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Zofia Posmysz – była 
więźniarka obozu Ausch-
witz, pisarka i dziennikar-
ka radiowa, której portret 
publikujemy na okładce 
wrześniowego numeru 
„Osi”, została odznaczona 
najwyższym odznacze-
niem Republiki Federal-
nej Niemiec – Krzyżem 
Zasługi na Wstędze. Pani 
Zofii składamy serdecznie 
gratulacje, a relację z uro-
czystości znajdą Państwo 
na stronach Międzynaro-
dowego Domu Spotkań 
Młodzieży.
We wrześniu w Warsza-
wie premier Donald Tusk 
wręczył nominacje człon-

kom Rady III kadencji, 
która pracować będzie 
do 2018 r. Międzynaro-
dowa Rada Oświęcimska 
to organ opiniodawczo-
-doradczy polskiego pre-
miera w zakresie ochrony 
i zagospodarowania nie 
tylko terenów byłego nie-
mieckiego nazistowskiego 
obozu koncentracyjnego 
i zagłady Auschwitz, lecz 
także innych Pomników 
Zagłady leżących w po-
wojennych granicach Pol-
ski. Relację z pierwszego 
posiedzenia nowej MRO 
publikujemy na dalszych 
stronach. 
Natomiast w Państwo-

wym Muzeum Auschwitz-
-Birkenau odbyło się po-
siedzenie Rady ds. Muze-
ów, prestiżowego organu 
opiniotwórczo-doradcze-
go, działającego przy Mi-
nistrze Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego. Było 
to pierwsze od wielu lat 
posiedzenie wyjazdowe 
Rady, w której – jako jedy-
ny przedstawiciel muzeów 
martyrologicznych – za-
siada także dyrektor Mu-
zeum Auschwitz dr Piotr 
M.A. Cywiński. 
W tym numerze „Osi” 
podsumowujemy rów-
nież cykl wydarzeń pod 
hasłem „Edyta łączy” zor-

ganizowanych z okazji 70. 
rocznicy śmierci w obozie 
Auschwitz Edyty Stein, 
siostry Teresy Benedykty 
od Krzyża i patronki Eu-
ropy. Na ostatniej stronie 
publikujemy także kilka 
zdjęć z rocznicowych uro-
czystości. Natomiast na 
stronach Centrum Żydow-
skiego przeczytają Pań-
stwo o specjalnej aplikacji 
na urządzenia mobilne 
poświęconej żydowskiej 
historii Oświęcimia. 
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W ogrodzie rozciągającym 
się wokół wilii, będącej 
kiedyś własnością dokto-
rostwa Ślosarczyków – dziś 
tzw. Pałacyk – sięgającym 
aż po obecną ulicę Królo-
wej Jadwigi, która wów-
czas nie była żadną ulicą, 
a nawet polną drogą, lecz 
biegnącą wzdłuż ogrodze-
nia ogrodu ścieżką – otóż 
w tym ogrodzie, w pobli-
żu naszego podwórka rósł 
wysmukły kilkunastome-

trowy świerk o wierzchoł-
ku zawsze pełnym kraczą-
cych kawek i wron. Miesz-
kający wówczas w naszej 
kamienicy myśliwy które-
goś dnia – może dla zaba-
wy, a może, aby popisać się 
celnością oka – z ganku od 
strony podwórka ustrze-
lił jedną z siedzących na 
świerku kawek. Pozostałe 
odfrunęły w popłochu, ale 
wnet powróciły.
Nieco dalej w głębi ogrodu 

rosła stara rozłożysta lipa 
z jednym z konarów trafio-
nym przed laty i nadpalo-
nym przez piorun. Osmo-
lona część drzewa, liczne 
dziuple idące w głąb gru-
bego pnia, budziły nasze 
zainteresowanie i pewien 
dziecięcy bajkowy lęk.
W wilii przez pewien czas, 
gdy należała do księży sa-
lezjanów, zamieszkiwała 
grupa kilku sióstr salezja-
nek. Próbowałem uchwy-

cić na zdjęciach, wyko-
nywanych z ukrycia, aby 
przestraszone siostrzyczki 
nie odfrunęły jak ptaki 
ze świerka – i stąd jakość 
zdjęć nienajlepsza – mo-
menty zajęć i zabaw sióstr 
przed budynkiem i w ogro-
dzie, zawsze w zakonnym 
umundurowaniu, ale nie 
całkiem się to udawało. Za-
łączone zdjęcie pochodzi 
z 1971 r. 

 Andrzej Winogrodzki
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Jak powiedział Paweł Jaska-
nis, przewodniczący Rady, 
jednym z powodów, dla któ-
rych Rada po raz pierwszy 
od wielu lat zorganizowała 
posiedzenie wyjazdowe i wy-
brała w tym celu Miejsce Pa-
mięci Auschwitz, była chęć 
poznania bieżącego stanu 
spraw związanych z zarzą-
dzaniem tym szczególnym 
miejscem, nad którym opie-
ka jest wyjątkowo trudna.
– Dzisiejsze spotkanie, pre-
zentacja dyrektora Piotra 
Cywińskiego, pokazała to, co 
najbardziej interesuje muze-
alników: podejście do orygi-
nału, do autentyku, jak dbać 
o świadectwa historii, świa-
dectwa osobiste, świadec-
twa miejsca, jak podchodzić 
do konserwacji, jak etycznie 
opowiadać, jak się zachowy-
wać – podkreślił przewod-
niczący, zwracając uwagę 
zwłaszcza na działania zwią-
zane z Fundacją Auschwitz-
-Birkenau i budowaniem, 
jak podkreślił, zaplecza kon-
serwatorskiego i finansowe-
go dla jednego z większych 
projektów konserwatorskich 
w dziejach kraju.

Także wiceminister Małgo-
rzata Omilanowska, biorąca 
udział w spotkaniu, podkre-
śliła wyjątkowość Miejsca 
Pamięci Auschwitz w krajo-
brazie polskiej muzeografii. 
– Jest to miejsce tak ważne, 
że to właśnie tu postanowili-
śmy porozmawiać o różnych 
problemach muzealniczych, 
w kontekście Auschwitz i ze 
świadomością, że problemy, 
które pojawiają się w muze-
ach martyrologicznych, są 
nietypowe dla muzealnictwa 
w ogóle. Suma wiedzy, jaką 
prezentują sobą członkowie 
Rady ds. Muzeów, może być 
z jednej strony wsparciem 
dla rozwiązania pewnych 
problemów, nurtujących to 
Muzeum, ale z drugiej strony 
jest dla nas wszystkich wiel-
ką lekcją znaczenia takiego 
Muzeum i jego funkcjono-
wania społecznego i pozna-
nia odmienności tych proble-
mów, z którymi się boryka 
– powiedziała Omilanowska.
Dyrektor Departamentu 
Dziedzictwa Kulturowego 
MKiDN, Jacek Miler, przed-
stawił problemy, na jakie na-
potykają muzea martyrolo-

giczne w Polsce, wynikające 
m.in. z braku niezbędnych 

rozwiązań legislacyjnych. 
W ciągu dwudniowych 

obrad Rada zajęła się też 
wieloma innymi, istotnymi  

Państwowe Muzeum Auschwitz -Birkenau

rada do spraw MUzeów  
w MiejscU paMięci aUschwitz

W Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau odbyło się posiedzenie Rady ds. Muzeów, prestiżowego 
organu opiniotwórczo-doradczego, działającego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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„postawy i zachowania wobec 
rzeczywistości ii wojny i holokaUstU”. 

konferencja Metodyczna

Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście wspólnie z Warszawskim Centrum 
Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń zorganizowało konferencję metodyczną dla nauczycieli 
pt. „Postawy i zachowania wobec rzeczywistości II wojny i Holokaustu -- jak je analizować z uczniami?”.

Konferencja odbyła się 
w dniach 31 sierpnia – 2 
września, dlatego też wiele 
wykładów poświęconych  
było rocznicy wybuchu II 
wojny światowej. Podczas 
sesji edukacyjnej „Niemcy 
i Polacy wobec agresji Hitlera 
na Polskę” uczestnicy wysłu-
chali wykładów: „Stosunek 
Niemców do agresji Hitlera 
na Polskę ze szczególnym 
uwzględnieniem dzisiejszej 
młodzieży niemieckiej” prof. 
Bożeny Górczyńskiej-Przy-
byłowicz z Uniwersytetu
Adama Mickiewicza w Po-
znaniu, a także  „Postawy 
i zachowania społeczeństwa 
polskiego w przededniu i w 
czasie agresji wrześniowej” 
prof. Jacka Chrobaczyńskiego 
z Uniwersytetu Pedagogicz-
nego w Krakowie. Prof. Wa-
cław Długoborski natomiast 
mówił na temat: „Czy Polska 
mogła uniknąć «września» 
dyskusje historyków, polito-
logów i publicystów”.

W programie konferencji 
znalazły się także warsztaty 
„Antysemityzm przedwo-
jenny, wojenny i powojen-
ny”, „Walka i martyrologia 
narodu polskiego w latach 
1939-1945”, a także „Kocha-
na Pani Stefa – próba por-

tretu Stefanii Wilczyńskiej” 
oraz projekcja i analiza filmu 
Marcela Łozińskiego „Tonia 
i jej dzieci”.

