWYMI 
W ARCHIWUM MIEJSCA PAMIĘCI

Paweł Sawicki

– Muzeum Auschwitz-Birkenau jest
największą placówką muzealną, ma także
zasoby, aby odpowiednio traktować takie
szczególne dokumenty. Jest dla mnie
szczególnie ważne, że zeszyt ten trafia
z powrotem do miejsca hołdu tych ludzi –
powiedział profesor Zdunek.
 
Z powojennych przekazów Bożeny Janiny
Zdunek wiadomo, że geneza tego
niezwykłego zbioru obozowej poezji sięga
najprawdopodobniej jesieni 1943 r. – Trafiła
ona wówczas do obozowego szpitala, gdzie
więźniarki w nielicznych wolnych chwilach
recytowały z pamięci usłyszane i zapamiętane
wiersze powstałe w obozie. Nie jest do końca
jasne, w jaki sposób pani Zdunek znalazła się
w posiadaniu zeszytu, który, jak wskazują na
to napisy na jego okładce, miał służyć jako
rejestr numerów obozowych zmarłych
więźniarek. Być może udało się zdobyć ten
zeszyt dzięki pomysłowości i odwadze
więźniarek zaangażowanych w działalność
obozowego ruchu oporu – powiedział dr
Wojciech Płosa, kierownik Archiwum
Muzeum.
 
Bożena Janina Zdunek miała w obozie dwa
tego typu zeszyty, jednak jeden z nich został
jej skradziony wraz z torbą, w której
przechowywała więźniarski dobytek.
 
Zeszyt w szerokie linie na 32 stronach
zawiera, spisane różnymi charakterami pisma,

teksty 17 wierszy obozowych. Są wśród nich
utwory autorstwa m.in. Krystyny Żywulskiej
(właściwie Sonia Landau): „Marsz”, „Apel”,
„List do Matki”, „Taniec”, „Mamo, bądź,
zdrowa”. To wiersze, które stanowią kanon
poezji obozowej z KL Auschwitz.
 
– Zeszyt podarowany przez profesora Adama
Zdunka jest dokumentem niezwykłym
i bardzo cennym. Już sama historia powstania
tego zbioru wierszy przykuwa uwagę,
a pamiętać także trzeba o tym, że jest on
świadectwem ogromnej woli życia
i przywiązania do kultury, jakie cechowały
więźniarki. Pośród koszmarnej rzeczywistości
dnia codziennego obozu w Birkenau
znajdowały one siły i czas, żeby gromadzić to,
co tak niezwykle ulotne – teksty wierszy
obozowych, tworzonych przez
współwięźniarki jako migawki
przedstawiające bezmiar cierpienia i tęsknotę
z wolnością. Działania te wymagały bez
wątpienia wielkiej odwagi i determinacji –
dodał Wojciech Płosa.
 
Podkreślił on, iż zeszyt ten będzie bardzo
cennym uzupełnieniem zbiorów wierszy
obozowych przechowywanych w naszym
Archiwum: – Znajdują się w nim tylko bardzo
nieliczne przykłady wierszy napisanych
w obozie. Większość tej kolekcji stanowią
teksty utworów poetyckich zapamiętanych
przez byłe więźniarki i byłych więźniów
i odtworzone już po wojnie z pamięci.

Oryginalny zeszyt z rękopisami wierszy o tematyce obozowej, który należał do byłej więźniarki
obozów Auschwitz i Ravensbrück Bożeny Janiny Zdunek (w obozie Musiewicz), przekazał do

Muzeum jej syn, profesor Adam Zdunek.
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Pani Bożena Janina Zdunek (z domu
Musiewicz) urodziła się 29 czerwca 1918 r.
we wsi Siwki na Wołyniu. Kształciła się
w słynnym Liceum Krzemienieckim, a w
latach 30. po przeprowadzce z rodzicami do
Warszawy kontynuowała naukę
w Gimnazjum im. Królowej Jadwigi. W czasie
okupacji zaangażowała się w działalność
ruchu oporu.
 
