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Pocztówka z 1915 r. przedstawiająca zamek w Oświęcimiu. Wizerunek pochodzi ze zbiorów Mirosława Ganobisa z „Galerii XX wieku”

Oddajemy w Państwa ręce już czter-
dziesty numer miesięcznika. Wiele 
miejsca poświęcamy uroczystościom 
Dnia Pamięci o Zagładzie Sinti i Ro-
mów, które odbyły się 2 sierpnia na 
terenie byłego obozu Auschwitz II-Bir-
kenau, a także kwestiom konserwacji. 
Publikujemy m.in. artykuł autorstwa 
brytyjskich studentek, które odbyły 
staż w pracowni konserwatorskiej 
Miejsca Pamięci. 
W „Osi” piszemy także o porozumie-
niu podpisanym przez Państwowe 
Muzeum Auschwitz-Birkenau i Pań-

stwową Wyższą Szkołę Zawodową im. 
Witolda Pileckiego. Dzięki niemu moż-
liwa będzie m.in. organizacja wspól-
nych konferencji, a studenci oświęcim-
skiej uczelni będą mogli odbywać staże 
w Muzeum. 
Na stronach Międzynarodowego 
Domu Spotkań Młodzieży polecamy 
tekst dotyczący warsztatów poświęco-
nych zagadnieniu antyjudaizmu, a tak-
że artykuł poświęcony seminarium dla 
wolontariuszy Akcji Znaku Pokuty/
Służby dla Pokoju. Centrum Żydowskie 
natomiast pisze o kolejnej edycji projek-

tu „Bridges to History”. Przy okazji po-
lecamy także kolejną część przewodni-
ka po żydowskim Oświęcimiu.
W poprzednim numerze pisaliśmy 
o spotkaniu w Oświęcimiu członków 
Międzynarodowej Rady Chrześcijan 
i Żydów. W sierpniowej „Osi” publiku-
jemy wykład, który podczas specjalnej 
sesji ICCJ w Centrum Dialogu i Modli-
twy wygłosił ks. Manfred Deselaers. 

Paweł Sawicki 
Redaktor naczelny miesięcznika „Oś” 

os@auschwitz.org.pl
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GALERIA XX WIEKU
Budynek obecnego zamku w Oświęcimiu wzniesiono na 
początku XIV w. W wiekach późniejszych był on wielokrot-
nie przebudowywany. Często bywa błędnie nazywany (jak 
na pocztówce poniżej) „zamkiem piastowskim”, nawiązu-
jąc do wcześniejszego, nieistniejącego już budynku, który 
spłonął w 1503 r. W czasie, gdy odbudowywano obecny 
zamek, Księstwo Oświęcimskie już od prawie 40 lat było 
własnością dynastii Jagiellonów. 
Po pożarze w 1503 r. zamek został odbudowany: król Alek-
sander Jagiellończyk nakazał przywrócić go do dawnej 
świetności. Prace budowlane trwały do 1543 r. Niestety, na 
początku XVII w. oraz w czasie wojen szwedzkich i w na-
stępnych latach zamek znów ogarniały płomienie – budy-
nek stopniowo popadał w ruinę, mimo że w 1765 r. w wy-
niku uchwały sejmowej nakazano pilne prace remontowe. 
Zamek w późniejszych latach doświadczał innych tragicz-
nych zdarzeń: w 1805 i w 1813 r. został zalany przez po-
wódź, którą w 1867 r. opisał Jan Nepomucen Gątkowski: 
„góra na pół się rozpadła i ze swoimi budynkami i murami 
poległa w jej łożysku”. Władze austriackie przeznaczyły 
zamek do rozbiórki. Został on zakupiony przez Kajetana 
Russockiego – jednak ten, zamiast go odbudować, urządził 
w nim m.in. skład soli. W późniejszych latach budowla sta-
ła się własnością kupców żydowskich: Landaua, Schönkera 
i Schnitzera, którzy zorganizowali w nim składy handlowe. 
W 1904 r. Karol Kaszny, nowy właściciel, odremontował 
budynek i urządził w nim winiarnię, piwiarnię oraz hotel 
Zamek. Sześć lat później Kaszny wydzierżawił budynek 
starostwu oświęcimskiemu. 
Kolejnym właścicielem budynku był Jakub Haberfeld, który 
urządził w nim składy win i wódek ze swojej fabryki. W 1926 r. 
zamek wykupił Wydział Powiatowy w Białej Krakowskiej, 

a w talach 1928-31 przeprowadzono w nim kapitalny re-
mont. 
W czasie II wojny światowej w zamku miały siedzibę wła-
dze okupacyjne, a w latach powojennych mieścił się tu Urząd 
Gminy Zbiorowej, a następnie od 1952 r. Powiatowa Rada 
Narodowa. W latach 1975-1987 mieściły się tu władze miej-
skie Oświęcimia. Od 1993 r. na parterze zamku umieszczono 
Zbiory Historyczno-Etnografi czne Oświęcimskiego Centrum 
Kultury. 
Najstarszym elementem zamku jest jego gotycka wieża 
obronna, której budowę rozpoczęto w 1241 r., a zakończono 
na początku XIV w. W czasie wojny ze Szwedami wieża zo-
stała zniszczona i przez ponad 200 lat stała bez dachu, bliska 
ruiny. Dopiero Karol Kaszny przeprowadził jej remont. 
Za wieżą, znajduje się jedyny zachowany fragment nowożyt-
nego obwodu obronnego zamku, który do początku XIX w. 
opasywał całe wzgórze zamkowe. Relikty starszego od wieży 
obronnej wczesnośredniowiecznego wału ziemnego zostały 
odkryte w czasie badań archeologicznych. Zachowany odci-
nek muru obronnego z basteją pochodzi w okresu odbudowy 
zamku po pożarze w 1503 r. 
Według Jana Stanka zamek oświęcimski był połączony z ko-
ściołem Dominikanów tunelem, który podobno odkryto w 
czasie II wojny światowej. 
Obecnie istnieją dwa tunele podziemne: starszy z nich „dłu-
gi” lub „austriacki” oraz tunel „poprzeczny” wydrążony 
przez Niemców w latach 1940-44. Dziś jedyne wejście do tych 
podziemnych przejść znajduje się po stronie zachodniej – od 
ul. Bulwary. 

Na podstawie: 
„Oświęcim i ziemia oświęcimska” 

pod red. Aurelii Hołubowskiej. 
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W trakcie Powstania War-
szawskiego i po jego stłumie-
niu, w wyniku akcji represyj-
nych, Niemcy deportowali 
z Warszawy ponad pół milio-
na jej mieszkańców. Ok. 13 ty-
sięcy osób, w tym niemowlęta, 
dzieci i ludzie w podeszłym 
wieku, zostało osadzonych 
w obozie koncentracyjnym 
Auschwitz II-Birkenau.

Wcześniej dyrektor Piotr M.A. 
Cywiński wziął udział w uro-
czystościach miejskich, pod-
czas których złożono kwiaty 
na płycie Grobu Nieznanego 
Żołnierza na Placu Tadeusza 
Kościuszki w Oświęcimiu.  – 
Polskie ofi ary cywilne II woj-
ny światowej były liczniejsze 
niż ofi ary całej Francji i Wiel-
kiej Brytanii razem wzięte, 

a żadne inne miasto nie stra-
ciło ponad połowy swojej 
populacji w tej wojnie – po-
wiedział Piotr Cywiński. – 
Warszawa chciała walczyć 
i Warszawa miała do walki 
prawo. Cena tej walki okazała 
się jednak ogromna. Ale War-
szawa bez Powstania dziś nie 
byłaby Warszawą, a Polska 
– Polską. Jak pisano w pierw-

szych odezwach 1 sierpnia: 
„Polska sama wywalcza sobie 
wolność. Od Europy żąda tyl-
ko sprawiedliwości”. Trudno 
nie dopowiedzieć, że tę wol-
ność Polska w końcu wywal-
czyła. Pół wieku później – do-
dał dyrektor Muzeum.
Pamięć o tych wydarzeniach 
utrwalona została w wie-
lu publikacjach Muzeum. 
W 2000 r. Muzeum opubliko-
wało monumentalną „Księgę 
Pamięci. Transporty Polaków 
z Warszawy do KL Ausch-
witz 1940-1944”. Jest ona po-
święcona deportowanym do 
Auschwitz Polakom z tzw. 
dystryktu warszawskiego 
i zawiera znane historykom 
nazwiska mieszkańców War-
szawy, deportowanych przez 

Niemców do obozu w związ-
ku z wybuchem powstania. 
W 2007 r. nakładem wydaw-
nictwa Muzeum ukazało się 
nowe i poszerzone wydanie 
wielokrotnie wznawianego 
zbioru opowiadań o dzie-
ciach w Auschwitz pt. „Dzie-
ciństwo w pasiakach”. Jest to 
jeden z najbardziej porusza-
jących dokumentów tragicz-
nych losów więźniów Ausch-
witz i wstrząsający obraz 
obozu widzianego oczyma 
dziecka. Jego autor, Bogdan 
Bartnikowski, w wieku 12 
lat jako łącznik uczestniczył 
w walkach powstańczych na 
Ochocie. 12 sierpnia 1944 r. 
wraz z matką został wywie-
ziony do Auschwitz. 

Bartosz Bartyzel

PAMIĘCI POWSTAŃCÓW 

1 sierpnia 1944 r. wybuchło Powstanie Warszawskie. Bohaterska walka trwała 63 dni. W 67. rocznicę tamtych wy-
darzeń dyrektor Muzeum dr Piotr M.A. Cywiński, który sam pochodzi z Warszawy, wraz z prezydentem Oświę-
cimia Januszem Chwierutem oraz jego zastępczynią Marią Pędrak złożyli wieńce pod Ścianą Śmierci na terenie 

byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, oddając hołd bohaterom i ofi arom Powsta-
nia − w tym tysiącom mieszkańców stolicy deportowanych do Auschwitz.

WSPÓŁPRACA Z OŚWIĘCIMSKĄ UCZELNIĄ 

Podpisy pod dokumentem 
złożyli dyrektor Muzeum 
dr Piotr M.A. Cywiński oraz 
rektor uczelni prof. Lucjan 
Suchanek. Koordynacją 
współpracy zajmą się dyrek-
tor MCEAH Krystyna Olek-
sy oraz prof. Witold Stan-
kowski z Zakładu Pamięci 
o Zagładzie i Praw Człowie-
ka PWSZ.
Celem współpracy jest m.in. 
stworzenie optymalnych 
warunków dla organiza-
cji konferencji, seminariów 
i wystaw poświęconych te-
matyce Auschwitz i Holo-

kaustu oraz zagadnieniom 
ludobójstwa oraz zapobie-
ganiu zbrodniom przeciwko 
ludzkości, a także dla przy-
gotowywania wspólnych 
publikacji.
Studenci Instytutu Politologii 
PWSZ będą mogli m.in. od-
bywać trzytygodniowe prak-
tyki w Muzeum, a także brać 
udział w warsztatach edu-
kacyjnych organizowanych 
przez MCEAH. Obie strony 
będą także udostępniać wza-
jemnie bazę dydaktyczną na 
potrzeby wspólnych projek-
tów edukacyjnych.

Wśród polskich uczelni 
współpracujących z MCEAH 
są już m.in.: Uniwersytet Pe-
dagogiczny im. Komisji Edu-
kacji Narodowej, Uniwersytet 
Jagielloński oraz Uniwersytet 
Ekonomiczny w Krakowie, 
Uniwersytet Warszawski, 
Uniwersytet Śląski w Katowi-
cach, Uniwersytet Wrocław-
ski, Uniwersytet Łódzki, Ka-
tolicki Uniwersytet Lubelski 
oraz Uniwersytet Opolski.
Porozumienie między Mu-
zeum a PWSZ podpisano na 
okres trzech lat. 

