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Na okładce lipcowego numeru miesięcznika „Oś” 
umieściliśmy niezwykłą pamiątkę: filcowe serce wy-
konane w obozie Auschwitz II-Birkenau, symbol przy-
jaźni dwóch więźniarek: Kazimiery Gruszczyńskiej  
oraz Zenobii Piorunek. To jeden z przedmiotów poda-
rowanych Muzeum przez córkę pani Kazimiery. O nie-
zwykłych darach przeczytają Państwo na następnych 
stronach. 

W numerze piszemy także o innym darze: autobusie 
podarowanym Muzeum przez firmę Volkswagen oraz 
Międzynarodowy Komitet Oświęcimski. Będzie on bez-
płatnie przewozić odwiedzających pomiędzy dwiema 
częściami byłego obozu: Auschwitz i Birkenau.

Co roku, w rocznicę utworzenia Muzeum na terenie by-
łego obozu Auschwitz-Birkenau wręczane są nagrody 
wolontariuszom, którzy pomagają w pracach Miejsca 
Pamięci. W „Osi” poznają Państwo sylwetki dziesięcior-

ga nagrodzonych w tym roku wyróżnieniem dyrektora 
Muzeum Gdyby zabrakło dziesięciu...

Poza tym Państwa uwadze polecamy relację z piątego 
już spotkania na Scenie Alternatywnej Międzynarodo-
wego Domu Spotkań Młodzieży. Tym razem gościem 
był Teatr Odwrócony Czysta ReForma z Krakowa.  
W MDSM odbył się również 52. Salon Poezji. Jego hasło 
brzmiało: „Literatura – widok z głębokiej wieży”.

Oprócz tego w lipcowej „Osi” piszemy m.in. o podróży 
studynej młodzieży z Mulfingen do Auschwitz-Birke-
nau śladami historii Sinti i Romów, a także o semina-
rium dla wolontariuszy Akcji Znaku Pokuty – Służby 
dla Pokoju.  

Paweł Sawicki 
Redaktor naczelny 
miesięcznika „Oś”
os@auschwitz.org
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Reprodukowana obok kartka wysłana została z miejscowo-
ści Chwałyńsk nad Wołgą w Guberni Saratowskiej 16 listo-
pada 1917 r. do Gorlic w Galicji. Przez ile przeszła rąk, ile 
przekroczyła bitewnych frontów, ile furgonów i wagonów 
pocztowych uczestniczyło w jej wojennej wędrówce, zanim 
przez Wiedeń dotarła do adresatki w Gorlicach! Z odle-
głości w czasie i przestrzeni miejscowości wysłania kore-
spondencji i miejsca pobytu adresatki zdawał sobie sprawę 
wysyłający, skoro już w połowie listopada składał w tre-

ści kartki życzenia świąteczne i noworoczne! Wspominał 
też o tęsknocie za krajem, pytał o wspólnych znajomych, 
wyrażał nadzieję na rychłe spotkanie osobiste. Pisał też  
o pewnej wiedzy o wydarzeniach w kraju z „gazeciarskich 
informacji”.
O powojennym spotkaniu tych dwóch osób lub jego „bra-
ku” – archiwalia milczą! 

Andrzej Winogrodzki

Wojenna kartka pocztowa, wydana specjalnie do przesyłania korespondencji przez 
trzymanych w rosyjskiej niewoli austriackich oficerów – jeńców wojennych,  
o czym informuje umieszczona na niej dwujęzyczna informacja: „kartka przezna-

czona do wysyłania tylko do Austrii”.
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Kartka pocztowa z 1917 r.
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Podczas uroczystości An-
drzej Kacorzyk, dyrektor 
Międzynarodowego Cen-
trum Edukacji o Auschwitz 
i Holokauście, podziękował 
wszystkim wolontariuszom 
za ich ogromny wkład w za-
chowanie pamięci o Ausch-
witz. – 67 lat temu polski 
Sejm podjął decyzję o utwo-
rzeniu Muzeum na terenie 
byłego niemieckiego nazi-
stowskiego obozu koncen-
tracyjnego i zagłady Ausch- 
witz-Birkenau. Muzeum po-
wstało z inicjatywy byłych 
więźniów, którzy uznali, że 
pamięć o tym miejscu należy 
podtrzymywać. To zadanie 
przekazywane jest z pokole-
nia na pokolenie. Dlatego tak 
ważni są młodzi wolontariu-
sze, którzy tak naprawdę są 
kolejnym ogniwem pamięci. 
Cieszę się, że jesteście z nami 
– powiedział. 
W ubiegłym roku w Mu-
zeum pomagało blisko 300 
wolontariuszy i praktykan-
tów. Obecni byli oni w róż-
nych częściach Muzeum, 
m.in. w Pracowniach Kon-
serwatorskich, Centrum 
Edukacji, Wydawnictwie, 
czy Sekretariacie. Wspierają 
oni także Miejsce Pamięci, 

wykonując np. tłumaczenia  
i korekty tekstów. 
– Część z nich kontynuuje 
wieloletnie programy, jak 
na przykład uczniowie ze 
szkół koncernu Volkswagen, 
szkół z okolic Hanoweru 
biorących udział w projek-
cie Spotkań oświęcimskich,  
a także oświęcimskich szkół 
ponadgimnazjalnych i gim-
nazjów. Część z nich jednak 
to indywidualne osoby, któ-
re postanawiają swój czas  
i umiejętności spożytkować, 
pomagając w różnych dzia-
łaniach – powiedziała Kata-
rzyna Marcak, szefowa Biura 
Wolontariatu. – W ubiegłym 
roku w Muzeum gościliśmy 
wolontariuszy z Polski, Nie-
miec, Stanów Zjednoczo-
nych, Francji, Czech, Słowa-
cji, Kanady i Włoch – dodała 
Marcak. 
Nagroda Dyrektora Pań-
stwowego Muzeum Ausch- 
witz-Birkenau w Oświęcimiu 
Gdyby zabrakło dziesięciu... jest 
przyznawana raz do roku  
z okazji rocznicy utworze-
nia Muzeum w dniu 2 lipca  
1947 r. To wyraz wdzięcz-
ności dla osób, które swoją 
pracą i aktywnością przyczy-
niają się do podtrzymywania 

pamięci o Auschwitz. Otrzy-
mują ją wyróżniający się 
swoją pracą wolontariusze  
i koordynatorzy wolonta-
riatu. Nagroda ma formę 
szklanej statuetki, do której 

dołączony jest oficjalny list. 
Na awersie statuetki umiesz-
czony jest napis w języku 
polskim i angielskim Gdyby 
zabrakło dziesięciu…  

agju/pasa
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W 67. rocznicę utworzenia Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau wręczono 
nagrody Gdyby zabrakło dziesięciu… To wyróżnienie dyrektora Muzeum przyzna-
wane wolontariuszom oraz przedstawicielom instytucji od lat wspierających wo-

lontariat w Miejscu Pamięci. 
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GDYBY ZABRAKŁO DZIESIĘCIU… 
– WRĘCZONO NAGRODY 

WOLONTARIUSZOM MIEJSCA PAMIĘCI 

LAUREACI NAGRODY DYREKTORA 
GDYBY ZABRAKŁO DZIESIĘCIU... W ROKU 2014: 

Grzegorz Chwierut
Pomagał m.in. w przygotowaniu do 
otwarcia nowej wystawy żydowskiej,  
a także w organizacji czerwcowego po-
siedzenia Międzynarodowej Rady Oświę-
cimskiej. Współpracował także z Wysta-
wiennictwem i Biurem Prasowym. 

Damian Daszkiewicz
Przez ponad pół roku wolontariusz  
w Wystawiennictwie. Brał m.in. udział 
w przygotowaniu wystaw czasowych, 
wykonywał dokumentację fotograficzną 
dwóch wystaw narodowych, pomagał 
także przy pracach ekspozycyjnych w 
bloku 7, a także w przygotowaniach do 
rocznicy wyzwolenia Auschwitz. 

Kinga Głozak-Zeman
Od 2010 r. koordynatorka wolontaria-
tu historycznego w Zespole Szkół nr 1  
w Oświęcimiu. Kilkakrotnie, wraz ze 
swoimi uczniami, brała udział w roczni-
cach wyzwolenia, pomagając w organiza-
cji uroczystości. Uczniowie gimnazjum, 
przychodzący na wolontariat, to osoby 
dobrze przygotowane pod względem hi-
storycznym, które mimo swojego młode-
go wieku zachowują się odpowiedzialnie 
i angażują w powierzane im zadania. 

