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Spotkania ze świadkami historii, by-
łymi więźniami Auschwitz, z oczy-
wistych względów, cieszą się ogrom-
nym zainteresowaniem, co widać na 
okładce „Osi”. Gośćmi listopadowej 
sesji edukacyjnej Międzynarodowe-
go Centrum Edukacji o Auschwitz 
i Holokauście, która przyciągnęła 
prawie 300 osób, nauczycieli i ich 
uczniów, byli: Zofi a Posmysz, prof. 
Wacław Długoborski oraz Juliusz 
Zon. W tym numerze publikujemy 
fragmenty ich opowieści. 

Polecamy Państwu również artykuł 
dr. Artura Szyndlera z Centrum Ży-
dowskiego, poświęcony dwóm po-
staciom, które ważnymi zgłoskami 

zapisały się w historii Oświęcimia. 
Ksiądz Jan Skarbek i rabin Eliasz 
Bombach byli bohaterami projektu 
„Przychodzi rabin do księdza”, który 
upamiętniał przedwojenną przyjaźń 
dwóch najważniejszych duchow-
nych w mieście. Jednocześnie zachę-
camy do sięgnięcia po VI już część 
przewodnika po historii żydowskie-
go Oświęcimia. 

W listopadowej „Osi” piszemy także 
o fi lmie dokumentalnym, w reżyse-
rii Gerburg Rohde-Dahl „Rozległe 
pole”, poświęconym pomnikowi Ho-
lokaustu w Berlinie, a także o polsko-
-niemiecko-izraelskim seminarium 
„Prawo do nauki i wolności wyzna-

nia w czasie narodowego socjalizmu 
i współcześnie” w Międzynarodo-
wym Domu Spotkań Młodzieży. 

Zachęcamy też do lektury. Na stro-
nach kulturalnych piszemy o naj-
nowszej publikacji wydawnictwa 
Miejsca Pamięci Auschwitz – książce 
Józefa Matyni „Młodość utracona za 
drutami”. To wojenne wspomnienia 
byłego więźnia obozu Auschwitz, 
dziennikarza radiowego, redaktora 
i historyka. 

Paweł Sawicki 
Redaktor naczelny miesięcznika „Oś” 

os@auschwitz.org.pl

REDAKCJA:
Magazyn „Oś – Oświęcim – 
Ludzie – Historia – Kultura”

 

Redaktor naczelny:
Paweł Sawicki
Sekretarz redakcji: 
Agnieszka Juskowiak-Sawicka
Zespół redakcyjny:
Bartosz Bartyzel   
Jarek Mensfelt
Olga Onyszkiewicz
Jadwiga Pinderska-Lech
Beata Sereś
Artur Szyndler
Współpraca:  
Monika Bernacka
Joanna Klęczar
Agnieszka Sieradzka 
Andrzej Winogrodzki
Stały felieton:  
Mirosław Ganobis
Projekt grafi czny i skład DTP:
Agnieszka Matuła, Grafi kon
Druk:
Agora SA 
Okładka:
Sesja edukacyjna 
„Auschwitz we wspomnieniach 
byłych więźniów”. 
Fot. Paweł Sawicki

WYDAWCA:

Państwowe Muzeum 
Auschwitz-Birkenau

www.auschwitz.org.pl 

PARTNERZY:

Centrum 
Żydowskie

www.ajcf.pl

Centrum Dialogu 
i Modlitwy

www.centrum-dialogu.oswiecim.pl

Międzynarodowy 
Dom Spotkań 
Młodzieży

www.mdsm.pl

WSPÓŁPRACA:

Kasztelania 

www.kasztelania.pl

Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa 
w Oświęcimiu 

www.pwsz-oswiecim.pl

Adres redakcji: 
„Oś – Oświęcim, Ludzie, 
Historia, Kultura”
Państwowe Muzeum 
Auschwitz-Birkenau
ul. Więźniów Oświęcimia 20
32-603 Oświęcim
e-mail: os@auschwitz.org.pl

nakład: 5000 egz.

GALERIA XX WIEKU

OD REDAKCJI

sza
wa 

i i l

Bywaliśmy w tym miejscu: 
pod tym domem i w tym 
domu na wspomnienio-
wym trakcie – wielokrotnie! 
Znajdźmy się tam, odnaj-
dując miniony czas, jeszcze 
jeden, może ostatni raz!

Wspominałem kiedyś, że 
przez pewien okres we 
wczesnych latach 50. minio-
nego wieku, były moim co-
miesięcznym obowiązkiem 
odwiedziny w pałacyku pani 
doktorowej Marii Ślosarczy-
kowej, z wpłatą czynszu, 
potwierdzaną przez pobie-

rającą ratę własnoręcznym 
podpisem na karteczce pa-
pieru – dowodzie wpłaty. 
Wizyty owe, choć służbowe 
i rutynowe, zawsze obej-
mowały krótką wymianę 
zdań – byłem już godnym 
konwersacji nastolatkiem – 
a często były też okazją do 
poczęstowania mnie herbatą 
z ciasteczkiem lub kakao w 
kruchych i drobnych jak na-
parstki fi liżaneczkach. Nie-
raz głośnym szczekaniem 
witał mnie groźny bernard o 
imieniu Grom, którego głów-
ną rezydencją była buda w 

ogrodzie, ale czasami prze-
bywał „na pokojach”.

Przeprowadzając niedaw-
no, jak zawsze mało efek-
tywną, kolejną porządko-
wo-lustracyjną kwerendę 
w biurkowo-szufl adowych 
zasobach moich zbiorów, 
odnalazłem w najgłębszych 
papierowych zakamarkach, 
kwit potwierdzający wpła-
tę czynszu z marca 1954 r. 
z podpisem pani doktorowej. 
Kwota czynszu − 15 złotych 
– niewielka i symboliczna, 
gdyż ówczesne władze, re-

gulujące i reglamentujące 
wszystko, nie za bardzo 
„troszczyły się” o los i interes 
tzw. kamieniczników – relik-
tu, według „nowoczesnego” 
rozumienia historii – daw-
nych lat i porządków!

Pani Ślosarczykowa, o pa-
nieńskim nazwisku Nowo-
grodzka, często – oczywiście 
żartem – porównywała je 
z moim, co nas – jak mówiła 
– fonetycznie zbliża i łączy. 
A ojciec jej był... adwoka-
tem. 

Andrzej Winogrodzki
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Dowód wpłaty czynszu, sygnowany przez Marię Ślosarczyk. Pochodzi ze zbiorów Andrzeja Winogrodzkiego
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Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Uczestnicy wysłuchali wy-
kładu dr. Piotra Setkiewicza 
o powstaniu i rozwoju obo-
zu Auschwitz oraz spotkali 
się z gośćmi sesji – byłymi 
więźniami: Zofi ą Posmysz 
(nr obozowy 7566), prof. 
Wacławem Długoborskim 
(nr obozowy 138871) oraz 
Juliuszem Zonem (nr obozo-
wy 821), którzy opowiedzieli 
o swoim pobycie w obozie. 
Poniżej publikujemy fragmen-
ty wypowiedzi uczestników.

Juliusz Zon: 
„O moim przeżyciu Ausch-
witz zadecydowało wiele 
dramatycznych przypad-
ków. Jednym z nich był 
przypadek, kiedy przesze-
dłem tyfus. Pewnego dnia 
zostałem wypisany z bloku 
szpitalnego na obóz. Czułem 
się bardzo kiepsko, chodzi-
łem, trzymając się ściany. 
Okazało się, że następnego 
dnia około 160 więźniów, 
którzy przeżyli tyfus, zosta-
ło wywiezionych do Birke-
nau, gdzie wkrótce zmar-
li. Kto mnie wypisał? Nie 
wiem. Jedną rzeczą, która 
w Auschwitz była ważna, 
była przyjaźń między więź-
niami. Bardzo sobie pomaga-
liśmy nawzajem. 
Zima w obozie była bardzo 
ciężka. Na początku jak się 
przyjechało do obozu, do-
stawaliśmy drelichy, które 
zmieniano dopiero w listo-
padzie lub grudniu na cie-
plejsze. Buty to były chodaki 
holenderskie, które spadały 
z nóg. Miałem wypadek, 
kiedy przechodziłem przez 
bramę «Arbeit Macht Frei». 
Ktoś idący za mną nastąpił 
na mój but i straciłem miejsce 
w szeregu. Zostałem wycią-
gnięty z kolumny i dostałem 
po głowie. Za to, że złama-

łem szyk, zostałem odesłany 
w niedzielę do karnej pracy. 
Wszyscy wiedzieliśmy, co 
się dzieje. Będąc w obozie 
Birkenau, widziałem wy-
wózkę obozu cygańskiego. 
Potem pracowałem przy 
budowie drogi w okolicy IV 
krematorium. W sierpniu 
1944 r. do obozu w Ausch-
witz przywieziono Żydów 
węgierskich. Widziałem ich 
w odległości stu metrów, 
jak z rampy szli do krema-
toriów. Nie można było im 
pomóc. Kilkadziesiąt minut 
po tym, jak przeszli, słysze-
liśmy straszny krzyk, a po 
późniejszym czasie dym wy-
dobywał się z komina kre-
matorium”. 

Zofi a Posmysz:
„Pracowałyśmy w krzakach 
nad Sołą, gdzie wycinałyśmy 
wysoką trawę. Z naszego 
komanda jedna dziewczyna 
uciekła. Po powrocie do la-
gru okazało się, że jednej bra-
kuje. Nastąpił sądny dzień. 
Ustawiono nas w szeregach. 
Będzie dziesiątkowanie. 
Trwało to trochę. Przyjechał 
konno prawdopodobnie la-
gerführer, i kazał odmasze-
rować do obozu. Posłano nas 
do karnej kompanii. Karna 
kompania kobieca znajdo-
wała się trzy kilometry od 
obozu. W wiosce Budy. Całą 
władzę w obozie sprawowa-
ły Niemki kryminalne i tzw. 
asoziale, te, które nosiły czar-
ny trójkąt. To były strasznie 
prymitywne i okrutne oso-
by, które były już kilka lat 
w obozie. Absolutnie zde-
prawowane, wyżywały 
się w sposób sadystyczny. 
Codziennie znosiłyśmy do 
obozu osobę tak pobitą, że 
o własnych siłach do obo-
zu by nie dotarła. W obozie 

umierała. Pracowałyśmy 
w Wasserkommando. Praca 
jego polegała na wycinaniu 
szuwarów w stawach ryb-
nych. Niemcy chcieli przy-
wrócić zarośnięte stawy do 
tego, aby można było w nich 
hodować ryby. W wodzie po 
pas, w deszczu, w zimnie pra-
cowałyśmy w tych stawach. 
Po dwóch miesiącach pobytu 
z dwustu osób 143 powróciły, 
reszta została zamordowana 
lub zmarła z wycięczenia. 
Zostałyśmy umieszczone na 
bloku siódmym, był to tzw. 
blok polski, co było o tyle 
pozytywne, że blokową była 
Polka i inne osoby zatrudnio-
ne na bloku, były Polkami. 
Byłam już doświadczonym 
numerem i wiedziałam, że 
jak ustawia się kolumna, 
należy być w środku, nie 
z boku, gdzie najbliżej było 
do kapo. Wtedy, gdy przy-
szedł na blok jakiś esesman 
i blokowa powiedziała, że 
mamy się ustawić w szeregi, 
ja się ustawiłam nie wiedzieć 
czemu w pierwszym szere-
gu. I przed tym szeregiem 
przechodził esesman i wska-
zywał na więźniarki: du, du 
und du. Wybrał mnie do kar-
tofl arni, do obierania kartofl i. 
Praca była pod dachem i na 
siedząco. 
Po dwóch, trzech tygodniach 
już nie było esesmanów 
w kuchni. Przyszła załoga 
kobieca z Ravensbrücku. 
Do naszej kuchni wkroczyła 
Aufseherin Annelise Franz. 
Po kilku dniach penetrowa-
nia kuchni, zorientowała się, 
że czegoś w kuchni brak. 
Zrozumiałam, że pytała kapo 
o Polkę, która rozumie nie-
miecki. Przechodziły obok i 
zostałam wskazana. Spyta-
ła mnie Aufseherin Franz: 
skąd pani zna niemiecki? Po-