Bartosz Bartyzel

Do uczelni, z którymi współpracuje Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Pań-
stwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, dołączyła Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza 
Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. 20 lipca podpisano porozumienie o współpracy.
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67. rocznica Powstania Warszawskiego. Składanie kwiatów 
pod Ścianą Śmierci. Od prawej: dr Piotr M.A. Cywiński, 

dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, Janusz Chwierut, 
prezydent Oświęcimia, Maria Pędrak, zastępczyni prezydenta miasta

Podpisy pod dokumentem o współpracy złożyli: 
dyrektor PMA-B dr Piotr M.A. Cywiński oraz rektor PWSZ 

prof. Lucjan Suchanek
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TRANSPORTY POLAKÓW Z WARSZAWY 
DO KL AUSCHWITZ PO WYBUCHU POWSTANIA

Po wybuchu zbrojnego Powstania w Warszawie poprzez obóz przejściowy w Pruszkowie 
do KL Auschwitz w sierpniu i wrześniu 1944 r. deportowano blisko 13 tys. aresztowanych 
mieszkańców Warszawy: mężczyzn, kobiet i dzieci. Osadzono ich na terenie obozu 
Auschwitz II-Birkenau.
Wśród przywiezionych były osoby z różnych środowisk społecznych, róż-
nych zawodów (urzędnicy państwowi, naukowcy, artyści, lekarze, handlow-
cy, robotnicy), różnej kondycji fi zycznej (ranni, chorzy, inwalidzi, kobiety ciężar-
ne), w różnym wieku − począwszy od kilkutygodniowych niemowląt do starców 
powyżej osiemdziesięciu sześciu lat. W nielicznych przypadkach byli to także ludzie 
innych narodowości, wśród nich ukrywający się na tzw. aryjskich papierach Żydzi.
Najliczniejsze były transporty przybyłe do Auschwitz 12 i 13 sierpnia, w których łącznie 
przywieziono blisko 6 tys. osób (w tym około 4 tys. kobiet i 2 tys. mężczyzn, a wśród nich 
ponad 1 tys. dzieci i młodzieży obojga płci).
4 września przywieziono z Pruszkowa do Auschwitz kolejny transport kobiet, mężczyzn 
i dzieci liczący 3087 osób. W następnych dwóch transportach z 13 i 17 września, poza 
trzema kobietami, przywieziono prawie 4 tys. mężczyzn i chłopców. Większość osób 
z tych transportów przeniesiono po kilku, kilkunastu tygodniach, w ramach rozpoczę-
tej wstępnej ewakuacji KL Auschwitz, do obozów w głębi Trzeciej Rzeszy i zatrudniono 
w przemyśle zbrojeniowym. Wielu zginęło w tych obozach.
W styczniu 1945 r. wywieziono do obozów w Berlinie, w pięciu transportach, co najmniej 
602 kobiety z dziećmi (w tym dzieci urodzone w obozie). Część więźniów z wymienio-
nych transportów warszawskich ewakuowano w styczniu 1945 r. z obozu. Niektórzy 
z nich zginęli w trakcie „marszów śmierci”, inni doczekali wyzwolenia w obozach w głębi 
Rzeszy. Co najmniej 298 warszawiaków (kobiet, mężczyzn i dzieci) doczekało wyzwole-
nia w KL Auschwitz. 

16151413121110987654321



Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

NOWA WIEDZA 
I PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI

W czasie naszego stażu 
w Muzeum Auschwitz 
dostałyśmy szansę pracy 
z niezwykle delikatną kolek-
cją historyczną i mogłyśmy 
doświadczyć poczucia od-
powiedzialności, które towa-
rzyszy opiece nad tak waż-
nymi obiektami. W znacznie 
większym stopniu niż w 
przypadku staży w różnych 
prywatnych pracowniach 
konserwatorskich, czy dużych 
muzeach i galeriach, kon-
serwacja obiektów z kolekcji 
Muzeum Auschwitz niesie za 
sobą ważne pytania etyczne, 
dotyczące zarówno samych 
przedmiotów, jak i odpowied-
nich metod konserwacji.
Kiedy decydujemy o wy-
miarze prac oraz o tym, czy 
lepsze będzie podejście pro-
fi laktyczne, czy też interwen-
cyjne, zawsze należy mieć 
na uwadze kwestie etyczne. 
Opinia publiczna oraz media 
coraz częściej interesują się 
rolą, jaką konserwator pełni 
w muzeach. Chodzi nie tyl-
ko o tak historycznie ważne 
miejsca jak Auschwitz. Dla-
tego w przypadku jakichkol-
wiek prac coraz więcej uwagi 
przykłada się do warstwy 
analitycznej i kwestii odpo-
wiedzialności. Znacznie czę-
ściej stosuje się teraz podejście 
„bez rąk” – konserwatorzy 
opowiadają się za minimal-
nym poziomem zabiegów 
interwencyjnych lub wyko-
rzystaniem tylko elementów 
profi laktyki, jak odpowied-
nich warunków wystawiania 
i przechowywania służących 
zminimalizowaniu pogarsza-
nia się stanu obiektów. 
Przedmioty z kolekcji Mu-
zeum Auschwitz wymagają 
uwagi, ponieważ ich stan po-
garszał się m.in. ze względu 
na wystawienie na ekstremal-
ne warunki środowiskowe 
lub też uszkodzenia zwią-
zane z aktem wandalizmu. 
Ważne jest to, żeby decyzje 
dotyczące konserwacji podej-
mować osobno dla każdego 
przypadku, mając na uwa-
dze indywidualne potrzeby 
danego obiektu. Dyskutować 
można o naturalnym instynk-
cie konserwatora, który chce 
zminimalizować uszkodze-
nia, aby poprawić wygląd 
estetyczny przedmiotu. Jed-
nakże niezwykle ważne są 
badania obiektu pod wzglę-
dem tego, czy przypadkiem 
uszkodzenia nie stanowią 
ważnej części jego historii. 
Co więcej, można stwierdzić, 

że prowadzenie konserwacji 
z zamiarem przywrócenia po-
przedniego wyglądu obiektu, 
poprzez dokładne odtworze-
nie wszelkich ubytków i ro-
bienie tego tak, aby naprawy 
były jak najmniej widoczne, 
to wymieszanie roli konser-
watora, który zainteresowany 
jest długookresowym stabil-
nym stanem obiektu i który 
zainteresowany jest estetycz-
nym wyglądem. 
Podczas czasu spędzonego 
w pracowniach konserwa-
torskich Muzeum pracowa-
łyśmy nad obiektami, które 
znaleźć można wyłącznie 
w tym konkretnym miejscu, 
przez co mogłyśmy zdobyć 
i rozwinąć nasze umiejętno-
ści, zwłaszcza jeżeli chodzi 
o wybór najbardziej odpo-
wiednich metod konserwacji 
oraz etycznych konsekwen-
cji tych wyborów. Odczuły 
to zwłaszcza te z nas, które 
uczestniczyły w opracowy-

waniu programu konserwacji 
nadpalonej hebrajskiej ksią-
żeczki. 
W poprzednim raporcie kon-
serwatorskim zapisano jedy-
nie, że książeczka ta została 
znaleziona na stosie ubrań 
w bloku 26 na terenie obo-
zu Birkenau zaraz po wojnie 
i została przeniesiona do ar-
chiwum w bloku 25 na tere-
nie byłego obozu Auschwitz 
I. Można zatem przypusz-
czać, że przedmiot ten został 
odebrany żydowskiemu de-
portowanemu i przeniesio-
ny do baraków „Kanady”. 
Najprawdopodobniej został 
nadpalony podczas likwida-
cji magazynów przez eses-

manów przed wyzwoleniem 
obozu w styczniu 1945 r. 
Możliwe jest także, że przed-
miot został przemycony do 
baraku, co jednak narażałoby 
więźnia na duże niebezpie-
czeństwo (co wyjaśniałoby 
obszar, w którym został on 
znaleziony). Bez względu na 
tło wydarzeń jest to unikalny 
fragment ocalały od zniszcze-
nia w Birkenau i stabilizacja 
jego stanu jest ważna dla 
przyszłych korzystających 
z dokumentu w archiwum 
i odwiedzających Muzeum. 
Ocalałe strony książeczki zo-
stały zwęglone, a ich brzegi 
zostały mocno poniszczo-
ne. Były one bardzo kruche, 
co wynikało z uszkodzenia 
ogniem oraz ekspozycji na 
czynniki środowiska. Celem 
konserwacji nie było zatem 
przywrócenie dokumentu do 
jego stanu sprzed spalenia – 
co jest ważną częścią historii 
obiektu – ale ustabilizowanie 

samego papieru po to, aby 
dokument można było bez-
piecznie przechowywać w 
archiwum i udostępniać ba-
daczom. 
Studentki konserwacji ma-
larstwa zostały zaproszone 
do pracy nad obiektem, z ja-
kim nigdy wcześniej się nie 
spotkały. Były to drewniane 
drzwi z jednej z piwnic od-
nalezione w budynku w by-
łym obozie Auschwitz I. Ze 
względu na wystawienie na 
ekstremalne warunki pogo-
dowe wymagały one pilnej 
konserwacji. Wyzwaniem 
było tu zminimalizowanie 
ryzyka dalszej utraty złusz-
czonych nawarstwień ma-

larskich. Proces konserwacji 
polegał m.in. na bardzo skru-
pulatnej pracy, podczas której 
pojedyncze płatki farby były 
ponownie łączone z drew-
nem. Podczas tych prac stu-
dentki mogły wypróbować 

różne techniki konserwacji 
warstw malarskich. Wiedza 
zdobyta podczas tego ćwicze-
nia to dobry przykład uczenia 
się umiejętności, możliwych 
do dalszego wykorzystania, 
ponieważ w trakcie naszych 
studiów na zagadnienie kon-
serwacji obiektów drewnia-
nych nie poświęca się zbyt 
wiele czasu. Z pewnością 
będą to rzeczy przydatne w 
naszej przyszłej pracy przy 
konserwacji drewnianych 
obiektów. 
Staż w Państwowym Mu-
zeum Auschwitz-Birkenau 
dał nam możliwość zdobycia 
nowej wiedzy i praktycznych 
umiejętności oraz większej 

pewności w pracy z obiekta-
mi w tak ważnym historycz-
nie otoczeniu. Jesteśmy szczę-
śliwe, że miałyśmy szansę 
zdobyć doświadczenie w pra-
cy z tak delikatną kolekcją – 
to kolejny szczebel w naszym 
konserwatorskim doświad-
czeniu. Techniki i technologie 
są różne w każdej pracowni i 
w każdym kraju, dlatego bez 
wątpienia czas spędzony w 
Miejscu Pamięci Auschwitz 
pozwolił nam na poszerzenie 
wiedzy zdobytej na uniwer-
sytecie. Było także dla nas 
zaszczytem, móc przyczynić 
się – choćby w tak niewiel-
kim stopniu – do ochrony 
tych zbiorów i zapewnienia, 
że będą one dostępne dla 
przyszłych pokoleń. Możemy 
mieć nadzieję, że inni studen-
ci wybiorą się w taką samą 
podróż do Polski i skorzysta-
ją z tego, czego nauczyć ich 
mogą konserwatorzy Miejsca 
Pamięci Auschwitz. 

Emma Davey

W lutym cztery studentki Wydziału Konserwacji i Sztuk Pięknych z Northumbria University w Newcastle-upon 
Tyne – Catherine McKenny, Lucy Partridge, Rebecca de Bút oraz Emma Davey – specjalizujące się w malar-
stwie i pracach artystycznych na papierze, przyjechały do Polski na krótki staż w pracowni konserwatorskiej 

Miejsca Pamięci Auschwitz. Oto tekst poświęcony ich wizycie. 
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Brytyjskie konserwatorki w pracowni konserwatorskiej Muzeum

Konserwacja papieru

Konserwacja drewnianych drzwi

Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 40, sierpień 2011

16151413121110987654321



Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

BY OCALIĆ

Na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagła-
dy Auschwitz trwają prace konserwatorskie współfi nansowane ze środków Unii 
Europejskiej w ramach projektów „Prace konserwatorskie i budowlane obiektów 

dawnego KL Auschwitz I – bloki o nr inw. A-2 i A-3” oraz  „Konserwacja pięciu drewnia-
nych baraków dawnego KL Auschwitz II- Birkenau”.

W Brzezince w czerwcu 
zakończył się kolejny etap 
prac przy dwóch barakach 
drewnianych: B-210 i B-166. 
Pierwszy znajdował się na 
terenie tzw. obozu rodzin-
nego dla Żydów z getta 
Theresienstadt. W czasie 
funkcjonowania obozu był 
on barakiem szpitalnym, w 
którym znajdowały się dwa 
oddziały: internistyczny dla 
kobiet z dziećmi i zakaźny. 
Rozebrano w nim ławy 
i stopy betonowe, pogłę-
biono również wcześniej 
rozpoczęte wykopy. Wyko-
nano także słupki i ściany 
żelbetowe pod podwaliny 
budynku. W pracowniach 
konserwatorskich wszyst-
kie elementy baraku zostały 
zaimpregnowane i zabez-
pieczone przed szkodliwą 
działalnością warunków 
atmosferycznych, grzy-
bów, owadów oraz ognia. 
Do końca zbliżają się także 
prace przy baraku B-166, 
który znajduje się na terenie 
odcinka BIIa. Podobnie jak 
w przypadku baraku B-210, 
także i tu wykonano słupki 
i ścianki żelbetowe pod pod-
waliny budynku. Wszystkie 
elementy dokładnie zabez-
pieczono, a ze szkła zbrojo-
nego płaskiego wykonano 
szklenia drewnianych ram 
świetlików. 