Piotr Kolasiński
W czasie pobytu w Pracowniach Konser-
watorskich pomagał m.in. przy digita-
lizacji archiwaliów, tłumaczeniach oraz 
pracach w terenie. Pomagał przy doku-
mentacji fotograficznej i opisowej. Jego 
wiedzę wykorzystywały również Zbiory, 
konsultując opisy inwentarzowe obiek-
tów. 

Monika Pastuszka-Nędza
Wolontariuszka od grudnia 2012 r. Na 
stałe związana z Centrum Badań, ale 
chętnie angażuje się w rozmaite prace na 
rzecz Muzeum. Pomagała przy organiza-
cji rocznic wyzwolenia Auschwitz, pod-
czas których opiekowała się także grupą 
byłych więźniów. 

Kamilla Przysiecki
W 2012 r. praktykantka, a w 2013 r. wo-
lontariuszka w Miejscu Pamięci. Dla 
projektów edukacyjnych w Międzynaro-
dowym Centrum Edukacji o Auschwitz  
i Holokauście tłumaczyła na język nie-
miecki większość zajęć podczas Między-

narodowej Szkoły Letniej, a także przygo-
towywała materiały dla uczestników. Do 
tej pory Kamilla konsultuje niektóre tek-
sty w języku niemieckim, stale pomagając 
Centrum Edukacji. 

Joanna Rodziewicz
Wolontariuszka w Miejscu Pamięci od 
kwietnia do końca września 2013 r. Po-
magała m.in. w pracach Biblioteki, Ar-
chiwum, Sekretariatu, Pracowni Kon-
serwatorskich oraz Biura Wolontariatu. 
Wykonywała tłumaczenia, opiekowała 
się grupą studentek z Kolonii oraz wolon-
tariuszkami ze Stanów Zjednoczonych. 
Pomagała także w organizacji posiedze-
nia Międzynarodowej Rady Oświęcim-
skiej w czerwcu 2013. 

Claus Dieter Schütte
Koordynator przyjazdu grup młodzieży 
z Hanoweru. Młodzież, którą opiekuje 
się pan Schütte, to uczniowie szkół za-
wodowych z Niemiec oraz z Oświęcimia, 
pomagają oni m.in. w Pracowniach Kon-
serwatorskich. Uczniowie, biorący udział 
w projekcie, to najczęściej tzw. trudna 
młodzież, sprawiająca problemy dydak-
tyczne i wychowawcze. Praca w Miejscu 
Pamięci ma dla nich bardzo duże znacze-
nie, niejednokrotnie wpływa na zmianę 
ich postępowania. 

Małgorzata Seńków
Wolontariuszka Muzeum w latach 2006- 
-2011. W tym czasie bardzo mocno zaan-
gażowała się w projekt edukacyjny Histo-
ria mówiona, w trakcie którego zarówno 
nagrywała wywiady z byłymi więźnia-
mi, jak i wykonywała transkrypcje tych 
relacji, monitorowała także media w po-
szukiwaniu informacji na temat Miejsca 
Pamięci. 

Dominika Wójcik
Do jej zadań należały m.in.: transkrypcja 
i opracowywanie wywiadów z byłymi 
więźniami, a także tłumaczenia tekstów. 
Pomagała również w przygotowaniu 
obchodów 65. i 66. rocznicy wyzwolenia 
Auschwitz, a także podczas posiedzeń 
Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. 
Pomagała również przy opracowywaniu 
bazy danych dla dziewięciu tomów Ksiąg 
Pamięci. Brała udział w sesjach i konferen-
cjach edukacyjnych, jak również opieko-
wała się wystawami czasowymi.  Laureaci nagrody Gdyby zabrakło dziesięciu… 

Nagrody Gdyby zabrakło dziesięciu… wręczone
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Wśród przedmiotów znaj-
duje się m.in. serce wyko-
nane z czerwonego filcu, 
do którego przyczepione 
są dwa pantofelki. Na ser-
cu wyszyte są dwie litery 
„Z” i „K. Według informacji 
przekazanych przez panią 
Lucynę, był to symbol przy-
jaźni jej matki oraz jednej ze 
współwięźniarek, Zenobii 
Piorunek.
Oprócz niego Muzeum 
otrzymało także słonia wy-
konanego z czarnego filcu, 

obszytego czerwoną wełną. 
– Oba przedmioty powsta-
ły w drugiej połowie 1944 r.  
w szwalni obozu Ausch- 
witz II-Birkenau, a wykonała 
je właśnie przyjaciółka pani 
Kazimiery, Zenobia – powie-
działa Agnieszka Sieradzka 
ze Zbiorów Muzeum.
Jak podkreśliła Elżbieta 
Cajzer, szefowa Zbiorów 
Muzeum, obie przekaza-
ne pamiątki są niezwykle 
drobne i bardzo delikatne. 
– W niektórych miejscach 

można dostrzec wyraźne 
przerwania i ubytki. Dlate-
go najpierw te unikatowe 
przedmioty, świadectwo 
przyjaźni dwóch więźnia-
rek, zostaną poddane za-
biegom konserwatorskim, 
aby mogły one przetrwać 
i opowiadać swoją historię 
jeszcze przez wiele, wiele lat 
– powiedziała Cajzer. 
Córka Kazimiery Grusz-
czyńskiej przekazała do Mu-
zeum również przedmioty 
związane z powrotem matki 
do domu po wyzwoleniu, 
które nastąpiło 22 kwietnia 
1945 r. w Chemnitz, podo-
bozie KL Flossenbürg. To 
skrawek sukienki, którą 
wyzwolona już więźniarka 
otrzymała w punkcie Czer-
wonego Krzyża w Pradze. 
Widnieje na nim napis „po-
wrót z obozu”. W Pradze 
pani Kazimiera otrzymała 
także pieniądze, które mia-
ły pomóc jej w podróży. Do 
dziś zachowały się banknot 
jednodolarowy oraz pięć 
koron protektoratu Czech 
i Moraw. One także zosta-
ły przekazane do Zbiorów 
Muzeum.
Do Archiwum natomiast tra-
fiły listy obozowe – zarów-
no pisane przez Kazimierę 
Gruszczyńską i wysyłane  
z obozu, jak i koresponden-
cja od rodziny kierowana do 
Auschwitz. 
– Przekazywanie indywi-
dualnych pamiątek związa-
nych z historią Auschwitz 
do Muzeum pozwala coraz 
pełniej poznawać i zacho-
wywać dzieje konkretnych 
ludzi. Oczywiście zdaje-
my sobie sprawę, że czę-

sto decyzja o rozstaniu się  
z tymi obiektami jest bardzo 
trudna, bo kryją się w nich 
ogromne osobiste emocje. 
Dlatego też np. w przypad-
ku dokumentów, możemy 
wykonać dla darczyńców 
znakomitej jakości skany  
i kopie – podkreślił dyrektor 
Muzeum dr Piotr M.A. Cy-
wiński. 
– Pamiętać należy jednak, 
że w Muzeum jesteśmy  

w stanie objąć wszystkie 
dokumenty, listy czy przed-
mioty, profesjonalną opie-
ką konserwatorską, której  
– przy najlepszych chęciach 
ze strony kolejnych poko-
leń – byłyby one pozbawio-
ne w domach prywatnych,  
w albumach, czy szufla-
dach – dodał dyrektor Cy-
wiński.  

Paweł Sawicki

Osobiste pamiątki z niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnym i zagłady Auschwitz, a także 
oryginalne listy obozowe byłej więźniarki Kazimiery Gruszczyńskiej trafiły do Zbiorów i Archiwum Mu-
zeum. Dar przekazała jej córka Lucyna Gruszczyńska-Jeleńska. 

Na przełomie czerwca i lipca uczestnicy m.in. ze Szwecji, Norwegii, Rumunii, Stanów Zjednoczonych, Ka-
nady, Korei i Wielkiej Brytanii wzięli udział w czwartej Międzynarodowej Akademii Letniej, angielskoję-
zycznym seminarium Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście.

W programie Akademii zna-
lazły się zarówno wykłady 
historyczne, jak również 
dyskusje i spotkania doty-

czące upamiętnienia i zacho-
wania autentycznego i histo-
rycznego Miejsca Pamięci. 
Mówiono też o tym, w jaki 

sposób pamięć o Auschwitz 
może być wykorzystana  
w edukacji we współcze-
snych społeczeństwach. 