wiedziałam, że uczyłam się 
w szkole. – Pani będzie moją 
schreiberką – powiedziała. 
Będziesz prowadziła bu-
chalterię. Odpowiedziałam, 
że tego nie umiem. – Na-
uczysz się – odpowiedziała. 
I następnego dnia wkroczyła 
do kuchni, a za nią wszedł 
więzień. Przyszła do stolika 
i mówi: – Ten więzień nauczy 
panią prowadzenia księgi 
przychodów i rozchodów. Ja 
zobaczyłam, że więzień ma 
numer 329. Następnego dnia 
więzień znów przyszedł. 
Gdy wieczorem odchodził, 
zdążył dać mi medalik. Po-
wiedział: – Masz, zachowaj 
i niech cię doprowadzi do 
wolności. To był ostatni raz, 
kiedy go widziałam. To był 
czerwiec 1943 r. A we wrze-
śniu 1943 r. któryś z chłop-
ców, którzy przewozili ko-
tły, powiedział mi, że jeśli 
mam listy od Lisowskiego, 
bo pisywał do mnie grypsy, 
mam je zniszczyć, bo on zo-
stał aresztowany. Spaliłam je 
pod kotłem. Tydzień później 
ten sam chłopiec zawiado-
mił mnie, że Tadeusz wraz 
z grupą polskich ofi cerów 
został rozstrzelany. Medalik 
przechowywałam w szparze, 
w bucie, kiedy można było 
nosić dłuższe włosy, upina-
łam je i chowałam w nich 
medalik. I tak doniosłam go 
do wolności. A czasem my-
ślę, że to on, Tadeusz, dopro-
wadził mnie do wolności”. 

Prof. Wacław 
Długoborski:
„Przez pierwsze dwa mie-
siące mieszkaliśmy na kwa-
rantannie i spaliśmy na go-
łych deskach. W baraku nie 
grzano. Ludzie zaczęli cięż-
ko chorować. Od początku 
formowaliśmy kolumny 
i nosiliśmy kamienie do bu-
dowy dróg. Chodziliśmy 
dwa, trzy kilometry w głąb, 
gdzie budowaliśmy drogi. 
Obok kamieni, trzeba było 
nosić żwir. Wszystko przy 
krzykach i popędzaniu 
przez kapów. Ciężka praca 

fi zyczna przy niedożywie-
niu. 
Na moje szczęście na odci-
nek kwarantanny przyjeż-
dżał pewien mierniczy. Był 
bardzo ciekawy, co się dzie-
je na świecie, co się dzieje 
w Warszawie. I on powie-
dział, że najważniejsze, by 
znaleźć tutaj dobrą pracę 
i znaleźć znajomości. Potem 
bardzo mi pomógł w znale-
zieniu odpowiedniej pracy. 
Po kwarantannie skierowano 
nas na odcinek BIId, odcinek 
męski. Ten znajomy wcią-
gnął mnie do komanda ma-
gazynów misek, koców itp., 
który był na odcinku BIIb. 
Dla nas ta praca umożliwia-
ła nam kontakty z Żydami 
czeskimi. Oni byli bardzo 
ciekawi tego, co się w Polsce 
dzieje. Myśmy tam nawiązali 
różne kontakty. Po pół roku 
grupa, która tam przyjechała, 
została zamordowana w ko-
morach gazowych w Birke-
nau. Było to dla mnie wstrzą-
sające przeżycie. 
Następnie pracowałem 
w komandzie czyszczącym 
kanalizację. Śmierdzieliśmy 
strasznie. Nie było możliwo-
ści porządnego umycia się, 
ale jakoś trzeba było sobie 
radzić. Potem znaleziono 
mi nową pracę − na terenie 
szpitalnej łaźni. 
Podobnie jak pani Posmysz 
pracowałem na terenie Bir-
kenau na odcinku, który leżał 
najbliżej komór gazowych 
i krematorium, mianowicie 
na odcinku szpitalnym. My-
śmy widzieli 100 metrów od 
nas selekcje. Przeprowadza-
no wyselekcjonowane grupy 
do komór gazowych. Były 
dwa rodzaje selekcji. Jedne, 
te na rampie, gdzie większość 
ludzi nie zdawała sobie spra-
wy, co im grozi. Natomiast 
równocześnie, od czasu do 
czasu, odbywały się selekcje 
w obozie i to było straszne 
żal tych ludzi, bo byli tu dwa, 
trzy miesiące, a padali ofi arą 
selekcji na terenie obozów. 
Oni sobie zdawali sprawę od 
początku, co to jest selekcja 
i że jadą na śmierć”. 

Prawie 300 osób wzięło udział w sesji edukacyjnej „Auschwitz 
we wspomnieniach byłych więźniów” zorganizowanej przez 
Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokau-

ście 8 i 9 listopada br. 
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Sesja zgromadziła blisko 300 osób

Rozpoczęcie sesji edukacyjnej
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Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Uczestnicy konferencji w Dziale Zbiorów
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„Jak uchwycić i wyrazić to, co niewyobrażalne? Jak przedstawić 
całe piekło Auschwitz za pomocą minimalnych środków wyrazu 
i w atmosferze wiecznego strachu? Jak pokazać strach, bezradność 
i rozpacz, ale też tęsknotę za wolnością? Jak w nieludzkim świe-
cie Auschwitz nie zatracić człowieczeństwa i resztek godności? 
Prezentowane na wystawie prace, próba zmierzenia się artystów 
z obozowym doświadczeniem, w jakimś stopniu pozwalają odpo-

wiedzieć na te pytania” – czytamy w folderze towarzyszącym eks-
pozycji. 
Wystawa podzielona została na dwie części. W pierwszej ukazane są 
obozowe realia – różne sceny z funkcjonowania obozu, a także portrety 
więźniów. W drugiej natomiast zobaczyć można różne formy ucieczki 
od obozowej rzeczywistości: karykatury, album z życzeniami czy też 
bajki pisane przez więźniów dla swoich dzieci. 

„Sztuka zakazana” – nowa wystawa Miejsca Pamięci Auschwitz, na której zobaczyć można dwadzieścia 
dzieł sztuki ze zbiorów Muzeum wykonanych nielegalnie i z narażeniem życia przez więźniów w niemiec-
kich nazistowskich obozach koncentracyjnych. Każdej z prezentowanych fotografi i towarzyszy komentarz 
historyczny oraz fragmenty archiwalnych relacji. 
Ze względu na duże zainteresowanie czas otwarcia wystawy przedłużono i ekspozycję można oglądać do 
20 listopada br. Później zobaczy ją m.in. publiczność w Stanach Zjednoczonych.

UCHWYCIĆ NIEWYOBRAŻALNE. 
WYSTAWA „SZTUKA ZAKAZANA”

Wystawa „Sztuka zakazana” Wystawa „Sztuka zakazana”
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Celem dwudniowego spo-
tkania osób, które na co 
dzień opiekują się zbiorami 
artystycznymi w miejscach 
pamięci, było przede wszyst-
kim zebranie wiedzy o za-
chowanych dziełach sztuki 
obozowej.
− Klasyczna metodyka hi-
storii sztuki może w tym 
miejscu zasłonić nam głów-
ny cel naszych dociekań. 
Celem tym jest empatyczne 
i rozumne zbliżenie się do 
historii cierpiącego więźnia 
obozu. Naszym celem, gdy 
wpatrujemy się w piękno po-
wstałe za drutami, jest głębo-
ka refl eksja antropologiczna 
nad istotą człowieczeństwa 
w obliczu najgorszej z prób − 
podkreślił dyrektor Muzeum 
Auschwitz dr Piotr M.A. Cy-
wiński.
Podczas konferencji zapre-
zentowane zostały zbiory 
znajdujące się w miejscach 
pamięci na terenie byłych 

obozów koncentracyjnych: 
Auschwitz, Majdanka, 
Gross-Rosen, Buchenwal-
du, Ravensbrück i Mau-
thausen; a także na terenie 
byłego getta w Terezinie 
oraz w zbiorach Central-
nego Muzeum Jeńców 
Wojennych w Łambinowi-
cach-Opolu, Muzeum Ho-
lokaustu w Waszyngtonie 
oraz Muzeum Bojowników 
Getta w Izraelu.
− Myślę, że to ważne, aby 
historycy, archiwiści i ku-
ratorzy z różnych mię-
dzynarodowych instytucji 
spotykali się i dyskutowali 
o tematach takich, jak sztu-
ka w czasach Holokaustu. 
Dzięki temu możemy po-
równać nasze zbiory, co 
jest istotne, ponieważ różne 
instytucje posiadają mate-
riały pochodzące z innych 
miejsc. Dlatego ważne jest 
to, byśmy dzielili się wiedzą 
na ten temat − powiedziała 

Kyra Schuster z Muzeum 
Holokaustu w Waszyngto-
nie.
W wystąpieniach podczas 
konferencji omawiano licz-
bę i tematykę zachowa-
nych prac, a także mówiono 
o kwestiach związanych 
z przechowywaniem, kon-
serwacją, opracowaniem 
i udostępnianiem zarówno 
obiektów artystycznych, jak 
i historycznych.
Agnieszka Sieradzka, histo-
ryk sztuki z Działu Zbiorów 
Muzeum, w wykładzie pre-
zentującym zbiory sztuki 
Miejsca Pamięci Auschwitz 

powiedziała: − Z pewno-
ścią nie jest możliwe od-
tworzenie pełnego, cało-
ściowego obrazu sztuki 
obozowej. W przypadku tej 
sztuki chodzi raczej o zre-
konstruowanie fragmen-
taryczności i osobliwego 
charakteru każdego z tych 
dzieł. I jeżeli dzisiaj uda się 
nam zrekonstruować choć 
fragment tej sztuki, two-
rzonej z narażeniem życia, 
będącej dziś świadectwem, 
dokumentem, osobistym 
wyznaniem − to będzie 
nasz wielki sukces.
Goście konferencji mieli 

także okazję zobaczyć pra-
cownię konserwatorską 
oraz magazyny, w których 
przechowywane są zbiory 
Miejsca Pamięci Auschwitz. 
Konferencja towarzyszyła 
wystawie „Sztuka zakaza-
na”, którą można oglądać 
na terenie Miejsca Pamięci 
Auschwitz do 20 listopada 
2011 r. Prezentowane są na 
niej fotografi e wybranych 
przykładów nielegalnej 
sztuki ze zbiorów Muzeum, 
którym towarzyszą komen-
tarze historyczne i relacje 
byłych więźniów. 

Paweł Sawicki

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA 
„SZTUKA ZAKAZANA”

Nielegalnej twórczości artystycznej 
więźniów niemieckich nazistowskich 
obozów koncentracyjnych poświę-

cona była międzynarodowa konferencja pt. 
„Sztuka zakazana”, która odbyła się w Pań-
stwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau.