Iga Bunalska

Kolejne etapy prac konser-
watorskich prowadzonych 
w blokach nr 2 i 3 na terenie 
byłego obozu Auschwitz I 
każdego dnia ujawniają śla-
dy historii zapisane głównie 
na ścianach tych budynków 
– ścianach przez lata przy-
krywanych kurzem historii, 
cierpliwie czekających na 
swój moment, by przemó-
wić. Prace konserwatorskie 
przy nawarstwieniach ścien-
nych są chyba najbardziej 

pracochłonne i skupiają 
najwięcej uwagi. Wszyst-
kie warstwy malarskie są 
bowiem centymetr po cen-
tymetrze dokładnie oczysz-
czane, podklejane.

Warto wspomnieć, że część 
z prowadzonych prac kon-
serwatorskich realizowana 
jest poza terenem Muzeum. 
Tak jest m.in. w przypadku 
konserwacji drewnianych 
podłóg. Zdemontowane 
i odpowiednio zabezpieczo-
ne deski podłogowe podda-
ne zostały dezynfekcji w ko-
morze ciśnieniowej gazem 
Rotanox, zawierającym tle-
nek etylenu. Komora, która 
daje możliwość dezynfekcji 
tak dużych elementów, znaj-
duje się we Wrocławiu. 

Kolejnym z priorytetów pro-
wadzonych prac jest dokoń-
czenie konserwacji pozosta-
łej części stolarki drzwiowej. 
Prace te, oprócz oczyszcze-
nia drzwi oraz podklejenia 
odspojonych łusek farby 
i pęknięć, obejmują również 
usunięcie współczesnych 
elementów ślusarskich, 
wszelkich wtórnych otwo-
rów po gwoździach i wkrę-
tach, a następnie dopaso-
wanie zamków. Oryginalne 
metalowe elementy zostały 
zabezpieczone przed koro-
zją. 

Nadal kontynuowane są 
prace przy górnopłukach. 
W części z nich oczyszczono 
całą powierzchnię oraz ele-
menty metalowe. Elemen-

ty ceramiczne w budynku, 
czyli umywalnie, misy ustę-
powe oraz piece również 
oczyszczono i zabezpieczo-
no. Sklejono luźne fragmen-
ty ceramiki, przymocowano 
ruchome kafl e i inne luźne 
elementy we wnętrzu pie-
ców. Oczyszczone elementy 
metalowe zabezpieczono 
inhibitorem korozji oraz po-
włoką ochronną. W bloku nr 
2 wykonano próby usunię-
cia wtórnych nawarstwień 
z powierzchni stopnic la-
strykowych oraz betono-
wych parapetów, natomiast 
w bloku nr 3 oczyszczono 
całą powierzchnię stropów 
od strony strychu oraz prze-
prowadzono dezynfekcję. 
Zagrzybione partie belek 

usunięto, a uzupełnienie 
wykonano z drewna techni-
ką taszlowania. 

Warto jeszcze wspomnieć 
o wykonaniu stalowych be-
lek nadprożowych w bloku 
2 oraz podbiciu fundamen-
tów w postaci ławy żelbeto-
wej w obu budynkach. 

Monika Bernacka

Projekty pn. „Konserwacja pięciu 
drewnianych baraków dawnego 

KL Auschwitz II- Birkenau” 
oraz „Prace konserwatorskie 

i budowlane obiektów dawnego 
KL Auschwitz I – bloki o nr inw. 
A-2 i A-3”  realizowane są dzięki 

współfi nansowaniu przez Unię 
Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2007-2013. 
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Barak B-166

Blok nr 2

Wnętrze bloku nr 2

Barak B-210
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SEMINARIUM PRZYGOTOWUJĄCE 
DO SŁUŻBY WOLONTARIACKIEJ 

DLA MŁODZIEŻY Z NIEMIEC

NOWA OFERTA EDUKACYJNA MDSM

Centralnym punktem seminariów organizowanych corocznie przez Akcję Znaku Pokuty − Służby dla Pokoju 
jest historia narodowosocjalistycznej polityki zagłady i rola poszczególnych obozów koncentracyjnych w tym 
systemie. Obok przekazu wiedzy historycznej i przypomnienia w poszczególnych miejscach pamięci o zbrod-

niach tam popełnionych, uczestnicy poszukują odniesień do współczesności oraz do ich własnej tożsamości, co sta-
nowi istotny element przygotowania młodzieży do podjęcia wolontariatu Akcji Znaku Pokuty − Służby dla Pokoju 
w 180 miejscach w 13 różnych krajach na całym świecie.

Od zakończenia II wojny światowej minęło 66 lat, mimo to wciąż trudno zrozumieć rozmiar zbrodni popełnio-
nych w obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau. Wizyta w Miejscu Pamięci wywołuje wiele 
emocji i rodzi liczne pytania, dlatego tak ważnym jest, by przed zwiedzeniem terenu dawnego obozu kon-

centracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau młodzież miała możliwość poznać główne nurty ideologii narodowo-
socjalistycznej, prawne podstawy polityki represji i eksterminacji wobec narodów słowiańskich i Żydów oraz skutki 
„ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”.

W Polsce odbywają się co-
rocznie trzy seminaria dla 
przyszłych wolontariuszy 
AZP: w Miejscu Pamięci Maj-
danek, w Lublinie, w Miejscu 
Pamięci Stutthof w Gdańsku 
oraz w Oświęcimiu.
10 lipca br. grupa 23 młodych 
Niemców, którzy od wrze-
śnia rozpoczną swój roczny 
wolontariat w różnych pań-
stwach Europy, przyjechała 
do Oświęcimia, by w Mię-
dzynarodowym Domu Spo-
tkań Młodzieży uczestniczyć 

w czterodniowym projek-
cie poświęconym Miejscu 
Pamięci Auschwitz. Semi-
narium prowadziły byłe wo-
lontariuszki Domu Spotkań 
– Nina Rabuza i Isabelle von 
Looz, które mogły podzielić 
się własnymi doświadcze-
niami i udzielić uczestnikom 
cennych porad. Spotkanie 
rozpoczęło się od gry integra-
cyjnej, w trakcie której uczest-
nicy mieli możliwość poznać 
nie tylko siebie wzajemnie, 
ale również  tematykę projek-

tów realizowanych w ramach 
wolontariatu. W następnych 
dniach uczestnicy zwiedzili 
były nazistowski obóz kon-
centracyjny i zagłady Ausch-
witz oraz tereny byłego obo-
zu w Monowicach, co było 
nader ważne, gdyż wszystkie 
projekty uczestników zwią-
zane są z II wojną światową 
i ofi arami Holokaustu. Wzięli 
również udział  w warszta-
tach na temat byłego obozu 
w Monowicach, przeprowa-
dzonych przez obecnych wo-
lontariuszy MDSM Isabellę 
Riedl i Niklasa Krekelera oraz 
odwiedzili Centrum Żydow-

skie w Oświęcimiu, gdzie 
zapoznali się z życiem oświę-
cimskiej społeczności żydow-
skiej i jej powojennymi losami.
Szczególnym momentem dla 
młodych ludzi było spotka-
nie z byłą więźniarką obozu 
Auschwitz-Birkenau, panią 
Zofi ą Posmysz, która opo-
wiedziała im swoją historię 
i udzieliła odpowiedzi na 
licznie stawiane pytania. Pani 
Zofi a zachwyciła młodzież nie 
tylko sposobem narracji, ale 
również swoją osobowością. 
Mimo iż przeżyła w obozie 
straszne chwile, pozostała ko-
bietą z dużym poczuciem hu-

moru. Spotkanie z nią na dłu-
go pozostanie w ich pamięci.
W ocenie uczestników semi-
narium było bardzo intere-
sujące, pozwalało pogłębić 
wiedzę na temat wydarzeń 
mających miejsce w byłych 
obozach koncentracyjnych 
i znaleźć odpowiedź na licz-
ne nurtujące pytania.
Z Oświęcimia młodzi wolon-
tariusze udali się do Krako-
wa, by poznać historię getta 
żydowskiego w Płaszowie 
i zwiedzić Fabrykę Schindle-
ra.   

Anna Mala, wolontariuszka 
AZP Ukraina, 2010-2011

Dział Edukacyjno-Progra-
mowy Międzynarodowego 
Domu Spotkań Młodzieży 
w Oświęcimiu zaprasza gru-
py młodzieży polskiej na 
warsztaty przygotowujące do 
zwiedzania Miejsca Pamięci 
Auschwitz-Birkenau „Anty-
judaizm – Antysemityzm – 
Auschwitz”.
Celem warsztatów jest:
• poznanie najważniejszych 

wydarzeń z historii narodu 
żydowskiego,

• przedstawienie społecz-
nych i prawnych mechani-
zmów dyskryminacji, prze-
śladowań i wykluczenia 
Żydów ze społeczeństwa 
w XVIII, XIX i XX wieku,

• wyjaśnienie pojęć: ustawy 
norymberskie, konferencja 
w Wannsee i zapoznanie 
się z dokumentami,

• poznanie podstaw ideolo-
gii nazistowskiej,

• zapoznanie się z rolą obo-
zów koncentracyjnych i za-
głady,

• wyjaśnienie i utrwalenie 
pojęć: antyjudaizm, antyse-
mityzm, akulturacja, nacjo-
nalizm, aryzacja, rasa, get-
to, pogrom, eksterminacja,

• rozwinięcie umiejętności 
analizowania faktów z hi-
storii KL Auschwitz w kon-
tekście wydarzeń w Euro-
pie od wieku XVIII do lat 
30. XX wieku,

• uwrażliwienie na zachowa-
nia społeczne, prowadzące 
do wykluczenia i zagłady.

Warsztaty rozpoczyna mini-
-wykład na temat tożsamości 
żydowskiej do XVIII wieku, 
pozwalający lepiej zrozu-
mieć przyczyny narodzin 
antyjudaizmu. W dalszej 
części uczestnicy, podzieleni 
na cztery grupy, opracowują 
jeden z następujących tema-
tów: 
1. Narodziny antysemity-

zmu.
2. Wykluczenie i izolacja.
3. „Ostateczne rozwiązanie 

kwestii żydowskiej”.
4. Obozy koncentracyjne.

Następnie uczestnicy pre-
zentują wyniki pracy gru-
powej. Uzupełnieniem do 
prezentacji jest krótki fi lm 
pokazujący społeczność 
żydowską przed II wojną 
światową oraz fragmenty fi l-
mu „Auschwitz” ilustrujące 
działania nazistów do roku 
1940.
Warsztaty skierowane są 
do młodzieży w wieku 15-
18 lat, która planuje wizytę 
w byłym nazistowskim obo-
zie koncentracyjnym i zagła-
dy Auschwitz-Birkenau. Na-
leży przeznaczyć na nie od 
1,5 do 2 godzin. Optymalnie 
grupa powinna liczyć 20-25 
uczestników. 

Prowadzenie: 
Olga Onyszkiewicz

Osoby zainteresowane 
warsztatami prosimy o zgło-
szenie grupy telefonicznie: 
(33) 843 23 77 
lub pocztą elektroniczną: 
reservation@mdsm.pl.  
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Praca w grupach 

Uczestnicy seminarium podczas wizyty na terenie Monowic
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Została założona w 1958 r. przez przedsta-
wicieli niemieckiego kościoła protestanc-
kiego jako reakcja hierarchii na zawód 
wiernych wywołany postawą kościoła 
ewangelickiego w czasach nazistowskich. 
Celem organizacji była odbudowa znisz-
czeń wojennych w krajach, które najbardziej 

ucierpiały w wyniku reżimu nazistowskie-
go i II wojny światowej oraz szukanie po-
jednania z narodami prześladowanymi 
przez nazistów. W pierwszym rzędzie or-
ganizacja wysłała swoich wolontariuszy do 
Polski, ZSRR i Izraela. Jej rozwój pozwolił 
na wysyłanie ich także do innych krajów: 
Belgii, Francji, Holandii, Norwegii, Wielkiej 
Brytanii i Czech, a wskutek rozpadu ZSRR 
także na Ukrainę. AZP stara się współpra-
cować ze wszystkimi, którzy opowiadają 
się za bardziej pokojowym i sprawiedli-
wym światem.  

