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„Byliśmy ludźmi jak wszyscy inni 
ludzie na ziemi. Mieliśmy rodziny, 
przyjaciół, swój dom” – to tytuł wy-
stawy czasowej, którą do 25 kwietnia 
oglądać można w Muzeum Ausch-
witz. Na ekspozycji zobaczyć można 
dziesiątki przedmiotów należących 
do ludzi, w ogromnej większości 
Żydów, których niemieccy naziści 
deportowali do Auschwitz. W „Osi” 
piszemy o wystawie. Znajdą Państwo 
również sporo fotografi i prezentowa-
nych obiektów.

Na stronach Muzeum znajdą Państwo 
również informacje na temat nowej 
nagrody Muzeum – Światło Pamięci. 

Polecamy również obszerny artykuł 
poświęcony historycznym drzwiom 
do komory gazowej zaprezentowa-
nym podczas tegorocznej rocznicy 
wyzwolenia Auschwitz. Aby obiekt 
mógł w przyszłości być prezentowa-
ny odwiedzającym Miejsce Pamięci, 
musiał zostać zamknięty w specjali-
stycznej gablocie. 

Na stronach Międzynarodowego 
Domu Spotkań Młodzieży przeczyta-
ją Państwo m.in. o wystawie obrazów 
Krzysztofa Piętki „Auschwitz pospo-
lity”, a także o wizycie Silvii Löhr-
mann, minister edukacji Nadrenii-
-Północnej Westfalii, która przez dwa 

dni towarzyszyła uczniom z miejsco-
wości Voerde i Warstein podczas ich 
pobytu w MDSM.

W „Osi” piszemy również o dzienni-
karskim projekcie „Pamięć i upamięt-
nianie w dobie Web 2.0” organizowa-
nym przez Maksymilian Kolbe Werk 
– o swoim pobycie w Oświęcimiu 
pisze jedna z uczestniczek projektu. 
Jak co miesiąc zapraszamy również 
na kolejny spacer śladami żydowskiej 
historii Oświęcimia. 

Paweł Sawicki 
Redaktor naczelny miesięcznika „Oś” 

os@auschwitz.org
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We wczesnych latach powojennych 
ojciec mój, będąc pierwszym i, przez 
pewien czas, jedynym oświęcimskim 
adwokatem, nie narzekał na niedobór 
klienteli i brak adwokackich zleceń. 
Jego koledzy – sądowi adwersarze 
w sprawach stających na sądowej 
wokandzie − dojeżdżali z pobliskich 
miast. Klientela była liczna i różnorod-
na, ale w większości złożona z miesz-
kańców okolicznych wiosek, rolników 
bez wykształcenia, a nawet podstawo-
wej edukacji, często niepiśmiennych, 
zastępujących własnoręczny podpis 
na urzędowych dokumentach sta-
wianiem trzech krzyżyków! Procesy 
toczyły się o morgi i hektary, często 
o przysłowiową miedzę czy jedną ski-
bę pola „bezprawnie” zaoraną. Total-
ny wojenny i powojenny chaos oraz 

nieporządek był też nieporządkiem 
gruntowym i katastralnym. Bywały 
też spory spadkowe o podział areałów 
rolnych i mienia gospodarskiego. 
Takie to osoby, bez porządnego, 
a właściwie, żadnego wykształcenia, 
choć zapewne doświadczone i kom-
petentne w sprawach upraw i zbio-
rów, posługiwały się bardzo różno-
rodnym, „bogatym”, zaskakującym 
i zabawnym językiem dla określenia 
funkcji i roli pełnionej przez ojca. Ad-
wokat stawał się „adukatem”, mece-
nas − „mecenaszem”, „mocarzem”, 
a nawet „mesjaszem”! A sąd, proces 
sądowy i wyrok „sądową wyrocznią”! 
Pamiętam takich klientów i takie w ich 
mniemaniu – nobilitujące adwokaturę 
określenia. Choć rzeczywiście – i tu 
oddajmy sprawiedliwość intuicji ję-

zykowej owych osób – adwokat może 
być „mocarzem” w skutecznej walce 
o dobro klienta i jego „mesjaszem”, 
wybawiającym go od winy i kary! 
Obecnie, porównując tamto „kiedyś” 
z naszym „dziś”, widzimy miarę 
i wagę postępu w stosunku do lat 
przecież nie tak bardzo odległych hi-
storycznie.
W załączeniu zdjęcie z lat 50. minio-
nego wieku, przedstawiające prze-
marsz w pochodzie pierwszomajo-
wym, gdzieś na skraju budującego się 
właśnie osiedla grupy pracowników 
oświęcimskiego sądu przed grupą 
pracowników Stacji Selekcji Roślin
z Zaborza. Na zdjęciu – ojciec z gazetą 
w kieszeni! 

Andrzej Winogrodzki
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NOWA WYSTAWA CZASOWA

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
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Wszystkie prezentowane 
przedmioty znalezione zosta-
ły podczas prac konserwator-
skich na terenie byłego obo-
zu Auschwitz II-Birkenau. 
– Na terenie Miejsca Pamięci 
z zasady nie prowadzimy 

systematycznych badań ar-
cheologicznych. I to z kilku 
fundamentalnych względów. 
Natomiast przy okazji wszel-
kich prac konserwatorskich 
ingerujących w ziemię, stoso-
wany jest profesjonalny nad-
zór archeologiczny. Takie jest 
pochodzenie prezentowa-
nych obiektów – zaznaczył 
dyrektor Muzeum, dr Piotr 
M.A. Cywiński.
Przedmioty na wystawie to 
m.in. drobne przedmioty 
codziennego użytku lub ich 
fragmenty, guziki, butelecz-
ki po perfumach, monety, 
biżuteria, grzebyki, luster-
ka, klucze, korki od butelek, 
a także temperówka, fi gura 
szachowa czy ceramiczne 
fi gurki. Łącznie na ekspozy-
cji zobaczyć można kilkaset 
obiektów. 
– Kiedy po tylu latach, 
w miejscu, które stało się 
symbolem zagłady Żydów, 

patrzymy na okruchy przed-
miotów należących do ska-
zanych, nie tylko bardzo 
wyraziście, widzimy, że za-
mordowano zwyczajnych, 
niewinnych ludzi w oparciu 
o systemowe rozwiązania 

i administracyjne decy-
zje urzędników III Rzeszy. 
Uświadamiamy sobie, być 
może nie po raz pierwszy, że 
cały czas jesteśmy bezradni 
wobec najprostszego, ale też 
najważniejszego pytania: dla-
czego – powiedziała autorka 
wystawy, Teresa Zbrzeska. 
Pokazywanym na wysta-
wie przedmiotom towarzy-
szą czarno-białe archiwalne 
niemieckie fotografi e z tzw. 

Albumu Auschwitz, ukazu-
jące przywiezionych na za-
gładę Żydów, a także cytaty 
z protokołu konferencji w 
Wannsee. Podczas spotkania 

20 stycznia 1942 r. przedsta-
wiciele różnych niemieckich 
resortów i urzędów deba-
towali na temat szczegółów 
realizacji programu „Osta-

tecznego rozwiązania kwestii 
żydowskiej”, jak w nazistow-
skich Niemczech określano 
unicestwienie europejskich 
Żydów.

Wystawę oglądać można 
w sali wystaw czasowych 
w bloku 12 do 25 kwietnia 
2012 r. w godzinach 10-14. 

Paweł Sawicki

„Byliśmy ludźmi jak wszyscy inni ludzie na ziemi. Mieliśmy rodziny, przyjaciół, swój dom” – to tytuł nowej 
wystawy czasowej Muzeum Auschwitz. Na ekspozycji zobaczyć można dziesiątki przedmiotów należących do 
ludzi, w ogromnej większości Żydów, których niemieccy naziści deportowali do Auschwitz. 

„… W przebiegu realizacji ostatecznego 
rozwiązania europejskiej kwestii 
żydowskiej zostanie wziętych pod uwagę 
11 milionów Żydów...”.

„… W trakcie praktycznej realizacji 
ostatecznego rozwiązania Europa zostanie 
przeszukana z Zachodu na Wschód…”.

„… Kierownictwo przy opracowywaniu 
ostatecznego rozwiązania kwestii 
żydowskiej, należy centralnie do 
Reichsführera SS i szefa niemieckiej policji 
bez względu na granice geografi czne…”.

Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 47, marzec 2012

Nowa wystawa czasowa w Muzeum Auschwitz

Przedmioty eksponowane na nowej wystawie czasowej Muzeum Auschwitz 

16151413121110987654321



Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

ŚWIATŁO PAMIĘCI

Pierwszym laureatem na-
grody został prof. Barto-
szewski, który uhonoro-
wany został podczas uro-
czystego jubileuszu swoich 
90. urodzin. W uroczystości 
w salach warszawskie-
go Zamku Królewskiego 
uczestniczyli m.in. prezy-
dent RP Bronisław Komo-
rowski, premier Donald 
Tusk, marszałkowie Sejmu 
i Senatu, a także wiele osobi-
stości świata kultury i nauki.
Dyrektor Cywiński w spe-
cjalnej księdze, w której 
spisano życzenia dla Profe-
sora, podkreślił, że Włady-
sław Bartoszewski przekuł 
doświadczenie Auschwitz 
w niezwykle solidne pod-
łoże całej swojej przyszłej 
działalności – konspiracyj-
nej, powstańczej, naukowej, 
wydawniczej, demokra-
tycznej, społecznej, dyplo-
matycznej i politycznej. 
„Bramy Auschwitz Go nie 

przemogły. Człowiek, który 
miał być sprowadzony do 
niczego, przeżył, zwyciężył 
i stał się jednym z głównych 
nauczycieli Pamięci” – na-
pisał. 
– Moja recepta na życie jest 
receptą umiarkowanego re-
alisty-optymisty, lubię ży-
cie i lubię ludzi, lubię ludzi 
takimi, jakimi są – mówił 
w swoim wystąpieniu sam 
Bartoszewski. Przypomniał, 
że pierwsza książka, którą 
wydał w III Rzeczypospo-
litej, miała tytuł „Warto być 
przyzwoitym”. – Myślę, 
że po kilkudziesięciu la-
tach, nie zmieniłem zdania 
– i sądzę, że nie zdążę już 
go zmienić na tym świecie – 
że trzeba rozróżniać pojęcia 
wartości i opłacalności. Na 
pewno warto być przyzwo-
itym, a czy to się dorywczo 
opłaca, to już zupełnie inna 
sprawa – powiedział Barto-
szewski.

Kolejnym laureatem na-
grody „Światło Pamięci” 
została Krystyna Oleksy, 
wicedyrektor Muzeum Au-
schwitz-Birkenau ds. Edu-
kacji i szefowa Międzynaro-
dowego Centrum Edukacji 
o Auschwitz i Holokauście, 
która w lutym tego roku 
przeszła na emeryturę. 
Statuetkę wręczono pod-
czas uroczystego pożegna-
nia wieńczącego 37 lat jej 
pracy w Miejscu Pamięci.
– Przez te wszystkie lata 
Twojej pracy na pierwszym 
miejscu stawiałaś pamięć 
o ofi arach obozu, szacunek 
dla byłych więźniów i dobre 
imię Muzeum. Dzięki Two-
jemu ogromnemu zaanga-
żowaniu, wiedzy, doświad-
czeniu i odwadze, Muzeum 
jest dzisiaj uznaną, otwartą 
na świat instytucją – powie-
dział w imieniu pracowni-
ków Antoni Stańczyk z Cen-
trum Edukacji. – Powstałe 

„Światło Pamięci” to nowa nagroda ustanowiona i przyznawana przez dyrektora Państwowego Muzeum Au-
schwitz-Birkenau za wybitny wkład w edukację o Auschwitz i Zagładzie. Jest ona uhonorowaniem osób zaj-
mujących się podtrzymywaniem i przekazywaniem pamięci o byłym niemieckim nazistowskim obozie kon-
centracyjnym i zagłady Auschwitz. 

Władysław Bartoszewski urodził się w 19 lutego 1922 r. 
w Warszawie. Pełni funkcję przewodniczącego Między-
narodowej Rady Oświęcimskiej przy premierze RP oraz 
Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Fundator 
powstałej w 2009 r. Fundacji Auschwitz-Birkenau.

Od września 1940 do kwietnia 1941 r. był więźniem 
KL Auschwitz (numer obozowy 4427). W 1942 r. był 
współzałożycielem Rady Pomocy Żydom „Żegota”. 
W latach 1942-1945 pracował w Wydziale Informacji 
Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Ar-
mii Krajowej (AK), a w latach 1943-1944 równocześnie 
w Departamencie Spraw Wewnętrznych Delegatury 
Rządu RP na Kraj (Komórka Więzienna i Referat Ży-
dowski). Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim jako 
żołnierz AK. 

Dwukrotnie, w latach 1946-48 i 1949-1954 był przetrzy-
mywany w komunistycznych więzieniach, a w 1955 r. 
uznano go za niesłusznie represjonowanego. 

W latach 1978-1981 był członkiem konspiracyjnego Pol-
skiego Porozumienia Niepodległościowego. W 1980 r. 
był współzałożycielem Komitetu Obrony Więzionych za 
Przekonania działającego przy Komisji Krajowej NSZZ 
Solidarność. Od 13 grudnia 1981 r. do 28 kwietnia 1982 r. 
był internowany w ośrodku internowania w Jaworzu.
 
Od 1973 do 1985 wykładał historię na Katolickim Uni-
wersytecie Lubelskim. Wykładał także m.in. na uniwer-
sytetach w Monachium, gdzie był profesorem wizytu-
jącym w Instytucie Nauk Politycznych Wydziału Nauk 
Społecznych Uniwersytetu Ludwiga Maximiliana, 
a także w Eichstaett i Augsburgu. Napisał ponad 40 
książek, jest autorem ponad 1500 opracowań i artyku-
łów naukowych, głównie na temat okupacji hitlerow-
skiej, zagłady Żydów, stosunków polsko-niemieckich 
i polsko-żydowskich oraz roli intelektualistów w poli-
tyce.

Od września 1990 do lutego 1995 r. pełnił funkcję amba-
sadora Rzeczypospolitej Polskiej w Austrii, a od 6 marca 
do 22 grudnia 1995 r. ministra spraw zagranicznych. Od 
1997 r. do końca kadencji w 2001 r. był senatorem Rze-
czypospolitej Polskiej. 1 lipca 2000 r. został ponownie 
mianowany ministrem spraw zagranicznych, funkcję tę 
pełnił do końca rządów Jerzego Buzka. Obecnie jest Se-
kretarzem Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
Pełnomocnikiem ds. Dialogu Międzynarodowego.

Otrzymał wiele prestiżowych nagród i wyróżnień, w tym 
najwyższe polskie odznaczenie państwowe, Order Orła 
Białego. W 2011 r. został powołany przez prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego w skład Kapituły Orderu 
Orła Białego. Pełni funkcję Kanclerza Orderu. Wyróż-
niono go także Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Or-
deru Odrodzenia Polski (nadanym przez prezydenta RP 
na uchodźstwie), francuskim Krzyżem Komandorskim 
Orderu Legii Honorowej, watykańskim Orderem Świę-
tego Grzegorza Wielkiego, Wielkim Krzyżem Zasługi 
Orderu Republiki Federalnej Niemiec oraz Austriac-
kim Krzyżem Honorowym w Nauce i Sztuce I klasy.

Posiada tytuł doktora honoris causa fi lozofi i i nauk hu-
manistycznych czterech uniwersytetów: w Warszawie, 
Wrocławiu, Marburgu oraz Uniwersytetu Żydowskie-
go w Baltimore. Jest honorowym obywatelem kilku 
polskich miast, jak również honorowym obywatelem 
państwa Izrael. Był jednym z pierwszych Polaków, 
który otrzymał tytuł „Sprawiedliwy wśród Narodów 
Świata”. 

