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HISTORYCZNA DIORAMA 
Z GETTA LITZMANNSTADT

Przedmioty osobiste ofiar Zagłady stanowią wyjątkowe świadectwa czasów zbrodni. Należy je
traktować w kategorii „depozytariuszy pamięci” – świadczących o losach ich właścicieli, bądź

czasach, w których powstały/funkcjonowały.  W tym kontekście przedmioty nie są jedynie
artefaktami, lecz stają się dowodami zbrodni. Wśród nich można wyróżnić m.in. przedmioty

powstające w gettach i obozach koncentracyjnych, jako substytuty tego, co odebrano więźniom
(w getcie łódzkim powstała rozmaita biżuteria – broszki, pierścionki, papierośnice, a także

zabawki np. kastaniety). Do czasów współczesnych zachowały się również dzieła wyjątkowe, tak
pod kątem historycznym, jak i formalnym, które można postrzegać w kategorii dzieł sztuki –
obrazy, rzeźby, kukiełki. Jednym z takich wytworów jest powstała w getcie łódzkim diorama.

Model o wymiarach 36 x 110 x 34 cm ukazuje
scenę rodzajową. Na pierwszym planie znajdują
się postacie tworzące trzy zwarte grupy:
czterech mężczyzn wokół sań, dziewięć osób
jadących na ciągniętym przez konia wozie
i kroczących obok oraz dwanaście osób idących
wokół ciągniętej przez mężczyznę furmanki, na
której leży starszy mężczyzna. Jedna osoba
wyłamuje się z trzech wyżej przedstawionych
grup – jest to skierowana w przeciwnym
kierunku postać kobieca z parasolem
znajdująca się na podwórzu oddzielonym od
głównego planu zniszczonym murem. Tło
stanowią niskie parterowe, bądź jednopiętrowe
drewniane zabudowania, tworzące typowy
przedmiejski pejzaż. Wszechogarniający śnieg,
błoto roztopowe wskazują, że przedstawiona
scena rozgrywa się późną zimą.
 
Nie znamy dokładnej daty powstania makiety.
Nie ma jednak wątpliwości, że powstała
w łódzkim getcie. Jej autor również pozostaje
anonimowy – na obiekcie nie odnaleziono
żadnej sygnatury. Wykorzystane przy
tworzeniu materiały: sklejka, płyta pilśniowa,
drewno, blacha, a przede wszystkim farby
olejne
i temperowe, wskazują na dostęp jej twórcy do
koncesjonowanych i trudno dostępnych
w getcie materiałów. Rozdzielano je jedynie

wśród pracowników administracji żydowskiej
getta – zatrudnionych m.in. w Wydziale
Statystycznym i w Wydziale Naukowym.
Możliwe, że twórca makiety związany był
z działalnością tego ostatniego. Wydział
Naukowy powstał w maju 1942 r. na polecenie
władz niemieckich. Jego kierownikiem
wyznaczono rabina Emanuela Hirszberga.
Zadaniem tej jednostki było przygotowanie na
zlecenie niemieckiego Zarządu Getta muzeum
prezentującego życie wschodnioeuropejskich
Żydów. Eksponaty zgromadzone w lokalu
przeznaczonym na muzeum przy ul.
Łagiewnickiej 25 miały składać się na
objazdową wystawę wykorzystywaną przez
nazistów do celów propagandowych –
zilustrowania folkloru żydowskiego. Do pracy
w Wydziale zatrudniono grono wybitnych
łódzkich artystów uwięzionych w getcie:
Henryka Szylisa, Icchaka (Vincenta) Braunera
oraz Izraela Lejzerowicza. W ramach tworzenia
kolekcji muzeum na terenie getta zebrano
wiele woluminów książek, pozyskano
przedmioty kultu religijnego oraz stworzono
scenki rodzajowe z wykorzystaniem
przygotowanych specjalnie kukiełek – „Wesele
chasydzkie w Polsce”, „Piątkowy wieczór
w miasteczku na Wołyniu”, „Zapalenie świec
w żydowskim domu”, „Poniedziałek w bejt ha-
midraszu”, „Scena z życia codziennego

Andrzej Grzegorczyk
Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, oddział Stacja Radegast
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getcie Encyklopedii Oskar Rosenfeld poświęcił
im fragment: „Sceny te w większości robią
groteskowe wrażenie, głównie z powodu
przesadnego realizmu. Bardzo brakuje im
piękna i intymności tradycyjnego życia
wschodnioeuropejskich Żydów. Odnosi się
często wrażenie, że zaprezentowano tu
świadomie taką figuralną prezentację, która
uzasadniałaby lub wręcz domagała się
zniszczenia tego folklorystycznie ciekawego
świata”. Dodał później też informację, jak
postrzegano działalność Wydziału: „Mieszkańcy
getta świadomie dystansowali się od tego
Wydziału, gdyż czuli, że znajdujące się
w witrynach figurki nie służą celom
artystycznym czy kulturalno-historycznym, lecz
innym, sprzecznym z interesami żydostwa”. Nie
jest jednak wykluczone, że omawiana diorama
powstała w ukryciu, zupełnie niezależnie od
oficjalnych inicjatyw. Brak zachowanej lub
odnalezionej dokumentacji nie pozawala
postawić ostatecznych wniosków. Historia jej
powstania nadal czeka na odkrycie.
 
