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W październikowym numerze mie-
sięcznika m.in. podsumowujemy 
XXV posiedzenie Międzynarodowej 
Rady Oświęcimskiej, która zajmowała 
się przede wszystkim problemami ze 
stworzeniem siedziby Międzynaro-
dowego Centrum Edukacji o Ausch-
witz i Holokauście w budynku tzw. 
Starego Teatru. 
Piszemy również o zakończonej wła-
śnie trzyletniej konserwacji bloków 2  
i 3 na terenie byłego obozu Ausch-
witz I. „Po raz pierwszy w dzie-
jach polskiej konserwacji i pewnie 
pierwszy raz w dziejach konserwacji 
światowej kończymy dzieło, które  
w zupełnie nowy sposób traktuje za-
staną materię zabytku” – powiedzia-
ła podczas konferencji podsumowu-
jącej projekt wiceminister kultury  
i dziedzictwa narodowego prof. Mał-
gorzata Omilanowska. 

W numerze znajdą Państwo rów-
nież krótką rozmowę z Navanethem  
Pillay, Wysokim Komisarzem Naro-
dów Zjednoczonych do spraw Praw 
Człowieka, która podczas swojej 
pierwszej wizyty w Polsce odwiedziła 
Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz. 
Wiele miejsca poświęcamy wolon-
tariuszom z Centrum Dialogu i Mo-
dlitwy oraz z Międzynarodowego 
Domu Spotkań Młodzieży. Piszemy 
również o bardzo ciekawej konfe-
rencji zorganizowanej przez MDSM, 
dotyczącej Polaków deportowanym 
w głąb Związku Radzieckiego, której 
towarzyszyła także prezentacja pu-
blikacji pt. Świat utracony, świat oca-
lony... Ocalone zdjęcia oświęcimskich 
sybiraków publikujemy na ostatniej 
stronie.
Na okładce natomiast zobaczyć moż-
na projekt Cafe Oszpicin, która dzię-

ki Centrum Żydowskiemu powstaje  
w dawnym domu Szymona Klugera. 
Jej otwarcie zaplanowano na wiosnę 
2014 r., a o całym przedsięwzięciu 
opowiada na naszych łamach dy-
rektor Centrum Tomasz Kuncewicz. 
„Cafe Oszpicin będzie miejscem 
otwartym na mieszkańców Oświęci-
mia oraz turystów. Poprzez projekty 
kulturalne oraz wyjątkowe wnętrze 
kawiarnia będzie tworzyła nową, po-
zytywną tożsamość Oświęcimia, któ-
ry może być dumny ze swojego wie-
lokulturowego dziedzictwa” – mówi 
Tomasz Kuncewicz. Cała rozmowa 
wewnątrz numeru. 

Paweł Sawicki 
Redaktor naczelny 
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GaLeRIa 
XX WIeKU

od RedaKcjI

Wspominając w poprzed-
nim felietonie o książce Pio-
tra Setkiewicza Życie prywat-
ne esesmanów w Auschwitz, 
wymieniłem jedną z osób, 
których relację wojenno-
‑obozową książka ta zawie-
ra, panią Janinę Szczurek, 
pracującą jako krawcowa  
w domu komendanta obozu 
i jego żony Hedwig. W cyklu 

wierszy historyczno‑wspo-
mnieniowych, który przygo-
towuję, jest również krótki 
wiersz, poświęcony pani Ja-
ninie Szczurek z tamtych lat. 
Poniżej widokówka obozo-
wa z cyklu wydawniczego  
z 1956 r. 

 Andrzej Winogrodzki

KRAWIECTWO POD NADZOREM

Mistrzyni kroju – wojenne wspomnienie –
u Frau Hoessowej miała zatrudnienie

i przydział pracy z konieczności nowy –
u żony komendanta Frau komendantowej,

gdzie – tak bywało – od samego ranka
dla komendantowiczów kroiła ubranka,
a także zszywała – dobrze to pamięta –

podarte w zabawie bluzy i porcięta!
A dla komendantowej wprost z żurnala mody

szyła sukienki germańskiej urody!
Czyniła to krótko i nie dość wytrwale,

więc wnet przestała zajmować się tym stale!
Kiedy pytałem o więcej – uparcie milczała,

widać, że nic powiedzieć nie mogła lub nie chciała!
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Karta pocztowa z 1956 r. z widocznym blokiem nr 11. Ze zbiorów Andrzeja Winogrodzkiego
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– W chwili kiedy odchodzą 
ostatni byli więźniowie, za-
chowanie autentyzmu prze-
strzeni obozowej jest rzeczą 
wagi najwyższej – powie-
dział dr Piotr M.A. Cy-
wiński, dyrektor Muzeum, 
podczas konferencji pod-
sumowującej projekt, która 
miała miejsce 9 paździer-
nika. – Oryginalne obiek-
ty Auschwitz są dziś dla 
świata nie tylko unikalnym, 
materialnym dowodem 
niemieckich nazistowskich 
zbrodni, ale także symbolem 
okrucieństw wojny, terroru, 
Szoa i ludobójczej, rasistow-
skiej polityki, są czytelnym 

znakiem dla pokoleń – pod-
kreślił Cywiński.
Spośród wielu obiektów daw-
nego obozu Auschwitz I wy-
brane zostały dwa niezwykle 
cenne murowane bloki więź-
niarskie, które nie uległy 
większym przekształceniom 
po okresie funkcjonowania 
obozu. Prace objęły komplek-
sową konserwację wszystkich 
zachowanych oryginalnych 
elementów i wyposażenia 
budynków. 
– Szczególnie dużym wy-
zwaniem było ograniczenie 
do minimum ingerencji przy 
wprowadzaniu nowych 
instalacji, niezbędnych do 
zabezpieczenia budynków – 
mówił Rafał Pióro, zastępca 
dyrektora Muzeum. – Mak-
symalnie wykorzystano do 
tego oryginalną strukturę 
bloków, przy okazji wypra-
cowując różne wyjątkowe 
rozwiązania konserwatorskie 
– zauważył. 
Obecna na konferencji wi-
ceminister kultury i dzie-
dzictwa narodowego prof. 
Małgorzata Omilanowska 
podziękowała wszystkim 
realizującym projekt za ich 
wielki wysiłek. – Dla nas 
jest to wydarzenie wielkiej 
wagi, bo oto po raz pierwszy  
w dziejach polskiej konser-
wacji i pewnie pierwszy raz 
w dziejach konserwacji świa-
towej kończymy dzieło, któ-
re w zupełnie nowy sposób 
traktuje zastaną materię za-
bytku – powiedziała minister 
Omilanowska. 
– To, co w każdym innym 
obiekcie historycznym zosta-

łoby wymienione na nowe, 
tu z pieczołowitością jest 
konserwowane. Dla tych, 
którzy są przyzwyczajeni 
do oglądania zakonserwo-
wanych zabytków, szokiem 
będą wnętrza tych baraków, 
bo tu z pietyzmem podkle-
jono łuszczącą się lamperię. 
One są tak autentyczne, jak 
tylko dało się zachować. To, 
co zobaczyłam, jest niezwy-
kłym i nieporównywalnym 
z niczym innym wysiłkiem 
zachowania wszystkiego, co 
może być dowodem na dra-
mat, który się tu rozegrał – 
podkreśliła minister. 
Projekt realizowany był przy 
wykorzystaniu dofinanso-
wania ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, w ramach 
Programu Operacyjnego In-

frastruktura i Środowisko na 
lata 2007‑2013 oraz przy do-
finansowaniu z budżetu Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, a także przy 
zaangażowaniu środków 
własnych Muzeum. Prace 

konserwatorskie trwały od 
jesieni 2010 r., a całkowity 
koszt wszystkich prac wy-
niósł 17,5 mln złotych. 

Bartosz Bartyzel, Paweł Sawicki

KoNSeRWacja dWóch bLoKóW obozU 
aUSchWItz I zaKoŃczoNa

Zakończył się trzyletni projekt konserwacji historycznych bloków 2 i 3 byłego niemieckiego nazistowskiego 
obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Jego celem było zabezpieczenie autentyzmu tych rezerwato-
wych bloków oraz umożliwienie w przyszłości ich udostępnienia odwiedzającym. 

Konserwacja dwóch bloków dawnego
KL Auschwitz I 

Zachować
Autentyzm

the Conservation of two Blocks at the Former 
KL Auschwitz I

tO preserve
AuthentiCity

Minister Małgorzata Omilanowska i dyrektor Piotr M.A. Cywiński

Konferencja podsumowująca projekt konserwacji
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Bloki nr 2 i 3, to obiekty wybudowane w latach 1916‑1918 przez austriackie władze, ówcześnie z przeznaczeniem dla zarobkowych emigrantów.  
W oryginale wyłącznie blok nr 3 był obiektem piętrowym. Natomiast blok nr 2 pierwotnie był parterowy, piętro zaś nadbudowali sami więźniowie 
obozu pod nadzorem cywilnej firmy „Lenz”. W latach 1940‑1945 budynki te były mieszkalnymi blokami obozu Auschwitz. 
W ostatnim kwartale 2013 r. prowadzone prace skupiono głównie na drobnych korektach przy nawarstwieniach ściennych, polegających m.in. 
na miejscowym podklejaniu i konsolidacji tynków i nawarstwień oraz skorygowaniu powierzchni wtórnych zacierek cementowych. Posadzki 
ksylolitowe miejscowo wzmocniono przez impregnację, podklejono pęknięcia stropów po zdemontowaniu odspojonych fragmentów ksylolitu 
oraz rozpoczęto uzupełnianie ubytków ksylolitu. Podobne zabiegi przeprowadzono również na posadzkach betonowych oraz parapetach. 
Sklejono spękania, uzupełniono ubytki, w przypadku parapetów podklejono ich nawarstwienia malarskie. Ostatni etap prowadzonych prac 
konserwatorskich przy stolarce drzwiowej miał charakter estetyczny. Celem prowadzonych działań było m.in. dopasowanie kolorystyczne nowych 
skrzydeł drzwiowych, tak by nie zakłócały odbioru zabytkowego charakteru wnętrz. 