W 1943 r. została aresztowana i 22 czerwca
1943 r. została przywieziona do KL
Auschwitz. W obozie tym przebywała do
końca sierpnia 1944 r., kiedy to została
przeniesiona do KL Ravensbrück. Pod koniec
kwietnia 1945 r. w wyniku akcji
Szwedzkiego Czerwonego Krzyża znalazła
się w grupie więźniarek, które zwolniono i
przywieziono do Szwecji. W 1948 r. wyszła
za mąż za Jerzego Januariusza Zdunka,
powstańca warszawskiego i byłego więźnia
obozu Stutthof.
 
Dyrektor Instytutu Polskiego w Sztokholmie
Paweł Ruszkiewicz wspominał moment,

kiedy po raz pierwszy zobaczył zeszyt
Bożeny Janiny Zdunek: – Zostałem
zaproszony do pana Adama do domu. Ten
moment zostanie ze mną do końca życia, gdy
z tej szafy wyciągane są te dokumenty
i wśród nich właśnie ten zeszyt. Natychmiast
ustaliliśmy, że to trzeba pokazać szerzej,
światu, bo to się należy przede wszystkim
mamie pana Adama, więźniarkom, panu
Adamowi, jego dzieciom.
 
We współpracy ze Szwedzkim Czerwonym
Krzyżem Instytut stworzył wystawę, która
opowiada historię obozowego zeszytu.
 
– Mając na uwadze stan zeszytu, od samego
początku wiedzieliśmy, że wymaga on
konserwacji. Przekazanie zeszytu do
Muzeum, które od początku całego projektu
wspierało nas merytorycznie i medialnie, to z
jednej strony kulminacja całego
przedsięwzięcia, ale także impuls do dalszej
działalności. Zamierzamy bowiem wydać
reprint zeszytu z tłumaczeniem na
szwedzki – dodał Paweł Ruszkiewicz.



– Dla nas niezwykle ważny jest każdy
dokument i każda osobista pamiątka,
bowiem dzięki nim możemy nie tylko
poznawać historię Auschwitz jako obozowej
instytucji, ale przejść na poziom osobisty
i pokazywać jednostkowe ludzkie losy.
Bardzo dziękuję panu profesorowi za
zaufanie i przekazanie tego wyjątkowego
zeszytu. Jest to w istocie bardzo szczególny
tom poezji, który jest świadectwem tego, iż
dla uwięzionych w Auschwitz wiersze
stawały się sposobem walki z upodleniem
i odczłowieczeniem – powiedział dyrektor
Muzeum Auschwitz dr Piotr M. A. Cywiński.
 
– Jednocześnie cały czas apeluję
o przekazywanie wszelkich dokumentów
i pamiątek związanych z historią i ofiarami

KL Auschwitz. W Miejscu Pamięci będą one
chronione, konserwowane, badane
i eksponowane. Należy pamiętać, że
dokumenty ze zbiorów rodzinnych nie są
dostępne dla badaczy i tym samym nie są
wykorzystywane w tworzeniu kanonów
narracji historycznej – dodał Cywiński.
 
Bożena Janina Zdunek należała do
Stowarzyszenia Polskich Kombatantów
w Szwecji, wspierała finansowo wiele
placówek polonijnych i katolickich w Szwecji
i w innych krajach. Była też bardzo aktywna
na niwie edukacji. Spotykała się ze szwedzką
młodzieżą, aby opowiadać o obozach
koncentracyjnych i tragedii II wojny
światowej. Zmarła 2 czerwca 2015 r.
w Karlskronie.



