
Kampania i wystawa 

Kampagne und Ausstellung

#StolenMemory



#Poszukiwani

W posiadaniu Arolsen Archives w Niemczech znajduje 
się prawie 3 000 rzeczy osobistych, tzw. Effekten, pocho-
dzących z obozów koncentra cyjnych. Są wśród nich: 
zegarki kieszonkowe, zegarki na rękę, pierścionki, port-
fele, zdjęcia rodzinne oraz przedmioty codziennego 
użytku, takie jak grzebienie, puderniczki lub przybory  
do golenia, itp. Często były one ostatnimi rzeczami, jakie 
miały przy sobie ofiary nazistowskich prześladowań  
w momencie aresztowania przez narodowych socjalistów. 
Należały do ludzi z ponad 30 krajów – wielu z nich pocho-
dziło z Polski i byłego Związku Radzieckiego.
W 2016 roku Arolsen Archives rozpoczęły kampanię  
mającą na celu zwróce nie „skradzionej pamięci” jak naj-
większej liczbie rodzin. Wystawa obrazuje emoc je pod - 
czas pierwszego kontaktu bliskich z pamiątkami oraz ich 
wyjątkowe zna czenie dla odnalezionych rodzin. 
Ponadto, prezentuje pamiątki należące do osób, których 
krewnych Arolsen Archives dotychczas nie odnalazły.

Pamiątki ofiar  
nazistowskich

Im Archiv der Arolsen Archives in Deutschland befin den 
sich knapp 3000 „Effekten“ aus Konzentrationslagern:  
oft Taschen- und Armbanduhren, Ringe, Brief taschen,  
Familienfotos und Alltägliches wie Kämme, Puderdosen 
oder Rasiermesser. Nicht selten sind es die letzten Dinge, 
die NS-Verfolgte besaßen. Sie trugen sie im Moment  
ihrer Verhaftung durch die National sozialisten bei sich.  
Die Gegenstände stammen von Menschen aus über  
30 Ländern – eine große Zahl aus Polen und der damali- 
gen Sowjetunion.
2016 haben die Arolsen Archives eine Kampagne gestartet, 
um möglichst vielen Familien diese gestohlenen Erin ne-
rungen zurückzugeben. Die Ausstellung erzählt, was es den 
Menschen bedeutet, die Erinnerungsstücke in den Händen 
zu halten. Und zeigt Gegenstände, zu denen die Arolsen 
Archives noch nach Angehörigen suchen.

Erinnerungen  
an NS-Verfolgte

#Gesucht
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Poszukujemy krewnych Leokadii Rożniewskiej,  
z domu Bystra, urodzonej 9 stycznia 1914 roku  
w Folwarkach w powiecie radomszczańskim. 
Dzięki jej dokumentom osobistym przechowy-
wanym w Arolsen Archives dysponujemy infor-
macjami o jej życiu: mieszkała w Częstochowie 
przy ulicy Garncarskiej 59, była gospodynią 
domową i miała syna, Henryka Rożniewskiego, 
urodzonego 8 października 1938 roku. Zacho-  
wały się też jej listy do ojca dziecka, Stefana. 
23 maja 1944 roku młoda matka została depor-
towana przez SS z Radomia do obozu koncentra-
cyjnego Ravensbrück, później do obozu kon-
centracyjnego Neuengamme. Miała jednak 
szczęście: znalazła się wśród więź niów obozów 
koncentracyjnych, którzy dzięki interwencji 
szwedzkiego hrabiego Folke Bernadotte zo stali  
na krótko przed zakończeniem wojny wywiezieni 
tzw. „białymi autobusami” Czerwonego Krzyża  
do Szwecji i tym samym uratowani.

Leokadia
 Rożniewska

Wir suchen Angehörige von Leokadia 
Rożniewska, geborene Bystra am 9. Januar 1914 
in Folwarki, Kreis Radomsko. Einen Einblick  
in ihr Leben geben ihre persönlichen Dokumente 
in den Arolsen Archives: Sie wohnte in der  
Garncarska Straße 59 in Częstochowa, war als 
Haushälterin beschäftigt und hatte einen Sohn, 
Henryk Rożniewski, geboren am 8. Oktober  
1938. Erhalten sind auch ihre Briefe an den Vater 
ihres Kindes, Stefan. 
Am 23. Mai 1944 deportierte die SS die junge 
Frau von Radom ins Konzentrationslager  
Ravensbrück, dann in das KZ Neuengamme. 
Doch ihr Schicksal nahm eine glückliche  
Wende: Sie gehörte zu den KZ-Häftlingen, die 
dank Verhandlungen des schwedischen Grafen 
Folke Bernadotte kurz vor Kriegsende mit  
den „weißen Bussen“ des Roten Kreuzes nach 
Schweden gebracht und gerettet wurden.

Poszukujemy krewnych Ludwika Grąza,  
urodzonego 16 września 1921 roku, który miesz- 
kał w Brześciu nad Bugiem, na terenie obecnej  
Białorusi. Tam uczęszczał do Śred niej Szkoły 
Technicznej im. Marszałka Piłsudskiego. W jego 
legitymacji szkolnej wpisano imię ojca, Woj-
ciecha. Gdy miał zaledwie 18 lat, naziści wywieźli 
go w czerwcu 1940 roku pierwszym transportem 
do obozu koncentra cyjnego Auschwitz. Tam 
nadano mu numer 82. Następnie był więźniem 
obozu koncentracyjnego Neuengamme koło 
Hamburga, gdzie otrzymał numer 17956. 
Niewiele wiadomo o szczegółach jego losu. 
Ludwik Grąz zginął prawdo podobnie w maju 1945 
roku w Zatoce Lubeckiej, podczas bombardo-
wania statków, które stały się śmiertelną pułapką 
dla ponad 6000 więźniów obozów koncentra-
cyjnych.

