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Listopad to miesiąc, w którym obcho-
dzimy dwie smutne rocznice. 22 listo-
pada 1940 r. odbyła się w Auschwitz 
pierwsza egzekucja przez rozstrzela-
nie. Rok później, 11 listopada – w pol-
skie Święto Niepodległości – pod 
Ścianą Śmierci na dziedzińcu bloku nr 
11 Niemcy po raz pierwszy dokonali 
egzekucji rozstrzelania za pomocą 
cichostrzelnej broni małokalibrowej. 
O tych wydarzeniach dziś możemy 
opowiedzieć dzięki relacjom świad-
ków i archiwalnym dokumentom. 

W listopadowej „Osi” znajdą Pań-
stwo również informacje o kursach 
internetowych przygotowywanych 
przez Międzynarodowe Centrum 
Edukacji o Auschwitz i Holokauście, 
tekst poświęcony wizycie studentów 
i profesorów z Woroneża w Cen-
trum Dialogu i Modlitwy oraz relację 
z polsko-niemieckiego seminarium 
przeznaczonego dla organizato-
rów podróży studyjnych do miejsc 
pamięci. Na stronach Centrum Ży-
dowskiego publikujemy natomiast 

refl eksje uczestniczki programu „Po 
co nam tolerancja?”. 

Państwa uwadze polecamy także 
książkę, tom wierszy zebranych byłej 
więźniarki Auschwitz Haliny Biren-
baum Moje życie zaczęło się od końca, 
a także fotoreportaż z Drogi Krzyżo-
wej na terenie byłego obozu Ausch-
witz II-Birkenau. 

Paweł Sawicki 
Redaktor naczelny miesięcznika „Oś” 

os@auschwitz.org.pl
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GALERIA XX WIEKU

OD REDAKCJI

Po raz drugi w tym miejscu 
posiłkuję się własnym tek-
stem ogłoszonym już dru-
kiem. Tym razem chodzi 
o publikację z „Gazety Kra-
kowskiej” sprzed kilku lat. 
Czynię tak nie dlatego, że 
brakuje aktualnych tematów 
– jest ich aż nadto: z wczo-
raj, dzisiaj i tych, co pojawią 
się jutro! Ale pewne sprawy 
z kiedyś, pewne wydarzenia 
i miejsca ich dziania się, wy-
dają się mieć nadal walor te-
matyczny i emocjonalny.
„W połowie lat 60. wieku, 
co odchodzi, zdarzyło mi 
się być przez pewien czas 
zatrudnionym – bardziej 
z ciekawości niż potrzeby 
– w Zakładach Przemysłu 
Tytoniowego w naszym mie-
ście, zwanych powszechnie 
Monopolem. W ogromnych 
komorach fermentacyjnych, 
na wszystkich piętrach roz-
ległego gmachu, przebiegała 
fermentacja świeżych liści 
tytoniowych. Po wielkich ha-
lach nocą, w półmroku i lek-
kim poszumie silników elek-
trycznych, można było bez 
końca wędrować – w ostrym 
zapachu świeżego tytoniu, 
w rdzawym pyle rozdrob-
nionych tytoniowych liści, 
z wonią tytoniu na ubraniu 
i we włosach. Była to dosyć 
tajemnicza i z lekka niesamo-
wita sceneria, gdzie z każde-
go owianego mrokiem kąta 
zdawały się wypełzać rucho-

me cienie, skąd zdawała się 
emanować aura ogarniętej 
mrokiem tajemnicy. W pa-
mięci nie mógł przecież ulec 
zatarciu fakt, że te właśnie 
budynki, że ta rozległa prze-
strzeń hal i korytarzy była 
w latach wojny częścią nazi-
stowskiego obozu zagłady. 
Że tutaj właśnie rozlokowa-
no na pewien czas więźniów 
z pierwszego przybyłego do 
Auschwitz transportu. Że 
tutaj doznawali oni cierpień 
i upokorzeń, że ginęli, byli 
zabijani...
Należało do naszych obo-
wiązków: mistrza zmiany 
i mnie, jego asystenta i po-
mocnika, czuwać nad tech-
nologiczną poprawnością 
przebiegu procesu fermen-
tacji i w razie potrzeby w ów 
proces odpowiednio ingero-
wać. Mistrz, po dokonaniu 
obowiązkowych czynności, 
ucinał sobie małą drzem-
kę, wiedząc, że ja pozostaję 
przez cały czas w stanie czuj-
ności i pełnej gotowości coś 
czytając lub oddając się ja-
kiejś, w tym miejscu i czasie, 
niekoniecznej pisaninie. I tak 
mijały nam nocne godziny 
w małej dyżurce!
Ale ta noc była inna! W do-
okolnej ciszy, w nieokreślo-
nej przestrzeni z nagła roz-
legł się jakiś krzyk, szloch, 
bolesny skowyt. Jakiś za-
wodzący ochrypły lament 
– ni to śpiew, ni dojmujący 

płacz powtarzany echem 
pod wysokimi sklepieniami 
hal w środku nocy! Dopadł 
nas pełen zdumienia spon-
taniczny lęk. Czy ktoś się 
zagubił w tych ogromnych 
halach, na piętrach, koryta-
rzach, klatkach schodowych 
– i przeraźliwie błaga o po-
moc? To niemożliwe! Z całą 
pewnością nikogo tu nie ma 
i być nie może! To błagalne 
zawodzenie nie może być 
w tym miejscu i czasie żad-
nym ludzkim znakiem i śla-
dem! A więc czym jest?! Eks-
plozja nagłego hałasu trwała 
krótko, może ćwierć minuty 
– i wszystko ucichło. Po krót-
kim szoku i podświadomym 
lęku, powróciła nam jasność 
logicznego myślenia i koja-
rzenia faktów.
To rozwieszone w halach 
głośniki wewnętrznej insta-
lacji radiofonicznej, to zakła-
dowy radiowęzeł «nadał» 
w środku nocy ten niesamo-
wity program, koncert na 
krzyk i zawodzenie – bez 
ludzkiej inspiracji, bez czy-
jegokolwiek udziału. W po-
mieszczeniu radiowęzła, 
zamkniętym i opieczętowa-
nym, oczywiście o tej porze 
nikogo być nie mogło. Prze-
gląd tego miejsca następnego 
dnia potwierdził istniejący 
od dawna stan rzeczy: urzą-
dzenia nadawcze pokrywał 
nietknięty kurz, gdyż radio-
węzeł od dawna nie funkcjo-

nował! Ale jednak tej nocy 
«nadał» swój program. Włą-
czony został jakimś sposo-
bem lub cudem, by wyemito-
wać to dojmujące, tajemnicze 
requiem!
Kalendarz wiszący na ścianie 
wskazywał na trzeci dzień 
listopada, kończącą się noc 
Dnia Zadusznego. Ktoś być 
może chciał nam dać znać, że 
jest teraz właśnie tutaj. Może 
jakaś energia lub bioener-
gia skumulowane w tym 
gmachu o tragicznej genezie 
sprzed lat, atomy bólu i roz-
paczy eksplodowały, uru-
chomione, odpalone z nagła 
potencjałem emocji tej wła-
śnie nocy. Może to nasze 
emocje, nawet nieuświada-
miane, zdetonowały w tym 
momencie «eksplozję cza-
su», wołanie z przeszłości?... 
Magia i mistycyzm, parapsy-
chologia i surrealizm, a może 
ciekawostka techniczno-aku-
styczna? A koincydencja wy-
darzenia z czasem, w jakim 
nastąpiło – Dzień Zaduszny 
– to rzecz całkowicie przy-
padkowa.
Często po wielu latach, roz-
mawialiśmy o tym z mi-
strzem Franciszkiem, wciąż 
niczego nie wiedząc i nie 
rozumiejąc. Teraz może on 
już wszystko wie i rozumie 
po tamtej stronie wszelkiego 
rozumienia i wiedzy...”. 

Andrzej Winogrodzki 
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− Tym razem udostępnili-
śmy w Internecie wszyst-
kim zainteresowanym dane 
ok. siedmiu tys. więźniów 
Auschwitz deportowanych 
z dystryktu lubelskiego. 
Zostały one przygotowane 
w oparciu o opublikowane 
rok wcześniej przez Mu-
zeum „Księgi Pamięci depor-
towanych z Lublina i innych 
miejscowości Lubelszczy-
zny” − powiedział Krzysztof 
Antończyk, szef Repozyto-
rium Cyfrowego Muzeum 
Auschwitz. − Kończymy 
zatem przedsięwzięcie mają-
ce na celu upamiętnienie Po-
lek i Polaków skierowanych 
do KL Auschwitz przez 
niemieckie placówki Poli-
cji Bezpieczeństwa i Służby 
Bezpieczeństwa z czterech 
okupacyjnych dystryktów 

Generalnej Guberni. Tym 
samym w chwili obecnej 
dostępne w wersji elektro-
nicznej są dane z dystryk-
tów:  warszawskiego (26 tys. 
nazwisk), krakowskiego (18 
tys. nazwisk), radomskiego 
(16 tys. nazwisk) oraz lu-
belskiego (18 tys. nazwisk) 
– podkreślił Antończyk.

W chwili obecnej na stronie 
internetowej www.ausch-
witz.org.pl udostępniona 
jest baza informacji o ok. 
180 tys. więźniach Ausch-
witz zarejestrowanych przez 
Niemców w obozie. Infor-
macje te pochodzą z ponad 
70 zespołów archiwalnych 
oryginalnej niemieckiej do-
kumentacji, m.in: tzw. ksiąg 
zgonów, ksiąg ewidencyj-
nych „Zigeunerfamilienla-

ger” (tzw. obozu rodzinne-
go dla Cyganów),  list nowo 
przybyłych, ksiąg stanów 
dziennych czy ksiąg tzw. 
szpitala obozowego.

W Repozytorium Cyfro-
wym znajduje się obecnie 
ponad 650 tys. pojedyn-
czych rekordów. Często 
dane te obejmują jedynie 
numer więźniarski bez na-
zwiska, wielokrotnie nie 
ma dat urodzenia, stąd też 
identyfi kacja jest żmudna 
i długotrwała. W dalszych 
latach zasoby dostępne 
w Internecie będą wzbo-
gacane o kolejne zespoły 
dokumentów, nad którymi 
cały czas pracują archiwiści 
i dokumentaliści Miejsca 
Pamięci Auschwitz. 

2bart

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

CYFROWY POMNIK PAMIĘCI
NAZWISKA DEPORTOWANYCH DO AUSCHWITZ 
Z LUBELSZCZYZNY DOSTĘPNE W INTERNECIE

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau udostępniło na 
swej stronie internetowej nazwiska Polaków z Lubelsz-
czyzny deportowanych w latach II wojny światowej przez 

nazistów do niemieckiego nazistowskiego obozu koncentra-
cyjnego Auschwitz. Dostępne dane to nie tylko źródło cennej 
informacji historycznej. To także pomnik pamięci o ludziach, 
których losy w tragiczny sposób naznaczył Auschwitz. 
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Serwery Repozytorium Cyfrowego

Niestety, mimo podjętych przez autorów Ksiąg Pamięci 
starań, nie udało się dotychczas ustalić nazwisk wszyst-
kich deportowanych do Auschwitz. Dlatego zwracamy 
się z apelem do byłych więźniów, członków ich rodzin 
oraz wszelkich innych osób będących w posiadaniu do-
kumentów obozowych: listów, zaświadczeń o zgonach, 
telegramów o śmierci, potwierdzeń nadania paczek 
– o udostępnienie ich (względnie kopii) dla archiwum 
Muzeum. Cenne dla nas są także powojenne materiały 
oraz wszelkie informacje, dzięki którym możliwe będzie 
upamiętnienie jak największej liczby więźniów i więź-
niarek – ofi ar obozu Auschwitz.

„Księga Pamięci. Trans-
porty Polaków do KL 
Auschwitz z Lublina i in-
nych miejscowości Lu-
belszczyzny 1940-1944” 
została wydana w 2009 r. 
Dystrykt lubelski pełnić 
miał rolę „kręgosłupa go-
spodarki rolnej General-
nego Gubernatorstwa”, 
a znaczne tereny Zamojsz-
czyzny zostały przezna-
czone dla niemieckiego 
osadnictwa. W ramach tej 
polityki w 37 transpor-
tach naziści deportowali 
do Auschwitz 7199 Polek 
i Polaków z tego terenu. 

