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MEMORI CUSTODIRE

OŚRODEK AIN-KAREM

30 maja 2003 r. w Kościele o.o. Dominikanów w Warszawie pod wezw. Św.
Jacka odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej ist-
nienie w latach 1942–1947 w Ain-Karem w Palestynie (dziś przedmieście Jerozoli-
my) polskiej szkoły, internatu i drużyn harcerskich. Tablica, której forma ujmuje czy-
stością i prostotą, to także hołd tym wszystkim, którzy przyczynili się do ocalenia
polskich dzieci i wyrwania ich z zesłania na Syberii.

Ośrodek Ain-Karem, w którym przebywały i uczyły się przede wszystkim dziew-
częta, córki żołnierzy Armii Generała Władysława Andersa oraz polskie sieroty, któ-
re udało się ewakuować ze Związku Sowieckiego pozostawał pod opieką 2. Korpu-
su Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Delegatur: Ministerstwa Pracy i Opieki
Społecznej, Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Ko-
mendy Chorągwi Harcerskiej w Palestynie.

Dla zachowania ciągłości tradycji szkolnictwa polskiego dziewczęta ubrane były
w granatowe mundurki, fartuszki szkolne oraz szare mundurki harcerskie.

Na uroczystość odsłonięcia tablicy  wychowanki Ośrodka Ain-Karem przyjechały
z całego świata: Kanady, Stanów Zjednoczonych, Australii oraz z krajów europej-
skich, głównie z Wielkiej Brytanii.

Jedną z wychowanek jest pani Irmina Stypułkowska, matka znanej francuskiej
adwokat Hanny Stypułkowskiej-Goutierre1, obecnie  prezesa Polsko-Francuskiej
Izby Gospodarczej. Pani Hanna Stypułkowska-Goutierre jest wnuczką wybitnego
adwokata Zbigniewa Stypułkowskiego, praktykującego  przed wojną w Warszawie,
podczas okupacji członka Tajnej Rady Adwokackiej w Warszawie.

W 1979 roku  w Londynie powołano Związek Aim-Karem. Podczas uroczystości
przemawiała prezes tego Związku pani Danuta Matłach oraz wiceprzewodniczący

1 Wywiad z H. Stypułkowską-Goutierre ukazał się w numerze 1/89 „Palestry” (Palestra Młodych),
s. 94–99.
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Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, która wsparła, także finansowo, po-
wstanie tablicy. Powiedział on m.in., że „mamy obowiązek dbać o tę pamięć i prze-
kazywać  ją następnym, tym którzy  przyjdą po nas. Naszym obowiązkiem jest przy-
pominać przed Bogiem i Historią tamte tragiczne fakty, cierpienie i poświęcenie,
aby z jednej strony nie dopuścić do zamazywania przeszłości, z drugiej zaś, żeby
dobrze rozpoznawać teraźniejszość i wybierać właściwą drogę na przyszłość”.
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