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Na okładce ostatniego w tym roku numeru miesięcznika 
„Oś” mogą Państwo obejrzeć podarowany Muzeum Ausch-
witz obraz autorstwa byłego więźnia obozu Davida Olère. 
Muzeum Auschwitz posiada największą na świecie kolekcję 
prac artystycznych wykonanych przez więźniów – zarówno 
w czasie istnienia obozu, jak i po wyzwoleniu. Liczy ona po-
nad 4,5 tysiąca obiektów. Podarowany przez Serge’a Klars-
felda obraz to pierwsza w tej kolekcji praca Davida Olère.
Państwa uwadze polecamy również tekst poświęcony cał-
kowicie nowej propozycji zwiedzania Miejsca Pamięci. To 
ponad 200 wysokiej jakości panoramicznych fotografii, które 
pokazują autentyczny teren i obiekty byłego niemieckiego 
nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady. Zosta-
ły one wzbogacone o historyczne opisy, dziesiątki relacji 
świadków, archiwalne dokumenty i fotografie, prace ar-
tystyczne wykonane przez więźniów, czy też przedmioty 
związane z historią obozu. Całość znaleźć można pod adre-
sem: panorama.auschwitz.org.
Na stronach Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży 

znajdą Państwo m.in. relację z otwarcia wystawy fotografii 
autorstwa uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Handlo-
wych w Bielsku-Białej Kirkuty w obiektywie, pokazujące ży-
dowskie cmentarze w Cieszynie i w Bielsku-Białej. Zdjęcia 
z tego wydarzenia publikujemy na ostatniej stronie z foto-
reportażem.
Zrozumieć zło to tytuł specjalnego programu skierowanego 
do kadry zarządzającej polskiej policji. Jest to inicjatywa Cen-
trum Żydowskiego, w ramach której policjanci z całej Polski 
poznają historię Holokaustu po to, aby móc lepiej zwalczać 
przestępczość z nienawiści. Szczegóły na stronie 11. 
Polecamy lekturę całego numeru, życząc jednocześnie We-
sołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku! 

Paweł Sawicki
Redaktor naczelny magazynu „Oś”

oś@auschwitz.org
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żonarodzeniowa – i „autorskiej metryczki”. Jest on niedużych rozmiarów, jakby był elementem większej całości i nadal 
jest „nośnikiem” żywych kolorów. Prawdopodobnie jest bardzo stary, sięgający połowy XIX w., na co wskazuje styl jego 
wykonania i rysunek postaci. 

Andrzej Winogrodzki
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Święty obrazek z połowy XIX w.

galeria 
XX wieku
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PreMier wielkiej bryTanii ODwieDził 
MiejSce PaMięci auScHwiTz

David Cameron, premier Wielkiej Brytanii, odwiedził 10 grudnia Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz. Go-
ścia powitał dyrektor Muzeum dr Piotr M.A. Cywiński.

Premier Cameron od-
wiedził część muzealnej 
ekspozycji, m.in. blok 4 
poświęcony prowadzonej 
przez Niemców w Ausch-
witz Zagładzie Żydów, 
gdzie znajdują się puszki 
po używanym do zabi-
jania gazie Cyklonie B, a 
także włosy, które ścina-
ne były kobietom po za-

mordowaniu w komorach 
gazowych. Zobaczył rów-
nież blok 5, gdzie prezen-
towane są osobiste przed-
mioty zrabowane ofia-
rom, takie jak: buty, wa-
lizki, okulary, dziecięce 
ubranka, czy żydowskie 
szaty modlitewne, a tak-
że krematorium i komorę 
gazową w byłym obozie 

Auschwitz I. Przed Ścia-
ną Straceń na dziedzińcu 
bloku 11, gdzie Niem-
cy dokonywali egzeku-
cji przez rozstrzelanie, 
premier Cameron złożył 
wieniec, oddając hołd 
wszystkim ofiarom nie-
mieckiego nazistowskie-
go obozu koncentracyjne-
go i zagłady.