16151413121110987654321



Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Barak B-210
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BY OCALIĆ

W ostatnim okresie prac 
konserwacji poddano kolej-
ne skrzydła drzwiowe w obu 
blokach. W bloku 3 po zabie-
gach konserwatorskich jest 
już 18 sztuk drzwi – wszyst-
kie z zachowanych skrzydeł 
drzwiowych w tym bloku. 
W bloku 2 konserwacji pod-
dano 8 z 11 drzwi, jak rów-
nież wykonano rekonstruk-
cję jednych z dziewięciu 
brakujących drzwi. Wyko-
nano również opracowanie 
powierzchni i wysokości 
wstawek drewnianych oraz 

ustabilizowano obluzowane 
zawiasy, a także wernikso-
wanie wszystkich par drzwi 
poddanych konserwacji. 

W dalszym ciągu trwają 
prace konserwatorskie przy 
nawarstwieniach ściennych. 
Oczyszczono kolejne po-
wierzchnie ścian i sufi tów 
oraz podklejono odspojenia 
nawarstwień malarskich 
na ścianach, sufi tach oraz 
w glifach drzwiowych. Gli-
fy to skośne, płaskie ścię-
cia ościeży okiennych lub 
drzwiowych charaktery-
styczne dla budynków o gru-
bych murach. Wykonuje się 
je w celu zwiększenia dostę-
pu światła do pomieszczeń. 
W miejscach znacznego od-
spojenia tynku zastosowano 
zastrzyki iniekcyjne przy-
wracające spoistość warstw, 
zaś w miejscach osłabienia 
tynku przeprowadzono 
impregnację preparatem 
wzmacniającym. 

W bloku 3 również trwa-
ją prace konserwatorskie 
nawarstwień ściennych. 
Na piętrze tego bloku wy-
konano opaski z zaprawy 
wapienno-piaskowej, zabez-
pieczające górną krawędź 
tynku powstałą po usunię-
ciu stropów. 

W ramach robót budowlanych 
rozebrano betonową opaskę 
chodnikową wzdłuż połu-
dniowo-zachodniej i północ-

no-zachodniej ściany bloku 
2 oraz część betonowych płyt 
wzdłuż północno-wschod-
niej ściany. Następnie wyko-
nano inwentaryzację płyt, po 
czym ułożono je ponownie. 
Po oczyszczeniu odkopanych 
fundamentów wyrównano 
zaprawą ich nierówności. 
Zakończono prace związane 
z ustabilizowaniem podło-
ża pod fundamentami bu-
dynku, jak również prace 
izolacyjne zewnętrznych 
ścian fundamentowych fo-
lią kubełkową. W bloku 
3 ukończono prace dotyczące 
opaski spinającej ściany fun-
damentowe budynku wraz 
z pionową izolacją zewnętrz-
ną ścian fundamentowych. 
W obu budynkach wykona-
no zasypkę fi ltracyjną fun-
damentów. Rozpoczęto też 
prace wykończeniowe po-
mieszczeń technicznych zlo-
kalizowanych w piwnicach 
bloków.

Monika Bernacka

Zbliża się koniec kolejnego 
roku realizacji projektu kon-
serwacji pięciu drewnianych 
baraków zlokalizowanych 
na terenie byłego obozu 
Auschwitz II-Birkenau. 
W ostatnim czasie konty-
nuowane były prace przy 
baraku B-166 oraz B-210 
natomiast w lipcu nastąpiło 
przekazanie ostatniego ba-
raku B-155. 

Barak B-155 znajduje się na 
odcinku obozowym BIIa, 
który w czasie funkcjono-
wania obozu wykorzysty-
wany był jako kwarantanna 
dla nowo przybyłych więź-
niów. Barak typu stajennego 
pełnił funkcje mieszkalne. 
Baraki stajenne były budo-
wane z gotowych, prefa-
brykowanych elementów, 
odpowiednio oznaczonych 
dla ułatwienia montażu. 
W obozie baraki tego typu 
zostały przystosowane do 
celów mieszkalnych – we-
wnątrz umieszczone zostały 
drewniane prycze oraz sys-
tem ogrzewania w postaci 
dwóch trzonów palenisko-
wych połączonych ze sobą 
ciągiem przewodów grzew-
czych. Wydzielono w nich 
również pomieszczenia dla 
więźniów funkcyjnych.

Po protokolarnym prze-
kazaniu tego baraku wy-
konawcy na czas realizacji 
zadania teren budowy zo-
stał wygrodzony. Trzony 
dwóch kominów zabezpie-
czono stemplowaniem oraz 
zinwentaryzowano wszyst-
kie elementy drewniane 
przed demontażem baraku, 
co ułatwi ponowny montaż 
po zakończeniu prac kon-
serwatorskich. Z baraku 
usunięto zniszczoną instala-
cję odgromową, a wraz z nią 
także obróbki blacharskie 
i pokrycie dachu. Cała kon-
strukcja baraku została zde-

montowana i przewieziona 
do pracowni wykonawcy. 
Rozpoczęto też prace zwią-
zane z wykonaniem funda-
mentu baraku.
 
W barakach B-166 i B-210 
kolejnym etapem prac było 
wykonanie pokrycia da-
chu papą asfaltową, mon-
tażu obróbek blacharskich 
świetlików, kominów, za-
montowanie instalacji od-
gromowej oraz wykonanie 
odwadniającej opaski żwi-
rowej wokół fundamentów 
baraku. W ostatnim czasie 
trwały prace wykończe-
niowe wewnątrz baraku tj. 
remont posadzek betono-
wych, elementów ceglanych 
i nawarstwień malarskich 
na drewnianych elemen-
tach baraku. Zgodnie z pro-
gramem konserwatorskim 
zabezpieczono oryginalne 
malowidło znajdujące się na 
trzonie komina usytuowa-
nego w części zachodniej 
baraku B-210. Prace zakoń-
czono zgodnie z harmono-
gramem pod koniec wrze-
śnia.  

Iga Bunalska

Projekty realizowane są dzię-
ki współfi nansowaniu przez 
Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, w ramach 
Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko na lata 
2007-2013.

Trwają prace konserwatorskie dwóch bloków byłego niemiec-
kiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady 
Auschwitz w ramach zadania „Prace konserwatorskie i bu-

dowlane obiektów dawnego KL Auschwitz – bloki o nr inw. A-2 
i A-3”.

Blok 3

Barak B-210 Blok 2
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PRZYCHODZI 
RABIN DO KSIĘDZA

18 września br. w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu miał miejsce projekt edukacyjny pt. „Przycho-
dzi rabin do księdza”, którego intencją było przypomnienie o niezwykłej przyjaźni łączącej ks. Jana 
Skarbka (1885-1951) i głównego oświęcimskiego rabina Eliasza Bombacha (1883-1943). Choć na jej 

temat zachowało się do dnia dzisiejszego niewiele przekazów, warto przy tej okazji przypomnieć, co w chwili 
obecnej wiemy na temat tej niezwykłej znajomości.

Najprawdopodobniej po 
raz pierwszy ks. Skarbek 
i rabin Bombach spotkali 
się w Oświęcimiu w kwiet-
niu roku 1926. Choć wedle 
słów mieszkanki Oświęci-
mia − Marty Świderskiej, 

ich zażyłość była starsza 
i miała związek z faktem, 
że już wcześniej „na stu-
diach teologicznych na 
pierwszym roku studiowa-
li równolegle Stary Testa-
ment”. Historia ta wydaje 
się jednak mało prawdo-
podobna, choć niewyklu-
czone, że znali się z wcze-
śniejszego okresu. Oboje 

pochodzili przecież z Ga-
licji i byli niemalże rówie-
śnikami. Wracając jednak 
do roku 1926, po śmierci 
ks. Szałaśnego, ks. Skarbek 
objął probostwo w Oświęci-
miu. Wówczas to delegacja 

gminy żydowskiej, na cze-
le z jej głównym rabinem 
Eliaszem Bombachem, od-
wiedziła nowego probosz-
cza. Najprawdopodobniej 
wówczas rozpoczęła się ich 
przyjaźń i wydaje się, że to 
właśnie Skarbek miał naj-
większy wpływ na dobre 
relacje między chrześcija-
nami a żydami w Oświę-

cimiu. Skarbek był zdecy-
dowanym zwolennikiem 
łagodzenia napięć pomię-
dzy społecznościami kato-
licką i żydowską w mieście, 
a dzięki swojemu wielkie-
mu autorytetowi wśród 
lokalnych chrześcijan miał 
z pewnością praktyczny 
wpływ na ich postawy wo-
bec żydowskiej społeczno-
ści Oświęcimia. Natomiast 
strona żydowska widziała 
w nim w wielu kwestiach 
swojego sprzymierzeńca. 
Wieloletni współpracow-
nik ks. Skarbka − ks. Wła-
dysław Grohs wspomina 
m.in. o tym, że [ks. Skarbek] 
„w okresie antyżydow-
skiej propagandy przed-
wojennej, nie dopuszczał 
w swojej parafi i do żadnych 
ekscesów”. Z kolei Henryk 
Flaumen, także mieszka-
niec Oświęcimia, dodaje, 
że po pogromie Żydów 
w Hebronie w roku 1929, 
w wielu krajach wszystkie 
żydowskie sklepy zostały 
zamknięte na znak protestu 
i solidarności z ofi arami. 
W synagogach odbywały 
się wówczas także żałobne 
nabożeństwa, a ks. Skarbek 
zarządził we wszystkich 
kościołach przynależnych 
do oświęcimskiej parafi i 
nabożeństwa żałobne.
We wspomnieniach cyto-
wanych już powyżej miesz-
kańców miasta, zarówno 
chrześcijan jak i żydów, 
ks. Skarbek pojawia się 
kilkakrotnie w kontekście 
swojej bliskiej znajomości 
z rabinem Bombachem. 
I to w rzeczywistości dzięki 
tym relacjom wiemy cokol-
wiek na ten temat. Henryk 
Flaumen wspomina m.in., 
że ks. Skarbek „znał do-
skonale język hebrajski. 
Często spotykał się z rabi-
nem [Bombachem] w parku 
i rozmawiali ze sobą w języ-
ku hebrajskim”. Przytacza 
on także przy tej okazji na-
stępującą historię: „Pamię-
tam, mój kolega pracował 
w drukarni. Był ode mnie 
dwa lata młodszy. Wła-
ściciel nazywał się Gross. 
Pewnego dnia, kiedy mój 
kolega poszedł na pleba-
nię oddać rzeczy, które ks. 
proboszcz oddał do druku, 
widział na stoliku księgi li-
turgiczne w języku hebraj-
skim, a ksiądz rozmawiał 
z kimś przez telefon po he-
brajsku”. Marta Świderska 
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Stoją od lewej: Witold Waligórski oraz ks. Jan Skarbek, 
okres międzywojenny

Grupa oświęcimskiej młodzieży na wycieczce. Ks. Jan Skarbek 
stoi szósty od prawej

Opis na odwrocie fotografi i brzmi: ks. J. Skarbek [w środku], 
wzięty w nocy bez sutanny, w cywilu, trzyma w ręce garnek z masłem, 

który kazano mu nosić po rynku Oświęcimia. 
Zdjęcie na dziedzińcu aresztu w Oświęcimiu, w lipcu 1942 r. 

([zrobione] przez Gestapo). 