Projekt realizowany był dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Monika Bernacka-Pelc
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Na początku wszyscy obec-
ni minutą ciszy uczcili zmar-
łego 1 października prof. 
Izraela Gutmana, ocalałego 
z Zagłady, uczestnika po-
wstania w getcie warszaw-
skim, historyka, głównego 
historyka Instytutu Yad 
Vashem oraz wieloletniego 
członka, a także wiceprze-
wodniczącego Międzynaro-
dowej Rady Oświęcimskiej. 
Działania w Miejscu Pamię-
ci Auschwitz, które miały 
miejsce od ostatniego posie-
dzenia Rady podsumował 
w swoim sprawozdaniu 
dyrektor Muzeum dr Piotr 
M.A. Cywiński. Najważ-
niejszym poruszonym przez 
niego tematem była niezwy-
kle trudna sytuacja siedziby 
Międzynarodowego Cen-
trum Edukacji o Auschwitz 
i Holokauście.
Przypomnijmy, że Centrum 
zostało utworzone decyzją 
polskiego rządu w 2005 r. 
podczas obchodów 60. rocz-
nicy wyzwolenia byłego 
niemieckiego nazistowskie-
go obozu koncentracyjnego  
i zagłady Auschwitz,  
w obecności 40 głów państw 
i szefów rządów, byłych 
więźniów oraz na oczach 
polskiej i światowej opinii 
publicznej. Od tamtej pory 
trwały starania o utworzenie 
siedziby MCEAH w histo-

rycznym budynku tzw. Sta-
rego Teatru, który znajduje 
się w bezpośrednim sąsiedz-
twie byłego obozu Ausch-
witz I.
Adaptację budynku można 
było rozpocząć już wiele lat 
temu. W 2007 r. rozpoczęcie 
realizacji uniemożliwił brak 
uchwalonego miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego wokół Po-
mnika Zagłady. Dopiero  
w 2009 r. dzięki staraniom 
Muzeum, inwestycja uzyska-
ła status celu publicznego, 
co umożliwiało rozpoczęcie 
prac. Członkowie Międzyna-
rodowej Rady Oświęcimskiej 
zaapelowali wówczas do 
Rządu RP, aby udzielił Mu-
zeum koniecznego wsparcia 
finansowego. Apel ten pono-
wiono w roku 2011.
W 2012 r. znaleziono dar-
czyńcę gotowego sfinanso-
wać aż 3/4 kosztów całej in-
westycji. Wówczas Muzeum 
wystąpiło do Wojewody 
Małopolskiego z wnioskiem 
o przekazanie budynku i te-
renu wokół Starego Teatru. 
Ze względu na odmienną 
interpretację regulacji na 
poziomie ustawowym do-
tyczących kwestii własno-
ściowych, nie było to jednak 
możliwe. Próby znalezienia 
porozumienia na punkcie 
prawnym trwały ponad rok, 

trwały także rozmowy, mają-
ce na celu podtrzymać zain-
teresowanie sponsora. O ile 
kompromisowe rozwiązanie 
prawne znaleziono i budy-
nek Starego Teatru został  
w końcu przekazany Mu-
zeum, to darczyńca, ze 
względu na przedłużające 
się procedury, podjął decy-
zję o wycofaniu się ze wspar-
cia projektu.
– Przed nami 70. rocznica 
wyzwolenia. Prawie 10 lat 
temu państwo polskie przy-
jęło pewne zobowiązania. 
W międzyczasie w całej Eu-
ropie powstało wiele bar-
dzo różnych instytucji oraz 
programów edukacyjnych.  
W takiej sytuacji Muzeum 
nie może być równorzędnym 
partnerem na tym gruncie. 
Dlatego też jedynym możli-
wym realnym rozwiązaniem 
jest państwowe wsparcie 
dla tego projektu. W chwili 
obecnej bowiem Międzyna-
rodowe Centrum Edukacji 
o Auschwitz i Holokauście 
jako instytucja w formie  
i rozmiarze, które planowa-
liśmy, tak naprawdę nie ist-
nieje – powiedział dyrektor 
Cywiński. 
Członkowie Rady podczas 
posiedzenia jednogłośnie 
przyjęli uchwałę wzywającą 
premiera RP do niezwłocz-
nego ustanowienia specjal-

nego wieloletniego progra-
mu rządowego, mającego 
na celu utworzenie siedziby 
Międzynarodowego Cen-
trum Edukacji o Auschwitz 
i Holokauście w budynku 
Starego Teatru. Prace powin-
ny rozpocząć się przed 70. 
rocznicą wyzwolenia obozu 
Auschwitz.
W swoim sprawozdaniu dy-
rektor Cywiński mówił także 
m.in. o frekwencji w Miejscu 
Pamięci Auschwitz i widocz-
nym już od pewnego okresu 

spadku liczby odwiedzają-
cych z Polski, związanych 
przede wszystkim ze zmia-
nami w programie nauczania 
historii w polskich szkołach, 
kończących się właśnie kom-
pleksowych pracach konser-
watorskich w blokach 2 i 3 na 
terenie byłego obozu Ausch-
witz I, trwających pracach na 
terenie Auschwitz II‑Birke-
nau, gdzie w tej chwili trwają 
badania związane z opraco-
waniem najlepszej metody 
konserwacji baraków muro-
wanych, a także o planach 
odbudowy i zagospodaro-
wania pozyskanego ostatnio 
przez Muzeum budynku 
tzw. małych ziemniaczarek. 
Dyrektor wspomniał także  
o rozmowach prowadzo-
nych z Muzeum Holokaustu 
w Waszyngtonie, których 
efektem będzie powrót wy-
pożyczonego do Stanów 
Zjednoczonych ponad 20 lat 
temu fragmentu drewniane-
go baraku z obozu Ausch-
witz II‑Birkenau. Mówił 
także o nowych wydawnic-
twach, wystawach oraz pro-
jektach edukacyjnych.
Podczas posiedzenia Rady 
mówiono również o sytuacji 
na terenach byłych niemiec-
kich nazistowskich ośrod-
ków zagłady w Kulmhof 
(Chełmno nad Nerem), Tre-
blince i Sobiborze. 

Paweł Sawicki

MIędzyNaRodoWa Rada ośWIęcIMSKa 
o ceNtRUM edUKacjI 

Problemy z siedzibą Międzynarodowego Centrum Edukacji  
o Auschwitz i Holokauście w Muzeum Auschwitz były głów-
nym tematem obrad Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. 

XXV posiedzeniu, które odbyło się w Warszawie 2 października, 
przewodniczył prof. Władysław Bartoszewski. Obecna była na nim 
także wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Małgo-
rzata Omilanowska. 

XXV posiedzenie MRO

XXV posiedzenie MRO
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hIStoRyczNy bUdyNeK tzW. Małych 
zIeMNIaczaReK pod opIeKą MUzeUM 

„aUSchWItz – hIStoRIa I SyMboLIKa”. 
czeScy NaUczycIeLe W MIejScU paMIęcI 

Pod opiekę Muzeum trafił znajdujący się w bezpośrednim są-
siedztwie byłego obozu Birkenau budynek tzw. małych ziem-
niaczarek. W niedalekiej przyszłości zostanie odbudowany  

i zagospodarowany. W historycznym obiekcie po niemieckim na-
zistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady mieścić się będzie 
zaplecze techniczne dla prac konserwatorskich prowadzonych na 
terenie Miejsca Pamięci.

48 nauczycieli z Czech zaangażowanych w nauczanie  
o Holokauście wzięło udział w seminarium „Auschwitz 
– historia i symbolika”, organizowanym wspólnie przez 

Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście 
oraz Miejsce Pamięci Terezin. 

Będący własnością Skarbu 
Państwa budynek został 
przekazany Muzeum w użyt-
kowanie przez Wojewodę 
Małopolskiego. Prace projek-
towe zaczną się jeszcze w tym 
roku, co powinno umożliwić 
rozpoczęcie prac budow-

lanych w drugiej połowie  
2014 r. 
– Dzięki stworzonej tam 
przestrzeni znacznie ła-
twiej będzie nam realizować 
działania konserwatorskie  
w Birkenau – podkreślił Ra-
fał Pióro, zastępca dyrektora 

Muzeum. – Poprzez zaplecze 
techniczne prac umiejscowio-
ne tak blisko Miejsca Pamięci, 
będziemy w stanie do nie-
zbędnego minimum ograni-
czyć działania mogące w ja-
kikolwiek sposób ingerować  
w autentyczny i chroniony te-
ren – dodał Pióro. 
Budynek wybudowany zo-
stał w 1943 r. przy odcinku 
BIa w dawnym KL Ausch-
witz II‑Birkenau i w czasie 
wojny pełnił funkcję magazy-
nu ziemniaczanego (tzw. Kar-
toffellagerhalle). W okresie 
powojennym budynek nigdy 
nie znajdował się pod opieką 
Muzeum. W 2009 r. w wyni-
ku pożaru zniszczeniu uległ 
dach obiektu. Przekazanie 
budynku Muzeum pozwoli 
na jego odbudowę, a także na 
uporządkowanie otoczenia 
w bezpośrednim sąsiedztwie 
Miejsca Pamięci. 

Bartosz Bartyzel

Goście zwiedzili teren 
byłego niemieckiego na-
zistowskiego obozu kon-
centracyjnego i zagłady 
Auschwitz‑Birkenau. – Pod-
czas studyjnej wizyty mówi-
liśmy o historii Auschwitz 
ze szczególnym uwzględ-
nieniem tematu obozu ro-
dzinnego dla Żydów depor-
towanych przez Niemców 
z getta w Theresienstadt, 
który stworzono na odcinku 
BIIb w Birkenau. Nauczycie-
le zwiedzili m.in. jedyny za-
chowany barak na tym od-
cinku, który pełnił funkcję 
szpitala dla kobiet i dzieci 
przywiezionych z Terezina 
– powiedziała Magdalena 
Urbaniak z MCEAH. 

Czescy nauczyciele wzięli 
również udział w warsz-
tatach dotyczących sztuki 
obozowej, tematyki Holo-
kaustu oraz historii eks-
terminacji Romów i Sinti,  
a także wysłuchali wykła-
dów o budowie kremato-
riów i komór gazowych  
w Auschwitz oraz o działal-
ności Międzynarodowego 
Centrum Edukacji o Ausch-
witz i Holokauście. 
– Współpraca z Miejscem 
Pamięci Terezin trwa już 
od 12 lat. Grupy nauczy-
cieli z Czech przyjeżdżają 
do nas na kilkudniowe se-
minarium co dwa lata. Jest 
to ważne m.in. ze względu 
na obecność edukacji o Ho-

lokauście w obowiązują-
cym programie nauczania  
w czeskich szkołach, co 
wiąże się również ze sto-
sunkowo dużą liczbą od-
wiedzających Miejsce Pa-
mięci Auschwitz z tego kraju.  
W 2012 r. było to prawie  
50 tysięcy osób – powiedział 
Andrzej Kacorzyk, dyrektor 
MCEAH. 
Seminarium odbyło się  
w dniach 3‑6 października. 
Projekt organizowany przez 
Pamiatnik Terezin składa 
się z trzech seminariów. 
Pierwsze organizowane jest 
w Terezinie przez tamtejsze 
Centrum Edukacji i wpro-
wadza uczestników w tema-
tykę Zagłady. Drugą częścią 

projektu jest seminarium  
w Miejscu Pamięci Ausch-
witz organizowane co dwa 
lata. Ostatnim etapem jest 

dwutygodniowy kurs w In-
stytucie Pamięci Yad Vashem 
w Jerozolimie. 