„ C h c i a ł e m 
tu przyje-
chać i zo-
baczyć na 
własne oczy 
miejsce, w 
którym wy-
darzył się 
najciemniej-
szy rozdział 
h i s t o r i i 
c z ł o w i e k a . 
Słowa nie 
są w stanie 
opisać tra-
gedii, która 
się tu wyda-
rzyła. Dla-
tego jeszcze 
w a ż n i e j s z e 
jest to, aby-
śmy nie za-
p o m n i e l i ” 

– napisał David Cameron 
w muzealnej księdze pa-
miątkowej.
W drugiej części wizyty 
David Cameron odwie-
dził były obóz Ausch-
witz II-Birkenau, m.in. 
rampę kolejową, na któ-
rej Niemcy dokonywali 
selekcji deportowanych 
do obozu Żydów, a także 
ruiny komory gazowej i 
krematorium II. Zapalił 
także znicz przy pomniku 
upamiętniającym ofiary 
obozu.
Premierowi Wielkiej Bry-
tanii towarzyszyli człon-
kowie specjalnej komisji 
powołanej w tym roku 
przez brytyjski rząd, któ-
rej zadaniem jest opra-
cowanie rekomendacji 
działań, aby „lekcja Ho-
lokaustu była obecna w 
świadomości przyszłych 
pokoleń i dla nich istot-
na”.
W 2013 r. Miejsce Pamięci 
i Muzeum Auschwitz od-
wiedziło ponad 178 tysię-
cy osób z Wielkiej Bryta-
nii. Kraj ten jest jednym z 
32 państw, które wsparły 

Kapitał Wieczysty Funda-
cji Auschwitz-Birkenau. 
Wsparcie brytyjskie wy-
nosi 2,1 miliona funtów.

Paweł Sawicki
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Premier David Cameron odwiedził Miejsce Pamięci Auschwitz
Premier David Cameron odwiedził 

Miejsce Pamięci Auschwitz

Obraz byłegO więźnia DaviDa Olere  
w Darze Dla MuzeuM

Zbiory Muzeum Auschwitz otrzymały w darze obraz autorstwa Davida Olère, byłego więźnia Auschwitz  
i członka Sonderkommando. Przekazał ją ze swoich zbiorów prywatnych Serge Klarsfeld m.in. wiceprezes 

francuskiej Fondation pour la Mémoire de la Shoah (Fundacja Pamięci Shoah), członek Międzynarodowej Rady 
Oświęcimskiej i Rady Fundacji Auschwitz-Birkenau.
– Na podarowanie tego obrazu 
zdecydowałem się ze względu 
na zbliżającą się 70. rocznicę wy-
zwolenia obozu. Żona i syn arty-
sty powierzyli mi misję przeka-
zywania prac Olère do muzeów. 
Miejsce Pamięci Auschwitz jest 
jedną z wybranych przeze mnie 
instytucji – powiedział Klarsfeld.
Muzeum Auschwitz posiada 
największą na świecie kolekcję 
prac artystycznych wykonanych 
przez więźniów Auschwitz – za-
równo w czasie istnienia obozu, 
jak i po wyzwoleniu. Liczy ona 
ponad 4,5 tysiąca obiektów. Po-
darowany przez Serge’a Klarsfel-
da obraz to pierwsza praca Davi-
da Olère w Zbiorach Muzeum.
David Olère urodził się 19 stycz-
nia 1902 r. w Warszawie. Studio-

wał na Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie. W 1918 r. wyje-
chał do Berlina, a następnie do 
Paryża, gdzie osiadł już na stałe. 
Należał do tzw. szkoły paryskiej. 
Pracował dla różnych wytwórni 
filmowych (tworzył scenografie, 
kostiumy i plakaty reklamowe) 
m.in. Paramount Pictures, Fox, 
Gaumont.
20 lutego 1943 r. ze względu na 
żydowskie pochodzenie został 
aresztowany przez policję fran-
cuską i umieszczony w obozie 
Drancy. Stamtąd 2 marca depor-
towano go do niemieckiego nazi-
stowskiego obozu koncentracyj-
nego i zagłady Auschwitz, gdzie 
oznaczono go numerem 106 144. 
Przez cały okres pobytu w obozie 
pracował w Sonderkomman-