BANALNA CODZIENNOŚĆ 
DECYDENTÓW PRZEMOCY, CZYLI

OPOWIEŚĆ O DWÓCH GODZINACH 
W LISTOPADZIE 

W STUTTHOFIE KOŁO GDAŃSKA…

Marcin Owsiński, Muzeum Stutthof 

Zatrzymane na fotografiach kadry ukazują
wizerunki wielu znanych ludzi w konkretnym
czasie i sytuacji. Ich gesty, wyraz twarzy, czy
język ciała wskazują na konkretne
uwarunkowania osobiste, polityczne, czy
służbowe. Za pomocą dogłębnej analizy
źródeł, relacji, szczegółów dotychczas
niedostrzeganych na fotografiach
w niespotykany sposób udało się odtworzyć
sposób myślenia i determinanty działania
osób, które wówczas się spotkały. Książka jest
przede wszystkim zbiorowym portretem ludzi
SS w decydującym dla losów milionów
mężczyzn i kobiet okresie późnej jesieni
1941 r. W rutynowej wizycie wśród SS-
manów
w Stutthofie w wielu płaszczyznach odbija się
bowiem wielka polityka, ambicje, animozje
i codzienność funkcjonariuszy
nazistowskiego aparatu przemocy.
 
Wizytacja Reichsführera SS i szefa
niemieckiej policji w obozie Stutthof była
w dziejach tego miejsca wydarzeniem
jednorazowym i bardzo znamiennym i miała
miejsce w niedzielę 23 listopada 1941 r..
Kilka godzin pobytu H. Himmlera w Stutthofie
zdecydowało de facto o zasadniczej zmianie
jego organizacji i zasięgu działania

w kolejnych latach wojny oraz włączyło ten
obóz osobistą decyzją szefa SS w system
państwowych obozów koncentracyjnych
Trzeciej Rzeszy. Wykonany w czasie wizytacji
zestaw zdjęć jest także jedynym znanym
zestawem dokumentującym obóz Stutthof
w czasie jego istnienia – ukazuje sprawców
i infrastrukturę obozu jesienią 1941 r.
 
Szef SS był w obozie w krótkiej przerwie
między częstymi wyjazdami na front
wschodni i spotkaniami z Hitlerem
poświęconym na koncepcyjne rozwiązanie
„ostatecznego rozwiązania kwestii
żydowskiej”. Jednocześnie borykał się ze
sporami i nieformalną walką ze swoimi
przeciwnikami w łonie decydentów Trzeciej
Rzeszy i angażował w nieformalny związek ze
swoją sekretarką. Miał wówczas 41 lat i był
wówczas u szczytu swojej władzy i znaczenia.
 
Wbrew pozorom wizyta w obozie nie była
głównym celem kilkudniowej wizyty
Himmlera na Pomorzu i w Gdańsku. Kolejnym
ciekawym wnioskiem, na który dotychczas
w ogóle nie zwracano uwagi, jest fakt, że
w czasie wizytacji szefowi SS towarzyszyło
trzech najwyższej rangi generałów SS i szefów
ważnych rządowych struktur podległych

Muzeum Stutthof w Sztutowie wydało w grudniu 2020 r.  książkę poświęconą wizycie szefa SS
Heinricha Himmlera w obozie Stutthof. Publikacja tylko pozornie kryje zestaw typowych zdjęć

ukazujących szefa SS i jego podwładnych w czasie „pracy”. W obszernym tekście na
przykładzie konkretnego miejsca i czasu zajmuje się bowiem przede wszystkim

wszechstronnie całokształtem okoliczności towarzyszących każdej takiej wizytacji. 



w jednym specjalnym i bardzo prestiżowym
samochodzie przydzielonym Reichsführerowi
SS przez Adolfa Hitlera. Auto było atrybutem
władzy i znaczenia i miało numer rejestracyjny
„SS-1”.  W obozie honory gospodarza pełnił
34-letni Max Pauly, stary bojownik ruchu
nazistowskiego, członek NSDAP do 1928 r.
i SS od 1930 rok, który od września 1939 r.
kierował obozem Stutthof i uczestniczył
w wielu akcjach eksterminacyjnych. Znał on
niewątpliwe Himmlera z innych sytuacji,
jednak tym razem przyjmował go oficjalnie
i zależało mu na osobistej dalszej karierze. Był
wyprężony i przejęty. Podobne napięcie
odczuwali członkowie jego sztabu, którzy
ubrani w najlepsze mundury i przypiętymi
wszystkimi odznaczeniami stanowili tło
delegacji w czasie jej przejścia przez obóz.
Większość czasu w Stutthofie Himmler spędził
na okolicznościowym spotkaniu z SS-manami
w nowo oddanym budynku komendantury.