WŁADYSŁAW BARTOSZEWSKI 
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w ostatnich latach MCEAH 
jest uwieńczeniem Twojej 
prawie 40-letniej pracy. Je-
stem pewien, że będzie się 
ono rozwijało nadal – dodał 
Stańczyk.
Mówiąc o konserwacji i o 
edukacji jako o dwóch moc-
nych fi larach Miejsca Pa-
mięci, zastępca dyrektora 
Muzeum, Rafał Pióro, ak-
centował znaczenie edukacji 
w tym szczególnym miejscu. 
– Zachowanie tego miejsca 

jest ściśle związane z eduka-
cją. Bardzo wiele osób repre-
zentujących różne dziedziny 
naukowe ma tu bardzo jasną 
misję do spełnienia: zacho-
wać to miejsce i edukować 
młodych ludzi. Żeby nigdy 
więcej historia się nie po-
wtórzyła – podkreślał Pióro.
– W czasie pani kadencji 
rozpoczęliśmy współpracę 
z Miejscami Pamięci na ca-
łym świecie i dzisiaj jeste-
śmy liczącym się uczestni-

kiem w dyskusji o nauczaniu 
o Holokauście i Auschwitz 
– mówiła w imieniu prze-
wodników Dorota Kuczyń-
ska. – To miejsce, tak tragicz-
nie naznaczone cierpieniem 
i śmiercią, reprezentowała 
pani godnie i z szacunkiem. 
Z wielką mądrością infor-
mowała pani świat o tym, co 
wydarzyło się w Auschwitz – 
dziękowała przewodniczka.
Dziękując Krystynie Olek-
sy za współpracę, dyrektor 

Muzeum, dr Piotr M.A. Cy-
wiński, mówił: – Ze wszyst-
kich owoców twojej pracy 
w Miejscu Pamięci z pew-
nością najważniejsze są: or-
ganizacja pracy przewodni-
ków i oprowadzania odwie-
dzających, uczytelnienie 
terenu Miejsca Pamięci oraz 
stworzenie Międzynaro-
dowego Centrum Edukacji 
o Auschwitz i Holokau-
ście – podkreślił Cywiński. 
– Edukacja w tak szczegól-

nym miejscu jest czymś wię-
cej niż niesieniem pamięci. 
Ucieka ona w przyszłość 
i jest jak płomień, który raz 
zapalony rozjaśnia naszą 
rzeczywistość – mówił dy-
rektor Cywiński, wręczając 
Krystynie Oleksy „Światło 
Pamięci”. 
W przyszłym miesiącu 
w miesięczniku Oś opubli-
kujemy obszerną rozmowę 
z Krystyną Oleksy. 

Bartosz Bartyzel

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
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Absolwentka fi lologii polskiej Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego w Krakowie oraz podyplomowego Stu-
dium Muzeologicznego. Z Państwowym Muzeum 
Auschwitz-Birkenau związana zawodowo przez 37 
lat. Początkowo pracowała w dziale naukowo-oświa-
towym, później w wydawnictwie. Od 1990 r. wicedy-
rektor Muzeum. Inicjatorka utworzenia w Muzeum 
Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz 
i Holokauście (MCEAH), którym kieruje od momentu 
jego powstania w 2005 r. Zastępca dyrektora Muzeum 
ds. edukacji.

Inicjatorka nawiązania stałej współpracy z Instytutem 
Yad Vashem w Jerozolimie  w zakresie szkolenia na-
uczycieli i edukatorów polskich w Izraelu i izraelskich 
w Polsce. W wymianie wzięło dotąd udział około tysią-
ca nauczycieli i przewodników.

Współautorka scenariusza wystawy stałej w budynku 
centralnej łaźni obozowej w Birkenau, przedstawiającej 
świat europejskich Żydów przed Holokaustem, oraz 
współautorka albumu „Zanim odeszli... Fotografi e od-
nalezione w Auschwitz”, będącego katalogiem tej wy-
stawy.

Członek międzynarodowej rady naukowej Instytutu 
Fritza Bauera we Frankfurcie nad Menem, Międzyna-
rodowej Rady Miejsca Pamięci Topografi a Terroru w 
Berlinie, Międzynarodowej Komisji Ekspertów Miejsca 
Pamięci Bergen-Belsen oraz Muzeum w Żabikowie. 

KRYSTYNA OLEKSY 
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Autorem statuetki „Światła Pamięci” jest Remigiusz Dulko

Uroczystość wręczenia „Światła Pamięci” Krystynie OleksyUroczystość wręczenia „Światła Pamięci” Krystynie Oleksy
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HISTORYCZNE DRZWI 
W SPECJALISTYCZNEJ GABLOCIE

„Dziś komory gazowe i kre-
matoria są nadal rozpozna-
walne w ruinach, które po-
zostawili za sobą esesmani. 
Są one również symbolicz-
nie reprezentowane przez 
nieliczne ślady materialne 
– ślepą końcówkę pryszni-
ca, kratę od wsypu granulek 
śmiercionośnego cyklonu 
czy właśnie te drzwi, będące 
niezwykle wymowną pozo-
stałością po najciemniejszej 
karcie XX wieku” – napisał 

dyrektor Muzeum dr Piotr 
M.A. Cywiński w specjal-
nym folderze przygotowa-
nym na rocznicę wyzwole-
nia Auschwitz.
Jak mówi dr Igor Bartosik 
z Działu Naukowego Mu-
zeum, autentyczność drzwi 
potwierdza wiele źródeł: – 
Są to zamówienia do ślusar-
ni i stolarni obozowej na wy-
konanie drzwi gazoszczel-
nych przeznaczonych do 
krematoriów IV i V. Podane 
są tam ich wymiary, które 
odpowiadają drzwiom znaj-
dującym się w zbiorach mu-
zealnych. Po drugie, istnieje 
fotografi a z 1945 r., która 
została wykonana w trakcie 

oględzin tego terenu przez 
komisję badania zbrod-
ni kierowaną przez Jana 
Zena. Na zdjęciu widoczny 
jest sędzia Zen trzymający 
drzwi, które znajdują się 
w tym momencie w zbiorach 
Muzeum. Poza tym zostały 
one w 2000 r. rozpoznane 
w trakcie takiej wizji lokal-
nej przez byłego członka 
Sonderkommando Henryka 
Mandelbauma, który praco-
wał w tym krematorium. 

Drzwi są wykonane z mate-
riałów nietrwałych. Drewno 
i metal wymagają odpo-
wiedniego zabezpieczenia. – 
Poddaliśmy je profi laktycz-
nej konserwacji i oczyszcze-
niu. Zaprojektowana została 
też dla nich specjalna gablo-
ta. Drzwi to obiekt wyma-
gający podejścia indywidu-
alnego. Dlatego projektant 
musiał wziąć pod uwagę 
kilka kwestii – nie tylko este-
tykę, aby drzwi można było 
pokazać, ale przede wszyst-
kim kwestię odpowiedniego 
zabezpieczenia – powiedzia-
ła Magdalena Emiliewicz-
-Pióro z muzealnego Działu 
Zbiorów. 

W roku 2012 obchodzimy 70. rocznicę 
rozpoczęcia masowej zagłady Ży-
dów w komorach gazowych Birke-

nau. Z tej okazji, podczas tegorocznych ob-
chodów rocznicy wyzwolenia niemieckiego 
nazistowskiego obozu Auschwitz, zapre-
zentowano unikatowy relikt – jedyne zacho-
wane drzwi komory gazowej pochodzące 
z krematorium nr V, wysadzonego w powie-
trze przez esesmanów pod koniec ostatecz-
nej ewakuacji obozu. W przyszłości obejrzą 
je wszyscy odwiedzający Miejsce Pamięci. 
Na razie historyczny obiekt został zamknię-
ty w stworzonej specjalnie dla niego gablo-
cie ochronnej.

„Kratę założono dlatego, 
ponieważ zdarzały się wypadki, 
iż ludzie znajdujący się w komorze 
gazowej przed śmiercią wybijali szybę 
w okienku. Ponieważ i krata temu nie 
zapobiegała i wypadki takie mimo jej 
założenia powtarzały się, okienko to 
później zabito blachą lub deską. 
Drzwi te zamykane były od strony 
korytarza na żelazne rygle, które po 
zamknięciu drzwi dociągało się dla 
uszczelnienia specjalnymi zakrętkami”.

Henryk Tauber, 
były więzień Sonderkommando

Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 47, marzec 2012
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„W ślusarni obozowej wykonaliśmy 
też wszelkie części metalowe do drzwi 
wiodących do komór gazowych (okucia, 
zawiasy, drucianą osłonę na mieszczący 
się w drzwiach okrągły otwór – wziernik 
– średnicy około 5 centymetrów) oraz 
tzw. wąsy służące do ich wmurowania. 
Pamiętam, że drzwi były bardzo grube, 
a ich futryny uszczelniano fi lcem”.