Przede wszystkim jednak 
uczestnicy mieli okazję za-
poznać się z terenem byłego 
niemieckiego nazistowskie-

go obozu koncentracyjnego  
i zagłady Auschwitz. Oprócz 
studyjnego zwiedzenia 
Miejsca Pamięci uczestnicy 
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Kazimiera Gruszczyńska trafiła do obozu na początku 
lutego 1943 r. jako więźniarka więzienia w Mysłowi-
cach. Dopiero po kilkutygodniowym pobycie w bloku 
2a obozu Auschwitz I została zarejestrowana i otrzy-
mała numer 37556 oraz została przeniesiona do obozu 
Auschwitz II-Birkenau na odcinek BIa. Jej mąż, Cze-
sław Gruszczyński, został rozstrzelany w Auschwitz 
najprawdopodobniej w marcu 1943 r. 
 
Zenobia Piorunek została przywieziona do KL Ausch-
witz 13 sierpnia 1943 r. z więzienia w Mysłowicach.  
W obozie pracowała w szwalni. W październiku 1944 r. 
razem z Kazimierą Gruszczyńską zostały przeniesione 
do Chemnitz (podobóz KL Flossenbürg), gdzie zostały 
wyzwolone.  

Państwowe Muzeum Auschwitz -Birkenau

LISTY I PAMIĄTKI OBOZOWE 
PRZEKAZANE PRZEZ CÓRKĘ 

BYŁEJ WIĘŹNIARKI AUSCHWITZ 

O HISTORII AUSCHWITZ PO ANGIELSKU, 
Z SZERSZEJ PERSPEKTYWY. 

MIĘDZYNARODOWA AKADEMIA LETNIA

Słoń wykonany z czarnego filcu

Przedmioty przekazane do Zbiorów 
przez panią Lucynę Gruszczyńską-Jeleńską 
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wzięli również udział w se-
rii warsztatów na temat ar-
chiwaliów, sztuki obozowej 
oraz współczesnych metod 
konserwacji.
   
Seminarium składało się  
z trzech części. Pierwsza 
zakładała przybliżenie hi-
storii i kultury polskich 
Żydów w okresie przedwo-
jennym. Uczestnicy odwie-
dzili oświęcimską synagogę 
Chewra Lomdej Misznajot 
oraz spędzili jeden dzień  
w Krakowie, uczestnicząc  
w wykładzie dr Edyty Gaw-
ron z Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego na temat życia 
żydowskiego w Polce przed 
i po Zagładzie oraz zwie-
dzając m.in.: dzielnicę Kazi-
mierz i tereny byłego getta.
  
Podczas drugiej części se-
minarzyści zgłębiali różne 
aspekty historii KL Ausch-

witz i Holokaustu. Wpro-
wadzeniem do tematu hi-
storii obozu był wykład dr. 
Piotra Setkiewicza, kierow-
nika Centrum Badań Mu-
zeum pt. Niemiecka okupacja 
w Polsce – polityczne i rasowe 
założenia nazistowskiej poli-
tyki eksterminacyjnej wobec 
Żydów. Ważnym elementem 

programu było spotkanie  
z byłą więźniarką Ausch-
witz Ewą Moses-Kor, która 
w obozie padła ofiarą pseu-
domedycznych ekspery-
mentów dr. Josefa Mengele. 
Seminarzyści wzięli rów-
nież udział w dwóch podró-
żach studyjnych do miejsc, 
w których znajdowały się 

podobozy KL Auschwitz 
były to m.in. Jawiszowice, 
Budy i Harmęże.  Udali się 
także do Monowic, gdzie 
podczas wojny mieściła się 
trzecia część kompleksu 
obozowego – KL Ausch-
witz III-Monowitz.
  
Ostatnia część seminarium 
poświęcona była współcze-
snym metodą edukacji na 
temat historii Auschwitz  
i Holokaustu oraz różnym 
formom  upamiętniania 
tych wydarzeń. Podsumo-
waniem Akademii była wi-
zyta w Harmężach gdzie  
w podziemiach kościoła oj-
ców Franciszkanów znajdu-
je się wystawa prac Mariana 
Kołodzieja, byłego więźnia 
obozu Auschwitz zatytu-
łowana Klisze Pamięci. Labi-
rynty.  Ekspozycja w meta-
foryczny sposób obrazuje 
przeżycia obozowe autora  
i stanowi próbę radzenia so-
bie z powojenną traumą.

 – Jestem naprawdę wdzięcz-
ny za wszystko czego na-
uczyłem się podczas Letniej 
Akademii. Kiedy byłem  
w drodze do domu do 
Szwecji zdałem sobie spra-
wę, że wiele z tego czego do-
wiedziałem się przez ten ty-
dzień nauczyłem się dzięki 
wam. Te wszystkie dyskusje 
między zajęciami i pytania 
podczas wykładów dały mi 
możliwość pogłębienia wie-
dzy – napisał Gustav Öhlan-
der ze Szwecji.
  
– Dziękuję wam za możli-
wość wzięcia udziału w Let-
niej Akademii. Przyjechałam 
do Polski z dużą wiedzą ale 
podczas seminarium na-
uczyłam się jeszcze więcej. 
Dziękuję za pokazanie mi 
historii KL Auschwitz i Ho-
lokaustu w szerszej perspek-
tywie – podkreśliła Charlot-
te Carstensen z Danii.  

Paweł Sawicki

Zastępca dyrektora Mu-
zeum i kierujący Międzyna-
rodowym Centrum Edukacji 
o Auschwitz i Holokauście 
Andrzej Kacorzyk, dzięku-
jąc za przekazany autobus, 
powiedział, że dar ten bar-
dzo ułatwi pracę z ogromną 
liczbą odwiedzających Miej-

sce Pamięci: – W 2013 roku 
odwiedziło nas 1,33 miliona 
osób z całego świata, przede 
wszystkim ludzi młodych. 
Prawie wszyscy odwie-
dzający przeszli przez obie 
części byłego obozu: Ausch-
witz I i Auschwitz II-Birke-
nau. Wielu z nich bezpłat-

nie mogło przemieścić się 
pomiędzy tymi miejscami 
dzięki autobusom Muzeum 
– podkreślił. 
 
Wiceprezydent Między-
narodowego Komitetu 
Oświęcimskiego, Christoph 
Heubner podkreślił, że zo-

baczenie obu części byłego 
obozu jest niezwykle waż-
ne dla zrozumienia tego, 
co wydarzyło się w Ausch-
witz. – Wielu ocalałych 
pyta się nas, jak wiele osób 
przyjeżdża także do Birke-
nau. Myślę, że ten autobus 
będzie pomocą dla Muzeum  

w znakomitej pracy, jaką 
prowadzi z odwiedzający-
mi – powiedział. 
Gunnar Kilian, Sekretarz 
Generalny i dyrektor za-
rządzający zakładu Volks-
wagen AG, powiedział, że 
przekazany autobus, który 
pomoże w pokazaniu wie-
lu odwiedzającym tego, 
co wydarzyło się w obozie 
Auschwitz-Birkenau, sta-
nowi symboliczne podzię-
kowanie za współpracę  
z Muzeum. – Ta współpraca 
jest bardzo bliska. Od wielu 
lat młodzi ludzie ze szkół 
Volkswagena dostają moż-
liwość pracy razem z pra-
cownikami Miejsca Pamię-
ci. Dzięki tym praktykom 
mogą pomóc w zachowaniu 
tego miejsca dla przyszłych 
pokoleń – zauważył.  

Bartosz Bartyzel
Paweł Sawicki

Firma Volkswagen AG wraz z Międzynarodowym Komitetem Oświęcimskim przekazała Państwowemu 
Muzeum Auschwitz-Birkenau autobus. Będzie on bezpłatnie przewozić odwiedzających pomiędzy dwiema 
częściami byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz, które oddalone są od siebie o 

ponad dwa kilometry.
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AUTOBUS W DARZE DLA MUZEUM

Firma Volkswagen AG wraz z MKO przekazała Muzeum Auschwitz autobus

Uczestnicy w czasie podróży studyjnej do Monowic

Wizyta na wystawie prac Mariana Kołodzieja Wykład w baraku odcinka BIIa
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„Piątka” to już mały jubile-
usz, skłaniający do podsu-
mowań, uogólnień, zesta-
wień, wniosków. Spójrzmy 
więc z perspektywy dwóch 
i pół roku na Scenę Al-
ternatywną MDSM. Stały 
schemat wydarzenia, wy-
myślony na samym począt-
ku przez organizatorów, na 
razie świetnie się sprawdza: 
Przystanek „Teatr”, Anty-
-Salon Poezji i Niszowe 
Studio Dźwięku z powo-
dzeniem dają się wypełnić 
ciekawymi propozycjami 
artystów teatru, literatury 
i muzyki. Z jednaj strony 
nazwiska Jana Peszka i An-
drzeja Seweryna – uznanych 
mistrzów sceny, z drugiej 
– mało znany, offowy Teatr 

Odwrócony Czysta ReFor-
ma, Teatr Porywacze Ciał 
czy jeszcze studenci krakow-
skiej PWST; żywe spotkania 
ze współczesną poezją i jej 
twórcami (Piotr Macierzyń-
ski, Katarzyna Zdanowicz-
-Cyganik, Marek Krystian 
Emanuel Baczewski, Kuba 
Szatko, Wojciech Kądziela), 
z którymi później można 
na bieżąco podyskutować  
i wzbogacić swoją biblio-
teczkę poetycką; obcowanie 
z muzyką internetowych de-
biutantów, którzy właśnie 
rozpoczynają swoje kariery 
i nagrywają pierwsze płyty 
(Miąższ, Dolls Insane, Do-
mowe Melodie, Lilly Hates 
Roses, The Dumplings). 
Świetna lista wrażliwych, 

poszukujących osób, które 
warto poznać.