Istnieją co najmniej dwie interpretacje

dotyczące wydarzenia historycznego, jakie
uchwycono w omawianej makiecie. Pierwsza,
przyjęta przez historyków i muzealników
zakłada, że jest to scena przymusowego
przesiedlenia łódzkich Żydów na teren getta na
początku 1940 r. Wskazuje na to kilka
elementów. Pierwszym z nich jest ukazana na
modelu pora roku. Powstanie getta ogłoszono
8 lutego 1940 r., przymusowe zorganizowane
przesiedlenia trwały do pierwszej połowy
marca tego roku, a granice getta zamknięto zaś
ostatecznie 30 kwietnia 1940 r. Z porą roku
łączą się także wykorzystywane przez
przesiedleńców sanie, na których
transportowany jest ich dobytek. Podobne
sceny transportu przedmiotów i wyposażenia
mieszkań znane są z fotografii ukazujących
moment przesiedleń, gdy setki ludzi ciągnęło
w stronę Starego Miasta i Bałut, gdzie
zlokalizowano getto.
 
Bliższa analiza detali daje podstawy do
podważenia pierwszej interpretacji. Twórca
makiety w jej centralnym punkcie umieścił
postać funkcjonariusza Służby Porządkowej



(Ordnungsdienst) asystującego przy
przesiedleniu. Siedzący na wozie mężczyzna
ubrany jest, w charakterystyczną dla tej
żydowskiej formacji w łódzkim getcie, niebieską
czapkę z żółtym otokiem oraz żółto-białą opaskę
na ramieniu z widniejącą niebieską gwiazdą
Dawida. Formacja ta powstała w końcu lutego
1940 r., lecz zachowana dokumentacja
wskazuje, że na początku istnienia jej
umundurowanie nie zawierało wyżej
wymienionych charakterystycznych elementów,
pojawiły się one już po zamknięciu granic getta.
Ponadto nie znane są relacje, mówiące o takiej
formie asysty – przejazd na wozie razem z
przesiedleńcami. Rolą policjantów w okresie
tworzenia getta było wskazywanie drogi
grupom ludzi kierowanych do punktów
zbornych oraz zapewnienie sprawnego
przepływu kolejnych przesiedleńców. Argument
niezgodności umundurowania do pokazanego
czasu nie może jednak przesądzać o innej
interpretacji co do czasu, w którym rozgrywa
się prezentowana scena. Możliwe, że autor
dioramy nie znał wyglądu mundurów Służby
Porządkowej z początków jej istnienia lub że nie
był świadkiem przesiedleń z zimy 1940 r.
Wątpliwości potęgują jednak kolejny detal oraz

krajobraz, w jakim rozgrywa się scena. Nie
znamy relacji, ani fotografii, która
potwierdzałaby wykorzystanie sań przy
wysiedleniach z getta, bardzo wyraźnie za to ta
forma transportu dobytku wiąże się z
przesiedleniami do getta omówionymi wyżej.
Pokazany w dioramie krajobraz, jak wspomniano
wyżej, ukazuje charakterystyczną przedmiejską
zabudowę – drewniane domy i jedno-
dwupiętrowe kamieniczki występowały głównie
w północnej i północno-wschodniej części
getta – na Marysinie. Uwagę zwraca ponadto
kierunek w jakim udaje się pokazana na
dioramie grupa ludzi i jego zestawienie z
omówioną wyżej zabudową. Przesiedleńcy
opuszczają obszar zabudowany wyższymi dwu- i
trzykondygnacyjnymi, murowanymi
kamienicami, a kierują się przez teren
zabudowany drewnianymi jednopiętrowymi
budynkami. Może to sugerować, że grupa kieruje
się z centralnej części getta przez Marysin, czyli
w kierunku Stacji Radegast. Może to więc
oznaczać, że model ilustruje wysiedlenia z getta
z początku 1942 r. W tym roku od 16 do 29
stycznia deportowano z getta do Chełmna nad
Nerem 10 003 osoby, a w czasie drugiej fali
wysiedleń



wysiedleń od 22 lutego do 2 kwietnia 34 073
osoby. Autorom trudno jest rozstrzygnąć, która
ze wskazanych wyżej interpretacji może być
uznana za właściwą. Niestety nie zachowały się
żadne relacje i dokumenty mogące potwierdzić
zaproponowaną chronologię ukazanych
wydarzeń.
 
Tak jak nieodkryta jest historia powstania
obiektu, również zastanawiające jest to, jak
delikatne dzieło przetrwało wojnę. Brak jest w
tej materii żadnych informacji – możliwe, że jak
część spośród eksponatów gettowego muzeum
ocalała na terenie zlikwidowanej „dzielnicy
zamkniętej”. Po zakończeniu wojny obiekt trafił
do zbiorów działającej wówczas w Łodzi
Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej – do
Działu VI – Muzeum. Następnie, w 1947 r. do
Warszawy i przekształconego z Komisji –
Żydowskiego Instytutu Historycznego. Jedyny
wizerunek makiety z tego okresu pochodzi z
publikacji Rok pracy Centralnej Żydowskiej
Komisji Historycznej wydanej w 1946 r. W tym
czasie musiało nastąpić również jej uszkodzenie.
Brak bowiem dwóch niewielkich budynków,
znajdujących się w prawym skraju modelu.
Ten niezwykle interesujący obiekt dopiero w

2020 r. został po raz pierwszy zaprezentowany w
Łodzi, w miejscu swojego powstania. Dzięki
współpracy trzech instytucji: Żydowskiego
Instytut Historycznego w Warszawie im. E.
Ringelbluma w Warszawie, Centrum Badań
Żydowskich Uniwersytetu Łódzkiego oraz
Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi,
jest on obecnie czasowo udostępniona w
ostatniej z wymienionych instytucji – w Oddziale
Stacja Radegast. To ważne wydarzenie zostało
jednak ograniczone wybuchem pandemii
koronawirusa. Czasowe zamknięcie muzeum, a
następnie ograniczenia w jego dostępności
wpłynęły na liczbę zwiedzających, którzy mieliby
szansę zobaczyć ten unikatowy obiekt. Tym
bardziej cieszy, że jego ekspozycja zostanie
przedłużona do lutego 2022 r.
 