W części więźniarskiej obozu był zaledwie
kilka minut, obejrzał wnętrze jednej izby,
warsztat rzemieślniczy. O wiele więcej uwagi
i słów poświęcił na obserwację obozowej
królikarni, czy sieci kanalizacyjnej. Potem przez
godzinę przemawiał i słuchał przemówień w
sali, gdzie kelnerzy z SS
w białych uniformach przynosili skromne
„wojenne” robocze śniadanie. Na końcu wpisał
się do księgi pamiątkowej. Jeszcze tego
samego dnia wieczorem był znów w kwaterze
wojennej Hitlera koło Kętrzyna. Nigdy więcej
nie był już w Stutthofie, ani nie zajmował się
specjalnie jego sprawami.
 
Mimo pozorów rutyny i normalności jakie
towarzyszyły tej wizycie, a których odbiciem
jest zachowany materiał ikonograficzny, miała
ona jednak dalekosiężne efekty i nie była
zwykłym spotkaniem urzędników ze swoim
szefem. Niewielka, kilkunastoosobowa grupa

Zwiedzanie więźniarskiej części terenu obozu 23 listopada 1941 roku w Stutthofie. Na pierwszym planie grupę
prowadzi Lagerführer A. Dittmann. W drugim rzędzie idą od lewej: K. Wolff, R. Hildebrandt, H. Himmler i M. Pauly.
Grupa znajduje się w środkowym rzędzie zabudowy obozu, przy baraku warsztatowym. Zwracają uwagę
pomalowane ściany i ramy okienne, opierzenie dachu, słupy linii elektrycznej, liczne kominy, skrzynka gaśnicy oraz
pozbawiony roślinności wydeptany plac między barakami. W tle ściana wschodnia i dach komendantury obozu i
szkoły-SS.. Źródło: AMS, sygn. I-IF-1, s. 29



ludzi w mundurach z runami SS rozmawiała
przy roboczym śniadaniu o życiu, pracy
i śmierci dziesiątek tysięcy więźniów, którzy
mieli trafić do obozu Stutthof w kolejnych
latach. Te dwie godziny w listopadzie 1941 r.
i dialog sprawców dotyczący buchalterii
i logistyki obozu w kierunku zwiększenia
jego wydajności to także dyskurs o
codzienności sprawców i klasycznej
„banalności zła”, w bardzo lokalnym i
przyziemnym wydaniu niewielkiego obozu,
który wkrótce stał się państwowym obozem
koncentracyjnym Stutthof.
 
Opowieści o wizycie Himmlera w Stutthofie
nie byłoby gdyby do dziś nie przetrwał
specjalnie wykonany z tej okazji album
z fotografiami. Jest ich kilkadziesiąt, wykonał

je znany i najlepszy gdański fotograf, ten
sam, który zrobił m.in. ikoniczne zdjęcie
pancernika „Schleswig-Holstein”
ostrzeliwującego Westerplatte 1 września
1939 r. Znane jest nazwisko i losy więźnia,
który na polecenie komendanta przygotował
i kaligrafował podpisy pod zdjęciami
z Himmlerem. Album był aż do ewakuacji
obozu przechowywany w kancelarii
komendanta i z pewnością przez lata
istnienia Stutthofu stanowił cenne
wspomnienie dla SS-manów. Wywieziony
w zimie 1945 r. wraz z dokumentacją
obozową został znaleziony przez byłych
więźniów latem 1945 r. i przekazany do PCK,
a stamtąd do Prokuratury Specjalnego Sadu
Karnego w Gdańsku. Był dowodem na
procesie SS-procesie ze Stutthofu w 1947 r.