AKCJA ZNAKU POKUTY
SŁUŻBY DLA POKOJU 

(AZP)
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To już 10. edycja naszego 
programu, który jako jedyny 
w Polsce prezentuje historię 
Żydów w szerokim kontek-
ście historii naszego kraju 
i wzajemnych kontaktów 
obu społeczności. Od po-
czątku istnienia Centrum 
Żydowskiego ponad 100 
młodych studentów i stu-
dentek z Ameryki Północnej, 
Azji i Europy, odwiedziło 
Polskę i Oświęcim, poznając 
autentyczne miejsca histo-
ryczne i pogłębiając swoje 
zrozumienie przeszłości 
i współczesności żydowskiej 
w naszym kraju.
Uczestniczki spędziły pra-
wie tydzień w Oświęcimiu, 
gdzie nie tylko zwiedziły 
teren byłego obozu Ausch-
witz oraz uczestniczyły 
w zajęciach Międzynaro-
dowego Centrum Edukacji 
o Auschwitz i Holokauście, 
ale poznawały także ży-
dowską historię Oświęcimia 
w naszym Centrum, Mu-
zeum Zamek oraz współcze-
sne życie miasta.
Szczególnymi wydarzenia-
mi w programie był udział 
w upamiętnieniu 70. rocz-
nicy pogromu w Kielcach 
połączony ze spotkaniem 
z Bogdanem Białkiem, 
prezesem Stowarzyszenia 
im. Jana Karskiego w tym 
mieście, oraz wizyta w Je-
dwabnem, gdzie studentki 
uczestniczyły w uroczysto-
ściach upamiętniających 
ofi ary sąsiedzkiego mordu 
na Żydach z II wojny świa-
towej. Obydwa wydarzenia 
były tematem ważnych roz-
mów na temat konstruktyw-

nych sposobów leczenia ran 
z przeszłości oraz wspólne-
go upamiętniania trudnych 
wydarzeń historycznych. 
W ramach „Mostu do histo-
rii” studentki wzięły udział 
również w spotkaniu z p. 
Mirosławą Gruszczyńską, 
którą izraelski instytut Yad 
Vashem odznaczył meda-
lem „Sprawiedliwy wśród 
Narodów Świata” za ura-
towanie żydowskiej dziew-
czynki z getta krakowskie-
go.
Jak co roku częścią progra-
mu były wyjazdy studyjne 
do Krakowa, Warszawy 
i Łodzi, miast o wielkim 
znaczeniu w historii Ży-
dów w Polsce oraz małych 
miejscowości Polski połu-
dniowo-wschodniej: Chę-
cin, Chmielnika, Działoszyc, 
Pińczowa, Tarnowa i Bo-
bowej, gdzie wciąż istnieją 
ślady żydowskiej obecności, 
zachowane w różnym sta-
nie. Studentki odwiedziły 

ponadto Bielsko-Białą, gdzie 
spotkały się z przewodni-
czącą miejscowej gminy ży-
dowskiej Dorotą Wiewiórą 
oraz Pszczynę i Będzin, wraz 
z zachowanym przez grupę 
młodych aktywistów byłym 
domem modlitwy Nuhima 
Cukermana. Aby dobrze 
zrozumieć kontekst żydow-
skiej przeszłości w Polsce 
odwiedzaliśmy również 
miejsca związane z ogólną 
historią naszego kraju: Stare 
Miasto w Warszawie i Kra-
kowie, Muzeum Powstania 
Warszawskiego, Muzeum 
Chopina oraz Dom Spotkań 
z Historią w Warszawie.
Po raz pierwszy w „Moście 
do historii” odwiedziliśmy 
Słowację i tamtejsze perły 
wśród zabytków żydow-
skich: Bardejów z mykwą 
oraz synagogami Bikur Cho-
lim i Starą, a także synago-
gę w Preszowie. Tamtejsze 
domy modlitwy, zachowane 
w stanie niemal konserwa-
torskim, wywarły na uczest-
niczkach duże wrażenie. 
Niezwykle poruszające było 
spotkanie z p. Tiborem Kar-
tinem, ocalonym z Zagłady 
członkiem społeczności ży-
dowskiej Preszowa, który 
podczas wojny przebywał 
m.in. w getcie w Dęblinie 
i obozie koncentracyjnym na 
Majdanku. 
Zakończeniem programu był 
spacer na Rusinową Polanę 
w Tatrach oraz zwiedzanie 
zamku w Niedzicy. Jak pod-
kreśliły zgodnie studentki, 
uczestnictwo w programie 
zmieniło ich sposób postrze-
gania Polski jako miejsca 
związanego nie tylko z histo-
rią Zagłady, ale także życia 

i wielowiekowej obecności 
Żydów, ludzi o których pa-
mięć wciąż istnieje, choć nie 
zawsze uświadomiona. „Kraj 
sprzeczności”, jak określiła 
Polskę jedna z uczestniczek, 
gdzie karykaturalne fi gurki 
ortodoksyjnych Żydów są-
siadują z unikalnymi zabyt-
kami żydowskiej architektu-

ry, chronionymi troskliwie 
przez nowe pokolenie Pola-
ków, zostanie na trwałe pa-
mięci młodych badaczek hi-
storii Żydów. Niektóre z nich 
zaplanowały już powrót za 
rok, aby kontynuować pracę 
naukową, także w Oświęci-
miu.  

Maciek Zabierowski

Jakie były relacje żydowsko-chrześcijańskie w Polsce przed woj-
ną? Jak wygląda życie społeczności żydowskiej po Zagładzie? 
Kto opiekuje się synagogami i cmentarzami żydowskimi w miej-

scowościach, gdzie nie ma Żydów? Czy i w jaki sposób Polacy pa-
miętają o swoich dawnych żydowskich sąsiadach? Na te i podobne 
pytania odpowiedzi szukała grupa 10 studentek z USA i Kanady, 
które przyjechały do Polski na trzytygodniowy intensywny pobyt 
studyjny w ramach programu „Most do historii” organizowanego 
przez Centrum Żydowskie w Oświęcimiu.

MOST DO HISTORII
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Uczestniczki programu „Most do historii” przed synagogą Nożyków 
w Warszawie

Wizyta w gminie żydowskiej w Preszowie na Słowacji

Na wystawie o odbudowie Warszawy w Domu Spotkań z Historią

Zwiedzanie terenu byłego getta warszawskiego 
z prezentacją zdjęć archiwalnych na iPadzie
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DOM 
RODZINY 

HENNENBERGÓW 
I BOCHNERÓW

Pomiędzy Rynkiem Głów-
nym, ulicą Mickiewicza 
a Małym Rynkiem, znajdują 
się dwie charakterystycz-
ne przylegające do siebie 
kamienice, które powsta-
ły najprawdopodobniej na 
przełomie XIX i XX wieku. 
Należały one do dwóch 
znamienitych i spokrew-
nionych ze sobą oświęcim-
skich rodzin, Bochnerów 
i Hennenberów. Wywodzili 
się z nich m.in. długoletni 
radni miejscy: Henoch Hen-
nenberg (ur. 1862 w Wiśni-
czu Nowym) oraz Dawid 
Naftali Bochner (ur. 1858 
w Chrzanowie). Bochner, 
zajmujący się zawodowo 
handlem drewnem, pełnił 
ponadto przez szereg lat 
funkcję przewodniczącego 
oświęcimskiej gminy ży-
dowskiej (1916-1929?). Był 
spokrewniony ze słynnym 
chrzanowskim cadykiem 
Szlomo Bochnerem. Henoch 
Hennenberg zajmował się 
w Oświęcimiu wyrobem 
wódek i likierów oraz pro-
wadził restaurację.

9
WILLA RODZINY 
SCHÖNKERÓW

W okazałej willi przy ulicy 
Jagiellońskiej 36 – wybudo-
wanej w 1908 r. przez Józefa 
Schönkera – mieszkała rodzi-
na Schönkerów, która osie-
dliła się w Oświęcimiu około 
połowy XIX wieku. Według 
rodzinnej legendy i opowie-
ści chasydzkiej, pierwszym 
Schönkerem, który zamiesz-
kał w Oświęcimiu był uro-
dzony około 1810 r. w Chrza-
nowie, Chaim (Joachim), 
pobożny chasyd, wyznawca 
i uczeń sądeckiego cadyka, 
Chaima Halberstama. Schön-

ker przeniósł się do Oświę-
cimia za namową cadyka, 
w którego opinii miasto było 
zdominowane przez postę-
powych Żydów, z niewielką 
ilością prawdziwie poboż-
nych chasydów.
Szczególnie ważnymi i za-
służonymi dla miasta Oświę-
cim byli: Józef Schönker 
(1872-1945) i jego syn, Leon 
(1903-1965). Józef był zna-
nym – w Oświęcimiu i poza 
nim – przemysłowcem, który 
w roku 1905 wraz ze swoim 
przyrodnim bratem, Abra-
hamem Eberem, założyli 
w Oświęcimiu fabrykę nawo-
zów sztucznych, pod nazwą 
A. E. Schönker, późniejszą 
Agrochemię. Józef zasiadał 
w Radzie Miejskiej, we wła-
dzach Izraelickiej Gminy 

Wyznaniowej w Oświęci-
miu oraz Komunalnej Kasy 
Oszczędności Miasta Oświę-
cimia. Jego syn, Leon stu-
diował na Akademii Sztuk 
Pięknych w Wiedniu, Am-
sterdamie i Paryżu. Około 
1924 r. zamieszkał w Kra-
kowie i zaangażował się w 
tamtejsze życie artystyczne. 
W 1931 r. był w gronie inicja-
torów i założycieli Zrzeszenia 
Żydowskich Artystów Ma-
larzy i Rzeźbiarzy w Krako-
wie, którego został prezesem. 
Publikował m.in. na łamach 
„Nowego Dziennika”, „Na-
szego Przeglądu” oraz pisma 
„Sztuka i życie współczesne”.
W 1937 r. Leon wraz z ro-
dziną wrócił do Oświęci-
mia, zasiadał m.in. w Radzie 
Miejskiej i współzarządzał 
rodzinną fabryką. Jego pra-

ce artystyczne znajdują się 
w jerozolimskiej Akademii 
Becalel oraz petersburskim 
Ermitażu. Leon Schönker 
był także autorem polichro-
mii we wnętrzu zabytkowej 
synagogi Wolfa Poppera na 
krakowskim Kazimierzu.
We wrześniu 1939 r. objął 
funkcję przewodniczącego 
żydowskiej Rady Starszych 
w Oświęcimiu, stworzył 
w Oświęcimiu Central-
ne Biuro Emigracyjne oraz 
uczestniczył w negocjacjach 
prowadzonych w Berlinie 
|z najwyższymi władza-
mi III Rzeszy. Na początku 
1940 r., Schönkerowie zo-
stają zmuszeni do ucieczki 
z miasta. W kolejnych etapach 
swoich wojennych losów 
trafi ają – poprzez Kraków, 
Wieliczkę, getto w Tarnowie 
i Bochni – do specjalnego 
obozu dla cudzoziemców 
w Bergen-Belsen, jako tzw. 
obywatele palestyńscy (dzię-
ki sfałszowanym dokumen-
tom) czekający na wymia-
nę. Pięcioosobowa rodzina 
Schönkerów ocalała z Zagła-
dy i wróciła do Oświęcimia. 
Leon ponownie uruchomił 
Agrochemię, przewodniczył 
Żydowskiemu Zrzeszeniu 
Religijnemu, włączając się 
aktywnie w pomoc ocalałym 
z Zagłady oraz odbudowie 
żydowskiego życia w mie-
ście. Nie szczędził wysiłków 
na rzecz rozwoju i odbudo-
wy samego miasta. W 1955 r. 
Schönkerowie wyjechali 
z Oświecimia, najpierw do 
Wiednia, a potem do Izra-
ela. Leon Schönker zmarł 

w 1965 r. w Ramat Josef koło 
Tel Awiwu w wieku sześć-
dziesięciu dwóch lat.

10

ULICA 
BERKA 

JOSELEWICZA

Ulica Żydowska, zwana tak-
że Friedrichstrasse oraz Berka 
Joselewicza, i usytuowana w 
jej centralnym punkcie syna-
goga (zwana później Wiel-
ką), była od 2 połowy XVI 
w. centrum żydowskiego ży-
cia religijnego i społecznego 
w Oświęcimiu. Najprawdo-

Poniżej publikujemy trzecią część przewodnika po żydow-
skiej historii Oświęcimia – „Oszpicin”. Jest on efektem badań 
historycznych oraz gromadzenia materiałów przez dziesięć 

lat istnienia Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu. Publikacji to-
warzyszy strona internetowa www.oszpicin.pl, na której prezen-
towana jest wirtualna mapa żydowskiego miasta, wypowiedzi 
byłych mieszkańców, fi lmy, zdjęcia oraz przeznaczone dla edu-
katorów plany lekcji dla dzieci i młodzieży. Na stronie obok pu-
blikujemy mapkę miasta z zaznaczonymi na niej obiektami.

Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 40, sierpień 2011

Mały Rynek z widoczną po prawej 
Kamienicą Hennenbergów i Bochnerów, ok. 1939-1941

Willa Schönkerów. Zdjęcie wykonane na początku II wojny światowej. 
W budynku znajdował się niemiecki Urząd Pracy

Portret kobiety autorstwa Leona Schönkera, 1935

Charyzmatyczny przy-
wódca wspólnoty cha-
sydzkiej, zwany także 
rebe. Wedle Elimelecha 
z Leżajska, autorytet 
cadyka opierał się na 
wierze w mistyczne 
wtajemniczenie oraz 
dziedziczną charyzmę, 
dzięki której stawał się 
on pośrednikiem mię-
dzy Bogiem a człowie-
kiem, czego przejawem 
miały być np. zdolności 
cudotwórcze. Więk-
szość cadyków tworzy-
ła dynastie, przekazując 
swoją godność synom 
i zięciom.

CADYK 
(hebr. sprawiedliwy) 
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podobniej była ona pozosta-
łością po dawnej oświęcim-
skiej dzielnicy żydowskiej. 

Przy niej mieściły się także 
najważniejsze instytucje gmi-
ny żydowskiej, szkoły reli-
gijne, domy modlitwy oraz 
siedziby wielu żydowskich 
organizacji. Ulica była więc 
sercem przedwojennego, ży-
dowskiego Oświęcimia.
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KOŚCIÓŁ 
PW. MATKI BOŻEJ 
WSPOMOŻENIA 

WIERNYCH

Kościół w znanym nam dzi-
siaj kształcie powstawał od 
czasu, kiedy właścicielami 
ruin po klasztorze domini-
kańskim – którego historia 
sięga I połowy XIV w. – zosta-
ło zgromadzenie Księży Sale-
zjanów (1898). Prace prowa-
dzono z przerwami aż do lat 
1975-1984, kiedy ostatecznie 
ukończono budowę.  

c.d.n.
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Ulica Berka Joselewicza (Żydowska), wrzesień 1939

Żydowski ruch odnowy 
religijnej o podłożu me-
sjanistycznym, zapocząt-
kowany w XVIII w. na 
Podolu i Wołyniu. Zało-
życielem był Baal Szem 
Tow (Pan dobrego imie-
nia) z Międzyboża (1700 
lub 1698-1760). Oponen-
tami  chasydyzmu byli 
tzw. mitnagdzi (hebr. 
przeciwnicy), reprezen-
tujący judaizm ortodok-
syjny. Do najbardziej 
znanych dworów cha-
sydzkich należała min. 
Góra Kalwaria, Bobowa, 
Kock, Lublin, Leżajsk Ry-
manów, Opatów, Nowy 
Sącz i Przysucha.

CHASYDYZM 
(hebr. chasid 
= pobożny)
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Kilkaset osób wzięło udział w uroczystościach Dnia Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti na terenie byłego nie-
mieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz II-Birkenau. Ceremonię zorganizowano w 67. 
rocznicę likwidacji tzw. obozu rodzinnego dla Cyganów (Zigeunerfamilienlager). W nocy z 2 na 3 sierpnia 

1944 r. naziści zamordowali w komorach gazowych Birkenau blisko trzy tysiące osób: dzieci, kobiet i mężczyzn.
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Kilkaset osób wzięło udział w uroczystościach Dnia Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz II-Birkenau

Przemówienie Elżbiety Radziszewskiej − pełnomocnik premiera ds. równego traktowania 

Wśród uczestników obcho-
dów znaleźli się m.in. byli 
więźniowie nazistowskich 
obozów i gett, przedstawi-
ciele 19 organizacji rom-
skich, wysłannicy rządów, 
w tym reprezentująca Pre-
zesa Rady Ministrów Donal-
da Tuska minister Elżbieta 
Radziszewska, wicemini-
ster kultury Piotr Żuchow-
ski, dyrekcja i pracownicy 
Państwowego Muzeum 
Auschwitz-Birkenau oraz 
władze lokalne.
Hermann Höllenreiner 
z Niemiec miał dziewięć 
lat, gdy w marcu 1943 r. 

został deportowany przez 
niemieckich nazistów do 
Auschwitz, gdzie zetknął się 
z wszechobecną w obozie 
śmiercią, dręczeniem, gło-
dem i padł ofi arą ekspery-
mentów medycznych Josefa 
Mengele. „Fakt, że przeżyli-
śmy te okrucieństwa i może-
my tu dzisiaj stać, zawdzię-
czamy żołnierzom sił alianc-
kich. Wielu młodych ludzi 
z Rosji, Ameryki, Anglii, 
Francji i z innych krajów 
straciło życie w walkach 
podczas oswabadzania obo-
zów koncentracyjnych. Tym 
właśnie żołnierzom pragnę 

z tego miejsca podzięko-
wać i oddać hołd” − napisał 
w liście skierowanym do 
uczestników obchodów. Za-
apelował też o wzniesienie 
w Berlinie pomnika upamięt-
niającego zagładę Romów. 
„Mam 79 lat i chcę osobiście 
być obecny podczas odsło-
nięcia tego pomnika. Jako 
osoba, która przeżyła Holo-
kaust, mam do tego prawo. 
Od 18 lat o to prosimy”.
Zdaniem Romaniego Rose, 
przewodniczącego Central-
nej Rady Niemieckich Sinti 
i Roma, nadszedł czas, aby 
„rządy i organa państwo- we traktowały Sinti i Ro-

mów jako równoprawnych 
partnerów w dialogu poli-
tycznym i wspólnie z nimi 
wypracowywały konkretne 
i trwałe rozwiązania”. Pod-
kreślił, że zagraża im w Eu-
ropie „rasistowska polityka 
izolacji, która dotyczy coraz 
większej liczby krajów”.
Także prezes Stowarzysze-
nia Romów w Polsce, które 
zorganizowało uroczysto-
ści, Roman Kwiatkowski 
zwrócił uwagę na postępu-
jącą marginalizację Romów 
i Sinti w wielu krajach, choć 
jednocześnie z satysfakcją 
podkreślił przyjęcie przez 
Unię Europejską strategii 
działań na rzecz środowisk 
romskich.
Pełnomocnik premiera ds. 
równego traktowania Elż-

bieta Radziszewska, odno-
sząc się do przyjęcia kilka 
dni wcześniej przez Sejm 
RP uchwały o ustanowieniu 
2 sierpnia Dniem Pamięci 
o Zagładzie Romów i Sinti, 
powiedziała: − Chcąc bu-
dować lepszą przyszłość, 
musimy o tym dniu zawsze 
pamiętać. Pochylając swoje 
głowy nad tymi wszystkimi, 
którzy tutaj zostawili swo-
je życie, pamiętajmy, by-
śmy robili wszystko tak, by 
słowa „nigdy więcej” były 
i żywym słowem, i żywym 
działaniem.
Patronat honorowy nad 
uroczystościami objął Pre-
zydent Rzeczpospolitej Pol-
skiej Bronisław Komorow-
ski. 

jarmen
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DZIEŃ PAMIĘCI O ZAGŁADZIE 
ROMÓW I SINTI 

W hołdzie Romom i Sinti, 
ofi arom niemieckiego nazistowskiego 

ludobójstwa, 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

ustanawia dzień 2 sierpnia 
Dniem Pamięci 

o Zagładzie Romów i Sinti.

UCHWAŁA
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2011 r.

w sprawie ustanowienia 
Dnia Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti
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Oddanie hołdu Ofi arom na terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau

Tereny byłego obozu Auschwitz II-Birkenau

TernYpe – International Roma Youth Network – to międzynarodowa sieć organizacji romskich z Albanii, 
Bułgarii, Niemiec, Węgier, Włoch, Słowacji, Hiszpanii i Polski skupiająca przede wszystkim ludzi mło-
dych. W tym roku zorganizowała ona projekt mający na celu upamiętnienie Dnia Pamięci o Zagładzie 

Romów i Sinti. Wzięło w nim udział 80 młodych europejczyków, pochodzących z różnych kultur, po to, aby 
upamiętnić ludobójstwo Romów w czasie II wojny światowej, a także debatować nad rosnącym problemem 
antycyganizmu w Europie. 

Pierwsze takie spotkanie 
miało miejsce w 2010 r. 
Wzięło w nim udział 60 
osób, a głównymi temata-
mi dyskusji były ksenofo-
bia, antycyganizm i rasizm 
we współczesnej Europie. 
Wagę projektu doceniły in-
stytucje europejskie – został 
on wyróżniony nagrodą Eu-
ropean Charlemagne Youth 
Prize 2011, jako jedno z 27 
najciekawszych narodo-
wych przedsięwzięć. 
W tym roku udało się otrzy-
mać wsparcie Pełnomocnik 
Rządu do spraw. Równego 
Traktowania, minister Elż-
biety Radziszewskiej, wo-
jewództwa Małopolskiego, 
Biura Praw Człowieka i In-
stytucji Demokratycznych 
w OBWE oraz Obywatel-
skiej Organizacji Romów 
Europejskich ERGO. 
Naszym zdaniem w świe-
cie, w którym coraz moc-
niejsze są związane ze 
skrajną prawicą ruchy  
ksenofobiczne i rasistow-
skie, niezwykle ważne jest 
popularyzowanie wiedzy 
o ludobójstwie Romów. 
W ternYpe wierzymy, że 

taki projekt będzie miał 
duży wpływ na młodych 
ludzi i przyczyni się do 
wzrostu świadomości, je-
żeli chodzi o przeszłość, ale 
także przygotuje ich do sta-
wienia czoła stygmatyzacji, 
antycyganizmowi oraz me-
chanizmom wykluczenia 
i dyskryminacji we współ-
czesnej Europie. Celem 
projektu jest refl eksja nad 
fi lozofi ą ternYpe i stwo-
rzenie przestrzeni działa-
nia, mobilizacji i struktury 
uczestnictwa dla ludzi mło-
dych, którzy mają stać się 
aktywnymi obywatelami.  
Wierzymy także we wspól-
ny wysiłek podejmowany 
w celu budowy zaufania 
i szacunku pomiędzy Ro-
mami i nie-Romami. 
Młodzi ludzie w upamięt-
nieniu ludobójstwa odgry-
wają ogromną rolę i mają 
przez to ogromną odpowie-
dzialność – to oni muszą po-
znawać fakty o przeszłości 
i działać dziś po to, aby za-
pobiec podobnym wydarze-
niom w przyszłości. 23-letni 
Vincente Rodrigies z Hisz-
panii jest świadomy swo-

jej roli. Analizując współ-
czesną sytuację Romów w 
Europie Vincente ma wie-
le pytań, na które bardzo 
trudno znaleźć odpowiedzi: 
„Jaka przeszłość czeka nas 
po  kryzysie ekonomicz-
nym, który wstrząsnął fun-
damentami państwa opie-
kuńczego? Czy staliśmy 
się lepszymi ludźmi niż 70 
lat temu? Czy zmieniliśmy 
się, czy też raczej pozwoli-
liśmy politykom na hasła 
nienawiści wobec «innych» 
głoszone dla wyborczego 
poklasku. Ile wzniesionych 
murów i ile deportacji  ma 
skłonić nas do działania? 
Jak długo będziemy na-
zywać się cywilizowany-
mi, podczas gdy «nasza» 
Europa cały czas traktuje 
«innych» – Romów, jako 
niebezpieczeństwo dla kul-
turalnej hegemonii?”.
Dla niego, jako Roma 
„Auschwitz to straszna 
rzeczywistość – nie efekt 
majaków szaleńca, ale kul-
minacja skomplikowanego 
procesu historycznego, któ-
ry doprowadził do śmierci 
ponad 1,1 miliona ludzi – 
głównie Żydów, ale także 
Polaków, Romów i Sinti 
czy jeńców wojennych. 
Wszyscy oni byli ofi arami 
nieludzkiego reżimu nazi-
stowskiego. W ciągu 70 lat 
wiele się zmieniło, ale w 
pewnym sensie wojna cały 
czas obecna jest w naszym 
społeczeństwie... Dekla-
racje przeciwko ludzkiej 
chciwości, przełamywanie 
nienawiści, strachu, rządzy 
władzy czy terytorium to 
jednak «utopia». Dwudzie-
sty wiek stał się masowym 
grobem nadziei na lepszy 
świat”. 
„Czy istnieje nadzieja dla 
ludzkości po Auschwitz? 
Czy mamy czas, aby zmie-
nić sedno europejskiego 
porządku świata? Czy cały 
czas będziemy bronić klas 
politycznych? Czy pozwo-
limy biurokracji na wyra-
żenie naszego człowieczeń-
stwa?” – to niektóre z myśli 
Vincenta – młodej osoby, 
która zdecydowała się na 
„walkę” z „ksenofobią Ro-
mów” w Europie. Według 
niego europejska przyszłość 
leży w rękach młodych lu-
dzi. Od nich zależy budo-

wa sprawiedliwszego spo-
łeczeństwa, które pamięta 
o popełnionych błędach 
i jest w stanie wyciągnąć 
z nich wnioski. W innym ra-
zie powracać będzie horror 
izolacji, nacjonalizmu i wy-
kluczenia. 
Upamiętnienie ludobój-
stwa Romów w czasie II 
wojny światowej to krok 
nadziei w kierunku budo-
wy europejskiej świadomo-
ści – zarówno Romów, jak i 
nie-Romów – zgodnie z ha-
słem ternYpe: „WSZYSCY 
w JEDNYM Społeczeństwie”.