APEL

LUBELSKA KSIĘGA PAMIĘCI

„Otworzono drzwi wagonu. Przeraźliwy krzyk esesmanów, zajadłe szczekanie psów, od-
głosy uderzeń pałkami przez oprawców, funkcyjnych więźniów przybyłych z obozu, kolba-
mi karabinów przez esesmańską eskortę, szczucie psami, które rzucały się na nas i rwały na 
strzępy ubranie i ciało. Jęki, płacz, modlitwa, przekleństwa i rażące światła refl ektorów skie-
rowanych na nas, to sceneria »wysiadania« na rampie KL Auschwitz. Ustawieni w kolumnę 
piątkami, szarpani przez psy, popychani, zapędzeni zostaliśmy pod bramę obozu. Obóz jesz-
cze spał. Stoimy, czekamy, siadać nie wolno. Wielka niepewność, co będzie dalej. Pójdziemy 
do łaźni czy do łaźni komory gazowej? Czytam napis na bramie obozowej: Arbeit macht frei 
– raz, drugi, dziesiąty, modlę się i na przemian myślę, jak się stąd wydostać. Uderzył gong, 
była to pobudka dla obozu. Zapaliły się światła w blokach. Zaczął się niesamowity zgiełk, 
dobiegają nas głosy komendy niemieckiej, przekleństw i krzyków. Z bloków wybiegają więź-
niowie. Po pewnym czasie nastaje grobowa cisza, słychać tylko krótkie meldunki w języku 
niemieckim – rozumiem je. To Blockführerzy składają meldunki Rapportführerowi o stanie 
więźniów w blokach. Za chwilę znów krzyk, zgiełk, nawoływanie do formowania komand 
(grup) roboczych. Uszom własnym nie wierzę, słyszę – orkiestra gra marsza”.

„Wagon bydlęcy, w którym znajdowało się 68 stłoczonych więźniarek z zamku lubelskie-
go, zatrzymano na jakiejś stacji. Jedna ze współtowarzyszek wyjrzała poprzez mały lufcik 
wagonu. Oświęcim! – zawołała i runęła zemdlona z przerażenia na ziemię. W chwilę póź-
niej odplombowano wagon. Zewsząd słychać było krzyki esesmanów: Raus! – wrzeszczeli. 
Ustawiono nas piątkami. Silniejsze podtrzymywały słabsze. Teren oświetlały refl ektory. (…) 
Pędzono nas gdzieś w ciemnościach nocy. Pochód nasz trwał chyba z pół godziny, zanim po-
kazały się nowe druty, wieże strażnicze i brama z napisem »Arbeit macht frei«. Po przejściu 
przez nią odniosłam wrażenie, że znalazłam się na ogromnym cmentarzysku, gdzie grzebie 
się żywe, niepodobne już do ludzi istoty. Stąd już nie wyjdziemy – powiedziałam do mojej 
siostry. Pożałowałam tego natychmiast, gdyż zadrżała na te słowa i mocno ścisnęła mą rękę. 
Szłyśmy główną drogą wiodącą przez cały obóz. Wokół panowała śmiertelna cisza. W po-
wietrzu unosił się niesamowity swąd palonych ciał ludzkich. Na końcu obozu, obok drutów 
oddzielających odcinek męskiego obozu, stał długi budynek zwany »sauną«. Wpędzono nas 
do niego. Panował tam półmrok. Trudno było się wzajemnie rozpoznać. Dokoła było głucho. 
Pozostawiono nas samych. Na wszystkich twarzach malowało się śmiertelne przerażenie. 
Każda z nas zadawała sobie te same pytania: Co z nami będzie? Czy życie w tych warunkach 
jest możliwe? Czy nas zostawią przy życiu, czy też zabiją?”.

FRAGMENT WSPOMNIEŃ STANISŁAWA TOMASZEWSKIEGO 
OPISUJĄCY PRZYBYCIE DO KL AUSCHWITZ I PIERWSZY DZIEŃ W OBOZIE

FRAGMENT WSPOMNIEŃ ERNESTYNY BONAREK, 
W OBOZIE LASSOK, OPISUJĄCY PRZYBYCIE DO OBOZU
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Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Członkowie Rady zapozna-
li się m.in. ze sprawozda-
niem z działalności Centrum 
w ciągu ostatniego roku. 
Wiele uwagi poświęcono 
nowatorskim projektom 
edukacyjnym skierowanym 
do osadzonych w zakładach 
karnych w Małopolsce i na 
Śląsku oraz osób niepełno-
sprawnych intelektualnie. 
Podczas spotkania zapre-
zentowano także założenia 
przygotowywanej platformy 
e-learningowej. Testy pierw-
szych sześciu lekcji interne-
towych rozpoczną się jeszcze 
w tym roku.

Dyrektor Muzeum Ausch-
witz dr Piotr M.A. Cywiński 
przedstawił Radzie założe-
nia nowej wystawy wstęp-
nej, a także zaprezentował 

projekt nowego centrum 
obsługi odwiedzających. 
Ma ono ułatwić zwiedzanie 
Miejsca Pamięci ponad mi-
lionowi osób, które każdego 
roku przyjeżdżają zobaczyć 
autentyczne tereny byłego 
niemieckiego nazistowskie-
go obozu koncentracyjnego 
i zagłady Auschwitz.

Podczas posiedzenia dysku-
towano także nad tym, czy 
i do jakiego stopnia MCEAH 
powinno włączać w obszar 
swoich działań tematykę lu-
dobójstwa i łamania praw 
człowieka oraz przeciwdzia-
łania zbrodniom przeciwko 
ludzkości. − Istnieje tenden-
cja odchodzenia od edukacji 
o Holokauście na rzecz edu-
kacji na rzecz przeciwdziała-
nia ludobójstwu i zbrodniom 

przeciwko ludzkości czy też 
praw człowieka. Międzyna-
rodowe Centrum Edukacji 
o Auschwitz i Holokauście 
staje również przed takimi 
samymi wyzwaniami  − po-
wiedział dr Piotr Trojański, 
doradca akademicki MCE-
AH i jednocześnie wykła-
dowca Uniwersytetu Peda-
gogicznego w Krakowie.

Członkowie Rady podkre-
ślali wagę znaczenia eduka-
cji o Auschwitz w procesie 
kształtowania postaw mło-
dych ludzi. − Historycy zaj-
mują się zbieraniem faktów, 
natomiast edukacja nadaje 
im znaczenie. Dążymy do 
tego, aby po latach odwie-
dzający to miejsce mogli po-
wiedzieć, że było to dla nich 

ważne doświadczenie, które 
wpłynęło na ich postawę, 
moralność, wartości i spo-
sób, w jaki patrzą na świat. 
Tym właśnie się zajmujemy 
− powiedziała Dorit Novak 
z Instytutu Yad Vashem 
w Jerozolimie. 

pasa/jarmen

Red. Stefan Wilkanowicz − przewodniczący Rady
Prof. Jonathan Webber − wiceprzewodniczący Rady
Dr Piotr M.A. Cywiński − wiceprzewodniczący Rady
Dr hab. Barbara Engelking-Boni
Dr Gideon Greif
Dr Piotr Paziński
Dr Wolf Kaiser
Mecenas Serge Klarsfeld
Dorit Novak
Marcello Pezzetti

CZŁONKOWIE RADY
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ZNACZENIE EDUKACJI O AUSCHWITZ
POSIEDZENIE RADY PROGRAMOWEJ MCEAH 

Odbyło się posiedzenie Rady Programowej Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz 
i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau.
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Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

EDUKACJA PRZEZ INTERNET W MCEAH

Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Ho-
lokauście rozpoczyna pilotażowy projekt edukacji in-
ternetowej na platformie e-learningowej. Kursy on-line 

poświęcone będą historii Holokaustu oraz podstawowym zagad-
nieniom historii Auschwitz. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Blok tematyczny poświę-
cony historii Holokau-
stu obejmuje dwie lekcje: 
„Holokaust − problemy 
terminologiczne i inter-
pretacyjne” oraz „Antyju-
daizm i antysemityzm − 
przyczyny pośrednie Za-
głady”. W przyszłym roku 
planowane jest uruchomie-
nie drugiej części kursu 
internetowego dotyczącej 
historii Zagłady.

Blok tematyczny dotyczą-
cy historii Auschwitz za-
wierał będzie cztery lekcje: 
„Rozbudowa Auschwitz 
w latach 1940-1944”, „Wa-
runki egzystencji w obozie 
Auschwitz”, „Grupy więź-
niów w obozie Auschwitz” 
oraz „Załoga SS w KL 
Auschwitz”.
Lekcje zawierają wstęp 
historyczny, fragmenty 
relacji byłych więźniów, 

fotografi e i dokumenty 
archiwalne, przykłady 
sztuki obozowej, a także 
ćwiczenia dydaktyczne. 
Ich autorami są specjaliści 
z Państwowego Muzeum 
Auschwitz-Birkenau i Uni-
wersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie. Pilotaż zosta-
nie uruchomiony 25 listo-
pada 2010 r.
Do udziału w projek-
cie zapraszamy wszyst-
kich zainteresowanych, 
a w szczególności: nauczy-
cieli, studentów i uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych. 
Udział w pilotażu projektu 
jest bezpłatny.

Projekt realizowany jest 
w ramach programu Mi-
nisterstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego 
„Edukacja Plus”.  

agjus

Platforma e-learningowa to system informatyczny za-
opatrzony w narzędzia służące do organizacji proce-
su dydaktycznego charakteryzującego się wysokim 
stopniem interaktywności. Przy pomocy elementów 
składowych systemu możemy przygotowywać, groma-
dzić i udostępniać materiały dydaktyczne, moderować 
prowadzone dyskusje, organizować pracę w grupach 
a także prowadzić pełną statystykę i kontrolę procesu 
nauczania oraz uczenia się. 

(źródło: Centrum E-learningu AGH)

Dlaczego zdecydowali się 
Państwo na współpracę 
z Muzeum Auschwitz przy
wdra  żaniu projektu e-lear-
ningowego?

Wybranie naszej fi rmy do 
realizacji projektu wdroże-
nia rozwiązań e-learningo-
wych w Muzeum Auschwitz 
potraktowaliśmy jako duże 
wyróżnienie. Eduserwis jest 
fi rmą, która w trakcie swojej 
wieloletniej działalności zre-
alizowała wiele projektów 
opracowania koncepcji, bu-
dowy i włączenia narzędzi 
i metod kształcenia na odle-
głość do praktyki edukacyjnej 
różnych instytucji i przed-
siębiorstw. Jednakże żaden 
z realizowanych przez nas 
dotychczas projektów nie do-
tyczył miejsca aż tak ważnego 
dla historii Polski i Świata, 
miejsca kształtującego naszą 
europejską tożsamość. Uwa-
żamy, że w czasach, w któ-
rych dla wielu młodych lu-
dzie właśnie Internet stał się 
bardzo ważnym (i niestety 
czasami wiodącym) źródłem 
wiedzy, jest niezwykle waż-
ne aby sprawdzona wiedza 
o Holokauście i Auschwitz 
była upowszechniana przy 
pomocy metod i narzędzi 
w pełni nawiązujących do 
przyzwyczajeń i oczekiwań 
właśnie tej grupy odbiorców. 

Doskonale wiemy, że w In-
ternecie jest wiele wiedzy nie-
sprawdzonej, często przekła-
manej, ale przede wszystkim 
powierzchownej. Inicjatywa 
Muzeum Auschwitz znacz-
nie ułatwi dotarcie do wiedzy  
wiarygodnej, pogłębionej oraz 
autoryzowanej przez powagę 
i autorytet instytucji.

Czy nauczanie o tak delikat-
nej materii nie stanowi wy-
zwania dla Państwa?

Bardzo się obawialiśmy tego 
projektu. Istotą nauczania na 
odległość w środowisku Inter-
netu w obowiązującym obec-
nie modelu WBT (ang. Web 
Based Training) jest bazowa-
nie na treściach merytorycz-
nych w postaci elektronicznej 
uzupełnionych elementami 
edukacyjnymi o charakterze 
multimedialnym i interak-
tywnym. Elementy te nie 
mają służyć rozrywce, ale
mają za zadanie zastąpić in-
terakcję pomiędzy nauczycie-
lem, a uczniem w tradycyjnej 
klasie. Przed przystąpieniem 
do budowy kursów obawia-
liśmy się, aby wprowadzenie 
właśnie tych elementów nie 
wywołało u odbiorców efek-
tu odwrotnego do zamierzo-
nego, tzn. aby nie zostały one 
odebrane jako trywializujące 
treści, albo wręcz niestosow-

ne w kontekście tematyki któ-
rej dotyczą kursy. Na każdym 
etapie projektu bardzo dbamy 
o to, aby multimedia uzupeł-
niały i poszerzały wprowa-
dzane treści nie dominując 
ich – stąd nacisk na oszczędną 
formę, ukrytą niejako za pre-
zentowaną treścią.