Koperta listu wysłanego przez ks. Jana Skarbka do dr. Iro Druksa, 1950
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dodaje z kolei, że Skarbek, 
z okazji ślubu córki rabina 
Bombacha, wręczył jej pre-
zent weselny i „całkiem 
możliwe, że zaprosili go na 
ślub”. Marta zaznacza, że 
„to był elegancki gest, ale 
nie wszyscy [parafi anie – 
A. Sz.] to rozumieli i uwa-
żali, że to jest niestosowne”. 
Inne ważne wydarzenia 
z życia zarówno księdza 
i rabina były okazją – jak 
wspomina wieloletni 
współpracownik ks. Skarb-
ka – ks. Władysław Grohs 
– do kurtuazyjnych wizyt 
i życzeń. Jedna z kolejnych 
miała miejsce w roku 1934, 
z okazji 25-lecia kapłaństwa 
ks. Skarbka. Otrzymał on 
wówczas za swe zasługi na 
rzecz miasta tytuł honoro-
wego obywatela Oświęci-
mia. Ówczesny burmistrz, 
Roman Mayzel, na forum 
rady podkreślał jego liczne 
przymioty „jako obywa-
tela nieuznającego różnic 
religijnych, ani społecz-
nych między obywatelami 
miasta”. Uchwałę przyzna-
jącą księdzu zaszczytny 
tytuł przyjęto 20 kwietnia 
1934 r. jednogłośnie i przy 
aplauzie zgromadzonych, 
z których znaczącą część 
stanowili radni izraeliccy. 

Z tej to okazji z życzeniami 
dla ks. Skarbka pospieszyła 
także delegacja społeczno-
ści żydowskiej miasta na 
czele z wiceburmistrzem 
dr. Emilem Reichem i rabi-
nem Eliaszem Bombachem. 
Ksiądz Skarbek musiał być 
z pewnością postacią wyjąt-
kowo dobrze postrzeganą 
przez żydowską społecz-
ność, skoro o fakcie przy-
znania mu honorowego 
obywatelstwa, w wyjątko-
wo przychylnym tonie, in-
formował także żydowski 
„Nowy Dziennik”, a nie 
był to wypadek częsty, aby 
w ten sposób wyróżniano 
katolickiego duchownego. 
Gazeta podkreślała zalety 
jego „krystalicznego cha-
rakteru” oraz niekłamaną 
sympatię i popularność, 
którą cieszy się wśród miej-
scowej ludności.
Również w okresie II wojny 
światowej – wedle słów ks. 
Grohsa – Skarbek „starał 
się kontaktować z kahałem 
i przedstawicielami gminy 
żydowskiej do czasu wy-
wiezienia Żydów, najpierw 
do Sosnowca, a później do 
Oświęcimia, do obozu”. 
Także po Holokauście, ks. 
Skarbek wciąż utrzymywał 
serdeczne kontakty w ży-

dowskimi mieszkańcami 
miasta, ocalałymi z Zagła-
dy, rozsianymi po świecie. 
W zbiorach Centrum Ży-
dowskiego w Oświęcimiu 
znajduje się kilka listów 
pisanych do adwokata 
dr. Iro Druksa w Izraelu, 
przez ks. Skarbka. Druks 
– przedwojenny adwokat 
i działacz społeczny – znał 
doskonale ks. Skarbka 
z okresu międzywojenne-
go, razem zasiadali m.in. 
w radzie miasta Oświęci-
mia w latach 30. Zachowa-
na korespondencja pocho-
dzi z roku 1950. 
Odmiennie potoczyły się 
losy obu duchownych. Ra-
bin Eliasz Bombach w roku 
1941 został deportowany do 
getta sosnowieckiego. We-
dle zachowanych przeka-
zów został zamordowany 
w KL Auschwitz-Birkenau, 
w żydowskie święto Lag 
Ba-Omer – 23 maja 1943 r. 
Z kolei ks. Jan Skarbek 
zmarł 2 lutego 1951 r. 
w Oświęcimiu. W roku 
1992 plac pomiędzy kościo-
łem parafi alnym a Centrum 
Żydowskim i synagogą 
Chewra Lomdej Misznajot 
został nazwany jego imie-
niem. 

Artur Szyndler
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Kopia okolicznościowego dyplomu, poświadczającego nadanie 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej − ks. Janowi Skarbkowi − Orderu 

Odrodzenia Polski, „za zasługi na polu pracy społecznej i fi lantropijnej”, 
10 listopada 1928 r.

Wizyta kardynała Adama Stefana Sapiehy w Oświęcimiu. W pierwszym rzędzie siedzą od lewej: Roman Mayzel (3), Burmistrz Oświęcimia, kardynał Adam Stefan Sapieha (4), ks. Skarbek (5), 
prawdopodobnie rok 1927
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BOBOWSKA JESZIWA

W tych – nieistniejących 
już dziś budynkach – znaj-
dowały się szczególnie 
istotne miejsca modli-
twy oraz szkoły religijne. 
Pierwsze z nich związane 
z bobowskimi chasydami 
to tzw. Dom Chasydów 
Bobowskich Alef (A) i Bet 
(B). Alef mieścił się w bu-
dynku należącym do ro-

dziny Haberfeldów pod 
numerem 270. To w nim 
właśnie funkcjonowała 
popularna bobowska je-
sziwa, a właściwie jesziwa 
Tora Chaim. Natomiast 
tzw. Dom Chasydów Bo-
bowskich Bet (B) znajdo-
wał się tuż obok (wspo-
mniane miejsca dzieliły 
zaledwie dwa domy, idąc 
w kierunku Wielkiej Syna-
gogi). W latach 1930-1931 
w pierwszym z budynków 
poddano gruntownemu 
remontowi dzięki wspar-
ciu rodziny Haberfeldów, 
właścicieli budynku. 
Nowy bobowski kom-
pleks funkcjonował już 
pod koniec 1931 r., a na 
jego otwarcie przyjechał 
do Oświęcimia cadyk 
z Bobowej, Bencion Hal-
berstam. Okres przebudo-
wy to pierwsze zwiastuny 
„politycznego romansu” 
pomiędzy chasydami bo-
bowskimi i rodziną oświę-
cimskich przemysłowców, 
Haberfeldów, reprezentu-
jących odłam postępowy. 
Kilka lat później, w roku 

1938, po wyborach kahal-
nych, prezesem gminy 
żydowskiej w Oświęcimiu 
został Alfons Haberfeld 
– jak się wydaje – dzię-
ki aktywnemu poparciu 
chasydów bobowskich. 
Udzielone poparcie było 
więc formą spłaty „długu” 
za pomoc udzieloną przez 
Haberfeldów.
Po przebudowie budynku 
na parterze pozostało, ist-

niejące już wcześniej, miej-
sce modlitwy pod nazwą 
Menachem Awelim Szul. 
Menachem Awelim było 
– w tradycji żydowskiej – 
towarzystwem zapewnia-
jącym konieczny minjan 
(hebr. grupa modlitewna) 
przy uroczystościach po-
grzebowych odbywają-
cych się w prywatnych 
domach żałobników, do-
mach pogrzebowych i na 
cmentarzu. W Oświęcimiu 
stowarzyszenie o iden-
tycznej nazwie i podob-
nym charakterze powstało 
w 1891 r. Organizacja zaj-
mowała się pocieszaniem 
osób, które opłakiwały 
śmierć krewnych, wspie-
raniem ubogich rodzin 
żydowskich i zaopatry-
waniem ich w żywność, 
jak również pokrywa-
niem kosztów związanych 
z pochówkiem zmarłych. 
Józef Jakubowicz, były 
mieszkaniec Oświęcimia, 
wspomina, że organizacja 
ta, w której działał jego 
dziadek, Josef Friedmann, 
była szczególnie aktywna 
podczas I wojny świato-
wej. Zajmowała się ona 
wówczas pocieszaniem 
tych, których najbliżsi 
zginęli wskutek działań 
wojennych, służąc w armii 
austriackiej. Organizacja 
pomagała im także fi nan-
sowo. Przez szereg lat 
znajdował się tam także 
cheder Izaaka Porisa.

20

SYNAGOGA 
RADOMSKA

Synagoga, położona nie-
co poniżej ulicy Żydow-
skiej i Wielkiej Synagogi 
(budynek istnieje, choć 
w zupełnie zmienionej 
formie, najprawdopodob-
niej nr 14), należała do 
założonego w roku 1935 
Radomskiego Stowarzy-
szenia Dobroczynności 
dla uczącej się młodzie-
ży Talmudu, związanego 
z odłamem chasydów ra-
domskich (w tym samym 
roku przystąpiono tak-
że do prac budowlanych 
związanych z powstaniem 
nowego miejsca modli-
twy). Na jego czele stał 

Centrum Żydowskie

OSZPICIN – PRZEWODNIK

Publikujemy szóstą część przewodnika po żydowskiej historii Oświęcimia – „Oszpicin”. Jest on efektem 
badań historycznych oraz gromadzenia materiałów przez dziesięć lat istnienia Centrum Żydowskiego 
w Oświęcimiu. Publikacji towarzyszy strona internetowa www.oszpicin.pl, na której prezentowana jest wir-

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

Ulica Berka Joselewicza, z widoczną Bobowską jesziwą, ok. 1962-1965

Pieczęć stowarzyszenia zajmującego 
się zakupem książek dla nowego 

domu modlitwy chasydów 
bobowskich, lata 30. XX wieku

Odcisk pieczęci 
Radomskiego Stowarzyszenia 
Dobroczynności dla uczącej się 

młodzieży Talmudu

Uczelnia talmudyczna, 
do której uczęszcza-
ją nieżonaci chłopcy, 
po ukończeniu nauki 
w chederze. Program 
nauczania obejmował 
studiowanie Talmudu 
i literatury rabinicznej. 
Edukacja na tym po-
ziomie rozpoczyna się 
w wieku około 13-14 lat, 
a kończy się wieku dwu-
dziestu kilku lat.

JESZIWA 
(hebr. 

posiedzenie)

Termin określający zapis 
tradycji ustnej judaizmu, 
tzw. Tory Ustnej. Składa 
się z Miszny i Gemary. 
Zwiera komentarze do 
Tory, rabiniczne dysku-
sje, rozważania, wska-
zania moralne i przypo-
wieści, prowadzone na 
przestrzeni około 800 
lat. Powstały dwie jego 
kompilacje: Talmud Ba-
biloński i Jerozolimski. 
Studiowanie Talmudu 
jest do dnia dzisiejszego 
zasadniczym obowiąz-
kiem ortodoksyjnego 
Żyda.

TALMUD 
(hebr. nauka, 
studiowanie)

Święta księga judaizmu. 
Podstawowa część he-
brajskiego kanonu Pi-
sma Świętego, zwana 
Pięcioksięgiem Mojże-
sza, na którą składają 
się: Księga Rodzaju, 
Księga Wyjścia, Księ-
ga Kapłańska, Księga 
Liczb, Księga Powtórzo-
nego Prawa. Dla Żydów 
Tora jest najświętszym 
obiektem kultu. Rodały, 
czyli zwoje Tory spisa-
nej na pergaminie, na-
winięte na drewniane 
wałki i ozdobnie ubra-
ne, przechowywane są 
w aron ha-kodesz w sy-
nagodze i uroczyście od-
czytywane przez wybra-
nych mężczyzn podczas 
nabożeństw.