 

Wszystkie współczesne fotografie dioramy
pochodzą z kolekcji Żydowskiego Instytut
Historycznego im. E. Ringelbluma w Warszawie,
fot. Grzegorz Kwolek ŻIH.



ZRANIONY KRAJOBRAZ – NIOSĄC
ŚWIADECTWO HOLOKAUSTU

Na pracę składają się 22 historie życia
Ocalonych oraz Ofiar Holokaustu. Istnieje
niemal 40 000 miejsc, w Niemczech oraz
w krajach okupowanych przez Niemcy
w latach 1939-1945, gdzie naziści wraz ze
swoimi sojusznikami w usystematyzowany
sposób zamordowali niemal sześć milionów
Żydów oraz ogromną liczbę przedstawicieli
innych grup mniejszościowych, uważanych
przez nazistów za bezwartościowe
z powodów rasowych, ideologicznych bądź
politycznych. Wśród prześladowanych
znaleźli się między innymi Romowie,
homoseksualiści oraz osoby
niepełnosprawne, świadkowie Jehowy,
komuniści oraz ponad trzy miliony
sowieckich jeńców wojennych. Miejsca
zbrodni pozostają żywe w tych krajach.
Razem utworzyły one drogę do
ludobójstwa: zniszczone społeczności
i getta, obozy internowania, obozy
przejściowe, obozy pracy przymusowej,
podobozy, obozy koncentracyjne, obozy
zagłady i obozy dla wysiedleńców. Łączą je
otaczające krajobrazy oraz przymusowe
przemieszczanie się pomiędzy nimi. To tam
dokonały się zabójstwa pojedynczych osób
oraz masowe ludobójstwo, a ich ogrom
przechodzi ludzkie pojęcie. To miejsca,
gdzie dosłownie decydowano o ludzkim
życiu i śmierci, lecz są to również miejsca
pełne nadziei, woli przetrwania i pamięci.
 
 - Siedziałem godzinami słuchając Rity,
Harry’ego i Lillian oraz wszystkich tych,
którzy opowiadali mi swoje historie.
Słuchałem o ich rodzicach i dziadkach,
braciach i siostrach, synach i córkach.
Słuchałem, jak opowiadali po angielsku,

francusku, hebrajsku, polsku, niderlandzku i
rosyjsku. Po tych długich rozmowach
wykonywałem ich portrety, a następnie w
ramach projektu odwiedziłem ponad 130
miejsc w 20 krajach. Chciałem przedstawić
te historie tak, jak zostały one
przedstawione mnie, historie pojedynczych
osób znajdujące odzwierciedlenie w życiu
tysięcy innych ludzi, w milionie innych
historii. Po to, by pomóc odbiorcy
zrozumieć, jak łatwo staliśmy się, bądź
mogliśmy się stać, ich częścią. My dzieci,
rodzice, dziadkowie, bracia i siostry.
 
 - Biblioteka The Wiener Library obcuje z
artystycznymi odpowiedziami na Holokaust
przy wielu okazjach i mogę zdecydowanie
stwierdzić, że projekt Marca reprezentuje
jedno z najbardziej wyrafinowanych i
delikatnych podejść do tej kwestii, z jakimi
miałem okazję zetknąć się od wielu lat –
powiedział Ben Barkow, były dyrektor The
Wiener Holocaust Library.
 
Nigdy nie poszukiwałem konkretnej historii,
nigdy nie miałem zamiaru podkreślać
jednego aspektu kosztem innych, wszystkie
są równie ważne. Pierwsza przedstawiona
historia opowiada o Aaronie Ianco i jego
rodzinie z Rumunii, moim pradziadku i
podróży, która miała swój kres w dymie i
prochach Auschwitz, prowadząc przez obóz
w Drancy. Kolejne historie pojawiały się
przez 6 lat.
 
Teraz projekt jest już gotowy i trwają pracę
nad stworzeniem książki – 750 stron, 350
zdjęć, transkrypcje historii, tekst i mapy.
 

Marc Wilson przez 15 lat poszukiwał odpowiedniego języka artystycznego dla przedstawienia
tych historii. Od maja 2015 ten fotograf pochodzenia brytyjsko-szwajcarskiego tworzy pracę

zatytułowaną „A Wounded Landscape – bearing witness to the Holocaust” (Zraniony krajobraz –
niosąc świadectwo Holokaustu). 