Jak wygląda proces produk-
cji kursów e-learningowych?

Metodologia zakłada rozdział 
ról i obowiązków pomiędzy 
trzech aktorów procesu pro-
dukcji kursu: osoby odpowie-
dzialnej za treść merytorycz-
ną, metodyka kształcenia na 
odległość oraz zespołu wyko-
nawczego. Zadaniem osoby 
odpowiedzialnej za treść me-
rytoryczną (w projekcie byli 
to specjaliści Muzeum) jest 
opracowanie treści kursu oraz 
dbanie na każdym etapie pro-
jektu o odpowiednią jakość. 
Rolą metodyka jest propo-
zycja podziału treści na małe 
porcje wiedzy (tzw. jednostki 
uczące; ang. learning objects) 
oraz zaproponowanie takich 
elementów multimedialnych 
i interaktywnych, które będą 
najodpowiedniejsze w ob-
rębie danej partii materiału. 
Zespół wykonawczy to grafi -
cy oraz programiści multime-
diów, którzy odpowiadają za 
techniczne wykonanie kursu. 
W przypadku kursów dla 
Muzeum Auschwitz niezwy-
kle ważna była również rola 
osoby koordynującej pracę 
wszystkich specjalistów me-

rytorycznych. To dzięki jej 
wysiłkom udało się wypraco-
wać jednorodne rozwiązania 
bardzo wysokiej jakości.

Wizyta w Miejscu Pamięci 
jest niezwykle ważna je-
żeli chodzi o edukację ze 
względu na emocjonalne do-
świadczenie autentycznego 
miejsca. W Internecie tego 
elementu brak, ale kurs in-
ternetowy zapewne daje na-
uczycielowi, jak i uczącemu 
się inne elementy, które nie 
są możliwe do uzyskania na 
miejscu.

Całe rozwiązanie przeznaczo-
ne jest przede wszystkim do 
prowadzenia szkoleń zdal-
nych w modelu bazującym na 
technikach asynchronicznych 
tzn. takich w których uczą-
cy się i nauczyciel nie muszą 
w tym samym czasie spoty-
kać się on-line. Uczący przede 
wszystkim samodzielnie 
korzysta z kolejnych części 
kursu oraz pracuje w grupie 
np. na forach dyskusyjnych. 
Takie podejście pozwala na 
pracę zindywidualizowaną 
z możliwością dyskutowania 
na tematy zaproponowane 
i moderowane przez specjali-
stów z Muzeum Auschwitz. 
Nie jest to jednak model je-
dyny. Zbudowane rozwiąza-
nia będą mogły być np. wy-
korzystane do prowadzenia 
szkoleń w modelu miesza-
nym, w którym część zajęć 
prowadzona będzie zdalnie, 
a część w tradycyjnej klasie. 

Pozwoli to na zupełne inne 
rozłożenie akcentów w pro-
cesie dydaktycznym: techniki 
zdalne mogą służyć np. prze-
dyskutowaniu postawionych 
problemów, a spotkania tra-
dycyjne mogą mieć charakter 
warsztatowy. W ramach pro-
jektu powstają również narzę-
dzia pozwalające na udostęp-
nienie części kursów e-lear-
ningowych bezpośrednio na 
stronie internetowej. Dzięki 
temu możliwe będzie np. 
przygotowanie osób do wi-
zyty w Miejscu Pamięci. Jeżeli 
kursy e-learningowe zostaną 
uzupełnione zaleceniami me-
todycznymi dla nauczycieli, 
wtedy może powstać zupeł-
nie nowa jakość w przygo-
towaniu grup szkolnych do 
wizyty w Muzeum. Kursy 
otwarte to również szansa 
dla wielu osób na dotarcie 
do uporządkowanej, wiary-
godnej i pogłębionej wiedzy 
o Holocauście i Auschwitz. 
Jeżeli chodzi o aspekt emocjo-
nalny, to zbudowane kursy 
niosą ogromny ładunek emo-
cji – doświadczyliśmy tego 
sami w trakcie pracy nad ich 
budową. Pełne szczegółów 
obrazowe teksty, uzupełnio-
ne fotografi ami oraz relacjami 
audio, wszystko uporządko-
wane i systematycznie dostar-
czane, wyzwala niesamowity 
ładunek emocji  – na pewno 
w jakiś sensie porównywalny 
do emocji które przeżywa się 
podczas pobytu w Auschwitz 
i Birkenau. 

Rozmowa z dr. Jackiem Marciniakiem z fi rmy 
Eduserwis, która zajmuje się wdrożeniem 

e-learningu w Muzeum Auschwitz

Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 31, listopad 2010
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

Skierowane było głównie do 
polskich i niemieckich mul-
tiplikatorów, nie posiadają-
cych jeszcze doświadczeń 
w zakresie przeprowadzania 
podróży studyjnych, a tak-
że do osób aktywnie dzia-
łających na tym polu, które 
poszukują partnerów do 
wspólnych polsko-niemiec-
kich projektów. Seminarium 
odbyło się w ramach współ-
pracy MDSM w Oświęci-
miu i Akcji Znaku Pokuty 
/ Służby dla Pokoju (ASF e. 
V.).  Wsparcia fi nansowego 
udzieliła Polsko-Niemiecka 
Współpraca Młodzieży.

Celem szkolenia była pomoc 
w znalezieniu partnera przy 
organizacji podróży studyj-
nych do miejsc pamięci. Po-
dróże takie, ze względu na 
swoją specyfi kę, wymagają 
odpowiedniego przygotowa-
nia nie tylko ze strony organi-
zatorów, ale także ze strony 
młodzieży. Wyjazd w grupie 
polsko-niemieckiej nie tylko 
umożliwia rozwinięcie em-
patii i poznanie odmiennego 
punktu widzenia, ale także 
sprzyja dialogowi, wymianie 
poglądów i doświadczeń. 

Seminarium obejmowało za-
równo część teoretyczną, jak 
i praktyczną, podczas której 
uczestnicy mieli czas na in-
dywidualne rozmowy oraz 
opracowanie projektów.

Szkolenie rozpoczęło się od 
przedstawienia wszystkich 
uczestników oraz zapozna-
nia się z koncepcją i historią 
powstania Międzynarodo-
wego Domu Spotkań Mło-
dzieży oraz organizacji Akcja 
Znaku Pokuty / Służby dla 
Pokoju (ASF e. V.). Następ-
nego dnia uczestnicy mieli 
okazję odwiedzić były obóz 
koncentracyjny Auschwitz 
I oraz były obóz zagłady 
Auschwitz-Birkenau. Dla 
wielu osób była to już kolejna 
wizyta, w związku z czym 
mieli oni okazję głębszego 
uświadomienia sobie moż-
liwości edukacyjnych wy-
nikających z autentyczności 
tego miejsca. Przewodniczka 
zwróciła uwagę uczestników 
na różne aspekty i tematy 
związane z historią Ausch-
witz, które później mogą 
zostać poszerzone w pracy 
z grupami młodzieży. 

W kolejnej części Anna Meier 
przedstawiła opis prac peda-
gogicznych prowadzonych 
w  MDSM. Zaprezentowała 
także różne międzynarodo-
we projekty, które były lub są 
obecnie realizowane. Kiero-
wany przez nią projekt „Hi-
storie w biografi i” spotkał się 
z dużym zainteresowaniem 
uczestników.

Następnie Peter Larndorfer, 
pedagog z Miejsca Pamięci 

Mauthausen, omówił pro-
blematykę pracy pedago-
gicznej z młodzieżą w miej-
scach pamięci. Zwrócił on 
szczególną uwagę na obecne 
znaczenie oraz postrzega-
nie ich przez współczesne 
społeczeństwo. W takcie 
wywiązała się dyskusja na 
temat odpowiedniego przy-
gotowania młodzieży do 
podróży studyjnej. Prowa-
dzący wskazywał, w jaki 
sposób należy przekazywać 
wiedzę na temat obozów 

zagłady. Wieczorem Dorota 
Bartos z Polsko-Niemiec-
kiej Współpracy Młodzieży 
przedstawiła założenia swej 
organizacji oraz omówiła 
możliwości dofi nansowania 
projektów polsko-niemiec-
kich. W części praktycznej 
jej wystąpienia uczestnicy 
mieli możliwość zapoznania 
się ze sposobem wypełnia-
nia wniosków. 

Trzeciego dnia Peter Larn-
dorfer, prezentując „Metody 
pracy z młodzieżą w miej-
scach pamięci”, podzielił 
się przemyśleniami doty-
czącymi pracy z młodzieżą 
w krajach niemieckojęzycz-
nych, a następnie przedsta-
wił propozycje dydaktyczne 
systematyzujące tę pracę. 
Szczególną uwagę poświę-
cił problemom pracy z mło-
dzieżą w miejscach pamięci 
(np. rozmowa o emocjach, 
ustalanie reguł). Druga część 
spotkania poświęcona była 
„giełdzie projektów”. Pol-
scy i niemieccy uczestnicy, 
podzieleni na małe grupy, 
mieli możliwość stworzenia 
własnego projektu oraz wy-
szukania partnera w ramach 
międzynarodowej wymiany 
młodzieży. Przewidziano 
też czas na indywidualne 
rozmowy dotyczące wymia-
ny lub organizacji wspól-
nych wyjazdów do miejsc 
pamięci. Uczestnicy mieli 
okazję zadania szczegóło-
wych pytań dotyczących 
możliwości dofi nansowania 
projektów organizowanych 
wspólnie z ASF e. V. lub 
MDSM Oświęcim.

W celu ukazania różnych 
perspektyw interpretacji 
znaczenia historii miasta 
Oświęcimia, wolontariusz-
ki ASF e. V. oprowadziły 

uczestników seminarium 
po mieście, stwarzając moż-
liwość zapoznania się z hi-
storycznym, jak i współcze-
snym obliczem Oświęcimia. 
Program zakończył wy-
jazd do Krakowa, którego 
głównym punktem było 
zwiedzenie Nowej Huty, 
jako przykładu powojennej 
historii Polski. Dla wielu 
uczestników był to szczegól-
ny, nieznany dotąd, wymiar 
tego miasta. 

W podsumowaniu uczest-
nicy podkreślili, jak ogrom-
ne znaczenie dla wyjazdów 
młodzieży do miejsc pa-
mięci ma, poprzedzające je, 
gruntowne przygotowanie. 
Zwrócono uwagę na pro-
blem organizacji wyjazdów 
studyjnych jako części np. 
wycieczek do Krakowa, któ-
re koniecznie powinny być 
realizowane rozdzielnie. 
Podkreślono również rolę 
dialogu polsko-niemieckie-
go i wymiany poglądów. 
W ofercie szkoleniowej zna-
lazło się wiele pożytecznych 
wskazówek, idei i pomysłów 
pomocnych przy organizacji 
podróży studyjnej. Wielu 
uczestników pozytywnie 
oceniło możliwość nawią-
zania kontaktów, zarów-
no z osobami z Polski, jak 
i z Niemiec oraz okazję do 
zrobienia pierwszego kroku 
w przygotowaniu własnego 
projektu. 

Wspólny wyjazd młodzie-
ży polskiej i niemieckiej do 
miejsca pamięci w ramach 
podróży studyjnej pozwala 
spojrzeć na historię z innej 
perspektywy oraz umożli-
wia dyskusję i refl eksję na 
temat wspólnej historii.   