Dziś młodzi ludzie – Ro-
mowie i nie-Romowie idą 
ścieżką szokującej pamięci, 
aby położyć fundament pod 
przyszłe pluralistyczne spo-
łeczeństwo, które potrafi  
służyć innym, zarówno po-
przez swoje instytucje, jak 
i świadomość obywatelską. 
To pomoże zapobiec po-
wtórzeniu się w przyszłości 
tak straszliwych wydarzeń, 
jak Auschwitz. 

Mustafa Jakupov, 
Macedonia
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UPAMIĘTNIENIE LUDOBÓJSTWA ROMÓW 
Z PERSPEKTYWY MŁODYCH 
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Centrum Dialogu i Modlitwy

W dniach 3-6 czerwca w 
Krakowie na dorocznej 
konferencji ICCJ, która od-
bywała się pod hasłem „Re-
ligie i Ideologie” spotkało 
się ok. 180 uczestników. Jej 
współorganizatorem był 
Wydział Studiów Między-
narodowych i Politycznych 
Uniwersytetu Jagiellońskie-
go w Krakowie. Program 
został przygotowany we 
współpracy z Polską Radą 
Chrześcijan i Żydów oraz 
Centrum Dialogu i Modli-
twy w Oświęcimiu. 
W poniedziałek i środę se-
sje plenarne miały miejsce 
we wspaniałej auli Colle-
gium Novum UJ. Natomiast 
wtorek 5 lipca zapisze się 
w annałach ICCJ jako dzień 
specjalny. Po poruszają-
cym spotkaniu w CDiM, ci 
uczestnicy, którzy nigdy 
wcześniej nie odwiedzili 
Miejsca Pamięci Ausch-
witz, zwiedzili były obóz 

Auschwitz I. Po południu 
wszyscy zebrali się pod bra-
mą wejściową byłego obo-
zu Auschwitz II-Birkenau, 
skąd wyruszył Marsz Pa-
mięci. Modląc się i medytu-
jąc, przeszli wzdłuż rampy 
aż do pomnika położonego 
przy pozostałościach po ko-
morach gazowych.
Wszyscy razem – Żydzi, 
chrześcijanie i muzułmanie 
czuli się zjednoczeni w mo-
dlitwie, gdy chrześcijanie 
odmawiali modlitwę Ojcze 
Nasz, a Żydzi odmówili 
kadisz. Wszyscy z pewno-
ścią zapamiętają na zawsze 
moment, kiedy rabin Ehud 
Bandel zaintonował modli-
twę pamięci za ofi ary Holo-
kaustu.
Więcej informacji na temat 
ICCJ oraz materiały pokon-
ferencyjne znaleźć moż-
na na stronie internetowej 
www.iccj.org. 

CDIM

Międzynarodowa Rada Chrześcijan i Żydów (ICCJ) to organizacja zrzeszająca 38 narodowych żydowsko-
-chrześcijańskich organizacji dialogu z całego świata. Od ponad 50 lat pracują one na rzecz historycznego 
odnowienia stosunków żydowsko-chrześcijańskich.
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Członkowie ICCJ w byłym obozie Auschwitz II-Birkenau podczas Marszu Pamięci

Spotkanie w Centrum Dialogu i Modlitwy
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RELIGIE I IDEOLOGIE

Dzięki Bogu nie ma już Auschwitz. Nikt tu 
nie jest poddawany terrorowi, dehumanizacji. 
Nikt nie jest tu już zabijany. Polski Oświęcim 
staje się w coraz większym stopniu prawdzi-
wym miastem pokoju. 
Istnieje tu jednak bardzo żywa pamięć 
o Auschwitz. Nie jest to zamknięty rozdział 
historii, który nie ma z nami nic wspólnego. 

Dotyka to nas bardzo głęboko także dzisiaj. 
Dlatego właśnie większość ludzi przyjeżdża 
do Auschwitz, nie do Oświęcimia. 

Słuchać głosu tej ziemi. WIEDZA
Musimy znać fakty. Czym był Auschwitz 
i o czym mamy pamiętać? Zrozumienie tego 
nie jest proste. Najważniejszych rzeczy nie 

widać. Patrzymy na ruiny, pozostałości po 
ofi arach, ślady olbrzymiej organizacji…, ale 
nie widzimy poddawanych terrorowi, de-
humanizacji, cierpiących, zdesperowanych 
i umierających ofi ar. Nie widzimy nadziei i we-
wnętrznej siły, jaką mieli niektórzy. To wszyst-
ko musimy sobie wyobrazić. Po polsku mówi 
się: „słuchać głosu ziemi oświęcimskiej”. Lu-

WYKŁAD KS. MANFREDA DESELAERSA, OŚWIĘCIM 5 CZERWCA 2011 R. 

PO AUSCHWITZ – KULTURA SŁUCHANIA

Jesteśmy w Oświęcimiu, nie w Auschwitz. Oświęcim to polskie miasto, ale w latach 1939-45 było ono okupowane 
oraz włączone do niemieckiej Rzeszy i nosiło nazwę Auschwitz. To w tym mieście wybudowano kompleks obo-
zów koncentracyjnych i zorganizowano masowy mord. Auschwitz znajdował się w Niemczech, nie w Polsce. 
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bię to wyrażenie, ponieważ jest w nim wymiar 
osobisty: ziemia chce mówić, a ofi ary mają 
nam coś do powiedzenia.  Powinniśmy zatem 
słuchać i otworzyć szeroko nasze serca. Jeżeli 
chcemy serio traktować ofi ary obozu, powin-
niśmy spróbować poznać fakty o tym, co się 
stało, a do nauczenia się mamy bardzo dużo. 
Ci, którzy przyjeżdżają spotkać się z pamięcią 
o Auschwitz, poszukują kontaktu z miejscami 
pamięci, z tak zwanym muzeum, z archiwami 
i ocalałymi. Możemy zebrać wiele informacji, 
cały czas rozwija się infrastruktura związana 
z nauczaniem o Auschwitz – to zadanie nigdy 
się nie skończy. 
Ale nawet jeżeli będziemy wiedzieć dużo, ni-
gdy tak naprawdę nie zrozumiemy. Najważ-
niejsze jest to, co niewidzialne. Nie widzimy 
nawet grobów. Nie widzimy tego, czego bra-
kuje. Co to znaczy, że ponad million ludzi 
zniknęło, w większości bez śladu?
Zapytałem raz rabina Sachę Pečariča, czym 
jest dla niego Auschwitz. Zaczął mówić naszej 
grupie o tym, czym jest judaizm: Bóg powie-
dział nam, że jego słowo zostało zapisane, że 
jeden powinien czytać je drugiemu albo nawet 
lepiej – śpiewać słowa Biblii, że powinniśmy 
dyskutować o znaczeniu tych słów podobnie, 
jak dzieje się to w żydowskiej szkole. W Polsce 
było więcej jesziw niż gdzie indziej na świecie, 
a w powietrzu było tak wiele bożej melodii, 
więcej niż gdzie indziej na świecie. Auschwitz 
oznacza, że tego już nie ma. To jest tak, jak 
z płaszczem należącym do zmarłego dziad-
ka… Nadal wisi w mieszkaniu, nadal przypo-
mina o miłości, której tak bardzo brakuje. A jak 
wiele brakuje w tym miejscu?

Słuchać głosu własnego serca. REFLEKSJA
To wszystko nas dotyka. Pamięć o przeszłości 
boli nas dziś. To nie jest tylko miniona historia. 
Pamięć o Auschwitz jest jak otwarta rana. Ta 
rana jest w naszych tożsamościach i naszych 
relacjach. Pamięć bolesnej i straszliwej prze-
szłości dotyka naszej tożsamości, zwłaszcza 
tam, gdzie łączą się z tym rodzinne wspomnie-
nia. Kim jestem wobec tego, co się stało, wobec 
tego, co zostało zniszczone?
Rana w naszej tożsamości dotyczy nas wszyst-
kich. Gdzie byłbym w tamtym czasie? Po któ-
rej stronie? Jak bym się zachował? Czy miał-
bym siłę, aby nie rozpaczać, aby stawić opór 
i okazać solidarność? Czy nadal wierzyłbym 
w Boga i w dobro ludzi? Co to wszystko zna-
czy dla mnie dzisiaj? Jakimi wartościami kie-
ruję się dziś? Co powinienem dziś zrobić? Pa-
mięć o Auschwitz dotyka lub wywołuje w nas 
ranę i niepokój. 
Musimy słuchać głosu naszych serc, potrzebu-
jemy refl eksji. 

Słuchajmy siebie nawzajem. DIALOG
To dotyczy także naszych relacji. Kim jestem 
w relacji z innymi, co myślą o mnie inni? Zaufa-
nie zostało naruszone. Relacje są poranione lub 
zniszczone. W Auschwitz chodziło nie tylko 
o zabicie ludzi. Chodziło przede wszystkim o za-
bicie relacji. Naziści powiedzieli, że Polacy są jak 
domowe zwierzęta, jak niewolnicy dla Niemców 
– jeżeli tego nie zechcą, muszą umrzeć. Żydzi nie 
mieli nawet takiego wyboru – traktowano ich 
jak zarazę, którą trzeba zniszczyć. Esesmanom 
zabroniono odczuwać jakichkolwiek ludzkich 
uczuć wobec więźniów. 
Zatem w leczeniu chodzi o uzdrowienie relacji. 
Nie wierzę, że możemy to zrobić samotnie – Ży-
dzi sami, Niemcy sami, Polacy sami itd. Leczenie 
to budowanie zaufania. To wymaga spotkania, 
jednak żeby się spotkać, potrzebne jest zaufanie. 
Czym jest w tym kontekście dialog? Kiedy nie 
rozumiemy siebie w kontekście Auschwitz, 
powinniśmy przyznać, że innych rozumiemy 
jeszcze mniej. Jestem Niemcem. Nigdy nie będę 
czuł Auschwitz jak katolik z Polski lub Żyd 
z Izraela. Dialog zaczyna się od ciszy i słuchania, 
słuchania siebie nawzajem: co oznacza dla ciebie 
pamięć o Auschwitz? Jeżeli zapytasz, spróbuję 
odpowiedzieć, czym jest on dla mnie. 
Kiedy dotykamy otwartej rany, często nie jeste-
śmy w stanie myśleć i dyskutować o tych kwe-
stiach spokojnie. Płaczemy i krzyczymy. Cza-
sami lepiej nie dotykać rany bezpośrednio, ale 
wzmocnić życie istniejące wokół niej. Czasem 
lepiej jest milczeć niż mówić. Ale powinniśmy 
wiedzieć, że rana tam jest i nie powinniśmy od 
niej uciekać. Dialog w kontekście Auschwitz to 
dialog zranionych ludzi. 
Dlatego tak ważny jest ten „przedpokój” dialo-
gu. Zanim wejdziemy do „salonu” dialogu, mu-
simy zdobyć motywację. Musimy mieć miejsca, 
gdzie każdy czuje się mile widziany – bez wzglę-
du na pochodzenie – ze swoimi ranami. Miejsca, 
gdzie zapewniony jest podstawowy szacunek 
dla drugiego i dla inności innego. To najważniej-
sza odpowiedź na Auschwitz. Po drugiej stronie 
drogi było miejsce pogardy i zniszczenia innego. 
Potrzebujemy środowiska szacunku dla wszyst-
kich, gdzie zaufanie buduje się poprzez spotka-
nie twarzą w twarz. 
Marzę o tym, żeby ludzie, którzy odwiedza-
ją Miejsce Pamięci Auschwitz, doświadczyli 
w Oświęcimiu innej rzeczywistości – rzeczywi-
stości szacunku i pracy dla pokoju, pojednania 
i solidarności. Marzę o tym, żeby ostatnie słowo 
wobec Auschwitz miały nie Hitler i siła zła, ale 
moc dobra i miłości.