TORA 
(hebr. prawo, 

nauka)
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Centrum Żydowskie

Rabin Szlomo Posner (w pierwszym rzędzie, trzeci od prawej). 
Zdjęcie wykonane po ślubie Carki Posner i Dawida Weissa (obok niego z prawej), ok. 1935-1937

Baruch Benet, oświęcim-
ski kupiec i radny miejski. 
Nowy budynek stał się na 
krótko przed wybuchem 
II wojny światowej cen-
trum radomskiego chasy-
dyzmu w Oświęcimiu. Do 
nowego miejsca przeniosła 
się także m.in. założona 
około 1929 r. jesziwa Keser 
Tora prowadzona przez 
rabina Abrahama Ojzera 
Altera.
Pierwsze wzmianki o ak-
tywności chasydów ra-
domskich w Oświęcimiu 
pochodzą z przełomu XIX 
i XX w. W roku 1900 w spi-
sie oświęcimskich synagog 
znajdujemy wzmiankę 
o domu modlitwy, pod 
nazwą Klaus Radomsk, 
w której znajdowała się 
także jesziwa rabina Szlo-
mo Posnera, a miejsce to 
– także znajdujące się przy 
ulicy Żydowskiej – określa-
ne było często jako tzw. sta-
ry bejt midrasz chasydów 
radomskich. 

c.d.n.
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

Podczas dziesięciodniowe-
go projektu, młodzi Polacy, 
Niemcy i Izraelczycy mie-
li wspólnie poznać zasady 
religii chrześcijańskich, ju-
daizmu oraz islamu, zapo-
znać się ze współczesnymi 
praktykami religijnymi i ich 
wpływem na życie codzien-
ne różnych grup wyznanio-
wych oraz zbadać historycz-
ną podstawę Deklaracji Praw 
Człowieka w kontekście po-
zbawienia ludzi prawa do 
przynależności religijnej w 
czasach narodowego socjali-
zmu.
Pierwsza część projektu od-
była się w październiku br. 
Dziesięcioro młodych Niem-

ców, dziewięcioro Polaków 
i siedmioro Izraelczyków 
spotkało się najpierw w Strze-
gomiu, rodzinnym mieście 
polskich uczestników, gdzie 
spędzili wspólnie dwa dni, 
poznając życie codzienne 
polskich rówieśników oraz 
tocząc pierwsze wspólne roz-
mowy na temat Holokaustu 
i praw człowieka. Tam też 
podczas wizyty w Katedrze 
polscy uczestnicy zapoznali 
swoich kolegów i koleżanki 
z zasadami religii katolickiej.
Następnie wszyscy uda-
li się do Oświęcimia, do 
Międzynarodowego Domu 
Spotkań Młodzieży. Wizy-
tę w mieście, znanym na 

świecie głównie pod nazwą 
„Auschwitz”, rozpoczęto od 
wspólnego spaceru ślada-
mi Piastów i przedwojennej 
społeczności żydowskiej. 
Wolontariusze MDSM: Ma-
ximilian Brunow i Tasja 
Spannagel pokazali uczest-
nikom seminarium wzgó-
rze zamkowe, Rynek, ruiny 
dawnej fabryki Haberfelda. 
Poprowadzili ich ulicą Ber-
ka Joselewicza obok miejsca, 
w którym stała Wielka Sy-
nagoga, zaprowadzili na 
Cmentarz Żydowski i wspól-
nie odwiedzili Centrum Ży-
dowskie.
Spacer po mieście nie przy-
padkowo był pierwszym 
punktem programu tego 
dnia. Celem organizatorów 
projektu było uświadomie-
nie młodzieży, że Oświęcim 
to współczesne polskie mia-
sto z ponad 800-letnią histo-
rią, a nazwę „Auschwitz” 
nadali mu naziści. 
Znaczenie pojęcia „Ausch-
witz” dla różnych grup 
odwiedzających były nazi-
stowski obóz koncentracyjny 
i zagłady Auschwitz-Birke-
nau przedstawił na wieczor-
nym spotkaniu z uczestnika-
mi seminarium ks. Manfred 
Deselaers. Młodzież z wiel-
kim zainteresowaniem wy-
słuchała wykładu duchow-
nego katolickiego od wielu 
lat uczestniczącego w dia-
logu chrześcijańsko-żydow-
skim. 
Spotkanie z ks. Manfre-
dem było zwieńczeniem 
przygotowań do wizyty 
w Miejscu Pamięci Aus-
chwitz-Birkenau, która od-
była się w dwóch kolejnych 
dniach. Tym razem w gru-
pach narodowych oprowa-
dzanych przez „fantastycz-
nie przygotowane, bardzo 
profesjonalne a jednocześnie 
pełne zrozumienia i empatii” 
– jak wyrazili się nauczycie-
le opiekujący się grupami 
– przewodniczki PMA-B. 
Ewelina Matusz, Halina Ja-
strzębska i Katarzyna Kuszaj 
przez dwa przedpołudnia 
oprowadzały uczestników 
seminarium, najpierw po 
KL Auschwitz, a następnie 
po KL Auschwitz II-Birke-
nau. Swoimi odczuciami z tej 
części programu podzieliła 
się z nami jedna z niemiec-
kich uczestniczek, Christina 
Meinert: „Pobyt w MDSM 
był bardzo interesujący dla 

wszystkich uczestników. 
Mieliśmy możliwość poznać 
różne religie i kultury, a tak-
że nauczyć się wiele nowego 
o II wojnie światowej. Z jed-
nej strony doświadczyliśmy 
okrutnej przeszłości, lecz 
z drugiej strony uświadomi-
liśmy sobie, jak bardzo po-
prawiają się relacje między 
różnymi narodami.
Byliśmy wszyscy bardzo 
poruszeni i przygnębieni wi-
zytą w Miejscu Pamięci Aus-
chwitz-Birkenau, mimo to 
dostrzegliśmy, że najbardziej 
poruszeni byli nasi izrael-
scy koledzy i koleżanki. Ci 
radośni i ciągle śpiewający 
Izraelczycy po wizycie w by-
łym obozie koncentracyjnym 
i zagłady stali się zupełnie 
innym nastolatkami. Nikt już 
nie śpiewał i nie grał na gita-
rze, wszyscy byli wyciszeni 
i bardzo, bardzo smutni. Nie-
którzy z nich stracili w obo-
zie wielu członków swojej 
rodziny. Podczas ceremonii 
przy pomniku odczytali nam 
ich nazwiska.
Po wizycie w Muzeum spo-
tkaliśmy się w grupach na-
rodowych, by porozmawiać 
o naszych przeżyciach, my-
ślach, skojarzeniach. Wyra-
zem tych doznań są plakaty, 
które wspólnie namalowali-
śmy. Dla mnie był to napraw-

dę ważny moment! W każdej 
grupie narodowej domino-
wały inne odczucia, opinie 
i poglądy, ponieważ każdy 
z nas miał inną przeszłość. 
Żyjemy przecież w różnych 
krajach, w różnych rodzi-
nach.
Mimo iż tematyka projek-
tu była bardzo poważna, 
uczestniczenie w semina-
rium sprawiło mi wiele 

POLSKO–NIEMIECKO–IZRAELSKI PROJEKT 
„SHOAH A PRAWA CZŁOWIEKA/

 PRAWO DO WOLNOŚCI RELIGIJNEJ”

Przygotowania do polsko-niemiecko-izraelskiego seminarium, którego tematem przewodnim miały być prawa 
człowieka do wolności religijnej, do możliwości praktyk religijnych i swobodnego wyrażania poglądów reli-
gijnych, trwały półtora roku. 

Plakat wspólnie namalowany przez uczestników

Plakat wspólnie namalowany przez uczestników
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Uczestnicy seminarium podczas wizyty w Miejscu Pamięci

Plakat wspólnie namalowany 
przez uczestników

Uczestnicy seminarium podczas wizyty w Miejscu Pamięci
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

KRAKOWSKI SALON POEZJI 
– FEDERICO GARCIA LORCA 

I JORGE LUIS BORGES

Wspaniała krakowska ak-
torka Anna Polony, która 
gościła w MDSM nie po 
raz pierwszy, wybrała tym 
razem poezję Hiszpana Fe-
derico Garcii Lorki i Argen-
tyńczyka Jorge Luisa Borge-
sa. Poezja ta, choć niełatwa 
w odbiorze, dzięki mi-
strzowskiej interpretacji 
Anny Polony, zachwyca-
ła oniemiałych słuchaczy. 
Można było zaobserwować 
szczególny dar nawiązywa-
nia bezpośredniego kontak-
tu aktorki z publicznością. 

Bo też pani Polony ceni so-
bie wysoko oświęcimską pu-
bliczność, o czym świadczy 
fakt, że zdeklarowała znowu 
do nas przyjechać. Zapytana 
o to, odparła, cytuję: „Zrobię 
dla was wszystko”. Ta na 
pozór dystyngowana i po-
wściągliwa osoba, jest w rze-
czywistości bardzo serdecz-
na i ciepła.  W swojej profesji 
osiągnęła absolutne mistrzo-
stwo, przypieczętowane 
legendarnymi kreacjami 
w spektaklach m.in. Wajdy, 
Swinarskiego, Jarockiego 

i genialnymi rolami fi lmo-
wymi, jak choćby niedawno 
w obsypanym nagrodami 
„Rewersie” w reż. B. Lan-
kosza. Pan Janusz Toczek 
nazwał ją, słusznie, Czaro-
dziejką, Orfeuszem w spód-
nicy, który potrafi  nie tylko 
wydobyć najgłębiej skry-
te sensy wypowiadanych 
słów, lecz również zaklinać 
rzeczywistość. Aktorka po-
trafi  w niepojęty sposób po-
łączyć nienaganną, wystu-
diowaną w najdrobniejszym 
szczególe formę i wyrazisty 
dystans do granych przez 
siebie postaci z emanującą 
z nich pasją i głęboko ludz-
kim ciepłem.
Czterdziesty salon nie był-
by aż tak niezwykły, gdyby 
nie młodzi muzycy, którzy 

od razu zaskarbili sobie ser-
ca całej publiczności. Kon-
rad Merta i jego cudowny 
akordeon wraz z Piotrem 
Gachem wyśmienitym wio-
lonczelistą uwiedli również 
swym kunsztem samą Annę 
Polony. Studenci śląskiej 
Akademii Muzycznej dzięki 
brawurowo zagranym kom-
pozycjom, choćby Piazzolli, 
wywołali u niejednego słu-
chacza przysłowiowe ciarki 
na plecach. Konrad zachwy-
cał swą grą naszych Salo-
nowiczów już po raz drugi. 
Natomiast Piotra telewidzo-
wie rozpoznali natychmiast 
dzięki III edycji programu 
„Mam Talent”, w której wy-
stąpił, jako członek Kwarte-
tu Bacewicz. 

Agata Dworzak

Po długim oczekiwaniu na kolejną odsłonę Krakowskiego Salonu Poezji w Oświęcimiu 
wszyscy zgodnie stwierdzili, że warto było poczekać! Pierwszy po wakacjach salon, któ-
ry odbył się 23 października, zachwycił zdecydowaną większość publiczności. 

przyjemności. Uważam, że 
dla młodych ludzi bardzo 
ważne są spotkania z rówie-
śnikami z innych krajów, 
wspólna rozmowa na różne 
tematy i wymiana doświad-
czeń. MDSM był wspaniałym 
miejscem na takie właśnie 
spotkanie”.
18 października uczestnicy 
seminarium opuścili Oświę-
cim i pod opieką edukatorki 
MDSM − Elżbiety Paster-
nak − udali się do Krakowa. 
Głównym punktem progra-
mu było zwiedzenie Fabryki 
Schindlera i wizyta w Starej 
Synagodze, gdzie tym razem 
izraelscy uczestnicy wtajem-
niczyli swoich kolegów i ko-

leżanki w zasady judaizmu 
i ich wpływ na kulturę i ży-
cie codzienne Żydów. Oczy-
wiście pobyt w Krakowie 
bez spaceru uliczkami Kazi-
mierza i Starego Miasta oraz 
zakupami w Sukiennicach 
i degustacją słynnych obwa-
rzanków nie byłby pełny, 
więc i tam w czasie wolnym 
skierowali kroki nasi semi-
narzyści, po czym udali się 
w długą podróż do Niemiec, 
gdzie odbyła się ostatnia 
część tegorocznego projektu.
Goszcząc w domach nie-
mieckich kolegów i koleża-
nek, uczestnicy seminarium 
zwiedzili zabytki Magdebur-
ga, odwiedzili Pomnik Sinti 

i Romów, Synagogę i Stol-
persteine, uczestniczyli 
w warsztatach na temat reli-
gii monoteistycznej przepro-
wadzonych przez organiza-
cję „Miphgash” oraz zostali 
wprowadzeni przez niemiec-
kich uczestników w zasady 
religii protestanckiej.
22 października trójnarodo-
wa grupa udała się do Berli-
na, gdzie odwiedziła „Haus 
der Weisheit” i spotkała się 
z członkami centrum kultury 
islamskiej, co było podsumo-
waniem części projektu po-
święconego różnym wyzna-
niom.
Uczestnicy projektu zwie-
dzili również najważniej-

sze zabytki Berlina, w tym 
Pomnik Pomordowanych 
Żydów Europy. Wizyta 
w tym miejscu nawiązy-
wała do prezentacji fi lmu 
„Rozległe pole” i spotkania 
z jego reżyserką Gerburg 
Rohde-Dahl, które miało 
miejsce w MDSM w Oświę-
cimiu. Młodzież miała tym 
razem możliwość osobistej 
konfrontacji z miejscem, 
które wywołało tyle kontro-
wersji i dyskusji.
Wieczorem uczestnicy se-
minarium pożegnali się 
i rozjechali w różne strony, 
ale za rok we wrześniu spo-
tkają się ponownie, tym ra-
zem w Izraelu.