Joanna Trosińska, ASF Berlin

RAZEM ZAMIAST OSOBNO II

Od 21 do 24 października 2010 r. w Międzynarodowym 
Domu Spotkań Młodzieży po raz kolejny odbyło się pol-
sko-niemieckie seminarium przeznaczone dla organizato-

rów podróży studyjnych do miejsc pamięci.
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

LÜBECKER KNABENKANTOREI W OŚWIĘCIMIU

Chór założony w 1948 r. 
przy Lubeckim Kościele Ma-
riackim posiada długą tra-
dycję chóralną. Dziś Lubecki 
Chór Chłopięcy dysponuje 
dwoma chórami koncerto-
wymi, każdy liczy ok. 50 
młodych śpiewaków. Po-
nad 100 chłopców w wieku 
od 5 lat pracuje w różnych 
grupach przygotowujących 
młodą kadrę do występów. 
Kierownik artystyczny i dy-
rygent chóru Michael D. 
Müller wraz ze swoim chó-
rem corocznie opracowuje 

nowe programy sakralnej 
i światowej muzyki chóral-
nej, z którymi zespół koncer-
tuje w Niemczech i Europie. 
Chór Chłopięcy jest zobo-
wiązany do reprezentowania 
hanzeatyckiego miasta Lu-
beka. Punktem szczytowym 
ubiegłych lat było muzyko-
wanie podczas ceremonii 
państwowej z okazji odwie-
dzin Duńskiej Królowej Mar-
garethe II w Lubece. Chór, 
który w swoim repertuarze 
wykonuje m.in. „Cum Jubilo” 
Maurice’a Durufl e’a i „Requ-

iem” Gabriela Fauré’a, zawi-
tał do Oświęcimia z inicjaty-
wy Richarda Pyritza, członka 
Rotary Club Oświęcim. 
W programie pobytu w Oś-
więcimiu młodych śpiewa-
ków z Niemiec było także 
zwiedzanie miasta, wizyta 
w Centrum Żydowskim oraz 
spotkanie z chórzystami i or-
kiestrą Państwowej Szkoły 
Muzycznej im. Karola Szy-
manowskiego. Niemiecki 
chór chłopięcy z ogromną 
przyjemnością przyjął za-
proszenie pani dyrektor Ce-

lestyny Czarnynogi, która 
wraz z panią wicedyrektor 
Lidią Szczerbowską i wie-
loma nauczycielami tej pla-
cówki osobiście witały gości. 
Również uczniowie szkoły 
przygotowali fantastyczne 
przyjęcie dla młodych śpie-
waków. Chórzyści z Lubeki 
zwiedzili szkołę, w której 
dzieci uczą się gry na różnych 
instrumentach, uczestniczyli 
w zajęciach rytmiki, próbie 
orkiestry szkolnej i chóru, 
z którym mogli również 
wspólnie zaśpiewać. 

Absolutną niespodzianką 
dla gości z Lubeki były przy-
gotowane dla nich występy 
najmłodszych uczniów, któ-
rzy z ogromnym zaangażo-
waniem i przejęciem prezen-
towali na scenie szkolnej sali 
koncertowej swoje umiejęt-
ności gry na instrumentach. 
Intencją organizatorów jest, 
by wspólne muzykowanie 
przerodziło się we współpra-
cę chórów z Oświęcimia i Lu-
beki.    

Olga Onyszkiewicz

15 października Fundacja na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży, we współpracy z Parafi ą 
św. Józefa Robotnika zaprosiła wszystkich mieszkańców Oświęcimia i regionu na występ Chóru Chłopię-
cego z Lubeki (Lübecker Knabenkantorei an St. Marien). Chór koncertował w Oświęcimiu w ramach trasy 

koncertowej po Polsce, która obejmowała: Zieloną Górę, Legnicę, Wrocław, Oświęcim, Częstochowę i Kraków. 

„Wojna ta stała się pierwszą w histo-
rii wojną świadomie zwróconą także 
przeciwko dzieciom. Przy tym szło nie 
o wszystkie dzieci z krajów okupowa-
nych, lecz o reprezentantów bardzo 
konkretnej grupy: o dzieci żydowskie 
i to o wszystkie dzieci bez wyjątku. 
Dzieci żydowskie, niezależnie od wie-
ku, płci czy zdolności, z woli Hitlera 
i jego najbliższego otoczenia, przy ci-
chej zgodzie lub udawanej niewiedzy 
większości społeczeństwa niemieckie-
go i bierności większości społeczeństw 
okupowanej Europy, zostały skazane 
na śmierć. Dziś historycy szacują, że 
spośród prawie 6 milionów żydow-
skich ofi ar Zagłady ponad 1,5 miliona 
stanowiły dzieci do 15. roku życia”.
Prof. Feliks Tych.  

O HOLOKAUŚCIE Z DZIECIĘCEJ PERSPEKTYWY 
WARSZTAT HISTORYCZNY DLA MŁODZIEŻY 
W RAMACH PODRÓŻY STUDYJNEJ DO MDSM

Krótko po wyzwoleniu pierwszych terenów polskich przez Armię Czerwoną nowo powstała Centralna Ży-
dowska Komisja Historyczna rozpoczęła gromadzenie dokumentacji o Holokauście. Przeprowadzono wy-
wiady z Ocalałymi na temat ich losów w czasie prześladowań narodowosocjalistycznych, w tym również 

z dziećmi. Poruszające protokoły z przeprowadzonych wywiadów przedstawiają dotychczas prawie nieznane 
strategie przeżycia i doświadczenia dzieci żydowskich we wschodniej Europie. 

Ukazują one zupełnie nową 
perspektywę − dzieci te miały 
szczęście przeżyć w komórce, le-
sie albo w obozie. Po wojnie mo-
gły złożyć świadectwo na temat 
prześladowań, jakie ich dotknęły. 
Podczas warsztatu zajmujemy się 
losem dzieci żydowskich: Jan-
kiela Barana, Estery Borensztain, 
Jerzego Himmelblaua, Alexandra 
Jakobsona, Feli Kokotek, Marii 
Mławskiej, Inge Rotschild, Motela 
Waksa, a także rozwojem prawnej 
ochrony praw dzieci po II wojnie 
światowej i Holokauście. 

W 1978 r. dzięki inicjatywie 
Polski Komisja Praw Człowie-
ka przy Organizacji Narodów 
Zjednoczonych rozpoczęła prace 

nad projektem Konwencji o Pra-
wach Dziecka. 20 listopada 1989 
r. Zgromadzenie Ogólne Naro-
dów Zjednoczonych uchwaliło 
Konwencję o Prawach Dziecka. 
Dziecko postrzegane jest jako 
osoba, ma swoje prawa i wolno-
ści, które podlegają ochronie.

Celem warsztatu jest przybliże-
nie uczestnikom skomplikowa-
nego obrazu świata podczas II 
wojny światowej i Holokaustu 
oraz spojrzenie na rzeczywi-
stość wojenną oczyma dzieci 
żydowskich, ponadto rozwinię-
cie zrozumienia i empatii wobec 
losów dzieci żydowskich w Pol-
sce podczas wojny, zrozumie-
nie społecznych mechanizmów 

stygmatyzacji, dyskryminacji, 
wykluczenia i bezprawia w kon-
tekście wydarzeń historycznych 
i współczesnych, zrozumienie 
genezy i okoliczności powstania 
praw człowieka i praw dzieci po 
II wojnie światowej i Holokau-
ście oraz rozwinięcie umiejętno-
ści rozpoznawania bezprawia 
we własnym otoczeniu, wzmoc-
nienie motywacji do działania 
i odwagi cywilnej.  

czas trwania: 3 godziny
wiek: 16-19 lat
grupa: do 30 osób
język: niemiecki
prowadzenie: 
Elżbieta Pasternak  

Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 31, listopad 2010

Fo
t. 

M
D

S
M

Lubecki Chór Chłopięcy

16151413121110987654321



„CIESZY MNIE CHOCIAŻ TO, 
ŻE ZGINĘ 11 LISTOPADA”

Listopad to miesiąc, w którym obchodzimy dwie smutne rocz-
nice. 22 listopada 1940 r. odbyła się w Auschwitz pierwsza 
egzekucja przez rozstrzelanie. Zastrzelono wówczas 40 pol-

skich więźniów. Rok później, 11 listopada – w polskie Święto Nie-
podległości – pod Ścianą Śmierci na dziedzińcu bloku nr 11 Niemcy 
po raz pierwszy dokonali egzekucji rozstrzelania za pomocą cicho-
strzelnej broni małokalibrowej. Życie tego dnia straciło 151 osób.

Egzekucję w 1940 r. zarzą-
dzono w odwet za rzeko-
me akty gwałtów i napady 
na funkcjonariuszy policji 
w Katowicach. Zarządził 
ją 18 listopada wyższy 
dowódca SS i policji we 
Wrocławiu SS-Gruppen-
führer von dem Bach-Ze-
lewski. Cztery dni później 
adiutant komendantury 
SS-Obersturmführer Kra-
mer potwierdził pisem-
nie przejęcie 40 Polaków 
określonych jako prze-
stępców zawodowych 
od placówki kryminalnej 
z Katowic. Z list prze-
kazanych mu Staatspo-
lizeistelle w Katowicach 
wybrał ich sam dowódca 
SS Heinrich Himmler. 

O godzinie 11 wszyst-
kich więźniów spędzono 
z pracy do obozu. 
Akcja rozpoczęła się 
o godzinie 12.00 na te-
renie obecnej bazy PKS. 
Wszystko trwało 20 mi-
nut. Egzekucją kierował 
S S - O b e r s t u r m f ü h r e r 
Fritzsch. Każdego ska-
zanego rozstrzeliwali 
dwaj esesmani. Koman-
do egzekucyjne liczyło 
20 esesmanów z batalio-
nu wartowniczego. Tego 
samego dnia w kancelarii 
obozowej sporządzono 
40 imiennych protokołów 
o dokonaniu egzekucji. 
W rubryce „oględziny 
zwłok” (Leichenbefund) 
podano – strzał w serce. 

Jednym ze świadków eg-
zekucji był Władysław 
Fołtyn. W jego relacji 
czytamy: „W dniu 22 li-
stopada 1940 r. pracowa-
łem jako cieśla – robotnik 
przymusowy obok bara-
ku stolarni, wyposażonej 
w maszyny i urządzenia 
zabrane przez władze 
obozowe z Zakładu Sale-
zjańskiego w Oświęcimiu. 
Barak ten znajdował się 
naprzeciw obecnej war-
towni w Muzeum Ausch-
witz w Oświęcimiu, 
w pobliżu krematorium I. 
Skazańców, oczekujących 
na egzekucję w rejonie 
obecnego wewnętrznego 
parkingu Muzeum, eses-
mani prowadzali po dzie-

sięciu do pobliskiego dołu 
(który pozostał po wydo-
bytym tam przed wojną 
żwirze – przyp. PS). Ska-
zańcy mieli ręce skute 
z tyłu. Co pewien czas 
było słychać salwy kara-
binów plutonu egzeku-
cyjnego, a następnie po-
jedyncze strzały. Samego 
momentu rozstrzeliwania 
nie widziałem, ponieważ 
egzekucja odbywała się 
w głębokim dole. Przy-
patrywało się jej wielu 
esesmanów i ofi cerów SS. 
Obok, za dołem, na nie-
wielkim wzniesieniu tere-
nowym był ustawiony ka-
rabin maszynowy, który 
stanowił zapewne zabez-
pieczenie przed ewentual-
nym buntem skazańców. 
W każdym razie nie był 
on w tym czasie użyty. Po 
zakończeniu egzekucji es-
esmanów biorących w niej 
udział, ustawiono w szy-
ku marszowym i popro-
wadzono z powrotem do 
koszar w rejon Monopolu 
Tytoniowego. Pamiętam, 
że przechodząc na wyso-
kości obecnej wartowni 
Muzeum zaczęli śpiewać: 
„Heili, Heilo...”. Po zwło-
ki skazańców został wy-
słany wóz ciągnięty przez 
więźniów, który później 
stał przez pewien czas 
z ciałami zamordowa-
nych przed wejściem do 
krematorium. Po drodze 

i przed krematorium wy-
ciekło z ciał skazańców 
dużo krwi, którą potem 
zmywano przy pomocy 
gumowego węża, podłą-
czonego do pobliskiego 
kranu”.