Słuchać głosu Boga. MODLITWA
Wielu zapyta: gdzie był Bóg? Dlaczego pozwo-
lił na to, co się stało? Ale On może zapytać: 

gdzie byliście wy? Dlaczego pozwoliliście na 
to, co się stało? Modlitwa na skraju Auschwitz 
nie jest prosta. Potrzebujemy ciszy, musimy 
słuchać głosu tej ziemi, głosu naszych serc, 
głosu innych i głosu Biblii. Natrafi ć możemy 
nie tylko na świadectwa utraty wiary, ale też 
świadectwa wiary, nawet płynące z komór ga-
zowych. 
Wielu zna „Noc” Elie Wiesela:
„Nigdy nie zapomnę tych płomieni, które na 
zawsze pochłonęły moją wiarę. 
Nigdy nie zapomnę nocnej ciszy, 
która na wieki pozbawiła mnie chęci życia. 
Nigdy nie zapomnę tamtych chwil, 
które zamordowały mego Boga i duszę, i obró-
ciły w proch moje marzenia. 
Nigdy tego nie zapomnę, 
nawet gdyby przyszło mi żyć tak długo, jak 
samemu Bogu. Nigdy.”
Ostatnie zdanie brzmi: „nawet gdyby przyszło 
mi żyć tak długo, jak samemu Bogu. Nigdy”. 
Oznacza to, że Bóg żyje. To jest jak ukryte 
wyznanie wiary. Załamała się tradycja wiary, 
stare obrazy. Coś zmieniło się zasadniczo: Nie 
Bóg zapyta pierwszy, Elie gdzie jesteś? Naj-
pierw pyta Elie Wiesel: gdzie byłeś, gdy moja 
siostra, matka, mój naród byli tu zabijani? Nie 
istnieje już modlitwa bez niepokojącej pamięci 
o Auschwitz.
Nie chodzi tu wyłącznie o pytanie, czy wie-
rzymy czy nie, ale także w co i jak wierzymy. 
Nazizm był światopoglądem, rodzajem wiary, 
a tradycja chrześcijańskiego antyjudaizmu rów-
nież znajduje się w tle Auschwitz. Modlitwa w 
tym miejscu wymaga rachunku sumienia. 
Jednak z doświadczenia wiem, że chrześcijanie 
i Żydzi mają fundamentalnie wiele wspólnego 
i ta wspólnota pomaga, a nie powoduje sepa-
rację. Bóg stworzył człowieka na Swoje podo-
bieństwo i właśnie tę boską godność mamy 
wspólną. To odróżnia nas od zwierząt i czyni 
nas braćmi i siostrami od tego samego boskie-
go Ojca.  
Podczas wizyty papieża Benedykta XVI 
w Auschwitz-Birkenau w 2006 r. była burza, 
a po deszczu na niebie pojawiła się tęcza, którą 
widać było w czasie całej modlitwy przedsta-
wicieli różnych wyznań, chrześcijan i Żydów. 
Rabin Michael Schudrich, naczelny rabin Pol-
ski, powiedział później: „Najważniejszą tęczą 
była ta, kiedy Benedykt XVI odwiedził Ausch-
witz. Pojawiła się, kiedy Bóg widział, że Jego 
dzieci są razem”.
Gdzie był Bóg w Auschwitz? Był w jego dzie-
ciach; był ich godnością i czekał na miłość. Nie 
powinien  być zabity w nich, z nimi. Dziś On 
znów czeka na nas, w innych. To religijne tło 
do naszego zaangażowania ku cywilizacji Mi-
łości. 
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„GŁOSY PAMIĘCI” 
– „ROMOWIE W KL AUSCHWITZ”

• 5 sierpnia 
Kęckie „Noce Rokowe” − Pątnik vs. Revo-
lved   
W Domu Kultury w Kętach w muzyczne 
szranki staną tym razem: PĄTNIK (Roc-
k&Punk Rock) i REVOLVED (Heavy Rock).
Przyjdź i oddaj swój głos! To Ty de-
cydujesz, kto zwycięży tym razem. 
Dom Kultury w Kętach, Sala Kameralna
Godz. 20.00 

• 12-15 sierpnia
Beskid Sądecki − wyjazd z PTTK o/Oświę-
cim   
Koło Przewodników Beskidzkich i Koło 
Miejskie O/PTTK „Ziemi Oświęcimskiej” 
zapraszają w dniach od 12 do 15 sierpnia 
2011 r. na wędrówkę w sierpniowy week-
end w Beskid Sądecki.
Program:
12 sierpnia (piątek): Wyjazd OCK Oświęcim 
godz. 7.00. Przejazd: Oświęcim – Wadowi-
ce – Jordanów – Szczawnica. Wycieczka 
górska: Szczawnica (szlak niebieski) − Prze-
hyba (czerwony) − Radziejowa (1266 m) − 
Wlk. Rogacz (1182 m) − Niemcowa − Kosa-
rzyska. Czas przejścia ok. 7 godz. Przyjazd 
do pensjonatu, obiadokolacja i nocleg.

13 sierpnia (sobota): Śniadanie godz. 8.00. 
Wycieczka górska: Rytro − Makowica – 
Hala Pisana – Hala Łabowska − schronisko 
PTTK (żółty) − Piwniczna Zdrój. Czas przej-
ścia ok. 6,5 godz. Powrót do pensjonatu, 
obiadokolacja i nocleg.
14 sierpnia (niedziela): Śniadanie godz. 
8.00. Wyjazd na trasę. Wycieczka górska: 
Łomnica Zdr. (niebieski) − Hala Łabowska 
(czerwony) − Runek (1080 m), Jaworzy-
na Krynicka −  Złockie. Czas przejścia ok. 
6 godz. Przejazd do Krynicy Zdr. − zwie-
dzanie uzdrowiska. Przyjazd do pensjona-
tu, obiadokolacja „ognisko integracyjno-po-
żegnalne”, nocleg.
15 sierpnia (poniedziałek): Śniadanie godz. 
8.00. Wyjazd na trasę. Wycieczka górska: 
Wirchomla Mała (czarny) − Bacówka pod 
Wierchomlą – Pusta Wlk. (1061 m) − Żegie-
stów Zdr. Czas przejścia ok. 5 godz. Powrót: 
Żegiestów Zdr.− Piwniczna − Stary Sącz – 
Zabrzeg – Kamienica – Mszana Dln.− Jorda-
nów – Wadowice − Oświęcim. Przyjazd ok. 
godz. 20.
CENA: 250 zł członkowie PTTK, pozostali 
265 zł. 
Uwaga! Każdy uczestnik zobowiązany jest 
posiadać obuwie i ubiór przystosowany do 

uprawiania turystyki górskiej, apteczkę (ze-
staw leków). Organizator zastrzega sobie 
ze względu na bezpieczeństwo i panujące 
warunki atmosferyczne możliwość zmiany 
trasy lub zwiedzanych miejsc.
ZGŁOSZENIA I ZAPISY: O/PTTK „ Zie-
mi Oświęcimskiej” Oświęcim, ul. Mic-
kiewicza 6 (wtorki, piątki w godz. 17-
19.00). Przy zapisach obowiązuje zaliczka 
w kwocie 50 zł. 

• 26-27 sierpnia
Rock Reggae Festival 2011
Zespoły Hey i Dezerter będą gwiazdami 
siódmej już edycji Rock Reggae Festivalu 
w Brzeszczach. Dwudniowe wydarzenie 
muzyczne odbędzie się 26 (piątek) i 27 (so-
bota) sierpnia 2011 r. na stadionie KS Gór-
nik w Brzeszczach. Tym razem organizato-
rzy przygotowali rockowo-reggae zestaw 
w alternatywnym sosie. Ponad dwudziestu 
wykonawców będzie można usłyszeć na 
trzech scenach (głównej, alternatywnej oraz 
soundsystemowej). W programie m.in. ze-
społy: Hey, Dezerter, Pogodno i Ścianka. 
Szczegóły na www.rockreggae.pl
Organizatorem Rock Reggae Festival jest 
Ośrodek Kultury w Brzeszczach.  

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY

Międzynarodowe Centrum Edukacji oddaje do rąk czytelni-
ków kolejny tom z serii „Głosy Pamięci”. Jest on poświęco-
ny Romom, którzy zginęli w Auschwitz.

W nocy z 2 na 3 sierpnia 
1944 r. esesmani zamordo-
wali w komorach gazowych 
2897 romskich mężczyzn, 
kobiet i dzieci, którzy pozo-
stawali jeszcze przy życiu po 
kilkunastu miesiącach spę-
dzonych za drutami obozu. 
Przez dziesięciolecia tę tra-
gedię upamiętniały jedynie 
rodziny pomordowanych, 
nieliczni ocalali i pracownicy 
Muzeum. Dopiero w ciągu 
ostatniego dwudziestolecia 
data ta stała się symboliczną 
dla upamiętnienia wszyst-
kich europejskich Sinti 
i Romów zamordowanych 
w różnych miejscach oku-
powanej Europy – zmarłych 
z głodu, epidemii i wycień-

czenia w obozach koncen-
tracyjnych, rozstrzelanych 
w egzekucjach, zamęczonych 
podczas zbrodniczych ekspe-
rymentów medycznych. 
Publikacja jest pomocą 
w uzupełnianiu wiedzy 
o „zapomnianym Holokau-
ście”, jak często nazywany 
jest mord dokonany przez 
nazistów na europejskich 
Sinti i Romach, aby już ni-
gdy nie powtórzyła się trage-
dia, której symbolem stał się 
Auschwitz.
Oprócz artykułów nauko-
wych, fragmentów relacji 
ocalałych, fotografi i i doku-
mentów po raz pierwszy pu-
blikujemy wszystkie siedem 
portretów Romów, które 

artystka-więźniarka Dinah 
Gottliebova wykonała na po-
lecenie obozowego lekarza 
Josefa Mengele w Birkenau. 
Została ona wyznaczona 
do tego zadania, aby udo-
kumentować zbrodnicze 
rasistowskie eksperymenty, 
które dr Mengele przepro-
wadzał m.in. w tzw. obozie 
cygańskim. Portrety te po-
siadają – oprócz artystycznej 
– również ogromną wartość 
historyczną, są bowiem jedy-
nym wizerunkiem tych po-
mordowanych ludzi i stano-
wią dokument dokonanych 
na nich zbrodni. 
Książka została wydana 
wspólnie ze Stowarzysze-
niem Romów w Polsce. 

„14 września 1943 r. zostałem przywieziony do KL Auschwitz transportem 
z Radomia. W obozie otrzymałem numer więźniarski 150321, a po spisaniu 
w obozie mojego nazwiska, imienia, daty i miejsca urodzenia wspomniany 
numer wytatuowano mi na lewej ręce i mam go do dzisiaj. Przez około dwa 
tygodnie nie pracowałem, jak się mówiło – w lagrze, ale byłem na kwaran-
tannie. Wtedy uczono nas ustawiać się w piątki, zdejmować i nakładać czap-
ki na rozkaz oraz śpiewania niemieckich piosenek. Również bardzo szybko 
musiałem nauczyć się po niemiecku numeru, którym zostałem oznaczony 
w obozie. Na kwarantannie esesmani oraz więźniowie kapo dręczyli nas 
wielogodzinnymi ćwiczeniami gimnastycznym, tzw. sportem. Wielokrot-

nie zostałem bardzo pobity. Następnie przeniesiono mnie do obozu dla 
mężczyzn na odcinek BIId lagru w Birkenau. Wkrótce rozpocząłem pracę 
w komandzie, które demontowało wraki samolotów (komando Zerlegebe-
triebe). Tam praca była stosunkowo dobra i nie byliśmy zbyt często karani 
biciem. Jak wspomniałem, osadzono mnie na odcinku BIId, za którym znaj-
dował się Zigeunerlager. W nim znajdowało się wielu członków mojej ro-
dziny, tj. moja siostra z córką, szwagier i kilkoro moich kuzynów i kuzynek. 
Często udawało mi się porozmawiać z siostrą czy szwagrem przez druty. 
Jednak nie trwało to długo. Wkrótce z innymi moimi współbraćmi zostali 
zamordowani w komorze gazowej”.  

