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Lutowy numer „Osi” zdominowały 
wydarzenia z 27 stycznia, czyli 66. 
rocznicy wyzwolenia byłego nie-
mieckiego obozu koncentracyjnego 
i zagłady Auschwitz. W numerze 
przeczytają Państwo relację z uro-
czystości oraz najważniejsze słowa, 
które na nich padły – przemówienia 
byłych więźniów, a także prezyden-
tów: Rzeczpospolitej Polskiej – Bro-
nisława Komorowskiego i Republi-
ki Federalnej Niemiec – Christiana 
Wulffa. Piszemy również o wizycie 
prezydentów w Międzynarodowym 
Domu Spotkań Młodzieży. 

Dwie strony miesięcznika odda-
liśmy do dyspozycji uczestnikom 

projektu „Pamięć i Upamiętnie-
nie w erze web 2.0”. W stycznio-
wym seminarium zorganizowa-
nym przez Maximilian Kolbe Werk 
wzięli udział młodzi ludzie z kilku 
krajów. Teksty w „Osi” to pierw-
sza część prezentacji efektów pracy 
grupy prasowej. Państwa uwadze 
polecamy rozmowę z jednym z 
uczestników projektu, Macedoń-
czykiem Mustafą Jakupovem, oraz 
fotoreportaż.

Poza tym w numerze przeczytają 
Państwo o wystawie darów, jakie 
byli więźniowie i ich rodziny prze-
kazały do Miejsca Pamięci Ausch-
witz. Ekspozycję można oglądać w 

Muzeum, a także na stronie inter-
netowej www.auschwitz.org.pl. 

Już teraz zapraszamy Państwa tak-
że na marcowy przegląd filmów 
o tematyce żydowskiej w Centrum 
Żydowskim. Na poniedziałkowych 
projekcjach pokazanych zostanie aż 
14 obrazów z Międzynarodowego 
Festiwalu Filmowego Żydowskie 
Motywy. Miesięcznik „Oś” jest jed-
nym z patronów medialnych wyda-
rzenia. 

Paweł Sawicki 
Redaktor naczelny miesięcznika „Oś” 

os@auschwitz.org.pl
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W ramach całości monogra-
fi i jakiegoś miasta można 
zająć się jakimiś jego frag-
mentami – placami, ulicami 
i im poświęcić szczególną 
uwagę.
I u nas pojawiła się taka ini-
cjatywa: szczegółowy opis 
jednej z naszych ulic: uli-
cy Jagiełły, z podziałem na 
jej przedwojenne, wojenne 
i powojenne dzieje. Ponie-
waż była to kiedyś „moja 
ulica”, dwa nieduże obrazki 
z jej wczesnopowojennych 
lat.
Sąsiadująca z „pałacykiem” 
willa państwa Kulczyckich 
i dwie następne kamienice 
w latach 50. minionego wie-
ku przejęte zostały przez 
najważniejszy w tamtych 
latach urząd: Urząd Bez-
pieczeństwa! Wśród licz-
nych jego pracowników, 
którzy po godzinach pracy 
opuszczali pieszo miejsce 
zatrudnienia – o prywat-
nych autach nie było mowy 
– były dwie... bardzo ładne 
dziewczyny! Może skromne 
sekretarki lub maszynistki, 
a może ważne merytorycz-
nie asystentki swoich goń-
czych szefów. Codziennie 
w towarzystwie umundu-
rowanych i po cywilnemu 
kolegów przechodziły obok 
naszej kamienicy. Były 
w tamtych latach pospolitej 
biedy i szarzyzny czymś 
ciekawym i atrakcyjnym. 
Zwracały uwagę swoją 
urodą, sylwetką, strojem. 
Pewnego razu, gdy zauwa-
żyliśmy je z balkonu naszej 
kamienicy, powiedziałem 
do ojca stojącego obok mnie: 
– ładne dziewczyny! – Tym 
niebezpieczniejsze – odpo-
wiedział! Cały komentarz!
Epizod drugi, bliski te-
rytorialnie pierwszemu. 
W tamtych latach w ramach 
państwowej radiofonii dzia-

łała tzw. radiofonia prze-
wodowa: głośniki radiowe 
połączone kablem z lokalną 
centralą, transmitujące jeden 
program polskiego radia. 
Nazywano je powszech-
nie „kołchoźnikami”, nie 
wiem czy z racji zagranicz-
nej słownej afi liacji, czy 
z powodu „wysokiej jakości 
i profesjonalnego standar-
du”. U nas lokalna centrala 
„kołchoźników” mieściła 
się w budynku poczty przy 
ulicy Jagiełły. Przez pewien 

okres lokalna radiofonia raz 
w tygodniu transmitowała 
swoje miejskie informacyj-
ne programy. Przygotowy-
wał je „szalejący reporter” 
– młody chłopak zawsze 
w czerwonym rozwianym 
krawacie, lustrujący z okna 
ulicę, ciągle w pośpiechu 
i biegu! Efektem jego „re-
dakcyjnego ożywienia” 
były cotygodniowe kilku-
nastominutowe programy 
poświęcone życiu miasta, 
a dokładnie: życiu i działal-

ności poszczególnych komó-
rek partyjnych w miejskich 
zakładach pracy. Ale rzecz 
szybko się skończyła! Na-
stała „październikowa od-
wilż” roku 1956 z towarzy-
szem „Wiesławem” na czele. 
„Szalejący reporter” wraz ze 
swoim programem zniknął 
z anteny, przechodząc do... 
historii miasta i ulicy! Radio-
fonia przewodowa miała się 
całkiem dobrze jeszcze przez 
wiele lat!  

Andrzej Winogrodzki 
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WSPÓLNIE STOIMY WOBEC WYZWANIA 
ZACHOWANIA AUTENTYZMU MIEJSCA PAMIĘCI 

27 stycznia 2011 r. minęło 66 lat od wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego 
i zagłady Auschwitz. Podczas uroczystości rocznicowych prof. Władysław Bartoszewski, były więzień 
i twórca Fundacji Auschwitz-Birkenau, skierował do całego świata specjalny Apel o pomoc w zachowa-

niu autentycznych pozostałości byłego obozu.

„Chcę pomóc w zachowa-
niu tego świadectwa, jako 
żywego symbolu ludobój-
stwa i nietolerancji. Robię to 
dla upamiętnienia wszyst-
kich ofi ar, które zginęły 
w Auschwitz-Birkenau, oraz 
tych, którzy to piekło prze-
żyli. Robię tak ze względu 
na to, co się wydarzyło, co 
dzieje się teraz i co może 
stać się ponownie” – czyta-
my w Deklaracji Pamięci, 
którą każdy podpisać może 
na specjalnej stronie interne-
towej Muzeum Auschwitz.

W obchodach rocznicy wy-
zwolenia wzięli udział byli 
więźniowie Auschwitz, 
prezydenci Rzeczpospolitej 
Polskiej i Republiki Fede-
ralnej Niemiec, przedstawi-
ciele parlamentu RP i Bun-
destagu, przedstawiciele 
korpusu dyplomatycznego, 
duchowieństwa, władze re-
gionalne i lokalne, zaprosze-
ni goście i wszyscy pragnący 
uczcić pamięć ofi ar niemiec-
kich nazistów. W uroczy-
stych przemówieniach wiele 
mówiono o potrzebie zacho-

wania Miejsca Pamięci dla 
przyszłych pokoleń. Głos 
zabrali m.in. byli więźnio-
wie Auschwitz: Eva Umlauf, 
August Kowalczyk i prof. 
Władysław Bartoszewski.

– Chroniąc Auschwitz przed 
zniszczeniem, każdy z nas 
zdobywa się tym samym na 
gest oporu wobec Zagłady, 
która w planach nazistów 
miała przecież być tak total-
na, że nawet po samym pro-
cesie unicestwienia ofi ar nie 
miał pozostać żaden ślad. 
To dlatego założyliśmy Fun-
dację Auschwitz-Birkenau, 
która zbiera fundusze na 
konserwację dawnego obo-
zu. O wsparcie tych działań 
apelujemy do całego świata 
– mówił prof. Bartoszewski.

– Auschwitz jako muzeum 
spełnia niezwykle ważną 
rolę. Cieszę się, że zbliżamy 
się do takiego momentu, że 
będzie można powiedzieć, 
że w sensie fi nansowym, 
w sensie organizacyjnym 
to miejsce będzie trwale za-
bezpieczone. Będzie trwa-

le funkcjonowało nie tylko 
jako wielki wyrzut sumie-
nia, nie tylko jako rozdra-
pywana rana, ale także jako 
miejsce zbiorowej myśli 
o przyszłości świata i ludz-
kości – powiedział prezydent 
Bronisław Komorowski.

Prezydent Niemiec, które 
wsparły Fundację Ausch-
witz-Birkenau sumą 60 mi-
lionów euro, podkreślił, że 
nazwa Auschwitz jak żadna 

inna symbolizuje zbrodnie 
Niemców popełnione na 
milionach istnień ludzkich. 
– Zbrodnie te napełniają nas, 
Niemców, odrazą i wsty-
dem. Ponosimy z tego tytułu 
historyczną odpowiedzial-
ność, niezależną od indywi-
dualnej winy – powiedział 
Christian Wulff.

Specjalny list do uczestni-
ków uroczystości skierował 
Przewodniczący Parlamen-

tu Europejskiego prof. Jerzy 
Buzek. „Zwracam się do 
wszystkich krajów z prośbą 
o zaangażowanie na rzecz 
utrzymania tego szczególne-
go miejsca. Wspierając fi nan-
sowo Auschwitz-Birkenau 
wspieramy świadectwo na-
szej straszliwej przeszłości. 
Nawet w czasach kryzysu 
– a może wręcz szczególnie 
w czasach kryzysu – musi-
my podtrzymywać pamięć 
o tym, do czego zdolny jest 

Szanowni Państwo!

Siedemdziesiąt lat temu w Warsza-
wie, 21 września 1940 r., Niemcy 
zapędzili mnie – wówczas osiem-
nastolatka – wraz z innymi, ponad 
tysiącem towarzyszy niedoli, do 
wagonu towarowego. Pociąg ruszył 
w nieznane. Nie mieliśmy poję-
cia, że jedziemy do KL Auschwitz. 
Zresztą gdybyśmy nawet otrzymali 
taką informację i tak nie potrafi liby-
śmy sobie wyobrazić, co to za miej-
sce. A gdy następnego dnia staliśmy 
już na placu apelowym, nikomu 
z nas nie przeszła przez głowę na-
wet myśl, że po pierwszym okre-

sie, gdy deportowano tu głównie 
polskich więźniów politycznych, 
do Auschwitz trafi ą także jeńcy 
z Armii Czerwonej, kobiety – Polki, 
a potem innych narodowości, że po-
wstaną obozy Birkenau i Monowitz 
wraz z całą siecią mniejszych po-
dobozów i, na skalę przemysłową, 
rozpocznie się tu całkowita Zagłada 
europejskich Żydów, w tym ofi ar 
Aktion Reinhardt, która przeszła do 
historii pojęć pod mianem ludobój-
stwa, oraz Romów i Sinti.

My, którzy przetrwaliśmy, przez 
całe życie staramy się wypełnić 
zobowiązanie wobec tych, których 

w Auschwitz mordowano bez cie-
nia litości. Dajemy świadectwo 
o infernalnych wydarzeniach, usi-
łujemy ocalić każdy, najmniejszy 
nawet odprysk pamięci o ofi arach 
– nie tylko tych znanych z imienia 
i nazwiska, ale także o tysiącach 
zgładzonych, bezimiennych być 
może już na wieki, dzieci, kobiet, 
mężczyzn. Głęboko wierzyliśmy 
i wierzymy, że Auschwitz rodzi 
zobowiązanie także w nowych 
pokoleniach – zobowiązanie do 
współżycia w szacunku dla godno-
ści człowieka i czynnego przeciw-
stawiania się wszelkim przejawom 
nienawiści. Bo właśnie na tym 
największym w historii Starego 
Kontynentu cmentarzu bez gro-
bów można w pełni zrozumieć, na 
jakich fundamentach powinniśmy 
budować wspólnotę europejską 
i światową.

Ostatni z nas, byłych więźniów, 
odchodzą. Kiedyś takie uroczysto-
ści jak dzisiejsza odbywać się będą 
już bez udziału byłych więźniów, 
ich najbliższych, rodzin. Pozosta-
ną nasze świadectwa i relacje, ale 
znaczenie nie do przecenienia ma 
i to, aby w sensie fi zycznym prze-
trwało także samo Miejsce Pamię-

ci: bloki, baraki, rampa czy ruiny 
komór gazowych i krematoriów, 
tysiące przedmiotów zrabowanych 
ofi arom – walizki, buty, okulary, 
szczoteczki do zębów. To przecież 
niemi świadkowie tamtej tragedii, 
przejmujące dowody zbrodni, re-
likwie po zamordowanych. Chro-
niąc Auschwitz przed zniszcze-
niem, każdy z nas zdobywa się tym 
samym na gest oporu wobec Zagła-
dy, która w planach nazistów miała 
przecież być tak totalna, że nawet 
po samym procesie unicestwienia 
ofi ar nie miał pozostać żaden ślad. 
To dlatego założyliśmy Fundację 
Auschwitz-Birkenau, która zbiera 
fundusze na konserwację dawne-
go obozu. O wsparcie tych działań 
apelujemy do całego świata.

Auschwitz-Birkenau to nie jest 
zwykłe muzeum martyrologiczne. 
To miejsce mordu. To cmentarz. 
Ono musi być wiecznie palącą 
raną ludzkości. Musimy dołożyć 
wszelkich starań, by – jak zawsze 
podkreślam podczas rocznicowych 
uroczystości – w tym Miejscu Pa-
mięci wypełniły się słowa z Księgi 
Hioba, którą jednakowym szacun-
kiem darzą chrześcijanie i Żydzi:

„Ziemio, nie kryj mojej krwi, iżby 
mój krzyk nie ustawał”.