Ludwik
 Grąz

Wir suchen Angehörige von Ludwik Grąz, gebo - 
ren am 16. September 1921. Er wohnte in Brest,  
im heutigen Weißrussland, und besuchte dort die 
Berufsschule. In seinem Schülerausweis ist der 
Name seines Vaters Wojciech vermerkt. Im Alter 
von nur 18 Jahren verschleppten ihn die National-
sozialisten mit dem ersten Transport im Juni 1940 
in das Konzentrationslager Auschwitz. Er erhielt 
die Häftlingsnummer 82. Später war er Häftling  
im KZ Neuengamme bei Hamburg. Dort war seine 
Häftlingsnummer die 17956.
Über das Schicksal von Ludwik Grąz ist nicht viel 
bekannt. Er starb vermutlich im Mai 1945 in der 
Lübecker Bucht, als Schiffe bombardiert und zur 
Todesfalle für über 6000 KZ-Häftlinge wurden. 
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Druga wojna światowa rozpoczęła się wraz z inwazją  
niemieckiego Wehrmachtu na Polskę 1 września 1939 roku. 
17 września do Polski wmaszerowały również wojska sprzy-
mierzonego z Niemcami Związku Radzieckiego. Wkrótce 
polskie wojsko musiało się poddać wobec ogromnej prze-
wagi wroga. Polska została podzielona pomiędzy siły oku-
pacyjne zgodnie z ustaleniami paktu Ribbentrop-Mołotow. 
Dla ludności polskiej rozpoczął się okres terroru i samo  - 
woli ze strony okupanta. W podziemiu szybko jednak zorga-
nizował się ruch oporu.
Niemcy anektowali rozległe tereny, wypędzali i wywłasz-
czali ludność, wywozili setki tysięcy osób do pracy przymu-
sowej lub do obozów koncentracyjnych, mordowali bez-
względ nie i plądrowali kraj. Szczególnie zaś prześladowali 
człon ków ruchu oporu oraz elity z kręgów administracji, 
oświaty i duchowieństwa. Zwłaszcza Żydzi, którzy zostali 
całkowicie pozbawieni praw i zmuszeni do życia w gettach, 
cierpieli z powodu przemocy i głodu. 

Kampania wrześniowa

Mit dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen 
am 1. September 1939 begann der Zweite Weltkrieg.  
Am 17. Septem ber marschierte auch noch die mit den 
Deutschen verbündete Sowjetunion ein. Die polnischen 
Truppen mussten wenig später vor der Übermacht  
kapitulieren. Polen wurde unter den Besat zern gemäß 
dem Hitler-Stalin-Pakt aufgeteilt. Für die polnische  
Be völkerung begann eine Zeit des Terrors und der Will- 
kür. Jedoch organisierte sich rasch eine Widerstands-
bewegung im Untergrund.
Die Deutschen annektierten Gebiete, vertrieben  
und enteigneten die Bevölkerung, verschleppten Hundert-
tausende zur Zwangsarbeit oder in die Konzentrations-
lager, mordeten wahllos und plünderten. Widerstands-
kämpfer und die Eliten aus Verwaltung, Bildung  
und Klerus wurden gezielt verfolgt. Die Juden, die völlig 
entrechtet in Ghettos gepfercht wurden, litten besonders 
unter Gewalt und Hunger. 

Der Überfall auf Polen

Poszukujemy krewnych Waldemara Marii 
Rowińskiego. Urodzony 14 wrześ nia 1923 roku  
w Porębie na Śląsku uczeń, mieszkał w Cho-
rzowie przy ulicy 11 Listopada 26. Tam uczęszczał 
do Publicznej Szkoły Powszechnej i do Gimna-
zjum Męskiego nr 868 im. Św. Stanisława Kostki. 
Jego legitymacja szkolna i świadectwa dają wgląd 
w ten okres jego życia. Oprócz tego miał przy 
sobie dwa zdjęcia. Jest to wizerunek ojca, Cze-
sława, komisarza policji. 
Gdy Waldemar miał 17 lat, został wywieziony 
przez SS jako więzień polityczny pierwszym trans- 
portem do obozu koncentracyjnego Auschwitz,  
a 12 marca 1943 roku do obozu koncentracyjnego 
Neuengamme. Zginął 3 maja 1945 roku podczas 
bombardowania statku Cap Arcona w Zatoce 
Lubeckiej. Waldemar Rowiński został pochowany 
na cmentarzu w Neustadt.

Waldemar
 Rowiński

Wir suchen Angehörige von Waldemar Maria 
Rowiński. Der am 14. September 1923 in Poremba, 
Schlesien, geborene Schüler lebte in Chorzów  
in der Straße 11 Listopada 26. Dort besuchte  
er die Grundschule und das Jungen-Gymnasium 
Nr. 868 Stanisława Kostki. Einen Einblick in  
diese Zeit geben sein Schülerausweis und Schul-
zeugnisse. Er trug außerdem zwei Fotos bei  
sich. Sie zeigen einen Polizeikommissar, Walde-
mars Vater Czesław.
Als 17-Jährigen verschleppte die SS Waldemar 
Rowiński als politischen Häftling mit dem ersten 
Transport ins Konzentrationslager Auschwitz,  
am 12. März 1943 ins KZ Neuengamme. Er kam 
am 3. Mai 1945 beim Untergang der Cap Arcona 
in der Lübecker Bucht ums Leben. Waldemar 
Rowiński wurde auf dem Friedhof in Neu stadt 
beigesetzt.
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Poszukujemy krewnych Mieczysława Borowca, 
urodzonego 10 lipca 1905 roku we Lwowie na 
terenie dzisiejszej Ukrainy. Został deportowany  
z Nowego Targu przez nazistów do obozu koncen-
tracyjnego Auschwitz. Tam, 20 czerwca 1940 
roku, mężczyzna, z wykształcenia inżynier leśnik, 
został zarejestrowany jako więzień polityczny  
o numerze 866. Później został przeniesiony przez 
SS do obozu koncentracyjnego Neuengamme, 
gdzie otrzymał numer więźnia 18425. 
Mieczysław Borowiec zginął w maju 1945 roku 
podczas bombardowania statku Cap Arcona  
i został pochowany w Sierksdorfie nad Zatoką 
Lubecką. Zachowały się jego przedmioty osobiste, 
które miał przy sobie w chwili aresztowania,  
w tym etui opatrzone jego inicjałami. Na jego 
piórze widnieje adnotacja „KL Auschwitz”. Przed-
mioty osobiste zostały skonfiskowane przez SS  
i przeniesione wraz z nim do Neuengamme.