Uczestnicy konferencji mie-
li także okazję do zapozna-
nia się z materiałami edu-
kacyjnymi i środkami dy-

daktycznymi, które mogą 
być wykorzystane przy re-
alizacji tej tematyki w pracy 
z uczniami. W konferencji 

udział wzięło ponad 20 
osób. 

pasa

Adam Bartosz – dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie 
dr Wojciech Brzeziński – dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie 
dr Piotr M.A. Cywiński – dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu 
Jarosław Gałęza – dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu 
Paweł Jaskanis – dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie 
Lech Karwowski – dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie 
dr inż. Jerzy Litwin – dyrektor Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku 
dr Maciej Łagiewski – dyrektor Muzeum Miejskiego Wrocławia 
Mariusz Mierzwiński – dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku 
Alicja Mironiuk-Nikolska – główny inwentaryzator muzealny w Państwowym Muzeum Etnograficznym 
w Warszawie 
Michał Niezabitowski – dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa 
Witold Omieczyński – dyrektor Muzeum Okręgowego w Lesznie 
prof. dr hab. Jan Ostrowski – dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki 
Katarzyna Rokosz – kierownik Działu Edukacji w Muzeum Narodowym w Warszawie 
dr Marek Rubnikowicz – dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu 
Jadwiga Semków – kierownik Działu Dokumentacji w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku 
Jarosław Suchan – dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi 
prof. dr hab. Wojciech Suchocki – dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu 
Wit Karol Wojtowicz – dyrektor Muzeum Zamku w Łańcucie;

cZłOnKOWie RaDy DS. MuZeóW
dla całego polskiego muzeal-
nictwa tematami.
Rada ds. Muzeów zbiera 
się kilka razy do roku a do 
jej najważniejszych zadań 
należy opiniowanie wpły-
wających do Ministerstwa 
Kultury rozmaitych spraw 
związanych z działalnością 
polskiego muzealnictwa 
o znaczeniu krajowym lub 
międzynarodowym, jak 
również opiniowanie projek-
tu budżetu MKiDN w zakre-
sie polskiego muzealnictwa, 
projektów aktów normatyw-
nych dotyczących muzeów, 
a także wniosków na dotacje 
celowe na działalności mu-
zeów. Obecna, piąta kaden-
cja Rady, przypada na lata 
2012-2015. Od dwóch kaden-
cji jej członkiem jest dyrektor 
Państwowego Muzeum Au-
schwitz-Birkenau, Piotr M.A. 
Cywiński, jedyny w Radzie 
przedstawiciel muzeów mar-
tylogicznych.   

jarmen 
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Państwowe Muzeum Auschwitz -Birkenau

Amerykańska premiera 
wystawy miała miejsce 
w galerii Polskiej Misji 
w Orchard Lake w stanie 
Michigan. Z tej okazji list 
do gości wernisażu i orga-
nizatorów przesłał wicepre-
zydent USA Joseph Biden. 
„Jestem pewien, że wysta-
wa ta będzie wydarzeniem 
pamiętnym i uwieńczonym 
sukcesem. Jedną z głów-
nych cech humanizmu 
jest zachowanie  w żywej 
pamięci wydarzeń i wspo-
mnień, które kształtują na-
sze życie. Udostępniając 
stworzone przez więźniów 
Auschwitz dzieła sztuki, 
oddajemy hołd przeszłym 
pokoleniom i z szacunkiem 
odbieramy lekcję, której 
wciąż, pomimo upływu lat, 
nam udzielają” – zauważył 
wiceprezydent.

Piotr M.A. Cywiński, dy-
rektor Muzeum Auschwitz, 
które wystawę przygoto-
wało, podkreślił: – W sa-
mym sednie piekła, o ile 
tylko mieli możliwość, lu-
dzie starali się odbudowy-
wać okruchy świata nor-
malnego. O tym świadczą 
namiastki sztuki pocho-
dzącej z Auschwitz i tego 
świadectwa nie wolno nam 
pominąć.

Agnieszka Sieradzka, ku-
rator wystawy i historyk 
sztuki Muzeum, zwróciła 
uwagę na to, że choć pre-
zentowane prace są róż-
norodne, to łączy je jedno: 
– Każda z nich jest poru-
szającą opowieścią kon-
kretnego człowieka, two-
rzoną z narażeniem życia 

i będącą dziś świadectwem, 
dokumentem i  osobistym 
wyznaniem – powiedziała.

Przez najbliższe kilka mie-
sięcy wystawa przemie-
rzy Stany Zjednoczone 
i zostanie pokazana m.in. 
w dwóch ośrodkach aka-
demickich Illinois: Uniwer-

sytecie Stanowym Wayne 
i prywatnym Uniwersyte-
cie Northeastern, a także 
w prestiżowym publicz-
nym uniwersytecie kali-
fornijskim UCLA. „Sztuce 
zakazanej” będą towarzy-
szyły sesje edukacyjno-
-informacyjne, warsztaty 
i wykłady.

Sponsorem projektu jest 
polska Fundacja Pamięci 
Ofiar Auschwitz-Birkenau 
oraz Polska Misja w Or-
chard Lake, która jest też 
głównym partnerem na  
Amerykę Północną. Przy 
realizacji projektu współ-
pracowały też m.in.:  Fun-
dacja Kościuszkowska, 

konsulaty RP w Chica-
go i Los Angeles, a także 
ośrodki uniwersyteckie, 
w których ekspozycja zo-
stanie pokazana. Prezen-
towane na wystawie prace 
więźniów sfotografował 
Michał Dziewulski. 

jar

„sztUka zakazana” w aMeryce

Ciesząca się dużym zainteresowaniem wystawa czasowa „Sztuka zakazana”, którą dotychczas mogli oglądać 
jedynie odwiedzający Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, przybyła do USA. Zobaczyć można na 
niej 20 dzieł sztuki ze zbiorów Muzeum wykonanych nielegalnie i z narażeniem życia przez więźniów 

w niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych.
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

Zofia Posmysz urodziła się w Krakowie 23 sierpnia 1923 r. Gdy wybuchła wojna, była 
uczennicą szkoły handlowej. Nowe okoliczności zmusiły ją do przerwania na pewien 
czas nauki. By uniknąć wywózki do Niemiec na przymusowe roboty, podjęła pracę 
w niemieckim kasynie jako kelnerka, skierowana tam przez Arbeitsamt (urząd pracy). 
Wkrótce też wznowiła naukę na tzw. tajnych kompletach. Właśnie wśród słuchaczy 
tego nielegalnego kursu zetknęła się z podziemną prasą, kolportowaną przez kolegów. 
Prawdopodobnie czyjś donos sprawił, że całą grupę aresztowano 15 kwietnia 1942 r. 
Po sześciotygodniowym pobycie w więzieniu Zofia Posmysz trafiła 30 maja 1942 r. do 
żeńskiej części głównego obozu Auschwitz, ale przebywała w niej krótko. Jednej z więź-
niarek pracujących przy oczyszczaniu brzegów rzeki Soły udało się zbiec i w ramach re-
presji całe komando Z. Posmysz, liczące 200 osób, odesłane zostało do karnej kompanii, 
mieszczącej się w podoświęcimskiej wiosce Budy. W nieludzkich warunkach, głodzone 
i katowane, a nade wszystko pędzone do ciężkiej pracy kobiety walczyły desperacko 
o przetrwanie. Po dwóch miesiącach było ich już tylko 143 i tę grupę skierowano do 
Birkenau, gdzie utworzono podobóz kobiecy. Po latach ten epizod obozowej historii 
przedstawi Z. Posmysz w opowiadaniu „Sängerin”.
Birkenau to nowy etap lagrowej gehenny. Zaczął się dla niej dramatycznie – od dziesiąt-
kującego wprost więźniów tyfusu i krwawej biegunki (opowiadanie „Ten sam doktor 
M”), ale wkrótce nastąpiła nieoczekiwana odmiana na lepsze: w marcu 1943 r. trafiła 
do obozowej kuchni, a w dwa miesiące później awansowała na funkcję tzw. szrajberki. 
Właśnie wtedy spotkała Tadeusza Paolone-Lisowskiego, sprowadzonego z podobo-
zu męskiego, by ją przysposobił do nowego zajęcia, prowadzenia buchalterii. O tym 
spotkaniu napisała m.in. w opowiadaniu „Chrystus oświęcimski”. W styczniu 1945 r., 
wobec zbliżającego się frontu, tysiące więźniów KL Auschwitz-Birkenau popędzono 
w głąb Niemiec. Ów „marsz śmierci”, jak go nazwano, pochłonął niepoliczoną do dziś 
liczbę ofiar. Więźniarki z Birkenau szły niemal trzy doby i w końcu w otwartych wago-
nach przy siarczystym mrozie zostały przewiezione do Ravensbrück. Tu, jak wspomina 
Zofia Posmysz, wycieńczone kobiety czekała następna gehenna: trzy tygodnie spędziły 
pod czymś w rodzaju namiotu, śpiąc na gołej ziemi. Wyzwolenia przez aliantów docze-
kała Zofia Posmysz w podobozie Neustadt-Glewe 2 maja 1945 r. Choć namawiano ją 
do pozostania w strefie kontrolowanej przez aliantów, zdecydowała się na powrót do 
kraju. W grupie 20 towarzyszek ruszyła w pieszą wędrówkę (uwieczniła ją w utworze 
„Do wolności, do śmierci, do życia”), by pod koniec maja dotrzeć do Krakowa. W ro-
dzinnym domu zastała tylko matkę i młodszego brata. Ojciec  (pracownik kolei) zginął 
w sierpniu 1943 r. od kuli niemieckiego bahnschutza, o czym dowiedziała się dopiero 
po powrocie. Starsza siostra, zamężna, mieszkała w Warszawie. Do niej też udała się 
Zofia Posmysz, by podjąć pracę i kontynuować naukę. Maturę zdała w 1946 r., po czym 
rozpoczęła studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim, godząc je z wykony-
waną głównie nocami pracą korektorki w jednej z gazet. Pod koniec studiów rozpoczęła 
współpracę z Polskim Radiem, z jego działem literackim.
W 1959 r. napisała słuchowisko pt. „Pasażerka z kabiny 45”, które miało zdecydować 
o jej literackiej przyszłości. Rezonans, jaki wywołało, sprawił, że wkrótce zaadaptowa-
no je dla teatru telewizji, a wybitny reżyser Andrzej Munk postanowił „Pasażerkę” ze-
kranizować. Film – z fenomenalną rolą m.in. Aleksandry Śląskiej jako Lizy – wszedł 
na ekrany już po śmierci jego twórcy w 1963 r. Rok wcześniej ukazała się „Pasażerka” 
w formie powieści, a w 1968 r. na jej kanwie Mieczysław Weinberg skomponował do 
libretta A. Miedwiediewa operę. Jej światowa premiera na festiwalu w Bregenz w 2010 
r. stała się wielkim wydarzeniem artystycznym i ugruntowała pozycję „Pasażerki” jako 
jednego z najważniejszych dzieł o tematyce obozowej, o tyle niezwykłego i wyjątkowe-
go, że łączącego w sobie dwa zwykle oddzielone od siebie spojrzenia na dramat wojny 
– „kata i ofiary”.  
Sława „Pasażerki” przyćmiła nieco inne równie ważne utwory Zofii Posmysz, jak m.in. 
powieści „Wakacje nad Adriatykiem”, „Mikroklimat” czy „Cena”, wspomniane już 
opowiadania oraz liczne słuchowiska, scenariusze i utwory o tematyce współczesnej. 
Opublikowane w 2008 r. opowiadanie „Chrystus oświęcimski”, będące rozwinięciem 
jednego z epizodów „Pasażerki”, jest bez wątpienia jednym z najważniejszych elemen-
tów świadectwa, jakie daje swoim życiem ta wybitna pisarka i niezwykła kobieta.  