Zakład Produkcji 
Brojlerów jako 
alegoria świata

Prawą stronę sceny zajmu-
je duża, drewniana klatka. 
Przechadzający się po niej 
aktor dyskretnie naśladuje 
ruchy kury, po czym zaczy-
na przemawiać tekstem... 
komendanta obozu kon-
centracyjnego Auschwitz. 
Klatka uzyskuje wymiar 
Platońskiej jaskini filozofów, 
a przebywające w niej kury 
zaczynają snuć ontologiczne 
rozmyślania: skąd jesteśmy? 
Po co żyjemy? Co to jest mi-

łość? Co się z nami dzieje po 
śmierci?

Krakowski Teatr Odwró-
cony Czysta ReForma w 
osobach Szymona Budzyka  
i Radosława Sołtysa na Przy-
stanku „Teatr” proponuje 
nam filozoficzne spojrzenie 
na rzeczywistość oczyma 
hodowanych masowo, klat-
kowych kur. Jak się szybko 
okazuje, kury to my, ludzie 
– zniewoleni, poświęcający 
całą energię na dopchanie 
się do karmnika, czekający 
na „decydujący etap”, czy-
li śmierć. Smutna to wizja  
i przerażająca, zwłaszcza 
gdy nie ma gdzie uciekać, bo 
poza klatką czyhają na nas 
szczury. Również projek-

cje filmowe, wykorzystane  
w spektaklu, pokazujące 
masowe uśmiercanie kur-
cząt czy egzekucję koguta na 
pieńku – mogą wstrząsnąć 
co wrażliwszym widzem,  
a już na pewno wywołać 
niewesołe refleksje.

A może wiara w bogów? 
Tragikomiczna scena ho-
milii dla pobożnych kur, 
świetnie rozegrana przez 
aktorów, wciąga widzów  
w przestrzeń dziejącej się 
sztuki. Wszystkich nas cze-
ka Swąd Ostateczny.

Twórcy spektaklu posiłko-
wali się znaczącymi w histo-
rii kultury ludzkości dzieła-
mi takimi jak: Boska Komedia 

31 maja V Scena Alternatywna w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży stała się faktem. I kolejnym 
fantastycznym wydarzeniem na tle oświęcimskiej, prowincjonalnej rzeczywistości. Impreza adresowana 
przede wszystkim do młodych ludzi, przyciąga wszystkich mieszkańców naszego miasta, którzy żądni 

są artystycznych doznań i powoli wpisuje się w „kulturalny rozkład jazdy” Oświęcimia.
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Scena alternatywna w MDSM

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

Dantego, Dżuma Alberta 
Camusa, Inny świat Gusta-
wa Herlinga-Grudzińskie-
go, Listy do Hitlera Mahat-
my Ghandiego, Listy z ziemi 
Marka Twaina. Wykorzysta-
no również fragmenty tek-
stu Rudolfa Hössa z książki 
Oświęcim w oczach SS.

Najciekawsze jest to, iż my, 
ludzie, stoimy w tym przed-
stawieniu jednocześnie po 
dwóch stronach barykady: 
jesteśmy i ofiarami, i opraw-
cami, panami i niewolnika-
mi, nieszczęsnymi kurami  
i bogami, czyli ludźmi, któ-
rzy je zjadają, grillując przed-
tem, smażąc, dusząc itp.  
A role w naszym życiu bar-
dzo często i nieoczekiwanie 
się zmieniają... Czyż więc nie 
ma dla nas żadnego ratunku?

Na szczęście spektakl koń-
czy się optymistycznie. 
Kury uczą się latać. „Kiedy 
jesteś w ciemności i widzisz 
choćby jeden strumyk świa-
tła, musisz do niego iść”. 
Powiało nadzieją. Końcowa 
recytacja praw kur to nic 
innego, jak deklaracja praw 
człowieka. I tego się trzy-
majmy!

Afory, frachy  
i wiersze

Wojciech Kądziela pochodzi 
z Łodzi. Przywiózł go ze sobą 
inny poeta, Piotr Macierzyń-
ski, który otwierał pierw-
szy Anty-Salon Poezji S.A.  
w 2012 r. Wojciech Kądziela 
wydał w swoim życiu jeden 
tomik wierszy pt. Poezje że-
brane... 18 lat temu. Od tego 
czasu nie publikuje, nawet 
w Internecie (przynajmniej 
własnoręcznie tam swoich 
tekstów nie umieszcza, ale 
nie ma nic przeciwko, je-
śli inni to robią). Jedynym 
sposobem na poznanie jego 
wierszy jest uczestnictwo  
w żywym spotkaniu z poetą 
czytającym swoje utwory. 
Brak promocji wydawanej  
w Polsce poezji kieruje po-
etów raczej w stronę konkur-
sów, turniejów literackich, 
slamów poetyckich (publicz-
na rywalizacja poetów; każdy 
ma trzy minuty na zaprezen-
towanie swoich utworów, 
publiczność jest jednocześnie 
jury, zwycięzcy najczęściej 
otrzymują nagrody pienięż-
ne). Slamowy pseudonim 
Kądzieli to Pajac Kultury.

Poeta podzielił swoje utwo-
ry pod względem budowy: 
„Afory (aforyzmy) to jest 
to krótkie, frachy (fraszki) 
– trochę dłuższe, a wiersze 
– to najdłuższe” – wyjaśnia 
na wstępie. Zredukować po-
ezję do pojedynczych „zło-
tych myśli”, nie powiem, 
odkrywcze. Oto niektóre, co 
grzeczniejsze:

Wojciech Kądziela zaba-
wia się słowem, sensami 
i znaczeniami wyrazów, 
które ustawia w różnych 
kontekstach. Najczęściej 
wywołują one śmiech, jak 
również podziw dla gięt-
kości językowej autora. 
Odważnie mówi o rzeczach 
małych i wielkich, dalekim 
będąc od patosu. Odkrywa 

oczywistości, na które bez 
jego wnikliwego oka nikt 
z nas nie zwróciłby uwa-
gi. Podąża za wrażliwością 
współczesnego czytelnika, 
którego nie rażą dobrze 
użyte wulgaryzmy. Zderza 
ze sobą sacrum i profanum, 
co jednych wprawia w lek-
kie zażenowanie, a dru-
dzy – doceniają koncept. 
Nieustannie narusza tabu  
– w zakresie religii, seksual-
ności, fizjologii.

Na początku spotkania 
poeta powiedział: – Nie 
mam parcia na popular-
ność. Bardziej mi zależy na 
bezpośrednim kontakcie  
z odbiorcami. Chciałbym 
zobaczyć, jak moje wiersze 
na nich działają.

Myślę, że po wieczorze  
w Domu Ciszy Wojciech 

Kądziela powinien być za-
dowolony.

Elektroniczne  
pierogi

Dwoje nastolatków z Za-
brza, Justyna Święs i Kuba 
Karaś, chodzą do jednej 
szkoły. Poznali się, gdy ona 
poprosiła go o akompania-
ment w konkursie piosenki. 
Od tego czasu tworzą zespół 
The Dumplings. W Sieci 
okrzyknięci objawieniem 
muzycznym 2013/2014. 
Ona jest fanką kóz i koziego 
mleka. Twierdzi, że to uni-
wersalne zwierzę, bo posia-
dają je najbiedniejsi ludzie 
świata, gdyż zje wszystko 
i da mleko, a zarazem naj-
droższe sery – to kozie. Na 
co dzień grzecznie chodzą 
do szkoły, w której wystę-
pują ze swoją muzyką np. 
z okazji rozpoczęcia czy za-
kończenia roku szkolnego. 
Po powrocie do domu Kuba 
siada przed komputerem, 
odżywia mózg słodkim 
napojem, włącza perkusję,  
a potem dorabia do rytmu 
melodię. „Pomysły się nie 
kończą. Uzależniłem się od 
komponowania”.