Mieczysław
 Borowiec

Wir suchen Angehörige von Mieczysław  
Borowiec, geboren am 10. Juli 1905 in Lwiw in der 
heutigen Ukraine. Von Nowy Targ aus deportier-
ten ihn die Nationalsozialisten in das Konzen - 
tra tionslager Auschwitz. Dort registrierten sie den 
Forstingenieur am 20. Juni 1940 als Politischen 
Häftling mit der Nummer 866. Später schickte ihn 
die SS ins KZ Neuengamme, wo er die Häftlings-
nummer 18425 erhielt.
Mieczysław Borowiec starb im Mai 1945 bei  
der Bombardie rung der Cap Arcona und wurde  
in Sierksdorf an der Lübecker Bucht beerdigt. 
Erhalten ist sein letzter Besitz, den er vor seiner 
Inhaftierung bei sich trug. Darunter befindet  
sich ein Etui mit seinen Initialen. An seinem Füller 
ist der Vermerk „KL Auschwitz“ angebracht.  
Die SS hatte ihm die Gegenstände abgenommen 
und mit nach Neuengamme überstellt.  

Poszukujemy krewnych Stefana Sajbury,  
urodzonego 2 września 1912 roku w Bochni.  
Mężczyzna, z wykształcenia kupiec, został depor-
towany przez niemieckiego okupanta jako jeniec 
wojenny do stalagów X B oraz X A. Na jego  
personalnej karcie jenieckiej zapisano przydział 
do pracy w komandach robotniczych, m.in.  
na rzecz Deutsche Reichsbahn w Hamburgu.  
W karcie widnieją również jego dane: ojciec  
Stefana Sajbury nosił imię Wawrzyniec, panień-
skie nazwisko jego matki brzmiało Plander,  
a jego rodzina pochodziła z Wyżyc w powiecie 
bocheńskim. W rubryce „adres” od czerwca 1943 
roku widnieje nazwa obozu pracy w Hamburgu. 
W zbiorach przedmiotów osobistych z obozu 
koncentracyjnego Neuengamme znajdują się też 
rzeczy Stefana Sajbury, w tym list z kwietnia 
1944 roku od jego siostry Honorki z Paryża. Oko-
liczności, w jakich został aresztowany i deporto-
wany przez nazistów do obozu koncentracyjnego, 
są nieznane. 

Stefan
Sajbura

Wir suchen Angehörige von Stefan Sajbura, 
geboren am 2. September 1912 in Bochnia.  
Die deutschen Besatzer verschleppten den Kauf-
mann als Kriegsgefangenen in die Stammlager 
Sta lag X B und X A. Auf seiner Häftlingskarte  
vermerkten sie seine Einsätze in Arbeitskomman- 
dos, unter anderem für die Deutsche Reichs - 
bahn in Hamburg. Auch Angaben zu seiner Person 
wurden notiert: Stefan Sajburas Vater hieß 
Wawrzyniec, der Mädchen name sei ner Mutter  
war Plander und seine Familie stammte aus 
Wyżyce, Kreis Bochnia. Als „Adresse“ ist ab Juni 
1943 ein Gemeinschaftslager in Hamburg  
genannt. 
Bei den erhaltenen „Effekten“ aus dem  
KZ Neuengamme befindet sich auch der persön-
liche Besitz von Stefan Sajbura, darunter  
ein Brief vom April 1944 von seiner Schwester 
Honorka aus Paris. Wann und unter welchen 
Umständen die Nationalsozialisten ihn verhafte- 
 ten und ins KZ einlieferten, ist unbekannt. 
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Poszukujemy krewnych Neonelli Doboitschiny, 
urodzonej w Rosji 11 października 1923 roku.  
W wieku 20 lat dostała się w szpony Gestapo. 
Była jedną z wielu robotnic przymusowych, które 
reżim nazistowski wykorzystywał do pracy  
w gospodarce wojennej. Przyczyny areszto wań 
często były błahe, wystarczyło np. utrzmywać 
kontakty z Niemcami.
5 maja 1944 roku Gestapo deportowało studentkę 
do kobiecego obozu koncentracyjnego Ravens-
brück. 31 sierpnia 1944 roku została przeniesiona 
do obozu koncentracyjnego Neuengamme. Jej 
dalsze losy są nieznane. Pozostały po niej zdjęcia 
z dedykacjami – wspomnienia szczęśliwych 
chwil. Przyjaciele nazywali ją Nelly. 