(Hi 16, 18) 

WYSTĄPIENIE PROF. WŁADYSŁAWA BARTOSZEWSKIEGO 
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Miasto.
Poranek.
A właściwie jeszcze wcześniej – świt 
nad miastem, które powoli opusz-
cza miarowy rytm przebudzenia.
Człowiek bezwład spoczynku za-
mienia w pośpiech, przy akompa-
niamencie powracających, codzien-
nych dźwięków, tak znanych, że aż 
niezauważalnych, a przecież nad 
tym miastem narodził się dźwięk, 
którego początkowo oświęcimia-
nie nie potrafi li nazwać – a to przez 
miasto sunęła śmierć obuta w 
drewniane sapogi, holenderki, buty 
śmierci.
– Gdzie byłeś wtedy i Ty Kolego 
z numerem i Ty, który tu przyjecha-
łeś ze swoim dziadem? A Ty, który 
jedynie w szkolnej ławie poznawa-
łeś historię – nie, Ciebie jeszcze nie 
było wśród nas. Gdzie byliście wio-
sną 1941 roku o świcie?
Czy wiecie, że wtedy niewiele bra-
kowało, aby to miasto nad Sołą sta-
ło się miastem z-a-s-z-u-r-a-n-y-m, 
całkowicie oddanym śmierci obutej 
w drewno i pełzającej tuż, tuż przy 
ziemi.
Słabą szansę przeżycia dnia, który 
się właśnie zaczął, miał człowiek. 
Każdy krok był miną, jaka mogła 
wybuchnąć w bandyckiej reakcji 
kapo bądź esesmana. W ruch szły 
razy. Kije i kolby. A przecież on się 
tylko potknął.
Potem raz i drugi i już nie podno-
sił nóg. Szedł szurając śmiertelnym 
drewnem. I tego dźwięku, tego 
pojedynczego, a potem zbioro-
wego szurania, pierwszego dnia 
przemarszu komanda Bunawerke 
przez miasto Oświęcim, oświęci-
mianie nie potrafi li nazwać. Ale to 

za pierwszym razem. A potem było 
prościej, zwłaszcza powrót z pracy 
we Dworach.
Najczęściej powtarzane słowa: p-o-
-g-r-z-e-b! P-o-g-r-z-e-b-y!
Nieśliśmy tych, którzy padli z wy-
cieńczenia, w pracy ponad siły, od 
kapowskiego kija, od esesmańskiej 
kuli. Szurający pogrzeb. Ale ciała 
poległych, zwisające bezwładnie, 
były bose. Sapogi nieśli osobno. Tak 
śmierć zaklęta w tym drewnie uda-
wała trumnę, trumienkę.
– Sapogi – stwierdziła dyrekcja 
IG Farben Auschwitz – ograniczają 
wydajność pracy. Zaczęto wymie-
niać na różne buty z demobilu, ko-
rzystać z obuwia po zmarłych, obu-
wia z tzw. Kanady.

Ale było i tak…!
Od piwnicznego sufi tu, powoli, 
leniwie, po ścianie bloku 4 spły-
wały krople wody. Łączyły się 
w cienkie strużki, które przyspieszały 
w miarę zbliżania do podłogi. 
Blok 4, pierwszy z nowo wybudo-
wanych – blok mieszkalny – został 
oddany w grudniu. W piwnicy była 
jedna ze sztub. Moja. Ułożone pod 
ścianą, nowe, papierowe sienniki, 
wypełnione świeżą słomą, nasiąka-
ły wilgocią.
Z Müllerem mieliśmy pod okien-
kiem w piwnicy nasze dwa metry 
betonowej podłogi, na której te-
raz układaliśmy wspólny siennik. 
Dźwigaliśmy go, jak worek ziem-
niaków. Był ciężki i mokry. Drew-
niane sapogi, holenderki zawinięte 
w spodnie, służyły za zagłówki. 
Koc mieliśmy jeden na dwóch. 
W półsiedzącej pozycji, oparci 
o ścianę, milczeliśmy tego niezwy-

kłego wieczoru, bojąc się słów, jakie 
rozpaczliwie cisnęły się na usta. 
Była Wigilia 1941 roku.
Sztuba zasłana siennikami wypeł-
niała się tęsknotą, rozpaczą tych, 
którzy wspominali tamte wolno-
ściowe wieczory wigilijne. W pew-
nym momencie zaczepiłem wzro-
kiem więźnia z zielonym winklem. 
Przeszedł obok nas aż do końca 
sztuby, zawrócił i zatrzymał się 
przy naszym sienniku.
– Jak ci na imię? – zwrócił się do 
mnie po niemiecku.
– August.
– Lubisz placki kartofl ane?
Mój wzrok na pewno wyrażał 
zdziwienie. Müller chyba parsknął 
śmiechem.
– Lubię – zabrzmiało zdecydowa-
nie, ale jakby z nutką podejrzliwo-
ści.
Niemiec sięgnął pod płaszcz, wyjął 
spod pachy żołnierską, blaszaną 
menażkę.
– To dla Ciebie i Kolegi. Z bożona-
rodzeniowymi życzeniami.
– Nie widzę twoich butów – stwier-
dził ni stąd ni zowąd.
– Drewniaki mam pod głową.
– Za chwilę przyjdę po menażkę. 
Smacznego.
Ostatnim plackiem „przełamali-
śmy” się z Müllerem, jak opłatkiem. 
On myślał o swoich w Radomiu, ja 
o swoich w Mielcu i Dębicy. Wró-
cił darczyńca. Zabrał menażkę, a na 
kocu położył parę skórzanych bu-
tów z cholewami.
– August, niech ci służą, niech te 
buty zaniosą cię całego i zdrowego 
do domu. I odszedł! Müller z niedo-
wierzaniem patrzył za odchodzą-
cym.
– Anioł z zielonym winklem – wy-
szeptał.
To było jedyne z nim spotkanie. Ni-
gdy go nie widziałem ani przedtem, 
ani potem. A anioł był Niemcem, 
kryminalnym przestępcą (zielony 
winkiel), który pojawił się w wie-
czór wigilijny 1941 r., poczęstował 
ziemniaczanymi plackami, obdaro-
wał skórzanymi butami i odszedł, 
pewnie do swojego „nieba”, bo 
chyba nosił je w sobie. A życzenie: 
„niech te buty zaniosą cię całego 
i zdrowego do domu” spełniło się 
tylko częściowo.
Zaniosły mnie pół roku później 
nad kanał Königsgraben – „Rów 
królewski” – skąd w czasie bun-
tu Karnej Kompanii uciekłem 

w zbiorowej ucieczce, ale „ wigilij-
ne buty” pozostały w zaroślach nad 
Wisłą. Rzekę przepłynąłem boso. 
Tu psy traciły trop. Nie sposób 
dzisiaj uchylić się od magicznego 
wprost znaczenia obuwia w życiu 
niewolników III Rzeszy i IG Farben 
Auschwitz. Zapewne nie do końca 
przewidywalna jest rola przedmio-
tów w naszym życiu, pokusiłbym 
się nawet o stwierdzenie ich życia 
w naszym.
Minęło 30 lat i znów pojawiły się 
„wigilijne buty”. W latach siedem-
dziesiątych, na terenie Muzeum 
Auschwitz w Oświęcimiu wschod-
nioniemiecka wytwórnia z Babels-
bergu realizowała zdjęcia do fi lmu 
pod tytułem „Portrety świadka 
Schattmanna” (Die Bilder des Zeu-
gen Schattmann). Historia żydow-
skiego małżeństwa w KL Ausch-
witz. Propozycja zagrania więźnia, 
po latach grania w TV i fi lmie eses-
manów, była kusząca. W znacznej 
mierze podyktowana goloną gło-
wą – w tym czasie w teatrze gram 
Mefi sta w „Fauście” Goethego. Jadę 
na próbne zdjęcia. Przełom wiosny 
i zimy. Resztki śniegu pomiędzy 
blokami. Baza w bloku 8. Kiedyś 
mój blok. Moja sztuba. Pełni funkcję 
magazynu kostiumowego. Bez pro-
blemu wybrałem pasiak, ale przy 
propozycji sapogów, drewnianych 
„holenderek”, leżących na stosie 
zaprotestowałem.
– Tylko skórzane!
Pani kostiumerka spojrzała na mnie 
podejrzliwie, jak na tego artystę, 
który jeszcze nie wie, co ma grać, 
ale już ma własną koncepcję.
– Proszę Pana, przygotowałam się 
do tego fi lmu bardzo starannie, 
przejrzałam dokumentację i dalej 
proponuję drewniaki.
Sięgnąłem do portfela, w którym 
miałem moją oświęcimską „trójecz-
kę”, z profi lu, en face i z numerem. 
Historyczne zdjęcie. Wsunąłem 
w szczeliny lustra.
– Oto moja dokumentacja. Wraże-
nie było piorunujące. Od tego mo-
mentu wiele dodatkowych godzin 
spędziłem z ekipą niemiecką, tylko 
wspominając.
A wspomnienie kończyłem na „wi-
gilijnych butach”. I to był prawdzi-
wy koniec butów śmierci, drew-
nianych sapogów, które omal nie 
zaszurały Oświęcimia, miasta nad 
Sołą, miasta s-t-y-g-m-a-t-u w histo-
rii człowieka.  

WYSTĄPIENIE AUGUSTA KOWALCZYKA 

człowiek. Nie możemy tego 
wymazać z naszej pamięci” 
– napisał.

Podczas uroczystości mó-
wiono też o potrzebie za-
pobiegania podobnym 
wydarzeniom dziś i w przy-
szłości. – Musimy czynić 
wszystko, co w naszej mocy, 
by tragiczna historia nie po-
wtórzyła się. Należy wal-
czyć z objawami rasizmu, 
antysemityzmu, ksenofobii 
i nienawiści, które mogą 
doprowadzić do nowego lu-
dobójstwa. Wierzymy, że – 
poprzez upamiętnienie ofi ar 

Zagłady – lekcja ta może 
okazać się skuteczna – pod-
kreślił ambasador Izraela 
Zvi Rav-Ner.
Przedstawiciel społeczności 
romskiej, Romani Rose po-
wiedział, że prawa człowie-
ka i prawa mniejszości są 
nierozdzielne. – Od stuleci 
Sinti i Romowie mieszkają 
w krajach Europy. Są inte-
gralnie związani z historią 
i kulturą europejską. Dys-
kryminacja, rasistowsko 
umotywowana nagonka i 
przemoc wobec Sinti i Ro-
mów muszą być potępione – 
przez instytucje europejskie 

oraz tych, którzy ponoszą 
odpowiedzialność politycz-
ną – tak samo konsekwent-
nie jak różne objawy antyse-
mityzmu. Oto nauka, którą 
przekazuje nam Auschwitz 
– mówił Romani Rose.

Uroczystości zakończyły się 
pod Pomnikiem Ofi ar Obo-
zu, gdzie uczestnicy złożyli 
znicze upamiętniające ofi a-
ry Auschwitz, natomiast  
rabini oraz duchowni róż-
nych wyznań chrześcijań-
skich wspólnie odczytali 
Psalm 42 z Księgi Drugiej 
Psalmów.  Fo
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Szanowny Panie Dyrektorze,
Szanowni Państwo!

Odszukali mnie Państwo jako jedną 
z najmłodszych, którym wytatu-
owano numer w Auschwitz. Zwró-
cili się Państwo do mnie z prośbą 
o powiedzenie kilku słów. Spełniam 
tę prośbę z bardzo sprzecznymi 
uczuciami, jak Państwo zapewne 
mogą sobie wyobrazić. Przyjęłam 
jednak wyzwanie i proszę, aby 
Państwo wysłuchali mnie z otwar-
tym sercem i życzliwą gotowością 
zrozumienia mojej krótkiej refl eksji 
osobistej.
Choć nie wiedziałam, co to znaczy-
ło w rzeczywistości – będąc dziec-
kiem wierzyłam... ba, z pewnością 
wiedziałam... że byłam „cudem”. 
Bo kiedy – moja matka, moja siostra 
i ja – po powrocie z Auschwitz szły-
śmy ulicami naszego miasta, wiele 
osób witało nas okrzykiem – To 
cud! Naprawdę jeszcze żyjecie!
To jedno z moich pierwszych wspo-
mnień. Wbiło się ono trwale w 
moją pamięć, bo często gubiłam się 
w domysłach o tym, co dorośli 
chcieli przez to powiedzieć.
Z jednej strony było dla mnie oczy-
wiste być sobą, więc „cudem” 
– przecież nie mogłam sobie wy-

obrazić, że jestem czymś innym niż 
sobą. Z drugiej strony całą moją 
wrażliwością czułam, że „cud” po-
winien być czymś całkowicie wy-
jątkowym, dlatego całą moją duszą 
odczułam dumę i szczęście z tego, 
że nim byłam.
Oczywiście, dopiero później zro-
zumiałam polityczny charakter 
ukryty w tych okrzykach. Patrząc 
wstecz, mogę powiedzieć, że to był 
naprawdę „cud” – i jest do dzisiaj – 
że przeżyłam ten czas, a potem pro-
wadziłam pozornie normalne życie.
Nie mam świadomych wspomnień 
swoich pierwszych lat życia, które 
spędziłam w obozie pracy Nova-
ky, gdzie urodziłam się w grudniu 
1942 r. ani tych, które spędziłam w 
obozie koncentracyjnym Ausch-
witz. Mam jednak o nich głębokie, 
nieświadome wspomnienia ciała 
i duszy.
Zagrożenie zniszczeniem, zanie-
dbanie, głód i ciężka choroba, 
narzucone mojemu dziecięcemu 
ciału; ono je wchłonęło; wcieliło 
w siebie.
Ludzka dewaluacja, strach przed 
śmiercią oraz horror – narzucone 
mojej duszy – nieświadomie za-
gnieździły się w pamięci. W każdej 
chwili mogą być „wywołane”.