do, specjalnej grupie roboczej 
zmuszonej przez Niemców do 
obsługi krematoriów i komór 
gazowych.
Przekazana do Muzeum praca 
to ciekawy autoportret artysty. 
Ponieważ mówił on biegle po 
angielsku, Niemcy wykorzysty-
wali go w obozie jako tłumacza. 
Słuchał on dla nich wiadomości 
radia BBC. Właśnie scenę pro-
wadzenia go przez uzbrojonego 
wartownika do biur SS uwiecznił 
po wojnie na swoim obrazie Da-
vid Olère. W tle natomiast widać 
pracujące krematoria i komory 
gazowe II i III w Birkenau.
19 stycznia 1945 r. roku Olère zo-
stał ewakuowany z Auschwitz w 
głąb III Rzeszy. Został osadzony 
w podobozach Mauthausen – 

Melk i Ebensee. W tym ostatnim 
wyzwolono go 6 maja 1945 r. Po 
powrocie do Paryża poświęcił 
się upamiętnieniu przeżyć obo-
zowych w rysunkach i obrazach.
W wydanym we Francji katalogu 
prac Davida Olère Serge Klars-
feld napisał: „Prace te mają nie-
zwykłą wartość dokumentalną. 
Nie istnieją fotografie przedsta-
wiające to, co działo się w komo-
rach gazowych i krematoriach 
Auschwitz. Wspomnienia Olère, 
zamienione w rysunki i obrazy, 
są świadectwem tej straszliwej 
rzeczywistości”.
– W jego pracach widać poszcze-
gólne etapy procesu zagłady: 
ludzi w rozbieralni, w komorze 
gazowej, sceny pozbawiania 
ofiar złotych zębów, sceny z hali 

pieców i grzebania ciał. Na pra-
cach Olère możemy zobaczyć 
również okrutne eksperymenty 
medyczne, torturowanie i zabija-
nie więźniów przez esesmanów, 
głód, strach i rozpacz towarzy-
szące ludziom każdego dnia w 
obozie – powiedziała historyk 
sztuki Agnieszka Sieradzka, pra-
cująca w Zbiorach Muzeum.
– Są to prace niezwykle ilustracyj-
ne, czasami szokujące w swojej 
dosłowności. Jednak dzięki temu 
podkreślają z całą mocą rozmiar 
tragedii i okrucieństwo człowie-
ka w Auschwitz. Obraz Davida 
Olère to bardzo ważne uzupeł-
nienie naszej kolekcji sztuki – 
podkreśliła Sieradzka.

Paweł Sawicki
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Seminaria Judaizm – 
Dzieje i Kultura Żydów 
polskich – Holokaust są 
organizowane wspólnie 
przez Instytut Pamięci 
Yad Vashem w Jerozo-
limie i Państwowe Mu-
zeum Auschwitz-Birke-
nau w Oświęcimiu od 
1993 r. Projekt ten jest 
ważnym elementem wie-
loletniej współpracy obu 
instytucji, której istot-
ną częścią jest wspólna 
działalność edukacyj-
na. W ramach współ-
pracy latem każdego 
roku edukatorzy izra-
elscy przyjeżdżają do 
Muzeum Auschwitz na 
seminarium Auschwitz 
w zbiorowej świadomo-
ści w Polsce i na świecie. 

Rola i znaczenie pamięci  
Auschwitz-Birkenau dla 
Żydów i Polaków.
Uczestnicy, którzy wy-
brani zostali poprzez 
prowadzoną przez 
MCEAH rekrutację  
i przed wyjaz-
dem spotkali się  
w Muzeum Auschwitz 
na spotkaniu przygoto-
wawczym, wysłuchali 
w Izraelu wykładów hi-
storycznych oraz wzięli 
udział w zajęciach warsz-
tatowych dotyczących 
metodologii nauczania  
o Holokauście, zapo-
znając się z materiałami 
edukacyjnymi Yad Va-
shem dostosowanymi do 
różnego wieku uczniów. 
Zajęcia dotyczyły m.in.: 