Marc Wilson



W kwietniu 1945 wyprowadzono nas z obozu. Nie podstawiono pociągu ani autobusu,
szliśmy pieszo. Marsz Śmierci. Dotarliśmy do morza, a tam były barki. Ronit (córka Rity):
Umieścili moją mamę i innych na pięciu czy sześciu barkach i wyciągnęli na morze.
Barki nie miały silników i po 2 dniach zostawili ich na morzu bez wody, jedzenia, bez
niczego. Wyglądali jak szkielety”. Czekaliśmy na morzu na śmierć. Barka z więźniami
z Norwegii, Polski, Grecji… Po jednym dniu i jednej nocy nie wiedzieliśmy, co zrobić.
Jeden mężczyzna powiedział, że musimy zacząć płynąć. Nie wiedzieliśmy, gdzie
jesteśmy, jaki to kraj, jakie morze, po prostu chcieliśmy płynąć, więc to robiliśmy.
Mogliśmy umrzeć w morzu albo na łodzi. Musiała przeżyć, musiałam żyć, bo musiałam
opowiedzieć o tamtych wydarzeniach”.
 
Rita Weiss. Tel Awiw, Izrael, 4 grudnia 2017

Strona internetowa autora Marca Wilsona

https://www.kickstarter.com/projects/1075226818/a-wounded-landscape-bearingwitness-to-the-holocaust
https://www.marcwilson.co.uk/projects/a-wounded-landscape


HISTORIE UTRACONEGO
DZIECIŃSTWA. 

O KSIĄŻCE PIĘTNO ZAGŁADY
JOANNY BEATY MICHLIC

„Najbardziej znanymi obrazami małych dzieci
starających się pomóc rodzinom w getcie
warszawskim są te przedstawiające małych
szmuglerów żywności. Dzieci błagały o
jedzenie po stronie aryjskiej i wnosiły je do
getta, ryzykując własnym życiem”. Pomimo
takich przedstawień, które trafiły do zbiorowej
pamięci i kultury popularnej, obraz tego, co
działo się z żydowskimi dziećmi podczas
wojny, pozostaje fragmentaryczny. Przed
1939 r. na około 3,5-milionową społeczność
żydowską w Polsce kilkaset tysięcy osób
stanowiły dzieci. W 1945 r. Centralny Komitet
Żydów Polskich zarejestrował jedynie pięć
tysięcy ocalałych dzieci żydowskich. Obok
starców i chorych, to dzieci często jako
pierwsze padały ofiarą Niemców. Dlatego
relacje najmłodszych ocalałych z Zagłady są
rzadkością – a osoby te, przeważnie urodzone
w latach 30. albo w czasie wojny, należą dziś
do ostatnich, które pamiętają Zagładę.
 
Joanna Beata Michlic, historyczka z Institute of
Advanced Studies, University College London,
w książce Piętno Zagłady analizuje i
interpretuje relacje dzieci Holokaustu – tych,
które miały kilka, najwyżej kilkanaście lat, gdy
Niemcy i ich wspólnicy zmusili je do
ukrywania się w lasach, zdobywania
fałszywych świadectw chrztu, podszywania się
pod Polaków, ukrywania żydowskiej
tożsamości. Najczęściej powołuje się na

świadectwa i przykłady z okupowanej Polski.
Korzystając z dokumentów źródłowych,
spisanych relacji (pochodzących między
innymi z Archiwum ŻIH), nagrań i rozmów z
żyjącymi jeszcze świadkami autorka pokazuje
sytuację osób, dla których dzieciństwo
oznaczało ukrywanie się, ucieczkę,
doświadczenie śmierci najbliższych, utratę
tożsamości.
 
Wizerunek ocalałych dzieci nie pasuje do
pojawiającego się czasami stereotypu
„szczęśliwych historii”, „prostych,
pokrzepiających publicznych przedstawień
tych dzieci jako «beztroskich młodych ludzi
rozpoczynających nowe życie» bezpośrednio
po Zagładzie”. Obok relacji żydowskich dzieci,
Michlic interpretuje „relacje i listy z tego
samego okresu autorstwa grupy
chrześcijańskich Polaków z oddaniem
ratujących żydowskie dzieci”. Poświęca wiele
miejsca dramatom, które przeczą stereotypom
i burzą jasne klasyfikacje. Książka rozpoczyna
się od przypadku Leny Atlas, dziewczynki
maltretowanej przez Polaków, którzy udzielali
jej schronienia. Po wojnie Lena trafiła pod
opiekę żydowskiej wychowawczyni w domu
dziecka, Miny Halberstadt-Kapłan, która,
zainspirowana pismami Janusza Korczaka, w
krótkim czasie pomogła dziewczynce nabrać
sił i przystosować się do towarzystwa innych
dzieci:

Żydowskie dzieci, którym udało się przetrwać wojnę, musiały często zmierzyć się z kolejną
traumą – trafiały do domów dziecka, zmieniały opiekunów, spotykały zapomnianych rodziców.

Niekiedy dopiero po wielu latach poznawały swoją przeszłość lub decydowały się na
ujawnienie pierwotnej tożsamości. W książce „Piętno Zagłady" Joanna Beata Michlic korzysta
z relacji, zapisów i dokumentów, by ukazać nieznane epizody z życia najmłodszych ocalonych 

z Holokaustu.

Przemysław Batorski, Żydowski Instytut Historyczny
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z kolei Chana Grynberg, choć była źle
traktowana przez Józefę, Polkę, która udzieliła
jej schronienia, po latach wniosła o przyznanie
kobiecie tytułu Sprawiedliwej Wśród Narodów

Świata. Historia ocalonych składa się z wielu
kontrastujących epizodów – od przypadków
Polaków, którzy z oddaniem i troską ratowali
dzieci swoich żydowskich przyjaciół, po osoby,
które tylko z chęci zysku przechowywały
ukrywających się Żydów i nawet po wojnie
domagały się za to nagrody.
 