Niesamowite było to, że na-
stolatki zagrały dla nastolat-
ków. Zniknęły krzesła na wi-
downi. Atmosfera klubowa, 
mocno przygaszone, niebie-
sko-różowe światła sprzy-
jały swobodnemu oddaniu 
się ciała – muzyce. Wysokiej 
klasy deliryczne (ale pod 
dużą kontrolą) teksty Justy-
ny przyobleczone zostały  
w elektroniczno-bitową 
szatę kompozytora Kuby. 
Dojrzały, czysty wokal 
dziewczyny harmonizował 
z transowym rytmem i cie-
kawą linią melodyczną oraz 
światłem. Było naprawdę 
ciepło, miło i bezpiecznie...

I jak tu nie chodzić na Alter-
natywę do MDSM? ...  

Małgorzata GwóźdźScena alternatywna w MDSM

Scena alternatywna w MDSM

Nawet na krzyżu jest miejsce dla drugiego. Z tyłu.
Jak przychodzi co do czego, to nie ma nikogo.

Na dłuższą metę trzeba brać zagrychę.
Jak ktoś się stawia, znaczy, że upadł.

Moje plusy i minusy wzajemnie się nie znoszą
Co prawda robię z ciebie balona, ale nie musisz się od razu unosić.

Coś trzeba robić,
więc od niechcenia

wypełniam lukę
w planie zbawienia.

***
Krzyż rzeczywistość mi upłaszcza
Włócznia dorzuca trzeci wymiar

Czas to zastyga

I tak od zawsze wbity w całość
Sprawdzam czy On do końca umarł

Ciągle mi mało

Gdy więc pomyślę przestrzeń, która
Układ współświętych mój przekracza

To właśnie Ty.
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SEMINARIUM W MIEJSCU PAMIĘCI 
DLA WOLONTARIUSZY AKCJI 

ZNAKU POKUTY SŁUŻBY DLA POKOJU
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Podróż studyjna wolontariuszy Akcji Znak Pokuty do MDSM

Również w tym roku odbyła się podróż 
studyjna wolontariuszy Akcji Znaku 
Pokuty Służby dla Pokoju do MDSM 

i Krakowa w ramach międzynarodowego 
programu wolontariatu w Niemczech. 

Podróż studyjna wolontariuszy Akcji Znak Pokuty do MDSM

Wolontariusze pochodzą 
z różnych krajów Europy, 
między innymi z Niemiec, 
USA i Izraela. Seminarium 
umożliwiało im dyskusję na 
tematy związane z  Ausch-
witz i Holokaustem w kon-
tekście ich zróżnicowanego 
pochodzenia oraz dominu-
jących w ich krajach dyskur-
sów i narracji. 
W dniach 01-05.06.2014 r. 
uczestnicy zwiedzili Miej-
sce Pamięci. Ich szczególne 
zainteresowanie wzbudziła 
metodyka oprowadzania, 

a także koncepcja i narracja 
wystawy głównej oraz wy-
staw narodowych. Zróżni-
cowana percepcja historycz-
nego miejsca, umożliwiła 
ciekawą dyskusję.  Program 
zakończył się wizytą w Kra-
kowie, gdzie uczestnicy 
zapoznali się z historią Ży-
dów.  

Projekt dofinansowany przez 
Polsko-Niemiecką Współpracę 
Młodzieży (PNWM) 

 Judith Hoehne Podróż studyjna wolontariuszy Akcji Znak Pokuty do MDSM
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52. SALON POEZJI W MDSM

W niedzielę 22 czerwca w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu odbył się 52. Kra-
kowski Salon Poezji pod hasłem: LIBERATURA – WIDOK Z GŁĘBOKIEJ WIEŻY, nawiązujący do nie-
opublikowanego jeszcze tomiku wierszy pod tym samym tytułem, a którego fragmenty mogliśmy po-

znać podczas wieczoru. 

Tym razem na scenie gości-
liśmy Beatę Schimscheiner – 
aktorkę związaną z Teatrem 
Ludowym w Krakowie oraz 
Lenę Schimscheiner – stu-
dentkę PWST w Krakowie, 

która ma za sobą znakomitą 
rolę w spektaklu Koło kwinto-
we. Aktorki czytały wiersze 
Zenona Fajfera, jednocześnie 
prezentując nowatorski feno-
men twórczości artysty i od-

krywając przed gośćmi tajni-
ki liberatury, czyli literatury 
totalnej, w której tekst i for-
ma stanowią integralną ca-
łość. Wiersze Zenona Fajfera, 
autora m.in. tryptyku Oka-le-

czenie i (O)patrzenie, poematu 
Spoglądając przez dziurę ozono-
wą, książki dwadzieścia jeden 
liter oraz tomu wierszy Po-
wieki, to poetyckie równania, 
teksty, które po wnikliwszej 

analizie okazują się posia-
dać ukryte przesłania. Kul-
minacją wieczoru był wiersz 
wyrecytowany przez same-
go autora, którego obecność 
wśród publiczności została 
ujawniona dopiero podczas 
zakończenia wieczoru.  

MDSM

Zenon Fajfer, 
czyli ku literaturze 
totalnej

Jedno jest pewne: współcze-
sna literatura, a zwłaszcza 
poezja musi podlegać prze-
mianom, dzisiejszego świata 
nie da się bowiem opisywać 
już językiem Kochanow-
skiego, Mickiewicza, a na-
wet Herberta i Szymbor-
skiej. Poezja musi szukać 
sposobów opisu adekwat-
nych do zmieniającej się 
w oszałamiającym tempie 
rzeczywistości, w jakiej jest 
zakorzeniona. To zatem 
nieuniknione, że współcze-
sny twórca, by owej wię-
zi ze światem nie utracić, 
skazany jest wręcz na nie-
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ustanne poszukiwania no-
wych sposobów i form jego 
wyrażania. Do takich wła-
śnie twórców należy Zenon 
Fajfer, mieszkający w Krze-
szowicach, a silnie z Krako-
wem związany poeta, dra-
maturg, reżyser teatralny,  

a także teoretyk literatury 
czy mówiąc ściślej – libera-
tury. Liberatura, zjawisko 
ciągle jeszcze „niszowe”, 
urasta powoli do rangi od-
rębnego rodzaju literackie-
go, który polega, mówiąc 
najprościej, na ścisłym po-

wiązaniu tworzywa literatu-
ry, czyli słowa z jego „nośni-
kiem” (najczęściej, choć i to 
się zmienia, jest nim książka, 
w j. łac. – liber). Zdaniem 
twórcy, dajmy na to wiersz 
może oddziaływać na czy-
telnika nie tylko swą war-

stwą słowną, ale, by oddać 
głos p. Zenonowi – „kształ-
tem pisma i przestrzenią 
wokół słów”. Znaczenia tek-
stu (liczba mnoga jest tu naj-
zupełniej uzasadniona), ina-
czej mówiąc, kreują nie same 
tylko słowa, ale i ich gra-

ficzny układ na kartce, ich 
kształt typograficzny, rodzaj 
użytej czcionki drukarskiej 
czy nawet swoiste „interak-
cje” między kolorem stron 
sąsiednich i miedzy pokry-
tą drukiem a niezapisaną 
częścią karty. Dzięki temu 
wiersz nie jest statyczny, bo 
zabiegi te, będące przemy-
ślanymi decyzjami autora,  
a nie, jak to często bywa, 
wydawcy tekstu, ujawniać 
on może nowe, niewidzialne 
wręcz wymiary utworu. Już 
same pogrubione w nim lite-
ry w poszczególnych wyra-
zach czy nawet specyficzna 
interpunkcja tworzy nowe 
poziomy sensów i znaczeń. 
To, w dużym uproszczeniu, 
oryginalna formuła wiersza, 
nazywana „tekstem emana-
cyjnym”, autorstwa Z. Faj-
fera. Autor eksperymentuje 
też z nowymi mediami, two-
rząc własną odmianę „wier-
sza kinetycznego” i poezji 
hipertekstowej, dającej czy-
telnikowi możliwość odczy-
tywania jej na wiele sposo-
bów, w dowolnym układzie 
segmentów tekstu, a nawet 
możliwość jego modyfiko-
wania czy uzupełniania.  

Janusz Toczek

Projekt zrealizowano przy fi-
nansowym wsparciu Starostwa 
Powiatowego Oświęcim, Urzę-
du Miasta Oświęcimia, Banku 
Pekao, firmy Mediator, Orlicki 
oraz Joachima S. Russka i He-
leny Wisły.
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ACADEMY 
PROGRAM 2014

Uczestnictwo w zajęciach 
programu ma na celu po-
znanie historii Holokaustu, 
doskonalenie etyki zawo-
dowej oraz przygotowanie 
etyczne do pełnienia funkcji 
dowódczych w przyszłości.