Matka stanowi dla dziecka cen-
trum świata – czy to poza obozem 
czy w jego wnętrzu. W tym sensie 
mój „świat dzieciństwa za drutem 
naładowanym elektrycznością” był 
pozornie w porządku, ponieważ 
miałam swoją matkę. Miałam jed-
nak matkę obciążoną:
– jej własnym strachem przed 
śmiercią w obozach;
– jej przeżyciami w czasie transpor-
tów;
– jej wzmożoną troską o mnie, 
a później także o moją siostrę, która 
jest tu obecna;
– jej żałobą po moim ojcu, jej mężu, 
zamordowanym w trakcie marszu 
śmierci; oraz
– nieustannym codziennym zagro-
żeniem w obozie, z którym dawała 
sobie sprytnie radę.
To nie mogło pozostać dla mnie, 
wrażliwego dziecka, ukryte. Stało 
się moim „uczuciowym dziedzic-
twem”, dziedzictwem, którym zaj-
muję się ciągle jeszcze – i którym, 
z pokolenia na pokolenie, dotknię-
te są też moje, już od dawna doro-
słe, dzieci.
Moja matka, pełna energii i nigdy 
nietracąca nadziei, była gwarantem 
naszego przeżycia. W obozach Se-
red, Novaky i Auschwitz była nie-
złomna jak kamień w kipieli morza. 
Będąc w ciąży, przeżyła nawet cięż-
ką żółtaczkę w szpitalu obozowym. 
Choć sama była chora, postarała się, 
abym ja – w tym samym czasie cięż-
ko chora w Auschwitz – wyzdro-
wiała. Przygarnęła do nas czterolet-
niego chłopczyka, który zgubił się 
w czasach chaosu, i z trudem udało 
się jej znaleźć jego krewnych.
W Starym Testamencie napisano: 
„Ten, który ratuje jedną ludzką du-
szę, ratuje cały świat”. Moja matka, 
sama okrutnie zamęczona, działała 
według tej maksymy, co czasem 
wydaje mi się prawie nierealne. Ale 
ona rzeczywiście urosła do rangi 
symbolu ogromnej ludzkiej wspa-
niałomyślności.
Dwa dni przed naszym przybyciem 
do Auschwitz (2 listopada 1944 r.) 
został wydany rozkaz o zaniecha-
niu od zaraz gazowań (z powodu 
braku czasu na gazowanie). Z tego 

powodu nowo przybyłych tylko 
tatuowano numerami, lecz już nie 
gazowano. To przypadek, który za-
decydował o naszym przeżyciu.
Wyobrażając sobie, że wiele tysięcy 
Słowaczek i Słowaków było depor-
towanych do Auschwitz, a wróciło 
tylko kilkaset osób, mogę bardzo 
dobrze zrozumieć okrzyk sąsia-
dów, że „było cudem” widzieć nas 
żywe na ulicy.
Przeżyłyśmy za cenę stania się ży-
wymi kamieniami milowymi nie-
kończącej się Drogi Krzyżowej.
Może dlatego zawsze reaguję ta-
kim wstrząsem, kiedy ktoś zwraca 
się do mnie jak do „byłej więźniar-
ki”. Słowa te mogą być poprawne 
w sensie organizacji kacetu – byłam 
przecież uwięziona. Jednak to, co 
wydaje mi się straszne, to fakt, że te 
słowa, nawet w ustach ludzi o pięk-
nych duszach, znów zaprzeczają 
ludzkiemu cierpieniu i nieludzkiej 
zbrodni, choć z pewnością nieświa-
domie.
Życzyłabym sobie, aby te wydarze-
nia były zrozumiane i przerabiane 
z różnych punktów widzenia, by 
nie dopuszczać do:
– cierpienia osobistego;
– społecznych załamań cywilizacyj-
nych;
– nieludzkich systemów przemocy; 
oraz
– transferu uczuciowego dziedzic-
twa na następne pokolenia i na spo-
łeczeństwa w całości.
Dla mnie samej jest także bardzo 
ważne uwypuklić skutki czasów hi-
tlerowskich. Otóż:
– ci, którzy byli zagrożeni przemocą 
i śmiercią za drutami naładowany-
mi elektrycznością, noszą w sobie 
gorzkie uczuciowe dziedzictwo 
z doświadczeń przemocy; ale także
– ci, którzy pozornie żyli w spokoju 
poza drutami naładowanymi elek-
trycznością, są obciążeni uczucio-
wym dziedzictwem ciężaru zbrod-
ni.
Obie strony, i sprawcy, i ofi ary, 
przekazują to uczuciowe dziedzic-
two swojemu potomstwu aż do mo-
mentu, gdy to uczuciowe dziedzic-
two zostanie odważnie i świadomie 
przepracowane.  

WYSTĄPIENIE EVY UMLAUF 

Szanowny Panie Prezydencie,
Drodzy Państwo,
 
Tu w Auschwitz-Birkenau chyba 
jak w żadnym innym miejscu je-
steśmy tak boleśnie konfrontowani 
z koszmarem wojny, z pamięcią 
o koszmarze wojny. Tej wojny, któ-
ra kosztowała przecież życie wielu 
milionów ludzi. Ale tu w Ausch-
witz, tu jak w soczewce skupia się 
i wiedza, i pamięć o wszystkich 
straszliwych zbrodniach. To miej-
sce jest jednym z symboli dramatu 
jaki przeżył świat, który przeżyła 
Europa, który przeżyły narody, 
które musiały zmierzyć się z wiel-
kim wyzwaniem, jakie stanowiła 
fala nienawiści, fala nazizmu.

To Auschwitz jest jednym z najbo-
leśniejszych symboli Holokaustu, 

zagłady Żydów, zagłady Romów, 
Sinti. Tylko dlatego, że byli Żyda-
mi, Romami, Sinti. To Auschwitz-
-Birkenau jest w pamięci Polaków 
miejscem, gdzie ginęli nie tylko 
Żydzi – obywatele państwa pol-
skiego, bo byli Żydami, ale ginęli 
wszyscy, ginęli ci, którzy mieli od-
wagę przeciwstawić się systemo-
wi prawnemu tworzonemu w cza-
sie wojny w warunkach państwa 
okupacyjnego. Zginęło tu przecież 
kilkadziesiąt tysięcy Polaków, gi-
nęli Rosjanie jako jeńcy wojenni. 
A więc jest Auschwitz, Ausch-
witz-Birkenau, symbolem straszli-
wych zbrodni.

W takim miejscu każdy z nas pew-
nie najchętniej by milczał, najchęt-
niej by w ciszy modlił się po swoje-
mu, w ciszy rozważał to wszystko, 

co jest ważne nie tylko dla pozna-
nia zbrodni, dla jej oceny, ale rów-
nież dla rozważenia tego, gdzie są 
źródła takich strasznych czynów. 
Ale tu milczeć nie można, dlate-
go chciałem w sposób szczególny 
podziękować tym świadkom, lu-
dziom, którzy ocaleli, przetrwa-
li w warunkach tak straszliwej 
zbrodni, tak straszliwego zagroże-
nia, za to, że mieli przez kilkadzie-
siąt lat tak silną wolę, aby mówić, 
opowiadać, dawać świadectwo 
prawdzie, choć pewno dla nich ta 
pamięć jest najbardziej bolesna. 
Chcę także serdecznie podzięko-
wać tym wszystkim, którzy są 
świadkami tamtych strasznych 
czasów, którzy zechcieli być także 
tutaj dzisiaj razem z nami, razem 
z prezydentem Niemiec, razem 
z prezydentem Polski.

Chcę również podziękować mło-
dym ludziom z Izraela, z Niemiec, 
z Polski, z wielu innych krajów, że 
tu w Auschwitz chcą się spotykać. 
Chcą się dowiadywać o tamtych 
strasznych czasach, ale chcą rów-
nież szukać drogi do świata lepsze-
go, mądrzejszego i piękniejszego. 
Tu trzeba mówić dlatego żebyśmy 
nie tylko pamiętali, nie tylko wie-
dzieli, ale trzeba mówić także dla-
tego, aby w samym sobie wywo-
łać głęboką refl eksję, czy te same 
straszliwe mechanizmy zbrodni 
nie pulsują także dzisiaj jakimś ży-
ciem ukrytym w naszym współcze-
snym świecie.

Dlatego Auschwitz jako muzeum 
spełnia niezwykle ważną rolę. Cie-
szę się, że zbliżamy się do takiego 
momentu, że będzie można po-

WYSTĄPIENIE PREZYDENTA RP BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO 
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wiedzieć, że w sensie fi nansowym, 
w sensie organizacyjnym to miej-
sce będzie trwale zabezpieczone. 
Będzie trwale funkcjonowało nie 
tylko jako wielki wyrzut sumienia, 

nie tylko jako ta rozdrapywana 
rana, o której mówił Władysław 
Bartoszewski, ale także jako miej-
sce zbiorowej myśli o przyszłości 
świata, o przyszłości ludzkości.

Chciałem młodym ludziom ży-
czyć, aby nie stawali przed py-
taniami, przed którymi stanęło 
tamto pokolenie, a także pokolenie 
zrodzone tuż po wojnie albo tro-
chę później; obaj z panem prezy-
dentem należymy właśnie do tego 
pokolenia, które rosło w cieniu 
wojny, w cieniu zbrodni, w cieniu 
straszliwej nienawiści. Chciałbym 
życzyć, żebyście nie rozważali tego 
dylematu, który był także udzia-
łem mojego pokolenia przez lektu-
ry szkolne, przez rozmowy w do-
mach rodzinnych, czy jeszcze świat 
może być światem dobrym, czy 
po tak straszliwej zbrodni może 
być jeszcze miejsce na poezję, na 
muzykę, czy może być miejsce na 
tworzenie fi lozofi i. Dzisiaj wszyscy 
wiemy, że tak. Że świat idzie swo-
ją drogą, pomimo tego strasznego 
doświadczenia. Ale musi być takie 
miejsce, i ono jest tu, w Auschwitz, 
w którym cały czas trzeba pamię-
tać po to, aby przyszłość świata bu-

dować w oparciu o prawdę, która 
nawet jeśli jest straszliwie bolesna, 
jest niezbędna do wiedzy o świecie, 
o nas samych.

Chciałem podkreślić również to, 
że jestem tu dzisiaj z prezydentem 
Niemiec. To pierwsze chyba tego 
rodzaju wydarzenie, kiedy prezy-
denci Polski i Niemiec mogą być 
razem w tak niezwykłym miejscu. 
Chciałem powiedzieć, że to jest też 
sygnał tego, że świat idzie w stronę 
dobrą, że pomimo tego strasznego 
doświadczenia, po wielu, wielu 
latach, ale także i po wielu, wielu 
latach pracy, jesteśmy bliżej tego, 
żeby eliminować ze współcze-
sności narodu, ze współczesności 
państw, ze współczesności świata 
te wszystkie straszne rzeczy, któ-
re obciążyły, zatruły jadem niena-
wiści, także bólem straszliwym co 
najmniej parę pokoleń w naszej 
części Europy.
Dziękuję bardzo. 

Szanowny Panie Prezydencie,
Ekscelencje,
Szanowni Państwo!

66 lat temu dla więźniów Auschwitz 
nastał kres ich cierpień. Przybyli wy-
zwoliciele – wreszcie. To, przez co do 
chwili wyzwolenia obozu przeszły w 
Auschwitz jego ofi ary, jest niemoż-
liwe do zrozumienia, wypowiedze-
nia i opisania. Mimo to trzeba ciągle 
i stale do tego wracać, mówić i pisać 
o tym. Po cynicznej selekcji, setki ty-
sięcy ludzi posyłano wprost z rampy 
do komór gazowych, gdzie umierali 
straszliwą śmiercią. Rodzicom zabie-
rano dzieci, rozdzielano całe rodziny. 
Więźniowie, wszystko jedno jakiej 
narodowości, których nie zamordo-
wano od razu, zmuszeni byli wyko-
nywać w straszliwych warunkach 
pracę przymusową. Cierpieli oni 
głód i bez żadnej ochrony wystawia-
ni byli na oddziaływanie wszelkich 
skrajności pogody. Poddawani byli 
nieludzkim karom, szykanom oraz 
tzw. eksperymentom medycznym, 
będącym tak naprawdę okrutnymi 
torturami. Samowola oprawców nie 
miała żadnych granic.
W Auschwitz i innych obozach drę-
czono i mordowano Żydów, Sinti 
i Romów, jeńców wojennych, działa-
czy ruchu oporu, homoseksualistów, 
osoby niepełnosprawne i inne.
Jeszcze zanim przybyli do Ausch-
witz Żydzi niemieccy, a potem także 
Żydzi pochodzący z okupowanych 
przez Niemcy krajów, w rosnącym 
tempie pozbawiani byli praw, upo-
karzani i poniżani. Ten stan rzeczy 
osiągnął swe apogeum w systema-
tycznym prześladowaniu europej-
skich Żydów mającym na celu ich 
całkowitą eksterminację.
Auschwitz leży na polskiej ziemi. 
Znaczna cześć ofi ar to obywatele pol-
scy. Polska i jej mieszkańcy cierpieli 
niewyobrażalnie pod jarzmem nie-
mieckiej okupacji i nazistowskiego 
obłędu rasowego.
Nazwa Auschwitz jak żadna inna 
symbolizuje zbrodnie Niemców 

popełnione na milionach istnień 
ludzkich. Zbrodnie te napełniają 
nas, Niemców, odrazą i wstydem. 
Ponosimy z tego tytułu historyczną 
odpowiedzialność, niezależną od in-
dywidualnej winy. Nie wolno nam 
bowiem nigdy dopuścić do tego, 
by takie zbrodnie kiedykolwiek się 
powtórzyły. Musimy także zacho-
wać żywą pamięć, bo wiedza o po-
twornościach, jakie się wydarzyły, 
świadomość tego, co ludzie potrafi li 
wyrządzić innym – to przestroga 
i zobowiązanie dla obecnych i przy-
szłych pokoleń, by bez względu na 
okoliczności zawsze szanować ludz-
ką godność i nigdy więcej nie prze-
śladować, nie poniżać, a tym bardziej 
nie zabijać innych tylko dlatego, że są 
innego wyznania, innej narodowości, 
że mają inne przekonania polityczne 
czy są innej orientacji seksualnej.
Gotowość ofi ar i ich potomków do 
pojednania jest dla nas Niemców 
ogromnym szczęściem i ogromną ła-
ską. Wiemy, że nie było to łatwe. Tym 
bardziej doceniamy, że dziś znowu 
kwitnie w Niemczech życie społecz-
ności żydowskiej, że utrzymujemy 
wyjątkowe stosunki z Izraelem, oraz 
że łączy nas głęboka przyjaźń z na-
szymi polskimi i innymi sąsiadami. 
To dla nas niezwykle cenny dar.
Wyobrażenie sobie okrucieństwa 
w pełnym jego wymiarze nie jest 
możliwe. Dopiero wówczas, gdy 
poznajemy imię, twarz i adres ofi ar, 
możemy przybliżyć sobie ich los 
i próbować wyobrazić sobie, przez co 
przeszły. Dlatego jest tak niezmiernie 
ważne, że byli więźniowie – dzisiaj 
już w bardzo podeszłym wieku – do 
tej pory dzielą się z młodzieżą szkol-
ną swoimi przeżyciami, relacjonując, 
jak to było, gdy „w wieku 17 lat stało 
się na rampie“.
Jestem głęboko wdzięczny za to, że 
są dzisiaj wśród nas byli więźniowie, 
którzy ocaleli, a niektórzy z nich to-
warzyszyli mi tu nawet z Niemiec. 
Dopóki dają Państwo świadectwo, 
dopóty nic nie idzie w zapomnie-
nie. Jeśli zachowamy to świadectwo 