Uczestnicy projektu: Polacy 
− Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących w Strzegomiu, opiekun: 
Bożena Wichłacz, Niemcy – 
Evangelische Jugend Magde-
burg, opiekun: Christiane Läh-
nemann, Izraelczycy – Face to 
face Hilla, opiekun: Yari Rubin.
Koordynacja projektu: Chri-
stiane Lähnemann, Evangeli-
sche Jugend Magdeburg, Olga 
Onyszkiewicz, MDSM Oświę-
cim.  
 
Projekt zrealizowany dzięki fi -
nansowemu wsparciu Polsko-
-Niemieckiej Współpracy Mło-
dzieży. 

Olga Onyszkiewicz

Piotr Gach (wiolonczela) i Konrad Merta (akordeon)

Anna Polony XXXX Krakowski Salon Poezji w MDSM

Piotr Gach
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POMNIK 
„PO DRODZE”

Przed spotkaniem napisa-
łem do Maria, berlińczyka, 
z którym pracowałem kilka 
lat temu. Wahałem się, bo 
wprawdzie rozmawiamy 
z Mariem o wielu, nie tylko 
zawodowych sprawach, ale 
o historii jakoś nigdy się nie 
złożyło. Poprosiłem, żeby 
pozwolił mi spojrzeć z nie-
dostępnej mi perspektywy. 
Czym jest Pomnik dla berliń-
czyków − dzisiaj, w 2011 r.? 
Co dla nich znaczy? Jaką 
spełnia rolę? Ma tylko sześć 
lat, ale może powinniśmy 
mówić: już sześć? Mario nie 
odpisał. Nie miał czasu. Albo 
jest zmęczony ciągłym uzna-
waniem win i przeprasza-
niem za krzywdy, których 
nie wyrządził. „Ma takie pra-
wo, świetnie go rozumiem” 
− pomyślałem. I nie dziwi-
łem się, że milczy.

Gerburg Rohde-Dahl opo-
wiadała po projekcji „Rozle-
głego pola”, dla kogo zrobiła 
ten fi lm, na jakich widzach 
szczególnie jej zależy i dla-
czego pokazuje go w Polsce. 
Mówiła o reakcjach, jakie 
wzbudził i o wątpliwościach 
związanych z wątkiem auto-
biografi cznym. Opowiadała 
o dyskusji, jaka toczyła się 
w Niemczech w latach 90., 
kiedy zapadały kluczowe 
decyzje w sprawie Pomni-
ka; dyskusji, której echa po-
brzmiewają w fi lmie. 
Uczestniczący w spotkaniu 
emerytowany historyk Mu-
zeum Auschwitz poprosił 
o sprostowanie w kolejnych 
edycjach fi lmu nieprawdzi-
wej informacji o gdynianach, 
którzy jakoby uciekli ze swo-
ich domów. Ci ludzie zostali 
wysiedleni, mówił Andrzej 

Strzelecki, dziękując zarazem 
za fi lm, pod którego był wra-
żeniem. Gerburg Rohde  -Dahl 
zadeklarowała, że błąd zosta-
nie skorygowany. Wyjaśniła, 
że wersję o ucieczce Polaków 
powtarzała nazistowska pro-
paganda. Kłamstwo było tak 
wiarygodnie, że nikt go nie 
zweryfi kował. Szczerość re-
żyserki przysporzyła jej jesz-
cze więcej sympatii widzów 
w MDSM.
Zabrakło czasu na wszyst-
kie pytania. Wiele zawisło 
w powietrzu, ale przynajmniej 
niektóre z nich można było 
usłyszeć po spotkaniu, w nie-
ofi cjalnych rozmowach pod-
czas poczęstunku. Jadalnia 
Domu sprzyja kameralnym 
dialogom. Kto nie oddał się 
bez reszty koreczkom, klop-
sikom i roladkom na szwedz-
kiej płycie, ten usłyszał.
Tradycyjne, często fi guratyw-
ne pomniki opisują upamięt-
niane wydarzenia w sposób 
jednoznaczny. Synonimem 
tego epitetu jest „zamknię-
ty” albo „jednowymiarowy”. 
Dlatego od końca XX w. 
powstają pomniki, które 
sprzyjają różnym interpreta-
cjom. Zachęcają, żeby każdy, 
kto je odwiedza, nie tylko 
pamiętał o przeszłości, ale też 
postrzegał i przeżywał ją na 
swój sposób. Ta otwartość na 
różne odczytania może być 
pułapką. Bo miejsce pamięci 
może być tak wieloznaczne, 
że mówi wszystko i nic. Czy 
w tę pułapkę nie wpadli ini-
cjatorzy i twórcy Pomnika 
w Berlinie? 
Wierzyli, że ich dzieło speł-
ni określoną przez nich 

rolę. Równocześnie nawet 
nie próbowali przewidzieć 
wszystkich możliwych 
w tym miejscu zachowań 
i reakcji. Niemniej zakładali 
dobrodusznie, że zwiedza-
jący będą zachowywać się 
stosownie. A kiedy pomnik 
został już odsłonięty, dzieci 
bawiły się w nim w chowa-
nego, a dorośli skakali po 
betonowych płytach i opa-
lali się na nich. Dziwić się? 
Oburzać? A może przyznać, 
że dla wielu przechodniów 
monument znaczy wszystko 
i nic? To wcale nie musi źle 
o nich świadczyć. Może po 
prostu twórcy berlińskiego 
miejsca pamięci dali swoim 
szlachetnym intencjom zbyt 
nieczytelny wyraz? 
Słyszy się czasem, że pomni-
ki więcej mówią o ludziach 
i społeczeństwach, które je 
stawiają, niż o wydarzeniach, 
które upamiętniają. Jeśli to 
prawda, to Pomnik Pomor-
dowanych Żydów Europy 
upamiętnia, oddaje hołd 
i równocześnie stawia pytanie. 
Pytanie, na które być może 
nigdy nie znajdziemy odpo-
wiedzi: czy wiemy, jaki jest 
godny i odpowiedni sposób 
upamiętnienia ofi ar Zagłady?
Wciąż chyba pozostaje wię-
cej pytań niż odpowiedzi. 
W końcu jednak dowiedzia-
łem się przynajmniej, dlacze-
go Mario milczał. Bo nie miał 
czasu. Nazajutrz po spotka-
niu przeczytałem maila od 
niego:
„Pomnik jest położony do-
kładnie w centrum, obok 
Bramy Brandenburskiej, przy 
trasie na Plac Poczdamski. 

Zatem dla turystów to miej-
sce jest oczywiście i natural-
nie po drodze, do zwiedze-
nia, bez żadnych dalszych 
«planów zwiedzania». Mówi 
się, że jak dotąd zwiedza je 
trzy do czterech milionów 
ludzi rocznie, ale ponieważ 
to jest przestrzeń publicz-
na, wolno dostępna za dnia, 
a nawet nocą, bez żadnych 
ogrodzeń ani ograniczania 
wstępu, wątpię, żeby ktokol-
wiek znał prawdziwe dane. 
Jeśli pytasz o moje własne 
zdanie: wszystko, co przypo-
mina przyszłym pokoleniom 
prawdę o wydarzeniach 
sprzed 75 lat, jest więcej niż 
pożądane. Zwłaszcza pomni-
ki odpowiadające ludziom 
o mniejszych potrzebach «na-
ukowych»; pomniki, które 
można «zobaczyć / przejść 
/ dotknąć» bardziej niż mu-
zeum z mnóstwem doku-
mentów, którego większość 
tych ludzi i tak by raczej nie 
zwiedziła. 
Czy Pomnik jest «doskonały» 
dla każdego? Mam wątpli-
wości, z oczywistych powo-
dów. Myślę, że jego wielkość 
robi wrażenie, ale nie da się 
porównać tego wrażenia ze 
zwiedzaniem obozu koncen-
tracyjnego. 
Dlatego podoba mi się Po-
mnik taki, jaki jest. Chodzi mi 
głównie o dominujące w nim, 
emocjonalne i uczuciowe, 
nie-akademickie, nie-intelek-
tualne podejście. Nie jestem 
pewien, czy Ci pomogłem...” 
− napisał Mario.
Ja też nie jestem ;) 

Lech Chodacki

16 października w MDSM gościła Gerburg Rohde-Dahl, autor-
ka fi lmu dokumentalnego „Rozległe pole”. Stojący w Ber-
linie Pomnik Pomordowanych Żydów Europy jest w nim 

pretekstem do ponownego zadania pytań o niemiecką przeszłość, 
odpowiedzialność i pamięć. 

Gerburg Rohde-Dahl, Piotr Hertig i Lech Chodacki podczas spotkania w MDSM

Polsko-niemieckie spotkanie fi lmowe „Rozległe pole” w MDSM

Gerburg Rohde-Dahl podczas spotkania w MDSM
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To, co w nich najcenniej-
sze, to chyba ich niezwykła 
autentyczność osiągnięta 
dzięki zdjęciom zrobionym 
często w trudnych warun-
kach, z narażeniem na róż-
ne oskarżenia, uwięzienie, 
a niejednokrotnie nawet ro-
bione z narażeniem życia. 
Wykonane bez żadnego 
przygotowania dają nam 
wgląd w miniony czas i jed-
nocześnie ukazują kunszt 
ich autorów. To, że docho-
dzi do zebrania w jednym 
miejscu tylu autentycznych 
obrazów, jest wynikiem 
mozolnej pracy zaledwie 
kilku osób, w szczególno-
ści Jochena Schmidta, któ-
ry przygotowuje wystawy 

i osobiście przywozi z Ber-
lina do naszego Centrum.
Autorem zdjęć tegorocznej 
wystawy pt. „Zaginiony 
świat” jest Roman Vish-
niac, Żyd urodzony pod 
Petersburgiem. Jego do-
świadczenia z rosyjskim 
antysemityzmem spowo-
dowały, że bacznie obser-
wował otaczający go świat. 
Czytając „Mein Kampf” 
Hitlera, w odróżnieniu od 
wielu innych, wierzył, że 
Hitler będzie chciał speł-
nić to, o czym pisał. Nie 
mogąc w żaden sposób 
ocalić swojego narodu, 
postanowił ocalić pamięć 
o nim. W latach 1935-39 
Vishniac podróżował po 

terenach Europy Central-
nej – był obecny wszędzie 
tam, gdzie mieszkali Ży-
dzi. Wykonał w sumie ok. 
16 tysięcy zdjęć, w większo-
ści ukrytą kamerą. W War-
szawie Vishniac pracował 
jako tragarz, aby lepiej po-
znać fotografowanych lu-
dzi. Jedenastokrotnie trafi ał 
do więzienia pod zarzutem 
szpiegostwa. Musiał się 
kryć nie tylko przed policją, 
ale i przed ortodoksyjnymi 
Żydami, którzy uważali, że 
fotografowanie ludzi jest 
niezgodne z przykazania-
mi boskimi. 
Tematem wystawy, którą 
przez ponad miesiąc moż-
na było oglądać w Centrum 

Dialogu i Modlitwy, jest 
życie Żydów i ich środo-
wisko. Każdy obraz opo-
wiada własną historię: piw-
niczne mieszkania dające 
schronienie 26 rodzinom, 
dzieci podczas zabawy 
w kulki, stara handlarka 
pieczywem z pomarsz-
czoną twarzą albo tragarz, 
który wzdycha pod swoim 

ciężkim ładunkiem. Foto-
graf szczególnie upodobał 
sobie dzieci. Niepowtarzal-
ne są jego potajemnie zdję-
cia ze szkół talmudzkich 
(jesziw).
Wystawa zaprasza nas do 
refl eksji nad zaginionym 
światem i nad naszą odpo-
wiedzialnością za dziś. 

cdim

Centrum Dialogu i Modlitwy

Na przełomie września i października Centrum Dialogu i Mo-
dlitwy gościło u siebie wystawę fotografi i Romana Vishniaca 
pt. „Zaginiony świat” z Muzeum Antywojennego w Berlinie. 