Neonella
 Doboitschina

14 czerwca 1940 roku pierwszy transport polskich  
więźniów dotarł do obozu koncentracyjnego Auschwitz. 
Wcześniej tych 728 mężczyzn i kilkunastoletnich chłopców, 
niemiecki okupant przetrzymywał w Tarnowie. Tamtej sze 
więzienie policyjne, podobnie jak wiele innych w okupo-
wanej Polsce, w wyniku aresztowań i brutalnych łapanek, 
było przepełnione. Niemcy terroryzowali ludność i próbo-
wali przełamać każdy najmniejszy przejaw oporu. Przemoc 
dotknęła bezwzględnie wszystkich Polaków. Wśród  
więźniów obozu Auschwitz znaleźli się żołnierze, politycy, 
urzędnicy państwowi, nauczyciele, lekarze i duchowni,  
a także uczniowie i harcerze.
Od 1941 roku SS rozpoczęło rozbudowę obozu Auschwitz, 
tworząc tym samym największy obóz koncentracyjny  
i zagłady, do którego deportowano ludzi z całej Europy.  
W Auschwitz-Birkenau SS zamordowało w komorach gazo-
wych ponad milion osób, głównie Żydów, a także Polaków, 
Sinti i Romów, jeńców radzieckich oraz więźniów innych 
narodowości.

Pierwszy transport  
do Auschwitz

Am 14. Juni 1940 erreichte der erste Transport mit  
polnischen Häftlingen das Konzentrationslager Auschwitz.  
Die 728 Männer und Jungen waren zuvor von den deut-
schen Besatzern in Tarnów gefangen gehalten worden. 
Auch das dortige Polizei gefängnis war – wie so viele  
im besetzten Polen – in Folge will kürlicher Festnahmen  
und brutaler Razzien überfüllt. Die Deutschen terrori-
sierten die Bevölkerung und versuchten jeden Widerstand  
zu brechen. Die Gewalt traf alle Schichten und Alters-
gruppen. So befanden sich unter den Neuankömmlingen 
Soldaten, Politiker, Beamte, Lehrer, Ärzte und Geistliche, 
aber auch Schüler und Pfadfinder.
Ab 1941 baute die SS das Lager zum größten Konzentra-
tions- und Vernichtungslager aus und deportierte  
Menschen aus ganz Europa nach Auschwitz. In Auschwitz- 
Birkenau ermordete die SS über eine Million Menschen  
in den Gaskammern, vor allem Juden, aber auch Polen, 
Sinti und Roma, sowjetische Kriegsgefangene und Häft-
linge anderer Nationalität.

Erster Transport  
nach Auschwitz 

Wir suchen Angehörige von Neonella Doboi-
tschina aus Russland, geboren am 11. Oktober 
1923. Mit 20 Jahren geriet sie ins Visier  
der Gestapo. Sie gehörte zu der großen Zahl  
an Zwangsarbeiterinnen, mit denen das  
NS-Regime die Kriegswirtschaft am Laufen  
hielt. Gründe für Verhaftungen waren kleinste 
Vergehen, auch Kontakte zu Deutschen.
Am 5. Mai 1944 deportierte die Gestapo die  
junge Studentin in das Frauen-Konzentrations-
lager Ravensbrück. Der Transport in das  
KZ Neuengamme folgte am 31. August 1944.  
Ihr weiteres Schicksal ist unbekannt. Die Fotos 
mit Widmungen zeigen Erinnerungen aus  
glücklichen Zeiten. Ihre Freunde nannten sie 
Nelly. 
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Poszukujemy krewnych Mieczysława Pałysa,  
urodzonego 28 stycznia 1920 roku w Krakowie. 
Podczas napaści Niemiec na Polskę dostał się  
do niewoli. Był więziony w tzw. stalagach, czyli 
obozach dla jeńców wojennych: Stalagu III B  
w Fürstenbergu nad Odrą i Stalagu XI B w Falling-
bos tel. W tych obozach jeńców wojennych przy-
dzielano do różnych komand robotniczych.  
Mieczysław Pałys również był robotnikiem przy-
musowym, zanim został aresztowany. W paź dzier- 
niku 1943 roku został przeniesiony przez SS  
do obo zu koncen tracyj  nego Neuengamme, gdzie 
nadano mu numer obozowy 23897. 
W chwili aresztowania Mieczysław Pałys miał  
przy sobie zegarek kieszon  ko wy firmy Kienzle oraz 
zegarek na rękę. Jego dalsze losy są nieznane. 

Wir suchen Angehörige von Mieczysław Pałys, 
geboren am 28. Januar 1920 in Krakau. Während 
des Überfalls der deutschen Wehrmacht auf Polen 
nahmen ihn die deutschen Besatzer in Kriegs-
gefangenschaft. Er war Häftling in sogenannten 
Stalags, Stammlagern für Kriegsgefangene:  
im Stalag III B in Fürsten berg an der Oder sowie  
XI B in Fallingbostel. In diesen Stamm lagern 
teilten die Nationalsozialisten Kriegsgefangene 
ver schiedenen Arbeitskommandos zu. Auch 
Mieczysław Pałys war Zwangs  arbeiter bevor er 
verhaftet wurde. Im Oktober 1943 verschleppte  
ihn die SS ins Konzentrationslager Neuen- 
gamme und registrierte ihn mit der Häftlings-
nummer 23897.
Mieczysław Pałys trug bei seiner Inhaftierung  
eine Taschenuhr von Kienzle sowie eine Armband- 
uhr bei sich. Sein weiteres Schicksal ist  
unbekannt. 