(opr. Janusz Toczek)

ZOFia POSMySZ
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krzyż zasłUGi na wstędze  
dla zofii posMysz

W Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu odbyła się uroczystość uhonorowania Zofii 
Posmysz – byłej więźniarki KL Auschwitz, pisarki i dziennikarki radiowej – najwyższym odznaczeniem 
Republiki Federalnej Niemiec – Krzyżem Zasługi na Wstędze. 

W imieniu prezydenta RFN 
Joachima Gaucka odznacze-
nie wręczył Konsul General-
ny RFN w Krakowie, dr He-
inz Peters. – Od siedmiu lat 
pani Zofia Posmysz spotyka 
się z grupami młodzieży, 
przybywającymi w ramach 
podróży studyjnych do 
Miejsca Pamięci Auschwitz-
-Birkenau. Tym samym, jako 
była więźniarka obozu kon-
centracyjnego Auschwitz, 
przyczynia się do propago-
wania wiedzy o Holokau-
ście ponad granicami poko-
leń, jak również do porozu-
mienia między narodami, 
które nie jest możliwe bez 
wiedzy o historii nazistow-
skich obozów koncentracyj-
nych i obozów zagłady. Bie-
rze także udział w ważnych 
wydarzeniach organizowa-
nych przez Międzynarodo-
wy Dom Spotkań Młodzie-
ży i tym samym wspiera tę 
instytucję. Działalności tej 
należą się najgłębsze wyra-
zy wdzięczności – mówił dr 
Heinz Peters.  
Dziękując za przyznane od-
znaczenie, Zofia Posmysz 
nie kryła wzruszenia. – 
Trudno mi znaleźć słowa, 
aby wyrazić jak ważne, jaką 
szczególną wymowę ma dla 
mnie to odznaczenie. Przyj-
mując je z rąk pana, Konsula 

Generalnego Republiki Fe-
deralnej Niemiec, zobaczy-
łam siebie tam, po drugiej 
stronie Soły, na tym, jak 
mówi obozowa pieśń, „dru-
tami okolonym skrawku 
świata, gdzie ludzie tylko nu-
merami są”, 70 lat temu. Czy 
mogłam wówczas ja, nie Zo-
fia Posmysz, lecz „Häftling 
numer 5766” wyobrazić 
sobie taką możliwość? Pre-
zydent Niemiec odznacza 
mnie za to, że młodym Eu-
ropejczykom, w przeważają-
cej liczbie Niemcom, mówię 
o tym, czym był Auschwitz? 
Naprawdę, niezwykła to dla 
mnie chwila i znajduję tyl-
ko jedno słowo, najprostsze: 
dziękuję – mówiła. 
Odniosła się także do swo-
jej działalności, związanej 
z przekazywaniem prawdy 
o Auschwitz. – Dziękując 
Prezydentowi Republiki 
Federalnej Niemiec, pra-
gnę tym samym wyrazić 
wdzięczność dla tych krę-
gów niemieckiego społe-
czeństwa, które lat temu 
pięćdziesiąt powołały do 
życia organizację Akcja Zna-
ków Pokuty – Służba dla Po-
koju. To jej i licznych wspie-
rających ją sprzymierzeń-
ców dziełem jest ten dom, 
Międzynarodowy Dom Spo-
tkań Młodzieży. Przecież 
gdyby nie było tej placów-
ki, czy mielibyśmy my, byli 
więźniowie, możność prze-
kazywania następnym po-
koleniom naszego doświad-
czenia Auschwitzu? Przy-
bywają tutaj z własnej woli 
młodzi ludzie, wrażliwi, 
autentycznie zaangażowani 
w pogłębianiu wiedzy o tej 
ciemnej karcie historii i to 
jest dla nas cenne, wzbogaca 
nasze życie o nadzieję, że te 
generacje, do których należy 
przyszłość, wiedząc o takich 
miejscach jak Auschwitz, 
będą uodpornione na dzia-
łanie zbrodniczych ideologii 
i potrafią im się przeciwsta-
wić. Przyjmując to zaszczyt-
ne odznaczenie, Federalny 
Krzyż Zasługi, myślę o tych 
wszystkich ludziach dobrej 
woli, dzięki którym powsta-
ło to niezwykłe forum, a tak-
że o tych, pracujących tutaj 
serdecznych i bliskich, któ-
rzy sprawiają, że ten dom, 
Dom Spotkań Młodzieży, 
stał się i naszym, byłych 
więźniów, domem. Raz jesz-
cze – dziękuję.
W uroczystości, która odby-

ła się w MDSM, na osobiste 
życzenie Zofii Posmysz, 
udział wzięła rodzina, liczni 
przyjaciele i znajomi pisarki 
z Polski i Europy. Nie zabra-
kło także przedstawicieli in-
stytucji, z którymi pani Zo-
fia współpracuje. Gratulacje 
złożyli m.in. Andrzej Ka-
corzyk, zastępca dyrektora 

Państwowego Muzeum Au-
schwitz-Birkenau, ks. Man-
fred Deselaers z Centrum 
Dialogu i Modlitwy, a także 
posłanka na Sejm RP Doro-
ta Niedziela. Słowo do Zofii 
Posmysz skierował wicepre-
zydent Międzynarodowego 
Komitetu Oświęcimskiego 
Christoph Heubner: – Byli 

więźniowie Auschwitz, 
zrzeszeni w Międzynaro-
dowym Komitecie Oświę-
cimskim, pragną przekazać 
pani serdeczne gratulacje 
z okazji dzisiejszego odzna-
czenia Krzyżem Zasługi: na 
uznanie zasługuje Pani pra-
ca literacka i pedagogiczna, 
ale także Pani humanistycz-
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Käthe Loewenthal (1878- 
-1942) była najstarszą z pię-
ciu córek prof. Williama Lo-
ewenthala i Clary Loewen-
thal. Urodziła się w Berli-
nie, jednak ze względu na 
zawód ojca – wykładowcy 
uniwersyteckiego – często 
wraz z rodziną zmieniała 
miejsce zamieszkania (Ge-
newa, Lozanna, Paryż, Bel-
grano, Berno).
–  Jej talent malarski ujawnił 
się już dość wcześnie i był 
wspierany przez ojca. W ten 
sposób już po zakończeniu 
szkoły wyższej w 1895 r. 
mogła się poświęcić w pełni 
wykształceniu malarskiemu 
i udało jej się w tym czasie 
utrzymywać ze sprzedaży 

własnych obrazów. W la-
tach 1904-1909 mieszkała 
w Monachium, do 1914 r. 
w Tybindze i potem aż do jej 
deportacji w 1942 r. w Stut-
tgarcie – mówi prof. Wolf 
Ritscher, którego z Käthe 
łączą bliskie więzy rodzin-
ne. – Tam rozwinęła się do 
znanej poza granice regio-
nu artystki. Letnie miesiące 
spędzała najczęściej w Obe-
rland w Bernie i nad jezio-
rem Hidden, gdzie jej siostra 
Susanne posiadała od 1912 r. 
starą chatę rybacką. 
Käthe była członkiem 
Związku Artystów z Hid-
densee oraz Związku Ma-
larzy w Wirtembergii. Stu-
diowała u Ferdinanda Ho-

dlera w Szwajcarii, Leo v. 
Königa w Paryżu i Berlinie 
oraz Adolfa Hölzela w Stut-
tgarcie.  – Jej upór umożliwił 
jej rozwinięcie własnego 
stylu, wykraczającego poza 
nurty malarskie jej nauczy-
cieli. W historii sztuki jej 
styl umiejscawiany jest pod 
pojęciem „realizm ekspre-
syjny”. Pod kierunkiem Leo 
v. Königa stała się wziętą 
malarką portretową, co sta-
nowiło dużą część jej docho-
dów jako niezależnej artyst-
ki – mówi prof. Ritscher.
W 1941 r. artystka musiała 
opuścić mieszkanie w Stut-
tgarcie i została umieszczo-
na w obozie w Göppingen. 
Stamtąd została przewiezio-

na do Izbicy, gdzie zginęła 
w roku 1942.
– Kiedy Käthe Loewenthal 
w 1941 r. musiała opuścić 
swoje mieszkanie i wypro-
wadzić się do „żydowskiego 
mieszkania” w Stutgarcie-
-Kaltental, przekazała teczkę 
z ok. 250 rysunkami, paste-
lami, akwarelami, wiersza-
mi i listami jedenastolet-
niemu synowi swojej byłej 
pomocy domowej, Marie 
Nothdurft, która mimo wy-
muszonego przez nazistów 
zerwania stosunku pracy, 
nadal odwiedzała i zaopa-
trywała Käthe Loewenthal 
w żywność – informuje prof. 
Ritscher. – Walter, jej syn, 
przekazał tę teczkę, którą 
możemy uznać za artystycz-
ny testament Käthe Loewen-
thal, zaprzyjaźnionej rodzi-
nie artystycznej Donndorf, 
która ukrywała ją aż do 
wyzwolenia, aby przekazać 
ją następnie jedynej ocalałej 
siostrze, Susanne Ritscher.  

W latach 70. córka Susanne 
Ritscher, Ingeborg Leuchs, 

zdecydowała się przywró-
cić postać Käthe Loewenthal 
jako artystki „zagubionego 
pokolenia” do zbiorowej 
pamięci. Pierwsza wystawa 
miała miejsce w 1976 r. w ga-
lerii Narodowej w Stuttgar-
cie. Do dziś zorganizowano 
18 ekspozycji prac artystki, 
wydane zostały trzy opraco-
wania jej twórczości.  
– Starałam się udostępnić 
szerokiej publiczności dzie-
ła mojej ciotki, nie tylko po 
to, aby upamiętnić ją samą, 
ale wszystkich tych, którzy, 
nieważne z jakiego powo-
du, tak strasznie cierpieli 
w narodowosocjalistycznej 
dyktaturze – mówiła Inge-
borg Leuchs podczas otwar-
cia wystawy w Verborgenes 
Museum w Berlinie w 1993 r. 