Konrad Gracz, 
były więzień komanda ślusarskiego

Autorem projektu specja-
listycznej gabloty zabez-
pieczającej drzwi od ko-
mory gazowej jest Marcin 
Wiśniewski z Fabryki Po-
mysłów Innych. – Gablota 
wykonana jest z duralumi-
nium, wysokowytrzyma-
łego materiału. W środku 
drzwi są w stanie prze-

trwać wiele lat. Szyby po 
obu stronach wykonane są 
z wysokoudarowego poli-
węglanu o grubości 1 cm, 
co zabezpiecza eksponat 
przed wandalami. Drzwi 
uchwycone są w 15 punk-
tach dla równego rozłoże-
nia nacisku. Cała gablota 
jest hermetyczna. W miejsce 

wypompowanego powie-
trza wpuściliśmy azot. Dla 
lepszego zabezpieczenia 
samego drewna, z którego 
wykonano drzwi, wewnątrz 

utrzymywana jest stała wil-
gotność na poziomie 46 pro-
cent – wyjaśniał.
W tej chwili drzwi znajdują 
się w sali Działu Zbiorów, 

w której prowadzone są lek-
cje muzealne. W przyszłości 
obiekt trafi  na nową wystawę 
główną Miejsca Pamięci.  

Paweł Sawicki

„Potem przychodził lekarz obozowy 
i przez wziernik w drzwiach przyglądał się 
walce ze śmiercią oraz sprawdzał, 
czy wszyscy są już martwi, czy nie. 
Spoglądał na zegarek, patrzył przez wziernik, 
jak śmierć zbierała swoje żniwo. 
Następnie meldował, że można otworzyć, 
że wszystko przeszło. 
«Das Geschäft ist fertig»”.

Jaacov Gabai,
były więzień Sondekommando
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Oczyszczanie historycznych drzwi w pracowni konserwatorskiej

Skanowanie drzwi w trzech wymiarach
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Centrum Żydowskie
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KAMIENICA 
RODZINY 

ŚLEBARSKICH

Budynek znajdujący się przy 
Rynku Głównym 14 został 
wybudowany na początku 
XIX w. przez proboszcza 
oświęcimskiej parafi i, księ-
dza Michała Ślebarskiego. 
Kamienica była własnością 
rodziny Ślebarskich do koń-
ca XIX w. W okresie między-
wojennym w budynku tym 
znajdowały się m.in. skle-
py, restauracja należąca do 
Israela Silbigera oraz znana 
piekarnia „Pod fi larami”, 
prowadzona przez rodzinę 
Schmeidlerów. Ostatnimi 
przedwojennymi właścicie-
lami budynku była rodzina 
Enochów.
W czasie II wojny światowej 
budynek został zaadapto-
wany przez Niemców do 
celów biurowych (wtedy 
też kalenicę dachu zwień-
czono wieżyczką). Funkcję 
tę utrzymał po wojnie, bę-
dąc komitetem partyjnym, 
obecnie jest siedzibą Sądu 
Rejonowego. Współcześnie, 
po stronie lewej od główne-
go wejścia do budynku znaj-
duje się tablica poświęcona 
rodzinie Ślebarskich, nato-
miast po stronie prawej pa-
miątkowa tablica, poświęco-
na Polakom, którzy w czasie 
okupacji hitlerowskiej nieśli 
pomoc więźniom KL Ausch-
witz.
W domu tym urodzili się 
bracia Szubertowie, zasłuże-
ni dla sztuki polskiej: Awit 
(1839-1919), malarz, portre-
cista, fotografi k, wsławił się 
głównie jako pionier foto-
grafi i tatrzańskiej oraz Leon 
(1829-1859), rzeźbiarz.

28

HOTEL HERZ

Budynek wybudowany 
w XIX w., noszący obec-
nie numer 11, to dawny 
Hotel Herz, który pier-
wotnie należał do Józefi ny 
Herzowej, później zaś do 
Wiktora Leiblera (1921 r.). 
Miejsce to można uznać za 
centrum życia kulturalnego 
i politycznego Oświęcimia. 
W Hotelu odbywały się mi-
tyngi i spotkania politycz-

ne (szczególnie organizacji 
i partii syjonistycznych roz-
maitych opcji), wiece przed-
wyborcze, przedstawienia 
teatralne (Oświęcim odwie-
dzało szereg żydowskich 
teatrów), organizowano 
w nim bale, akcje charyta-
tywne oraz wykłady, itp.
W czasie II wojny świato-
wej budynek został prze-
budowany przez Niemców, 
a efektem tych działań są 
m.in. istniejące do dzisiaj 
podcienia w narożniku oraz 
mansardowe okna w da-
chu (tzw. Heimatstil). Na 

fasadzie budynku znajdują 
się m.in. dwie pamiątkowe 
tablice. Pierwsza, związana 
z datą 7 lutego 1915 r., kiedy 
to w Hotelu gościł ówcze-
sny brygadier, Józef Piłsud-
ski, wraz z korpusem ofi -
cerskim Legionów Polskich 
(patrz: tablica znajdująca się 
na fasadzie budynku). Dru-
ga, poświęcona żydowskim 
mieszkańcom Oświęcimia, 
zamordowanym przez 
Niemców w okresie Za-
głady (ufundowana przez 
mieszkańców Oświęcimia 
i odsłonięta w październiku 
2001 r.).

OSZPICIN – PRZEWODNIK

Publikujemy dziesiątą część przewodnika po żydowskiej historii Oświęcimia – „Oszpicin”. Jest on efektem ba-
dań historycznych oraz gromadzenia materiałów przez dziesięć lat istnienia Centrum Żydowskiego w Oświę-
cimiu. Publikacji towarzyszy strona internetowa www.oszpicin.pl, na której prezentowana jest wirtualna 

mapa żydowskiego miasta, wypowiedzi byłych mieszkańców, fi lmy, zdjęcia oraz przeznaczone dla edukatorów 
plany lekcji dla dzieci i młodzieży. Na stronie obok publikujemy mapkę miasta z zaznaczonymi na niej obiektami.

Żydowski ruch polityczny powstały w XIX w., postulu-
jący odrodzenie narodowe Żydów i utworzenie państwa 
żydowskiego w Palestynie. Twórcą i teoretykiem ruchu 
był Teodor Herzl, który podstawowe swoje tezy wyłożył 
w wydanej w 1897 r. książce pt. „Państwo Żydowskie”. 
W 1897 r. w Bazylei odbył się I Kongres Syjonistyczny. 
Idee ruchu stały się rzeczywistością wraz z powstaniem 
w Palestynie Państwa Izrael w 1948 r.

SYJONIZM

Rynek Główny i ulica Kościelna z widocznym po prawej stronie 
fragmentem Kamienicy Ślebarskich, początek XX wieku

Zaproszenie na zabawę taneczną w Hotelu Herz, organizowaną 
przez Orkiestrę Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu, 1929 r. 

Rynek Główny z widocznym Ratuszem, 1915 r.

Oświęcimski ratusz, okres międzywojennyHotel Herz, okres międzywojenny
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Bal w Hotelu Herz, 1925 r.
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RATUSZ

W północnej pierzei Rynku, 
pod numerem 2, przy wej-
ściu w ulicę Jagiełły znaj-
duje się przedwojenny ra-
tusz. Pierwszy oświęcimski 
Ratusz zlokalizowany był 
od połowy XVI w. pośrod-
ku płyty Rynku Głównego. 
W roku 1863 budynek – 
wraz z wieloma innymi 

– spłonął podczas pożaru 
miasta. Nowy Ratusz, usytu-
owany już w innym miejscu, 
oddano do użytku w roku 
1875. Do II wojny światowej 
znajdowała się w nim siedzi-

ba władz miejskich (zwana 
także magistratem), odbywa-
ły się tam również posiedze-
nia Rady Miejskiej. 

cdn

Dr Iro Druks, adwokat, radny miejski i działacz rewizjonistyczny 
wraz z żoną Łucją, 1929 r. 
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Henoch Hennenberg, 
radny miejski Herb Oświęcimia