i poniesiemy je dalej, nic nie pójdzie 
w zapomnienie. Kto słyszał Państwa 
relacje, przez całe swe życie pozo-
stanie pod ich wrażeniem. Są Pań-
stwo ofi arami potworności, będąc 
jednocześnie pomostem wiodącym 
ku dobrej przyszłości. Dla mnie jako 
prezydenta federalnego bycie tu 
z Państwem w Auschwitz ma ogrom-
ne znaczenie.
Im mniej osób z Państwa grona jest w 
stanie osobiście opowiedzieć o swo-
ich przeżyciach, tym istotniejsze stają 
się świadectwa pisemne, materiały 
zdjęciowe i fi lmowe oraz zachowa-
nie miejsc pamięci, zwłaszcza Miejsca 
Pamięci Auschwitz-Birkenau. Wno-
simy wszyscy, każdy w miarę swoich 
możliwości, swój wkład w to dzieło.
Dopomóc mogą nam w tym także ta-
blice umieszczane na budynkach, in-
formujące o ich byłych mieszkańcach 
– pozbawionych praw, wygnanych 
i zamordowanych – czy tzw. Stol-
persteine, małe mosiężne tabliczki 
umieszczane dla upamiętnienia ofi ar 
w chodniku, w pobliżu ich ostatnie-
go wybranego przez siebie miejsca 
zamieszkania.
Dzisiejsza młodzież musi poznać 
prawdę o nazistowskim reżimie. 
Będzie wtedy mogła głośno i zdecy-
dowanie sprzeciwiać się tym, którzy 
negują fakty, bądź je fałszują. Będzie 

mogła występować przeciwko tym, 
którzy niczego nie chcą pojąć, znie-
ważają tych, którzy odeszli i kpią 
z tych, którzy przeżyli.
Dlatego w listopadzie ubiegłego 
roku zwróciłem się do młodzieży 
z prośbą, by towarzyszyła mi w po-
dróży do Izraela i Yad Vashem. Dla-
tego wspólnie z panem prezydentem 
Komorowskim rozmawiałem dzisiaj 
z młodymi ludźmi w Międzynarodo-
wym Domu Spotkań Młodzieży na 
temat odwagi cywilnej, kultury świa-
domego dostrzegania i interwenio-
wania wtedy, gdy jest to konieczne.
Chcemy pamiętać o tym, że także 
w tamtych czasach byli ludzie 
wszystkich narodowości i wszyst-
kich warstw społecznych, którzy nie 
odwracali wzroku, lecz – w grani-
cach swoich możliwości – nieśli po-
moc, często narażając własne życie. 
Pamięć o wielu z tych Sprawiedli-
wych wśród Narodów Świata czci 
się w Yad Vashem.
Upamiętnianie, pamięć, smutek 
i żal nie powinny paraliżować ży-
cia i zamykać drogi do przyszłości, 
lecz właśnie ją umożliwiać. Jeste-
śmy wspólnie odpowiedzialni za to, 
by nigdy więcej nie doszło do tego 
rodzaju przekreślenia zasad cywili-
zacji – zarówno w Europie, jak i na 
całym świecie. I dlatego, w imię ofi ar 
i w imię naszej przyszłości, musimy 
zachować o tym wszystkim żywą pa-
mięć.  

WYSTĄPIENIE PREZYDENTA RFN CHRISTIANA WULFFA 
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Sześćdziesiąty szósty raz spotykamy się w zimnie.
To więcej razy niż większość z nas – tu obecnych – ma lat.

Mnie, człowiekowi urodzonemu trzydzieści lat po
uruchomieniu komór gazowych Zagłady,
aż trudno wyobrazić sobie, że kiedyś
były takie rocznice, jak:
– druga…
– trzecia…
– piąta…
Jakże ich atmosfera musiała być inna od dzisiejszej.
W czasach, gdy odczuwalne, głośno brzmiące echo śmierci
jeszcze było wszechobecne w tym Miejscu.
W czasach, gdy ból przemieniał się dopiero w pamięć.

Dziś jesteśmy tu i patrzymy z perspektywy XXI już wieku.
Spoglądamy na Auschwitz.
Na sedno najgorszego doświadczenia Europy.
Na jej punkt bezpowrotny, po którym nic już nie jest takie same.
Na apogeum. Na dno. I na najważniejszy dziś punkt odniesienia.
Na nasze europejskie sumienie.

Są wśród nas Ocaleni, którzy przeżyli to piekło.
Wynieśli zeń bagaż strachu przed sprawcą,
nierzadko lęku przed współwięźniem,
a może i obawy przed samym sobą.
Ich słowa i świadectwa należą dziś do wielkiego głosu historii.

Są wśród nas ludzie urodzeni już po wojnie,
ze wzrokiem niejednokroć pytającym,
rozpiętym między trwogą a niedowierzaniem.
Jak nigdzie indziej, odczuwamy w tym Miejscu
paniczną chęć ucieczki przed zwerbalizowaniem.
Nazwaniem. A więc i zrozumieniem.

Są wśród nas ludzie obarczeni szczególną odpowiedzialnością:
politycy, przywódcy, liderzy.
Ich słowa tworzą porządek świata.
Mają też moc ten porządek zdekonstruować.
Nigdzie, jak w tym Miejscu, nie widzą tak głęboko
tego nieznośnego ogromu odpowiedzialności, która na nich ciąży.
Tu nie chodzi o wielkie idee, o sztandary, władzę i honory.
Tu namacalnie idzie o ludzi. O człowieka. Każdego.

Są wśród nas ludzie młodzi. Dopiero za kilka lat
ich słowa zaczną realnie kształtować obraz świata.
Dziś jednak możemy zadać sobie pytanie:
Czy dajemy im szansę zrozumienia?

Wśród tych słów, wielkich i małych,
odświętnych i codziennych, przedziwnych

i zrozumiałych, chciałbym przywołać te głosy,
które wśród naszych rocznic nigdy nie padły.

Czy słuch nasz ogarnia głosy ludzi,
których wśród nas nie ma i nigdy nie było?
Tych, którzy nie dożyli żadnej z rocznic wyzwolenia.
Tych, których kroki w Auschwitz były ostatnimi.

Pamiętajmy więc w sposób szczególny,
że głos większości ofi ar Auschwitz zamarł
w ostatnim krzyku, przed jakimkolwiek wyzwoleniem.
Oni są najgłębszym zobowiązaniem naszej pamięci.
Ich głosu szukajmy w echach naszego posłowia.
W wymowie naszej pamięci.
W sumieniu.

Dziękuję obecnym Ocalałym. Raz jeszcze.
Dziękuję Panom Prezydentom.
Dziękuję wszystkim przybyłym.

Nie czynię tego we własnym jedynie imieniu.
Choć nie mam najmniejszego prawa
dziękować w imieniu kogokolwiek innego.
Zwłaszcza milczącego od ponad 66 lat.

Zwyczajnie więc, dziękuję i proszę.

Jeśli tego dnia spotkaliśmy się właśnie tutaj…
Jeśli ten dzień wyzwolenia stał się ogólnoludzką datą pamięci,
a Miejsce to, światowym symbolem pars pro toto,
oznacza to dla nas wszystkich wielkie zobowiązanie.

Dziś właśnie i w tym właśnie Miejscu
pozwólcie mi zawołać:
Potrzebujemy pomocy
w zachowaniu autentyzmu Auschwitz-Birkenau!

Potrzebujemy pomocy, jak nigdy wcześniej.

Nie ma już dziś pozostałości Treblinki, Kulmhof,
Sobiboru, Bełżca.
Nie pozwólmy, by największy z tych wielkich obozów śmierci
i jedyny zachowany w stopniu jeszcze czytelnym
zniknął również pod wpływem mijającego czasu
i naszej lekkomyślności.

Stańmy dziś wszyscy po stronie pamięci.
Po stronie sumienia.
Aby pokolenia, również naszych dzieci i wnuków,
mogły tu przyjść, stanąć i – daj Boże – zrozumieć więcej. 

WYSTĄPIENIE DR. PIOTRA M.A. CYWIŃSKIEGO
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

W 66. rocznicę wyzwolenia Auschwitz w MDSM gościli prezydenci: Polski – Bronisław Komorowski i Nie-
miec – Christian Wulff, którzy uczestniczyli w debacie z byłymi więźniami Auschwitz oraz młodzieżą 
polską i niemiecką pt. „Co pozostaje w pamięci... Historia Europy, nadzieja Europy”.

CO POZOSTAJE W PAMIĘCI...

Dyskusja, którą moderowa-
li przewodnicząca Zarządu 
Fundacji na rzecz MDSM 
dr Alicja Bartuś i Christoph 
Heubner – wiceprzewodni-
czący Międzynarodowego 
Komitetu Oświęcimskie-
go, jeden z współtwórców 
Domu, była pierwszym 
punktem obchodów 66. rocz-
nicy wyzwolenia niemiec-
kiego nazistowskiego obozu 
koncentracyjnego i zagłady. 
Przed debatą obaj prezyden-
ci spotkali się w bibliotece 
MDSM z polskimi i niemiec-
kimi byłymi więźniami 
KL Auschwitz.
– Dziękuję, że wyciągnęliście 
rękę w naszym kierunku. 
Serdecznie dziękuję też za 
wasze świadectwo, bo dzięki 
niemu przez następne stu-
lecia będziemy pamiętali, co 
się wydarzyło w Auschwitz 
– mówił prezydent Niemiec 

Christian Wulff do obecnych 
na sali polskich i niemieckich 
byłych więźniów. Wśród nich 
znaleźli się: Kazimierz Albin, 
Wilhelm Brasse, Hermann 
Höllenreiner, August Kowal-
czyk, Oljean Ingster, David 
Lewin, Józef Paczyński, Zofi a 
Posmysz-Piasecka, Kazimierz 
Smoleń, Tadeusz Smreczyń-
ski, Justin Sonder, Tadeusz 
Sobolewicz. 
– Ten dzień jest dla mnie 
szczególny, ponieważ mogę 
spotkać ludzi, którzy czuli się 
w obowiązku, aby opowiadać 
o tym potomnym – podkreślił 
niemiecki prezydent.
– Należę do tego pokolenia 
polskiego, które żyło i wzra-
stało w cieniu wojny, także 
w cieniu doświadczeń wła-
snych rodzin. W zasadzie 
całe moje dzieciństwo w 
domu rodzinnym to były 
wspomnienia z wojny – za-
równo wspomnienia z walki: 
z partyzantki, z konspiracji, 
z powstania warszawskiego, 
jak i wspomnienia strasz-
nych zbrodni, które przecież 
dotknęły rodziny polskie 
w stopniu niesłychanie wyso-
kim. To poczucie bólu trwało 
przez pokolenia – myślę, że 
przez trzy pokolenia w przy-
padku mojej rodziny – wspo-
minał prezydent Bronisław 
Komorowski. – Pamiętam – 
kiedyś szliśmy z moim tatą, 
trzymałem go za rękę i pa-
trzyłem w niego jak w obraz, 
bo byłem absolutnie przeko-
nany, że był najdzielniejszym 
żołnierzem, że pewnie wielo-
krotnie pomścił śmierć swoje-
go brata. I zadałem pytanie, 
które było typowe dla mo-
jego pokolenia, z głębokim 
przeświadczeniem, że wiem, 
jaka będzie odpowiedź. Spy-
tałem: „Tato, a ilu Niemców 
ty zabiłeś?”. Spodziewałem 
się, że padnie jakaś wielka 
liczba, bo to była i konspira-
cja, i partyzantka polska na 

Wileńszczyźnie, i zakończe-
nie walk na froncie pod Dre-
znem. I pamiętam to uczucie, 
kiedy ojciec aż stanął. Trzy-
mał mnie za rękę, spojrzał na 
mnie i powiedział: „Wiesz, 
mam nadzieję, że żadnego”. 
To był ten moment, w którym 
musiałem dokonać przewar-
tościowania mojego stosunku 
do wojny, do tego wszystkie-
go, co wojna przyniosła moje-
mu pokoleniu. 
W dyskusji uczestniczyła 
młodzież ze szkół z Oświęci-
mia, Bierunia i Bielska-Białej, 
uczniowie niemieckich lice-
ów z Kassel i Giessen, a także 
młodzież ze szkoły przyza-
kładowej koncernu Volkswa-
gen w Wolfsburgu. 
Zwracając się do nich, prezy-
dent Komorowski stwierdził: 
– Dlatego cieszę się, że jest 
ten Międzynarodowy Dom 
Spotkań Młodzieży, tutaj, 
w Oświęcimiu. Ja też jestem 
z pokolenia powojennego, 
jak pan prezydent Wulff, ale 
wy jesteście jeszcze bardziej 
powojenni i nie macie nawet 
takich wspomnień, jak moje, 
odziedziczone trochę po ro-
dzicach, co wcale was nie 
zwalnia z obowiązku wiedzy. 
Wiedzy, która jednak może 
być łatwiej połączona z taką 
optymistyczną wizją świa-
ta, że to straszne doświad-
czenie stanowi jednocześnie 
zobowiązanie do lepszego 
i bardziej radosnego życia. 
Kiedyś, po wojnie, pytano 
w taki sposób, że to trafi ało 
do mojego pokolenia: czy 
po doświadczeniu II wojny 
światowej, po doświadczeniu 
ludobójstwa, po doświadcze-
niu Auschwitz jest w ogóle 
możliwe tworzenie fi lozofi i, 
pisanie poezji, malowanie 
radosnych obrazów? Myśmy 
sobie też to pytanie zadawali. 
Mam nadzieje, że pokolenie 
moich dzieci już takich dyle-
matów nie ma. Wie, że świat 
bywa zły i okrutny, ale trzeba 
budować świat piękny, mą-
dry i dobry.
Ważne dla Domu słowa 
padły z ust Zofi i Posmysz, 
pisarki, autorki m.in. „Pasa-
żerki”. – Czym jest dla mnie 
ten Dom? Jest miejscem, 
gdzie – jak nigdzie indziej – 
nie czuję, że moje życie jest 
puste, że nic już nie mam do 
powiedzenia, nic do zrobie-
nia. Tutaj przekonuję się, że 
mam jeszcze coś do zrobienia, 
coś pożytecznego. I jestem 
wśród ludzi współodczuwa-
jących, bliskich i serdecznych. 
Mnie osobiście spotkania 
z młodzieżą dają nadzieję. 
Nadzieję na to, że ci młodzi, 
którzy tutaj przybywają do-

browolnie, po zetknięciu się 
z rzeczywistością (...) tego 
tworu, jakim był Auschwitz, 
będą uodpornieni na różne 
zbrodnicze ideologie, które 
tworzyły tego rodzaju mon-
stra – mówiła. 
O Domu mówił także Au-
gust Kowalczyk: – Żyję z tym 
miastem Oświęcimiem i je-
stem przypisany do tej ziemi, 
do tych kamieni. „Im Lager 
Auschwitz war ich zwar”. 
I przyjeżdżam tu po 66 latach, 
jak i wcześniej po 65, 64, 63…, 
aby spotkać… siebie, tamtego 
– numer 6804. Polubiłem go. 
Polubiłem nie dlatego prze-
cież, że to mój Auschwitz, 
ale tu w mieście nad Sołą jest 
Dom, mój Dom i dla mnie po-
dobnych – Międzynarodowy 
Dom Spotkań Młodzieży. Dla 
mnie – mój Dom sercem ma-
lowany. Dom, który jest miej-
scem magicznym, zamienia 
nasze pragnienia w życzliwy 
gwar kiedyś wrogiej, a dziś 