W styczniu 2012 r. twórczość 
Käthe Loewenthal została 
zaprezentowana w Centrum 
Kultury Żydowskiej 
w Krakowie. W MDSM 
można oglądać ją do 15 
września 2012 r. 

Joanna Klęczar

wystawa Malarstwa  
käthe loewenthal w MdsM

3 sierpnia 2012 r. w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży otwarta została wystawa malarstwa 
Käthe Loewenthal. Ekspozycję zorganizowano we współpracy ze Stowarzyszeniem Lebenswerk Käthe 
Loewenthal e. V. oraz Fundacją Judaica – Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie. Przewodnikiem po 

wystawie był prof. Wolf Ritscher. 

na i chrześcijańska posta-
wa wobec bliźnich i życia. 
Ale – i to należy podkreślić 
jeszcze mocniej – Republi-
kę Federalną Niemiec spo-
tyka dziś wielki zaszczyt, 
poprzez fakt, że Pani, droga 
Pani Posmysz, która dozna-
ła tyle cierpienia od Niem-
ców i musiała znosić widok 
cierpiących współwięźniów, 
przyjmuje to odznaczenie – 
jako znak nowego początku. 
Pozwoli mi Pani, droga Pani 
Zofio, na osobistą refleksję: 
Pani głos jest delikatny, jed-
nak jasny i wyraźny. Z ciem-

ności Auschwitz składa Pani 
słowa z niekończącą się 
cierpliwością i niegasnącą 
nadzieją, słowa, które dyk-
tują Pani obrazy zachowane 
w Pani pamięci i sercu. Opi-
sując ludzi, opisuje Pani nas. 
Abyśmy wiedzieli, kim jeste-
śmy i co może się z nami stać. 
Jesteś człowiekiem! Musisz 
podejmować decyzje! Nie-
ustannie, codziennie, tu i te-
raz. To wielki dar, droga Pani 
Zofio, móc z Panią obcować.
Szczególnie serdeczne słowa 
skierował do Zofii Posmysz 
dyrektor Leszek Szuster, 

przemawiając w imieniu 
wszystkich pracowników 
MDSM, którzy od dawna 
uważają Panią Zofię za „do-
mownika”. Jak podkreślił 
dyrektor Szuster, odzna-
czenie to traktuje także jako 
wyraz uznania dla pracy ze 
Świadkami historii, prowa-
dzonej w Międzynarodo-
wym Domu Spotkań Mło-
dzieży. 
Uroczystość zakończył kon-
cert w wykonaniu wirtuoza 
akordeonu, Tomasza Drabi-
ny.  

Joanna Klęczar Fo
t. 

D
om

in
ik

 S
m

ol
ar

ek

Leszek Szuster i Zofia Posmysz

Fo
t. 

M
D

S
M

Wernisaż wystawy

Fo
t. 

M
D

S
M

Wernisaż wystawy

16151413121110987654321



Wśród najważniejszych tematów ostatnich lat, którymi 
zajmowała się MRO, była kwestia zachowania autenty-
zmu pozostałości po byłym niemieckim nazistowskim 
obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz. Dlatego 
też wiele miejsca poświęcono m.in. pracom konserwa-
torskim, a Rada w pełni poparła decyzję przewodniczą-
cego MRO prof. Władysława Bartoszewskiego i dyrek-
tora Muzeum Piotra Cywińskiego o stworzeniu Fundacji 
Auschwitz-Birkenau, której celem jest zabezpieczenie 
środków finansowych na realizację wieloletniego pro-
gramu konserwacji Miejsca Pamięci. Istotną kwestią 
były też potrzeby finansowe wszystkich muzeów mar-
tyrologicznych w Polsce.

Wiele czasu poświęcono na dyskusję dotyczącą pla-
nowanej nowej wystawy głównej w Miejscu Pamięci, 
a także działalności Międzynarodowego Centrum Edu-
kacji o Auschwitz i Holokauście i planach stworzenia 
jego siedziby w budynku tzw. Starego Teatru. Rada 
podejmowała też tematy związane m.in. z zabezpiecze-
niem terenów byłego obozu przed powodzią i innymi 
zagrożeniami oraz ochroną integralności zbiorów i ar-
chiwum Muzeum.

Międzynarodowa Rada Oświęcimska powstała w 2000 
r. Jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa 
Rady Ministrów w zakresie ochrony i zagospodarowa-
nia nie tylko terenów byłego niemieckiego nazistow-
skiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz, 
lecz także innych Pomników Zagłady leżących w po-
wojennych granicach Polski. Kadencja członków Rady, 
którymi są m.in. byli więźniowie Auschwitz, znane 
osobistości i autorytety w dziedzinie historii II wojny 
światowej, obozów koncentracyjnych i Holokaustu, 
trwa sześć lat. 

DOTycHcZaSOWa 
DZiałaLnOść MRO
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Premier Donald Tusk wręczył w Warszawie nominację członkom Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. 
Inauguracyjne posiedzenie III kadencji MRO odbyło się 10 września w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
Spotkaniu przewodniczył prof. Władysław Bartoszewski. Nowymi wiceprzewodniczącymi MRO zostali: dr 

Barbara Engelking i Avner Shalev, a sekretarzem Rady ponownie wybrany został Marek Zając.

– To wymaga niezwykłej 
determinacji, aby w dzisiej-
szych czasach, w sposób 
zaangażowany, poważny 
i odpowiedzialny, skłaniać 
ludzi we wszystkich kra-
jach świata, by pamiętali o 
tym, o czym wszyscy może 
najchętniej by zapomnieli. 
Okropności II wojny świato-
wej, a szczególnie koszmar 
obozów koncentracyjnych 
i Zagłada Żydów, to sprawy, 
które nadal nie mieszczą się 
w sercach i głowach ludzi. 
Dlatego tak ważna jest wa-
sza praca, bowiem to, że to 
się w głowach i w sercach nie 
mieści, może sprawić, że to 
ulegnie zapomnieniu – po-
wiedział premier.
– Nasz wysiłek ma sens 
wtedy, kiedy jest on częścią 
wysiłku całej ludzkości, ale 
wiemy, że nic nie zwolni pu-
blicznych władz w Polsce ze 
szczególnej determinacji, aby 
pamięć o tamtych latach była 
zawsze trwałym i wszędzie 
słyszalnym ostrzeżeniem 
przed tym, co w ludziach naj-
gorsze – podkreślił Donald 
Tusk. 

Oprócz premiera w posie-
dzeniu wzięli udział m.in. 
wiceministrowie kultury 
i dziedzictwa  narodowego 
prof. Małgorzata Omilanow-
ska i Piotr Żuchowski, a tak-

że wiceminister spraw zagra-
nicznych Jerzy Pomianowski.

Przedstawiając najważniej-
sze zadania, którymi powin-
na zająć się Rada w kadencji 
2012-2018, sekretarz MRO 
Marek Zając powiedział: 
– Nie posiadamy narzędzi 
finansowych czy administra-
cyjnych, ale rozporządzamy 
potężną bronią, czyli swoim 
autorytetem, pochodzącym 
w pierwszym rzędzie od by-
łych więźniów, ale także od 
innych jej członków. MRO 
ma przede wszystkim zaj-
mować się sytuacją na terenie 
byłego obozu Auschwitz-
-Birkenau, ale w miarę moż-
liwości troszczyć się o inne 
niemieckie obozy koncentra-
cyjne i zagłady, znajdujące 
się na terenie Polski. W tej 
kadencji będę rekomendował 
radzie, aby różnymi meto-
dami – co nie będzie proste 
– wszystkie miejsca pamięci, 
o których wspomina ustawa 
z 1999 r. o ochronie terenów 
byłych hitlerowskich obo-
zów zagłady, wróciły pod 
zarząd Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. 
W najbliższych miesiącach 
powinniśmy zastanowić się 
nad nowelizacją tej ustawy. 
Wśród innych ważnych kwe-
stii sekretarz Rady wspo-
mniał m.in. o tworzeniu no-

wych wystaw głównych na 
terenach miejsc pamięci i po-
trzebie stworzenia długofalo-
wego rządowego programu 
dotyczącego tych ekspozycji, 
a także o przebudowie sys-
temu finansowania muzeów 
martyrologicznych, który 
powinien wziąć pod uwagę 
chociażby ogromne wyzwa-
nia konserwatorskie i brak 
opłat za wstęp.

Dyrektor Państwowego Mu-
zeum Auschwitz-Birkenau, 
dr Piotr M.A. Cywiński, 
przedstawił Radzie sprawoz-
danie z działalności Miejsca 
Pamięci w minionych mie-
siącach. Mówił on m.in. o 
frekwencji, sytuacji budże-
towej Muzeum, jak również 
prowadzonych projektach 
konserwatorskich, przede 
wszystkim tych finansowa-
nych ze środków Unii Euro-
pejskiej. Wśród poruszanych 
tematów był także stan prac 
nad budową nowego Cen-
trum Obsługi Odwiedzają-
cych. 
Poruszył on również kwe-
stię wystaw narodowych na 
terenie byłego obozu Ausch-
witz I, m.in. przygotowywa-
nej właśnie przez Instytut 
Yad Vashem w Jerozolimie 
wystawy żydowskiej, która 
powinna zostać otwarta na 
początku przyszłego roku, 

a także wystawy rosyjskiej. 
–  Po impasie z 2005 r. i kry-
zysie spowodowanym od-
mową otwarcia ówczesnej 
ekspozycji w lipcu tego roku 
dobiegły końca prace nad 
nowym, w pełni uzgodnio-
nym scenariuszem. Obecnie 
trwają prace instalacyjne i w 
ciągu kilku miesięcy wysta-
wa powinna zostać otwarta 
– powiedział.

Dyrektor Cywiński wspo-
mniał także o frekwencji, któ-
ra cały czas utrzymuje się na 
bardzo wysokim poziomie. 
– W ubiegłym roku Miejsce 
Pamięci odwiedziło 1,4 mln 
odwiedzających, co było licz-
bą rekordową. W tym roku 
istnieje szansa na podobny 
wynik, bowiem milion osób 
przekroczyliśmy dokład-
nie dwa dni temu – a zatem 
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mniej więcej w tym samym 
czasie, co w roku ubiegłym. 
Na frekwencję w Muzeum 
negatywnie wpłynie niestety 
zmiana programu nauczania 
historii w polskich szkołach – 
powiedział.