Paweł Sawicki

MagaZyny ZieMniacZane

Tzw. małe ziemniaczarki (tzw. Kartoffelbunker lub Kar-
toffellagerhalle) znajdują się przy odcinku BIa w daw-
nym KL Auschwitz II‑Birkenau. Do dziś zachowało się 
bardzo mało dokumentów, mogących służyć rekon-
strukcji historii tego obiektu. Jest wśród nich m.in. plan 
usytuowania obiektu, nazwanego Kartoffellagerhalle, 
datowany na 6 czerwca 1943 r. (Bauwerk 66, AuI). Budy-
nek wybudowany został w 1943 r. i od jesieni tego roku 
do likwidacji obozu w styczniu 1945 r. służył jako maga-
zyn ziemniaków.
Informację o nim można znaleźć w relacji byłego więź-
nia Janusza Tusińskiego, przywiezionego do Auschwitz 
6 maja 1943 r., numer obozowy 120257: „Po pewnym 
czasie capo Miklaszewski został przerzucony wraz ze 
swoim komandem do budowy Kartoffelhali obok F.K.L. 
Oczywiście ja na tej budowie pracowałem od wyko-
pów fundamentowych aż do zakończenia budowy”. 
(Oświadczenia, t. 94, k. 38) 
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Tzw. małe ziemniaczarki

Grupa na odcinku BIIb w Birkenau
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NIe WycIąGNęLIśMy 
WSzyStKIch WNIoSKóW…

Navanethem Pillay, Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczo-
nych do spraw Praw Człowieka odwiedziła 13 październi-
ka Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz. Była to część jej 

pierwszej oficjalnej wizyty w Polsce.

Pani komisarz zwiedziła 
część muzealnej ekspozycji. 
Zobaczyła m.in. blok 4, po-
święcony zagładzie Żydów, 
blok 5, w którym zgroma-
dzono część przedmiotów 
zrabowanych ofiarom,  
a także krematorium i ko-
morę gazową w byłym obo-
zie Auschwitz I. Przed Ścia-
ną Straceń na dziedzińcu 
bloku 11 komisarz zapaliła 
znicz i oddała hołd pomor-
dowanym.
W drugiej części wizyty ko-
misarz Pillay odwiedziła 

były obóz Auschwitz II‑Bir-
kenau, m.in. rampę kolejową, 
na której Niemcy dokonywa-
li selekcji deportowanych do 
obozu Żydów. Zapalił także 
znicz przy pomniku upa-
miętniającym ofiary obozu, 
położonym obok ruin komór 
gazowych i krematoriów II  
i III.
Navanethem Pillay była 
pierwszą kobietą wyko-
nującą zawód prawniczy  
w prowincji RPA Natal oraz 
pierwszą nie‑białą kobie-
tą w Sądzie Najwyższym.  

W maju 1995 r. została wy-
brana na sędziego Mię-
dzynarodowego Trybu-
nału Karnego ds. Zbrodni  
w Rwandzie, a w latach 1999‑ 
‑2003 była jego przewod-
niczącą. W marcu 2003 r. 
rozpoczęła pracę w Między-
narodowym Trybunale Kar-
nym, a od września 2008 r.  
pełni funkcję Wysokiego 
Komisarza Narodów Zjed-
noczonych do spraw Praw 
Człowieka. 

Paweł Sawicki

 Dlaczego zdecydowała się pani odwiedzić były 
obóz auschwitz?

 Po raz pierwszy Wysoki Komisarz Narodów Zjed-
noczonych ds. Praw Człowieka odwiedza Polskę  
i tym samym jest to też pierwsza wizyta Wysokiego 
Komisarza w Miejscu Pamięci Auschwitz. Dla mnie 
to bardzo ważne, żeby w imieniu całego systemu 
ONZ upamiętnić wszystkie dzieci, kobiety i męż-
czyzn, którzy zostali zamordowani tutaj przez reżim 
nazistowski. Czuję też, że należy przypomnieć, że już 
w latach 30. XX w. dokonywano bardzo poważnych 
naruszeń praw człowieka i to już wówczas powin-
no być ostrzeżeniem mówiącym o rzeczach, które 
mogą się wydarzyć. Dziś jest to część mojej pracy – 
dostrzeganie przypadków łamania praw człowieka, 
które mogą doprowadzić do ogromnego konfliktu. 
Wszyscy ci, który działają w imię antysemityzmu, 
czy też religijnej, rasowej lub rasowej nietolerancji, 
ksenofobii, czy innych form dyskryminacji, powinni 
odwiedzić Auschwitz, aby zobaczyć, do czego może 
doprowadzić takie zachowanie. Co prawda od dru-
giej wojny światowej nie wydarzyła się tak ogrom-
na zbrodnia przeciwko ludzkości, jaka miała miejsce  
w tym miejscu. Jednak jako była Przewodnicząca 
Międzynarodowego Trybunału Karnego ds. Zbrodni 
w Rwandzie, przed którym sądzono podejrzanych  
o dokonanie ludobójstwa, ze smutkiem mogę stwier-
dzić, że nadal na świecie nie wyciągnęliśmy wszyst-
kich wniosków z Auschwitz.

 czy jest jakieś uniwersalne przesłanie, które może 
płynąć z tego miejsca?

 Każdy z nas powinien zwracać uwagę na przypadki 
łamania praw człowieka, gdziekolwiek się one wy-
darzają. Jakiekolwiek przejawy wrogości powinny 
być powstrzymywane. A działać musimy od małych 
kroków, i powinien to robić każdy z osobna. Musimy 
być świadomi kwestii poszanowania praw człowie-
ka. Odwiedzając Polskę, chcę także powiedzieć, że 
szanuję działania polskiego rządu, który robi wiele 
w kwestii przeciwdziałania rasowym i etnicznym 
uprzedzeniom. Te działania są kontynuacją polskich 
tradycji kultury pełnej tolerancji.

 czy w czasie wizyty jakieś miejsce szczególnie pa-
nią poruszyło?

 Sama jestem matką. I niezwykle poruszyły mnie bu-
ciki dziecięce, które zobaczyłam. Nie oszczędzono 
nawet dzieci. 

 
Rozmawiał Paweł Sawicki

Navanethem Pillay w Miejscu Pamięci Auschwitz

Navanethem Pillay w Miejscu Pamięci Auschwitz Navanethem Pillay w Miejscu Pamięci Auschwitz
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WoLoNtaRIUSze z MdSM

Koniec lata stał się dla nas początkiem dwunastomiesięcznego wolontariatu w Międzynarodowym Domu 
Spotkań Młodzieży. Przyjechaliśmy z różnych krajów Europy, by lepiej poznać kulturę i życie Polski, wy-
próbować siebie w nowej roli wolontariusza i oczywiście włączyć się w działalność MDSM. Chcielibyśmy 

się przedstawić i opowiedzieć, w jaki sposób znaleźliśmy się w Oświęcimiu.

naTaLia 
TKacZenKO

Jestem z Ukrainy. Urodzi-
łam się i spędziłam 22 lata 
swojego życia w centrum 
tego kraju. Po zakończeniu 
studiów (kierunek: germa-
nistyka i literatura świa-
towa) postanowiłam, że 
muszę spróbować CZEGOŚ 
nowego i takim CZYMŚ 
stał się dla mnie udział  
w projekcie ASF (Aktion 
Sühnezeichen Friedens-
dienste – Akcja Znaku Po-
kuty / Służby dla Poko-
ju). Kiedy zapoznałam się  
z zakresem działalności tej 
organizacji, zostałam zain-
spirowana do uczestnictwa 
w jej projektach na terenie 
Polski. Celem organizacji 
jest odbudowa zniszczeń 
wojennych w krajach, któ-
re najbardziej ucierpiały  
w wyniku reżimu nazi-
stowskiego i II wojny świa-
towej, oraz szukanie pojed-
nania z narodami prześla-
dowanymi przez nazistów. 
ASF to służba dla pokoju, 
przeciwdziałanie przeja-
wom antysemityzmu, rasi-
zmu oraz innym rodzajom 
dyskryminacji społecznej. 
Praca w MDSM jest bardzo 
ważnym etapem w moim 
życiu, ponieważ mam 
szansę dowiedzieć się wię-
cej o historii Oświęcimia,  
o II wojnie światowej, po-
znać wielu ludzi z różnych 
państw i kultur, rozszerzyć 
swój światopogląd i spę-
dzić rok w Polsce.

LauRenZ 
HOLciK

Wychowałem się w Austrii, 
40 kilometrów na północ 
od Wiednia. W tym roku 
na początku lata zdałem 
maturę. W Austrii wszyscy 
chłopcy muszą odbyć służ-
bę wojskową albo zastęp-
czą, tj. służbę cywilną, któ-
rą może być służba pamięci 
w jednym z miejsc pamięci 
Holokaustu. Wybrałem 
służbę pamięci za granicą, 
ponieważ interesuję się te-
matyką związaną z Holo-
kaustem i w ogóle historią 
oraz chciałem zdobyć nowe 
doświadczenia. W Oświęci-
miu mieszkam od półtora 

miesiąca i wszystko mi się 
tu podoba: praca, miasto  
i Polacy. Na pewno nie będę 
żałował dokonanego wybo-
ru i cieszę się na kolejne 11 
miesięcy swojej służby wo-
lontariackiej w MDSM.