przyjaznej młodości, mó-
wiącej językiem niemieckim. 
Słuchają nas i czują, że to dla 
nas ważne, bardzo ważne. 
A potem okazuje się, że i dla 
nich. Pragną zrozumieć po-
znając nas. MDSM nie jest tyl-
ko polsko-niemiecki, to świat 
młodych mówiący wieloma 
językami i najważniejsze, 
ci którzy są tu gospodarza-
mi potrzebują nas, a my ich. 
I dlatego mając 90 lat, siadam 
w pociąg z Warszawy i jadę 
do Oświęcimia, do MDSM, 
mojego Domu sercem malo-
wanego.
Ważnym elementem debaty 
były refl eksje młodych ludzi. 
– Myślę, że skoro wyrastałam 
w cieniu Auschwitz, to jakaś 
jego część mieszka we mnie 
i jest ze mną wszędzie, gdzie-
kolwiek bym nie poszła. Za 
każdym razem, kiedy słyszę 
jakieś głupie antysemickie 
hasło, zapala mi się w głowie 
czerwona lampka i nie daje 
o sobie zapomnieć. Bo prze-
cież doskonale zdaję sobie 
sprawę z tego, do czego 
prowadzą nawet takie ha-

sła – mówiła 19-letnia Iga 
Bunalska, uczestniczka wie-
lu przedsięwzięć edukacyj-
nych, organizowanych przez 
MDSM. 
– Tutaj odbywam swoją za-
stępczą służbę wojskową 
i chciałbym podkreślić, jak 
ważna jest dla mnie ta pra-
ca. Te spotkania mają dla 
mnie niezwykłe znaczenie, 
w żadnym innym miejscu na 
świecie nie byłoby możliwe 
doświadczenie tego, czego 
doświadczam tutaj – opo-
wiadał wolontariusz MDSM, 
Fredi Hahn z Austrii. – 
Stwierdzam po dużej liczbie 
zwiedzających, których tu-
taj spotkałem, że większość 
jednak pochodzi z Niemiec 
i mimo że upłynęło już prze-
szło 60 lat, to jednak zainte-
resowanie jest wielkie i nie 
wolno nigdy zapomnieć 
o tym, co się stało. Doświad-
czyłem tutaj wielu niesamo-
witych przeżyć.

O znaczeniu, jakie ma dla 
młodzieży spotkanie w gro-
nie rówieśników z Niemiec 
mówiła uczennica I klasy 
Technikum  Zespołu Szkół 
Technicznych i Handlowych 
w Bielsku-Białej, Monika 
Kamińska. W imieniu swo-
im i kolegów dziękowała za 
możliwość uczestniczenia 
we wspólnych programach 
z uczniami szkoły VW z 
Wolfsburga, realizowanych 
od ponad dwudziestu lat w 
MDSM.
Wzruszającym momentem 
spotkania było wręczenie 
przez uczniów szkoły kon-
cernu VW statuetki „To B 
Remembered”, przyznawa-
nej przez Międzynarodowy 
Komitet Oświęcimski. Te 
wyjątkowe wyróżnienia, od-
wołujące się formalnie i tre-
ściowo do odwróconej litery 
B w napisie „Arbeit macht 
frei”, zostały przekazane pre-
zydentowi Bronisławowi Ko-
morowskiemu oraz Włady-
sławowi Bartoszewskiemu.  

Joanna Klęczar
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

Łzy w oczach i oklaski na stojąco – tak oto nagrodziła Zofi ę Posmysz oświęcimska publiczność, wypełniają-
ca szczelnie salę Szymańskiego w MDSM. Spotkanie z pisarką i byłą więźniarką Auschwitz, zatytułowane 
«Powrót „Pasażerki”» odbyło się 23 stycznia. Jego współorganizatorem była Fundacja Judaica – Centrum 

Kultury Żydowskiej w Krakowie.

POWRÓT „PASAŻERKI”

ROZMOWY 
O PAMIĘCI I DZIEDZICTWIE AUSCHWITZ

Spotkanie miało formę roz-
mowy, w której prowadzący 
Leszek Szuster oraz wspa-
niała (jak zwykle) Zofi a Po-
smysz powrócili nie tylko 
do wspomnień pisarki, ale 
także naświetlili dzieje po-
wstania słuchowiska, po-
wieści i fi lmu „Pasażerka” 
oraz opery Mieczysława 
Weinberga pod tym samym 
tytułem. Rozmowie towa-
rzyszyła prezentacja frag-
mentów dzieła. 

Premiera „Pasażerki” – ope-
ry z librettem Aleksandra 
Miedwiediewa według po-
wieści Zofi i Posmysz pod-
czas operowego festiwalu 
w Bregencji, a następnie 
prezentacja w Teatrze Wiel-
kim – Operze Narodowej 
w Warszawie, z pewnością 
były jednym z ważniejszych 
wydarzeń muzycznych 
2010 r. Ponad pół wieku po 
tym, jak słuchowisko Zofi i 
Posmysz zostało wyemi-

towane w Polskim Radiu, 
a następnie fi lm Andrzeja 
Munka zdobył laury festi-
walu w Cannes, można mó-
wić o prawdziwym powro-
cie „Pasażerki”. Spotkanie 
z autorką było próbą nowe-
go spojrzenia na ten utwór 
w innej historycznej rzeczy-
wistości. 

jk

SPOTKANIE Z ZOFIĄ POSMYSZ 

Pisarka i scenarzystka. W roku 1942 została uwięziona w niemieckim obozie koncen-
tracyjnym Auschwitz, następnie w Ravensbrück. W 1945 r. zadebiutowała literacko 
wspomnieniami „Znam katów z Belsen”. Pracowała m.in. w piśmie „Głos Ludu” 
i w Polskim Radiu. Rozgłos przyniosło jej słuchowisko radiowe „Pasażerka z kabiny 
45”, na motywach którego powstał fi lm „Pasażerka” w reżyserii Andrzeja Munka, 
a następnie książka pod tym samym tytułem wydana w 1962 r. Reżyser fi lmu zginął 
w trakcie jego kręcenia w roku 1961, fi lm dokończony przez jego współpracowników, 
wszedł na ekrany dwa lata później.
Zofi a Posmysz jest autorką kilku powieści m.in. „Wakacje nad Adriatykiem”, opowia-
dań i scenariuszy fi lmowych.
Z Domem Spotkań jest od wielu lat blisko związana – to właśnie tu spotyka się 
kilkanaście razy w roku z grupami młodzieży – w 2008 r. była gościem spotkania 
z cyklu „Europejskie Rozmowy w MDSM”. Rozmowa podczas wieczoru zatytułowa-
nego „Literatura i pamięć” toczyła się wokół opowiadania „Chrystus oświęcimski”, 
którego publikację w wersji polskiej i niemieckiej MDSM planuje w roku bieżącym,
 i postaci Tadeusza Palone-Lisowskiego, głównego bohatera utworu. 

ZOFIA POSMYSZ

28 stycznia w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży odbyło się sympozjum „Kultura pamięci – 
dziedzictwo Auschwitz”, przygotowane we współpracy z Instytutem Społeczeństwa Obywatelskiego 
Pro Publico Bono. Wzięli w nim udział przedstawiciele oświęcimskich instytucji zajmujących się edu-

kacją historyczną: Centrum Dialogu i Modlitwy, Centrum Żydowskiego, Międzynarodowego Centrum Edukacji 
o Auschwitz i Holokauście, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Stowarzyszenia Romów w Polsce i MDSM.

Celem spotkania było 
uzgodnienie zasad współ-
pracy w ramach programu 
„Kultura pamięci – tożsa-
mość Małopolski”, którego 
inicjatorem jest wojewoda 
małopolski Stanisław Kra-
cik. 

Jak podkreślił wojewoda, 
szczególne znaczenie w ra-
mach tego projektu ma uka-
zanie planów eksterminacji 
narodu żydowskiego przez 
niemieckich nazistów, a 
także zagłady elit przywód-
czych państwa polskiego, 
prezentacja wiedzy o wie-
lowiekowej koegzystencji 
Żydów i Polaków oraz pro-
mowanie przestrzegania 

praw człowieka we współ-
czesnym świecie. 

Rozmawiano także o kształ-
ceniu nauczycieli, projektach 
dla uczniów z Małopolski 
oraz szansach na podjęcie 
próby zmiany podstawy 
programowej w gimnazjach 
i szkołach średnich. Wszy-
scy uczestnicy spotkania byli 
zgodni, co do konieczności 
współpracy. 
W kwietniu, w ramach kra-
kowskiego sympozjum 
WKOPWiM pt. „Naucza-
nie historii w miejscach hi-
storycznych”, odbędzie się 
prezentacja działań oświę-
cimskich instytucji edukacyj-
nych.

Gośćmi honorowymi sympo-
zjum byli ks. Kardynał Fran-
ciszek Macharski, a także byli 
więźniowie obozu Ausch-
witz, którzy tego samego dnia 
spotkali się na uroczystym 
śniadaniu w MDSM. Pod-
czas tego spotkania zapropo-
nowali wsparcie obchodów 
przypadającego na rok 2011 
jubileuszu 25-lecia Domu 
Spotkań. W tym celu założo-
ny został Komitet Honorowy, 
w którego skład weszli: Zofi a 
Posmysz, August Kowalczyk, 
Wilhelm Brasse, Kazimierz 
Smoleń, Józef Paczyński, Ta-
deusz Smreczyński, Tadeusz 
Sobolewicz oraz Kazimierz 
Albin. 

mdsm
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Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncen-
tracyjnego i zagłady Auschwitz, trwa konserwacja dwóch obo-
zowych bloków oznaczonych nr 2 oraz nr 3. Wszystkie z pro-

wadzonych działań mają jeden cel – kierując się zasadą minimalnej 
interwencji, należy usunąć szkodliwe mikroorganizmy oraz wzmoc-
nić strukturę obiektu, co ostatecznie pozwoli przywrócić pierwotny 
wygląd autentycznego budynku.  

BY OCALIĆ

BUDUJMY PAMIĘĆ. WYSTAWA DARÓW 
PRZEKAZANYCH MIEJSCU PAMIĘCI

Obecnie dobiega końca de-
montaż drewnianych podłóg 
oraz części drewnianego stro-
pu. Zdemontowane zostały 
także przybite od spodu do 
belek stropowych podsufi t-
ki z otynkowanych desek. 
Wstępnym zabiegom kon-
serwatorskim, polegającym 
na łączeniu pęknięć i złamań, 
poddano zdemontowane 

odeskowanie podłóg, a tak-
że zdezynfekowano i zabez-
pieczono okładziny ścian 
i oczyszczono elementy cera-
miczne.
Po wstępnym zabezpiecze-
niu stolarki drzwiowej zo-
stała ona przewieziona do 
pracowni wykonawcy, gdzie 
trwają dalsze zabiegi kon-
serwatorskie. Nadal trwają 
prace związane z odkopy-
waniem zasypanych piwnic 
w obydwu blokach połączo-
ne z podbijaniem fundamen-
tów. W bloku nr 2 został wy-
konany bieg klatki schodowej 
z parteru do poziomu piwnic. 
Wzmocniono także strop 
piwnic belkami nadprożowy-
mi.
Kontynuowane są również 
prace związane z konserwa-

cją elementów metalowych 
np. balustrady klatki scho-
dowej, części składowe insta-
lacji wodnej oraz obiektów 
wykonanych z zapraw mine-
ralnych (tj. górnopłuki). Istot-
nym elementem prowadzo-
nych prac konserwatorskich 
jest sporządzana na bieżąco 
dokumentacja fotografi czna 
i rysunkowa stanu zachowa-
nia obiektów. 

Projekt realizowany jest dzięki 
współfi nansowaniu przez Unię 
Europejską ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego, w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2007-2013. 

Monika Bernacka

Cały czas trwają także prace 
konserwatorskie baraków 
drewnianych na terenie by-
łego obozu Auschwitz II-Bir-
kenau. 
W baraku B-166 zakończo-
no prace fundamentowe, a 
także zabezpieczono frag-
menty betonowej posadzki 
wewnątrz baraku na okres zi-
mowy. Natomiast w pracow-
ni wykonawcy trwają prace 
związane z oczyszczaniem 
elementów ścian, dachu i ele-
mentów konstrukcji, a także 
uzupełnieniem brakujących 
i zniszczonych fragmentów 
elementów drewnianych na 
wzór oryginalnych.

W baraku B-210 w ostatnim 
kwartale została zdemonto-
wana instalacja odgromowa, 
świetliki dachowe, zdjęto 
z dachu obróbkę blacharską 

i papę asfaltową. Rozebra-
no całą konstrukcję baraku 
i przewieziono do pracowni 
wykonawcy, gdzie poddawa-
na jest odpowiednim zabie-
gom konserwatorskim. Prze-
prowadzono także badania 
archeologiczne, rozpoznano 
teren i warunki gruntowe 
przy obiekcie. Rozebrano 
nieoryginalną podmurówkę 
i rozpoczęto prace związane 
z zdemontowaniem wtórne-
go fundamentu. 

Projekt konserwacji pięciu ba-
raków drewnianych jest współ-
fi nansowany przez Unię Euro-
pejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Programu Infra-
struktura i Środowisko na lata 
2007-2013. 

Iga Bunalska

Osobiste pamiątki, dokumenty, a także prace artystyczne związane z historią niemieckiego nazistowskiego 
obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz przekazywane do Muzeum przez byłych więźniów i ich rodzi-
ny oglądać można na wystawie „Budujmy pamięć” prezentowanej w bloku 12 byłego obozu Auschwitz I. 

Wszystkie dary do Miejsca Pamięci trafi ły w ciągu ostatnich trzech lat.

Wśród prezentowanych 
przedmiotów są m.in. pasia-
ki więźniarskie i naszywki 
z obozowymi numerami, 
wykonane w obozie sygne-
ty, listy obozowe, tablica z 
pociągu, którym deportowa-
no Żydów z obozu Wester-
bork w okupowanej przez 
Niemców Holandii, a nawet 
wycięte z gumy zabawki 
wykonane przez nieznanego 
więźnia dla syna więźniarki 
Genowefy Marczewskiej.