Z muzeum tym mieliśmy przyjemność współpracować już po raz 
trzeci. Ekspozycje muzeum ze stolicy Niemiec zawsze przyciągają 
uwagę, ponieważ poruszają wątki trudne i jednocześnie bolesne, 
często zapomniane, kontrowersyjne bądź pomijane.

„ZAGINIONY ŚWIAT”

Historia placówki sięga roku 1925, w którym zostało 
ono utworzone przez Ernsta Friedricha. Był on pacyfi -
stą i, jak łatwo się domyślić, ponosił tego konsekwen-
cje. W 1933 r. Muzeum zostało zniszczone przez SA, 
a założyciel trafi ł do więzienia. Wyemigrował do Bel-
gii, gdzie założył Drugie Muzeum Antywojenne. Przy-
łączył się także do francuskiego ruchu oporu. Po wojnie 
przyjął francuskie obywatelstwo i dzięki odszkodowa-
niu wojennemu otrzymanemu od rządu RFN zakupił 
działkę na obrzeżach Paryża, gdzie utworzył „Ile de la 
Paix” („Wyspa Pokoju”). Miejsce stało się ośrodkiem 
spotkań niemiecko-francuskich grup młodzieżowych 
i jednocześnie miejscem pokoju i porozumienia między 
narodami. Ernst Friedrich zmarł w 1967 r. we Francji.
Dziś w Muzeum pracują przede wszystkim nauczy-
ciele, studenci i uczniowie. Głównym adresatem dzia-
łalności jest młodzież, która ma możliwość uczenia się 
z błędów i wojen starszej generacji. Dlatego zadaniem 
Muzeum jest przekazywanie wartości i tradycji ruchu 
pokojowego. Muzeum prezentuje zdjęcia, dokumen-
ty z I i II wojny światowej, a wielka mapa informuje 
o współczesnych światowych konfl iktach. 

MUZEUM ANTYWOJENNE 
W BERLINIE

Zwiedzający wystawę „Zaginiony świat”

Zwiedzający wystawę „Zaginiony świat”

Zwiedzający wystawę „Zaginiony świat”
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• 9 listopada 
XXV Bieg Niepodległości   
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku oraz Powiato-
wy Zespół nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku 
zapraszają do wzięcia udziału w XXV Biegu Niepodległości. 
Bieg odbędzie się w Parku Rodzinnym w Chełmku, ul. Krakowska 22, 
start: o godz. 12.00. Dystans: 2 km w kategorii szkół ponadgimnazjal-
nych, 1 km w kategorii szkół gimnazjalnych (każda kategoria startuje 
osobno).
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku

• 10 listopada – 4 grudnia
„Ilustracje polskich pieśni patriotycznych” – wernisaż i wystawa   
W galerii „Tyle światów” Oświęcimskiego Centrum Kultury prezen-
towana będzie wystawa ilustracji do polskich pieśni patriotycznych 
powstałych podczas warsztatów ilustratorów zorganizowanych przez 
Krasnobrodzki Dom Kultury. Warsztaty, realizowane z okazji 70. rocz-
nicy wybuchu II wojny światowej i 20. rocznicy odzyskania wolności 
i upadku komunizmu w Europie Środkowej, odbywały się pod kie-
rownictwem artystycznym profesora Janusza Stannego – wybitnego 
artysty, laureata wielu nagród i wyróżnień, a brali w nich udział wybit-
ni polscy artyści, laureaci wielu nagród, przedstawiciele różnych prą-
dów i kierunków, wśród nich twórcy i kontynuatorzy znanej w świecie 

„polskiej szkoły ilustracji” oraz młodzi uzdolnieni ilustratorzy.
Wernisaż wystawy odbędzie się 10 listopada o godz. 12.00. 
Oświęcimskie Centrum Kultury

• 12 listopada
„Stare Dobre Małżeństwo” – koncert 
W Oświęcimskim Centrum Kultury odbędzie się koncert zespołu dosko-
nale znanego, popularnego, lubianego nie tylko przez miłośników gór-
skich wędrówek i bieszczadzkich szlaków oraz poezji śpiewanej, czyli 
„Starego Dobrego Małżeństwa”. Bilety: 45 zł (parter), 35 zł (balkon).
Godz. 17.00.
Oświęcimskie Centrum Kultury

• 19 listopada
„Jeszcze jest dzisiaj” – zaduszki poetyckie 
W Oświęcimskim Centrum Kultury odbędą się zaduszki poetyckie – 
program w wykonaniu grupy żywego słowa Infi nitas pt. „Jeszcze jest 
dzisiaj”.
Tegoroczne zaduszki poetyckie skierowane są w stronę Jonasza Kofty 
(1942-1988) – poety, dramaturga, satyryka, autora wielu przebojów, 
m.in. „Jej portret”. 
Godz. 17.00. 
Oświęcimskie Centrum Kultury

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY

Wspomnienia zatytułowane „Mło-
dość utracona za drutami” obej-
mują pięć rozdziałów opisujących: 
aresztowanie przez Niemców (za 
działalność konspiracyjną) i pobyt 
w więzieniach w Pułtusku oraz 
Działdowie, lata spędzone w obo-
zach koncentracyjnych Auschwitz 
i Buchenwald, a także przymusową 
ewakuację z Buchenwaldu i wyzwo-
lenie w Dachau.

Józef Matynia przeżył trudne chwile 
w Auschwitz, głównie dzięki silne-
mu charakterowi, wsparciu kolegów, 
szczęściu (przez jakiś czas zatrudnio-
ny był w tzw. dobrym komandzie − 
Tierpfl egerkommando − opieka nad 
końmi), a także miłości do młodej 

Ukrainki. Mimo wielu momentów 
zwątpienia, był w stanie przetrwać. 
Jego wspomnienia to kolejne ważne 
i osobiste świadectwo tragedii, która 
odcisnęła piętno na całym jego życiu, 
ale jednocześnie − dzięki ocaleniu − 
dała siłę i nadzieję na przyszłość.

Książka jest do nabycia w księgarni 
internetowej Państwowego Muzeum 
Auschwitz-Birkenau. 

Gabriela Nikliborc 

Józef Matynia. 
„Młodość utracona za drutami”
Wydawca: Państwowe Muzeum 

Auschwitz-Birkenau, 
Oświęcim 2011.

Nakładem wydawnictwa Muzeum ukazały się wspo-
mnienia Józefa Matyni, byłego więźnia Auschwitz, 

dziennikarza radiowego, redaktora i historyka.

JÓZEF MATYNIA 
„MŁODOŚĆ UTRACONA 

ZA DRUTAMI”

WYSTAWA 
„MUR. GRANICA DZIELĄCA NIEMCY”

Została przygotowana dla uczniów szkół niemieckich przez Bundes-
stiftung zur Aufarbeitung der SED Diktatur oraz redakcje czasopism 
BILD i DIE WELT z okazji 50. rocznicy budowy muru berlińskiego. 
Do 20 listopada br. w forum Międzynarodowego Domu Spotkań Mło-
dzieży można obejrzeć 20 plakatów przedstawiających historię muru 
dzielącego Berlin na część wschodnią i zachodnią. Plakaty ilustrują 
przygraniczny reżim ustanowiony przez Socjalistyczną Partię Jedności 
Niemiec i jego ofi ary, postawę mocarstw zachodnich wobec budowy 
muru, ucieczki na Zachód i pomoc niesioną uciekinierom, codzienność 

na terenach przygranicznych oraz wydarzenia, które przyczyniły się 
do obalenia muru.
Wystawę można obejrzeć codziennie do 20 listopada 2011 r. Grupy pro-
simy o wcześniejsze zgłoszenie (tel. +48 33 843 23 77, email: reservation@
mdsm.pl). Wstęp bezpłatny.
Wystawa jest w języku niemieckim, niektóre fragmenty tekstów prze-
tłumaczono na język polski. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wy-
stawy. 

MDSM

Urodził się w 1919 r. Aresztowany 
przez gestapo w listopadzie 1940 r., 
w marcu 1941 r. trafi ł do obozu kon-
centracyjnego Auschwitz. W marcu 
1943 r. został przeniesiony do obozu 
Buchenwald, a w kwietniu 1945 r. − 
wyzwolony w obozie Dachau.
Po wojnie uzyskał stopień dokto-
ra nauk humanistycznych. Przez 
wiele lat pracował w Polskim Ra-
diu w Poznaniu i Gdańsku. Nagrał 
ponad 240 reportaży o charakterze 
historyczno-dokumentalnym. Jest 
także autorem około 50 artykułów 
i referatów o tematyce historycz-
nej oraz książki „Na szlakach walk 
i męczeństwa województwa gdań-
skiego”.
Jest zasłużonym działaczem or-
ganizacji kombatanckich, a także 
współzałożycielem Towarzystwa 
Opieki nad Oświęcimiem. Laure-
at wielu nagród dziennikarskich, 
odznaczony wieloma dyplomami 
honorowymi i medalami, w tym 
Krzyżem Zasługi za działalność na 
rzecz pojednania polsko-niemiec-
kiego przyznanym przez Prezy-
denta RFN. 

JÓZEF MATYNIA
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Rysunek kreślony delikatną, 
subtelną kreską, na pierw-
szy rzut oka wydaje się nie 
mieć związku z obozową eg-
zystencją. Młoda kobieta ze 
starannie ułożonymi włosa-

mi, delikatnym makijażem 
i w eleganckim kostiumie, 
przypomina bardziej fi lmo-
wą aktorkę niż więźniarkę 
obozu koncentracyjnego. 
Jednak autorce tego portre-
tu nie do końca udało się 
ukryć cierpienie przebijające 
z oblicza kobiety. Z portretu 
spogląda na nas postać, któ-
rej smutku nie przełamuje 
nawet piękna fryzura i strój. 
Jej wielkie oczy naznaczone 
są piętnem cierpienia i tra-
gicznego losu. 
Pomimo, że wizerun-
ki kobiet są idealizowane 
i nie oddają rzeczywistego 
wyglądu więźniarek obo-
zu Birkenau, wiele mówią 
o pragnieniach i nadziejach 
portretowanych. Każda 
z nich ma długie, piękne 
włosy, makijaż i elegancką 

sukienkę. Ten proces ideali-
zacji to celowy zabieg autor-
ki, która chciała w ten sposób 
wprowadzić trochę piękna 
do swoich rysunków, gdyż 
„wszystko dookoła było ta-
kie brzydkie, szare, smutne 
i brudne.” Upiększając wi-
zerunki obozowych koleża-
nek, Zofi a Stępień chciała 
również sprawić przyjem-
ność portretowanym: „Wi-
działam ich wielkie, głodne, 
czarne oczy i wychudzone 
ciała. (...) Prawie wszystkie 
kobiety miały owrzodzenia, 
czyraki, ropiejące rany (...) 
starałam się wszystko jakoś 
upiększyć” − pisała po woj-
nie ich autorka. 