FRanZ 
unTeRMaRZOneR

Urodziłem się w Świdnicy, 
w zachodniej Polsce. Gdy 
miałem rok moi rodzice 
podjęli decyzję, by prze-
prowadzić się do Austrii. 
Wychowałem się w Wied-
niu. W tym roku skoń-
czyłem szkołę i zdałem 
maturę. Laurenz już wspo-
mniał o służbie zastępczej  
w Austrii. W ostatnim roku 
szkolnym zgłosiłem się do 
służby pamięci za granicą. 
Na liście projektów zna-

lazłem Międzynarodowy 
Dom Spotkań Młodzieży 
i opis tego projektu wy-
dał mi się bardzo ciekawy, 
ponieważ lubię praco-
wać z młodzieżą, zwłasz-
cza dyskutować na temat 
Holokaustu, gdyż jest to 
bardzo skomplikowany  
i trudny temat. W Oświęci-
miu mieszkam już półtora 
miesiąca i bardzo mi się tu 
podoba. Z niecierpliwością 
czekam na kolejne miesią-
ce. Moja praca jest bardzo 
interesująca i myślę, że już 
za kilka miesięcy będzie 
widać, jak się zmieniliśmy 
i czego naprawdę chcemy.

anna 
ScHuLTe

Mam 19 lat i pochodzę  
z małego miasta na zacho-

dzie Niemiec. Obecnie pra-
cuję jako wolontariuszka  
w Międzynarodowym Domu 
Spotkań Młodzieży. Zda-
łam maturę i postanowiłam 
przed podjęciem studiów na 
uniwersytecie wyjechać na 
rok za granicę. Bardzo inte-
resuję się historią i chciałam 
zająć się czymś z nią związa-
nym, więc zgłosiłam się do 
wolontariatu ASF, organiza-
cji, która jest współzałożycie-
lem MDSM. Po długim pro-
cesie rozpatrywania mojego 
wniosku, ASF zaoferowała 
mi projekt w Oświęcimiu, 
w MDSM. Moim głównym 
zadaniem jest towarzyszenie 
grupom w trakcie ich wizyty 
w byłym obozie koncentra-
cyjnym i zagłady Auschwitz-
‑Birkenau. Zrozumiałam, że 
będzie to wspaniała moż-
liwość pogłębienia wiedzy 
na temat polsko‑niemieckiej  
i europejskiej historii, pozna-
nia innego kraju i jego języka, 

zdobycia nowych doświad-
czeń. Zgodziłam się więc i po 
czterech tygodniach pobytu 
tutaj, mogę powiedzieć, że 
cieszę się z podjęcia takiej 
decyzji. Przed przyjazdem 
do Oświęcimia wiedziałam 
trochę o Polsce. Teraz zaczy-
nam już mówić po polsku, 
poznałam miłych Polaków. 
Naprawdę podoba mi się 
ten kraj, jego kultura. Planuję 
podróżować tak dużo, jak to 
możliwe, żeby zobaczyć całą 
Polskę.
Tak więc jesteśmy tutaj. Pra-
gniemy, żeby współpraca  
z MDSM była ciekawym, 
inspirującym i owocnym 
doświadczeniem. Nie mamy 
żadnych wątpliwości, że ten 
rok stanie się ważnym eta-
pem naszego rozwoju osobi-
stego. 

Tłumaczenie na język polski: 
Natalia Tkaczenko

Na zdjęciu (od lewej): Natalia Tkaczenko, Franz Untermarzoner, Laurenz Holcik, Anna Schulte
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Chcąc przybliżyć losy depor-
towanych i oddać hołd ofia-
rom zesłań – 16 i 17 września 
– Fundacja na rzecz MDSM, 
Centrum Dokumentacji Zsy-
łek, Wypędzeń i Przesiedleń 
w Krakowie, Wojewódzki 
Komitet Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa w Kra-
kowie oraz MCDN ODN  
w Oświęcimiu, zorgani-
zowały konferencję dla 
nauczycieli i edukatorów  
z Małopolski na Uniwersy-
tecie Pedagogicznym im. 
KEN oraz spotkanie z sybi-

raczkami w oświęcimskiej 
Galerii Książki. 
Była to również okazja do 
zaprezentowania publikacji 
z relacjami oświęcimskich 
sybiraków pt. Świat utracony, 
świat ocalony… oraz przygo-
towanych w oparciu o nią 
scenariuszy lekcji. 

***
Sowieckie represje po 17 
września 1939 r. dotknęły 
zdecydowaną większość Po-
laków, uznanych gremialnie 
za „antyradziecki element”, 
którego wysiedlenie jest „za-

daniem o dużej wadze pań-
stwowej”. W latach 1940‑41 
w głąb ZSRS trafiło 200 tys. 
z nich. Za grupę szczególnie 
niebezpieczną Sowieci uzna-
li byłych żołnierzy Wojska 
Polskiego, uczestników woj-
ny polsko‑bolszewickiej z lat 
1919‑1920, którym rząd RP 
przyznał ziemie w rejonach 
przygranicznych oraz służbę 
leśną i chłopów, którzy naby-
li grunty po parcelacji wiel-
kich majątków. W liczbie ok. 
140 tys. trafili na początku 
1940 r. do „specposiołków”, 

czyli łagrów pilnowanych 
przez NKWD. 
Dwa miesiące później do 
bydlęcych wagonów trafili 
urzędnicy, wojskowi, poli-
cjanci, sędziowie, nauczycie-
le, działacze społeczni, kupcy 
i przemysłowcy... Deportacja 
objęła też rodziny oficerów 
uwięzionych w Kozielsku, 
Starobielsku, Ostaszkowie. 
Gdy ruszały wagony, enka-
wudziści mordowali jeńców. 
Rok później do zesłańców 
dołączyły rodziny koleja-
rzy, wykwalifikowanych ro-

botników, rzemieślników... 
Sowieci przestali masowo 
zsyłać Polaków dopiero po 
22 czerwca 1941 r., czyli hi-
tlerowskiej agresji na ZSRS. 
Ale już w 1944 r. z terenów 
RP zajmowanych przez 
Armię Czerwoną ruszyła 
nowa fala deportacji. Obej-
mowały głównie członków 
podziemia, a podczas kolek-
tywizacji rolnictwa (1948‑ 
‑52) – ludność polskich wsi  
z Wileńszczyzny, Gro-
dzieńszczyzny i Tarnopolsz-
czyzny oraz niedobitków ze 
Lwowa. W 1951 r. Sowieci 
zesłali na Sybir 4 tys. byłych 
żołnierzy armii Andersa i ich 
bliskich. Dobytek zesłańców 
rozkradli. 

***
Rodzina Andrzeja Girzejow-
skiego żyła od wieków we 
Lwowie. II RP utraciła te zie-
mie – i w sumie połowę swe-
go obszaru – formalnie w Jał-
cie, a faktycznie 17 września 
1939 r., po wejściu Sowietów. 
Pół roku później najeźdźcy 
zesłali rodziców Andrzeja 
na Sybir. Ojciec, weterynarz, 
harował przy wyrębie lasów. 
Andrzej urodził się na Sybe-
rii, w październiku 1940 r. po 
blisko dwuletnim pobycie na 
zesłaniu Sowieci pozwolili 
jego ojcu dołączyć do armii 
Andersa. Rodzina trafiła do 
Teheranu wraz ze 116 tys. 
Polaków z ZSRS, w tym 37 
tys. cywilów, z których poło-
wę stanowiły dzieci. Zesłań-
cy byli skrajnie wyniszczeni, 
ponad 2,8 tys. z nich zmarło 
już w Iranie. „Szalał tyfus. 

śWIat UtRacoNy, śWIat ocaLoNy…

Przeciętny Polak niewiele wie o losach naszych rodaków, deportowanych w głąb Związku Sowieckiego  
w czasie II wojny i tuż po jej zakończeniu. Sybirakom do końca PRL nie wolno było niczego wspominać, 
choć ukształtowała ich właśnie pamięć o głodzie, zimnie i codziennym strachu o życie bliskich. Wielu do 

dziś nie radzi sobie z traumą. Sowieci ukradli im nie tylko kawał życia i dorobek pokoleń, ale też uniemożliwili 
powrót w rodzinne strony. 

Fotografie, bezcenne rodzinne skarby, które zostały zaprezentowane w książce Świat utracony, świat ocalony…, 
wydobywają ówczesną rzeczywistość z zapomnienia. Wzruszają, podobnie jak opowieści o życiu na zesłaniu. 

Książka stanowi budujący przykład trwałości idei, które pozwoliły ludziom brutalnie wyrzuconym ze swych domów, głodzonym, 
niszczonym i poniżanym – ocalić polską tożsamość, zachować godność i niezłomne umiłowanie wolności. 

Autorki publikacji: Alicja Bartuś, Katarzyna Białas‑Szafraniec, Iwona Pieronek‑Tokarz. 
Konsultacja metodyczna scenariuszy lekcji: Teresa Szakiel. Wydawca: Fundacja na rzecz MDSM 
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Moi rodzice też zachorowa-
li i trafiłem do sierocińca. 
Jak wyzdrowieli, wyruszy-
liśmy do Afryki, statkiem. 
Wylądowaliśmy w wiosce 
Morogoro. Robiła za Polskę, 
jest tam do dziś polski cmen-
tarz” – wspomina Girzejow-
ski. Polacy wydawali gazety, 
prowadzili sklepy i zakłady 
szewskie. Działała rzeźnia, 
w której ojciec Andrzeja ba-
dał mięso. Po roku przepro-
wadzili się do Kondoa. Po 
wojnie mogli, jak większość 
tułaczy, wyjechać do Austra-
lii, Kanady, Wielkiej Brytanii. 
„Ale ojciec mówił, że Anglicy 
traktują nas jak białych Mu-
rzynów. Dlatego wybrał Pol-
skę” – wyjaśnia Andrzej, któ-
ry miał wtedy osiem lat. Do 
Lwowa powrotu nie było, 
więc w 1948 r. wylądowali 
w Małopolsce. Komunistycz-
ne władze uznały ojca za... 

Niemca, bo nazywał się z 
galicyjska – Burghart. Długo 
nie mógł znaleźć żadnej pra-
cy, w końcu musiał zmienić 
nazwisko – wybrał panień-
skie matki, która była lwow-
ską... Czeszką. 
Andrzej długo ukrywał, 
gdzie przyszedł na świat.  
W akcie urodzenia ma 
Lwów. Koledzy przezywali 
go „Murzyn”. 

***
Irena Fajfer, rocznik 1928, 
mieszkała z rodzicami  
w Chorowie na Wołyniu.  
W nocy, 13 kwietnia 1940 r., 
w drzwi załomotali Sowieci. 
Dali 20 minut na spakowa-
nie. „Mama przestała reago-
wać. Siedziała nieruchomo 
przy stole. Przybiegli sąsie-
dzi i nas spakowali. Jeden  
z żołnierzy pozwalał, a drugi 
krzyczał i nie dawał niczego 
zabierać. Mama zemdlała. 