Zdaniem dyrektora Mu-
zeum dr. Piotra M.A. Cy-
wińskiego to ekspozycja 
bardzo emocjonalna, bo-
wiem wiele z przekazanych 
przedmiotów to osobiste 
pamiątki, o które w rodzi-
nach dbano przez dziesiąt-
ki lat. Jego zdaniem jednak 
niezmiernie ważne jest, aby 
to, co udało się zachować, 
znalazło się w Miejscu Pa-
mięci. – Przedmioty te są 
wówczas umieszczone we 
właściwym kontekście, 
współgrają z innymi przed-
miotami i przede wszystkim 
pozwalają nam odnajdywać 
i poznawać kolejne szczegó-
ły i elementy tej tragicznej 
historii. Po drugie, pamiąt-
ki te są tutaj zupełnie bez-
pieczne, objęte właściwą 
opieką konserwatorską, 
a także opieką specjalistów 
od zachowania zbiorów. 
One będą tutaj trwały przez 
całe pokolenia – powiedział 
dyrektor Cywiński.

„Każdy autentyczny przed-
miot związany z Auschwitz 
to oddzielna historia będąca 
świadectwem tragicznych 
czasów. Wdzięczni za dotych-
czasowe wsparcie apelujemy 
o przekazywanie ich do naszej 
instytucji, aby mogły służyć 
upowszechnianiu wiedzy o hi-
storii Auschwitz i upamiętnia-
niu ludzi, których los zetknął 
z jednym z najtragiczniejszych 
miejsc w historii” – czytamy 
we wstępie do ekspozycji.

W jednej z gablot zobaczyć 
można kartki przekazane do 

Muzeum przez Helenę Da-
toń-Szpak. Wykonali je więź-
niowie jako dowód wdzięcz-
ności za udzieloną pomoc. 
– Pani Helena w czasie woj-
ny pracowała w kantynie SS 
i pomagała więźniom, po-
średnicząc m.in. w ich niele-
galnej korespondencji z ro-
dzinami. Oni przygotowali 
dla niej ręcznie pisane i malo-
wane kartki okolicznościowe 
z okazji imienin czy świąt. 
Jedna z historii związana 
z tymi kartkami jest bardzo 
wzruszająca, gdyż jest dowo-
dem na to, że między panią 

Heleną a jednym z więźniów 
zrodziło się uczucie. W jednej 
z kartek znajduje się bowiem 
osobisty wiersz napisany dla 
pani Heleny – powiedziała 
Elżbieta Brzózka, kierownik 
Działu Zbiorów.

Wystawę „Budujmy Pamięć” 
można oglądać do 24 lutego. 
Większość przedmiotów 
można także obejrzeć na 
specjalnej wystawie on-line 
na stronie internetowej Mu-
zeum. 

ps

Pamięć nie jest dana raz na zawsze. W chwili, gdy odchodzą ostatni naoczni świadkowie 
i ocalali, musimy wspólnie starać się ją budować na tym, co nam pozostaje: relacjach byłych 
więźniów i autentycznych przedmiotach związanych z KL Auschwitz. Każdy obiekt może 
mieć swoje olbrzymie znaczenie i powinien odnaleźć swoje miejsce w zbiorach Miejsca Pa-
mięci. Tu będą chronione, konserwowane, badane i eksponowane. Tu jest ich miejsce. 

PRZEKAZUJMY POSIADANE DOKUMENTY I OBIEKTY 
HISTORYCZNE MIEJSCU PAMIĘCI AUSCHWITZ
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7 marca, godz. 17.00

 „Rozwód po żydow-
sku”, reż. John Edginton 
(Wielka Brytania 2009, 
48’).
Żydowskie prawo sta-
nowi, że mąż ma prawo 
decydować, czy zgodzi 
się dać żonie rozwód 
(„Get”). Jeżeli odmówi, 
żona może być skazana 
na lata życia w martwym 
małżeństwie. Nie może 
ponownie wyjść za mąż, 
a dzieci urodzone w no-
wym związku traktowa-
ne są jak z nieprawego 
łoża. W tym kontrower-
syjnym fi lmie dokumen-
talnym, „uwiązane żony” 
z żydowskiej ortodok-
syjnej gminy w Wielkiej 
Brytanii i Izraelu mówią 
o swojej sytuacji – jak ko-
bieta, której mąż przez 47 
lat odmawiał „Get”.

 „Perecowicze”, reż. Sła-
womir Grünberg (Pol-
ska/USA 2009, 93’).
Film przedstawia histo-
rię uczniów żydowskiej 
szkoły im. I. L. Pereca, 
która istniała w Łodzi do 
1969 r. Po jej zamknięciu 
większość z jej wycho-
wanków, w wyniku an-
tysemickich wydarzeń 
Marca ’68 r., zmuszona 
była opuścić Polskę. Film 
opowiada o niezwykłej 
więzi, jaką stworzyli mię-
dzy sobą Perecowicze 
w sercu powojennej Ło-
dzi, i która stała się jesz-
cze silniejsza przez to, 
że historia próbowała ją 
rozbić. Film powstał na 
podstawie pomysłu Goł-
dy Tencer.

 „Dana”, reż. Amir Fish-
man (Izrael 2009, 15’).
Stosunki pomiędzy sa-
motną matką a jej dora-
stającą córką zmieniają 
się całkowicie po odkry-
ciu wielkiej tajemnicy. 
Matka martwi się by cór-
ka nie popełniła tych sa-
mych błędów, co ona i nie 
chce zawieść jako matka, 
a córka chce dowieść swej 
niezależności.

 „Czarodziejka”, reż. Mo-
ran Somer i Michal Abu-
lafi a (Izrael 2009, 10’).
Nagroda Brązowego War-
szawskiego Feniksa 2010
Fortuna, 75-letnia ko-

bieta, siedzi w swojej 
sukni ślubnej i czeka na 
powrót zmarłego męża. 
Tymczasem jej sąsiadka, 
stara służąca – Marcela-
-Merkada, marzy, by jej 
nieszczęśliwe życie już 
się zakończyło. Te dwie 
opowieści przetną się i 
zmienią los obu kobiet.

14 marca, godz. 17.00

 „Opuszczając gniazdo”, 
reż. Eric R. Scott (Kanada 
2008, 52’).
Nagroda Brązowego War-
szawskiego Feniksa 2010
„Opuszczając gniazdo” 
jest fi lmem o młodych 
ludziach urodzonych i 
wychowanych w ultraor-
todoksyjnym świecie ży-
dowskim, którzy już nie 
chcą być w nim zamknię-
ci. Historie o konfl iktach, 
przymusie i walce po-
chodzą z chasydzkich 
enklaw Montrealu, Bro-
oklynu i Jerozolimy. 

 „Gefi lte fi sz“, reż. Shelly 
Kling (Izrael 2008, 10’).
W rodzinie Gali jest stara 
tradycja, zgodnie z któ-
rą każda kobieta mająca 
wyjść za mąż, musi przy-
gotować na wesele gefi lte 
fi sh, jako gwarancję suk-
cesu małżeństwa. Gali 
dostała od matki i babki 
żywego karpia, którego 
musi ugotować. Jest roz-
darta między uczuciem 
litości dla ryby a koniecz-
nością przestrzegania tra-
dycji rodzinnej.

 „Einsatzgruppen. Bry-
gady śmierci, cz. 1”, reż. 
Michaël Prazan (Francja 
2009, 90’)
Nagroda Srebrnego War-
szawskiego Feniksa 2010
W czerwcu 1941 r. nie-
miecka armia wkracza 
do ZSRR. Za nią podąża-
ją Einsatzgruppen, czyli 
brygady śmierci, których 
zadaniem jest ekstermi-
nacja Żydów i wrogów 
Rzeszy. W grudniu 1941 
r. kraje bałtyckie zostały 
ogłoszone „Judenfrei” – 
wolne od Żydów... Kim 
byli ludzie, którzy zor-
ganizowali i przeprowa-
dzili masowe morder-
stwa Żydów, Cyganów 
i więźniów rosyjskich? 
Skąd pochodzili? Co nimi 
powodowało? 

21 marca, godz. 17.00

 „Einsatzgruppen. Bry-
gady śmierci, cz. 2”, reż. 
Michaël Prazan (Francja 
2009, 90’).
Nagroda Srebrnego War-
szawskiego Feniksa 2010

 „Zabójczy honor”, reż. 
Lipika Pelham (Izrael/
Wielka Brytania 2009, 
58’).
Film „Zabójczy honor” 
dokumentuje liczne 
morderstwa młodych 
kobiet w izraelskim mie-
ście Ramla. Narratorką 
jest 15-letnia Salma, opo-
wiadająca – opartą na 
faktach – historię z ży-
cia dziewczyny ocalałej 
z honorowego zabój-
stwa. Film pokazuje 
strach i traumę tych, 
które przeżyły, ale też 
zagląda w społeczną ma-
terię mieszanki żydow-
sko-arabskiej w mieście, 
gdzie kobiety lepiej zin-
tegrowały się ze społecz-
nością Izraela niż męż-
czyźni. 

 „Szukam cię o świcie”, 
reż. Eliav Berman (Izrael 
2008, 15’).
Eliav Berman, 38 lat, 
studiował Psychologię 
Rehabilitacji Klinicznej 
na Uniwersytecie Bar 
Ilan i uzyskał stopień 
magistra. Po kilku latach 
pracy przy badaniach 
dotyczących rehabilita-
cji zainteresował się fo-
tografi ą i fi lmem i teraz 
kończy studia fi lmowe 
na Uniwersytecie w Tel 
Awiwie.

28 marca, godz. 17.00

 „8 historii, które nie 
zmieniły świata”, reż. 
Ivo Krankowski (Polska 
2010, 35’).
Nagroda Publiczności 2010 
oraz Warszawski Feniks 
2010 – Nagroda specjalna 
Gminy Wyznaniowej Ży-
dowskiej w Warszawie
Ośmiu bohaterów – pol-
skich Żydów i Żydówek 
urodzonych między 
1914 a 1933 r. – wprowa-
dza nas w krainę swojej 
młodości, dziecięcych 
marzeń i przygód. Opo-
wieść osnuta jest wo-
kół najwcześniejszych 
wspomnień i wydarzeń.

 „Wyklęci. Żydowscy 
partyzanci z Białorusi”, 
reż. Alexander Stupnikov 
(Białoruś 2009, 53’).
Warszawski Feniks – Nagro-
da Specjalna Beit Warszawa 
2010
„Wyklęci” to pierwszy 
fi lm o żydowskich od-
działach partyzanckich 
na Białorusi. Tylko w oko-
licy Mińska było siedem 
walczących żydowskich 
oddziałów. Film poka-
zuje warunki, w jakich 
powstała żydowska par-
tyzantka i jej stosunki z 
Białorusinami. 

 „Wycieczka z przewod-
nikiem”, reż. Benjamin 
Freidenberg (Izrael 2009, 
25’).
Nagroda Srebrnego War-
szawskigo Feniksa 2010
31-letni Eitan mieszka 
samotnie w Jerozolimie i 
pracuje nocami przy ma-
lowaniu linii na ulicach 
miasta. Przyziemna i mo-
notonna praca przeplata-
na jest skojarzeniami ze 
zwykłym dniem główne-
go bohatera. 

 „Hotel Polski”, reż. 
Kama Veymont (Polska 
2009, 49’).

Film odsłania kulisy ta-
jemniczej i niemal niezna-
nej historii z okresu Ho-
lokaustu, która rozegrała 
się w Warszawie latem 
1943 r. i która, z racji swej 
moralnej dwuznaczności, 
zyskała miano „afery Ho-
telu Polskiego”.  

Miesięcznik „Oś” jest patronem 
medialnym wydarzenia.

Centrum Żydowskie w Oświęcimiu we współpracy ze Stowarzyszeniem Żydowskie Motywy zapraszają na prze-
gląd fi lmów o tematyce żydowskiej. W każdy poniedziałek, w dniach 7-28 marca, w Centrum odbędą się pokazy 
fi lmowe. Filmy posiadają napisy w języku polskim i angielskim. Zapraszamy. 

Centrum Żydowskie

ŻYDOWSKIE MOTYWY 
– RETROSPEKTYWA 2010
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NIC NIE MOŻE ZASTĄPIĆ 
PRAWDZIWEGO SPOTKANIA

– Bardzo przejmuję się tym, w jaki sposób pamiętać będziemy o Holokauście za 10, 20 czy 30 lat – powiedziała 
Tal Goshen, przewodnik po Domu Bohaterów Getta, jednym z muzeów Holokaustu w Izraelu, która wzięła 
udział w międzynarodowym spotkaniu „Holokaust – Pamięć i Upamiętnienie w erze web 2.0”. – Wyzwa-
niem naszego pokolenia jest kształtowanie pamięci o Holokauście. Niedługo nie będzie już nikogo, kto będzie 
w stanie nam opowiedzieć, co się wówczas działo – dodała.

Centrum Dialogu i Modlitwy

Projekt organizowany przez 
niemiecki Maximilian Kolbe 
Werk trwał w Oświęcimiu 
od 23 do 27 stycznia. Wzię-
ło w nim udział 25 młodych 
uczestników w wieku 18-28 
lat z ośmiu krajów oraz 10 
ocalałych z Zagłady. W pro-
gramie znalazła się wizyta 
w Miejscu Pamięci Ausch-
witz, spotkania ze świad-
kami, zwiedzanie wystawy 
Mariana Kołodzieja w Har-
mężach. Wszyscy wzięli 
także udział w uroczysto-

ściach 66. rocznicy wyzwo-
lenia Auschwitz. 
– Najważniejsze dla nas były 
spotkania młodych ludzi 
z ocalałymi, którzy są prze-
cież świadkami tamtej histo-
rii – powiedział Wolfgang 
Gerstner, dyrektor Maximi-
lian Kolbe Werk. – Podobne 
seminarium zorganizowa-
liśmy rok temu i wszyscy 
byli pod jego wielkim wra-
żeniem. Dlatego w tym roku 
odbywa się druga edycja 
projektu, ale jest ona dłuż-

sza. Pierwsza część odbywa 
się w Oświęcimiu, natomiast 
w marcu uczestnicy pojadą 
do Buchenwaldu – dodał. 
Opowiadając o tym, co spra-
wiło, że jego organizacja 
podjęła się takiego zadania, 
w jego oczach dostrzegam 
błysk: – Mamy dwa wy-
zwania. Po pierwsze, musi-
my wykorzystać tę chwilę, 
kiedy cały czas są z nami 
świadkowie. Spotkanie czło-
wieka z człowiekiem daje 
więcej niż obejrzenie fi lmu, 
czy przeczytanie książki. 
Po drugie, chcemy zbliżyć 
młodych ludzi do tego jakże 
ważnego tematu. Dlatego 
wybraliśmy takie, a nie inne 
hasło – powiedział. 
Isaiah Urken dowiedziała 
się o seminarium od przyja-
ciółki z Gminy Żydowskiej 
w Wilnie, która nalegała 
na jej wyjazd. – To jest bar-
dzo interesujące i łączy się 
poniekąd z moją narodo-
wą tożsamością – mówiła. 
– Wcześniej nie myślałam, 
że Niemcy interesują się 
Holokaustem i że robią tyle 
na rzecz pamięci. Trochę 
dziwna jest dyskusja na 
ten temat z kimś, kto nie 
jest Żydem, mimo że Ho-
lokaust oznaczał cierpienie 
dla wszystkich. Isabel Ru-

egenberg z niemieckiego 
Frankfurtu dowiedziała się 
o projekcie od wujka. Isa-
iah była pierwszą osobą, 
którą poznała, i która jadła 
koszerną żywność. – Spo-
tkanie z różnymi kulturami 
to rzecz niezwykle intere-
sująca. Natomiast wizyta 
w Auschwitz to coś więcej 
niż szok i smutek – mówiła. 