judaizmu, zróżnicowa-
nych żydowskich tożsa-
mości w Polsce w okre-
sie międzywojennym, 
ideologii nazistowskiej, 
czy też kształtowania 
pamięci o Holokauście 
oraz relacji polsko-ży-
dowskich.
Oprócz zajęć historycz-
nych w programie znala-
zły się również te zwią-
zane z wykorzystaniem 
poezji, filmu i sztuki 
w nauczaniu o Zagła-
dzie. – Zajęcia, poza 
wiedzą merytoryczną, 
dostarczyły mi sporo 
dydaktycznych środ-
ków i metod nauczania 
o Holokauście. Wskaza-
ły drogę przez trudne  
i bolesne dzieje Holokau-
stu, na końcu której za-
wsze będzie upamiętnie-
nie Ofiar – powiedziała 
Agnieszka Mysakowska, 
nauczycielka historii z II 
Liceum Ogólnokształcą-

cego im. Janusza Korcza-
ka w Wieluniu.
Istotnym punktem se-
minarium były spotka-
nia z ocalonymi: Gen-
ją i Nachumem Manor  
z Listy Schindlera oraz 
Aloną Frankel, izraelską 
pisarką i ilustratorką, 
autorką serii książek,  
w których opowiada 
m.in. historię swojej ro-
dziny ukrywającej się 
podczas Holokaustu. 
Uczestnicy zwiedzili 
Muzeum Historyczne 
oraz poszczególne części 
Instytutu Yad Vashem: 
Archiwum, Bibliotekę, 
Centrum Pedagogiczne, 
Centrum Wizualne oraz 
Galerię Sztuki.
Niemniej ważnymi do-
świadczeniami były wi-
zyta w synagodze pod-
czas uroczystości sza-
basowych oraz odwie-
dzenie izraelskiej szko-
ły średniej i spotkanie  

z uczniami i nauczycie-
lami. – Była to okazja do 
wymiany doświadczeń 
i porównania sposobu 
nauczania o Zagładzie 
w obu krajach – powie-
działa Małgorzata An-
drychowicz, nauczy-
cielka języka polskiego  
w Gimnazjum im. Pry-
masa Tysiąclecia w Grój-
cu. – Znalazłam wiele 
inspiracji również dzię-
ki poznaniu nauczycieli 
i edukatorów z różnych 
stron Polski, którzy in-
teresują się tematyką 
Holokaustu i realizują 
wartościowe projekty  
w swoich środowiskach 
– dodała. 

Magdalena Urbaniak

25 nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, edukatorów oraz pracowników miejsc 
pamięci i instytucji prowadzących działalność edukacyjną w zakresie historii Holokaustu i II woj-
ny światowej wzięło udział w seminarium Judaizm – dzieje i kultura Żydów polskich – Holokaust, 

które odbyło się w dniach 2-13 listopada w Instytucie Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie.

SeMinariuM w yaD vaSHeM zakOŃczOne 
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Uczestnicy seminarium w Yad Vashem

Uczestnicy seminarium w Yad Vashem
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agnieszka Mysakowska – nauczycielka historii, II Liceum Ogólnokształcące im. Janu-
sza Korczaka w Wieluniu:
Seminarium to cały wachlarz zajęć przygotowanych na najwyższym poziomie, zarów-
no merytorycznym, jak i dydaktycznym. Wykłady i warsztaty poruszały zagadnienia 
z zakresu Shoah oraz polityki, religii i kultury. To również spotkania z Ocalonymi, któ-
rych wzruszających wspomnień nie zatarł bieg czasu. Zajęcia poza wiedzą merytorycz-
ną dostarczyły mi sporo dydaktycznych środków i metod nauczania o Holokauście. 
Wskazały drogę przez trudne i bolesne dzieje Holokaustu, na końcu której zawsze bę-
dzie upamiętnienie Ofiar. Zdecydowanie staną się siłą napędową mych dalszych dzia-
łań na polu krzewienia wiedzy z zakresu historii narodu żydowskiego.