Poszukujemy krewnych Heleny Niedopiekiny, 
urodzonej 11 maja, 28 września lub 11 paździer-
nika 1904 roku w Grodnie na terenie dzi siejszej 
Białorusi. W dokumentach Arolsen Archives 
pojawiają się wszystkie trzy daty urodzenia. 
Helena Niedopiekina była gospodynią domową  
i mieszkała w Grodnie przy ulicy Skidelskiej 21.  
W jej książeczce oszczędnościo wej PKO widnieje 
zapis, że po raz ostatni podjęła pieniądze w pobli-
skich Druskiennikach we wrześniu 1939 roku.
W marcu 1944 roku Helena Niedopiekina została 
aresztowana przez Policję Bezpieczeństwa  
i deportowana z Białegostoku do obozu koncen- 
tra cyj  nego Ravensbrück. Tam została zarejestro-
wana pod numerem 30685. Zastosowano wobec 
niej tzw. areszt prewencyjny. Pięć miesięcy  
później Rosjanka została deportowana do obozu 
koncentra cyjnego Neuengamme. Jej dalsze losy 
są nieznane. 

Helena
 Niedopiekina

Wir suchen Angehörige von Helena Niedopie-
kina, geboren am 28. September, 11. Mai oder  
11. Oktober 1904 in Grodno im heutigen Weiß-
russland. Diese drei Daten tauchen in Doku-
menten der Arolsen Archives auf. Helena Niedo-
piekina war Hausfrau und lebte in der Skidel - 
ska Straße 21 in Grodno. In ihrem Sparbuch der 
Polnischen Bank PKO ist vermerkt, dass sie  
im nahegelegenen Druskininkai im September 
1939 zum letzten Mal Geld abhob.
Im März 1944 verhaftete die Sicherheits polizei 
Helena Niedopiekina und deportierte sie von 
Białystok aus ins Konzentrationslager Ravens-
brück. Dort registrierten die National sozialisten 
sie mit der Häftlingsnummer 30685 und der  
Kategorie „Schutzhaft“. Fünf Monate später trans- 
portierten sie die Russin ins KZ Neuengamme.  
Ihr weiteres Schicksal ist unbekannt. 

Mieczysław
 Pałys
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#Odnalezieni

Tuż przed wyzwoleniem obozów koncentra cyjnych przez 
aliantów, SS rozpoczęło ich ewakuację, wysyłało więźniów 
na marsze śmierci i paliło dokumenty, a także mienie ofiar, 
aby ukryć ślady popełnionych tam masowych morderstw.
Największa zachowana kolekcja mienia osobistego  
w Arolsen Archives pochodzi z obozu koncentracyjnego 
Neuengamme. W miarę zbliżania się aliantów,  komendant 
obozu naka zał usunąć z terenu obozu rzeczy i odzież  
około 5 000 więźniów. Później żołnierze brytyjscy znaleźli, 
tzw. Effekten w Lunden w Szlezwiku-Holsztynie. Zacho- 
wały się również przedmioty osobiste z obozów koncentra-
cyjnych Bergen-Belsen i Dachau, choć w znacznie mniej-
szej liczbie. 

Odnalezione w 1945 r.

Kurz vor der Befreiung durch die Alliierten räumte  
die SS die Konzentrationslager, schickte die Häftlinge auf 
Todesmärsche und verbrannte Akten sowie den Besitz  
der Verfolgten, um die Spuren des Mordens zu vertuschen.
Der größte erhaltene Bestand persönlicher Gegenstände 
bei den Arolsen Archives stammt aus dem Konzentrations-
lager Neuen gamme. Als die Alliierten heranrückten,  
ließ der Lagerkomman dant die Gegenstände und Kleidung 
von circa 5000 Häftlingen wegschaffen. Die „Effekten“ 
wurden von britischen Soldaten in Lunden in Schleswig- 
Holstein gefunden. Aus den Konzentrations lagern Bergen-
Belsen und Dachau konnten ebenfalls persönliche Gegen-
stände gerettet werden, aber nur eine geringe Zahl.

Gefunden: 1945

#Gefunden
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Podczas aresztowania w kwietniu 1945 roku 
Gestapo odebrało Heldze Thörl zegarek. 70 lat 
później znów mogła wziąć go do ręki. Rok później 
zmarła. Dla jej bliskich zegarek jest kluczem  
do historii rodzinnej, gdyż dotąd nie wiedzieli nic 
o jej losach. 
Jeden z sąsiadów zadenuncjował Helgę i jej ojca 
za krytykę reżimu nazistowskiego. Gestapo aresz- 
towało ich bez procesu. – Moja mama zawsze 
bała się, że coś takiego nastąpi – powiedziała 
pani Helga przy odbiorze zegarka. – Ale tata i ja 
po prostu nie potrafiliśmy milczeć. – Helga Thörl 
przeżyła nieludzkie warunki w obozie, jej ojciec 
zmarł wkrótce po opuszczeniu obozu.

Helga
 Thörl

Bei ihrer Verhaftung im April 1945 nahm die 
Gestapo Helga Thörl ihre Armbanduhr ab. Diese 
Uhr konnte der ITS 2015 der damals 91-Jährigen 
zurückgeben. Sie starb im Jahr darauf. Für ihre 
Familie ist das Schmuckstück ein Erinnerungs-
schlüssel, denn sie wussten bis dahin nichts über 
die Zeit der Verfolgung.
Aufgrund NS-kritischer Äußerungen hatte ein 
Nachbar die junge Frau und ihren Vater denunziert. 
Die Gestapo inhaftierte sie ohne gerichtliches 
Verfahren. „Meine Mutter hatte immer Angst, dass 
so etwas passiert“, berichtete sie bei der Übergabe. 
„Mein Vater und ich konnten den Mund nicht 
halten.“ Helga Thörl überstand die unmenschlichen 
Haftbedingungen, ihr Vater starb kurz nach der 
Entlassung.