Strona tytułowa albumu pamiątkowego wykonanego w Stutthofie po wizycie H. Himmlera.
Źródło: AMS, sygn. I-IF-1, s. 1



Wrócił do Stutthofu po powstaniu Muzeum
w końcu lat 60. XX wieku. To unikalne źródło,
które jak dowodzi najnowsza książka, nie
powinno być odczytywane tylko
w warstwie wizualnej. Idealnie czysty
i symetryczny obóz ze zdjęć nie
odzwierciedlał rzeczywistości. Jedynie na
kilku ujęciach w oddali widać ludzi, których
zamieniono w Stutthofie w niewolników
i więźniów. Stali w tle, ale byli podmiotem tej
historii. Doświadczenie obozu
koncentracyjnego dla więźniów nie było
miłym krótkim spacerem, rozmową
i poczęstunkiem przy kawie…
 
Jeśli wyznaczać symboliczną cezurę dziejów
tego miejsca oraz wpływ indywidualnych
decyzji jednostki na los tysięcy to
jednorazowa i epizodyczna z pozoru wizyta H.
Himmlera w  obozie Stutthof będzie
przykładem wydarzenia po którym nic już nie
było takie jak wcześniej. Warto pamiętać
o tym, jak małe z pozoru rzeczy i wydarzenia
mogą wpływać na losy zbiorowości

i jednostek.
 
Marcin Owsiński, Dwie godziny w listopadzie…
Wizyta Heinricha Himmlera w obozie Stutthof
23 listopada 1941 roku: geneza, przebieg,
konsekwencje/ Two hours in November…,
Heinrich Himmler’s visit to Stutthof camp on 23
November 1941: the background, the course
and the conceqences, Wydawnictwo Muzeum
Stutthof, Sztutowo 2020, ss. 112, ISBN
978-83-958670-0-2.

Zespół kelnerów – SS-manów z załogi obozu Stutthof – obsługujący przyjęcie na część Himmlera 23 listopada
1941 roku. Widoczne szczegóły wystroju sali z portretem Hitlera i flagami, śniadaniowa zastawa stołowa oraz
przygotowane jedzenie. SS-Unterscharführer L. Wanniger, ówczesny Rapportführer stoi pierwszy z prawej.
Źródło: AMS, sygn. I-IF-1, s. 46.

http://stutthof.org/ksiegarnia/


SESJA PLENARNA IHRA 
W LIPSKU

IHRA

Sesja odbyła się w Lipsku w Niemczech, skąd
Federalny Minister Spraw Zagranicznych
Niemiec Heiko Mass wygłosił przemówienie
powitalne, w którym przedstawił ogromny
wpływ, jaki pandemia wywarła na instytucje
zaangażowane w działalność związaną
z Holokaustem na całym świecie, z których
wiele walczy obecnie o przetrwanie,
podkreślając jednocześnie, że w wielu krajach
w obecnych okolicznościach przyszłość
edukacji oraz badań w zakresie Holokaustu stoi
pod znakiem zapytania.
 
Minister Maas wezwał 34 Państwa
Członkowskie IHRA do podtrzymania swojego
zaangażowania w promowanie edukacji
o Holokauście podkreślając, iż „Od tego zależy
przyszłość naszych demokratycznych
i inkluzywnych społeczeństw”. Następnie
minister Maas przedstawił wyjątkową rolę, jaką
IHRA odgrywa poprzez wyznaczanie
międzynarodowych standardów odkrywania
nowych sposobów upamiętnienia Holokaustu
w nowych okolicznościach, co miało miejsce
podczas wydarzenia zamykającego
przełomowy rok dla działalności na rzecz
upamiętnienia Holokaustu.
 
Podobny przekaz wniosła Ambasador Michaela
Küchler, obecna Przewodnicząca IHRA,
w historycznym 2020 r. reprezentująca
Niemcy. Wezwała rekordową liczbę delegatów
do podążania za zasadą „Upamiętnienia i pracy
w kontekście cyfrowym”. Podkreśliła również
wagę odkrywania innowacyjnych rozwiązań
w obliczu trwającej pandemii COVID-19 oraz
jej wpływu na funkcjonowanie całego świata,
a miało to miejsce w trakcie trzytygodniowego

wydarzenia z punktem kulminacyjnym na
początku grudnia.
 