W swoich wspomnieniach 
„Kto ratuje jedno życie” 
były więzień Jerzy Bie-
lecki opisywał moment, 
kiedy wraz z kolegami 
musiał wywozić ciała roz-
strzelanych do kremato-
rium: „Apel trwał jeszcze, 
kiedy gdzieś z niewielkiej 
odległości dały się słyszeć 
strzały karabinowe, nie-
sione echem między ota-
czającymi nas budynkami. 
Strzały powtarzały się co 
parę sekund, napawając 
uczuciem grozy. Kanona-
da trwała z piętnaście mi-
nut, po czym raptem uci-
chła. Nim padła komenda 
rozejścia się do bloków, 
podbiegł w naszym kie-
runku kapo zatrudnienia 
Otto jak zwykle życzliwie 
uśmiechnięty: – Vorsicht, 
dziesięciu ochotników 
do dobrej roboty! [...] 
Nikt w pierwszej chwili 
nie wiedział, jak zabrać 
się do tej krwawej robo-
ty. Natychmiast pomo-
gli nam esesmani, bijąc 
i kopiąc gdzie popadło, 
a tym samym spychając 
ludzi w stronę pomordo-
wanych zwłok. Rolwaga 
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podjechała bliżej. Otwarto 
tylną klapę skrzyni. Pod-
biegłem do najbliższego 
ciała, chwyciłem za nie-
obute nogi. Rozstrzelani 
byli bez czapek i obuwia, 
ręce skrępowane mieli 
drutem. Ciągnąłem trupa 
za nogi w kierunku sto-
jącego wozu. Ponieważ 
związane do tyłu ręce 
denata utrudniały robotę, 
esesman nakazał przerzu-
cić go twarzą w kierunku 
ziemi. Istotnie – w ten spo-
sób szło znacznie łatwiej, 
ale twarz zahaczała pod-
bródkiem o grudy i kępy 
zeschłej trawy, podska-
kując na nierównościach 
i czyniąc makabryczne 
wrażenie. [...] Kiedy za-
mknięto klapę wozu, sta-
nęliśmy na zbiórkę. Ze 
wszystkich oczu przezie-
rało wyczerpanie, twarze 

były wylęknione i blade. 
Pasiaki zbryzgane ludzką 
krwią... Zwinięto posteru-
nek ustawiony na ziemnej 
pokrywie bunkra, zagna-
no wszystkich do cięż-
ko załadowanej rolwagi 
i ruszyliśmy w kierunku 
wystającego zza drzew 
krematoryjnego komina. 
Niebawem przeładowany 
wóz wtoczył się za bramę 
wysokiego płotu i zatrzy-
mał się na prostokącie wy-
betonowanego podwórza. 
Klapę skrzyni otwarto, 
a Niemcy ze zdwojoną 
siłą zapędzili nas do wy-
ładunku. Mniejszej grupie 
kazano ściągać za nogi 
leżące na platformie tru-
py, reszta zaś odciągała 
je do wnętrza obszernego 
pomieszczenia przy kre-
matorium. Teraz dopiero 
dało się zauważyć, że ze 

skrzyni tu i tam kropla-
mi ściekała krew. Głowy 
ściąganych ciał dudniły 
głucho, uderzając o twar-
dy beton. Jeśli spadający 
trup uderzał twarzą w be-
tonową polewę – w miej-
scu nosa i ust zostawała 
bezkształtna miazga”.

Niecały rok później, do-
kładnie w dniu obcho-
dzonego w Polsce Święta 
Niepodległości Niemcy 
po raz pierwszy zastoso-
wali w Auschwitz strzał 
w potylicę w bliskiej odle-
głości. Egzekucji dokona-
no na dziedzińcu bloku nr 
11. Skazanych prowadzo-
no pod Ścianę Śmierci po-
jedynczo, rozebranych do 
naga, ze skrępowanymi 
z tyłu rękami. Więźniom 
wpisywano przed egze-
kucją numer na piersiach. 

Przy egzekucji obecny był 
komendant, kierownik 
i lekarz obozowy. Łącznie 
rozstrzelano tego dnia 151 
więźniów: 80 Polaków 
przywiezionych z Mysło-
wic i do chwili rozstrze-
lania przetrzymywanych 
w bunkrach bloku 11, 44 
więźniów wezwanych 
z obozu przez oddział 
polityczny oraz 27 więź-
niów, którzy byli osadze-
niu w bunkrach za różne 
przewinienia między 10 
października a 2 listopa-
da 1941 r. Ta ostatnia gru-
pa była prawdopodobnie 
ofi arą jednego z pierw-
szych przeglądów, jakich 
obozowe władze SS do-
konywały w podziemiach 
bloku nr 11. Podczas takie-
go przeglądu wśród osa-
dzonych tam więźniów 
przeprowadzano selekcję 
skazując ich na śmierć, 
osadzenie w karnej kom-
panii lub zwalniając do 
obozu. 11 listopada 1941 
r. w bunkrze przebywało 
33 więźniów: czterech po-
zostawiono w bunkrach, 
jednego skierowano do 
karnej kompanii, jednego 
zwolniono do obozu, na-
tomiast 27 więźniów roz-
strzelano.

Podczas procesu komen-
danta Auschwitz Rudolfa 
Hössa były więzień Lu-
dwik Banach, który pełnił 
funkcję sprzątacza w blo-
ku nr 11 zeznał: „Pierw-
sza egzekucja przy pomo-
cy broni małokalibrowej 
odbyła się 11 listopada 
1941 r. Egzekucję widzia-
łem z okna pierwszego 
piętra z bloku nr 11, z po-
koju trzeciego, gdzie prze-
bywałem jako komendant 
tego pokoju. W czasie 
egzekucji nie pozwalano 
nam po tej stronie prze-
bywać, jednak wbrew 
zakazowi ukradkiem tam 
wchodziłem. Egzekucja 
odbyła się w ten sposób, 
iż więźnia przyprowa-
dzano rozebranego, ze 
związanymi rękoma i Ra-
portführer Palitzsch strze-
lał doń z karabinka mało-
kalibrowego w tył głowy. 
Egzekucje takie odbywały 
się pojedynczo. Przy egze-
kucjach asystował lekarz, 
kierownik i komendant 
obozu”. 

W powojennym raporcie 
rotmistrz Witold Pilecki, 
który był jednym z twór-

ców obozowej organizacji 
konspiracyjnej, napisał, 
że wśród ofi ar egzekucji, 
celowo przeprowadzonej 
przez niemieckich nazi-
stów w rocznicę odzyska-
nia przez Polskę niepodle-
głości, był między innymi 
porucznik Tadeusz Lech 
z okolic Bochni: „Wydział 
Polityczny pracował, cze-
go rezultatem były roz-
strzeliwania za sprawy 
na ziemi. Specjalną radość 
miały władze lagru, gdy 
zbierały większą grupę 
Polaków do rozstrzelania 
w dnie, które kiedyś były 
obchodzone jako święta 
narodowe, tam w Polsce, 
na ziemi. Z reguły mieli-
śmy większą «rozwałkę» 
w dniach 3 maja i 11 listo-
pada, raz na dodatek gru-
pę Polaków rozstrzelano 
19 marca [...] Przy pomo-
cy 44 i 45 dostałem się do 
rzeźbiarni. Ułatwiał moje 
przejście fakt, że rzeźbiar-
nia była podkomandem 
stolarni, w której praco-
wałem kilka miesięcy [...] 
Praca więc szła. Obok 
mnie z jednej strony sie-
dział zawsze wesoły, 
pierwszorzędny kolega 
42, z drugiej – przyjaciel 
45. Rano 11 listopada 
1941 r. podszedł do mnie 
42 i powiedział: «Miałem 
dziwny sen, czuję, że dziś 
mnie “rozwalą”. Może 
jest to błahostka, a jednak 
cieszy mnie chociaż to, że 
zginę 11 listopada.» W pół 
godziny później na ape-
lu porannym wyczytano 
jego numer wśród innych 
numerów. Pożegnał się ze 
mną serdecznie, prosząc, 
bym matce jego opowie-
dział, że umierał na we-
soło. W kilka godzin póź-
niej już nie żył”. (Numery 
w raporcie to zakodowa-
ne przez Witolda Pileckie-
go nazwiska – przyp. PS)

Ludwik Banach w swo-
ich zeznaniach opowia-
dał także, jak przebiega-
ły następne egzekucje: 
„Od tego dnia egzekucje 
takie odbywały się co-
dziennie w mniejszych 
lub większych ilościach, 
bywało rozstrzelanych 
trzech, czterech, czasem 
dwudziestu. W 1942 r. 
gdy lagerführerem był 
Aumeier broń małokali-
browa została ulepszona. 
Dobudowany został ma-
gazynek na 25 strzałów 
i wykonawca nie potrze-
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bował ładować za każ-
dym razem naboju, jak 
poprzednio, tylko repe-
tował. W związku z tym 
pod ścianę podprowadza-
no po dwóch skazańców 
i wykonawca egzekucji 
po zastrzeleniu jedne-
go repetował karabinek 
i natychmiast strzelał do 
drugiego. Strzelano z od-
ległości 20 cm, strzałów 
prawie nie było słychać. 
Zwłoki usuwali więźnio-
wie z «rewiru», którzy 
zwłoki następnie wywozi-
li do krematorium. Czasa-
mi przy egzekucjach były 
czynne po dwa karabin-
ki i wówczas pod ścianę 
doprowadzano czterech 
więźniów […] Wszystkie 
egzekucje odbywały się 
na podwórzu bloku 11. 
Odbywały się one albo 
przed południem, albo po 
południu, przy większych 
egzekucjach i cały dzień. 
Na ogół jednak wybiera-
no godziny, w czasie któ-
rych więźniowie byli przy 
pracy.”

W książce „Oświęcim 
w oczach SS” opubliko-
wanej w roku 1976 zna-
lazły się wspomnienia 
SS-Rottenführera Pery 
Broada, który stacjonował 
w obozie Auschwitz od 
kwietnia 1942 r. do stycz-
nia 1945 r. Początkowo 

był wartownikiem, a na-
stępnie funkcjonariuszem 
Wydziału Politycznego. 
Oto fragment poświęcony 
wykonywaniu wyroków 
kary śmierci przez roz-
strzelanie: „Pod kamien-
nym murem na podwórzu 
bloku 11 ustawiona jest 
czarna ściana. Ściana ta, 
składająca się z czarnych 
płyt izolacyjnych, stała 
się końcowym kamieniem 
milowym istnienia tysięcy 
niewinnych ludzi, którzy 
nie chcieli w zamian za 
korzyści materialne zdra-
dzić ojczyzny; więźniów, 
którym udało się zbiec 
z oświęcimskiego piekła, 
lecz gorzki los chciał, że 
zostali ujęci, świadomych 
narodowo mężczyzn 
i kobiet z wszystkich kra-
jów okupowanych przez 
Niemców. Rozstrzeliwuje 
Rapportführer (Gerhard 
Palitzsch – przyp. PS) lub 
dozorca aresztu. By nie 
zwracać uwagi przechod-
niów na szosie biegnącej 
nieopodal muru, używają 
małokalibrowego kara-
binku z magazynem na 10 
do 15 strzałów. Aumeier, 
Grabner i ich każdorazo-
wy pachołek, ukrywający 
przygotowaną do strzału 
broń za plecami, stoją roz-
parci, upojeni świadomo-
ścią władzy. W głębi kilku 
zastraszonych grabarzy 

czeka z noszami, by speł-
nić smutny obowiązek. 
Nie potrafi ą ukryć przera-
żenia, które maluje się na 
ich twarzach. Koło czarnej 
ściany stoi więzień z łopa-
tą. Inny więzień, wybrany 
spośród sprzątaczy spro-
wadza biegiem pierwsze 
dwie ofi ary. Trzyma je 
za ramiona i przyciska 
twarzami do ściany […] 
Mimo, że te chwiejące się 
szkielety – niejeden z nich 
wegetował w cuchną-
cej piwnicznej celi, w ja-
kiej nie wytrzymałoby 
nawet zwierzę – ledwo 
trzymają się na nogach, 
wielu z nich woła jeszcze 
w ostatniej sekundzie: 
«Niech żyje Polska» lub 
«Niech żyje wolność». 
W takich wypadkach ka-
towski pachołek spieszy 
się ze strzałem w potylicę 
bądź też usiłuje zmusić 
do milczenia brutalnymi 
ciosami […]. Obojętnie 
czy to byli mężczyźni, czy 
kobiety, młodociani czy 
starcy, niemal bez wyjąt-
ki obserwowano ten sam 
obraz: ludzie ci ostatkiem 
sił mobilizowali się, by 
godnie umierać. Żadnego 
skomlenia o łaskę, za to 
często ostatnie spojrze-
nie bezdennej pogardy, 
na którą owi prymitywni 
czeladnicy mordu umieli 
odpowiedzieć jedynie sa-

dystyczną wściekłością. 
Ledwie słyszalnie pada 
strzał po strzale. Rzężąc, 
padają ofi ary. Kat stwier-
dza, czy strzały w poty-
licę, oddane z odległości 
kilku centymetrów, były 
celne. Butem staje na czole 
leżącego i odciąga skórę, 
by w ten sposób stwier-
dzić, czy oko zamarło. 
Aumeier i Grabner przy-
glądają się fachowo. Gdy 
zastrzelony jeszcze rzęzi, 
jeden z dwóch führerów 
SS rozkazuje: «Ten musi 
dostać jeszcze raz». Strzał 
w skroń lub oko kończy 
ostatecznie nieszczęsne 
życie. 
Nosiciele zwłok pędzą 
tam i z powrotem, ładują 
trupy na nosze i rzucają je 
na kupę w drugim końcu 
podwórza.  Leży tam co-
raz więcej okrwawionych 
ciał. Jeszcze przez długi 
czas zastrzelonym spływa 
z rany na potylicy cienki 
strumień krwi, zalewając 
plecy. Niemo, bez żad-
nych oznak wzruszenia, 
więzień z łopatką zasy-
puje piaskiem pieniącą się 
kałużę krwi. Czyni to każ-
dorazowo po odtranspor-
towaniu dwóch trupów. 
Kat wciąż mechanicznie 
ładuje karabin i prze-
prowadza egzekucję za 
egzekucją. Gdy czasem 
następuje zahamowanie, 

odstawia broń i gwiżdżę 
jakąś piosenkę lub rozma-
wia świadomie na obo-
jętne tematy ze stojącymi 
obok”. 