 Dr Maurycy (Mojżesz) Goldberg, 
adwokat, radny miejski 
i działacz syjonistyczny

Leon Schönker, artysta malarz, 
przemysłowiec i radny miejski

Józef Schönker, przemysłowiec, 
właściciel Agrochemii, radny miejski
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Wcześniej ekspozycja była 
już z sukcesem pokazywa-
na m.in. w Pałacu Sztuki 
w Krakowie, na Zamku 
Królewskim w Warszawie, 
w kościele Frauenkirche 
w Dreźnie, w Akademii Fun-
dacji Konrada Adenauera 
w Berlinie oraz w siedzibie 
Parlamentu Europejskiego 
w Brukseli.
Po wernisażu, który uświet-
nili swoją obecnością przed-
stawiciele Landtagu, rządu 
Landu Saksonia – Anhalt, 
byli więźniowie nazistow-
skich obozów koncentracyj-
nych oraz liczna młodzież 
szkół saksońskich, dyrektor 
Międzynarodowego Domu 
Spotkań Młodzieży Leszek 
Szuster oprowadził gości po 
wystawie. 
Uroczystość zaszczycił rów-
nież swoją obecnością znany 
szwajcarski aktor, ostatni 
żyjący jeszcze krewny Anny 
Frank i przewodniczący za-
łożonej w Bazylei Fundacji 
jej imienia – Buddy Elias, 
który w trakcie uroczystej 
sesji z udziałem posłów, 
członków rządu krajowe-
go, przedstawicieli kościoła 
i stowarzyszeń oraz uczniów 
miejscowych szkół, odczytał 
listy. Treść listów dotyczyła 
okresu ukrywania się ro-
dziny Frank w Amsterda-
mie, wywiezienia i pobytu 
w obozie zagłady oraz 
śmierci Anny i członków jej 
rodziny. Uzyskane przez 
Fundację, kierowaną obec-
nie przez Buddy Eliasa, do-
chody ze sprzedaży „Dzien-
nika Anny Frank” na całym 

świecie, przeznaczane są na 
propagowanie dialogu mię-
dzy narodami oraz przezwy-
ciężanie uprzedzeń i rasi-
zmu. W swoim wystąpieniu 
Buddy Elias podkreślił, że 
Auschwitz nie był końcem 
ludobójstwa, a również dziś 

ludzie codziennie umierają 
z powodu swojej religii lub 
koloru skóry. 
Podczas uroczystości głos 
zabrał także Prezydent 
Landtagu, Detlef Gürth, któ-
ry zwrócił uwagę na fakt, że 
Holokaust był następstwem 

obojętności i tchórzostwa 
oraz poparcia takiej postawy 
przez większość społeczeń-
stwa. Jego zdaniem współ-
cześni ponoszą odpowie-
dzialność za to, aby zbrodnie 
nazizmu nie powtórzyły się. 
Wystawa „Inna strona świa-

ta” spotkała się z dużym 
zainteresowaniem i bardzo 
dobrym odbiorem zwiedza-
jących ją osób. Mieszkańcy 
Magdeburga i okolic mieli 
możliwość oglądania jej aż 
do końca lutego. 

Elżbieta Janowicz

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

„INNA STRONA ŚWIATA” 
W SIEDZIBIE LANDTAGU SAKSONII – ANHALT

27 stycznia 2012 r. w siedzibie Landtagu Saksonii-Anhalt w Magdeburgu odbyły się uroczyste obchody 
„Dnia Pamięci o Holokauście” poświęcone uczczeniu ofi ar narodowego socjalizmu. W ramach obcho-
dów w gmachu Landtagu otwarta została wystawa „Inna Strona świata. Twarzą w twarz – Spotkania”. 

Była to już siedemnasta prezentacja wystawy powstałej z okazji 20-lecia Międzynarodowego Domu Spotkań 
Młodzieży w Oświęcimiu. 

Buddy Elias z małżonką Dyrektor MDSM L. Szuster oprowadza po wystawie – Buddy Elias, Prezydent Landtagu Detlef Gürth

Buddy Elias z małżonką, Prezydent Landtagu Detlef Gürth i młodzież lokalnych szkół
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Uczniowie z dwóch szkół 
gimnazjalnych z Voerde i z 
Warstein w Nadrenii-Pół-
nocnej Westfalii, przebywa-
jący w tym czasie w MDSM, 
stali się niejako współgospo-
darzami wizyty pani mini-
ster. 
Nieprzypadkowo zostały 
wybrane te dwie grupy i to 
miejsce – MDSM. Ofi cjalną 
delegację oraz uczniów po-
łączyła możliwość zorgani-
zowania i przeprowadzenia 
projektu, a z praktycznego 
punktu widzenia – współ-
fi nansowanie pobytu przez 
Fundację „Erinnern er-
möglichen”. – Jest to nie-
zwykle istotne, że młodzi 
ludzie mogą się w ten spo-
sób uczyć – podkreśliła Si-
lvia Löhrmann. Dlatego też 
Nadrenia-Północna Westfa-
lia wspiera Fundację „Erin-
nern ermöglichen” założoną 
w 2010 r. przez małżeństwo 
przedsiębiorców – Roswithę 
i Ericha Bethe. Ich głównym 
celem było umożliwienie 
każdemu uczniowi z Nad-
renii-Północnej Westfalii 
wizyty w byłym obozie 
Auschwitz.
Z Sylvią Löhrmann przyje-
chał do Oświęcimia prze-
wodniczący zarządu Funda-
cji „Erinnern ermöglichen“, 
dr Matthias Schreiber, który 
odpowiedzialny był za me-
rytoryczny program pobytu 
w MDSM oraz koordyna-
cję kontaktu z opiekunami 
grup. Delegacji towarzy-
szyli dziennikarze m.in. 
z WDR2. 

Pierwszego dnia członkowie 
delegacji wraz z uczniami z 
Voerde zwiedzali Miejsce 
Pamięci Auschwitz. Warto 
wspomnieć, że gimnazjum 
z Voerde od 1998 r. orga-
nizuje dla swoich uczniów 
podróże studyjne do Ausch-
witz. Celem projektu jest 
poznanie historii tego miej-
sca jako części niemieckiej 
przeszłości oraz znalezienie 
odpowiedzi na pytanie, co 
robić, aby Auschwitz się 
nigdy nie powtórzył. Każ-
dorazowo młodzież bardzo 
intensywnie przygotowuje 
się do podróży studyjnej.
Na ten dzień zaplanowa-
no spotkanie z Dyrektorem 
MDSM Leszkiem Szuste-
rem, który przybliżył pani 
minister historię MDSM 
z uwzględnieniem fi nan-
sowego funkcjonowania 
instytucji. Natomiast Olga 
Onyszkiewicz i Judith Ho-
ehne, kierowniczki Działu 
Edukacyjno-Programowe-
go, skoncentrowały się na 
przedstawieniu koncepcji 
pedagogicznej Domu i reali-
zowanych międzynarodo-
wych projektów. 
Punktem kulminacyjnym 
tego dnia była wieczorna 
dyskusja przeprowadzona 
przez Matthiasa Schreibera 
z uczniami i nauczyciela-
mi obydwu szkół. Jej celem 
było zebranie refl eksji po 
wizycie w byłym obozie 
Auschwitz jako „spojrzenie 
na przeżycia i wydarzenia”, 
ale też jako znaczenie dla 
przyszłości. Podczas dys-

kusji Sylvia Löhrmann po-
dzieliła się swoimi przemy-
śleniami. 
– To była moja trzecia wizyta 
w tym miejscu i za każdym 
razem odkrywam coś nowe-
go – powiedziała. – Podczas 
zwiedzania budynku tzw. 
Sauny, gdy przewodniczka 
opowiadała o nieludzkim 
traktowaniu ludzi podczas 
przyjmowania do obozu, 
rozbieraniu się w obecności 
esesmanów, obcinaniu wło-
sów młodym Żydówkom, 
uderzyła mnie myśl o utracie 
godności człowieka w tym 
miejscu – dodała. Odnosząc 
się do współczesnych wy-
darzeń, Sylvia Löhrmann 
porównała te doświadczenia 
z zachowaniem amerykań-
skich żołnierzy w Afganista-
nie. Jednocześnie podkreśliła 
konieczność doświadczania 
takiej bezpośredniej lekcji 
historii, ponieważ pytanie 
o „Auschwitz” jest nadal ak-
tualne. 
Z kolei Meike Neuland, 
uczeń z gimnazjum Voerde, 
dzieląc się swoimi wraże-
niami, powiedział: – My-
ślałem, że wiem wszyst-
ko, czego mogę oczekiwać 
w Auschwitz i w Birkenau, 
ale wszystko było zupełnie 
inne, niż sobie wyobraża-
łem. 
– My nie możemy zmienić 
niczego w tym, co już się 
wydarzyło, ale powinniśmy 
się starać, aby się to nigdy 
nie powtórzyło w przyszło-
ści – mówiła Alina Hüsken 
z Voerde.