Podczas programu uczest-
nicy i uczestniczki poznają 
historię Żydów w Polsce, 
w tym zwłaszcza w przed-
wojennym Oświęcimiu. Czę-
ścią zajęć są spotkania z oso-
bami, które ratowały Żydów 
z Zagłady, zwiedzanie hi-
storycznych miejsc zbrodni, 
w tym terenu byłego nie-
mieckiego obozu Ausch- 
witz-Birkenau.

Academy Program to wyjąt-
kowe na skalę światową 
przedsięwzięcie, które ma 
na celu zrozumienie skut-
ków porzucenia otwartego 
i demokratycznego sposo-
bu zarządzania, trwałego 
znaczenia Holokaustu oraz 
zainspirowanie do dzielenia 
się refleksjami w swoim oto-
czeniu zawodowym.

Program odbywa się dzięki 
wsparciu the Conference on 
Jewish Material Claims Aga-
inst Germany, Inc. oraz Joan 
Felder dla uczczenia pamię-
ci Marvina Feldera.  

Maciek Zabierowski

Czternastu słuchaczy amerykańskich 
Akademii Marynarki Wojennej, Sił 
Powietrznych, Straży Przybrzeżnej 

oraz West Point, wzięło udział w corocznym 
programie Academy w Centrum Żydowskim 
w Oświęcimiu. 
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ŚLADAMI SINTI I ROMÓW 
– PODRÓŻ STUDYJNA MŁODZIEŻY 

Z MULFINGEN DO AUSCHWITZ BIRKENAU
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W czasach narodowego socjalizmu w sierocińcu St. Josefspflege w Mulfingen k. Stuttgartu, z polecenia władz 
umieszczone zostały dzieci Sinti i Romów. W dniu 9.05.1944 r. grupa 39 podopiecznych domu, w wieku od 
7 do 16 lat (20 chłopców i 19 dziewcząt,) pod pozorem wycieczki została deportowana do Auschwitz-Bir-

kenau. Zigeunerlager w Birkenau istniał do 2 sierpnia 1944 r. Wieczorem tego dnia dzieci, kobiety oraz pozostałych 
około 3000 mężczyzn, załadowano na samochody ciężarowe i wywieziono do komory gazowej. Z grupy dzieci, 
która opuściła Mulfingen, przeżyło tylko czworo, które z Auschwitz wywieziono do obozu pracy.

Od 25 lat Bischof von Lipp 
Schule z Mulfingen orga-
nizuje dla swoich uczniów 
podróże studyjne do Ausch-
witz. W tym roku ich wizy-
ta w Miejscu Pamięci miała 
szczególny charakter, zwią-
zana była z obchodami 70. 
rocznicy deportacji dzieci  
z sierocińca St. Josefspflege 
w Mulfingen do Auschwitz. 
Dom Opieki St. Josefpflege 
Mulfingen GmbH jest in-
stytucją katolicką działająca 
od 1854 r. Założony dzięki 
wsparciu Biskupa Josefa 
von Lipp do dzisiaj zaanga-
żowany jest w pomoc spo-
łeczną dla dzieci i młodzieży 

włącznie z nauką w Szkole 
im. Biskupa Lipp, która ofe-
ruje uczniom o specjalnych 
potrzebach pomoc wycho-
wawczą w ramach kształ-
cenia na trzech poziomach: 
podstawowym, średnim  
i zawodowym. Wizytów-
ką tej organizacji jest hasło 
„blisko życia, blisko ludzi”. 
Pomoc w wychowaniu, edu-
kacji czy wsparciu finan-
sowym rodzin i młodzieży 
obejmuje powiat Hohenlohe 
i region Heilbronn-Franken. 
St. Josefpflege wraz z Bischof 
von Lipp Schule angażują 
się w rozwój kultury pamię-
ci, który wyraża się nie tyl-

ko w słowach, ale również  
w czynach. Stosunkowo 
szybko, po zakończeniu 
wojny na murach budynku 
ochronki umieszczona zo-
stała tablica pamiątkowa po-
święcona pomordowanym 
dzieciom w Auschwitz-Bir-
kenau. Od samego początku 
organizacja starała się objąć 
opieką ocalałych i ich krew-
nych, jak również przedsta-
wicieli Sinti i Romów.
Od 1988 r. St. Josefpflege 
oraz Bischof von Lipp Schule 
zajmują się tematyką „Ciem-
nego rozdziału w historii 
Niemiec”. Powstaje projekt 
Edukacja po Auschwitz, we 

współpracy z Wyższą Szko-
łą Nauk Społecznych w Es-
slingen, którego celem jest 
nauka z przeszłości i teraź-
niejszości dla przyszłości. 
W pierwszych latach obej-
mował on wsparcie studen-
tów dla uczniów w trakcie 
wizyty w miejscach pamięci. 
W ramach projektu, w któ-
rym bierze udział młodzież 
od klasy siódmej, uczniowie 
poznają bolesną historię St. 
Josefspflege, odwiedzają 
Centrum Dokumentacji Sin-
ti i Romów w Heidelbergu, 
aby w ten sposób przygoto-
wać się do podróży eduka-
cyjnej do Auschwitz Śladami 

Sinti i Romów w kolejnych 
latach. 
W tym roku w projekcie 
uczestniczyło znacznie wię-
cej osób. Od trzech lat Bi-
schof von Lipp jest nie tylko 
szkołą specjalną, ale także 
zespołem szkół: Hauptschu-
le i Realschule, tak więc 
w podrózy studyjnej bra-
li udział uczniowie z klas 
ósmych wszystkich wymie-
nionych szkół.
9 maja, w wieczór poprze-
dzający podróż do Oświęci-
mia, uczniowie szkoły wraz 
z rodzicami, przedstawicie-
lami Związku Sinti i Romów 
z Badenii Wirtembergii, 

Wizyta na terenie byłego obozu Auschwitz
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przedstawicielami władz 
miasta wzięli udział w uro-
czystościach upamiętniają-
cych pomordowane dzieci. 
Odprawiona została Msza 
Święta, której przewodni-
czył biskup diecezji Rotten-
burg – Stuttgart Dr. Gebhard 
Fürst.
Program obejmował wizytę 
w Miejscu Pamięci Ausch-

witz, spotkanie ze świad-
kiem Holokaustu, panem 
Edwardem Paczkowskim, 
pracę w Archiwum z do-
kumentami oraz wieczory  
z refleksjami. 
„Przed wyjazdem pracowa-
liśmy nad przemyśleniami, 
czego oczekuję po wizycie 
w Auschwitz. Ale to, co tu-
taj zobaczyłam, przekracza 

wszystkie moje oczekiwa-
nia” – pisała jedna z uczest-
niczek podróży. Szczególnie 
jednak poruszyła ją wysta-
wa w bloku nr 4, ukazująca 
przedmioty zagrabione ofia-
rom, w tym „góry” włosów 
obciętych kobietom depor-
towanym do obozu. Nigdy 
nie zapomni słów jednego  
z uczniów: „wyobraź sobie, 

że każda para butów tutaj na-
leżała do jednego człowieka. 
Zobacz jak wiele ich jest”…
W pamięci uczestników 
przetrwał obraz Birkenau  
z olbrzymią przestrzenią, 
niezliczoną ilością baraków  
i warunkami, w których 
trudno wyobrazić sobie ży-
cie. Dokładnie w 70. roczni-
cę przybycia do obozu dzieci  

z Mulfingen przemierzali tę 
samą drogę wiodącą wzdłuż 
rampy. – Trudno wyobrazić 
sobie, co wówczas myśleli 
deportowani – mówiła jedna 
z uczestniczek. – Dla mnie to 
miejsce kojarzy się ze śmier-
cią albo pracą. Śmiercią od 
razu lub później z głodu  
i wycieńczenia. Wczuć się 
w sytuację, w jakiej znajdo-
wali się więźniowie, nie jest 
łatwo dla tych, którzy za 
chwilę opuszczą to miejsce  
i będą się cieszyć życiem. 
Spotkanie z byłym więź-
niem, przedstawicielem 
Romów, Edwardem Pacz-
kowskim, który jako 13-let-
ni chłopiec za działalność  
w ruchu oporu trafił do obo-
zu w Birkenau, było impul-
sem do głębszej dyskusji na 
temat relacji między ludź-
mi. Aby je poprawić, nale-
ży zacząć od nas samych. 
Od tolerancji i otwartości, 
zrozumienia, wzajemnego 
wsparcia, ufności, ale przede 
wszystkim od eliminacji 
wzajemnych uprzedzeń. 
Świadectwo pana Paczkow-
skiego było również bardzo 
poruszające za sprawą jego 
głębokiej wiary w Boga. To, 
co przeżył i wycierpiał, dla 
wielu było niewyobrażal-
ne, ale jak sam powiedział:  
– Bóg mnie chronił i wpierał,  
a wiara pomogła mi nie stra-
cić chęci do życia.
Projekt Edukacja po Ausch-
witz będzie kontynuowany 
w następnych latach, dzięki 
wsparciu St. Josefpflege oraz 
zaangażowaniu opiekunów 
i nauczycieli szkoły.  