Po ocuceniu przeszła przez 
podwórko i znów zemdla-
ła. Furmanka zawiozła nas 
na stację. Załadowali nas do 
wagonu. Nim pociąg ruszył, 
upłynęły dwa dni. Czekali-
śmy, aż przywiozą więcej ro-
dzin. Potem drzwi zamknęli 
na kłódki. Szczęk kluczy 
oznaczał bezpowrotną utratę 
domu” – opowiada Irena. 
Po miesięcznej, okupio-
nej wieloma śmiertelnymi 
ofiarami podróży, pociąg 
dowlókł się do Mamutki  
w Kazachstanie. Zesłańcy 
trafili do kołchozów. „Wyna-
grodzenie raz w roku, po żni-
wach, w postaci niewielkiej 
ilości zboża. Kiedy Niemcy 
napadli na Sowietów, męż-
czyźni zostali zabrani na 
front. Cała praca spadła na 
kobiety i dzieci. Było bardzo 
ciężko, szczególnie zimą, 
przy silnym mrozie, zawie-

jach i głodzie. Głód zabijało 
się zupą z pokrzyw i lebio-
dy” – dodaje Irena. W 1943 r.  
mama odmówiła obywatel-
stwa ZSRS i trafiła do łagru, 
za Bajkał. Brata wzięli do 
sierocińca. Irena, chora na 
gruźlicę kości, sina z bólu, 
wylądowała w szpitalu. Po 
powrocie, pomimo ran, ha-
rowała w kołchozie. 
„Jesienią 1945 r. mama wró-
ciła z łagru, a brat z siero-
cińca. 21 kwietnia 1946 r. 
opuściliśmy kołchoz i przed 
końcem maja byliśmy w Pol-
sce. Gdy nas zsyłali w 1940 r. 
na Syberię, nie było z nami 
ojca. Jesienią 1939 r. został 
aresztowany i wywiezio-
ny do Ostaszkowa. Zginął  
w Miednoje”. 
Wagony do zsyłek Sowie-
ci szykowali od początku 
1940 r. Montowali w oknach 
kraty, zbijali prycze, robili 

w podłodze dziury („ubi-
kacje”). W 60‑wagonowym 
składzie upychali 3 tys. lu-
dzi. Zimą mróz w pociągach 
sięgał 40 stopni, latem ze-
słańców zabijał upał i brak 
wody. Podróż trwała nawet 
trzy miesiące. 

***
Rodzina Alicji Sobeckiej, dziś 
szefowej oświęcimskiego 
Koła Sybiraków, mieszka-
ła w Mostach Wielkich we 
Lwowskiem. Ojciec praco-
wał w Szkole Policyjnej. 15 
września 1939 r. pożegnał się 
z bliskimi, następnego dnia 
przyszli Niemcy, ale zgodnie 
z paktem z Rosją wycofali się 
kilka dni później i wkroczyli 
Sowieci. Na początek wy-
rzucili Polaków do gorszych 
mieszkań. Pół roku później 
zapakowali Sobeckich i wiele 
tysięcy innych rodzin do by-
dlęcych wagonów. „Mama 

W konferencji na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie wzięli udział nauczyciele z całej Małopolski
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zdążyła zabrać garnitur 
taty. Miałam pięć lat, ale do 
dziś nie mogę zapomnieć 
jej płaczu i strachu” – opo-
wiada Alicja. Podróż trwała 
miesiąc. „Tych, którzy nie 
przetrzymali, grzebano koło 
torów. Potem, kiedy zrobiło 
się zimniej i opadliśmy z sił, 
ciała zostawiano przy torze”. 
Po dotarciu do Piszczan w 
Kazachstanie za garnitur ojca 
mama kupiła lepiankę. Lu-
dzie umierali z chorób i gło-
du. „W lutym 1944 r. mama 
zmarła na tyfus. Pogrzeb, 
pop i krzyż gdzieś w stepie. 
Przygarnęła mnie stryjenka, 
ale niechętnie. Dodatkowa 
gęba do wyżywienia...”. 

Po sześciu latach zesłania i 
wielu dramatycznych prze-
życiach, udało im się dostać 
do pociągu na zachód. Po kil-
ku tygodniach dotarli w oko-
lice Wrocławia. „Dostaliśmy 
poniemiecki domek. Miałam 
wtedy 10 lat i słabo mówiłam 
po polsku. Po wielu perype-
tiach trafiłam do Krakowa, a 
potem do Domu Młodzieży 
w Krzeszowicach” – opowia-
da kobieta, która zabrała z 
Syberii traumę na całe życie: 
„Wydaje mi się, że nikt mnie 
nie chce”. 
Ojciec odnalazł się w Anglii. 
Jako były żołnierz na Zacho-
dzie – nie mógł wrócić. Zara-
zem komunistyczne władze 

nie godziły się na wyjazd Ali-
cji. Spotkali się dopiero dzięki 
popaździernikowej odwilży, 
w 1957 r. „Namawiał mnie, 
bym została w Anglii. Ale nie 
chciałam już więcej żyć poza 
Polską”. 

***
Rodzina Stanisławy Krze-
mień mieszkała w Ostrogórce 
w Nowogródzkiem. W nocy 
20 stycznia 1940 r. Sowieci za-
wieźli wszystkich na dworzec 
i wsadzili do wagonu. „Jecha-
liśmy miesiąc. Podczas posto-
jów dawali nam tylko wodę i 
trochę drewna na opał. Tych, 
co umarli, wyrzucano przez 
okna”. 

***

To samo przeszła dziewięć lat 
później, cztery lata po wojnie, 
24‑letnia wówczas Zofia Ka-
mińska. Świt, ujadanie psów, 
wpadają enkawudziści, 
dają chwilę na spakowanie. 
„Nasza 7‑letnia Irenka całą 
drogę płakała, że jej szkolna 
wyprawka została w domu. 
Załadowali nas do bydlęcych 
wagonów. Byliśmy przera-
żeni. Wcześniej, w 1940 r., 
bracia męża byli wywiezieni 
na Syberię. Jeden pozostał 
tam na zawsze. Drugi cudem 
ocalał. Opowiadał straszne 
rzeczy: że głód, mróz, pustko-
wie, katorżnicza praca. Teraz 
te wspomnienia powróciły ze 
zdwojoną siłą”. 

Po miesiącu, w Pietrowce 
nad Angarą, zamieszkali w 
barakach, po 20 rodzin w 
każdym. Wszyscy pełnolet-
ni musieli pracować. Dzieci 
chodziły do szkoły. Irenka 
marzyła o ciepłych butach, bo 
mróz dochodził do 50 stopni. 
„Dzieci idąc do szkoły kopa-
ły torby z zeszytami, bo ręce 
nie mogły ich utrzymać” – 
wspomina Zofia. Na Syberii 
spędzili siedem lat. Do Polski 
wrócili z jednym kuferkiem. 
Wycieńczeni, ale szczęśliwi. 
Że to koniec. 
Opowiedzieć o tym mogli do-
piero pół wieku później.  

Alicja Bartuś

Zesłanie na Syberię uczyniło z Alicji Sobeckiej sierotę. 
Jej historia i dziś porusza do głębi

W wypełnionej do ostatniego miejsca auli Miejskiej Biblioteki Publicznej Galeria Książki spotkali się sybiracy i uczniowie. 
Wielu z młodych oświęcimian po raz pierwszy usłyszało o deportacjach i zsyłkach Polaków w głąb Związku Sowieckiego
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cafe oSzpIcIN. 
NoWoczeSNe MIejSce 

z WyjątKoWą hIStoRIą

TOMaSZ KunceWicZ , DyReKTOR cenTRuM ŻyDOWSKiegO W OśWięciMiu 
OPOWiaDa O najnOWSZyM PROjeKcie 

– WegeTaRiańSKiej KaWiaRni W DaWnyM DOMu SZyMOna KLugeRa.

 Po co w ogóle remonto-
wać stary, rozpadający 
się dom?

 W Oświęcimiu wiele 
kamienic przedwojen-
nych zostało już wybu-
rzonych. Ten dom jest 
wyjątkowy, nie tylko ze 
względu na sam wiek, 
ale i jego historię. Jego 
mieszkańcem był ostatni 
żydowski oświęcimianin 
– Szymon Kluger. Nasze 
podejście do remontu 
tego budynku jest zgod-
ne z obecnie panujący-
mi trendami renowacji 
i adaptacji budynków 
historycznych. W przy-
padku, gdy budynek jest 
w bardzo złym stanie 
technicznym, zachowuje 
się jedynie jego skoru-
pę, natomiast wnętrze 
wypełnia się nowocze-
sną tkanką. Tak będzie  
w przypadku Cafe 
Oszpicin. Poza zachowa-
niem skorupy budynku 

dokonujemy także tzw. 
recyklingu architekto-
nicznego – w nowocze-
sne wnętrze wkomponu-
jemy uratowane i zakon-
serwowane elementy 
wyposażenia domu. 

 co udało się uratować 
z oryginalnego wystroju 
Domu Klugera?

 Zachowaliśmy pięk-
ne drzwi wejściowe, 
drzwiczki z przedwojen-
nych pieców, kafle oraz 
fragmenty oryginalnych 
warstw malarskich. Ra-
towania tych zabytków 
podjęła się dwójka kon-
serwatorów z Państwo-
wego Muzeum Ausch‑ 
witz‑Birkenau: Margrit 
Bormann i Andrzej Ja-
strzębiowski. 

 jakie wyzwania stoją 
przed projektantami  
i wykonawcami remon-
tu? Widok z antresoli

Front Cafe Oszpicin
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 Wyzwaniem od same-
go początku remontu, 
czyli od maja tego roku, 
jest stan techniczny i lo-
kalizacja budynku. Jego 
kondycja była bardzo zła 
i przez pierwsze miesią-
ce remontu nie mieliśmy 
pewności, czy on się po 
prostu nie zawali. Po-
nadto Dom Klugera jest 
częścią skarpy podtrzy-
mującej synagogę oraz 
muzeum żydowskie, co 
też miało wpływ na jego 
nadwątloną stabilność. 
Prace zabezpieczają-
ce samą skarpę, której 
stan zagrażał synagodze  
i muzeum, były prowa-
dzone jednocześnie obej-
mując skomplikowaną 
operację jej zabezpiecze-
nia za pomocą betono-
wych mikropali.

 Kto projektuje cafe 
Oszpicin?

 Za projekt jest odpowie-
dzialna oświęcimska 
pracownia Susuł & Stra-
ma Architekci. Ich opty-
mizm, pozytywna ener-
gia oraz zaangażowanie 
pomogły nam podjąć 
decyzję o przystąpieniu 
do tego skomplikowane-
go projektu. Większość 
prac budowlanych jest 
prowadzona przez firmę 
Marten z Kęt, która bar-
dzo sprawnie pokonuje 
wszelkie trudności. Jako 
zasadę przyjmujemy za-
wsze korzystanie z usług 
lokalnych wykonawców 
z Oświęcimia i regionu. 