Małgorzata Wójcik-Dudek – nauczycielka języka polskiego, II Liceum Ogólnokształcą-
ce im. Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie:
Pobyt w Yad Vashem jest nie do przecenienia, zarówno pod względem merytorycz-
nym, jak i organizacyjnym (strony izraelska i polska stanęły na wysokości zadania). 
Yad Vashem to nie tylko centrum izraelskich badań nad Zagładą. Dzięki temu miejscu 
można zrozumieć współczesny Izrael, państwo próbujące przepracować przeszłość. Po-
znawanie kampusu można porównać z czytaniem zaszyfrowanego tekstu, który w mia-
rę upływu czasu zaczyna coraz wyraźniej znaczyć. Aby go zrozumieć, należy najpierw 
zaznajomić się z podstawowymi faktami. Dlatego też zwiedzanie kampusu jest poprze-
dzone wieloma warsztatami i wykładami, które pomagają zrozumieć jego narrację.

anna Stańczyk – przewodnik, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau:
Seminarium było dla mnie ciekawym doświadczeniem, gdyż pozwoliło poznać izrael-
ską perspektywę patrzenia na Zagładę, co w pracy przewodnika jest niezwykle istotne. 
Spotkania z pracownikami Yad Vashem i liczne wykłady w bardzo spójny i czytelny 
sposób ukazały pewną koncepcję mówienia o Holokauście, którą z pewnością wyko-
rzystam w swojej pracy.

ewelina Malik – doktorantka, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodo-
wych Uniwersytetu Jagiellońskiego:
Organizatorzy podzielili program na zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Ideą za-
jęć warsztatowych było zaprezentowanie metodologii nauczania o Holokauście oraz 
udzielenie odpowiedzi na pytanie, jak nauczać o Holokauście na różnych szczeblach 
edukacji. Ważnym punktem seminarium było spotkanie z nauczycielami pracującymi 
w izraelskich szkołach, którzy przedstawili uczestnikom filozofię nauczania o Holo-
kauście w Izraelu. Szczególnie cennym aspektem seminarium były zajęcia dotyczące 
problematyki kształtowania pamięci o Holokauście w Izraelu z Orit Margaliot, za które 
serdecznie dziękuję.
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Celem organizowanego 
od 2008 r. seminarium jest 
zwrócenie uwagi na pro-
blematykę ludobójstwa, 
w tym na jego politycz-
ne, ekonomiczne i huma-
nitarne konsekwencje.  
W tym roku, w dwóch 
edycjach seminarium 
wzięło udział ponad 
50 osób, m.in. z takich 
państw jak Argentyna, 
Gruzja, Laos, Malezja, 
Sudan Południowy, Tan-
zania, Tunezja i Wene-
zuela. Warto przy tym 
zaznaczyć, iż październi-
kowa edycja seminarium 
była skierowana tylko  
i wyłącznie do osób po-
chodzących z państw 
Ameryki Łacińskiej. 
– Rezultatem dotychcza-
sowych seminariów są 
setki narodowych i regio-
nalnych programów chro-
niących grupy osób za-
grożonych ryzykiem ma-
sowych zbrodni – powie-
dział Tibi Galis, dyrektor 
wykonawczy AIPR. Istot-
ne jest, że seminaria te 
odbywają się w Miejscu 
Pamięci Auschwitz, gdyż 
moc tego miejsca oferuje 
uczestnikom seminarium 

wsparcie, potrzebne im 
do zaangażowania się  
w trudne polityczne dzia-
łania związane z zapobie-
ganiem ludobójstwom – 
kontynuował Galis. 
Na terenie Miejsca Pamię-
ci uczestnicy seminarium 
zostali wprowadzeni  
w problematykę ludobój-
stwa, a zwłaszcza jego 
mechanizmy, bazując na 
tragicznej historii Ausch-
witz. Zajęcia poprowa-
dzili Tibi Galis oraz dr 
James Waller, wykładow-
ca Keene State College 
i dyrektor programów 
akademickich AIPR. Wy-
kłady wygłosili również 
specjaliści Muzeum: dr 
Piotr Setkiewicz oraz 
Alicja Białecka. W ich 
ramach uczestnicy semi-
narium mieli możliwość 
zaznajomienia się z hi-
storią byłego obozu kon-
centracyjnego i zagłady 
Auschwitz-Birkenau oraz 
koncepcjami upamiętnia-
nia jego ofiar. Wiedza ta 
została poszerzona pod-
czas wizyty studyjnej,  
w ramach której uczest-
nicy seminarium mogli 
m.in. odwiedzić bloki 2 i 3 