Fragment relacji Władysława Szmyta, polskiego Roma, byłego więźnia numer 150321, który po deportacji do 
KL Auschwitz nie został umieszczony w tzw. Zigeunerlager, lecz w obozie męskim na odcinku BIId.
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Pewnego razu zadzwonił 
do mnie kolega z hurtowni 
budowlanej, w której często 
zaopatruję moją fi rmę. Po-
wiedział, że jest u niego jego 
kolega, który ma dla mnie 
ciekawy przedmiot. Zapy-
tał, czy jestem zaintereso-
wany. Oczywiście byłem. 
Po kilku dniach zadzwonił 
do mnie mężczyzna i po-
wiedział, że ma jakiś tajem-
niczy przedmiot, który zna-
lazł w Oświęcimiu. 
Zaproponowałem spotka-
nie. Kiedy zobaczyłem, co 
przyniósł, nie miałem żad-
nych wątpliwości – była to 
pozostałość po mezuzie, 
karteczka, na której zapi-
sana jest modlitwa umiesz-

czana przy wejściu do ży-
dowskiego domu. Znalazł 
on ją podczas remontu 
klatki schodowej w jednej 
z miejskich kamienic. Pod-
czas czyszczenia wejścia do 
jednego z mieszkań natrafi ł 
na ową niewielką kartecz-
kę i postanowił ją zabrać. 
Dostałem ją od niego za 
darmo. Oczywiście spraw-
dziłem, czy  klatka, o któ-
rej mówił, faktycznie jest 
po remoncie i czy istnieje 
wejście, o którym tyle mi 
opowiadał. Mam nadzie-
ję, że ten dom kryje wię-
cej takich ciekawostek. 

Mirosław Ganobis

Urodził się 17 marca 1921 r. 
w Brzeszczach k. Oświęcimia, 
syn Piotra i Marianny z d. 
Malinowska. Po ukończeniu 
szkoły powszechnej i pierw-
szej klasy Koedukacyjnego 
Gimnazjum im. Stanisława 
Konarskiego w Oświęcimiu, 
kontynuował naukę w Pań-
stwowym Gimnazjum i Li-
ceum im. Stanisława Staszica 
w Chrzanowie. Należał do 
harcerstwa. W kwietniu 1940 r. 
rozpoczął pracę w kopalni 
w Brzeszczach, w warsztacie 
ślusarsko-kowalskim.
W czasie okupacji niemieckiej 
uczestniczył w ruchu oporu. 
Jesienią 1940 r. wstąpił do 
Związku Walki Zbrojnej Ob-
wodu Oświęcim, a od 1941 r. 
działał w Obwodzie Chrza-
nów-Siersza. Posługiwał się 
pseudonimem „Szarota”. 
Później włączył się w nurt 
konspiracji socjalistycznej. 
Działał w brzeszczańskiej 
grupie Polskiej Partii Socja-
listycznej (PPS) na terenie 
przyobozowym, której głów-
nym zadaniem było niesie-
nie pomocy więźniom KL 
Auschwitz. Najpierw był 
łącznikiem, następnie, na je-

sieni 1942 r., przejął kierow-
nictwo grupy. Posługiwał 
się pseudonimem „Boruta”. 
W pracach organizacji opie-
rał się na młodych ludziach 
ze środowiska brzeszczań-
skiego i inspirował ich do 
działań na rzecz ratowania 
ludzi osadzonych za druta-
mi KL Auschwitz. Osobiście 
świadczył pomoc materialną 
dla więźniów, zdobywał dla 
nich lekarstwa, niejednokrot-
nie przemycając je z Gene-
ralnego Gubernatorstwa na 
teren przyobozowy. Zajmo-
wał się też organizowaniem 
ucieczek, m.in. uczestniczył 
w udanym wydostaniu 
z obozu swego brata Kazi-
mierza w lutym 1943 r.
W działaniach na rzecz więź-
niów, jak i w pracy w socja-
listycznej organizacji współ-
działał ze swoimi władzami 
zwierzchnimi, mianowicie 
z krakowskim Okręgowym 
Komitetem Robotniczym 
Polskiej Partii Socjalistycz-
nej (OKR PPS). Delegowany 
przez OKR PPS Adam Rysie-
wicz (ps. „Skiba”, „Teodor”), 
później sekretarz, przyjeż-
dżał nielegalnie pod obóz 
i kontaktował się z Edwardem 
i innymi działaczami socjali-
stycznymi, koordynując ich 
prace organizacyjne i akcję 
pomocy.
Jesienią 1943 r. Edward, za-
grożony aresztowaniem, 
musiał opuścić Brzeszcze 
i przeniósł się do Krakowa. 
Tam kontynuował swą kon-
spiracyjną działalność, już 

w szeregach OKR PPS. Zaj-
mował się nadal sprawami 
KL Auschwitz i organizowa-
niem pomocy dla więźniów. 
W połowie 1943 r., najpraw-
dopodobniej w lipcu, zało-
żył w Krakowie wspólnie 
z działaczami ludowymi i so-
cjalistycznymi konspiracyjny 
komitet pod nazwą Pomoc 
Więźniom Obozów Koncen-
tracyjnych (PWOK). Komitet 
ten zajął się koordynacją wy-
siłków różnych organizacji 
działających przy KL Ausch-
witz i niesieniem więźniom 
pomocy materialnej, przy-
gotowywaniem ucieczek 
z obozu i opieką nad zbie-
głymi oraz gromadzeniem 
dokumentów obrazujących 
zbrodnie SS. Edward działał 
na rzecz więźniów również 
poprzez konspiracyjną prasę. 
Pisał teksty do gazetki „Wol-
ność”, brał udział w reda-
gowaniu pisma „Naprzód” 
i biuletynu „Sprawozdania 
okresowe PWOK” dla prasy 
konspiracyjnej i radia. Prze-
bywając w Krakowie, cały 
czas utrzymywał kontakt 
z Brzeszczami. Z ramienia 
OKR PPS pełnił rolę łącz-
nika pomiędzy Krakowem 
a brzeszczańską grupą PPS 
i konspiracją socjalistyczną na 
terenie przyobozowym. Wie-
lokrotnie przekradał się pod 
obóz i na miejscu nadzorował 
i koordynował ich prace na 
rzecz więźniów. Wtedy po-
sługiwał się pseudonimem 
„Mak”. Na terenie przyobo-
zowym współdziałał też 

z innymi organizacjami, któ-
re prowadziły akcję pomocy. 
Z tamtych lat zachowały się 
grypsy, wysyłane zarówno 
przez konspirację więźniar-
ską, jak i tę przyobozową, 
odzwierciedlające jego dzia-
łalność. Znajdują się one w Ar-
chiwum Państwowego Mu-
zeum Auschwitz-Birkenau 
w Oświęcimiu oraz w jego 
prywatnych zbiorach.
Po wojnie, wiosną 1945 r., 
zdał eksternistyczną maturę 
w Collegium Nowodwor-
skiego w Krakowie, ukończył 
studia na Wydziale Filozo-
fi cznym UJ, pracując w tym 
okresie w Instytucie Pamięci 
Narodowej, a w latach 1947-
-1948 również w redakcji 
„Robotnika”. W czasie stu-
diów działał jako sekretarz 
generalny Związku Niezależ-
nej Młodzieży Socjalistycznej 
(ZNMS) w Krakowie, na-
stępnie jako sekretarz gene-
ralny ZNMS w Warszawie. 
W 1954 r. podjął pracę w Pol-
skiej Akademii Nauk (PAN) 
w Warszawie, jako adiunkt 
i zastępca profesora (w la-
tach 1957-1960 również na 
UW). W latach 60. był dyrek-
torem generalnym PAN, w 

latach 1971-1973 sekretarzem 
II Kongresu Nauki Polskiej, 
następnie organizatorem 
i kierownikiem Biura Społecz-
nej Działalności Naukowej 
PAN i Centrum Upowszech-
niania Nauki PAN. Działał 
w społecznym ruchu naro-
dowym (m.in. wydając książ-
kę „Towarzystwa naukowe 
w Polsce. Przeszłość i teraź-
niejszość”). W latach 1959-
-2003 był zastępcą redaktora 
naczelnego kwartalnika PAN 
„Nauka Polska” – „Nauka”. 
Jest inicjatorem i redaktorem 
wielu serii wydawniczych 
oraz autorem ponad 200 pu-
blikacji – studiów, opraco-
wań, artykułów w zakresie 
polityki naukowej, historii 
nauki, jej organizacji i upo-
wszechniania. 
W 1951 r. poślubił Krystynę 
z d. Buchcar. Mają dwie córki: 
Krystynę (teatrolog) i Ksenię 
(architekt) oraz syna Piotra 
(architekt). 
Po wojnie odznaczony został 
m.in.: Krzyżem Ofi cerskim 
i Komandorskim Orderu 
Odrodzenia Polski, Krzyżem 
Grunwaldu, Medalem Zwy-
cięstwa i Wolności. 

Sabina Senkowska

LUDZIE DOBREJ WOLI

ŚLADY HISTORII 
ZE ZBIORÓW 

MUZEUM AUSCHWITZ

EDWARD HAŁOŃ 
(UR. 1921)
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Wielu moich znajomych wie, że moim hobby jest zbieranie 
staroci i informacji związanych z historią Oświęcimia. 
Kilkoro handluje na różnych giełdach staroci i „pchlich 

targach”, ale niekiedy nowe zbiory trafi ają do mnie dzięki zupeł-
nie przypadkowym osobom. Tak było i tym razem. 

Przedstawiają one więź-
niów różnej narodowości 
i w różnym wieku. Nie 
sprawowali oni zazwyczaj 
żadnych funkcji, nie mogli 
się zatem odwdzięczyć za 
wykonany portret. Jaźwiec-
ki niczego w zamian nie 
oczekiwał, nie rozdawał też 
nikomu swoich prac. Świa-
domy ich znaczenia chciał 
za wszelką cenę uniknąć 
ich rozproszenia i znisz-
czenia. Niestety, pierwsze 
wykonane przez artystę 
w Auschwitz rysunki zosta-
ły znalezione przez SS pod 
siennikiem jego pryczy.
Jaźwiecki został skazany na 
trzy miesiące karnej kom-
panii, stracił również pracę 
pod dachem. Pomimo to po 
odbyciu kary zaczął two-
rzyć od nowa. 
Zachowane portrety więź-
niów autorstwa Jaźwiec-
kiego należą do najbar-
dziej sugestywnych dzieł 
powstałych w warunkach 
obozowych. Odznaczają 
się niezwykłą ekspresją, 
realizmem i siłą wyrazu 
oraz trafnie oddają stany 
wewnętrzne portretowa-
nych. Na większości z nich 

znajdują się numery obozo-
we. Przedstawiają więc one 
konkretnych ludzi, ofi ary 
nazistowskich obozów kon-
centracyjnych.  Skonfronto-
wane ze zdjęciami sprzed 
uwięzienia lub z dnia re-
jestracji w obozie ukazują 
znaczącą przemianę fi zycz-
ną i psychiczną portretowa-
nych więźniów. 

Agnieszka Sieradzka
Dział Zbiorów PMA-B

Portret Pedra Rosa to jeden ze 114 przecho-
wywanych w zbiorach Muzeum rysun-
ków wykonanych przez Franciszka Jaź-

wieckiego w obozach koncentracyjnych, m.in.: 
w Auschwitz, Sachsenhausen i Buchenwald. 
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Fragment mezuzy

Portret Pedra Rosa 
autorstwa Franciszka 

Jaźwieckiego
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FOTOREPORTAŻ

W uroczystościach Dnia Pamięci 
o Zagładzie Romów i Sinti na 
terenie byłego niemieckiego 

nazistowskiego obozu koncentracyjne-
go Auschwitz II-Birkenau wzięło udział 
kilkaset osób. Ceremonię zorganizowa-
no w 67. rocznicę likwidacji tzw. obo-
zu rodzinnego dla Cyganów (Zigeu-
nerfamilienlager). Wśród uczestników 
obchodów znaleźli się m.in. byli więź-
niowie nazistowskich obozów i gett, 
przedstawiciele organizacji romskich, 
wysłannicy rządów, w tym reprezentu-
jąca Prezesa Rady Ministrów Donalda 
Tuska minister Elżbieta Radziszewska, 
wiceminister kultury Piotr Żuchowski, 
dyrekcja i pracownicy Państwowego 
Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz 
władze lokalne.

Fotoreportaż

16151413121110987654321
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