Jak wynika z dostępnych 
materiałów, oprócz Pa-
litzscha egzekucje prze-
prowadzali esesmani: 
Stiewitz, Wilhelm Clau-
sen, Wilhelm Gehring, 
Wilhelm Emmerich, Ger-
hard Lachmann, Bruno 
Schlage, Walter Quacker-
nack, Herbert Kirschner, 
Wilhelm Boger, Oswald 
Kaduk, Wilhelm Nebest, 
Erich Schulz, Wasyl Bu-
rek, Friedrich Löwenday, 
Wosnitza, Hans Aume-
ier, Hans Stark i Bruno 
Pfütze. Zgodnie z zrzą-
dzeniem szefa grupy 
urzędowej B w SS WVHA 
Lörnera z dnia 1 sierpnia 
1942 r. za każdy dzień, 
w którym brali oni udział 
w egzekucji, przysługiwał 
im dodatek żywnościowy 
w postaci 100 g mięsa 
oraz 1/5 litra wódki i 5 
papierosów.   

Opracował: Paweł Sawicki
Za pomoc dziękuję Szymo-

nowi Kowalskiemu 
i dr. Adamowi Cyrze.

Jednym z rozstrzelanych 11 listopada 
1941 r., w grupie wyselekcjonowanych 
z bunkra bloku 11 był Stanisław Li-
piński oznaczony w obozie numerem 
22036. Urodzony w 1922 roku w Piotr-
kowie Trybunalskim student został 
przywieziony do obozu z dystryktu 
radomskiego nieco ponad 2 tygodnie 
przed egzekucją. W Archiwum Mu-
zeum zachowała się obozowa fotografi a 
Stanisława Lipińskiego, karta z księgi 
bunkra z jego nazwiskiem, a także akt 
zgonu. W rubryce „przyczyna śmierci” 
wpisano: ustanie pracy serca i układu 
krążenia.  
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Centrum Żydowskie

„PO CO NAM TOLERANCJA?” 
REFLEKSJE POSEMINARYJNE

O tolerancji można mówić wszędzie. 
Jest jednak takie miejsce, gdzie o tole-
rancji mówi się w sposób szczególny 

– Oświęcim. Tam właśnie odbywał się cykl 
spotkań w ramach pierwszego w Polsce pro-
gramu antydyskryminacyjnego „Po co nam 
tolerancja?”, zorganizowanego przez Cen-
trum Żydowskie. Logo programu to wznie-
siona ręka z wytatuowanym obozowym nu-
merem, a obok jakże znaczący napis „Nigdy 
więcej takich numerów”.
Seminarium rozpoczęła wi-
zyta w Muzeum Auschwitz. 
Naszym przewodnikiem 
była Katarzyna Nowak, któ-
ra w niecodzienny sposób 
opowiadała nam o historii 
obozu. Zwiedzanie zapa-
miętam obrazami: rozmyte 
twarze kobiet idących do 
krematorium ukazane na fo-
tografi ach pospiesznie wy-
konanych przez więźniów, 
zdjęcia cygańskich dziew-
czynek tak wychudzonych, 
iż wydaje się, iż nie mogły 
przeżyć, setki fotografi i z al-
bumów rodzinnych sprzed 
niewoli, odnalezionych 
w obozowych księgach ra-
chunkowych, zdjęcia roze-
śmianych matek z dziećmi, 
raczkujących niemowląt, oj-
ców, dziadków, a obok spi-
sane losy tych ludzi, z infor-
macją, że z rodziny przeżyła 
tylko jedna osoba. Pamię-
tam też „ustawiane” zdjęcia 
z wyzwolenia obozu, za-
inscenizowane już później, 
kiedy Rosjanie dysponowa-
li odpowiednim sprzętem 
(a i pogoda była już lepsza).

Mając w pamięci tereny 
byłego obozu Auschwitz, 
zaczęliśmy w Centrum Ży-

dowskim rozmawiać o tole-
rancji. Seminarium prowa-
dziła prof. Barbara Weigl, 
psycholog, która interesuje 
się stereotypami i uprzedze-
niami etnicznymi. W swo-
ich badaniach wykazała, 
że stereotypy funkcjonują 
już w świadomości małych 
dzieci, które dopiero uczą się 
czytać i pisać. Ten uprosz-
czony zespół przekonań jest 
niezmienny w ciągu całego 
procesu edukacji. Negatyw-
ne emocje wśród badanych 
budzą niezmiennie Cyganie, 
Żydzi i Rosjanie. Wpływ na 
takie postrzeganie „innych” 
u dzieci mają niewątpliwie 
przekonania dorosłych, jak 
i niezrozumienie tego, czego 
nie znamy. 

Stereotypy wiążą się 
z uprzedzeniami, stanow-
czymi i ujemnymi sądami 
dotyczącymi najczęściej 
grup etnicznych i rasowych. 
Funkcjonują w życiu prawie 
każdego, a od niechęci do 
nienawiści prowadzi śliski 
stok. Jak łatwo ulec uprze-
dzeniom, udowadniają eks-
perymenty psychologów 
Philipa Zimbardo i Jane El-
liott. W swoich badaniach 

Zimbardo wykreował sytu-
ację wyodrębnienia grupy 
gorszej i lepszej, wywołując 
w członkach  eksperymentu 
„efekt Lucyfera”. Film „Nie-
bieskoocy”, który podsu-
mował wieloletnie badania 
Elliott, doskonale pokazuje 
mechanizmy tak podzielo-
nych grup. Autorka ekspe-
rymentu dzieląc ludzi na 
gorszych (niebieskookich) 
i lepszych (ciemnookich), 
wywołała zachowania, któ-
re doprowadziły do dyskry-
minacji grupy gorszej. Do-
świadczenie miało pokazać 
sytuację ludności afroame-
rykańskiej w Stanach Zjed-
noczonych. 

W Polsce najbardziej dys-
kryminowaną grupą etnicz-
ną są Romowie. O przeszło-
ści tego ludu, który nie ma 
swojej pisanej historii, ks. Jó-
zef Tischner napisał, że „jest 
rzeką krwi i łez”. W obozie 
Auschwitz zginęło ich 23 
tysiące. Niewielu z nas wie, 
że w czasie II wojny świa-
towej Romowie mieli swoją 
Irenę Sendlerową − Alfredę 
Markowską-Noncię, która 
w czasie wojny uratowała 
kilkadziesięcioro dzieci róż-
nej narodowości. Spojrzenie 
na Romów z innej strony 
uczy pokory, bowiem Ro-
mowie to grupa o bardzo 
ciekawej kulturze, o silnej 
tożsamości etnicznej, przy-
wiązana do  tradycji i o moc-
nych więziach rodzinnych. 

Seminarium zakończyło 
się zwiedzaniem Centrum 
Żydowskiego i synago-
gi, po których oprowadził 

nas Maciej Zabierowski. 
W Oświęcimiu przed wojną 
mieszkało ok. ośmiu tysię-
cy Żydów, a wojnę przeży-
ło i do Oświęcimia wróciło 
niespełna dwustu. Wystawa 
„Nowe życie” pokazuje losy 
części ocalonych. Rzeczywi-
stość po Holokauście była 
tak odmienna od przedwo-
jennej, że Żydzi wyjeżdżali 
z Oświęcimia. 
W 2000 r. zmarł ostatni 
mieszkający tam Żyd − Szy-
mon Kluger. 

Muzeum Auschwitz Birke-
nau, Centrum Żydowskie 
i synagoga to miejsca pa-
mięci historycznej. Pamięci 
ważnej dla naszych naro-
dów. Należy wyzbywać się 
uprzedzeń, starać poznawać 
się i akceptować to co od-
mienne. Tolerancja to jedna 

z cnót pokojowego współ-
życia. Każdy krok w stronę 
tolerancji jest krokiem zna-
czącym. 

Beata Wróblewska*
IV Liceum Ogólnokształcące 

im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Chorzowie

*Pani Beata Wróblewska 
uczestniczyła w V semina-
rium antydyskryminacyj-
nym programu „Po co nam 
tolerancja?”, które odbyło się 
16 i 17 października w Cen-
trum Żydowskim w Oświę-
cimiu.

„Nigdy nie jest zbyt późno, by pozbyć się swych uprzedzeń”

Henry David Thoreau

Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 31, listopad 2010

Uczestnicy spotkań „Po co nam tolerancja?”

Fo
t. 

C
Ż

Uczestnicy spotkań „Po co nam tolerancja?”

Fo
t. 

C
Ż

Uczestnicy spotkań „Po co nam tolerancja?”

Fo
t. 

C
Ż

16151413121110987654321



Jak dotąd gośćmi spotkań 
w naszym programie byli: 
Azat, student ormiańskiego 
pochodzenia, polsko-ame-
rykańska Żydówka Nitzan, 
Senegalczyk Fode oraz trój-
ka muzułmańskich nasto-
latków z Górnego Śląska: 
Asma, Agata i Amin. 

Inicjatywę w wybieraniu 
mniejszości pozostawiliśmy 
samym uczniom, którzy 

zadecydowali wspólnie, 
aby zaprosić na kolejne 
spotkanie osobę należącą 
do mniejszości homoseksu-
alnej. W ten sposób w Cen-
trum Żydowskim pojawili 
się Aleksandra – studentka 
polonistyki na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim oraz To-
mek – licealista z Krakowa. 

Goście podzielili się z Pio-
nierami Tolerancji swoimi 

osobistymi doświadczenia-
mi – z niewiedzą i nietole-
rancją otoczenia, ale również 
z przykładami otwartości 
i poparcia, jakie im okazano. 
Dzięki temu wyjątkowe-
mu spotkaniu uczestnicy 
programu Pionierzy Tole-
rancji mogli skonfrontować 
powszechne wciąż stereo-
typy na temat osób homo-
seksualnych z osobistym 
doświadczeniem rozmowy 
z ich rówieśnikami należą-
cymi do tej grupy. 

Po raz ostatni Pionierzy 
Tolerancji spotkają się na 
początku grudnia, aby pod-
sumować roczny projekt 
i zastanowić się jeszcze raz 
nad sposobami przeciwsta-
wiania się uprzedzeniom 
i dyskryminacji wokół nas. 

Maciek Zabierowski

Centrum Żydowskie

INAUGURACJA PROGRAMU 
WEEKENDOWEGO W CENTRUM ŻYDOWSKIM

Ostatni weekend października upłynął w Centrum Żydowskim 
pod znakiem inauguracji nowego programu edukacyjnego 
dla studentów z USA, którzy przebywają na europejskich 

uczelniach. 13 osób z uczelni wyższych w Danii, Francji, Hiszpanii, 
Irlandii, Wielkiej Brytanii i Włoszech spędziło cztery dni w Krako-
wie i Oświęcimiu, poznając żydowską i polską historię obu miast.

WBREW SCHEMATOM – PRZEDOSTATNIE 
SPOTKANIE PIONIERÓW TOLERANCJI

W programie pobytu znala-
zło się m.in. studyjne zwie-
dzanie Muzeum i Miejsca 
Pamięci Auschwitz-Bir-
kenau, spotkanie z panią 
Zofi ą Łyś, byłą więźniar-
ką obozu Auschwitz oraz 
panią Mirosławą Grusz-
czyńską, która wspólnie 

z rodziną uratowała ży-
dowską dziewczynkę Miri 
z koszmaru Holokaustu. 
Uczestnicy zwiedzili także 
Centrum Żydowskie w tym 
muzeum i synagogę Chew-
ra Lomdei Misznajot. 
Duże wrażenie wywarł na 
nich sam Oświęcim, który 

został zapamiętany jako 
tętniące życiem kolorowe 
miasto o długiej historii, 
także koegzystencji Żydów 
i Polaków. 