Michlic zbiera te i inne historie – wśród nich
niemal nieznane dzieje żydowskich dzieci,
starających się na własną rękę przeżyć w
środowisku nieżydowskim, „w którym trudno
było odróżnić przyjaciół od wrogów”.
Podkreśla, za Laurence’em Langerem, że
„konwencjonalni historycy zawiedli ofiary,
gdyż uprzywilejowali sprawców, a to dlatego,
że reżim nazistowski tworzył oficjalne
dokumenty archiwalne. Zgodnie z tym
stanowiskiem można powiedzieć, że
najmłodsze ofiary i ocalałych zawiedli
najbardziej, odmówili im bowiem nie tylko
zdolności sprawczych, lecz także należytego im
miejsca jako przedmiotu badań historycznych”.
 
 

(…) w czerwcu 1945 roku Mina Halberstadt-
Kapłan uważała Lenę za bystre i lotne
dziecko, aczkolwiek trudne i niespokojne,
pełne gniewu i zachowujące się arogancko.
Uznała jednak, że Lena, tak jak ona
pochodząca z Lublina, doświadczyła w
swym młodym życiu wiele trudów i bólu i
potrzebuje rehabilitacji zarówno ciała, jak i
duszy. (…) Uczyniła ją odpowiedzialną za
młodsze dziecko w grupie i mianowała
nadzorczynią higieny w grupie
rówieśniczej. Halberstadt-Kapłan
zauważyła, że w ciągu trzech miesięcy Lena
przeszła znaczną przemianę emocjonalną i
psychiczną. Z butnej i swarliwej
dziewczynki stała się miłym,
współczującym i troskliwym dzieckiem,
które cieszyło się na rozpoczynającą się we
wrześniu 1945 roku szkołę.



Po wojnie ocalałe dzieci trafiały zazwyczaj do
domów dziecka. Do najważniejszych placówek
należały Dom Dziecka w podwarszawskim
Otwocku, Dom Dziecka w Śródborowie
(dzielnica Otwocka) oraz Żydowskie Domy
Dziecka w Lublinie i dolnośląskim Petrolesiu
(od 1947 r. Pieszyce). Dzieci oczekiwały tam na
krewnych, którzy usiłowali je odszukać –
zarówno ocalałych z Zagłady, jak i członków
dalszej rodziny, przyjeżdżających np. z USA.
Poszukiwania prowadziły także organizacje
żydowskie.
 
Rodzice wychodzący z ukrycia po stronie
aryjskiej lub uwolnieni z obozów
koncentracyjnych często nie mieli dokumentów
niezbędnych do udowodnienia, że są biologicz
nymi rodzicami dziecka, i zdarzało się, że nie
znali jego nowego aryjskiego imienia i
nazwiska. Niektórym udawało się rozpoznać
dziecko po znamieniu lub innej cesze fizycznej.
W żydowskich domach dziecka tego rodzaju
identyfikację uznawano za dostateczny dowód
rodzicielstwa.
 
Dzieci po wyjściu z ukrycia często były
osłabione, chore i zawszone. Te ukrywane w
szafach cierpiały na krzywicę. Niektóre dzieci
przez całe późniejsze dziesięciolecia nie
opowiedziały o swoich cierpieniach, jak
żydowskie dziewczynki, gwałcone przez ludzi,
którzy wykorzystywali ich bezbronność.
Wszystkie potrzebowały opieki, zdecydowana
większość – przepracowania doświadczeń,
które dotykały traumą silnych, dorosłych ludzi.
 
Zdarzało się, że dzieci nie rozpoznawały
rodzeństwa, z którym połączyły się po wojennej
rozłące. Były i inne problemy – niektóre dzieci
pozostały przy wierze katolickiej, którą
praktykowały w okresie wojny, udając
chrześcijan, co powodowało napięcia w
rodzinach przywiązanych do judaizmu. Zdarzało
się, że małżonkowie, którzy stracili dziecko
podczas Zagłady, adoptowali sieroty, tworząc
nieraz szczęśliwe rodziny.
 
Jednak często na tym etapie dochodziło do
dramatów. Na przykład Sara Warszawiak trafiła
jeszcze w 1943 r. do krakowskiego sierocińca.
Adoptowało ją bezdzietne małżeństwo, Jan i
Julia Pilchowie, nie wiedząc, że jest ona

żydowskim dzieckiem. Po wojnie dziewczynkę
odnaleźli wuj Simcha i dziadek Awram Grinapel,
którzy powrócili z ZSRR. Podczas kilkuletnich
procesów dziewczynka trafiła do domu dziecka,
skąd uciekała do przybranych rodziców. Dziadek
w końcu siłą odebrał dziewczynkę i zawiózł ją
do Izraela, gdzie stała się Sarą Avinum. Z kolei o
adopcję 10-letniego Wiktora Barańskiego
(Awigdora Baranowicza) ubiegało się w 1947 r.
aż troje krewnych – z Palestyny, Paryża i
Nowego Jorku.
 
Dzieci często wyjeżdżały z krewnymi za
granicę – do Szwecji, Francji, Australii czy
Stanów Zjednoczonych. Nie zawsze udawała się
aklimatyzacja w nowym kraju, języku,
środowisku, czasami relacji z niewidzianymi
przez lata rodzicami nie udało się odbudować.
Wielu musiało się zmierzyć z doświadczeniem
niezakorzenienia. Jak pisze Michlic, „[c]zęść
dzieci, które ze względu na wiek całkowicie
zapomniały swą żydowską tożsamość lub w
ogóle nie miały o niej pojęcia i które ich
wybawcy nadal wychowywali na chrześcijan,
miały się o swym utraconym dzieciństwie, o
pierwotnej tożsamości etnicznej i kulturowej
oraz o biologicznych rodzinach dowiedzieć
dopiero w latach osiemdziesiątych i
dziewięćdziesiątych XX wieku”.
 
