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Listy do Henia 
Henio Żytomirski urodził się 

w 1933 r. w żydowskiej 
dzielnicy Lublina. Zginął 

na Majdanku w 1942 r. Wspomina-
jąc tragiczny los tego dziecka, 
uczcimy obchodzony dziś w całej 
Polsce „Dzień pamięci o holokau-
ście i przeciwdziałaniu zbrodniom 
przeciw ludzkości". 

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr 
NN" zaprasza wszystkich mie-
szkańców miasta do udziału we 
wzruszającej akcji „Listy do He-
nia". Dziś w godzinach od 12 do 17 
przed wejściem do Banku Pekao 
SA przy Krakowskim Przedmie-
ściu 64 będzie stała skrzynka Tea-
tru NN, do której można będzie 
wrzucać listy zaadresowane: He-
nio Żytomirski, ul. Kowalska 11, 
Lublin, Polska. Na odwrocie ko-
perty należy zamieścić swój adres. 
Listy zostaną wrzucone do trady-
cyjnej skrzynki pocztowej (dlatego 
pamiętajmy o naklejeniu znaczka), 
by wrócić do nadawców z adnota-
cją „adresat nieznany", „nie ma ta-
kiego adresu". 

- Wydobywając imię jednego 
człowieka z bezimiennej liczby za-
mordowanych Żydów, głębiej przeży-
wamy problem zagłady, dotykamy go 
w indywidualny sposób - mówi Mo-
nika Krzykała z Teatru NN. 

Kulminacja zdarzenia nastąpi 
o godz. 17, kiedy uczestnicy akcji 
przejdą pod pomnik Ofiar Getta, 
a następnie do miejsc związanych 
z życiem Henia: domu rodzinnego 
przy ul. Szewskiej 3 i kamienicy 
przy ul. Kowalskiej 11, do której ro-
dzina Żytomirskich musiała prze-
nieść się po utworzeniu getta. Spa-

HENIO ŻYTOMIRSKI Zdjęcie z tatą, 
wykonane na pierwsze urodziny chłop-
ca. Fot. archiwum Teatru NN 

cer zakończy się przy latarni na 
Podwalu, „wiecznie" płonącej na 
cześć nieistniejącego miasta ży-
dowskiego. 

- W związku z planem wydania 
publikacji z listami do Henia, ma-
my prośbę do autorów o nadsyła-
nie do ośrodka kopii koresponden-
cji, w celu późniejszego zamie-
szczenia jej w książce - mówi Mo-
nika Krzykała. 
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