Podsumowując projekty edu-
kacyjne prowadzone w Mię-
dzynarodowym Centrum 
Edukacji o Auschwitz i Ho-
lokauście, dyrektor Cywiński 
wspomniał m.in. o semina-
riach skierowanych do angiel-
skojęzycznych edukatorów, 
a także o rozwijanych stopnio-
wo kursach e-learningowych.
Podczas posiedzenia zwróco-
no także uwagę na problem 
związany z utworzeniem 
niezwykle potrzebnej nowej 
siedziby Centrum Edukacji 
w Miejscu Pamięci Ausch-
witz. – Byłoby gigantycznym 
wstydem, gdyby w rocznicę 

wyzwolenia w 2015 r. nie zo-
stała otwarta nowa siedziba 
Centrum. Byłby to także nie-
wybaczalny grzech wobec by-
łych więźniów, którzy chcie-
liby zobaczyć, że edukacja 
ma w Miejscu Pamięci swoje 
stałe i ważne miejsce. Musi-
my zmobilizować wszystkie 
nasze wysiłki, abyśmy mogli 
spotkać się w styczniu 2015 r. 
na otwarciu Centrum Eduka-
cyjnego w Oświęcimiu – po-
wiedział Marek Zając. 

Członkowie MRO wysłucha-
li także informacji o postę-
pach w działalności Funda-

cji Auschwitz-Birkenau. Jej 
zadaniem jest zebranie 120 
milionów euro na Fundusz 
Wieczysty, z którego zyski 
przeznaczone zostaną na 
konserwację reliktów byłego 
obozu. Mimo, że cała suma 
nie została jeszcze zebrana, to 
pierwsze prace finansowane 

przez Fundację rozpoczęły 
się już w czerwcu tego roku, 
kiedy rozpoczęła się realiza-
cja Globalnego Planu Kon-
serwacji. Obecnie na kontach 
Fundacji jest już ok. 27 milio-
nów euro, a 73 miliony euro 
są pieniędzmi, które wpłyną 
w najbliższych latach.

Ważnym tematem porusza-
nym podczas obrad były 
kwestie dysponowania au-
tentycznymi terenami byłego 
obozu Auschwitz II-Birke-
nau jeżeli chodzi o projekty 
muzeograficzne oraz propo-
zycje tworzenia tam różnego 

rodzaju upamiętnień. – Au-
tentyzm tego unikatowego 
miejsca jest wielką wartością 
– podkreślał dyrektor Piotr 
Cywiński. Członkowie Rady 
zgodzili się, że muzeografia 
nie jest rozwiązaniem dla 
Birkenau oraz że będzie trze-
ba rozważyć inne sposoby 
połączenia przestrzeni z gło-
sami świadków. 

Członkowie Rady rozma-
wiali także o sytuacji tere-
nów dawnego obozu zagła-
dy w Sobiborze. Relację do-
tyczącą sytuacji w Sobiborze, 
a także założenia projektu 
nowego upamiętnienia, nad 
którym pracuje międzyna-
rodowy Komitet Sterujący, 
przedstawił członkom Rady 
minister Piotr Żuchowski.

– Po raz pierwszy w gronie 
międzynarodowym rozma-
wiamy o tym, jak powinno 
wyglądać upamiętnienie 
Sobiboru. Dyskusja jest 
burzliwa i ciekawa, bowiem 
inaczej wygląda ona, kie-
dy rozmawiamy o rzeczach 
teoretycznych, a inaczej, kie-
dy mówimy o faktycznych 
wyobrażeniach tego miejsca 
w poszczególnych krajach. 
W tej chwili przygotowy-
wane są założenia konkur-
su na nowe upamiętnienie 
– powiedział. Minister mó-
wił m.in. o prowadzonych 
na tym terenie badaniach 
archeologicznych. – Wyko-
paliska pokazują nie tylko 
geografię obozu, ale także 
są potrzebne po to, aby przy 
okazji tworzenia nowego 
upamiętnienia nie naruszyć 
w jakikolwiek sposób miejsc, 
w których znajdują się ludz-
kie prochy – dodał. . 

Paweł Sawicki

Zwracam się ze szczególną, serdeczną wdzięcznością, 
wobec tych z Państwa, którzy od lat pomagacie tej wielkiej 
i ważnej sprawie, będąc członkami Międzynarodowej 
Rady Oświęcimskiej, a także do tych, którzy zdecydowali 
się na zaangażowanie w prace tej rady. To wymaga 
niezwykłej determinacji, aby w dzisiejszych czasach, 
w sposób zaangażowany, poważny i odpowiedzialny, 
skłaniać ludzi we wszystkich krajach świata, aby 
pamiętali o tym, o czym być może najchętniej wszyscy 
by zapomnieli. 
Potworności II wojny światowej, a szczególnie koszmar 
obozów koncentracyjnych i Zagłada Żydów, to są 
sprawy, które nadal nie mieszczą się w głowach i sercach 
ludzi i dlatego tak ważna jest wasza praca, bo to, że 
to się ludziom w głowach i sercach nie mieści, może 
spowodować, że ulegnie to zapomnieniu.
Mamy poczucie wielorakiej odpowiedzialności 
i wielorakich zobowiązań wobec tej sprawy – my, 
którzy dźwigamy na sobie odpowiedzialność za sprawy 
publiczne w Polsce. Ta wielorakość wynika z naszego 
przekonania, że nasz wysiłek ma sens wtedy, kiedy jest 
częścią wysiłku całej ludzkości. Natomiast wiemy też, że 
nic nie zwolni publicznych władz w Polsce ze szczególnej 
determinacji, aby pamięć o tamtych latach była zawsze 
trwałym i wszędzie słyszalnym ostrzeżeniem przed tym, 
co w ludziach najgorsze i co objawiło się z taką ponurą 
mocą wówczas, w czasie II wojny światowej.
Chcę podziękować wszystkim – i na pewno nie zdziwicie 
się Państwo, że szczególnie serdecznie dziękuję, 
nie pierwszy raz, panu Profesorowi Władysławowi 
Bartoszewskiemu. Przy tak wielu formach jego pracy, 
jego serdecznego wysiłku, był on także pomysłodawcą 
i inicjatorem akcji, której efektem ma być trwałe 
zabezpieczenie finansowe dla starań MRO, polskich 
władz, samorządu, który także czuje się odpowiedzialny 
za tę przestrzeń pamięci. Ta inicjatywa, którą wsparłem 
wszystkimi swoimi siłami, jak potrafiłem najlepiej, jak 
państwo wiecie, przyniosła już efekty. One powinny 
spowodować, że wasze zaangażowanie, wasza praca 
i wasze skupienie powinno zostać zmultiplikowane, 
powinno być skuteczniejsze niż do tej pory, chociaż 
nigdy nie brakowało wam ani energii, ani przekonania, 
że warto kawałek swojego życia poświęcić dla tej 
sprawy.
Jestem przekonany, że to połączenie pamięci, dobrej 
woli, szlachetności, bezinteresowności, a także zwykłych 
ludzkich starań was, urzędników, którzy są za to 
odpowiedzialni, zwykłych ludzi, którzy chcą pamiętać 
i chcą, aby inni pamiętali, że to wszystko da efekty, 
o jakie nam chodzi. Dziękuję za tę pracę w przyszłości, 
w takiej budującej zgodzie, bo przecież niełatwo 
wokół tych spraw budować zgodę i taką pozytywną 
– jeśli to słowo jest w ogóle tutaj adekwatne – ale taką 
pozytywną energię na rzecz przyszłych pokoleń. Jestem 
absolutnie przekonany, że przy naszej skromnej pomocy 
będziecie Państwo mogli zrobić jeszcze więcej. Jeszcze 
raz bardzo dziękuję za ten czas, jaki chcecie tej sprawie 
poświęcić i za nadzwyczajną i rzadką w dzisiejszych 
czasach roztropną życzliwość, która pozwala wam na 
bezinteresowne działanie. Życzę odwagi, determinacji 
i przyjaciół w waszej ciężkiej pracy. Na pewno tych 
przyjaciół, tu w Polsce, nie zabraknie.  

SłOWa PReMieRa RP  
DOnaLDa TuSKa, SKieROWane 

DO cZłOnKóW MRO
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historia oświęciMia inaczej

– Mało kto w Polsce, a tym 
bardziej na świecie, kojarzy 
Oświęcim z historią życia 
społeczności żydowskiej – 
mówi Maciek Zabierowski, 
kierujący projektem „Oszpi-
cin”. – Pamięć o tragedii 
Auschwitz często przesła-
nia 500 lat obecności Żydów 
w mieście. Nasz mobilny 
przewodnik pozwala tury-
stom nowocześnie, wygod-
nie i we własnym tempie 
poznać tę część dziedzictwa 
Oświęcimia. Również po to, 
by uświadomić sobie skalę 
spustoszenia, jakim był Ho-
lokaust – dodał Zabierow-
ski.

Aplikacja „Oszpicin” to 
audio-przewodnik oparty 
na przedwojennej mapie 
żydowskiego Oświęcimia. 
Spacerując ulicami nieist-
niejącego dziś świata, mo-
żemy zobaczyć na ekranie 
telefonu lub tabletu mode-
le 3D Wielkiej Synagogi, 
zniszczonej przez Niem-
ców w 1939 r., oraz Fabryki 

Wódek i Likierów Jakuba 
Haberfelda w ich oryginal-
nych lokalizacjach. 

Zastosowana technologia 
rozszerzonej rzeczywisto-
ści pozwala nałożyć histo-
ryczne zdjęcia na współ-
czesny obraz z kamery tele-
fonu. Dzięki temu stojąc na 
Rynku Głównym, widzimy 
na ekranie przedwojenny 
hotel Herz, gdzie nocował 
marszałek Józef Piłsudski, 
dom ostatniego naczelne-
go rabina Oświęcimia oraz 
dawny oświęcimski ratusz, 
gdzie zasiadali także ży-
dowscy radni wraz z wi-
ceburmistrzem dr. Emilem 
Reichem.

„Oszpicin – przewodnik 
po żydowskiej historii 
miasta Oświęcimia” po-
wstał w Centrum Żydow-
skim w Oświęcimiu. Pro-
jekt zrealizowano dzięki 
wsparciu holenderskiej 
fundacji Dutch Jewish Hu-
manitarian Fund oraz Wo-

jewództwa Małopolskiego. 
Aplikacja jest bezpłatnie 
dostępna w AppStore. Raz 
ściągnięta, nie wymaga do-
stępu do Internetu podczas 
zwiedzania. Jesienią tego 
roku aplikacja będzie do-
stępna także dla systemu 
Android.