„Dzieci tęskniły za straconymi latami edukacji
szkolnej i za kochającą, mocną i stabilną
rodziną” – pisze Michlic. – „(…) dla wielu z tych
dzieci Zagłada z jej potwornymi
doświadczeniami była jedyną znaną im
rzeczywistością – dla nich był to jedyny świat
ich dzieciństwa i dorastania, gdyż innego nie
pamiętały”. Dlatego zapis relacji najmłodszych
uratowanych z każdego ludobójstwa, nie tylko
Zagłady Żydów, musi należeć do pamięci o
wydarzeniach, które nigdy nie powinny się
powtórzyć.

 
Zobacz książkę  Piętno Zagłady 

w Wydawnictwie ŻIH
 
Linki do fotografii użytych w artykule:
https://delet.jhi.pl/pl/library/item/1268053
https://delet.jhi.pl/pl/library/item/1267944
 
 
 

https://www.jhi.pl/wydawnictwo/pietno-zaglady,420


Portret chłopca, fot. Julia Pirotte, 1945 (1947?) r., sygn.. ZIH-02-A-00437  

https://delet.jhi.pl/pl/library/item/1268023


PASZPORTY ŻYCIA 
 

Celem tego projektu, realizowanego
we współpracy z  byłym ambasadorem RP
w  Szwajcarii, a  obecnie ambasadorem RP
w  Turcji dr. Jakubem Kumochem oraz radcą
Ambasady RP w  Bernie Jędrzejem Uszyńskim,
było odtworzenie listy osób, które w latach
1940–1943 mogły wejść w posiadanie
jednego z wystawionych w  Szwajcarii
fałszywych dokumentów Paragwaju,
Hondurasu, Haiti lub Peru. Zespół Instytutu
dąży również do określenia przybliżonej
liczby osób, którym w ten sposób ratowano
życie, oraz ustalenia skuteczności całej akcji
paszportowej, a  także roli, jaką odegrało
w niej Poselstwo RP w  Bernie i poszczególni
członkowie grupy Ładosia. Podejmowane są
również próby ustalenia dalszych losów
każdej z osób, na której nazwisko wystawiono
dokument.
 
W ramach projektu przeprowadzono
kwerendy w polskich, amerykańskich,
argentyńskich, szwajcarskich, brytyjskich
i  izraelskich archiwach z zamiarem
odnalezienia możliwie największej liczby
paszportów lub poświadczeń obywatelstwa
Paragwaju, Haiti, Hondurasu oraz Peru.
W  toku prac przejrzano spuścizny osób
prywatnych współpracujących z  Poselstwem
RP w  Bernie. Znaleziono w nich odręczne
notatki oraz korespondencję potwierdzające
wytwarzanie fałszywych dowodów
tożsamości. Cennym znaleziskiem są też
wykazy osób – sporządzone przez
administrację niemiecką
w  latach 1943–1945 – z  poszczególnych
obozów internowania, do  których trafiały
osoby z obywatelstwem latynoamerykańskim.
Wymienione materiały archiwalne stały się
podstawą do opracowania listy osób, którym
podczas II wojny światowej w  Szwajcarii

wystawiono paszporty krajów Ameryki
Łacińskiej i Środkowej. Lista ta  jest nie tylko
źródłem wiedzy naukowej, lecz także stanowi
dowód walki o przetrwanie i  świadczy
o losach tysięcy Żydów europejskich. Jej
utworzenie nie byłoby możliwe, gdyby nie
współpraca
z  Instytutem Pamięci Narodowej – Komisją
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu, Państwowym Muzeum Auschwitz-
Birkenau oraz Żydowskim Instytutem
Historycznym.
 
Wyniki badań zostały przedstawione
w  monografii  Lista Ładosia. Spis osób,
na których nazwiska w okresie II wojny
światowej zostały wystawione paszporty
latynoamerykańskie przez Poselstwo RP
i  organizacje żydowskie w  Szwajcarii, wydanej
przez Instytut Pileckiego w  grudniu
2019  roku. W  publikacji zamieszczono wykaz
osób, które weszły w posiadanie nielegalnie
wystawionych paszportów, oraz opisano
historię żmudnych prac towarzyszących jego
odtworzeniu.
 
Opublikowanie  Listy Ładosia  pomogło
nawiązać kontakt z  rodzinami posiadającymi
fałszywe paszporty krajów
latynoamerykańskich oraz dotrzeć
do kolejnych źródeł, co  umożliwiło
zaktualizowanie danych w angielskim
wydaniu książki, które ukazało się w  lutym
2020  roku pod patronatem Światowego
Kongresu Żydów (World Jewish
Congress) –  The Ładoś List: An index of people
to whom the Polish Legation and Jewish
organizations in Switzerland issued Latin
American passports during the Second World
War, (tłum. J. Niedzielko, I. Stephenson).
 

Instytut Pileckiego jest instytucją naukową, która zajmuje się m.in. dokumentowaniem i
badaniem historii XX wieku. W ramach swojej działalności prowadzi rozmaite projekty dotyczące

II wojny światowej. Jednym z zagadnień będących przedmiotem zainteresowań Instytutu jest
akcja paszportowa prowadzona w czasie wojny w Bernie przez tzw. grupę Ładosia.