Na drugi dzień delegacja 
wraz z uczniami z Warstein 
złożyła wieniec pod Ścianą 
Śmierci na dziedzińcu bloku 
11 w byłym obozie Ausch-
witz I. Tę ofi cjalną część po-
przedziła minuta ciszy, do 
której wezwała Sylvia Löhr-
mann. – Ponieważ upamięt-
nienie ofi ar to dla mnie coś 
szczególnego, jest dla mnie 
również ważne, żeby nasze 
szkoły z Nadrenii-Północnej 
Westfalii przyłączyły się do 
nas – wyjaśniła Löhrmann. 
Po wspólnym obiedzie od-
było się spotkanie z byłym 
więźniem Auschwitz Józe-
fem Paczyńskim. Ucznio-
wie z przejęciem wysłuchali 
słów pana Józefa, śledząc 
jego losy obozowe. Świado-
mość, że wkrótce nie będzie 
świadków zdarzeń z tam-
tych czasów, nadała temu 

spotkaniu wyjątkowego cha-
rakteru.
Co pozostanie po tej podró-
ży studyjnej? Z pewnością 
okaże się to w najbliższych 
tygodniach, kiedy w oby-
dwu szkołach zorganizowa-
ne będzie podsumowanie 
pobytu. Wspólnie spędzone 
dni dostarczyły uczniom 
oraz członkom delegacji 
nowego spojrzenia na istot-
ne zagadnienia. Uczestnicy 
zobaczyli przykłady rasi-
zmu, poniżania człowieka, 
nieludzkiego traktowania 
i mogli przeanalizować 
konsekwencje wynikające 
ze sprawowania władzy 
w systemie totalitarnym. 
Niektóre kwestie stały się 
bardziej wyraziste, niektóre 
potrzebują jeszcze czasu na 
przemyślenie. 

Ewa Guziak

MINISTER EDUKACJI NADRENII-PÓŁNOCNEJ 
WESTFALII Z WIZYTĄ W OŚWIĘCIMIU

W dniach 22-23 lutego 2012 r. Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży gościł Silvię Löhrmann, minister 
edukacji Nadrenii-Północnej Westfalii. Głównym celem wizyty było zwiedzanie wraz z młodzieżą Miej-
sca Pamięci Auschwitz oraz zaakcentowanie znaczenia tego miejsca w procesie edukacyjnym.

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

W projekcie wzięła udział młodzież z Voerde i z Warstein

Uczestnicy dyskusji z minister Löhrmann

Spotkanie z minister Löhrmann
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

Dlatego też podejmujemy 
próbę – wychodząc ponad 
obiektywny przekaz faktów 
historycznych – stworzenia 
osobistych ścieżek dostę-
pu do historii poprzez cykl 
warsztatów poświęconych 
byłym więźniom Ausch-

witz. Pierwszy z nich przy-
wraca pamięć o Henryku 
Mandelbaumie, który przez 
wiele lat współpracował 
z MDSM i zdawał relację 
podczas spotkań z mło-
dzieżą na terenie Birkenau 
i w MDSM. 

Wiek: 16-18 lat
Czas trwania: do 3 godz.
Opracowanie: 
Elisabeth Büttner
Prowadzenie: Elżbieta 
Pasternak, edukatorka, 
pasternak@mdsm.pl 

Krzysztof Piętka maluje 
Oświęcim – Auschwitz, ale 
jest to Auschwitz w abso-
lutnie subiektywnym uję-
ciu, które pod świadomą 
formą artystyczną kryje 
świat skojarzeń, wspo-
mnień i odczuć czasów 
dzieciństwa, spędzonego 
w cieniu tego miejsca.
– Inspiracją dla moich obra-
zów jest przestrzeń, w której 
dorastałem i żyję, czyli tere-
ny znajdujące się w bliskim 
sąsiedztwie byłego obozu 
Auschwitz-Birkenau. Moje 
obrazy są komentarzem 

o tym, jak to miejsce wpływa 
na moje życie. Pokazuję to 
miejsce z perspektywy czło-
wieka, dla którego Ausch-
witz wydaje się czymś nor-
malnym, istniejącym od 
zawsze, towarzyszącym 
w codziennym życiu – 
mówi artysta.
Podczas wernisażu dyrek-
tor MDSM Leszek Szuster 
podkreślił, że Dom Spotkań 
od wielu lat regularnie pro-
wadzi działalność wysta-
wienniczą, zaś możliwość 
prezentacji twórczości mło-
dego artysty z Oświęcimia 

jest niezwykle cenna. Szcze-
gólne znaczenie ma w tym 
kontekście tematyka prac 
Krzysztofa Piętki, kore-
spondująca z podstawową 
misją MDSM jako instytucji 

prowadzącej edukację hi-
storyczną i obywatelską w 
oparciu o historię Miejsca 
Pamięci Auschwitz. Sam 
artysta dodał, że właśnie 
z tego powodu zorganizo-

wanie pierwszej indywi-
dualnej wystawy właśnie 
w Oświęcimiu, w Domu 
Spotkań, ma dla niego bar-
dzo duże znaczenie. 

jk

LUDZIE, LOSY, STRATEGIE PRZEŻYCIA 
– HENRYK MANDELBAUM

AUSCHWITZ POSPOLITY

Spotkania z byłymi więźniami KL Auschwitz i młodzieżą są 
ważnym elementem pracy pedagogicznej w Międzynarodo-
wym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu. Możliwość 

poznania bezpośrednich świadków wydarzeń i zadania im pytań 
ma nieocenioną wartość. Jednak im bardziej wojna i Holokaust od-
dalają się w czasie, tym mniej jest ich wśród nas. 

9 lutego br. w MDSM otwarto wystawę 
malarstwa Krzysztofa Piętki „Ausch-
witz pospolity”. Krzysztof Piętka jest 

oświęcimianinem, obecnie studiuje malar-
stwo na Akademii Sztuk Pięknych w Kato-
wicach w pracowni prof. Andrzeja Tobisa. 
Wystawa w MDSM – pierwsza indywidual-
na ekspozycja młodego artysty, prezentuje 
cykl prac, zróżnicowanych pod względem 
techniki, nastroju i ekspresji, których wspól-
nym mianownikiem jest temat. 

HENRYK MANDELBAUM 
(1922-2008)

Pochodził z polskiej, żydowskiej rodziny zamieszkałej w Olkuszu. Wiosną 1944 r. 
w wieku 21 lat po ucieczce z getta i wielomiesięcznym ukrywaniu się został aresztowa-
ny i deportowany do Birkenau, gdzie przydzielono go do pracy w Sonderkommando, 
odpowiedzialnym m.in. za obsługę komór gazowych i krematoriów. Jako jeden z nie-
licznych przeżył bunt Sonderkommando jesienią 1944 r. W styczniu 1945 r. udało mu 
się uciec z Marszu Śmierci. Henryk Mandelbaum był jednym z nielicznych więźniów 
Sonderkommando, którzy po wojnie potrafi li mówić o swoich przeżyciach. W niezli-
czonych spotkaniach w MDSM opowiadał otwarcie o swoim losie i oprowadzał osobi-
ście grupy młodzieży po tzw. strefi e śmierci w Birkenau. 

WARSZTAT DLA GRUP STUDYJNYCH W MDSM

WYSTAWA MALARSTWA KRZYSZTOFA PIĘTKI W MDSM
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Henryk Mandelbaum

Henryk Mandelbaum wraz z młodzieżą
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Projekt zatytułowany „Pa-
mięć i upamiętnianie w do-
bie Web 2.0” skupiał się na 
problemie upamiętniania 
w kontekście i z użyciem 
nowoczesnych mediów. 
Nasze pierwsze spotka-
nie w Centrum Dialogu 
i Modlitwy w Oświęcimiu 
23 stycznia zaczęło się po 
zmierzchu. Poznaliśmy się 
i rozmawialiśmy o naszych 
oczekiwaniach − dominowa-
ły ciekawość i niepewność, 
pragnienie spotkań i lekka 
obawa przed tym, jak poto-
czy się projekt. Była to moja 
pierwsza wizyta w Miej-
scu Pamięci, podobnie jak 
większości z uczestników, 
co uczyniło to spotkanie 
jeszcze bardziej trudnym. 
Kilka lat temu, po lekturze 
paru prac opowiadających 
na wiele sposobów o Holo-
kauście, byłam przekonana, 
że otrzymana w postaci dru-
kowanego słowa ilość emocji 
i strachu wystarczy i z nama-
calnymi dowodami nie będę 
już musiała się skonfronto-
wać. Tej zimy, kiedy zoba-
czyłam ogłoszenie Maximi-
lian Kolbe Werk, poczułam, 
że to odpowiedni moment 
i dobra okoliczność. 
Drugi dzień projektu po-
święciliśmy na przygotowa-
nia do spotkań ze świadka-
mi historii: dyskutowaliśmy 
o planowanej formie upa-
miętniania, o możliwościach, 
jakie dają nam nowoczesne 
technologie, i o tym, jak wie-
le konfl iktów i paradoksów 
będzie trzeba przełamać 
w ciągu najbliższych dni. 
Z jednej strony mamy wiele 
form i metod zapisywania 
materiałów – tajemnicze 
hasło „Web 2.0” kryje za 
sobą setki możliwości au-
dio-wizualnych kombinacji 
i sposobów na opowiadanie 
ludziom historii. Z drugiej 
jednak strony te wszystkie 
fantastyczne możliwości po 
pierwsze przyszły dość póź-