Przed deportacją Tadeusz Tomaszewski  
pracował w Gostyniu jako fryzjer. Zmarł 3 marca 
1945 roku w obozie koncentracyjnym Neuen-
gamme. Jego ostatnie zachowane przedmioty oso-
biste, w tym książeczka szczepień, liczne zdjęcia 
oraz sygnet, trafiły do Bad Arolsen po wielu 
latach. 
Szczególną rolę w poszukiwaniu rodziny zmarłego 
odegrał sygnet, który młody mężczyzna zawsze 
nosił. Dzięki niemu lokalni historycy z Gostynia 
rozpoznali Tadeusza Tomaszewskiego na wielu 
starych zdjęciach. Dla rodziny zwrot jego przed-
miotów osobistych miał ogromne znaczenie emo-
cjonalne, gdyż o jego losach wiedzieli niewiele. 
Dziś na znak pamięci sygnet nosi jego siostrze-
nica. – Nigdy już go nie zdejmę – mówi.

Tadeusz
 Tomaszewski

Tadeusz Tomaszewski war Friseur und arbeitete 
in Gostyn, bevor ihn die National sozialisten 
deportierten. Er starb am 3. März 1945 im Kon- 
zentrationslager Neuengamme. Seine letzten 
Besitz stücke, darunter Dokumente wie sein Impf-
pass, viele Fotos und ein Siegelring, gelangten 
Jahre später nach Bad Arolsen.
Der Ring spielte bei der Suche nach Angehörigen 
eine besondere Rolle. Lokalhistoriker aus Gostyń 
erkannten den jungen Mann auf zahl reichen alten 
Bildern – denn er trug immer diesen Ring. Für 
seine Familie war die Rückgabe der persönlichen 
Gegenstände von hohem emotionalen Wert, denn 
sie wussten nicht viel über sein Schicksal. Den 
Ring trägt die Nich te von Tadeusz Tomaszewski 
heute als Zeichen der Erinnerung: „Den werde ich 
nicht mehr abnehmen.“
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Ojciec Engelmar Unzeitig zmarł w marcu 1945 
roku w obozie koncentracyjnym Dachau. Zaraził 
się tyfusem, opiekując się chorymi współwięź-
niami. Jego zegarek kieszonkowy i dwa medaliki 
zakonne należą do zaledwie kilkuset zacho-
wanych przedmiotów osobistych z tego obozu 
koncentracyjnego. Duchowny, urodzony pod naz-
wiskiem Hubert Unzeitig, został aresztowany 
przez nazistów w kwietniu 1941 roku. W czerwcu 
tego samego roku zos tał deportowany do 
Dachau. Powo dem jego aresztowania było pub-
liczne stawanie w obronie prześladowanych 
Żydów. 
W czerwcu 2016 roku dwaj współbracia zakonni 
Zgromadzenia Misjonarzy z Mariann hill z Würz- 
burga odebrali rzeczy osobiste ojca Engelmara.

Engelmar
 Unzeitig

Pater Engelmar Unzeitig starb im März 1945  
im Konzentrations lager Dachau an Typhus, 
nachdem er erkrankte Mitgefangene gepflegt 
hatte. Seine Taschenuhr und zwei Ordens-
medaillen gehören zu den wenigen hundert  
erhaltenen Effekten aus diesem Konzentrations-
lager. Der unter dem Namen Hubert Unzeitig 
geborene Geistliche war im April 1941 von den 
Nationalsozialisten verhaftet und im darauf-
folgenden Juni nach Dachau deportiert worden.  
Er hatte sich öffentlich für verfolgte Juden  
eingesetzt. 
Im Juni 2016 nahmen zwei Mitbrüder der Ordens-
gemeinschaft der Missionare von Mariannhill aus 
Würzburg die persönlichen Gegenstände des 
Paters entgegen.

Celem niemieckiej polityki okupacyjnej było całko    wite 
zniszczenie i ograbienie państwa polskiego oraz jego  
ludności. Już jesienią 1939 roku Trzecia Rzesza zaanekto-
wała znaczną część ówczesnej Polski zachodniej. Zamiesz-
kujący ją Polacy zostali pozbawieni majątków i brutalnie 
wypędzeni. Musieli ustąpić miejsca niemieckim osadnikom. 
Pozostała część okupowanych terenów, tzw. Generalne 
Gubernatorstwo, objęta była niemiec ką administracją 
cywilną. Niemcy postrzegali Polaków jako pozbawionych 
wszelkich praw niewolników i wykorzystywali ich do napę-
dzania hitlerowskiej maszynerii wojennej. Całą gospodarkę 
przestawiono na produkcję wojenną dla Wehrmachtu,  
a żywność i inne towary wywożono na front bez względu  
na potrzeby miejscowej ludności. Dzieła sztuki i inne przed-
mioty wartościowe kradziono, a walutę pozbawiano war-
tości, prowadząc politykę ukierunkowaną na wzrost inflacji. 
Skutkiem tych działań był głód i błyskawiczny rozwój  
czarnego rynku. Ponadto od 1941 roku tereny okupowanej 
Polski służyły jako miejsce zgrupowań wojsk niemiec- 
kich zmierzających na front wschodni, przez co warunki 
życia ludności polskiej pogorszyły się jeszcze bardziej.

Zniszczenie i grabież

Das Ziel der deutschen Besatzungspolitik war die  
voll ständige Zerstörung und Ausplünderung des polni-
schen Staates und seiner Bevölkerung. Bereits im Herbst 
1939 erfolgte die Annexion ausgedehnter Teile West-
polens an das Reich. Die Polen wurden enteignet und 
brutal vertrieben. Sie mussten Platz machen für deutsche 
Siedler. Das Restgebiet, das sogenannte General-
gouvernement, stand unter deutscher Zivilverwaltung.  
Die Deutschen betrachteten die Polen als rechtlose 
Arbeitssklaven, die für Hitlers Krieg schuften sollten.  
Die Wirtschaft wurde auf Kriegsproduktion für die Wehr-
macht umgestellt und Lebensmittel und andere  
Versorgungsgüter wurden rück sichtslos abtranspor- 
tiert. Kunst- und Wertgegenstände wurden geplündert 
und das Geld durch eine gezielte Inflations politik 
entwertet. Die Folge waren Hunger und eine boomende 
Schwarzmarkt wirtschaft. Ab 1941 diente Polen als 
Aufmarsch gebiet für den Krieg gegen die Sowjetunion, 
was die Lebens situation für die Bevölkerung abermals 
verschlechterte.