byłego obozu Auschwitz 
I, których wnętrze zacho-

wało się w stanie niemal 
nienaruszonym od czasu 

wyzwolenia obozu.
– Głos byłych więźniów 
Auschwitz, aby „nigdy 
więcej” zbrodnia Holo-
kaustu i ludobójstwa nie 
powtórzyła się, słyszę 
wyraźnie znów, gdy przy-
jeżdżają do nas uczest-
nicy seminarium im. Ra-
phaela Lemkina. To mię-
dzy innymi na nich, wy-
sokiej rangi urzędnikach 
państwowych i dyploma-
tach, spoczywa szczegól-
na odpowiedzialność za 
to, by nie było dalszych 
przypadków ludobój-
stwa i masowych zbrodni  
w świecie – powiedział  
z kolei Andrzej Kacorzyk, 
dyrektor MCEAH. – Je-
stem przekonany, że po-
tężne doświadczenie au-
tentyzmu miejsca i praw-
dy o ludzkim cierpieniu 
zawartej w dokumentach 
oraz relacjach ocalałych, 
pozwoli im na podejmo-
wanie odważnych i mą-
drych decyzji – dodał Ka-
corzyk.
Pomysłodawcą i spon-
sorem seminariów im. 
Raphaela Lemkina jest 
nowojorski filantrop 
Fred Schwartz, założyciel  
i prezes AIPR.  

Tomasz Kobylański

W październiku i listopadzie w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau odbyły się dwie ko-
lejne edycje seminarium im. Raphaela Lemkina, skierowanego do dyplomatów i pracowników 
rządowych średniego szczebla z całego świata. Zorganizowane zostało ono przez Instytut 

Auschwitz dla Pokoju i Pojednania (AIPR) we współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych i 
Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście (MCEAH).

SeMinariuM iM. leMkina Dla DyPlOMaTÓw
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Uczestnicy seminarium im. Lemkina podczas wykładu dr. Piotra Setkiewicza
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Uczestnicy seminarium im. Lemkina podczas zwiedzania Miejsca Pamięci
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Artyści kształcą się na kie-
runku fototechnik w Zespole 
Szkół Technicznych i Han-
dlowych w Bielsku-Białej 
pod opieką Beaty Godek. 
Prace, poświęcone cmenta-
rzom żydowskim w Cieszy-
nie i Bielsku-Białej, są po-
kłosiem licznych plenerów 
fotograficznych, wrażliwości 
młodych twórców na sztukę, 
kulturę i tradycję naszego re-
gionu. Prezentacja w MDSM 
jest już trzecią wystawą mło-
dych twórców w ramach cy-
klu Ogrody Pamięci. 

Wernisaż otworzył Leszek 
Szuster – dyrektor MDSM, 
który podkreślił długą tra-
dycję związków Domu Spo-
tkań ze sztuką fotografii oraz 
tematyką żydowską, pre-
zentowaną na wystawach. 
Pierwsze międzynarodo-
we warsztaty fotograficzne 
zostały zorganizowane w 
MDSM w latach 90., na sta-
łe wpisując się w program 

pracy pedagogicznej Domu. 
Efekty tych, najpierw pol-
sko-niemieckich, a później 
polsko-niemiecko-izraelskich 
programów, zostały udoku-
mentowane katalogami oraz 
zaprezentowane na licznych 
wystawach w Polsce i za 
granicą. Dorota Wiewióra 
– przewodnicząca Gminy 
Wyznaniowej Żydowskiej w 
Bielsku-Białej, wprowadziła 
gości wernisażu do tematyki 
wystawy, zwracając uwagę 
na znaczenie cmentarzy w 
kulturze żydowskiej. Halina 
Majdak-Maj, dyrektor Zespo-
łu Szkół Technicznych i Han-
dlowych w Bielsku-Białej, 
zwróciła uwagę na prawie 
20-letnią współpracę MDSM 
z ZSTiH w ramach programu 
Nauka poprzez spotkanie, re-
alizowanego we współpracy 
z Volkswagen AG. Otwar-
ciu towarzyszyły również 
prezentacje multimedialne 
fotografii cmentarzy żydow-
skich w Cieszynie i Żarkach, 

stworzone przez fotografika, 
Kazimierz Gajewskiego.
Fotografie spotkały się z 
dużym zainteresowaniem i 
uznaniem gości wernisażu, 
którzy prowadzili z młodymi 
twórcami rozmowy na temat 
prezentowanych prac.
Wystawa przywołuje pamięć 
o żydowskiej historii, będącej 
częścią historii Polski oraz 
skłania do refleksji o Polsce 
wielokulturowej, w której 
możliwe było harmonijne 
współistnienie różnych spo-
łeczności.