Tak jest również w tym 
przypadku.

 Skąd środki na tak wy-
magający projekt?

 Wiosną uruchomiliśmy 
kampanię gromadze-
nia funduszy na portalu 
Kickstarter, który umoż-
liwia ludziom z całego 
świata przekazywanie 

drobnych datków na 
innowacyjne projekty. 
Byliśmy tam jednym  
z piewszych projektow 
z Polski. Głównym pry-
watnym darczyńcą jest 
Simon Bergson, amery-
kański przedsiębiorca  
i przewodniczacy za-
rządu naszej fundacji. 
Jego rodzice urodzili sie  
w Ciechanowie, przeżyli 

Auschwitz, a po wojnie 
wyjechali do USA. Si-
mon nie tylko przekazał 
sumę stanowiącą znacz-
ną część budżetu projek-
tu, ale także przeprowa-
dził swoją własną kam-
panię na rzecz remontu 
i zdobył dodatkowe fun-
dusze. Ponadto na prace 
zabezpieczające skarpę 
pod synagogą i muzeum 
żydowskim wsparcia 
udzielił Urząd Marszał-
kowski Województwa 
Małopolskiego. Część 
muru granicznego jest 
remontowana wspólnie 
z miastem Oświęcimiem.

 czym ma być kawiarnia 
Oszpicin?

 Cafe Oszpicin będzie 
miejscem otwartym na 
mieszkańców Oświę-
cimia oraz turystów. 
Poprzez projekty kul-
turalne oraz wyjątko-
we wnętrze kawiarnia 
będzie tworzyła nową, 
pozytywną tożsamość 
Oświęcimia, który może 
być dumny ze swojego 
wielokulturowego dzie-
dzictwa. Sama kawiarnia 
będzie promowała lokal-
ne i regionalne produk-
ty.

 co znajdzie się w ofer-
cie cafe Oszpicin i czy 
będą tam dostępne pro-
dukty koszerne?

 W kawiarni będą po-
dawane napoje i ciasta. 
Planujemy w przyszłości 

także kanapki. Będzie to 
miejsce wegetariańskie, 
natomiast pojedyncze 
produkty mogą być tak-
że koszerne. Cafe Oszpi-
cin będzie nowoczesną 
kawiarnią w historycz-
nym wnętrzu.

 na czym dokładnie ma 
polegać oferta kultural-
na tego miejsca? 

 Na parterze Cafe Oszpi-
cin przygotowana jest 
sala, gdzie będziemy po-
kazywać wystawy cza-
sowe, organizować pro-
jekcje filmów i kameral-
ne koncerty akustyczne. 
Szczególnie zależy nam 
na promowaniu mło-
dych artystów z Oświę-
cimia i okolic. 

 Skąd nazwa miejsca  
i kiedy będzie można 
wypić pierwszą kawę  
w cafe Oszpicin?

 Oszpicin to nazwa mia-
sta, używana przez jego 
żydowskich mieszkań-
ców przed Zagładą. Na-
zywając tak naszą ka-
wiarnię, przywracamy 
pamięć o wielokulturo-
wym, przedwojennym 
Oświęcimiu. Otwarcie 
zaplanowane jest na 
wiosnę 2014 r. Już teraz 
wszystkich serdecznie 
zapraszamy i jesteśmy 
przekonani, że będziemy 
wszyscy z tego miejsca 
dumni.  

Rozmawiał 
Maciek Zabierowski

Antresola przyszłej kawiarni w Domu Klugera

Renowacja fasady Domu Klugera

Drzwiczki z przedwojennego pieca
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Perpektywa spędzenia dwu-
nastu miesięcy w obcym 
kraju, nowym mieście i nie-
znanej, a zarazem ciekawej 
pracy przyciągnęła mnie.  
I tak na początku września 
2012 r. znalazłam się w Cen-
trum Dialogu i Modlitwy  
w Oświęcimiu.
Dlaczego akurat tutaj?! Za-
dawano mi często to pyta-
nie. Jak już w Polsce, to dla-
czego nie w Krakowie, czy 
Warszawie... Ale w Oświę-
cimiu?
Rzeczywiście, pośród tych, 
którzy decydują się na taki 
zagraniczny wolontariat za-
zwyczaj w Anglii, we Francji 
czy gdzieś daleko, w Ame-
ryce czy w Afryce, ja jestem 
pewnym wyjątkiem. Ale dla 
mnie przyjazd do Polski, do 
tego miejsca był świadomie 
podjętą decyzją. 
Mój tata jest Polakiem. Nie-
stety, nigdy nie miałam 
możliwości spędzenia dłuż-
szego czasu w Polsce i nie 
nauczyłam się tego języka 
bardzo dobrze, chociaż za-
wsze trochę rozumiałam  
i mówiłam. W ostatnich la-
tach coraz bardziej intereso-
wałam się kulturą i historią 
narodu polskiego, która tak 
naprawdę nie była mi obca, 

ale mimo wszystko nie do 
końca znana. 
Dwa lata temu, w ramach 
szkolnej podróży do Krako-
wa, po raz pierwszy przy-
jechałam do Oświęcimia  
i zwiedziłam Miejsce Pamię-
ci Auschwitz. Była to dla 
mnie nie tylko konfrontacja 
z ciemnym rozdziałem nie-
mieckiej historii. Był to jeden 
z etapów ważniejszych wy-
darzeń, które doprowadziły 
mnie w końcu do decyzji po-
wrotu tutaj, ponieważ nigdy 
nie zapomniałam o tym, co 
wówczas zobaczyłam i po-
czułam podczas zwiedzania. 
Chciałam się jeszcze bardziej 
zapoznać z historią Ausch-
witz, posłuchać świadków 
Holokaustu... Ale chciałam 
również poznać drugie ob-
licze tego miejsca, o którym 
tak często zapomina się, 
gdy jest mowa o Auschwitz: 
miasto Oświęcim, o istnie-
niu którego też długo nie 
słyszałam i dowiedziałam 
się raczej przez przypadek, 
kiedy po szkolnej wizycie 
szukałam w internecie infor-
macji o Auschwitz. 
Rok spędzony w Oświęci-
miu uświadomił mi, że jest 
to miasto jak wiele innych,  
i żyją tutaj zwykli ludzie. 

Poznałam jego historię  
i wielu mieszkańców. 
Uczestniczyłam w uroczy-
stościach rocznicowych, 
wydarzeniach kulturalnych 
oraz inicjatywach na rzecz 
pokoju, które często odby-
wają się na terenie Oświęci-
mia. 
Rok wolontariatu w Cen-
trum Dialogu i Modlitwy 
„W służbie pamięci i po-
jednania” wzbogacił mnie 
o wiele nowych doświad-
czeń i umożliwił działanie 
w obszarze istniejącej tutaj, 
w pobliżu byłego obozu 
Auschwitz, kulturze inicja-
tyw pokoju i międzynarodo-
wych spotkań. 
Jako wolontariuszka, po-
magałam w przygotowaniu 
programów pobytu dla na-
szych gości, którzy przyjeż-
dżają tutaj, aby zmierzyć się 
z przeszłością Auschwitz. 
Towarzyszyłam grupom – 
byli to przeważnie ucznio-
wie i studenci z Niemiec – 
podczas wizyty w Muzeum, 
w Centrum Żydowskim  
i w mieście. Pomagałam 
również w przygotowaniu 
spotkań, warsztatów i kon-
ferencji w Centrum Dialogu. 
Przez ten cały rok zaskaku-
jące i niesamowite było to, 

jak wielu ludzi różnych na-
rodowości, kultur, wyznań 
z całego świata przyjeżdża 
do Oświęcimia. Na zawsze 
pozostaną w mojej pamięci 
organizowane w Centrum 
Dialogu spotkania młodzie-
ży z byłymi więźniami obo-
zów koncentracyjnych i gett, 
a szczególnie jedno z udzia-
łem Hibakusha (świadkami 
wybuchu bomb atomowych 
w Hiroszimie i Nagasaki)  
i ocalałego z obozu Ausch‑ 
witz‑Birkenau. 
Kiedy ten artykuł zostanie 
opublikowany, będę już stu-
dentką historii na uniwersy-
tecie w Regensburgu.
Ale co zostanie z tego roku 
wolontariatu? 
Na pewno bardzo dużo. Nie 
tylko to, że była to dla mnie 
okazja wyjazdu do Polski, 
wspaniała możliwość i rów-
nocześnie wyzwanie, aby 
wypróbować i doświadczyć 
czegoś nowego. Chętnie słu-
żyłam innym swoją pomocą, 

co sprawiało mi ogromną 
radość. 
Biorę stąd dużo więcej. Ist-
nienie wyżej wymienionej 
„kultury pokoju” wokół by-
łego obozu koncentracyjne-
go i zagłady, to niezwykły 
znak nadziei, że pojednanie 
i pokojowe spotkania mię-
dzy ludźmi pomimo wszyst-
kich różnic i trudności mogą 
być możliwe. Są to doświad-
czenia, które chciałabym 
przekazać innym. 
Opuszczam to miejsce, cie-
sząc się i smucąc jednocze-
śnie. Smucąc, ponieważ  
w każdym pożegnaniu jest 
coś smutnego, a ciesząc, bo 
pokochałam wreszcie mia-
sto Oświęcim.
Patrząc wstecz, mogę powie-
dzieć, że wolontariat trwał je-
den rok, ale wszystko, czego 
się tutaj dowiedziałam, na-
uczyłam i co przeżyłam, po-
zostanie mi na całe życie.  

Laura Krebs

Centrum Dialogu i Modlitwy

RoK „U pRoGU aUSchWItz” 
– W SłUżbIe paMIęcI I pojedNaNIa 

DecyZję O MiejScu SWOjegO WOLOnTaRiaTu PODjęła Z Pełną śWiaDOMOścią. 
nie WieDZiała, Że MOŻna POKOcHać TO MiaSTO, 

KTóRe u LuDZi na całyM śWiecie BuDZi TaK WieLe eMOcji. 

Mam na imie Laura i właśnie niedawno zakończyłam swój wolontariat w Centrum Dialogu i Modlitwy 
w Oświęcimiu. Jestem Niemką i mam 19 lat. Wiosną ubiegłego roku zdałam maturę i jak wielu moich 
rówieśników, zastanawiałam się nad wyborem swojej życiowej drogi. Choć większość uczniów zdecy-

dowała się na studia, w Niemczech coraz bardziej popularną alternatywą staje się roczny wolontariat, czyli praca 
społeczna w kraju lub za granicą. 