Instytut Pileckiego

http://paszportyzycia.pl/


roku możemy popularyzować wiedzę o  akcji
ratowania ludności żydowskiej z  terenów
niemalże całej Europy, organizowanej przez
polskich dyplomatów. Przygotowaną przez
Instytut Pileckiego wystawę „Paszporty”
można było dotychczas zobaczyć w Szwajcarii,
Izraelu, Czechach i Słowenii. Towarzyszące jej
spotkania z  przedstawicielami rodzin
ocalonych dzięki paszportom były okazją
do zrozumienia ich osobistego doświadczenia.
Promocja książki  The Ładoś List  była okazją
przedstawienia akcji polskich dyplomatów
i  działaczy szwajcarskich w  Londynie, Nowym
Jorku, Connecticut i  Berlinie, a  także
do wymiany wiedzy i  informacji z
dziennikarzami, badaczami oraz potomkami

posiadaczy paszportów. Organizujemy debaty,
konferencje, seminaria i  spotkania poświęcone
akcji prowadzonej przez grupę Ładosia.
Zachęcamy do zapoznania się z  relacjami
z  wydarzeń, wywiadami oraz wystąpieniami.
 
Partnerem strony internetowej poświęconej
akcji paszportowej jest Państwowe Muzeum
Auschwitz-Birkenau, które od  sierpnia
2018 roku jest właścicielem kolekcji Chaima
Eissa. Dokumenty z  tej kolekcji stanowią jedno
z  podstawowych źródeł wiedzy o akcji
paszportowej.
 
paszportyzycia.pl
 

http://paszportyzycia.pl/
http://paszportyzycia.pl/


CZY TO JEST CZŁOWIEK?
WYKLUCZENIA WE WSPÓŁCZESNYM

ŚWIECIE

– Doświadczenie Auschwitz i Szoa wpłynęło
bardzo mocno na ludzi, którzy przetrwali.
Wielu z nich już pod koniec wojny apelowało,
by ich przeżycia stały się przestrogą dla
przyszłych pokoleń. Ocalały z Auschwitz Primo
Levi jedną ze swoich książek dotyczącą
Zagłady zatytułował „Czy to jest człowiek?”.
Jego słowa są niezwykle aktualne we
współczesnym świecie i dlatego znalazły się w
tytule konferencji – powiedział dyrektor
MCEAH Andrzej Kacorzyk.
 
Słowa innego ocalałego z Auschwitz Mariana
Turskiego stały się z kolei mottem planowanej
konferencji. 27 stycznia 2020 r., na obchodach
75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego
nazistowskiego obozu koncentracyjnego i
zagłady Auschwitz, zaapelował on do
zebranych: „Bądźcie wierni przykazaniu. 11
przykazanie: nie bądź obojętny. Bo jeżeli nie,
to się nawet nie obejrzycie, jak na was, na
waszych potomków, jakieś Auschwitz nagle
spadnie z nieba”.
 
– Miliony ludzi na całym świecie są
prześladowane ze względu na swoją religię,
kolor skóry, płeć czy orientację seksualną.
Historia ludzkości pokazuje, że ciągle nie
odrobiliśmy lekcji z przeszłości. Skandalem
jest to, że dziś, niemalże 80 lat po Szoa,
antysemickie wystąpienia publiczne, gesty, czy
obraźliwe ataki bardzo często pozostają
całkowicie bezkarne. Dlatego absolutnie
koniecznym jest uświadomienie sobie naszej
odpowiedzialności za świat, w którym żyjemy i
wpływu naszej postawy na proces, który może

doprowadzić do katastrofy – podkreślił
dyrektor Muzeum Auschwitz dr Piotr M. A.
Cywiński.
 
Podczas konferencji głos zabiorą zarówno
osoby, które doświadczyły prześladowania, jak i
przedstawiciele różnych wyznań religijnych,
mniejszości, przedstawiciele organizacji
międzynarodowych i lokalnych, którzy w
ramach swoich działań szerzą świadomość na
temat wykluczeń we współczesnym świecie i
niosą realną pomoc oraz wsparcie tym, którzy
stali się ich ofiarami.
 
W ramach programu zostały zaplanowane trzy
sesje z otwartego naboru, do których chcemy
zaprosić osoby aktywnie działające na rzecz
walki z różnego rodzaju wkluczeniami oraz
realizujące konkretne projekty w tym obszarze.
Zależy nam na pokazaniu dobrych praktyk na
poziomie mikro – szkół, miejscowości czy
społeczności, żeby podkreślić wagę oddolnych
inicjatyw. Każde wystąpienie powinno opierać
się na prezentacji multimedialnej i trwać nie
dłużej niż 20 minut
 
W celu złożenia aplikacji należy wypełnić
formularz online. Na zgłoszenia czekamy 30
kwietnia 2021 r. O wynikach rekrutacji
poinformujemy do 10 maja 2021 r.
 
Językami konferencji będą polski i angielski.
 
W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań
prosimy o kontakt:
conference2021@auschwitz.org

Wykluczenia we współczesnym świecie będą tematem Międzynarodowej Konferencji
Edukacyjnej organizowanej przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i

Holokauście w Muzeum Auschwitz. Odbędzie się ona 7-8 lipca 2021 r. i ze względu na
pandemię koronawirusa będzie miała wyłącznie formę zdalną.