Cmentarz, nazywany po 
hebrajsku kirkutem, czyli 
„domem wieczności”, jest 
dla wyznawców judaizmu 
miejscem świętszym niż 
synagoga – przestrzenią sa-
crum, związaną jednak z 
nieczystością. Jako miejsce 
nieczyste nie był odwiedzany 
na co dzień, a przy wyjściu 
znajdowała się studnia do 
rytualnych obmyć. Jednocze-
śnie był miejscem świętym i 
niezniszczalnym, na którym 
ciała zmarłych miały ocze-
kiwać na przyjście Mesjasza. 
Dla Żydów nie istnieje więc 
pojęcie likwidacji cmentarza 
czy grobu – jeśli na danym 
cmentarzu nie było miejsca 
na kolejne pochówki, nie li-
kwidowano starych grobów, 
ale usypywano na nich war-
stwę ziemi, tworząc miejsce 
na kolejne.

Szacunek dla zmarłych za-
braniał wykonywania na 
cmentarzu tego wszystkiego, 
co jest dla zmarłych niedo-
stępne, a więc jedzenia, picia 
i wnoszenia Tory. Konieczne 
było również noszenie na-
krycia głowy. Na cmentarzu 
oprócz ludzi zakopywano 
również to, co zawierało w 
sobie imię Boga, więc nie 
mogło być zniszczone – a nie 
nadawało się już do użytku, 
na przykład stare zwoje Tory.

Pobożni Żydzi chowani 
byli owinięci w całun lub w 
trumnie z surowego drew-
na. U wezgłowia nagrobka 
stawiano macewę w postaci 
kamiennej tablicy. Na mace-
wie nie umieszczano postaci 
ludzkich, zdjęć ani podobizn 
zmarłych. Tekst na mace-
wie i bogata, symboliczna 
ornamentyka miały na celu 
charakterystykę zmarłego: 

opowiadały o jego imieniu, 
wykonywanym zawodzie, 
roli pełnionej w społeczności, 
cechach charakteru. Na gro-
bie lekarzy znaleźć można 
węża Eskulapa, u osoby zna-
nej z dobroczynności – skar-
bonkę, u kobiet – świece lub 
świecznik, u rabinów – ko-
ronę i zwoje Tory, na grobie 
człowieka słynącego ze spra-
wiedliwości – jednorożca.
„Stary” cmentarz w Cieszy-
nie, oprócz cmentarza przy 
synagodze Remu w Krako-
wie, jest najdłużej nieprze-
rwanie działającym cmenta-
rzem żydowskim w Polsce. 
Tradycja głosi, że cmentarz 
ten został założony już w 
średniowieczu. Władysław 
Sosna w swoim przewodni-
ku po Cieszynie pisze: „Nie 
mamy żadnej innej nekropo-

lii cieszyńskiej, gdzie zacho-
wały się nagrobki sprzed 600 
lat!”. Ostatnich pochówków 
dokonano na nim na począt-
ku XX w., choć sporadycznie 
zdarzały się jeszcze w okre-
sie międzywojennym. Stary 
cmentarz przy ul. Hażlaskiej 
jest nie tylko najstarszym, ale 
i najpiękniejszym kirkutem 
na tym terenie. Strome, poro-
śnięte bluszczem zbocza, sta-
re macewy, niejednokrotnie 
całkowicie w nim zatopio-
ne, dodają mu szczególnego 
uroku i tajemniczości. Niesa-
mowite wrażenie sprawiają 
nagrobki, które zrosły się z 
drzewami, dając wymowne 
świadectwo upływającego 
bezlitośnie czasu. Dzisiaj kil-
kadziesiąt metrów powyżej 
starego kirkutu, po przeciw-
nej stronie ulicy, zwraca uwa-
gę potężna brama – wejście 

na nowy cmentarz, założony 
w 1898 r., gdy powierzchnia 
starego cmentarza stała się 
zbyt mała. Nowy kirkut ma 
zupełnie inny charakter od 
starej nekropolii – wiele na-
grobków ma formę monu-
mentalnych marmurowych 
pomników, teren jest regular-
ny i uporządkowany. 