Rekordowa liczba delegatów z 34 Państw
Członkowskich IHRA, jednego Państwa
Łącznikowego oraz 7 Państw-Obserwatorów
oraz 8 Stałych Partnerów Międzynarodowych
pokazała, jak wydarzenia, którym przyświeca
upamiętnienie Holokaustu przeniosły się
z biegiem roku 2020 do świata online,
a w szczególności, jak wyglądała ich
organizacja. Dyskutowano o upamiętnieniu 75
rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-
Birkenau (27 stycznia 1945) oraz 20 rocznicy
utworzenia IHRA podczas międzynarodowego
spotkania ministerialnego w Brukseli
w styczniu, podczas gdy wydarzenia
upamiętniające zakończenie drugiej wojny
światowej oraz ludobójstwo Romów
(2 sierpnia) miały już miejsce w świecie
wirtualnym.
 
Nad zagadnieniem nauczania o Holokauście
przy pomocy narzędzi online, a także
możliwości i wyzwań, jakie się z nim wiążą,
pochylono się w trakcie spotkań wybitnych
członków Edukacyjnych Grup Roboczych. Organ
Plenarny stanowiący jednostkę IHRA
odpowiedzialną za podejmowanie decyzji
otrzymał raport przygotowany przez Grupę
Roboczą Muzea i Miejsce Pamięci poświęcony
zagadnieniu wspierania instytucji
zaangażowanych w działalność na rzecz
upamiętnienia Holokaustu, z których wiele
z powodu pandemii zagrożonych jest
zamknięciem na stałe. Cyfrowy format lipskich
sesji plenarnych zachęcił także członków spoza
IHRA do zaangażowania się w wydarzenie.

Międzynarodowy Sojusz na rzecz Pamięci o Holokauście IHRA zorganizowało sesję plenarną
online dla ponad 250 delegatów z całego świata, której celem było podsumowanie działalności
w zakreśli edukacji o Holokauście, upamiętnienia tego okresu w historii oraz badań nad nim u

schyłku historycznego roku, w którym miały miejsce ważne rocznice, a z powodu pandemii lwia
część działalności przeniosła się do świata wirtualnego.



Starszy przedstawiciel Międzynarodowej Rady
Muzeów (ICOM) mówił o wpływie COVID-19 na
muzea oraz miejsca pamięci w oparciu o raport
przygotowany na potrzeby Sesji. W jej trakcie
swój wykład wygłosił także Nico Nolden
z Uniwersytetu w Hanowerze, który
z zaangażowaniem opowiadał
o przedstawieniu Holokaustu i drugiej wojny
światowej w grach komputerowych.
 
Wśród wydarzeń specjalnych i towarzyszących
znalazło się także cyfrowe przedstawienie
losów rodziny Kroch z Lipska przez
Theaterverein K, a także wyświetlono film
Głosy dla Lepszego Świata: Dziedzictwo
Świadectwa stworzony na zamówienie
niemieckiej prezydencji IHRA i oparty na
historycznych wywiadach przeprowadzonych
przez Stowarzyszenie Uchodźców Żydowskich
(AJR). W formie nagrań video wypowiedzieli
się także dyrektorzy muzeów i miejsc pamięci
z okolic Lipska, jak również można było

posłuchać utworów takich kompozytorów, jak
Erik Satie, również granych w mieście i jego
okolicach.
 
W przyszłym roku spotkaniom plenarnym
przewodniczyć będzie Prezydencja Grecka,
a kolejno w latach 2022 i 2023 obejmie ją
Szwecja i Chorwacja.
 
 
 
 

O IHRA
Międzynarodowy Sojusz na rzecz Pamięci
o Holokauście IHRA jednoczy rządy oraz
ekspertów w celu wzmacniania, rozwijania
i promowania działań edukacyjnych,
badawczych i upamiętniających w zakresie
Holokaustu, a także wypełniania
zobowiązań Deklaracji Sztokholmskiej
z 2000 roku oraz Deklaracji Ministerialnej
IHRA 2020. www.holocaustremembrance.
com

Ambasador Michaela Küchler, Przewodnicząca IHRA. Fot.: Thomas Köhler / photothek



WYSTAWA KLUBU PIŁKARSKIEGO
CHELSEA POŚWIĘCONA

ŻYDOWSKIM SPORTOWCOM 
I HOLOKAUSTOWI

chelseafc.com

W zeszłym roku klub piłkarski Chelsea FC wraz
z jego właścicielem Romanem Abramovichem
powierzyli Solomonowi Souzie stworzenie
muralu upamiętniającego żydowskich piłkarzy,
którzy zginęli podczas Holokaustu. Ostateczny
wynik prac artysty został zaprezentowany
podczas wystawy w Stamford Bridge z okazji
Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu.
 