Beata Sereś

Wizyta na terenie obozu Auschwitz-Birkenau

Wizyta na terenie obozu Auschwitz-Birkenau
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NOWA ANALIZA POCZĄTKÓW 
MORDOWANIA W KOMORACH GAZOWYCH 

W OBOZIE AUSCHWITZ-BIRKENAU

• 21 lipca 
 Letnie Koncerty Organowe
 21 lipca 2014 r. o godz. 19.00 odbędzie się ostatni w sezonie letnim kon-

cert organowy w ramach kolejnej edycji Letnich Koncertów Organowych.
 Koncerty organizowane przez Oświęcimskie Centrum Kultury przy-

ciągają w niedzielne popołudnia do kościoła św. Maksymiliana wielu 
miłośników muzyki, którzy mają możliwość posłuchania muzyki or-
ganowej komponowanej przez wielkich mistrzów gatunku, jak rów-
nież utworów kompozytorów współczesnych.
Wykonawcy:
Henryk Jan Botor – organy, 
Dominika Figurska – recytacje
Organizatorzy:
Oświęcimskie Centrum Kultury
Parafia św. Maksymiliana

Koncerty:
Kościół św. Maksymiliana w Oświęcimiu.
Szczegółowy program dostępny
na stronie ock.org.pl.
Wstęp wolny

• 25 lipca
 Koncert zespołu Vołosi  
 25 lipca 2014 r. o godzinie 20.00 plenerowym koncertem zespołu Vo-

łosi, w ramach projektu Dom otwarty z cyklu: Folklor, tradycje i obrzędy 
– filtrator znużeń, zostanie zainaugurowany na oświęcimskiej estra-
dzie – obok Oświęcimskiego Centrum Kultury – 51. Tydzień Kultury 
Beskidzkiej.

 Szczegóły wydarzenia znajdują się na stronie ock.org.pl
 Oświęcimskie Centrum Kultury

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY  LIPIEC 2014

– W obszernej literatu-
rze dotyczącej dziejów KL 
Auschwitz kwestia począt-
ków zagłady Żydów w ko-
morach gazowych pozosta-
wała przez wiele lat jedną 
z najmniej zbadanych. Nie 
wynikało to, jak się wydaje, 
z niedoceniania tematu, ale 
raczej z niedostatku mate-
riałów źródłowych. Dopiero 
z chwilą odtajnienia prze-
chowywanych w Moskwie 
akt Centralnego Zarządu 
Budowlanego SS, możliwym 
stało się dotarcie do niemiec-
kich dokumentów, które  
w dużej mierze pozwoliły na 
uzupełnienie wiedzy na te-
mat funkcjonowania pierw-
szych komór gazowych – po-
wiedział dr Piotr Setkiewicz, 
kierownik Centrum Badań 
Muzeum.
 
Dokumenty odnalezione  
w wyniku obszernych kwe-
rend przeprowadzonych za-
równo w zespole Zentrabau-
leitung, jak i w pozostałych 
zasobach Archiwum, zostały 
ułożone w sześciu działach 
tematycznych: dzieje komo-
ry gazowej przy kremato-
rium I w obozie Auschwitz I, 
funkcjonowanie prowizo-
rycznych komór gazowych 
w Birkenau, drewniane bara-
ki wykorzystywane jako roz-
bieralnie dla ludzi mordo-
wanych w prowizorycznych 

komorach gazowych, histo-
ria rampy kolejowej, na któ-
rej dokonywano selekcji de-
portowanych do Auschwitz 
Żydów, powstanie i pierw-
szy rok istnienia Sonderkom-
mando oraz prowadzone  
w obozie masowe morder-
stwa, tzw. akcje specjalne.

 – Dzięki odnalezionym do-
kumentom jesteśmy dziś 
w stanie doprecyzować  
w dużej mierze chronologię 
zdarzeń, czy też potwier-
dzić fakty znane do tej pory 
jedynie z relacji świadków. 
Należy jednak pamiętać, że 
w dokumentach zazwyczaj 
nie ma treści odnoszących się 
wprost do zabójstw w komo-
rach gazowych, a interpreta-
cja wpisów wymaga niekie-
dy szczegółowej znajomości 
zarówno innych dokumen-
tów, jak i obozowych realiów 
– dodał Piotr Setkiewicz. 
Dlatego też każdy dokument 
prezentowany w publikacji 
opatrzony jest komentarzem 
historycznym, a całość po-
przedza bardzo szczegółowy 
wstęp.
  
W książce znaleźć można do-
kumenty bardzo różnorodne 
. To m.in. wykaz prac reali-
zowanych przez niemiecką 
firmę Schlesische Industrie-
bau Lenz & Co. z 8 lipca 
1942 r., gdzie znajduje się 

zapis o „wstawieniu drzwi 
do drugiej komory gazowej” 
– prace te dotyczyły adapta-
cji na komorę gazową jedne-
go z domów mieszkalnych. 
Jest tam również protokół  
z narady z 21 maja 1943 r.,  
w którym w części wstępnej, 
przedstawiając ogólnie histo-
rię obozu, wspomniano, iż 
obecnie prowadzi się w nim 
akcję „rozwiązania kwestii 
żydowskiej”.
  
Wśród analizowanych doku-
mentów jest również karta 
magazynowa, na której 23 
kwietnia 1942 r. odnotowano 
wydanie 400 kg pakowanego 
wapna oraz 300 kg cementu 
na potrzeby Sonderkom-
mando – wapno wykorzy-
stywano jako środek dezyn-
fekcyjny przy zakopywaniu 
ciał w masowych mogiłach. 
To najwcześniejszy ze zna-
nych dokumentów, w któ-
rym wspomniano o istnieniu 
w Birkenau takiego koman-
da. Jest też zezwolenie z 14 
września 1942 r. na wyjazd 
pięciu ciężarówek i jednego 
pojazdu konwojowego do 
KL Auschwitz – wraz z ad-
notacją, iż pojazdy te mają 
znaleźć natychmiastowe za-
stosowanie przy realizowa-
nych akcjach specjalnych.
  
Zdaniem Piotra Setkiewicza 
analiza źródeł związanych 

z początkami Zagłady pro-
wadzonej w Auschwitz ma 
także znaczenie symbolicz-
ne. – Auschwitz zazwy-
czaj kojarzony jest przede 
wszystkim z wielkimi kre-
matoriami projektu firmy 
Topf. Zlokalizowane na 
obrzeżach Birkenau prowi-
zoryczne komory gazowe są 
natomiast znane tylko nie-
licznym. Choć prymitywne 
pod względem konstrukcji, 
oba bunkry w praktycz-
nym użytkowaniu okazały 
się nadzwyczaj efektywne:  
w okresie od marca 1942 do 
kwietnia 1943 r. zamordo-

wano w nich ok. 250 tysięcy 
osób. Oznacza to, że nawet 
gdyby władze obozowe 
poprzestały na wykorzy-
staniu samych bunkrów, 
to nie przeszkodziłoby to  
w realizacji zbrodniczych 
zamiarów – podkreślił Piotr 
Setkiewicz. 
 
Książkę Początki zagła-
dy Żydów w KL Auschwitz  
w świetle materiałów źródło-
wych można kupić w inter-
netowej księgarni Muzeum 
Auschwitz. 