Maciek Zabierowski

Na początku listopada miało miejsce przedostatnie spotka-
nie w ramach cyklu Pionierzy Tolerancji. Grupa 25 ochot-
ników i ochotniczek z oświęcimskich szkół średnich spo-

tyka się co miesiąc w Centrum Żydowskim, aby poznawać osoby 
należące w Polsce do mniejszości etnicznych i społecznych.
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Centrum Dialogu i Modlitwy

POZNAWAĆ SIĘ NAWZAJEM

W dniach 28-31 października w Centrum Dialogu i Modlitwy odbyło się polsko-rosyjskie seminarium 
pt. „Różne wspomnienia z II wojny światowej – wspólna odpowiedzialność za przyszłość”, którego ce-
lem było przedstawienie różnych wymiarów pamięci o Auschwitz.

Na zaproszenie Centrum 
Dialogu i Modlitwy (we 
współpracy z Państwową 
Wyższą Szkołą Zawodową) 
do Oświęcimia przybyli 
przedstawiciele, profesoro-
wie i studenci z Państwo-
wego Uniwersytetu Peda-
gogicznego w Woroneżu, 
a także przedstawiciele 
znajdującego się tam Regio-
nalnego Centrum Historia 
Mówiona oraz Rosyjskiej 
Cerkwi Prawosławnej. 

Poprzez pamięć historycz-
ną zdarzenia, jakie miały 
miejsce w historii, często 
interpretowane są zgoła in-
aczej przez państwa, partie 
polityczne, czy starsze po-
kolenia, które uczestniczy-
ły w tworzeniu tej historii. 
Historia jest zmieniana 
i adaptowana na potrzeby 
pamięci zbiorowej, z któ-
rą każdy może się utożsa-
mić. Przykre i niechlubne 
wydarzenia historyczne 
często są zapominane lub 
marginalizowane, a suk-
cesy, nawet te najmniejsze 
i nie mające większego 
znaczenia, na kartach hi-
storii ukazywane są jako te 
najbardziej wiekopomne. 

Podczas trzech dni semi-
narium polska i rosyjska 
strona zdecydowały się 
spotkać, aby poznać inne 
perspektywy historyczne. 
Serię wykładów zapocząt-
kował ks. dr Manfred De-

selaers z Centrum Dialogu 
i Modlitwy w Oświęcimiu, 
który przedstawił historię 
Auschwitz z perspekty-
wy żydowskiej i niemiec-
kiej. W kolejnych dniach 
wykład pod tytułem 
„Polska pamięć II wojny 
światowej” przedstawiał 
Zbigniew Klima z Pań-
stwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej, natomiast 
rosyjska perspektywa zo-
stała przedstawiona przez 
Natalię Timofi ejewą z Uni-
wersytetu w Woroneżu.

Ostatniego dnia  przedsta-
wiono perspektywę ko-
ściołów: prawosławnego 
(„Rosyjska Cerkiew Prawo-
sławna  w czasie II wojny 
światowej i teologiczne trak-
towanie problemu” – wy-
kład wicedyrektora szkoły 
prawosławnej w Woroneżu 
Sergeia Ulanova) oraz ka-
tolickiego („Polski kościół 
katolicki w czasie II wojny 
światowej  i teologiczne trak-
towanie problemu” – wy-
kład ks. Łukasza Kamykow-
skiego, dyrektora Instytutu  
ds. Ekumenizmu i Dialogu 
Papieskiej Akademii Jana 
Pawła II w Krakowie).

Seminarium zakończyła 
wspólna modlitwa − kato-
lickie nieszpory oraz rosyj-
ska Panichida. Uczestnicy 
seminarium, studenci fi lo-
logii rosyjskiej oraz rosjo-
znawstwa pod opieką Rena-

ty Kecmaniuk z Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej 
wraz ze studentami i pro-
fesorami  z Uniwersytetu 
w Woroneżu uczestniczyli 
w wykładach, spotkaniach 
i dyskusjach  jak również 
w programie, w ramach któ-
rego odwiedzili Państwowe 
Muzeum Auschwitz-Birke-
nau oraz wystawę „Klisze 
Pamięci” Mariana Kołodzie-
ja w Harmężach. 

BS

Koncert muzyki poważnej w wykonaniu dr Larisy Vakhtel
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Wykład ks. Manfreda Deselaersa o różnych perspektywach pamięci o Auschwitz

Grupa zwiedziła polską i rosyjską wystawę narodową. Na zdjęciu uczestnicy w bloku polskim

Rosyjskie matrioszki wykonane przez studentów Uniwersytetu z Woroneża
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• 18 listopada
„Jestem Twój”

  
Projekcja fi lmu „Jestem Twój” w ramach 
Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Reksio”.
Film produkcji polskiej z 2009 r. w reżyserii Mariu-
sza Grzegorzka to fi lm o życiowych przypadkach. 
Marta, trzydziestoletnia lekarka traci panowanie 
nad swoim życiem. Odrzuca zakochanego w niej 
męża, biznesmena Jacka. Zostaje sama. Przypad-
kowo poznaje młodego kryminalistę Artura, który 
zakochuje się w niej bez pamięci. Nagłe, niekon-
trolowane zbliżenie, niechciana ciąża, którą Marta 
chce usunąć. Artur chce ratować dziecko, pomaga 
mu w tym matka. Siostra Marty, Alicja próbuje 
pomóc siostrze na życiowym zakręcie, choć jej 
własne życie to emocjonalna ruina. Tajemnice, 
maski, skrywane obsesje wybuchają z wielką siłą. 
Jakie będą losy nienarodzonego dziecka? 
Cena biletu: 10 zł.
Godz. 19.00 
DKF Reksio w Oświęcimiu.

• 22 listopada
Niebezpiecznie śmieszni „Paranienormalni”

W Oświęcimskim Centrum Kultury wystąpi 
Kabaret „Paranienormalni” z programem pt. 

„Niebezpiecznie śmieszni”.
Cena biletu: 40 zł.
Godz. 17.30. 
Oświęcimskie Centrum Kultury.

• 23 listopada
„W poszukiwaniu sensu życia” 

Uniwersytet Każdego Wieku zaprasza na wy-
kład dr Lidii Wollman z Uniwersytetu Śląskie-
go w Cieszynie „W poszukiwaniu sensu życia”.  
Godz. 17.00, sala widowiskowa.
Ośrodek Kultury w Brzeszczach.

• 25 listopada
„Szlakami dziedzictwa kulturowego Śląska, Za-
głębia i Małopolski”
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Chełmku zaprasza na wyjazd studyjny z cyklu 
„Szlakami dziedzictwa kulturowego Śląska, Zagłę-
bia i Małopolski”. Zapraszamy Państwa na Górny 
Śląsk w poszukiwaniu śladów średniowiecznej 
kultury. Odwiedzimy m.in. zamek w Chudowie. 
Wyjazd planowany jest o godz. 8.00 spod siedziby 
MOKSiR w Chełmku pl. Kilińskiego 3.
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Chełmku.

• 26 listopada
„Gdziekolwiek” – Zaduszki poetyckie   
W Oświęcimskim Centrum  Kultury odbędą się 
Zaduszki poetyckie – program w wykonaniu gru-
py żywego słowa Infi nitas pt. „Gdziekolwiek”. 
Gdziekolwiek będziemy, kimkolwiek będziemy, 
cokolwiek będziemy robili, nie zatrzymamy biegu 
spraw i czasu. Nic nie zatrzyma się bardziej i nic 
nie przyspieszy się bardziej, niż... jest to dane przez 
życie. Wszystko dzieje się nieustannie, nie obok ani 
przy okazji, ale pomimo wszystko. Jesteśmy i za 
chwilę nas nie ma. Nie ma nas fi zycznie. Duchowo 
jesteśmy. Żyjemy w pamięci tych, u których choć 
na chwilę, co jakiś czas, pojawiamy się we wspo-
mnieniach... pojawiamy się gdziekolwiek.

Tradycją Oświęcimskiego Centrum Kultury stały 
się organizowane w listopadzie Zaduszki poetyc-
kie, które wprowadzają w nastrój refl eksji, zadu-
my nad mijającym czasem i nieodwracalnymi wy-
rokami losu, które pomagają „zatrzymać się” na 
chwilę w pogoni codziennych obowiązków i za-
stanowić się nad sensem istnienia, dotrzeć w głąb 
własnych, skrywanych myśli, przeżyć chwile sku-
pienia i skierować myśli ku nieobecnym bliskim 
i tym, których nie znaliśmy.
Godz. 18.00. 
Oświęcimskie Centrum Kultury.

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY

Nakładem Państwowego Muzeum Ausch-
witz-Birkenau ukazał się tom wierszy Haliny 
Birenbaum „Moje życie zaczęło się od koń-
ca”. Obejmuje on całość dorobku poetyckie-
go byłej więźniarki Auschwitz i ocalałej z Za-
głady. Książka dostępna jest już w księgarni 
internetowej Muzeum.

„MOJE ŻYCIE ZACZĘŁO 
SIĘ OD KOŃCA”

Halina Birenbaum urodziła się w 1929 r. 
w Warszawie. Okupację niemiecką prze-
żyła w getcie warszawskim, na Majdanku, 
w Ausch  witz i innych obozach koncentracyj-
nych w Niemczech. Podczas wojny straciła całą 
swoją rodzinę. W 1947 r. wyjechała do Izraela, 
gdzie mieszka do dzisiaj. Jest pisarką, poetką 
i tłumaczką. W 1967 r. ukazały się jej wstrzą-
sające wspomnienia z czasów wojny pt. „Na-
dzieja umiera ostatnia”, a w latach 1987-2004 
pięć tomików wierszy. Poezja Haliny Biren-
baum to forma pamięci o ofi arach Zagłady, ale 
przede wszystkim świadectwo osobistej trage-
dii wyciskającej swe piętno na zawsze. Sens jej 
wierszy najlepiej chyba oddaje fragment:

życie moje rozpoczęło się od końca
najpierw poznałam śmierć
potem – rodzenie
rosłam wśród nienawiści w królestwie
burzenia
a dopiero potem poznałam tworzenie

Pojawiają się w nim wszystkie kluczowe dla 
poetki słowa: śmierć, burzenie, życie, rodzenie, 
tworzenie. Pomieszanie światów: przeszłości 
i teraźniejszości na zawsze już będzie obecne 
w poezji Haliny Birenbaum.

W jej wierszach wyraźnie zaznacza się kilka 
tematów, w różnych wariantach i kontekstach. 
Niemal we wszystkich pojawia się Zagłada. Jest 
ona traumą, która na zawsze utkwiła w pamię-
ci poetki, przeżyciem, którego nie można wy-
kreślić, koszmarem przeszłości, który zawsze 
będzie powracać. I powraca: w wierszach ta-
kich jak: „zapach chleba z getta”, „gwizd po-
ciągu” czy „numer na moim ramieniu”. Trage-
dią Szoa obciążone są również wspomnienia 
z domu rodzinnego, postacie matki, ojca oraz 
najbliższych osób:

jestem zawsze z Tobą Mamo
Twoja postać wyryta jest we mnie i trwa
oderwali Cię przed zwodniczą
łaźnią-komorą gazową na Majdanku
– a zjawiasz się ciągle przede mną
wzbudzasz łzy ukojenia
uniesienie
cudowne poczucie przynależności
jak kiedyś gdy byłam dzieckiem
przy Tobie

Jednocześnie Halina Birenbaum stara się w róż-
norodny sposób zmierzyć z przeszłością:

nieraz ból aż rozsadza (…)
i wtedy pojawia się jakaś siła (…)
prostuję się nagle przysięgam
połknąć łzy i opowiadać

Jest to jednak walka trudna, albowiem nic nie 
jest w stanie zatrzeć tragedii czasów wojny:

byłam tam znów (...)
nie mogę wrócić tam myślami
nie mogę przestać myśleć
przyszłam tam znów
nie wyszłam stamtąd
nigdy

Halina Birenbaum odczuwa nieustającą po-
trzebę dzielenia się swoimi przeżyciami. Robi 
to poprzez listy do przyjaciół, spotkania z mło-
dzieżą, a przede wszystkim poprzez wiersze:

kiedy piszę jest mi dobrze
kiedy piszę nie boli więcej
wypaliło się wszystko
pozostały słaby żar żużel popiół
i ja pośród nich
sama ze sobą
bez żalu już bez goryczy

Mówienie o Szoa wydaje się być terapią, któ-
ra pomaga tylko zachowawczo – tymczasowo 
usuwa skutki, ale nigdy przyczyny. Potrzeba 
mówienia i pisania o Zagładzie jest wciąż nie-
zaspokojona, traktowana wręcz jak spowiedź 
(spowiadam się). Spotkania z ludźmi, listy 
oraz wiersze mają pomóc w otrząśnięciu się, 
ale nie przynoszą ulgi, gdyż tragiczne wspo-
mnienia tkwią głęboko w niej. Jednocześnie 
Halina Birenbaum nie ustaje w poszukiwaniu 
sensu życia i w tropieniu wskazówek, które 
pomogłyby jej udźwignąć ciężar egzystencji:

życie to trudna zagadka
pełna zaskakujących sprzeczności (...)
staram się zmienić porażki
w zwycięstwa
odnaleźć szczęście w okruchach
budować inny obraz życia
nieraz udaje się nawet

Tom poezji Haliny Birenbaum „Moje życie za-
czyna się od końca” dostępny jest w księgarni 
internetowej Państwowego Muzeum Ausch-
witz-Birkenau. 