no i trafi ły na moment, kiedy 
wielu świadków tych historii 
albo już nie ma, albo wkrót-
ce ich wśród nas zabraknie. 
Powstaje pytanie: czy da 
się w ogóle tak tragiczny 
rozdział w ludzkiej historii 
jakkolwiek ująć w medial-
nym dyskursie młodych 
dziennikarzy? I jak dyskurs 
prowadzony przez kolejne 
pokolenia będzie wyglądał 
– czy ta trudna do pojęcia 
(i na swój sposób abstrakcyj-
na, oderwana od wszelkich 
wyobrażeń, jakie mogłyby 
się w ludzkiej głowie za-
gnieździć) opowieść nie bę-
dzie powoli, przez cudow-
ne techniki, odklejana od 
emocjonalnego autentyzmu, 
od historycznej prawdy, od 
wstrząsającej i wymagającej 
wielkiej siły ducha konfron-
tacji z brutalnością drzemią-
cą w ludzkiej naturze. Nie 
mam zamiaru skazywać 
nowoczesności na niepowo-
dzenie – ale nie można do 
tego wyzwania podejść bez 
głębokiej i cierpliwej refl ek-
sji. 
Trzy następne dni były nie-
ustanną walką – adepci 
i adeptki szkoły dziennikar-
skiej, zdobywający uniwersy-
teckie szlify lub posiadający 
już kilkuletnie doświadcze-
nia pracy z różnymi rodza-
jami mediów, zderzali się 
z wewnętrznymi, także 
etycznymi, problemami. 
Kiedy w środę wieczorem 
pojechaliśmy po raz pierw-
szy do Birkenau w towa-
rzystwie świadków historii: 
Henrietty Kretz, Lidii Skibic-
kiej-Maksymowicz, Zdzisła-
wy Włodarczyk i profesora 
Igora Malitskiya (pozostali 
dwaj świadkowie dołączy-
li do nas później), wszyscy 
chyba przeżywaliśmy tak 
samo potężne napięcie. Pani 
Zdzisława prowadziła nas 
do baraku numer 16, w któ-
rym spędziła kilka strasz-
nych miesięcy swojego na-

stoletniego życia. Moment, 
kiedy wychodziła z baraku 
i kilka osób sięgnęło po apa-
raty, był dla mnie wyjątko-
wo kontrowersyjny: starsza 
pani w ciemnych okularach, 
pomimo zmroku, w błysku 
fl eszy cierpliwie pozuje, 
choć widać wyraźnie, że 
wysiłek włożony w ten spa-
cer już osiągnął swój szczyt. 
Mogłabym się chwalić tym, 
że nie chwyciłam po aparat, 
ale muszę przyznać, że ta 
myśl przemknęła mi przez 
głowę. To byłoby takie moc-
ne zdjęcie. 
Ze świadkami historii spę-
dzaliśmy czas w różny 
sposób i w różnych oko-
licznościach. Gawędziliśmy 
z nimi przy śniadaniach, 
przy kawie, zadawaliśmy 
im setki pytań podczas wy-
wiadów zorganizowanych 
dla trzech grup językowych, 
wreszcie zwiedziliśmy 
z nimi Auschwitz i Birkenau 

oraz spędziliśmy razem ob-
chody 67. rocznicy wyzwo-
lenia obozu. Były to sytuacje, 
w których każde z nas mu-
siało szacować swoje siły, in-
tencje, potrzeby, decydować 
o wybieranej roli i konwencji 
rozmowy, mocno zastana-
wiać się za każdym razem, 
które ujęcia przed kamerą 
będą atrakcyjne dla widza, 
ale mogą być bolesne dla na-
szych świadków, które pyta-
nia mogą przekraczać cienką 
granicę emocjonalnego bólu, 
przekraczać indywidualnie 
ustanowione bariery. I choć 
refl eksja ta brzmi dość banal-
nie, nasze relatywnie krótkie 
doświadczenie w mediach 
na pewno nie ułatwiało roz-
wikłania tych dylematów. 
Jestem przekonana, że przed 
tymi samymi problemami 
stają dziennikarze na każ-
dym etapie swoich karier. 
Myślę, że najważniejszym 
momentem podsumowują-

cym tydzień wspólnej pracy 
w Oświęcimiu był wieczór 
po uroczystościach w Birke-
nau, kiedy usiedliśmy razem 
i dokonaliśmy emocjonalnej 
ewaluacji projektu. Okazało 
się, że sporo ten czas w nas 
zmienił – poczuliśmy ciężar 
historii, zostaliśmy nakar-
mieni mądrością i nadzieją 
ludzi, którzy nie żywią ura-
zy, którzy w piękny spo-
sób dotrwali imponującego 
wieku i mówią o równości, 
o tolerancji, o zagadkach 
i pułapkach ludzkiej natu-
ry, choć wydawałoby się, 
że to im w pierwszej kolej-
ności przysługuje prawo 
do mowy nienawiści. Mo-
gliśmy też po raz pierwszy 
zrzucić z siebie zbierające 
się od kilku dni napięcie − 
łzy uczestników świadczyły 
najlepiej o tym, jak wielkie 
ono było. Cieszę się też, że 
nasza wspólna historia bę-
dzie miała jeszcze kontynu-
ację – kiedy spotkamy się 
w Dachau, blisko 80. roczni-
cy utworzenia tam pierwsze-
go obozu. Wzbogaceni tym 
doświadczeniem zmierzymy 
się po raz kolejny ze wspo-
mnieniami i miejmy nadzieję 
– podołamy odpowiedzial-
nemu zadaniu opowiadania 
historii, znajdziemy receptę 
na Pamięć i Upamiętnianie, 
świadomi tego, że lepszy 
świat bez tej Pamięci nie jest 
możliwy. 

Natalia Skoczylas
http://maximilian-kolbe-werk-projekt

2012.blogspot.com/

Centrum Dialogu i Modlitwy

PAMIĘTANIE W DOBIE WEB 2.0

Kilkunastu dziennikarzy i dziennikarek z Białorusi, Ukrainy, Rumunii, Niemiec i Polski na zaproszenie 
Maksymilian Kolbe Werk z Niemiec przyjechało do Oświęcimia, by wziąć udział w wyjątkowym projekcie. 
Przez niespełna tydzień przeżyliśmy profesjonalną i osobistą rewolucję.
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„HHHH. 
ZAMACH NA KATA 

Z PRAGI” 
– LAURENT BINET

• 9-31 marca
  „Wizerunki nieuniknione” – wystawa 

prac Agnieszki Jaworskiej   
 W galerii „Tyle światów” Oświęcim-

skiego Centrum Kultury prezentowana 
będzie wystawa fotografi i Agnieszki Ja-
worskiej pt. „Wizerunki nieuniknione”. 
„Wizerunki nieuniknione” to cykl foto-
grafi i inspirowanych polskim portretem 
trumiennym. Jak mówi autorka: „Por-
tretami tymi nie zamierzałam walczyć 
z nieuniknionym zjawiskiem biologicz-
nym i absurdalnością śmierci, a raczej 
zmierzyć się z poczuciem nieodwołalno-
ści i ulotnością, które podskórnie odczu-
wam. Są alternatywnym sposobem uświa-
domienia sobie własnej śmiertelności. 
Autoportret jest tutaj podwójnie ważny, bo 
badam na sobie samej nietrwałość stanów 
materialnych – odejście w niebyt, niepa-
mięć – oraz zmienność stanów mentalnych 

– stopniowe zaakceptowanie własnego, 
nieuniknionego losu...”.

 Oświęcimskie Centrum Kultury

• 16 marca
 Dyskusyjny Klub Książki dla młodzie-

ży   
 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla 

młodzieży poświęcone książce Małgorzaty 
Piekarskiej „Klasa pani Czajki”.