Paweł Sawicki

Początki zagłady Żydów w KL Auschwitz w świetle materiałów źró-
dłowych, nowa polsko-angielska publikacja Muzeum, opowia-
da – poprzez analizę 74 archiwalnych dokumentów, w więk-

szości nigdzie dotąd nie publikowanych – o przygotowaniach do 
masowego mordowania Żydów w komorach gazowych i o prze-
obrażaniu obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau w ośro-
dek natychmiastowej zagłady. Autorami opracowania są historycy 
Centrum Badań Muzeum: Igor Bartosik, Łukasz Martyniak oraz 
Piotr Setkiewicz. 
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Terezin to miasto-twierdza 
położone ok. 60 km od cze-
skiej Pragi. W okresie II woj-
ny światowej miasto znalazło 
się na terenach Protektoratu 
Czech i Moraw. W listopa-
dzie 1941 r. w głównej czę-
ści Niemcy utworzyli getto, 
do którego trafiali przede 
wszystkim Żydzi z Protekto-
ratu Czech i Moraw, ale rów-
nież z Trzeciej Rzeszy, oku-
powanej Holandii, Danii, 
a w ostatnim okresie także 
ze Słowacji oraz Węgier. 
Getto Theresienstadt miało 

stać się miejscem koncentra-
cji Żydów przed ich dalszą 
deportacją „na Wschód”. 
Propaganda nazistowska 
ukazywała je jako „getto 
wzorcowe”, które miało być 
przeznaczone dla osób po-
wszechnie znanych oraz we-
teranów I wojny światowej. 
W części zwanej Małą Twier-
dzą utworzono areszt oraz 
obóz przejściowy, do którego 
trafiali głównie członkowie 
ruchu oporu. Pobyt w obozie 
był jednak chwilowy. Więk-
szość więźniów deportowano 

do innych obozów koncen-
tracyjnych. 90% osadzonych  
w obozie przejściowym sta-
nowili Czesi i Słowacy. 
Niemcy deportowali z getta 
w Theresienstadt do obo-
zu Auschwitz ok. 46 tysięcy 
osób. 18 tysięcy z nich trafiło 
do tzw. obozu rodzinnego, 
który we wrześniu 1943 r. 
utworzono na odcinku BIIb 
obozu Auschwitz II-Birkenau. 
Obóz ten powstał przypusz-
czalnie dla celów propagan-
dowych. Wysyłana z niego 
przez więźniów ocenzurowa-

na korespondencja o narzuco-
nej treści miała wprowadzić 
w błąd krewnych pozosta-
jących w getcie. Pierwsze 5 
tysięcy osób zarejestrowa-
no tam we wrześniu 1943 r.  
W grudniu tego samego roku 
oraz w maju 1944 r. dołączy-
ły do nich kolejne transporty. 
Mężczyźni, kobiety i dzieci 
nie były rozdzielane. Głód, 
brak podstawowych warun-
ków sanitarnych, szerzące 
się choroby oraz praca ponad 
siły doprowadziły do śmierci 
wielu z nich. „Esesmani wcale 
nie musieli zabijać więźniów, 
wystarczyło, że pozwolili im 
żyć”1. 
Likwidację obozu familijne-
go Theresienstadt przepro-
wadzono w dwóch etapach. 
Pierwszy z nich miał miejsce 
w nocy z 8 na 9 marca 1944 r.  
Pod pretekstem przeniesie-
nia więźniów do obozu pracy 
w Heydebreck (Kędzierzyn) 
władze obozu wywiozły i za-
biły w komorach gazowych 
krematorium II i III 3791 
dzieci, kobiet i mężczyzn. 
„Przez otwory, które wy-
wierciliśmy w drewnianych 
ścianach, obserwujemy z nie-
mym przerażeniem i zgrozą, 
co dzieje się w obozie obok, 
kiedy esesmani ze swoimi 
pomocnikami pędzili kijami 
więźniów do aut, mężczyzn  
i kobiety, staruszki i starców 
i dzieci. Biedne, nieszczęśli-
we dzieci! Dzieci, które nie 
zdawały sobie sprawy z gro-
zy sytuacji, z prymitywnymi 
zabawkami w rękach, dy-
gocące z zimna i głodu, roz-
paczliwie czepiały się swoich 
matek. Wraz z nadejściem 
nocy kilkuset esesmanów,  
w większości pijanych,  
w towarzystwie dziesiątków 
wytresowanych psów, roz-
poczęło akcję. W rękach ka-

rabiny i automaty, które jak 
dotąd nie strzelają. Ich kolb 
używali do bicia bezsilnych, 
wygłodzonych więźniów 
[…] wszystko odbywa się 
przy akompaniamencie ogłu-
szających krzyków, wrza-
sków, wyzwisk, szczekania 
psów, warkotu samochodów, 
płaczu i narzekań, wszystko 
w blasku ogromnych reflek-
torów. Ten przerażający teatr 
trwał do godziny dziesiątej 
wieczorem. A potem nad 
całym obozem rozgościła się 
złowroga cisza […]”2.
Decyzja o ostatecznej li-
kwidacji obozu familijnego 
Żydów z getta Theresien-
stadt zapadła 2 lipca 1944 r.  
W tym jednak wypadku 
wśród więźniów postano-
wiono przeprowadzić se-
lekcję. Spośród osadzonych 
wybrano około 3,5 tys. mło-
dych, zdrowych i zdolnych 
do pracy kobiet i mężczyzn, 
których ostatecznie prze-
niesiono do innych obozów  
(Sachsenhausen-Schwarzhei-
de, Heydebreck, Gross-Rosen, 
Stutthof). Natomiast w obo-
zie, na odcinku BIIb w nocy  
z 10 na 11 lipca oraz w noc 
kolejną ogłoszono „Lager-
sperre”, czyli zakaz opusz-
czania baraków. Podczas 
tych dwóch wspomnia-
nych nocy 2,5 tys mężczyzn  
i chłopców oraz 4,2 tys kobiet 
i dziewcząt zginęło w ko-
morach gazowych. W więk-
szości były to osoby starsze 
i chore, ale były i również 
młode matki z dziećmi, które 
nie zdecydowały się na roz-
łąkę. W opróżnionych w ten 
sposób barakach umieszczo-
no więźniarki, głównie Polki 
wywiezione do Auschwitz  
w trakcie Powstania War-
szawskiego. 

Monika Bernacka-Pelc

Historia

ZDARZYŁO SIĘ 
W KL AUSCHWITZ 

WARTO WIEDZIEĆ 

• Z 17 517 więźniów obozu familijnego uratowało się 
zaledwie 3 500 tych, którzy zostali na krótko przed 
jego likwidacją wysłani „na roboty”. Jednakże i tam 
dwie trzecie z nich czekała śmierć. Tylko 1 167 osób 
doczekało wyzwolenia, tzn. zaledwie 6,6% z tych, 
którzy przeszli przez jego bramę.1

• 6 września 1943 r. wyjechały z Terezina dwa trans-
porty – pierwszy liczył 2 479 więźniów, drugi 2 528. 
Oficjalnie zostały po raz pierwszy oznaczone jako 
„Arbeitseinsatztransport”, czyli jako transport skie-
rowany do pracy. Był to największy kontyngent 
więźniów jaki kiedykolwiek opuścił Terezin w ciągu 
jednego dnia.2

• Starszym obozu familijnego Żydów z getta The-
resienstadt został Arno Böhm, więzień nr 8, który  
w kwietniu 1944 r. został zwolniony z obozu, wstąpił 
do szeregów SS i wyjechał na front. Funkcję Lage-
rältestera przejął Wilhelm Brachmann (nr obozowy 
3190). 

1 Miroslav Karny, Obóz familijny w Brzezince (BIIb) dla 
Żydów z getta w Theresienstadt, „Zeszyty Oswięcim-
skie”, nr 20, 1993, s. 124.

2 Tamże, s. 136-137.

Między 10 a 12 lipca 1944 r. w obozie KL Auschwitz II-Bir-
kenau dokonano likwidacji tzw. obozu familijnego Żydów  
z getta Theresienstadt. W komorach gazowych zamordo-

wano wówczas ok. 7 tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci. W tym roku 
mija 70. rocznica tych wydarzeń. 

1  Miroslav Karny, Obóz familijny w Brzezince (BIIb) dla Ży-
dów z getta w Theresienstadt, „Zeszyty Oswięcimskie”, nr 
20, 1993, s. 148.

2  Tamże, s. 175.
Telegram informujący o ucieczce więźnia z obozu rodzinnego dla Żydów z Theresienstadt w Birkenau 

– Siegfrieda Lederera

16151413121110987654321
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FOTOREPORTAŻ

W maju w Muzeum Żydowskim w Oświęcimiu została otwarta nowa wystawa główna Oszpicin. Historia żydow-
skiego Oświęcimia. Prezentuje ona historię lokalnej społeczności żydowskiej, której początki sięgają pierwszej 
połowy XVI w. Ekspozycja składa się z fotografii, dokumentów, zabytkowych eksponatów oraz multimediów, 

w tym wspomnień byłych żydowskich mieszkańców miasta. Częścią ekspozycji są także wyjątkowe judaika, pocho-
dzące ze zniszczonej w 1939 r. przez hitlerowców Wielkiej Synagogi. Przedmioty zostały odnalezione przez archeolo-
gów podczas prowadzonych w 2004 r. wykopalisk. Są obecnie poruszającym symbolem zniszczonej kultury. Poniżej 
publikujemy kilka fotografii z nowej wystawy.  