Następnie klub podjął z Souzą współpracę
mającą na celu stworzenie obszernej wystawy
przedstawiającej żydowskich sportowców
zamordowanych przez nazistów podczas
drugiej wojny światowej. Instalacja artystyczna
oraz wirtualna wystawa stanowią część
kampanii klubu Chelseac FC ufundowanej
przez Romana Abramovicha pod hasłem
Powiedz Nie Antysemityzmowi.
 
49 płomieni zawartych w tytule symbolizuje
medalistów olimpijskich zamordowanych
podczas Holokaustu.
 
Celem wystawy jest przedstawienie historii
Holokaustu z punktu widzenia żydowskich
sportowców. Wśród sylwetek 15 sportowców
przedstawionych na wystawie poznajemy na
przykład losy Alfreda i Gustawa Feliksa Flatow,
Niemców pochodzenia żydowskiego, którzy
zdobyli złote medale podczas pierwszych
nowożytnych Igrzysk Olimpijskich w Atenach
w 1896 roku. Obydwaj kuzyni byli
gimnastykami i zmarli z głodu w obozie

koncentracyjnym Theresienstadt. Na wystawie
przedstawiono także sylwetkę Lilli Henoch,
niemieckiej lekkoatletki pochodzenia
żydowskiego, która ustanowiła cztery rekordy
świata oraz wygrała 10 ogólnoniemieckich
zawodów w zakresie czterech różnych
dyscyplin. W 1942 r. Lilli została wraz z matką
deportowana do Rygi, gdzie obydwie kobiety
zostały zamordowane.
 
Tak Frank Lampard wypowiedział się w
kontekście wernisażu wystawy: „Sport posiada
ogromną siłę jednoczenia ludzi. Dzielimy się
historiami wszystkich tych sportowców, by
zainspirować przyszłe pokolenia do
nieprzerwanej walki z antysemityzmem,
dyskryminacją i rasizmem we wszystkich
przejawach”.
 
Emma Hayes dodała: „Musimy zdawać sobie
sprawę, że dziedzina życia, jaką jest sport, nie
pozostała wolna od okrucieństw przeszłości.
Wystawa przywołuje jedne z najczarniejszych
momentów w naszych dziejach. Poznajemy
Holokaust z perspektywy kobiet i mężczyzn
zaangażowanych w profesjonalną działalność
sportową z całego świata. Losy takich
żydowskich sportowców, jak Lilli Henoch, Anna
Dresden-Polak i Gertrude Kleinova
przypominają nam, że jako klub, jak również
jako indywidualni sportowcy, nigdy nie
możemy przyjmować naszej wolności za
pewnik”. 

Klub piłkarski Chelsea FC, we współpracy z Jewish News oraz znanym brytyjskim artystą
ulicznym Solomonem Souzą, udostępniają dziś zwiedzającym wystawę pod tytułem 49

Płomieni – Żydowscy Sportowcy i Holokaust.



Niestety autorzy wystawy nie uniknęli
poważnego błędu. Wśród zaprezentowanych
postaci znalazł się także polski narciarz
Bronisław Czech, więzień pierwszego
transportu Polaków do Auschwitz (nr 359),
który zginął w obozie 5 czerwca 1944 r.
Przedstawiono go jako „Polish Jewish

sportsman”. Co prawda po interwencji
Muzeum Auschwitz przymiotnik „żydowski”
został usunięty, jednak bez wyjaśnienia tego
w treści wystawy widz nadal będzie poznawać
jego historię w kontekście żydowskich
sportowców zamordowanych w Holokauście.
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