Gabriela Nikliborc 
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Ta akwarela z wizerunkiem 
św. Mikołaja w towarzy-
stwie pięciu więźniów po-
chodzi z albumu, będącego 
„mikołajkowym” prezentem 
od więźniów Auschwitz dla 
więźniarek zatrudnionych 
w Budach. Album wypeł-
niony jest tekstami życzeń 
i wielobarwnymi ilustra-
cjami do nich. Całość ujęta 
jest w twarde tekturowe 

oprawy i przesznurowana. 
Wszystkie rysunki i teksty 
zostały wykonane odręcz-
nie. Nazwisko autora nie jest 
znane. Na ostatniej stronie 
widnieje jedynie wykonany 
ołówkiem podpis Romek. 
Charakter tych życzeń jest 
niezwykle osobisty. Każdej 
z adresatek, wymienionej 
z imienia, autor składa ży-
czenia indywidualnie: „Emi 
musi szcześliwie wrócić 
z ojcem do Hamburga”, 
„Racheli życzę, aby jak naj-
prędzej udała się ze Srul-
kiem w dawno oczekiwaną 
podróż poślubną”, „Hani 
życzę powrotu do męża 
i dzieci” itd., a kończąc pi-
sze „Wszystkim pozostałym 
życzę przede wszystkim po-
wrotu do domu”. Pomimo 
humorystycznego charakte-
ru rysunków i optymistycz-
nego tonu życzeń ta koloro-
wa książeczka, uzmysławia 
nam dramat kobiet, oderwa-
nych od codziennego życia 
i swoich najbliższych. Lu-
dzie zamknięci za drutami 

obozu, niepewni jutra, życzą 
sobie na kolejnych kartach 
albumu tego, co dla człowie-
ka żyjącego w normalnych 
warunkach jest codzienno-
ścią, a co dla nich stało się 
odległym, często już niereal-
nym marzeniem: domu, ślu-
bu, podróży, wnuków i po 
prostu prozy życia. 
Ten mikołajkowy prezent 
nabiera w obozowych wa-
runkach dodatkowego zna-
czenia. Jest wzruszającym 
dowodem na to, że pomimo 
wszechobecnej w obozie 
krzywdy i niesprawiedliwo-
ści, nadal dostrzegano i od-
czuwano potrzeby drugiego 
człowieka. Akwareli ze św. 
Mikołajem towarzyszy tekst: 
„Jako, że my jesteśmy leniwi 
św. Mikołaj przyszedł do nas 
na samym końcu. Smucił się 
jednak bardzo, bo miał jesz-
cze iść na Budy, a nie miał 
już żadnych pakunków, więc 
dałem tą książeczkę zamiast 
podarunków.” 

Agnieszka Sieradzka
Dział Zbiorów PMA-B

Urodził się 24 lutego 1918 r. 
w rodzinie chłopskiej w Wil-
czyskach, pow. Gorlice, syn 
Mikołaja i Genowefy z d. 
Krzystoń. Miał rodzeństwo: 
Jadwigę (ur. 1921 r.) i Kazi-
mierza (ur. 1919 r.). W 1937 
r. ukończył Gimnazjum im. 
Chrobrego w Nowym Są-
czu. W latach 1937-39 stu-
diował na Wydziale Prawa 
Uniwersytetu Jagiellońskie-
go. Wtedy to związał się 
z ruchem socjalistycznym, 
został członkiem Związku 
Niezależnej Mło dzieży Socja-
listycznej (ZNMS), a nawet 
wszedł w skład jego zarządu. 
Po przekształceniu ZNMS 
w Związek Niezależnej Mło-
dzieży Akademickiej kon-
tynuował swoją działalność 
w tej organizacji. W 1939 r. zo-
stał za wieszony przez władze 
uniwersyteckie w prawach 
studenckich w związ ku z to-
czącym się przeciwko niemu 
procesem karnym za rzeko-
mo podbu rzające wystąpienie 
na uroczystości Towarzystwa 
Uniwersytetu Robotni czego 
w Chechle k. Olkusza.
We wrześniu 1939 r. udał 

się na Wschód, dotarł nawet 
do Lwowa. Na przełomie 
1939/1940 r. powrócił do Kra-
kowa i tam związał się z pod-
ziemnym Okręgowym Komi-
tetem Robotniczym Polskiej 
Partii Socjalistycznej (OKR 
PPS). W marcu 1940 r. został 
oddelegowany przez OKR 
PPS do inicjowania i nadzoro-
wania konspiracji socjalistycz-
nej w przyłączonych do Rze-
szy powiatach województwa 
krakowskiego. Z tego wzglę-
du był czynny także na Ziemi 
Oświęcimskiej, współpracu-
jąc z liderem tamtejszych 
socjalistów Janem Nosalem 
z Brzeszcz. W po łowie 1941 
r. został sekretarzem OKR 
PPS w Krakowie (nastąpiło 
to po tym, jak w kwietniu 
1941 r. ówczesny sekretarz 
Józef Cyrankiewicz został 
aresztowany przez gestapo). 
Kierował też redakcjami pism 
kons piracyjnych „Naprzód” 
i „Wolność”. W Krakowie był 
inicjatorem akcji zbrojnych 
Gwardii Ludowej Polskiej 
Partii Socjalistycznej (GL PPS) 
i ich pierwszym dowódcą. 
Inspirował udaną akcję na 
Arbeitsamt, w wyniku której 
została zniszczona ewidencja 
osób przeznaczonych do wy-
wozu na przymusowe roboty 
w Niemczech. Na przełomie 
1942/1943 r. doprowadził 
do utworzenia tzw. Socjali-
stycznych Batalionów Śmier-
ci (Socjalistyczne Bataliony 
Szturmowe) działających na 
Podkarpaciu w ramach GL 

PPS. Od grudnia 1943 do lu-
tego 1944 r. pełnił obowiąz ki 
komendanta Okręgu GL PPS.
W okresie okupacji organizo-
wał przerzuty wojskowych 
i działaczy socjalistycznych na 
Węgry. Angażował się w ak-
cję pomocy Żydom – wyszu-
kiwał im kryjówki, dostarczał 
fałszywe dokumenty, uczest-
niczył w organizowaniu 
ucieczek z obozów, wytyczył 
również sądecką trasę prze-
rzutu uciekinierów na Węgry. 
Miał szczególne zasługi przy 
organi zowaniu pomocy więź-
niom KL Auschwitz od po-
czątku jego istnienia. Z ramie-
nia krakowskiej organizacji 
zajął się koordynacją działań 
na rzecz obozu ze strony so-
cjalistycznej konspiracji, głów-
nie z Ziemi Oświęcimskiej, 
Ziemi Chrzanowskiej, Ziemi 
Jaworznickiej. Współdziałał 
na tym polu ściśle z działa-
czami PPS z Brzeszcz, Janem 
Nosalem i Pio trem Hałoniem, 
zaś z Jaworzna – z Francisz-
kiem Mazurem. Był jednym 
z założycieli w Krakowie, 
w połowie 1943 r., konspira-
cyjnego komi tetu pod nazwą 
Pomoc Więźniom Obozów 
Koncentracyjnych (PWOK). 
Organizacja ta, złożona głów-
nie z socjalistów i ludowców, 
niosła wszechstronną pomoc 
więźniom, zarówno w po-
staci materialnej (żywność 
i lekarstwa), jak i organizując 
ucieczki oraz przejmując od 
więźniów dokumenty zbrod-
ni SS, które następnie przeka-

zywane były polskiemu rzą-
dowi na emigracji w Londynie 
(w Archiwum Państwowego 
Muzeum Auschwitz-Birke-
nau w Oświęcimiu przecho-
wywany jest bardzo bogaty 
materiał w postaci grypsów, 
raportów, dokumentów prze-
słanych wtedy z obozu do 
PWOK). Rysiewicz był bardzo 
aktywnym działaczem tego 
komitetu. Osobiście zdoby-
wał pieniądze na zakup le-
ków dla więźniów, brał udział 

w przeprowadzaniu ucieki-
nierów z KL Auschwitz do 
General nego Gubernatorstwa 
(GG). Inicjował ucieczki więź-
niów. Podczas przy gotowań 
do akcji uwolnienia z obozu 
jednego z więźniów został 
zaskoczo ny przez Niemców 
na stacji kolejowej w Ryczowie 
k. Spytkowic, na grani cy mię-
dzy Rzeszą a GG – poległ 
w walce wraz z dwoma towa-
rzyszami 24 czerwca 1944 r. 
Pochowany został w Ryczo-
wie. W 1958 r.  ciało ekshu-
mowano i przeniesiono na 
cmentarz do jego rodzinnej 
wsi, Wilczys ka. Rodziny nie 
założył. W konspiracji posłu-
giwał się pseudonimami „Ski-
ba” i „Teodor”.  

Henryk Swiebocki

ADAM RYSIEWICZ
(1918-1944)

LUDZIE DOBREJ WOLI

ŚLADY HISTORII
ZE ZBIORÓW MUZEUM AUSCHWITZ

OBRAZEK Z AUSCHWITZ

Fo
t. 

Z
e 

zb
io

ró
w

 M
ir

os
ła

w
a 

G
an

ob
is

a

Okazało się, że płyta z dziw-
nym napisem pochodziła 
z remontowanego nieopo-
dal chodnika. Ta nadawała 
się już tylko do wymiany. 
Natychmiast udałem się na 
miejsce, gdzie okazało się, że 
jest ich więcej. Na razie cze-

kam na ich demontaż i pil-
nuję, aby nikt nie wyrzucił 
ich podczas wykonywanych 
prac. Kiedy będą już w mo-
ich rękach, jedna na pewno 
pozostanie w moich zbio-
rach, a dwie trafi ą do Cen-
trum Żydowskiego i Mu-
zeum na Zamku. 
Eksponaty pochodzą z ży-
dowskiej spółki Eisner 
i Better, która przed wojną 
prowadziła w Oświęcimiu 
betoniarnię. Miejsce, gdzie 
znajdują się zabytkowe płyty, 
także jest związane z historią 
miasta i myślę, że nie jest to 
przypadek, iż pozostały do 
dnia dzisiejszego właśnie 

tam. Na razie jednak, dla ich 
dobra, nie mogę zdradzić, 
gdzie się znajdują. Jedno jest 
pewne: jeżeli będą tam leżeć 
dalej,  to warunki atmosfe-
ryczne mogą spowodować 
nieodwracalne zatarcie się 
historycznych napisów. 

Szkoda, że cały czas depta-
my zabytki i nie zwracamy 
na nie uwagi, choć leżą one 
niemal w samym centrum 
miasta. A podobno jest tu tak 
wielu opiekunów zabytków, 
jak i zapaleńców historii, któ-
rzy nie robią nic, aby zbierać 
eksponaty dla powstającego 
Muzeum na Zamku, czy ist-
niejącego od 10 lat Centrum 
Żydowskiego. Jeżeli pozo-
stawimy je same sobie, nie 
będziemy w stanie ich zacho-
wać i ocalić naszej oświęcim-
skiej historii 

Mirosław Ganobis
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Z SZAFY GANOBISA

Pewnego razu w ogrodzie znajomego 
na jednej z płyt chodnikowych zauwa-
żyłem wykonany podczas jej wyrabia-

nia napis „EISSNER BETTER OŚWIĘCIM”. 
Uznałem, że nie może to być współczesny 
wyrób i zacząłem szukać informacji na te-
mat pochodzenia betonowej pamiątki.

Autor nieznany „Album z życze-
niami”, KL Auschwitz 1943–1944

Płyta chodnikowa
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Zgromadzeni wierni uczestniczyli w Drodze 
Krzyżowej zorganizowanej na terenie byłego 
obozu Auschwitz II-Birkenau w Brzezince. Obec-
ni tam modlili się w intencjach pomordowanych 
więźniów i ofi ar obozów. Drogę Krzyżową po-
prowadził dziekan dekanatu oświęcimskiego 
ks. Krzysztof Straub.

FOTOREPORTAŻ
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