Zerstören und Plündern
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– Ten portfel jest dla mnie kluczem do historii 
mojego ojca – powiedział Arnold van Dam, gdy 
odbierał portfel wraz ze zdjęciami i dokumentami 
ojca w Miejscu Pamięci Amersfoort.
Gestapo aresztowało całą rodzinę van Dam na 
początku 1943 roku ze względu na jej żydowskie 
pochodzenie. Nathan van Dam trafił do policyj ne - 
go obo zu przejściowego w Amersfoort, gdzie 
nadano mu numer 2795. Rok później został prze-
niesiony do obozu koncen tracyjnego Neuen-
gamme. Przeżył, lecz jego żona zginęła w obozie 
zagłady w Sobiborze. Zdjęcie przedstawia jego 
brata Ben jamina, który również został zamordo-
wany.
W ramach trwającej od 2007 roku inicjatywy 
„Stichting Oktober 44” wolon tariuszom udało  
się odnaleźć wiele rodzin holenderskich ofiar 
prześladowań, dzięki czemu skradzione pamiątki 
mogły wrócić do prawowitych właścicieli.

Nathan
van Dam

„Die Brieftasche öffnet mich für die  
Geschichte meines Vaters,“ sagte Arnold van 
Dam, als er in der Gedenkstätte Amersfoort  
das Porte monnaie mit Fotos und Dokumenten 
erhielt.
Die Gestapo hatte die jüdische Familie Anfang 
1943 verhaftet und Nathan van Dam mit der  
Häftlingsnummer 2795 in das Polizeiliche Durch-
gangslager Amersfoort eingeliefert. Ein Jahr 
später deportierten sie ihn ins Konzentrations-
lager Neuengamme. Er überlebte, seine Frau  
starb im Vernichtungslager Sobibor. Das Foto 
zeigt seinen ebenfalls ermordeten Bruder 
Benjamin.
Freiwillige der Initiative „Stichting Oktober 44“ 
haben seit 2007 viele Familien niederländischer 
NS-Verfolgter gefunden, so dass die gestohlenen 
Erinnerungen zurückgegeben werden konnten.

– Po tylu latach będą to jedyne odnalezione 
pamiątki po Dziadku Rafale – napisał do nas 
Tomasz Ściegienny na wieść o tym, że w Arolsen 
Archives odnaleziono przedmioty osobiste jego 
dziadka. Urodzony w 1891 roku Rafał Czeczott 
służył w pierwszej wojnie światowej jako oficer 
marynarki wojennej. Potem był dowódcą 
Oddziału II Sztabu Generalnego Wojska Pol-
skiego w Warszawie, gdzie w 1944 roku wspólnie 
z żoną działał w ruchu oporu przeciw niemiec-
kiemu okupantowi. Po upadku Powstania  
Warszawskiego cała rodzina Czeczottów została 
przez nazistów aresztowana. Rafał Czeczott 
został deportowany do obozu kon centracyjnego 
Neuengamme, jego żona i córka zaś do Ravens-
brück. Z całej rodziny przeżyła tylko córka.  
Po wojnie powróciła do Warszawy.

Rafał
Czeczott

„Nach all den Jahren werden es unsere einzigen 
Andenken an meinen Großvater sein,“ schrieb 
Tomasz Ściegienny, als er von den persönlichen 
Gegenständen seines Großvaters bei den Arol sen 
Archives erfuhr. Rafał Czeczott, geboren 1891, 
war Marineoffizier im Ersten Weltkrieg und 
Kommandeur einer Einheit der polnischen Armee 
in Warschau, bevor er 1944 zusammen mit seiner 
Frau aktiv am Widerstand gegen die Deutschen 
Besatzer beteiligt war. Nach der Niederschlagung 
des Warschauer Aufstandes verhafteten die 
Nationalsozialisten die gesamte Familie Cze-
czott. Rafał Czeczott deportierten sie ins Konzen-
trationslager Neuengamme, seine Frau und 
Tochter ins KZ Ravensbrück. Die Tochter über-
lebte als Einzige und kehrte nach Warschau 
zurück. 
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– To przywracanie pamięci o tych, których 
wojenny los był tak tragiczny, że nam dzisiaj 
nawet trudno to sobie wyobrazić. To dbałość  
o uczucia rodzin więźniów obozów koncentracyj-
nych, dla których tych kilka ocalałych przed mio-  
tów ma wartość skarbu, a informacje o okolicz-
nościach śmierci i miejscu pochowania osoby 
bliskiej są niezwykle ważne – mówiła siostrzenica 
Kazimierza Biela, odbierając wspólnie z rodzeń-
stwem akt urodzenia swego wujka wraz ze zdję-
ciem, jego legitymację szkolną i inne dokumenty 
osobiste po 74 latach od jego aresztowania. Nikt 
z rodzeństwa nie poznał go osobiście. Kazimierz 
Biel urodził się 18 września 1921 roku w Krakowie. 
W wieku 19 lat został deportowany do obozu  
koncentracyjnego Neuengamme. Zginął w 1945 
roku podczas bombardowania statku Cap Arcona 
i został pochowany w październiku 1950 roku  
na cmentarzu w Haffkrug nad Zatoką Lubecką.