Przedpremierowa prezen-
tacja aplikacji miała miejsce 
w lipcu, w siedzibie Cen-
trum Społeczności Żydow-
skiej w Krakowie (JCC), 
podczas tegorocznego Fe-
stiwalu Kultury Żydow-
skiej. Oficjalna prezentacja 
w Oświęcimiu odbędzie się 
jesienią br. w Centrum Ży-
dowskim w Oświęcimiu. 

Aplikacja doczekała się tak-
że szeregu pozytywnych 
recenzji w tym m.in. w po-
czytnym izraelskim dzien-
niku „Haaretz”, a informa-
cje na jej temat pojawiły się 
także w Jewish Telegraphic 
Agency. 

Artur Szyndler 

Dzięki rzeczywistości rozszerzonej turyści lepiej poznają Oświęcim i jego historię. Spacer śladami nie-
istniejących już dziś synagog, fabryk i miejsc wspólnego dziedzictwa polsko-żydowskiego umożliwia 
„Oszpicin” – bezpłatny przewodnik mobilny na iPhone’a i iPad’a, wydany przez Centrum Żydowskie 

w Oświęcimiu.

Więcej na TeMaT aPLiKacji: 
WWW.aPP.OSZPicin.PL

WWW.FaceBOOK.cOM/OSHPiTZin
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Centrum Dialogu i Modlitwy

9 sierpnia 2012 r. miały 
miejsce główne obchody 
70. rocznicy śmierci Edyty 
Stein w Auschwitz, siostry 
Benedykty od Krzyża, pa-
tronki Europy. Z tej okazji 
Centrum Dialogu i Modli-
twy oraz Krakowska Pro-
wincja Karmelitów Bosych 
zorganizowały następujące 
upamiętnienia w Oświę-
cimiu: 8-20 czerwca 2012 
r. odbyło się Międzynaro-
dowe Seminarium nauko-
we (we współpracy z Pa-
pieskim Uniwersytetem 
Jana Pawła II), 7-9 sierpnia 
2012 r. miały miejsce Mię-
dzynarodowe Rekolekcje 
(we współpracy z Towa-
rzystwem Edyty Stein 
w Niemczech), a 9 sierpnia 
2012 r. odbyły się główne 
uroczystości religijne (we 
współpracy z Polską Radą 
Chrześcijan i Żydów). Wy-
darzenia odbywały się pod 
hasłem „Edyta Stein łączy“, 
w myśl dwóch tematów 
przewodnich „Patronka 
Europy” i „Ofiara Shoah”.

Patronka europy

Jan Paweł II ogłosił Edytę 
Stein współpatronką Euro-
py w 1999 r. Poprzez swo-
ją biografię wielorakiego 
poszukiwania, swoją silną 
tożsamość, przy jednocze-
śnie dużym szacunku dla 
innych, oraz swój udział 
w tragicznych dziejach 

Europy zeszłego stulecia, 
Edyta Stein przemawia 
do wielu osób. Chcieliśmy 
pokazać jej znaczenie dla 
Europy, dlatego same uro-
czystości miały charakter 
spotkania ponad granica-
mi. Biorąc pod uwagę ca-
łokształt obchodów, kul-

minacyjnym momentem 
była Eucharystia na tere-
nie byłego obozu zagłady 
Auschwitz-Birkenau, któ-
ra zgromadziła pielgrzy-
mów z Polski, Niemiec, 
Austrii i Ukrainy. Liturgii 
przewodniczył kard. Pe-
ter Edrö, prymas Węgier 

i przewodniczący Konfe-
rencji Episkopatów Euro-
py. Obecni byli biskupi 
wielu miejscowości zwią-
zanych z biografią Edyty 
Stein (w Polsce: Wrocław, 
Lubliniec, Oświęcim; 
w Niemczech: Kolonia, 
Moguncja, Getynga, Spiry; 
Echt w Holandii), księża 
i zakonnice. 
W wygłoszonej podczas 
mszy świętej homilii kard. 
Joachim Meisner, arcybi-
skup Kolonii, powiedział: 
„Przyjrzyjmy się życiu, 
które w swoich poszukiwa-
niach prawdy wyznaczyło 
kierunek nam wszystkim”. 
Po czym przytoczył jej 
wielkie słowa: „Kto szuka 
prawdy, szuka Boga, choć-
by o tym nie wiedział”. Jako 
świadek prawdy Edyta 
Stein jest dziś nieodzowną 
patronką Europy. W dal-
szej części mówił o niej: 
„ukazuje nam drogę, która 
wyprowadza z dyktatury 
relatywizmu do prawdzi-
wej godności ludzkiej. Po-
kazuje tę drogę, zmuszając 
człowieka, by nie wyklu-
czał pytania o prawdę ze 
swojego życia. (…) Edyta 
Stein nie przechodzi z ży-
wego judaizmu do żywego 
chrześcijaństwa, lecz wstę-
puje z poziomu akademic-

kiej obojętności do domu 
wiary. Ta rzeczywistość 
wiary stanie się prawdą jej 
życia. Ona spotyka Jezu-
sa Chrystusa, który mówi 
o sobie: «Ja jestem Prawdą» 
(J 14,6). I bardzo szybko 
rozpoznaje, że prawda ma 
twarz, którą jest miłość. 
W ten sposób odnalazła 
cel swojego życia: «miłość 
Boga, która jest całkowicie 
skoncentrowana w krzyżu 
Chrystusa». (…) Stanęła 
po stronie Ukrzyżowane-
go. Już w momencie wstą-
pienia do Karmelu w Ko-
lonii rozumiała, co grozi 
Żydom w nazistowskich 
Niemczech i zajętej przez 
nich Europie. (…) Na tym 
miejscu chciałbym wskazać 
także na moje życie: uro-
dziłem się – tak jak Edyta 
Stein – we Wrocławiu, na-
wet jeśli było to wiele lat 
później niż ona. Od ponad 
20 lat mieszkam w Kolo-
nii jak Edyta Stein, nawet 
jeśli jest to także wiele lat 
później niż ona. Ale jest 
coś, co sprawia, że jeszcze 
dziś moją twarz pokrywa 
rumieniec. Mianowicie 
fakt, że wówczas nikt z nas 
chrześcijan w Niemczech 
nie stanął z Edytą Stein 
i jej narodem pod krzy-
żem. Zostawiliśmy ich pod 
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Do Birkenau pielgrzymowali duchowni i świeccy z różnych zakątków Europy, aby modlić się o pokój i uczcić 
ofiary w miejscu, gdzie została zamordowana. Zgromadziła ich pamięć s. Teresy Benedykty od Krzyża, 
Edyty Stein, filozofa, pedagoga, siostry karmelu, córki narodu żydowskiego i córki Kościoła.
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Centrum Dialogu i Modlitwy

krzyżem samych. A to nie 
może się już nigdy, nigdy 
więcej powtórzyć! (…) 
Nie ma w Kościele takie-
go powołania, by być ob-
serwatorem Chrystusowej 
męki. Jest za to powołanie 
do współuczestniczenia 
w Jego męce (…) Jeśli nam 
samym miałoby być prze-
znaczone takie powołanie 
– bycie współuczestnikami 
Chrystusowej męki, jak św. 
Teresa Benedykta od Krzy-
ża, lub jak ci, którzy ratując 
prześladowanych, zostali 
zaliczeni w poczet «Spra-
wiedliwych pośród Naro-
dów», to nie powinniśmy 
się przed tym bronić czy 
odmawiać, lecz odważnie 
stanąć obok ukrzyżowane-
go Chrystusa”.
Po południu na dużej sce-
nie, w ogrodzie Centrum 
Dialogu i Modlitwy, odbył 
się musical „Śladami Edyty 
Stein” – owoc dwuletniej 
współpracy dwóch szkół 
imieniem Edyty Stein – z 
Paderborn w Niemczech 
i z Lublińca w Polsce. To 
tutaj po raz pierwszy trzy 
lata temu w dorocznej uro-
czystości uczniowie z Lu-
blińca przedstawili kantatę 
o Edycie Stein. Szkoła z Pa-
derborn dowiedziała się 
o tym pomyśle i powstała 
idea stworzenia wspólnego 
dzieła. Po raz kolejny Edyta 
połączyła. Wynikiem była 
atrakcyjna i ujmująca sztu-
ka przedstawiająca etapy 
niezwykłego życia świętej. 
Nauczyciele i opiekunowie 
nie kryli łez wzruszenia 
i radości. Byli szczęśliwi, 
że mogli tutaj przyjechać 
z młodzieżą i przyczynić 
się do uświetnienia tak wy-
jątkowej uroczystości. 
Bezpośrednio przed ob-
chodami odbyły się re-
kolekcje z pielgrzymami 
Towarzystw Edyty Stein 
z Niemiec, Austrii, Ho-
landii oraz uczestnikami 

z Ukrainy i Polski. Bogaty 
program wykładów, spo-
tkanie z byłym więźniem 
Auschwitz prof. Wacławem 
Długoborskim, marsz pa-
mięci do „Rampy Żydow-
skiej” – miejsca, w którym 
70 lat temu zatrzymał się 
pociąg z transportem 780 
więźniów z obozu Wester-
bork, wśród których była 
Edyta Stein, droga Krzy-
żowa w Birkenau, wspól-
ne refleksje i Eucharystia 
były przygotowaniem do 
przeżycia tej wyjątkowej 
rocznicy. Na konferencję 
naukową 8-10 czerwca 2012 
r. zaproszeni zostali specja-
liści badający życie i dzieła 
Edyty Stein z całej Europy. 