Zdaniem jednej z organi-
zatorek projektu, Julii Ma-
rii Koszewskiej, spotkanie 
ludzi pochodzących z róż-
nych kultur może także 
przynieść trochę trudności. 
– Seminarium jest prowa-
dzone w czterech językach: 
polskim, niemieckim, ro-
syjskim i angielskim. Naj-
prostszym wyjściem byłoby 

Tak, jestem Polką. Ale w dzisiejszych czasach czuję się 
bardziej obywatelką świata wychowaną w kulturze 
słowiańskiej. Moja historia rodzinna też nie jest bar-
dzo skomplikowana: jedni dziadkowie przesiedleni 
z Białorusi na Dolny Śląsk – stąd moje wychowanie, 
które nazwałabym „wschodnim”. Czym się zajmuję? 
Skończyłam studia, dwa fakultety, obecnie podróżuję 
i poznaje nowych ludzi – różnych narodowości, reli-
gii, miejsc urodzenia i zamieszkania. Moje zaintereso-
wania skupione są wokół szeroko pojętego Wschodu 
i kultury żydowskiej – z tych dwóch powodów przyje-
chałam do Oświęcimia na seminarium „Pamięć i Upa-
miętnienie w dobie Web 2.0”.
Oświęcim jest dla mnie miastem w Małopolsce, od-
dalonym 60 km od Krakowa, z 40 tysiącami miesz-
kańców. Mogłoby się wydawać, że nie ma w nim nic 
szczególnego, a jednak postanowiłam wziąć pięć dni 
urlopu i przyjechać do niego. Przyjechałam, by spo-
tkać się z młodzieżą z różnych krajów i podyskuto-
wać z nimi o historii. Najważniejsze było dla mnie 
poznanie wrażenia z ich pierwszej wizyty w Polsce, 
w Oświęcimiu, w Miejscu Pamięci Auschwitz. 

Katarzyna Gasińska
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Centrum Dialogu i Modlitwy

 Jakob Weber: Macedonia leży dość daleko 
od Oświęcimia. Jak wyglądała twoja po-
dróż?

Mustafa Jakupov: Kłopot w podróżach 
z Macedonii polega na tym, że nie ma zbyt 
dobrych połączeń lotniczych. Nasza stolica, 
Skopie, nie ma połączeń z dużymi europej-
skimi miastami, dlatego była to dla mnie 
spora wyprawa. Z mojego domu w Krato-
vo, leżącego na północnym-wschodzie kra-
ju, pojechałem taksówką na lotnisko w Sko-
pie, poleciałem do Zagrzebia, następnie do 
Monachium i Krakowa. Całość zajęła jakieś 
10 godzin. 

 Opowiedz coś o Macedonii. Myślę, że nie-
wielu ludzi, łącznie ze mną, wie o twoim 
kraju. 

Macedonia to małe państwo na południo-
wym-wschodzie Bałkanów. To część byłej 
Jugosławii, która zyskała niepodległość 
w 1991 r. Mieszka tam ok. 2 milionów ludzi. 
To kraj wielokulturowy, ponieważ obok sie-
bie żyją bardzo różne grupy: Macedończy-
cy, Albańczycy, Romowie, Serbowie, Turcy, 
Bośniacy, a także ludzie z Rumunii i Węgier. 
Sporo mniejszości, jak na taki mały kraj. 

 Przyjazd do Oświęcimia musiał być bar-
dzo ważny, skoro zdecydowałeś się na tak 
długą i stresującą podróż.

Było to rzeczywiście bardzo ważne. Jestem 
tu z powodów osobistych. Dziadek opowia-
dał mi historie o tym, jak niemieccy naziści 
zajęli nasze miasto. Pamiętał, że jako dziec-
ko musiał stanąć pod jakąś ścianą z innymi 
Romami, których Niemcy chcieli rozstrze-
lać. Niemal w ostatniej sekundzie uratowała 
go lekarka, niemiecka kobieta, która miała 
macedońskiego męża. Niemcy twierdzili, 
że Romowie walczyli z Niemcami, że dzia-
łali w partyzantce. Pani doktor powiedzia-
ła, że to nie partyzanci, ale bardzo biedni 
ludzie. Dziadek musiał opuścić Kratovo 
i zamieszkać wysoko w górach. Zresztą mój 
pradziadek został aresztowany i zatrzyma-
ny w obozie pracy w Bułgarii. Na szczęście 
później udało mu się uciec.

 Jakie obrazy kojarzyły ci się z Auschwitz 
przed przyjazdem tutaj?

Główne skojarzenia łączyły się ze śmiercią 
i z ogniem. Mnóstwo przemocy. To bardzo 
brutalny obraz ze scenami śmierci, ognia… 
Jak w piekle. 

 Czy teraz, po wizycie w byłym obozie, coś 
się zmieniło?

To w istocie było miejsce pełne przemocy, ale 
zaskoczyło mnie to, jak bardzo zmechanizo-

wany był proces zabijania, że mordowanie 
było codzienną pracą, że to wszystko było 
tak systematyczne: komory gazowe, krema-
toria, palenie ciał, rozstrzeliwania pod Ścianą 
Śmierci. Wcześniej myślałem, że w Auschwitz 
zabijano ludzi „zwyczajnie”, ale tu stworzono 
przemyślany system zadawania cierpienia. 
Pamiętam też jeden cytat z wystawy w Mu-
zeum. Hitler powiedział, że sumienie to ży-
dowski wynalazek. Zatem ci ludzie nie mieli 
sumienia. Te słowa sprawiły, że zastanawiam 
się nad tym, co oznacza dziś bycie człowie-
kiem. Wszyscy jesteśmy ludźmi, nawet ci, 
którzy zabijali. Ale tu pojawia się pytanie, 
co to znaczy być człowiekiem? Jestem tutaj 
i jestem Macedończykiem, ale jestem też Ro-
mem, obywatelem mojego kraju. Mam takie 
same prawa jak inni. Wielu ludzi tego nie ro-
zumie. Mówią: „Jesteś Cyganem”. Odpowia-
dam: „Jaka jest różnica między mną, jako Ro-
mem, a tobą, jako Macedończykiem?”. Mamy 
ten sam paszport. Nie ma różnicy. 

 Wiem, że jesteś zaangażowany w pracę 
z młodzieżą. O czym opowiesz po powro-
cie do domu?

 
Najpierw przekażę im historię świadków, 
których spotkałem, ale potem spróbuję 
nauczyć ich tego, aby przekazali pozy-
tywne romskie wartości społeczeństwu, 
aby powstrzymać dyskryminację. Trzeba 
uświadomić ludziom, że Romowie to nie 
jakieś „kanalie”, że jesteśmy takimi samy-
mi ludźmi, jak inni. Takie jest zadanie Mło-
dzieżowego Regionalnego Stowarzyszenia 
Romskiej Edukacji. Chcemy, aby młodzi 
ludzie aktywnie, wykorzystując kreatywne 
metody, promowali swoje wartości w spo-
łeczeństwie, chcemy ich zmobilizować i dać 
im energię.

 Czy obawiasz się, że coś takiego, co stało 
się w Auschwitz, może się powtórzyć? Czy 
w Macedonii Romowie są dyskryminowa-
ni?

Jestem tu zarówno z powodu romskiej 
historii, ale też dlatego, że dyskrymina-
cja wobec Romów nie skończyła się po 
II wojnie światowej. Po wojnie w Bułgarii 
wprowadzono prawo zabraniające uży-
wania romskiego języka, na Słowacji ste-
rylizowano romskie kobiety, na Węgrzech 
wielu Romów zabito i spalono ich domy. 
Dzieci romskie musiały chodzić do specjal-
nych szkół, gdzie nie mogły się normalnie 
rozwijać. Dyskryminacja trwa. Dziś jest na 
szczęście wielu aktywistów, którzy walczą 
o poprawę życia Romów, walczą o włącze-
nie ich do społeczeństwa, walczą o pełnię 
praw obywatelskich. 

 A jak to wygląda w Macedonii. Cały czas 
musicie walczyć o te rzeczy?

Macedonia jest bardzo interesująca, ponie-
waż Romowie generalnie nie cierpią z tego 
powodu. Głównym problemem jest opieka 
zdrowotna oraz brak mieszkań. W edukacji 
Romowie radzą sobie bardzo dobrze – stu-
diują, rozwijają się. Mamy nawet specjalne 
ministerstwo, zatem na poziomie politycz-
nym nasz głos także jest słyszany. Jednak 
to nie wystarcza, aby rozwiązać wszystkie 
romskie problemy związane ze zdrowiem 
czy zatrudnieniem. Edukacja nie jest jedy-
nym rozwiązaniem. Wszystko zatacza koło: 
Romowie są biedni. Dlaczego są biedni? Bo 
nie mają edukacji! Dlaczego są bezrobotni? 
Bo są niewyedukowani. A ponieważ nie 
mają wykształcenia, nie mogą znaleźć do-
brej pracy i żyją w biedzie. W Macedonii 
i kilku innych krajach trwa teraz specjalny 
program – Romska Dekada, od 2005 r. do 
2015 r. Jednak co będzie po roku 2015 – nie 
wiem. Jestem ciekawy rezultatów, bo na ra-
zie wiele problemów pozostaje nierozwią-
zanych. 

 Czy widzisz jakąś różnicę pomiędzy moją 
a twoją wizytą w tym miejscu? Pochodzisz 
ze świata, który cierpiał przez nazistow-
skie Niemcy. Ja jestem z Niemiec, kraju, 
który jest za te wszystkie okropne rzeczy 
odpowiedzialny.

 
Myślę, że nie ma różnicy. Nie musisz wi-
nić siebie i nie powinieneś oskarżać innych. 
Dziś także są ludzie, którzy zabijają innych. 
Musimy być tego świadomi i zastanawiać 
się nad pytaniem, dlaczego w ogóle ludzie 
są w stanie czynić coś takiego innym. 

Rozmawiał: Jakob Weber
Tłumaczenie: Paweł Sawicki 

ROZMOWA Z MUSTAFĄ JAKUPOVEM, UCZESTNIKIEM PROJEKTU Z MACEDONII

CO TO ZNACZY BYĆ CZŁOWIEKIEM?

używanie angielskiego, ale 
ponieważ chcemy przeka-
zać przesłanie pojednania, 
zdecydowaliśmy się pod-
kreślić różnorodność języ-
kową. Naszym głównym 
celem jest wykorzystanie 
spotkania z przeszłością dla 
teraźniejszości i przyszłości. 
Chcemy stworzyć komuni-

katywną pamięć – pamięć 
wychodzącą od spotkania 
z innymi i spotkania z miej-
scem. Dlatego wybraliśmy 
Auschwitz-Birkenau. Dla 
większości młodych uczest-
ników to była pierwsza wi-
zyta w Miejscu Pamięci. 
W dzisiejszym świecie pa-
mięć wydaje się być krót-

sza i bardziej ulotna. Świat 
zmienia się w zawrotnym 
tempie i to, co stało się dwa 
lata temu, często jest dziś 
tylko daleką przeszłością. 
Można powiedzieć, że w 
rodzinie pamięć przekazy-
wana jest przez pokolenie 
dziadków. To, co stało się 
wcześniej, zwykle rozmy-

wa się w naszej pamięci. 
Czy będziemy w stanie oca-
lić pamięć o historii Holo-
kaustu, kiedy nie będzie już 
dziadków, którzy widzieli 
Zagładę na własne oczy? – 
Kluczem jest tutaj spotkanie 
– powiedziała Tal. – Musi-
my cały czas spotykać się 
i rozmawiać. Dziś pomóc 

nam może technologia, po-
nieważ pamięć można też 
chronić w świecie wirtual-
nym. – Jednak nic nie może 
zastąpić prawdziwego spo-
tkania – dodaje po chwili. 

Anat Shavit
tłum. Paweł Sawicki
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• 11 lutego
Otwarcie wystawy prac Łukasza Trzciń-
skiego   
Galeria „Epicentrum” Miejskiego Ośrod-
ka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku 
zaprasza na otwarcie wystawy prac Łuka-
sza Trzcińskiego pt. „Treny”. Wystawie 
towarzyszyć będzie program poetycko-
-muzyczny w wykonaniu Jacka Furtaka 
(pianino) i Krzysztofa Kalety (recytacja).
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekre-
acji w Chełmku
Godz. 18.00.

• 13 lutego
Koncert Galowy – Wiesław Ochman i jego 
goście   
W Oświęcimskim Centrum Kultury wy-
stąpi artysta znamienity, znakomity, 
perfekcyjny – o głosie rozpoznawalnym 
w Nowym Jorku, Berlinie, Hamburgu, 
Monachium, Paryżu, Wiedniu, Medio-
lanie, San Francisco, Buenos Aires, Wa-
szyngtonie, Chicago i wielu innych mia-
stach –Wiesław Ochman w jubileuszowym 
koncercie galowym z okazji 50-lecia arty-
stycznej działalności. Koncert poprowadzi 
maestro Wiesław Ochman, który również 
opowiadał będzie z humorem anegdoty 
ze świata opery i operetki. Koncert składa 
się z uroczych pieśni neapolitańskich oraz 
atrakcyjnych utworów operowych i ope-
retkowych.
Wiesławowi Ochmanowi towarzyszył 
będzie kwintet smyczkowy oraz solistki: 
Aleksandra Stokłosa (sopran) i Renata Do-
bosz (mezzosopran).