 Godz. 17.00, klasopracownia, I piętro.
 Miejska Biblioteka Publiczna Galeria Książ-

ki im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu

• 17 marca
 Z cyklu: „Czas na słowo” – wiersze Wisła-

wy Szymborskiej   
 W Oświęcimskim Centrum Kultury odbę-

dzie się program z cyklu: „Czas na słowo”. 
Spotkanie poświęcone będzie wierszom 
niedawno zmarłej poetki Wisławy Szym-

borskiej. Wiersze zaprezentuje grupa ży-
wego słowa Infi nitas. 

 Godz. 17.00
 Oświęcimskie Centrum Kultury

• 21 marca
 Dyskusyjny Klub Książki dla doro-

słych  
 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla 

dorosłych poświęcone książce „Długa dro-
ga w dół” Nicka Hornby’ego.

 Godz. 17.30, sala konferencyjna.
 Miejska Biblioteka Publiczna Galeria Książ-

ki im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu

• 22 marca
 Demontaże Literatury – „Litewski Polak. 

Gdzie leży Europa Miłosza”
 W cyklu „Trzy kwadranse o tekstach” od-

będzie się wykład prof. Joanny Zach-Roń-
dy pt. „Litewski Polak. Gdzie leży Europa 
Miłosza”. 

 Godz. 18.00, Aula św. Wawrzyńca.
 Miejska Biblioteka Publiczna Galeria Książ-

ki im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu
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KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY

Wydaje się, że są tematy tak znane, których opo-
wiedzieć na nowo nie da się w sposób intere-
sujący i świeży. Laurent Binet udowadnia, że 

należy być bardzo ostrożnym z wygłaszaniem takiego 
stwierdzenia. Jego książka o zamachu na Heydricha 
zachwyca formą i przykuwa treścią. 

Tytuł książki „HHhH” to skrót 
od niemieckiego zdania Himm-
lers Hirn heisst Heydrich (mózg 
Himmlera nazywa się Heydrich). 
Mowa tu o kierującym SS Heinri-
chu Himmlerze i szefi e Głównego 
Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, 
a także protektorze Czech i Moraw 
Reinhardzie Heydrichu, który zgi-
nął w zamachu dokonanym przez 
wysłanych z Londynu dwóch cze-
skich spadochroniarzy Josefa Ga-
bčika i Jan Kubiša. 

Ciężko jest przyporządkować 
książkę Bineta do jakiegokolwiek 
gatunku. Można ją nazwać uło-
żoną z puzzli powieścią-reporta-
żem z elementami biografi cznymi. 
Wszystko układa się w chronolo-
giczną całość dwóch rzeczywisto-
ści – historii Heydricha i samego 
zamachu oraz procesu pracy nad 
książką. Autor jest jednocześnie 
narratorem (często też psycholo-
giem) opowiadającym samą hi-
storię, ale też pokazuje nam, jak 
powstaje książka, jak rodziła się 
jego fascynacja tematem, z jakimi 

problemami (również osobistymi) 
zmagał się, pisząc o tej historii. 

Jako czytelnicy jesteśmy rzucani 
zatem z jednej opowieści w drugą. 
Detal, refl eksje, dialogi, fragment 
prozy, opisy historyczne… Każdy 
element układanki ma swój kolej-
ny numer porządkowy. I wszystko 
zmieszane jest ze sobą tak, że ode-
rwać się nie można, a w dodatku 
napisane jest znakomitym, niezwy-
kle czytelnym stylem i językiem. 
To opowieść o historii i ludziach 
w nią wrzuconych, z której debiu-
tujący pisarz wydobywa esencję, 
wszystko co najważniejsze, często 
zadziwiając, zaskakując i zachwy-
cając czytelnika. Binet zachwycił 
też jury nagrody Goncourtów, po-
nieważ to właśnie on otrzymał to 
prestiżowe literackie wyróżnienie 
w roku 2010.

I chyba w końcu nie dowiedzieliśmy 
się, czy samochód Heydricha był 
czarny, czy też ciemno-zielony. 

Paweł Sawicki
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Historia ludzkości to zwielokrotnio-
na historia jednostki, opowiedziana 
w tym wypadku przez mały przed-
miot, kościany grzebień, na którym 
widnieje dramatyczne świadectwo 
ludzkiego istnienia – wydrapany 
napis: Neuwirth Dezso – imię i na-
zwisko. Obiekt jest doskonałym 
przykładem, jak po wielu latach 

historia daje znać o sobie. Napis 
umieszczony na grzebieniu został 
odkryty podczas prac konserwator-
skich. Niewidoczny gołym okiem, 
w świetle bocznym stał się możliwy 
do odczytania, stając się częścią in-
dywidualnej historii . 

Elżbieta Brzózka
Dział Zbiorów PMA-B

MUZEUM 
W ARCHIWALNEJ FOTOGRAFII

ŚLADY HISTORII
ZE ZBIORÓW MUZEUM AUSCHWITZ

Przedmioty codziennego użytku stanowią dużą część 
spośród całości obiektów gromadzonych i przecho-
wywanych w magazynach zbiorów PMA-B. Ekspo-

nowane masowo na wystawie stałej stają się częścią histo-
rii ludzkości.
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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.

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 ze wszelkimi znajdującymi 
się tam zabudowaniami i urządze-
niami 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”. 
Na tym archiwalnym zdjęciu autor-
stwa Stanisława Muchy zobaczyć 
można fragment pierwszej stałej 

muzealnej wystawy, którą stwo-
rzyli byli więźniowie. Istniała ona 
od roku 1947 do roku 1955, kiedy 
to otwarta została nowa główna 
ekspozycja, i którą – z pewnymi 
zmianami – oglądać można do dziś. 
Ten fragment starej wystawy poka-
zywał walizki pozostałe po zamor-
dowanych ludziach. 

Paweł Sawicki

Walizy na wystawie głównej przed 1955 r.

Grzebień
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Monety

Pracując w różnych domach czy 
kamienicach, zdarzało mi się zna-
leźć na strychach, czy w piwnicach 
mniej lub bardziej ciekawe przed-
mioty. Kiedy np. znajduję gazety, 
które wykorzystywano czasami do 
uszczelniania okien, zwracam uwa-
gę na to, z jakiego okresu pocho-
dzą. Kiedy po zakończonej pracy 
zaczęliśmy robić porządki i sprzą-
tać gruz, wrzucając śmieci do wia-
derka, zwróciłem uwagę na jakiś 
mały przedmiot. Po oczyszczeniu 
go z kurzu, dostrzegłem, że jest to 
moneta. Gdy zacząłem dokładnie 
się jej przyglądać, zauważyłem, że 
jest to pieniądz z czasów okupacji. 
Przeszukałem resztę śmierci i – ku 
mojemu zdziwieniu – znalazłem na-
stępny i następny. W sumie znaleź-

liśmy kilkanaście monet z różnych 
okresów. Zaczęliśmy zastanawiać 
się, skąd wzięły się one w tym ku-
rzu i gruzie. Wszystko wskazywało 
na to, że znajdowały się one pod pa-
rapetem, który musieliśmy zerwać. 
Kamienica, w której pracowaliśmy, 
była budowana podczas zaboru 
austriackiego. Na jednej z monet 
widnieje rok 1985. Cóż, nie jestem 
w stanie przeszukać wszystkich do-
mów i kamienic w moim mieście, 
ale jednego jestem pewien: w oświę-
cimskim grodzie nad rzeką Sołą 
na niejednym strychu, w niejednej 
piwnicy, czy w niejednym murze są 
jeszcze ukryte różne ciekawe skar-
by. 

Mirosław Ganobis

Z SZAFY GANOBISA

Rzecz niesamowita, ale jednak możliwa. W tym 
roku dostałem zlecenie w jednej z kamienic na 
oświęcimskim Starym Mieście. Nie spodziewałem 

się tam żadnej niespodzianki, wiedząc, że przed kilko-
ma laty kamienica ta przeszła gruntowny remont.

SKARBY NA STRYCHU
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NOWA WYSTAWA 
CZASOWĄ

Fotoreportaż
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Muzeum Auschwitz przygotowało nową wysta-
wę czasową „Byliśmy ludźmi jak wszyscy inni 
ludzie na ziemi. Mieliśmy rodziny, przyjaciół, 

swój dom”. Można na niej zobaczyć dziesiątki przed-
miotów należących do ludzi, w ogromnej większo-
ści Żydów, których niemieccy naziści deportowali do 
Auschwitz. Wszystkie prezentowane przedmioty zna-
lezione zostały podczas prac konserwatorskich na tere-
nie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau. Poniżej kilka 
fotografi i z wystawy. Fot. Paweł Sawicki. 