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACYJNA. 
NABÓR NA SESJE OTWARTE

Paweł Sawicki

mailto:conference2021@auschwitz.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRugEpB3YyIsJJULM79-KVjqCD7rIjj5M2h3CdANSA091d5A/viewform




Upamiętnienie Ofiar i Ocalonych z Holokaustu
w Internecie
Główne obchody rocznicy w Internecie zostały
zorganizowane przez Społeczność Żydowską
Macedonii Północnej i Ambasadę Włoch
w Skopje, a swoje przemówienia wygłosili
prezydent Republiki Macedonii Północnej
Stevo Pendarovski, przewodnicząca
Społeczności Żydowskiej Berta Romano-
Nikolik oraz ambasador Włoch Andrea
Silvestri.
 
Prezydent Pendarovski podkreślił, że
„Holokaust to logiczna konsekwencja moralnej
próżni, w której wszystko było dozwolone,
łącznie z umniejszaniem wartości życia
ludzkiego oraz jego wrodzonej godności.
Należy bezdyskusyjnie zwalczać to absolutne
zło. Nie możemy dopuścić do relatywizowania
prawdy o Holokauście i do zapomnienia o tych
wydarzeniach. Naszym obowiązkiem jest
dopilnowanie, by to się nigdy więcej nie
powtórzyło”.
 
W ramach wydarzeń upamiętniających odbyła
się rozmowa z E. Merlo, reżyserem włoskiego
filmu dokumentalnego pod tytułem „70072: la
bambina che non sapeva odiara” oraz Lidią
Maksymowitz, główną bohaterką dokumentu,
Ocaloną z obozu Auschwitz-Birkenau.
 
Drzewa pamięci
Przed obchodami prezydent Pendarovski
zasadził dąb macedoński oraz odsłonił tablicę
pamięci z napisem „Przebaczamy, ale nie
zapominamy” w ogrodach Gabinetu
Prezydenta. W tym samym czasie, w jego

imieniu oraz we współpracy z Ambasadą
Izraela, posadzono drzewo pamięci
w Jerozolimie, w Lesie Pokoju Amandav.
Prezydent Pendarovski podkreślił, że
zasadzone drzewka to wyraz szacunku dla
małej, ale niezwykle ważnej społeczności
żydowskiej Macedonii Północnej, która od
wieków jest jak drzewo wydające owoce na
macedońskiej ziemi.
 
Udział w obchodach online i offline
Zoran Zaev, premier Republiki Macedonii
Północnej, opublikował za pośrednictwem
Facebooka post, w którym pisał, że Holokaust
był największa zbrodnią we współczesnej
historii, a upamiętnienie go to nasz obowiązek
na zawsze. Zauważył, iż wydarzenia te
stanowiły ostrzeżenie oraz lekcję, która wzywa
nas do zapobiegania złu we wszelkich jego
przejawach oraz niebezpieczeństwom, które
mogą stanowić zagrożenie dla naszej wspólnej
przyszłości oraz dla budowania społeczeństwa,
w którym wszyscy mogą czuć się równi.
 
Delegacje rządowe pod przewodnictwem
Ministra Sprawiedliwości Bojana Maricica oraz
Minister Kultury Ireny Stefoskiej,
przedstawiciele Zgromadzenia, Gabinetu
Prezydenta Republiki oraz władz lokalnych
złożyli kwiaty i wieńce przed pomnikiem
poświęconym deportowanym żydom
macedońskim w dawnej fabryce wyrobów
tytoniowych „Monopol” oraz na Cmentarzach
Żydowskich w miastach Skopje i Shtip.
Dla upamiętnienia żydowskich ofiar
Holocaustu w mieście Bitola jego prezydent
Natasha Petrovska wygłosiła przemówienie w

„PRZEBACZAMY, ALE NIE
ZAPOMINAMY”

78. ROCZNICA DEPORTACJI 
ŻYDÓW MACEDOŃSKICH

11 marca to dzień upamiętnienia deportacji 7144 Żydów macedońskich do obozu śmierci 
w Treblince w 1943 roku. Rocznicę uczczono 10 i 11 marca 2021 w całej Republice Macedonii

Północnej, w tym w miastach Skopje, Bitola i Shtip.

IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance)



 Natasha Petrovska wygłosiła przemówienie
w ramach obchodów zorganizowanych przed
Miejscem Pamięci Holocaustu. Tam również
posadzono drzewo i złożono kwiaty. Dan Oryan,
Ambasador Izraela w Macedonii Północnej,
połączył się z zebranymi i wygłosił
przemówienie online. Z kolei organizacja
pozarządowa ARHAN posadziła drzewa
w dziewięciu przedszkolach w ramach
międzynarodowej akcji „Posadź drzewo ku
pamięci każdego z naszych obywateli, którzy
zginęli w ogniu Holocaustu”.
 
W ramach obchodów upamiętniających odbyła

się także promocja dwóch książek: w Skopje
była to trójjęzyczna pozycja „The Basic
Antisemitic Legislation of the Kingdom of
Bulgaria” (Podstawowa legislacja antysemicka w
Królestwie Bułgarii  w języku macedońskim,
albańskim i angielskim) oraz „The last album,
guardian of the memories of the Bitola Jewish
religious municipality” (Ostatni album, strażnik
pamięci żydowskiej gminy religijnej
w miejscowości Bitola). W Bitoli zorganizowano
także wernisaż wystawy „Świadectwa Żydów z
miasta Bitola
w fotografiach braci Manaki”.
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