„Ofiara Szoah”

Pamięć o śmierci Edyty 

Stein w Oświęcimiu ma 
dla nas szczególne znacze-
nie. Została zamordowana 
w Auschwitz z powodu 
jej żydowskiego pocho-
dzenia. Zginęła jako ofia-
ra Szoah, ale także jako 
katolicka zakonnica. Nie 
może ona reprezentować 
dla chrześcijan wszystkich 
żydowskich ofiar, ale przy-
pomina nam o nich. Wyra-
żając naszą chrześcijańską 
wiarę u progu Auschwitz, 
z szacunkiem odnosimy się 
do tożsamości innych. 
Dlatego na seminarium na-
ukowe zaprosiliśmy rabina 
Jamesa Baadena z Oxfor-
du, który napisał doktorat 
o żydowskich reakcjach na 
fenomen Edyty Stein. Pod-
czas uroczystości 9 sierp-
nia przed mszą świętą 
w Birkenau odbyła się 

Droga Modlitewna wzdłuż 
rampy w Birkenau, któ-

ra stanowiła symboliczny 
udział w ostatniej drodze 
Edyty Stein w transporcie 
Żydów do komór gazo-
wych. Grupę modlących 
się duchownych i świec-
kich poprowadził po tere-
nie obozu kard. Stanisław 
Dziwisz. Czytano list Edy-
ty Stein do Papieża Piusa 
XI z 1933 r., modlono się 
słowami starotestamento-
wego Psalmu 22, a obok 
ruin krematorium Stani-
sław Krajewski, współ-
przewodniczący Polskiej 
Rady Chrześcijan i Żydów, 
odmówił żydowską modli-
twę za zamordowanych El 
Male Rachamim. 
W tym dniu, obfitującym 
w wydarzenia, miał miej-
sce również wernisaż prac 
Miry Żelechower-Alek-
siun „Kalendarz Pamię-
ci wg Brunona Schulza”. 

Ekspozycja obejmująca 13 
dużych płócien – na każdy 

miesiąc w żydowskim ka-
lendarzu – jest hołdem dla 
artysty i całego pokolenia 
Żydów zamordowanego 
w Holokauście, w tym dla 
ojca malarki, Szlomo Jan-
klewicza. 
Kiedy umilkła muzyka 
i rozmowy o wydarzeniach 
mijającego dnia, wierni 
udali się na mszę świętą do 
sąsiadującego z Centrum 
Dialogu klasztoru karmeli-
tańskiego. Eucharystia pod 
przewodnictwem prowin-
cjała Karmelitów Bosych 
Prowincji Krakowskiej o. 
dr. Andrzeja Ruszały OCD 
zakończyła w Oświęci-
miu obchody 70. rocznicy 
śmierci Edyty Stein, Św. 
Teresy Benedykty od Krzy-
ża, współpatronki Europy.  

Beata Sereś
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Musical „Śladami Edyty Stein”– zespół z Paderborn

Musical „Śladami Edyty Stein”– zespół z Paderborn
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• 21 września
casting do musicalu z prze-
bojami zespołu aBBa   

Dom Kultury w Kętach za-
prasza na casting do musi-
calu opartego na przebojach 
zespołu ABBA. 
Godz. 17.00.
Dom Kultury w Kętach

• 21 września
Otwarcie wystawy iV 
Biennale Plakatu Społecz-
no-Politycznego w MDSM

Serdecznie zapraszamy na 
otwarcie wystawy IV Mię-
dzynarodowego Biennale 
Plakatu Społeczno-Politycz-
nego pod hasłem „Twórczo 
dla praw człowieka”, które 
odbędzie się w Międzyna-
rodowym Domu Spotkań 

Młodzieży w Oświęcimiu 
w dniu 21 września (pią-
tek) o godz. 18.30. Podczas 
ceremonii rozdane zostaną 
nagrody oraz wyróżnienia. 

Wstęp pt. „Plakat – wol-
ność w służbie publicznej” 
wygłosi dyrektor Muzeum 
Sztuki Współczesnej MO-
CAK w Krakowie – Maria 
Anna Potocka.

17 czerwca 2012 r. w MDSM 
obradowało Jury IV Mię-
dzynarodowego Biennale 
Plakatu Społeczno-Politycz-
nego pod przewodnictwem 
prof. Klausa Staecka – świa-
towej sławy niemieckiego 
artysty grafika, który od 
2009 r. jest prezydentem 
Akademii Sztuki w Ber-
linie. W konkursie udział 

wzięło 129 autorów z 17 
krajów (Polska, Rumunia, 
Ukraina, Chiny, Iran, USA, 
Belgia, Japonia, Tajwan, 
Izrael, Czechy, Słowacja, 
Grecja, Niemcy, Turcja, 
Rosja, Białoruś). Spośród 
nadesłanych 274 plakatów, 
do wystawy zakwalifiko-
wano 75. Jurorzy podkre-
ślali, że poziom nadesła-
nych prac był wyjątkowo 
wysoki, a większość plaka-
tów, które ze względu na 
ograniczenia przestrzenne 
nie zostały zakwalifikowa-
ne do wystawy, zasługuje 
na ekspozycję. 

W miesiącach wakacyj-
nych przygotowany zo-
stanie trójjęzyczny katalog 
tegorocznej edycji bien-
nale, a otwarcie pokon-
kursowej wystawy pla-
nowane jest na przełom 
września i października br. 
 
IV Międzynarodowego 
Biennale Plakatu Społecz-
no-Politycznego pod ha-
słem „Twórczo dla praw 
człowieka” – wyniki kon-
kursu:

Jury przyznało następujące 
nagrody: 

I nagrodę otrzymał LEX 
DREWINSKI (Niemcy) za 
plakat „China”.

II nagrodę otrzymało FAL-
LINDESIGN STUDIO (Ro-
sja) za plakat „Social Inequ-
ality”.

III nagrodę otrzymała 
AGNIESZKA POPEK-BA-
NACH (Polska) za plakat 
„Sex tourism”.

Ponadto przyznana została 
nagroda Fundacji AnStifter:

SEBASTIAN KUBICA (Pol-
ska) za plakat „Imigracja”.

Wyróżnienia otrzymali: 

1. JOURI TOREEV 
(Białoruś) za plakat  
„Fear is the Best Censor”

2. MARTA CZUBAN 
(Polska) za plakat  
„Bez tytułu”

3. PAULINA KOSMA 
(Polska) za plakat 
„Despotyzm”

4. ROSŁAW SZAYBO 
(Polska) za plakat  
„Cuba Libre”

5. FALLINDESIGN 
STUDIO (Rosja) za plakat 
„Racism”

6. MEHDI SAEEDI (Iran) 
za plakat „Child Labour”

Otwarcie wystawy: godz. 
18.30. 

Międzynarodowy Dom Spo-
tkań Młodzieży

• 7 października
Koncert zespołu Muchy 
w Oświęcimiu

W ramach trasy promu-
jącej najnowszą, trzecią 
w dorobku grupy płytę, 
w Oświęcimskim Centrum 
Kultury zagrają Muchy - 
jedna z najważniejszych 
młodych grup polskiej al-
ternatywy. Muchy to ze-
spół założony w Poznaniu 
w 2004 r. przez Michała 
Wiraszko, Piotra Macie-
jewskiego i Szymona Wa-
liszewskiego. W styczniu 
2008 r. do zespołu dołą-
czył Tomasz Skórka, który 
wystąpił po raz pierwszy 
podczas transmitowane-
go na antenie Programu 3 
Polskiego Radia koncertu 
w studiu im. Agnieszki 
Osieckiej.

Zespół został obwołany od-
kryciem roku 2006 przez 
miesięcznik „Machina” 
i Program 3 Polskiego Radia. 
Pierwszy singel zespołu pt. 
„Miasto doznań” osiągnął 
w maju 2007 r. 7. miejsce na 
Liście Przebojów Polskiego 
Radia 3. Wielokrotnie nazy-
wany „najlepszym polskim 
zespołem bez wydanej pły-
ty”.

Obecnie zespół występuje 
w składzie: Michał Wirasz-
ko (wokal, gitara), Tomasz 
Skórka (bas), Damian Pielka 
(gitara), Szymon Waliszew-
ski (perkusja) i Krzysztof 
Zalewski-Brejdygant (gitara, 
klawisze, śpiew)

Godz. 19.00.
Bilety: 14/19 zł.
Oświęcimskie Centrum 
Kultury

• 11 października
na scenie MOKSiR 
w chełmku wystąpi z ze-
społem legendarny artysta 
z nowej Zelandii – noel 
coutts. 

Coutts to muzyk, poeta, ak-
tor i gawędziarz. Swój czas 
i aktywność artystyczną 
dzieli między Nową Zelan-
dię, gdzie mieszka, i Euro-
pę. Urodził się na Wyspach 
Szetlandzkich, ma żonę Eu-
ropejkę – Polkę i w ogóle 
jest obieżyświatem – miło-
śnikiem żeglarstwa. Uzna-
ny w Nowej Zelandii za 
legendę bluesa wydał pod 
swoim imieniem osiem al-
bumów. W Queenstone 

przez ponad 10 lat (do 2007 
r.) regularnie koncertował 
z innymi muzykami, jako 
Custer’s Last Band.

Coutts to artysta uniwer-
salny. Z równym powodze-
niem występował, reali-
zując się także, jako aktor, 
w wystawianej przez Li-
ving Arts New York Ope-
ra Company „Porgy and 
Bess”. W 2008 r. w czasie 
europejskiego tournée tego 
przedstawienia, kiedy to 
instrumentalnego wspar-
cia zamorskim artystom 
udzielały miejscowe orkie-
stry filharmoniczne, poznał 
polską flecistkę, Elżbietę 
Tabernacką. W 2009 r. zo-
stali małżeństwem i teraz 
pół życia spędzają w No-
wej Zelandii, a pół w Euro-
pie: Warszawie i Londynie, 
odwiedzając wnuki i wy-
stępując czy to w duecie, 
czy z zespołem. 

Na koncertach w Polsce ze-
spół uzupełniają:
Jacek Prokopowicz – instr. 
klawiszowe, organy ham-
monda
Łukasz Gorczyca – bass
Leszek Jakubczak – gitara
Jarosław Gaś – perkusja

Godz. 19.00. 
Bilety: 20 zł (do końca wrze-
śnia), następnie 30 zł.
MOKSiR w Chełmku

• 14 października
Koncert Orkiestry aka-
demii Beethovenowskiej 
z cyklu „jeszcze Polska 
Muzyka...”

„Jeszcze Polska Muzyka...” 
to doskonale dobrany re-
pertuar promujący zapo-
mnianą muzykę polską 
w kontekście najwybitniej-
szych dzieł światowych. 
To również promocja ma-
łopolskich artystów oraz 
solistów, a także koncertu-
jącej w największych salach 
Europy Orkiestry Akademii 
Beethovenowskiej.