Kazimierz
 Biel

„Es bringt die Erinnerung an diejenigen zurück, 
deren tragisches Schicksal im Krieg wir uns heute 
nur schwer vorstellen können. Für Angehörige 
haben diese wenigen, erhaltenen Gegenstände 
den Wert eines Schatzes.“ Die Nichte von Kazi-
mierz Biel kann mit ihren Geschwistern 74 Jahre 
nach der Verhaftung ihres Onkels seine Geburts-
urkunde mit seinem Foto, seinen Schülerausweis 
und andere persönliche Dokumente in den 
Händen halten. Kennengelernt haben sie ihren 
Onkel nie: Kazimierz Biel wurde am 18. September 
1921 in Krakau geboren. Er war 19 Jahre alt, als die 
Nationalsozialisten ihn in das Konzentrations-
lager Neuengamme deportierten. Er starb 1945 
bei der Bombardierung der Cap Arcona und 
wurde im Oktober 1950 auf dem Friedhof in Haff-
krug in der Lübecker Bucht beerdigt.

Po 1945 roku biura poszukiwawcze w Niemczech próbo-
wały zwrócić rzeczy osobiste. W 1963 roku Arolsen 
Archives (znane wówczas jako International Tracing 
Service) przejęły odpowiedzialność za prawie 5 000 pozo-
stałych kopert i wznowiły poszukiwania, często z pomocą 
krajowych placówek Czerwonego Krzyża. Po 1974 roku 
liczba zwracanych przedmiotów każdego roku znacznie 
się zmniejszała. Ze względu na ograniczone środki, 
dostępne w tamtym czasie i trwający konflikt Wschód- 
Zachód, kontynuacja aktywnego poszukiwania wydawała 
się bezcelowa.
W 2015 roku Arolsen Archives opublikowały w nowym 
cyfrowym archiwum zdjęcia przedmiotów osobistych. 
Liczba zwróconych przedmiotów natychmiast wzrosła, 
częściowo dzięki wsparciu wolontariuszy z różnych 
krajów. W 2016 roku Arolsen Archives rozpoczęły kam-
panię #StolenMemory i ponownie rozpoczęły aktywne 
poszukiwania. Od tego czasu około 250 rodzin odzys kało 
rzeczy osobiste swoich krewnych wraz ze wspomnie- 
niami o ofiarach nazistowskich prześladowań. 
Wszystkie zdjęcia i nazwiska można znaleźć na stronie:  
www.stolenmemory.org 

Szukanie właścicieli

Entschädigungsämter in Deutschland bemühten sich 
nach 1945 um die Rückgabe der persönlichen Gegen-
stände. Die Arolsen Archives (damals unter dem Namen 
International Tracing Service) übernahmen 1963 die  
verbliebenen knapp 5000 Umschläge und setzten die 
Suche fort, oft mit Hilfe der nationalen Gesellschaften 
vom Roten Kreuz. Nach 1974 gab es wenige Rückgaben 
pro Jahr. Mit den damaligen Mitteln und in der Zeit  
des Ost-West-Konflikts schien die weitere aktive Suche 
aussichtslos.
2015 veröffentlichten die Arolsen Archives Fotos  
der persönlichen Gegenstände in ihrem neuen Online- 
Archiv. Sofort stieg die Zahl der Rückgaben, auch  
dank der Unterstützung von Freiwilligen aus verschie-
denen Ländern. 2016 starteten die Arolsen Archives  
die Kam pagne #StolenMemory und nahmen die aktive 
Suche wieder auf. Seitdem haben rund 300 Familien  
die „Effekten“ ihrer Angehörigen zurückerhalten – und 
damit Erinnerungen an die NS-Opfer.
Hier finden Sie alle Fotos und Namen:  
www.stolenmemory.org

Suche nach den Eigentümern
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Dołącz do kampanii i pomóż nam zwrócić skradzione 
przez nazistów pamiątki we właściwe ręce. Pozostało  
nam niewiele czasu! Odwiedź naszą stronę internetową: 
znajdziesz tam zdjęcia rzeczy osobistych oraz nazwiska 
osób prześladowanych przez nazistów. Na tej podstawie 
można samemu poszukiwać i udzielać nam ważnych 
wskazówek. 

www.stolenmemory.org 

Arolsen Archives to Międzynarodowe Centrum Prześla-
dowań Nazistowskich przechowu jące najobszerniejsze  
na świecie archiwum dokumentów dotyczące ofiar  
narodowego soc jalizmu. Zbiory te są wpisane na Świa-
tową Listę Programu UNESCO „Pamięć Świata”. Korzy-
stamy z tego unikalnego źródła w wielu projektach,  
żeby zachować pamięć, wiedzę i informację w naszym  
dzisiejszym życiu.   

www.arolsen-archives.org 

Dołącz do kampanii!

Machen Sie mit und helfen Sie dabei, die von den  
Nazis gestoh lenen Erinnerungsstücke in die richtigen 
Hände zu geben. Es ist eine Arbeit gegen die Zeit.  
Besuchen Sie unsere Website: Dort finden Sie Fotos  
der persönlichen Gegenstände und die Namen der 
NS-Verfolgten. Auf dieser Basis können Sie mit recher-
chieren und uns wichtige Hinweise geben.

www.stolenmemory.org

Die Arolsen Archives sind ein internationales Zentrum  
über NS-Verfolgung mit dem weltweit umfassendsten 
Archiv zu den Opfern des Nationalsozialismus. Die  
Sammlung gehört zum UNESCO Weltdokumentenerbe. 
Wir nutzen diese einzigartige Quelle für eine Vielzahl  
von Projekten, um Erinnerung, Wissen und Information  
im heutigen Leben zu verankern. 

www.arolsen-archives.org 

Join the Campaign!
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