Agnieszka Sieradzka
Dział Zbiorów PMA-B

Urodził się 28 kwietnia 1912 r. 
w rodzinie chłopskiej w Ja-
wiszowicach k. Oświęcimia, 
syn Jana i Emilii z d. Jamróz. 
Miał rodzeństwo: Annę (ur. 
1909 r.) i Emilię (ur. 1916 r.). 
Po ukończeniu szkoły po-
wszechnej w Jawiszowicach 
i gimnazjum im. Adama 
Asnyka w Białej Krakow-
skiej wstąpił do Szkoły Ofi ce-
rów Piechoty. Po uzyskaniu 
w 1934 r. promocji w Rem-
bertowie na podporucznika, 
rozpoczął służbę w 73.pp 
w Katowicach, skąd przenie-
siony został do Oświęcimia, 
gdzie pełnił funkcję dowód-
cy 4. kompanii 4. batalionu 
tegoż pułku. Od 1937 r. słu-
żył w Mikołowie. Wybuch 
wojny w 1939 r. zastał go na 
stanowisku dowódcy baterii 
artylerii ppanc. 4. batalionu 
73. pp. W czasie walk z Niem-
cami został raniony w ramię 
i w głowę. Później dostał się 
do niewoli sowieckiej, z której 
zbiegł. Wobec niepowodze-
nia przy próbie przedarcia 
się do granicy rumuńskiej, 

wrócił do Oświęcimia. Zszedł 
do podziemia, gdyż był już 
poszukiwany przez okupan-
ta. Nawiązał kontakt z grupą 
ofi cerów rezerwy, z który-
mi w październiku 1939 r. 
utworzył tajną grupę woj-
skową. Ona stała się na Ziemi 
Oświęcimskiej zalążkiem nie-
podległościowej organizacji 
pod nazwą Związek Walki 
Zbrojnej (ZWZ). Wiosną 1940 r. 
utworzono Obwód Oświę-
cimski ZWZ, a Jan Wawrzy-
czek objął w sztabie obwodu 
funkcję ofi cera taktycznego. 
W konspiracji posługiwał 
się pseudonimami „Danu-
ta”, „Marusza”. W 1942 r., po 
przeprowadzeniu akcji sca-
leniowej, na bazie ZWZ po-
wstała Armia Krajowa (AK), 
w której nadal pełnił funkcję 
ofi cera sztabowego. W paź-
dzierniku tegoż roku gesta-
po przeprowadziło masowe 
aresztowania w organizacji, 
rozbijając komendę i sztab 
obwodu oraz część siatki 
konspiracyjnej. Jan Wawrzy-
czek był jednym z tych nie-
licznych z dowództwa AK, 
którym udało się uniknąć 
aresztowania. On też został 
mianowany nowym komen-
dantem obwodu i przystąpił 
do odbudowania organizacji. 
Jednocześnie dowodził od-
działem partyzanckim AK 
„Sosienki”, który działał na 
tym terenie. Organizacja kie-

rowana przez niego prowa-
dziła na Ziemi Oświęcimskiej 
walkę zbrojną z okupantem, 
która polegała m.in. na po-
tyczkach z pododdziałami 
niemieckimi, akcjach sabota-
żowych i dywersyjnych, re-
kwizycji żywności u kolonistów 
i sklepikarzy niemieckich, li-
kwidowaniu szpiclów i kon-
fi dentów. Szczególną rolę 
odegrał Jan Wawrzyczek 
w akcji niesienia pomo-
cy więźniom KL Ausch-
witz. Osobiście nawiązywał 
z więźniami tajne kontakty 
i udzielał im pomocy mate-
rialnej. Poprzez łączników od-
bierał od nich grypsy oraz do-
kumenty obrazujące zbrodnie 
SS. Prowadził też wywiad 
dla zdobycia informacji 
o warunkach życia w obozie 
i eksterminacji więźniów. Uzy-
skane w ten sposób dowody 
zbrodni nazistowskich prze-
kazywał dowództwu Okręgu 
Śląskiego AK. Dowodzony 
przez Jana Wawrzyczka od-
dział „Sosienki” przejmował 
zbiegłych z obozu, zapewniał 
im ochronę i opiekę, umoż-
liwiał wstąpienie do party-
zantki lub przerzucał ich do 
Generalnego Gubernatorstwa. 
W latach 1943-1944 zorganizo-
wał więźniom wiele ucieczek. 
Niektóre przeprowadzono 
w sposób bardzo brawurowy, 
np. partyzanci przebrani za 
esesmanów wyprowadzali 

więźniów z silnie strzeżonego 
terenu przy obozie. W sumie 
z pomocy i opieki Jana Waw-
rzyczka i oddziału „Sosienki” 
skorzystało kilkudziesięciu 
uciekinierów, głównie Pola-
ków, ale byli też wśród nich 
i jeńcy sowieccy, Serbowie, 
Żydzi. Niektórzy z nich wstą-
pili do oddziału. W 1944 r. 
walczyło w „Sosienkach” 
ponad dwudziestu zbiegów 
z KL Auschwitz. W prowa-
dzeniu akcji na rzecz więź-
niów współdziałał z innymi 
tajnymi organizacjami, jak 
grupa brzeszczańska Polskiej 
Partii Socjalistycznej i Batalio-
ny Chłopskie Obwodu Bial-
skiego.
Jan Wawrzyczek był czyn-
ny w konspiracji niemal do 
wkroczenia wojsk sowiec-
kich na Ziemię Oświęcimską. 
W styczniu 1945 r. został cięż-
ko ranny w trakcie nieudanej 
akcji przeciwko konfi dentom. 
Po wyzwoleniu leczył się pod 
opieką żony, Janiny Mydlarz, 
swojej łączniczki z AK (ps. 
„Starucha”), którą poślubił 
w czasie okupacji. Ona oca-
liła mu życie, gdy rannego 
i bez dokumentów chcieli 
zastrzelić go żołnierze so-
wieccy. Następnie ukryła go 

w szpitalu w Wadowicach 
i tam był leczony. Kiedy ran-
nym partyzantem zaintere-
sowali się funkcjonariusze 
Urzędu Bezpieczeństwa Pu-
blicznego, schronienia udzie-
lił mu lekarz z tamtejszego 
szpitala, dr Lech Kwiatkow-
ski. Po kilku tygodniach 
żona umieściła go w szpitalu 
wojskowym w Krakowie, 
gdzie ukrywał się i docho-
dził do zdrowia przez trzy 
lata. Pozwoliło mu to uniknąć 
represji komunistycznych – 
uwięzienia, wywiezienia na 
Syberię czy rozstrzelania.
Z czasem małżeństwo Waw-
rzyczków osiedliło się w Biel-
sku-Białej. Tam urodziło się 
ich dwoje dzieci – Katarzyna 
i Maciej – dzisiaj uznani leka-
rze. Jan Wawrzyczek praco-
wał do emerytury w Techni-
kum Włókienniczym, ucząc 
wychowania fi zycznego 
i przysposobienia wojskowe-
go. Zmarł 30 września 2000 r. 
w Bielsku-Białej. Za dokona-
nia wojenne (z września 1939 r. 
i walkę partyzancką) dwu-
krotnie został odznaczony 
krzyżem Virtuti Militari oraz 
Krzyżem Grunwaldu i inny-
mi odznaczeniami. 

Mirosław Obstarczyk

JAN WAWRZYCZEK 
(1912-2000)

LUDZIE DOBREJ WOLI

ŚLADY HISTORII
ZE ZBIORÓW MUZEUM AUSCHWITZ

Rysunków wykonywanych w obozie przez kobiety zachowało 
się bardzo niewiele. Tym cenniejsze jest kilkanaście portretów 
więźniarek autorstwa jednej z nich, Zofi i Stępień, przechowy-

wanych obecnie w zbiorach Muzeum Auschwitz.

Pozostaje mi więc zrobienie 
zdjęcia. Zdaje sobie sprawę, 
że za kilka lat taki eksponat 
może zniknąć bezpowrotnie, 
ale na to nie mam już wpły-
wu. W ostatnich miesiącach 
zrodził się pomysł sfotogra-
fowania wszystkich bunkrów 
i schronów na terenie Oświęci-
mia i okolic. Chodziło przede 
wszystkim o stare miasto. 
Wraz z kolegą wyruszyliśmy 
na poszukiwania. 
Spacerując po dawnych za-
kładach IG Farben, wybu-
dowanych w czasie II wojny 
światowej przez Niemów 
rękami więźniów obozu 
Auschwitz, odkryliśmy jedną 
z ostatnich hal produkcyj-
nych. Została ona już wyłą-
czona z eksploatacji i bez-
pańsko poruszali się po niej 
złomiarze. Postanowiliśmy 
uwiecznić ten budynek  na 
zdjęciach również w środku, 
zdając sobie sprawę, że za ja-
kiś czas dostęp do niego może 
być ograniczony, albo co gor-
sza zostanie on wyburzony. 
Spacerując po zakamarkach, 
zaczęliśmy zastanawiać się, 

czy hala nie mogłaby zostać 
wykorzystana do jakiegoś fi l-
mu. Skupiliśmy się jednak na 
detalach. Schodząc do pod-
ziemi tej hali natknęliśmy się 
na kilka ciekawych napisów 
w języku niemieckim. 
Dzisiaj dostępu do tej hali 
już nie ma. Trudno powie-
dzieć, czy znajdujące się 
w niej ślady przetrwają. Moim 
zdaniem hala powinna zostać 
zachowana jako muzeum 
niewolniczej pracy więźniów, 
jako jeden z ostatnich świad-
ków tamtych czasów. 

Mirosław Ganobis
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Z SZAFY GANOBISA

Siadając przed komputerem, aby napisać 
kolejny felieton, rozglądam się po swo-
ich zbiorach i myślę, która historia jest 

ciekawa do opisania. Staram się opisywać 
na przemian pamiątki pochodzące z czasów 
niemieckiej okupacji oraz rzeczy przedwojen-
ne. Czasami jakiś przedmiot nie znajduje się 
u mnie w domu, ponieważ trudno zabrać ze 
sobą jakiś budynek czy ścianę, na której znaj-
duje się coś, co mnie interesuje. 

Zofi a Stępień, 
„Portret koleżanki obozowej – 

Wandy”, papier, ołówek, 
KL Auschwitz-Birkenau 1944
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Wnętrze hali produkcyjnej. Po prawej 
stronie napis w języku niemieckim
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WYSTAWA

Na przełomie września i października Centrum Dialogu i Modlitwy gościło u siebie wystawę pt. „Zaginio-
ny świat” z Muzeum Antywojennego z Berlina. Autorem zdjęć jest Roman Vishniac. W latach 1935-1939 
jeździł po terenach Europy Centralnej i fotografował, zwykle ukrytą kamerą, zdjęcia społeczności żydow-

skich. W sumie wykonał około 16.000 fotografi i. Poniżej publikujemy kilka zdjęć, które znalazły się na wystawie 
„Zaginiony świat” w CDiM.

Fotoreportaż
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