Laura Krebs

Wizyta w mieście z grupą niemieckiej młodzieży 
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paULINa ceLNIK 
Naród Nie wybraNy

• 18 października – 4 listopada
	 Igłą,	pędzlem,	sercem… 
 W dniach od 18 października do 4 listopa-

da 2013 roku (wernisaż 18 października  
o godzinie 11.00) w Oświęcimskim Centrum 
Kultury prezentowana będzie wystawa 
prac plastycznych podopiecznych Domów 
Pomocy Społecznej z Zatora, Bulowic, Płaz, 
Bobrka, Zebrzydowic i Wadowic pt. Igłą, 
pędzlem, sercem... Otwarcie wystawy uświet-
ni występ grupy teatralnej Poszukiwacze 
Szczęścia z Domu Pomocy Społecznej w 
Zatorze.

 Oświęcimskie Centrum Kultury

• 22 października
	 Scenariusz	 filmowy – warsztaty scenariu-

szopisarstwa 
 Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza 

młodzież i dorosłych zainteresowanych 
literaturą i sztuką filmową do udziału  
w warsztatach scenariuszopisarstwa Sce-
nariusz filmowy prowadzonych przez Zbi-
gniewa Masternaka, pisarza, dramaturga, 
scenarzystę, autora trylogii Księstwo (Chmu-
rołap, Niech żyje wolność i Scyzoryk) i świeżo 
wydanej książki pt. Nędznicy, której pre-
miera przewidziana jest na Targach Książki  
w Krakowie (21‑27 października).

 Warsztaty będą się odbywały w ramach 

projektu Dom otwarty z cyklu: Film – fabryka 
marzeń w Oświęcimskim Centrum Kultury 
22 października 2013 roku w godzinach od 
16.00 do 19.00.

 Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zgło-
szenia przyjmowane będą w Oświęcimskim 
Centrum Kultury – Adam Kuta, tel. (33) 842 
44 61, e‑mail: informacja@ock.org.pl. Liczba 
miejsc ograniczona.

• 24 października – 17 listopada
 Wystawa twórczości malarskiej Tadeusza 

noworyty 
 Muzeum Zamek w Oświęcimiu zaprasza 

na wystawę czasową twórczości malarskiej 
Tadeusza Noworyty. Wernisaż wystawy 
24 października o godzinie 17.00 (wstęp 
wolny). Twórczość Tadeusza Noworyty 
to głównie pejzaże i martwa natura oraz 
obrazy o tematyce marynistycznej, będące 
konsekwencją tęsknoty za niespełnionymi 
marzeniami o pracy na morzu. Autor prac 
został uhonorowany przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego odzna-
ką „Zasłużony Dla Kultury Polskiej”. 

 Muzeum Zamek w Oświęcimiu 

• 26 października 
 uniwersytet Dziecięcy w Oświęcimiu – in-

auguracja 

 26 października 2013 r. o godzinie 11.00 
zostanie zainaugurowana – wykładem 
Mateusza Stockiego pt. Wściekły azot – 
działalność Uniwersytetu Dziecięcego  
w Oświęcimiu przy Oświęcimskim Cen-
trum Kultury. Współorganizatorem uni-
wersytetu jest Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Oświęcimiu, a patronat ho-
norowy nad nim objął Prezydent Miasta 
Oświęcimia. Oświęcimskie Centrum Kultu-
ry zaprasza dzieci w wieku 7‑12 lat na niesa-
mowite spotkania z nauką. 

 Zapisy do Uniwersytetu Dziecięcego  
w Oświęcimiu przyjmowane są w Oświę-
cimskim Centrum Kultury do 22 paździer-
nika. Liczba miejsc ograniczona.

 Oświęcimskie Centrum Kultury

• 5 listopada
	 Muzyczne	popołudnia	w	OCK – spotkanie 

szóste  
 Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza 

młodych ludzi – uczniów szkół gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych z Oświęcimia 
– śpiewających lub grających na jakimś in-
strumencie – do udziału w projekcie Mu-
zyczne popołudnia w OCK.

 Spotkania nie mają charakteru konkursu 
i adresowane są do solistów‑wokalistów  
i instrumentalistów, którzy przygotują je-
den utwór wokalny lub instrumentalny. 
Szóste Muzyczne popołudnie w OCK odbę-
dzie się 5 listopada 2013 r. o godzinie 17.00. 
Ze względów organizacyjnych prosimy  
o zgłoszenia do 28 października 2013 r.

 Dodatkowych informacji udzielają: Joanna 
Kasperek‑Szymonik i Paweł Lach, tel. (33) 
842‑25‑75, 842‑44‑61, e‑mail: instruktorzy@
ock.org.pl, internet@ock.org.pl. 

KULtURaLNy RozKład jazdy

WRzeSIeŃ / paŹdzIeRNIK 2013
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Paulina Celnik, izraelska socjolog, specjalizuje 
się w badaniach nad żydowską emigracją 
z byłego ZSRR do Izraela. Od wielu lat zajmuje 
się problemami tożsamości wielokulturowej. 
Książka Naród nie wybrany jest zbiorem 
wywiadów z ludźmi, którzy w wieku dorosłym 
odkryli swe żydowskie korzenie.

Jak „to” się zdarzyło? Nie był to grom z jasnego nieba, to trwało latami: 
drobne sugestie, napomknięcia, tajemnicze milczenie rodziców.
Pewnego dnia zrozumieli, że są inni. Inni, bo mają inne pochodzenie. 
Są Żydami. Oni, obywatele Polski, mówiący po polsku, żyjący polskimi 
problemami, świętujący większość świąt narodowych i katolickich – są 
mniejszością narodową. Niepopularną. Nielubianą. W wyniku odkrycia 
swojej nowej tożsamości większość z moich bohaterów przeżyła wstrząs, 
poczuła strach. Co z „tym” zrobić? Komu o „tym” opowiedzieć? Przed 
kim „to” ukryć? Co o „tym” powie moja rodzina?
Niniejsza książka przedstawia szerokie spektrum ludzi, konfrontujących 
się z problemem, który wydawał im się poważny, czasami niebezpieczny. 
Ludzie ci znaleźli różne rozwiązania. Coś w nich się zmieniło: przyszli 
do mnie i opowiadali swoje historie (niektórzy po raz pierwszy w życiu). 
W tej książce ich głosy brzmią wyraźnie. Mówią o swoich strachach, 
emocjach i nadziejach na przyszłość.

Paulina Celnik
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Paulina Celnik, izraelska socjolog, po latach spędzonych  
w Izraelu przyjechała do Polski, by, jak pisze we wstępie do 
swojej książki: „… dowiedzieć się, jak potoczyło się życie lu-

dzi w Polsce, którzy w wieku dorosłym odkryli swe żydowskie 
pochodzenie”. Niedawno opublikowana książka Naród nie wybrany 
to zbiór wywiadów z Polakami, którzy odkryli swoje żydowskie 
pochodzenie. 

Grupa rozmówców Celnik 
nie jest jednorodna. Choć 
autorami wypowiedzi są 
mieszkańcy dużych miast 
(Warszawa, Kraków, Lu-
blin), raczej z wyższym wy-
kształceniem, to ich drogi 
odkrywania (bądź ukrywa-
nia) swojego żydowskiego 
pochodzenia są różne. Ro-
dziny akceptujące poszu-
kiwania nowej tożsamości, 
negujące potrzebę pozna-
wania losów przodków, lęk 
przed przyjęciem przez naj-
bliższych wiadomości o no-
wym pochodzeniu, wresz-
cie akceptacja lub zupełne 
odrzucenie – to tylko nie-
które z kwestii, jakimi dzie-
lą się z Pauliną Celnik jej 
rozmówcy. Czy wiadomość 
o podwójnej tożsamości 
coś w nich zmienia? Jak ma 
się to do bycia Polakiem? 
Jakie skojarzenia wywo-

łuje w nich słowo „Żyd”?  
– to tylko niektóre z pytań, 
jakie zadaje rozmówcom 
Celnik. 
Autorka dotyka tematów 
trudnych i bolesnych, do-
tyka niezagojonych ran  
z czasów II wojny świato-
wej, traumy rodziców, któ-
ra pomimo milczenia „pod-
skórnie” przelewana jest na 
ich dzieci. Te z kolei czują 
się inne, choć nie wiedzą 
dlaczego. Prawda wychodzi 
na jaw po kilkudziesięciu 
latach, jak w przypadku To-
masza, lekarza psychiatry 
z Warszawy, syna ocalonej 
z getta warszawskiego, lub 
jest fragmentem codzienno-
ści, ale nienazwanym, jak  
w przypadku Teresy, której 
babcia śpiewała w jidysz, 
ale w której domu nie mó-
wiło się o żydowskiej histo-
rii. 

Rozmówcy Celnik różnią 
się jeszcze jedną, ważną ce-
chą: znajdują się w różnych 
momentach budowania 
nowej tożsamości w opar-
ciu o wiedzę, którą zdobyli 
dzięki własnym poszuki-
waniom czy rozmowom  
z odchodzącymi członkami 
rodzin. Bohaterów książ-
ki można podzielić na trzy 
grupy: tych, których życie 
po poznaniu historii rodzi-
ny całkowicie się zmieniło – 
identyfikują się z tożsamo-
ścią żydowską i pielęgnują 
nową tradycję; tych, któ-
rych życie zmieniło się czę-
ściowo i tych, którzy próbu-
ją łączyć obie tożsamości: 
polską i żydowską. 

Można zarzucać autorce, 
co uczynił jeden z publi-
cystów, że nie publikuje  
w książce rozmowy z an-

tysemitą, który dowiedział 
się, że ma pochodzenie 
żydowskie. Jednak, co ja-
sno zaznacza autorka we 
wstępie: rozmówców po-
szukiwała przez ogłoszenia  
w gazetach. Być może zo-

stanie opublikowana druga 
część książki lub zostanie 
ona uzupełniona o takową 
rozmowę. 

Agnieszka Juskowiak-Sawicka
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ze zbIoRóW MUzeUM aUSchWItz

W tym roku w „Osi” w naszym archiwalnym cyklu pokazujemy zdjęcia wykonane po wojnie na terenach po-
dobozów Auschwitz.