Wykonawcy:
Sebastian Perłowski – dyry-
gent
Łukasz Długosz – flet
prof. Macieja Negreya – sło-
wo
Orkiestra Akademii Beetho-
venowskiej

Program:
Franciszek Pietrowski – 
symfonia D Dur
Servio Mercadante – kon-
cert fletowy
Joseph Haydn - symfonia nr 
70 D Dur
Franciszek Lessel, Allegro 
Molto Presto

Godz. 19.00.
Cena biletów: 30 zł (parter), 
25 zł (balkon).
Oświęcimskie Centrum 
Kultury. 

wrzesieŃ / paŹdziernik 2012

kUltUralny 
rozkład jazdy

Projekt „Berlin – Yogyakarta” realizowany jest przez 
Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii 
przy finansowym wsparciu Fundacji 
„Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” (EVZ)

Więcej informacji: 

O projekcie Berlin-Yogyakarta:
Katarzyna Remin
koordynatorka projektu
kremin@kph.org.pl
tel.+48 22 423 64 38

Partner:

na otwarcie wystawy 

„Berlin–Yogyakarta”

w czwartek 20 września 2012 o godz. 17.00

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu
ul. Legionów 11 

Na tytuł wystawy składają się nazwy dwóch miast 
z różnych kręgów kulturowych, co podkreśla globalną skalę 
zarówno zjawiska wykluczania, jak i obowiązywania praw 
człowieka. Z nazwą Yogyakarty łączy się aktualny aspekt 
wystawy, Berlinowi przypisana jest jej część historyczna, 
w której nakreśliliśmy początki i osiągnięcia ruchu 
na rzecz emancypacji osób nieheteroseksualnych oraz 
przedstawiliśmy historię ich prześladowań przez nazistów.

Towarzysząca wystawie darmowa broszura stanowi 
dla nauczycieli doskonały materiał wyjściowy 
do stworzenia scenariusza zajęć szkolnych. 

Międzynarodowy 
Dom Spotkań Młodzieży 
w Oświęcimiu 
i Kampania Przeciw Homofobii
zapraszają

WSTĘP WOLNY.
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Pasek, wykonany z jasnobrązo-
wej skóry, zakończony klamrą 
zdobioną motywami góralskimi, 
trafił do zbiorów Muzeum w 1968 
r. Został wykonany przez jednego 
z więźniów pracujących w warsz-
tatach obozowych. Wincenty 
Gawron miał go na sobie podczas 
swojej ucieczki z podobozu Har-
męże, przygotowanej z pomo-
cą obozowego ruchu oporu. Nie 
wiadomo dokładnie, czy został 
on wykonany z myślą o ucieczce, 
czy też wcześniej i być może słu-
żył Gawronowi jeszcze w obozie. 
W swoich wspomnieniach były 
więzień pisze:
„Stojąc na apelu, wygląda-
łem nieco odmiennie niż reszta 
häftlingów. Miałem pod jaką aż 
cztery warstwy odzienia. Sweter 
z owczej wełny, rosyjską komi-
sarkę i dwie koszule – francuską 
popelinową i zwykłą lagrową. 
Zamiast pasiastych spodni mia-
łem sowieckie bryczesy wpusz-
czone w juchtowe, czeskie, kawa-
leryjskie buty. Sowiecką bluzę, 
spodnie i buty zorganizował mi 
zacny Ślązak, schreiber Józek Bę-
dziecha, jako że miałem przydział 
do Aussenkomando, gdzie przy 
pracy brodzono w błocie i wo-
dzie, co wymagało właśnie takie-
go obuwia”. 
Wincenty Gawron zbiegł wraz ze 
Stefanem Bieleckim z podobozu 

Harmęże 16 maja 1942 r., zabiera-
jąc ze sobą pamiętnik oraz portre-
ty i karykatury esesmanów swo-
jego autorstwa, a także portrety 
więźniów, rysowane przez jego 
obozowego kolegę, Leona Tural-
skiego. Wszystkie dokumenty 
ukrył w specjalnie przygotowa-
nym pojemniku – w desce z wy-
rzeźbioną na wierzchu głową gó-
rala. Ucieczka się udała, a rysun-
ki, które Wincenty Gawron zabrał 
ze sobą z obozu, znajdują się dziś 
w zbiorach Muzeum.  

Agnieszka Sieradzka
Dział Zbiorów PMA-B

ślady historii
ze zbiorów 

MUzeUM aUschwitz

Niewiele jest w zbiorach Muzeum przedmiotów, 
które wiążą się z ucieczkami więźniów. Jednym 
z nielicznych tego typu przedmiotów jest męski 

skórzany pasek, który należał do byłego więźnia, ucie-
kiniera z Auschwitz, Wincentego Gawrona.

W roku 2012 obchodzimy 65. rocznicę utworzenia 
Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. 
Z tej okazji w tym roku w „Osi” pokazujemy 

archiwalne zdjęcia ukazujące różne, bardziej i mniej 
znane, wydarzenia z historii Miejsca Pamięci.
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Płyta gramofonowa

Pasek
Posiedzenie Międzynarodowej Rady Państwowego Muzeum 

Auschwitz-Birkenau w 1990 r.

2 lipca 1947 r. polski Sejm przyjął 
ustawę powołującą do istnienia 
Muzeum na terenie byłego obozu 
Auschwitz. Stanowiła ona, że „Te-
reny byłego hitlerowskiego obozu 
koncentracyjnego w Oświęcimiu, 
wraz z wszelkimi znajdującymi się 
tam zabudowaniami i urządzenia-
mi zachowuje się po wsze czasy 
jako Pomnik Męczeństwa Narodu 
Polskiego i innych Narodów. […] 
Państwowe Muzeum Oświęcim-
-Brzezinka ma za zadanie zbie-
ranie i gromadzenie dowodów 
i materiałów, dotyczących zbrodni 
hitlerowskich, udostępnienie ich 
społeczeństwu oraz naukowe ich 
opracowanie”. 

We wrześniu 2012 w Warszawie 
odbyły się pierwsze obrady III ka-
dencji Międzynarodowej Rady 
Oświęcimskiej. Jej poprzedniczką 
była powołana w 1990 r. Między-
narodowa Rada Państwowego Mu-
zeum Auschwitz-Birkenau, której 
pierwsze posiedzenie, uwiecznione 
na archiwalnej fotografii,  odbyło 
się w Oświęcimiu 25 i 26 czerw-
ca 1990 r. Jej członkami byli: prof. 
Władysław Bartoszewski, Michael 
Berenbaum, prof. Józef Buszko, ks. 
prof. Waldemar Chrostowski, prof. 
Wacław Długoborski, Edward 
Dziadosz, prof. Maurice Goldste-
in, prof. Israel Gutman, Stanisław 
Kania, Maitre Theo Klein, dr Stani-

sław Kłodziński, dr 
Stanisław Krajew-
ski, Herman Lang-
bein, prof. Antony 
Polonsky, dr Boh-
dan Rymaszewski, 
dr Stefan Schreiner, 
Kazimierz Smoleń, 
prof. Zofia Sokole-
wicz, rabin Norman 
Solomon, Stanisław 
Stankiewicz, Kal-
man Sultanik, prof. 
Jonathan Webber, 
Jeszajahu Wein-
berg, Stanisław Wil-
kanowicz oraz prof. 
James Young. 

Paweł Sawicki

Dla mnie jest to jednak miasto Oświę-
cim i nie jest istotne, jak się nazywało 
podczas II wojny (Auschwitz). Ale 
dla większości ludzi z zagranicy 
będzie to zawsze Auschwitz. Więk-
szość turystów przyjeżdża zobaczyć 
tereny obozu zagłady nie do Oświę-
cimia, tylko do Auschwitz.
Oczy wszystkich skupiają się przede 
wszystkim na terenach poobozo-
wych, ale w naszym mieście są też 
inne miejsca związane ściśle z nie-
miecką okupacją. W samym środku 
miasta znajduje się osiedle miesz-
kaniowe, gdzie ponad 60 lat temu 
mieszkały niemieckie rodziny. Budo-
wano je z wielkim rozmachem. Miały 
tu powstać szkoły, boiska i cała infra-
struktura. Powstało tylko kilka bu-

dynków, jednak do dziś przetrwały 
plany, dzięki którym zobaczyć moż-
na, jak miało wyglądać życie Niem-
ców, którzy mieli się tutaj osiedlić. 
Na osiedle oddalone kilka kilome-
trów od byłego obozu nie docierają 
wycieczki. Nieopodal tego osiedla 
znajdowała się fabryka IG Farben, 
w której pracowali więźniowie 
Auschwitz. Z informacji, które po-
siadam, w tych mieszkaniach ucie-
kający Niemcy pozostawili po sobie 
sporo swojego mienia. Jeszcze do 
niedawna obecni mieszkańcy wy-
rzucali wanny, okna, drzwi i meble, 
które tam pozostały. 
Kilka lat temu kolega opowiedział 
mi, że podczas prac ziemnych zwią-
zanych z układaniem rur centralne-

go ogrzewania, odnajdowano sporo 
różnego rodzaju rzeczy, takie jak: 
maski gazowe z napisami niemiec-
kimi, pochłaniacze do masek, frag-
menty umundurowania, pieniądze 
(marki niemieckie) czy puszki po 
jedzeniu. Podczas prowadzonych 
ostatnio prac remontowych na tym 
osiedlu kolega ten odnalazł kilka 
ciekawych przedmiotów, m.in. kilka 
butelek z napisami niemieckimi. Ja 
jednak dziś chciałbym pokazać inne 
pozostałości – nie te znalezione pod 
ziemią, ale te, które pozostały w po-
niemieckich mieszkaniach. To ory-
ginalne płyty do gramofonu, które 
ów kolega podarował mi do moich 
zbiorów.  

Mirosław Ganobis
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Dla jednych to miasto. Dla innych to największy cmentarz świata. Często zastanawiam się, do jakich katego-
rii zaliczyć mogę przedmioty z mojej kolekcji, które dotyczą czasów niemieckiej okupacji, ale nie pochodzą 
z obozu Auschwitz-Birkenau... 



fotoreportaż

W sierpniu 2012 roku miała miejsce 70. rocznica śmierci Edyty Stein w Auschwitz, Siostry Teresy Benedykty od Krzyża, patronki Europy. 
Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz Krakowska Prowincja Karmelitów 
Bosych zorganizowali z tej okazji całą serię wydarzeń. Były to m.in. międzynarodowe seminarium naukowe, rekolekcje, prezentację spek-

taklu „Śladami Edyty Stein” przygotowanego przez niemiecką i polską młodzież, a także uroczystości religijne: droga modlitewna i msza święta na 
terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau. 
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