Wiesław Ochman – jeden z najznakomitszych 
tenorów europejskich, opromieniony świato-
wą sławą – jest zarazem najpopularniejszym 
polskim śpiewakiem operowym. Od debiutu 
w 1960 r. na scenie Opery Śląskiej w Bytomiu 
jest bardzo aktywnym uczestnikiem życia 
artystycznego w Polsce, jak i za granicą. Po-
zycja jaką zajmuje we współczesnej polskiej 
wokalistyce jest szczególna i nie znajduje od-
powiednika w powojennej historii polskiej 
kultury. Przez minione 50 lat odnotował wie-
le znaczących sukcesów na prestiżowych sce-
nach operowych i w słynnych fi lharmoniach 
na starym i nowym kontynencie. Nagrał wie-
le płyt w Polsce, jak i w kilku renomowanych 
fi rmach płytowych na całym świecie.
Bilety: 50 zł (parter), 40 zł (balkon). 
Godz. 17.00.
Oświęcimskie Centrum Kultury

• 15 lutego
Projekt „Kulturoskop” 
Projekt „Kulturoskop” – warsztaty dzienni-
karskie poprowadzi Katarzyna Senkowska. 
Spotkanie w ramach Klubu Nieprofesjonal-
nej Twórczości Literackiej „Pióromani”.
Godz. 17.00, sala nr 30.
Ośrodek Kultury w Brzeszczach

• 17 lutego
„Szlakami dziedzictwa kulturowego Śląska, 
Zagłębia i Małopolski”  
Wyjazd studyjny z cyklu „Szlakami dziedzic-
twa kulturowego Śląska, Zagłębia i Małopol-
ski”. Tym razem odwiedzimy wieczorową 
porą Katowice i Chorzów. Wyjazd spod sie-
dziby MOKSiR w Chełmku, pl. Kilińskiego 3, 

godz. 16.00.
Koszt wyjazdu 50 zł.
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Chełmku

• 26 lutego
V Karnawałowy Bal Akademicki   
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły za-
wodowej w Oświęcimiu oraz Starosta 
Oświęcimski Józef Krawczyk zapraszają na 
V Karnawałowy Bal Akademicki, który 
odbędzie się pod Honorowym Patronatem 
Marszałka Województwa Małopolskiego 
Marka Sowy. Bal odbędzie się 26 lutego 
w sali bankietowej Hellada w Oświęcimiu. 
Tradycyjnie już o godz. 20.00 w holu zapro-
szonych gości powitają gospodarze Balu.

Podczas Karnawałowego Balu Akademic-
kiego prawdziwy music show zapewni 
5-osobowy zespół wokalno-instrumentalny 
Va banque. To grupa młodych muzyków 
dających popis swoich możliwości wokal-
no-instrumentalnych, którzy potrafi ą stwo-
rzyć na scenie niepowtarzalną, gorącą at-
mosferę. Bogate instrumentarium zespołu 
pozwala uzyskać niepowtarzalne brzmie-
nie, a wszechstronność i talent młodych 
artystów sprawia, że Va banque prezentuje 
różnorodne style i gatunki muzyczne.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc 
uczestnictwo w Balu należy potwierdzić 
u organizatorów do 21 lutego 2011 r. i do-
konać wpłaty na wskazane konto w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 
2010 r. Koszt imprezy to 380 zł od pary.

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY

LIRYKA ŚWIATA AUSCHWITZ 

Nakładem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau ukazał się angiel-
skojęzyczny wybór poezji o Auschwitz pt. „The Auschwitz Poems. An 
Anthology”.

Jest to obszerny tom zawierający 
prawie 450 wierszy 250 poetów 
z całego świata: zarówno byłych 
więźniów obozu (m.in. Primo Le-
viego, Haliny Birenbaum, Charlotte 
Delbo, Friedricha Löwy, Tadeusza 
Borowskiego), jak i poetów współ-
czesnych, w tym noblistów (Elie 
Wiesela, Salvatore Quasimodo, Wi-
sławy Szymborskiej i Czesława Mi-
łosza).

Wiersze autorstwa więźniów obozu 
to wyjątkowy dokument minionych 
czasów, opisujący świat pogardy 
i zła, swoisty dowód zbrodni i prze-
kaz prawdy o Auschwitz. Pisano 
też, aby zachować wewnętrzną 
wolność i potwierdzić swe człowie-
czeństwo. Jak stwierdził Adam A. 
Zych, który antologię przygotował, 
„twórczość obozowa, łagrowa, wię-
zienna uświadamiała, że w najtrud-
niejszych nawet warunkach można 
i należy pozostać osobą ludzką, 
istotą twórczą, a nie skazanym na 
pogardę i zagładę przedmiotem”.

Twórczość artystów powojennych 
to znamienny dyskurs ze stwier-
dzeniem niemieckiego fi lozofa i so-

cjologa, Teodora Adorno, o tym, że 
tworzenie poezji po Auschwitz jest 
barbarzyństwem. 

Na świat można patrzeć
przez
powiększające szkła zdumienia
pomniejszające szkła zwątpienia
przez palce przez łzy
czarne niebieskie i różowe okulary
i przez
[...] tysiące pustych okularów
muzeum Oświęcimia

– napisał Henryk Jasiczek, jeden z 
polskich poetów, których wiersze 
widnieją w antologii.

Obecne wydanie to najobszerniej-
szy wybór poezji o Auschwitz. 
W poprzednich latach, także pod 
redakcją Adama A. Zycha, uka-
zała się wersja polskojęzyczna pt. 
„Na mojej ziemi był Oświęcim...” 
w dwóch tomach (1987 r. i 1993 r.),
 anglojęzyczna pt. „The Auschwitz 
Poems” (1999 r.) oraz dwukrot-
nie niemieckojęzyczna (1993 r. – 
„Auschwitz Gedichte” i w 2001 r. 
„Auschwitz Gedichte” w dwóch 
tomach).

Książka jest do nabycia w księgarni 
internetowej Muzeum.

gabi/jarmen

„LIST NIEWYSŁANY” 
(fragm.)

Piszę do Ciebie, Mamo,
Co miesiąc list ofi cjalny.
Zawsze prawie to samo,
Tekst dobrze znany, banalny.

Że żyję, że jestem zdrowa
I że za paczki dziękuję –
Co myślisz, czytając te słowa?
Jak je rozumiesz, co czujesz?

Czy wiesz, jak wielka to blaga?
Ty jeden to wiesz, o Boże,
Jak prawda wygląda naga,
Odpowiem Ci kiedyś może…

KRYSTYNA 
ŻYWULSKA 
(1914-1992)
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Apolonia Bukietyńska 
(Pomietlarz) urodziła się 
w Oświęcimiu i tu chodzi-
ła do szkoły. Ukończyła 
liceum im. Stanisława Ko-
narskiego. Była wybitną 
śpiewaczką – primadonną 
Opery Śląskiej w Bytomiu. 
Często występowała z re-
citalami w fi lharmoniach 
i Polskim Radiu. Koncer-
towała w wielu krajach 

świata. To z pewnością jed-
na z najbardziej znanych 
osób pochodzących z zie-
mi oświęcimskiej. Wiem, 
że podróżując po świecie, 
z dumą podkreślała, skąd 
pochodzi. Parasol, który 
posiadam w swoich zbio-
rach, to cudowna pamiątka 
po tej wspaniałej kobiecie. 

Mirosław Ganobis

Różaniec wykonany z chleba jest wyrazem wiary ludzi za-
mkniętych za drutami obozu. Już sam materiał, z którego 
został wykonany, świadczy o jego wartości dla więźniów. 

Dr Aleksander Giermański wspominał: „Przypominam sobie wy-
roby z chleba (różańce, krzyżyki), które pozostały po więźniach 
przebywających w bunkrach”. Ugniecione kulki chleba nanizano 
na nitkę i na nich się modlono w ostatnich godzinach życia.   

Urodziła się 18 czerwca 1906 r. 
w Wiśle Malince na Śląsku 
Cieszyńskim, w biednej, wie-
lodzietnej rodzinie chłopskiej. 
W wieku sześciu lat straciła 
ojca. Matka wyszła ponow-
nie za mąż. W 1914 r. oj-
czym poległ podczas wojny, 
w rok później zmarła matka. 
Osierocone dzieci zostały za-
brane przez rodzinę. Anna 
wychowywała się u dziad-
ków w Nydku na Zaolziu. 
Tam uczęszczała do szkoły. 
Dziadkowie wkrótce zmarli, 
więc przeniosła się do Wisły, 
gdzie podjęła pracę w dużym 
gospodarstwie rolnym. Jej 
pragnieniem było zdobyć za-
wód, dzięki któremu mogła-
by w pełni poświęcić się do-
bru innych. Ukończyła szkołę 
pielęgniarek w ewangelic-
kim ośrodku dobroczynnym 
w Dzięgielowie na Śląsku 
Cieszyńskim i wstąpiła do 
ewangelickiego zrzeszenia 
kobiet, zostając diakonisą. 
Przez pewien czas prowa-
dziła Stację Matki i Dziecka 
w Golasowicach. Do wybu-
chu wojny pracowała jako 
pielęgniarka środowiskowa 
w rodzinnej Wiśle. Działa-

ła również społecznie. Już 
w czasie pobytu u dziad-
ków na Zaolziu zetknęła się 
z harcerstwem, które ofi ar-
nie wspierała i pozostała jego 
wierną orędowniczką. Była 
też członkinią Koła Polek 
i sympatyzowała w ruchem 
ludowym. 
W 1941 r. została skontakto-
wana przez rodzinę znanego 
na Śląsku działacza ludowe-
go, Pawła Bobka, z Wojcie-
chem Jekiełkiem z Osieka k. 
Oświęcimia. Był on wtedy 
jednym z przywódców kon-
spiracji ludowej na ziemi 
oświęcimskiej, pełnił funk-
cję komendanta Batalionów 
Chłopskich (BCh) w Obwo-
dzie Bialskim. W czerwcu 
1941 r. Anna Szalbót złożyła 
przysięgę i została człon-
kiem BCh. Przyjęła pseudo-
nim „Rachela”. W ramach 
BCh włączyła się do działań 
kierowanej przez Wojcie-
cha Jekiełka przyobozowej 
grupy, której zadaniem było 
niesienie pomocy więźniom 
KL Auschwitz. Stała się jed-
nym z fi larów tej organizacji. 
Ciesząc się dużym zaufaniem 
w środowisku ewangelickim 
na Śląsku Cieszyńskim, orga-
nizowała tam zbiórki pienię-
dzy, żywności, odzieży dla 
więźniów obozu. Zachęciła 
tamtejsze kobiety do podjęcia 
chałupniczej produkcji skar-
pet, rękawic i innych elemen-
tów odzieży dla więźniów. 
Wykorzystując dawne zna-
jomości w służbie zdrowia, 
zdobywała dla więźniów leki 

i narzędzia chirurgiczne. Nie-
jednokrotnie podkradała się 
pod obóz i podrzucała więź-
niom żywność i lekarstwa. 
Szczególną i charakterystycz-
ną formą jej działalności było 
wykonywanie zastrzyków 
więźniom pracującym poza 
obozem. Jej aktywna dzia-
łalność nie mogła zostać nie 
zauważona przez gestapo. 
„Rachela” zagrożona aresz-
towaniem ukrywała się w 
Sosnowcu, potem w Oświę-
cimiu i Osieku, skąd osta-
tecznie skierowana została do 
Warszawy. Tam jako „Hele-
na Wodecka” pełniła funkcję 
łączniczki Komendy Głównej 
Batalionów Chłopskich. 
Przy końcu 1942 r. przybyła 
na teren przyobozowy, szmu-
glując przez granicę pokaźną 
ilość leków dla więźniów. 
W nocy z 29 na 30 grud-
nia wraz z Wojciechem Je-
kiełkiem przygotowywała 
w Osieku paczki żywnościo-
we dla obozu. W parę go-
dzin później, rankiem, oboje 
zostali zaskoczeni przez pa-
trol żandarmerii niemieckiej. 
Podczas zatrzymania „Ra-
chela” rzuciła się do ucieczki, 
lecz zginęła od kuli żandar-
ma. (Wojeciech Jekiełek został 
ujęty, zdołał jednak zbiec). Jej 
ciało zostało przewiezione 
do KL Auschwitz i spalone 
w krematorium. Po wojnie 
odznaczono ją pośmiertnie 
Krzyżem Grunwaldu III kla-
sy oraz Krzyżem Oświęcim-
skim. 

Mirosław Obstarczyk 

LUDZIE DOBREJ WOLI

ŚLADY HISTORII 
ZE ZBIORÓW MUZEUM AUSCHWITZ
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Różaniec na fotografi i obok 
został wykonany w Ausch-
witz przez więźniarkę Fran-
ciszkę Studzińską, której 
udało się wynieść go z obozu 
i zachować. W 1997 r. trafi ł do 
zbiorów Muzeum. 
Z chleba wyrabiano również 
inne drobiazgi. Jeden z by-
łych więźniów Auschwitz pi-
sze: „Nie pamiętam nazwiska 
tego więźnia, który wykonał 
co najmniej 10-centymetrowej 
wysokości fi gurki szachowe. 
Wykonał on również postać 
Tadeusza Kościuszki na ko-
niu. Figurki te były bardzo 

ładne i wykonane były z chle-
ba. Szkoda, że one nie zacho-
wały się do dziś”. 
Z wyrobami z chleba spoty-
kamy się również w innych 
obozach koncentracyjnych, 
więzieniach i gettach. Tade-
usz Radwan, przebywający 
prawie dwa lata w więzieniu 
tarnowskim, kosztem ogrom-
nego wyrzeczenia, robił z 
chleba różne fi gurki, portrety, 
a nawet sceny więzienne. Le-
pił palcami, używał też igły i 
noża zrobionego z łyżki. W 
kilku fi gurkach wydrążo-
ne były schowki, w których 

przenoszono grypsy z celi do 
celi. 
Różaniec z chleba z Ausch-
witz jest pełen symboliki 
i znaczeń, które trudno roz-
trząsać w tym miejscu. Być 
może skłoni nas do refl eksji.  
„(…) jednak nanizały się na 
jedną nitkę, stanowią jeden 
naszyjnik – czy też jeden 
różaniec. Paciorki – każdy 
osobno – jednak do siebie 
podobne” (Jarosław Iwasz-
kiewicz). 

 Agnieszka Sieradzka
Dział Zbiorów PMA-B

ANNA SZALBÓT (1906-1942)
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Z SZAFY GANOBISA

Taki parasol chciała posiadać każda 
wytworna dama dawnych czasów. 
Kupienie go nie było jednak sprawą 

prostą. Dziś jest to w zasadzie niemożliwe, 
bo parasolka stała się historycznym ekspo-
natem. 

Parasol

Różaniec
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FOTOREPORTAŻ

„Holokaust – Pamięć i Upamięt-
nienie w erze web 2.0” – taki tytuł 
nosił projekt zorganizowany przez 
niemiecki Maximilian Kolbe Werk. 
Od 23 do 27 stycznia młodzi ludzie 
z ośmiu krajów w towarzystwie oca-
lałych z Zagłady uczyli się dzien-
nikarstwa, poznając jednocześnie 
historię Auschwitz. Druga część pro-
jektu odbędzie się pod koniec mar-
ca w Weimarze i Buchenwaldzie. 
Szczegóły znajdą Państwo na stronie 
maximilian-kolbe-werk.blogspot.
com.

Fotoreportaż

16151413121110987654321
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