Ten niewielki rozmiarami portret chłopca otrzymała Emilia 
Klimczyk, mieszkanka Jawiszowic, małej górniczej miejsco-
wości obok Oświęcimia. Kobieta pracowała w kuchni ko-

palni węgla kamiennego. Starała się pomóc młodym więźniom, 
dostarczając im jedzenie. Szczególną opieką otoczyła jednego  
z więźniów. 
Kiedy chłopiec ten miał zo-
stać przeniesiony do innego 
obozu, postanowił podzię-
kować kobiecie. Ofiarował 
jej swój portret, namalo-
wany przez francuskiego 
więźnia Jacquesa Markiela. 
Gdy w 1960 r. Emilia Klim-
czyk przekazała portret do 
Muzeum, nie wiedziała, 
jak nazywał się chłopiec, 
który jej go podarował. Pa-
miętała jedynie, że ten wę-
gierski Żyd, ofiarowując 
swoją podobiznę, powie-
dział łamaną polszczyzną: 
„Dziękuję. Kocham Cię, 
mamusiu.”. Po latach, Geza 
Schein, chłopiec z portretu, 

już jako dorosły mężczyzna, 
zobaczył rysunek w jednym  
z węgierskich czasopism. 
W 1975 r. przyjechał do 
Muzeum i opowiedział tę 
historię do końca. Dzięki 
temu portret przestał być 
anonimowy.

„Ja również korzystałem 
z pomocy niesionej przez 
grupę kobiet polskich. Jed-
na z nich niemal codziennie 
czekała na nas i specjalnie 
dbała o to, abym ja coś do-
stał do zjedzenia. Kiedy 
w Jawiszowicach jeden ze 
starszych więźniów nary-
sował mój portret, posta-

nowiłem dać ten portrecik 
kobiecie, która narażając 
się, tak często mi pomagała. 
O zamiarze tym poinfor-
mowałem swoich kolegów, 
którzy nauczyli mnie kilku 
polskich słów, które mia-
łem wypowiedzieć przy 
wręczaniu tego portretu. 
Dziś nie potrafiłbym już 
tych słów powtórzyć. Były 
to krótkie słowa wyrażające 
podziękę i moje uczucia”.
Geza Schein. 

Agnieszka Sieradzka
Dział Zbiorów 

PMA-B
Jacques Markiel , Portret Gezy Scheina, 

KL Auschwitz‑Jawischowitz 1944

Ta fotografia została wy-
konana w 1959 r. przez Ta-
deusza Szymańskiego na 
terenie byłego podobozu Ja-
ninagrube w Libiążu. Widać 
na nim teren podobozu od 
strony wschodniej. 
W końcu 1942 r. zarząd ko-
misaryczny nad francuską 
kopalnią węgla kamiennego 
w Libiążu przejęła kontrolo-
wana przez IG Farben spół-
ka Fürstengrube G.m.b.H. 
Obok polskich górników 
zatrudniono w niej począt-
kowo brytyjskich jeńców 
wojennych. Jednak na prze-
łomie sierpnia i września 
1943 r., wobec licznych 
przypadków sabotażu i od-
mowy wykonywania pracy, 
Brytyjczycy zostali wycofa-
ni i zastąpieni przez około 
400 więźniów Auschwitz. 
Stopniowo stan obozu uzu-
pełniano i w końcu 1944 r. 
osiągnął on 900 osób: głów-
nie Żydów z Polski, oraz 
Czech, Grecji, Francji, Belgii, 
Holandii i Włoch, a także 
kilkudziesięciu Polaków 
i Niemców. Umieszczono 
ich w budynku murowa-
nym oraz czterech bara-
kach drewnianych, w ko-
lejnym urządzono kuchnię 
i magazyn żywnościowy. 
Więźniów zatrudniano albo 
bezpośrednio przy wydoby-

waniu węgla, albo też przy 
transporcie urobku do szy-
bu kopalni. Warunki pracy 
w kopalni były bardzo trud-
ne. W jednym z wydziałów 
woda ściekała strumieniami 
po ścianach przodków, po-
mimo to więźniom nie wy-
dano ani odpowiednich bu-

tów, ani gumowej odzieży 
ochronnej. Z tego powodu 
do stycznia 1945 r. w po-
dobozie zmarło lub zginęło  
w kopalni ponad 40 więź-
niów, a prawie 1000 jako 
niezdolnych do pracy ode-
słano do Birkenau lub Mo-
nowic. W styczniu 1945 r. 

w trakcie marszu ewaku-
acyjnego grupa więźniów  
z Janinagrube uległa rozpro-
szeniu: część ewakuowano 
koleją ze stacji w Gliwicach 
do obozów Mauthausen  
i Buchenwald, inni dotarli 
pieszo aż do Gross‑Rosen na 
Dolnym Śląsku. Na terenie 

podobozu Janinagrube es-
esmani pozostawili około 60 
więźniów, którzy byli zbyt 
słabi, aby wyruszyć w dro-
gę. Po wyzwoleniu zostali 
oni otoczeni opieką przez 
mieszkańców Libiąża. 

Paweł Sawicki

Tereny byłego podobozu Janinagrube w Libiążu
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Przygotowała: AB

Kresy Wschodnie obejmowały swoim zasięgiem niemal połowę teryto-
rium przedwojennej II Rzeczypospolitej. Administracyjnie w ich skład 
wchodziły województwa: wileńskie, nowogródzkie, poleskie, wołyńskie, 
tarnopolskie, stanisławowskie, a także częściowo białostockie i lwowskie. 
Mieszkali tam nie tylko Polacy, ale również: Białorusini, Ukraińcy, Żydzi, 
Rosjanie, Tatarzy, Ormianie, Niemcy... Dwa największe miasta kresowe 
II RP – Wilno i Lwów – były ważnymi centrami życia naukowego i kul-
turalnego. Funkcjonowały tam wyższe uczelnie, instytuty naukowo‑ba-
dawcze, mieszkali światowej sławy naukowcy, którzy tworzyli elitę kre-
sowej inteligencji. Stamtąd pochodzili wybitni Polacy: Czesław Miłosz, 
Kornel Makuszyński, Władysław Sikorski, Kazimierz Sosnkowski, Józef 
Beck, Eugeniusz Kwiatkowski, Ignacy Mościcki. Życie tam było barwne. 
Wybuch wojny bezpowrotnie zniszczył ten świat. 

Leon Ciszkiewicz był lekarzem. Miał w Poniewieżu gospodarstwo: konie, krowy, kozy, owce. Kilka hektarów 
lasu, tyle samo pól i łąk. Życie toczyło się powoli. Rodzina przetrwała II wojnę. Dramat rozpoczął się po jej za-
kończeniu, poniewież znalazł się na terytorium sowieckim. W 1949 r. Cieszkiewiczowie chcieli przenieść się do 
Polski. Nie zdążyli. NKWD „pozwoliło” Leonowi wybrać: czy chce być wywieziony na Sybir jako „bandyta”, 
czy jako „kułak”. Wybrał to drugie. W bydlęcych 
wagonach wieźli ich 18 dni i nocy. Trafili do Ma-
kariewa. Tam Leon zakończył swoje życie. Zmarł 
w marcu 1952 r. Jego żonie, Helenie, i dzieciom 
udało się wrócić do Polski trzy lata później. Cze-
sław, syn Leona, do Poniewieża pojechał tyl-
ko raz, dwadzieścia lat temu. W miejscu, gdzie 
niegdyś było ich gospodarstwo, teraz działał 
kołchoz. Nie było też 400‑letniego dębu. Najzwy-
czajniej go ścięli. „Bolało serce, nie mogłem tego 
przeżyć” – mówi Czesław. 

Mamo, kim my jesteśmy?
„Dopadli nas 2 października 1951 r. i wywieźli. Nasz dom rozebrali. Trudno było się pogodzić  
z zesłaniem za nic. Na Syberii pracowałyśmy z mamą w lesie. Wpisali mi zawód: rębacz sęków. Po 
śmierci Stalina chciałyśmy wracać. Najpierw jednak musiałyśmy udowodnić, że jesteśmy Polkami. 
Zgodę na powrót wydano nam dopiero w 1956 r. Syberia odebrała mi młodość i marzenie o pracy 
lekarza. 
W Oświęcimiu zostałam konduktorką w PKS‑ie. Nikt nas tu nie rozumiał. Mówili na mnie  
„Ruska”, co bardzo bolało, bo przecież tyle wycierpiałam od Rosjan. 
Pamiętam, jak mój 7‑letni syn przyszedł kiedyś z płaczem ze szkoły i zapytał: „Mamo, kim my 
jesteśmy? Przecież urodziłem się w tym samym szpitalu, co moi koledzy, a wołają na mnie ciągle 
«Ruski»”. 

Michalina Pawelczyk (ur. 1933 r.) 
mieszkała na Wileńszczyźnie; na zesłaniu od X 1951 r. do VIII 1956 r.

Z grupą blisko 80 tys. żołnierzy, wyprowadzonych przez gen. Władysła-
wa Andersa z terenów ZSRS do Iranu, wyjechało również 38 tys. cywili. 
Byli wyczerpani i wyniszczeni, ale wolni. Około 20 tys. z nich przyjęli 
Brytyjczycy do specjalnie utworzonych osiedli w swoich pięciu afrykań-
skich koloniach.
Wśród tych, którzy znaleźli dom w tanzańskim Morogoro, był Andrzej 
Girzejowski. Spędził tam szczęśliwe dzieciństwo. Kiedy w latach 50. Po-
lacy zostali zmuszeni do opuszczenia Afryki, rodzina Girzejowskich nie 
pojechała, jak większość do Wielkiej Brytanii, Kanady czy Australii, ale 
wróciła do Polski. 

Droga na Syberię każdej deportowanej rodziny wyglądała bardzo podobnie. Aresz-
towanie, przewóz, najczęściej wozem, do najbliższej stacji kolejowej, gdzie byli już 
zgromadzeni inni ludzie. Potem podróż nie wiadomo dokąd w wagonach bydlęcych. 
Kobiety, mężczyźni, dzieci niebywale stłoczeni. Wielu z nich nie przeżyło tej podróży. 
Kiedy głodni i wyczerpani dotarli na miejsce, ładowani byli na ciężarówki, które wio-
zły ich do baraków w miejscach zesłania.
Alicja Sobecka z rodziną mieszkała w Mostach Wielkich we Lwowskiem. W kwietniu 
1940 r. NKWD załomotało do ich domu. Podczas sześcioletniej zsyłki straciła matkę. 
Z ojcem zobaczyła się dopiero w 1957 r. Zabrała z Syberii traumę na całe życie. Mimo 
upływu tylu lat nie potrafi bez łez opowiadać o tym, co przeżyła.
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