W połowie XIX stulecia Ży-
dzi utworzyli bielską gminę 
wyznaniową, uniezależniając 
się tym samym od macie-
rzystej gminy w Cieszynie. 
Utworzenie cmentarza przy 
ul. Cieszyńskiej przyspie-
szyła zaraza z roku 1849 i 
związany z nią zakaz prze-
wożenia zwłok. Pierwszy 
dom przedpogrzebowy sta-
nął na terenie cmentarza w 
roku 1867, spłonął on jednak 

po kilkunastu latach. W roku 
1885 w miejscu spalonego 
wzniesiono nowy budynek, 
według projektu najsłynniej-
szego bielskiego architekta 
Karola Korna. Piękne poli-
chromie tego obiektu można 
oglądać do dziś.

Wystawa zorganizowana zo-
stała przez Międzynarodowy 
Dom Spotkań Młodzieży w 
Oświęcimiu we współpracy z 
Gminą Wyznaniową Żydow-
ską w Bielsku-Białej oraz Ze-
społem Szkół Technicznych i 
Handlowych im. F. Kępki w 
Bielsku-Białej. 

Beata Godek, ZSTiH w Bielsku-Bia-
łej, komisarz wystawy
Bożena Grzywa, MDSM

21 listopada 2014 r. w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu została otwarta wystawa Kir-
kuty w obiektywie. Ekspozycja składa się z 80 fotografii autorstwa Gabrieli Tarnawy, Marty Walla, Moniki Wojtylak, 

Aleksandry Waluś, Marceliny Grąbkowskiej oraz Arkadego Raczka. 

KIRKUTY W OBIEKTYWIE

WySTaWa FOTOGRaFII UcZnIóW ZeSPOłU SZKół TecHnIcZnycH I HanDLOWycH 
W BIeLSKU-BIałeJ

Wystawa Kirkuty w obiektywie w MDSM
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odkrywanie Oświęcimia 
było również sposobno-
ścią do lepszego poznania 
się uczestników reprezen-
tujących dwa kraje i dwa 
pokolenia. Zaproszenie do 
projektu przyjęli bowiem 
uczniowie i studenci (tak-
że z oświęcimskiej PWSZ) 
urodzeni po 1989 r. jak  
i obecni sześćdziesięcio-
latkowie – naoczni świad-
kowie przemian lat 80. 
Tak różna „spirala życio-
rysu” stworzyła płaszczy-
znę do ciekawych między-
pokoleniowych dyskusji 
między uczestnikami oraz 
przestrzeń do refleksji 
nad rozumieniem pojęcia 
„wolność” w latach osiem-
dziesiątych XX wieku  
i współcześnie, a warszta-
ty Oś czasu – najważniejsze 
daty w przełomie lat 80. i 90. 
w Polsce i Niemczech stały 
się dla młodszych uczest-
ników swoistą lekcją hi-
storii, kontynuowaną  
w kolejnych dniach pod-
czas wyjazdów do Krako-
wa-Nowej Huty, jednego 
z głównych ośrodków 
buntu przeciwko reżi-
mowi komunistycznemu  
w latach 80.  oraz Wado-
wic.
Przemierzając nowohuc-
kie „drogi wolności” pro-
wadzące przez dawną 
Hutę im. Lenina (obecnie 
im. Sendzimira) – koleb-
kę krakowskiej „Solidar-
ności”, kościół Arka Pana  
i klasztor w Mogile – sym-
bole walki o wolność re-
ligijną, czy Plac Central-
ny (obecnie Roosevelta) 

Celem tego pilotażowego 
projektu – którego koncep-
cję wypracowali wspólnie 
przedstawiciele zarzą-
dów, dyrekcji oraz dzia-
łów edukacyjnych Fun-
dacji na Rzecz Międzyna-
rodowego Domu Spotkań 
Młodzieży w Oświęcimiu 
i Fundacji „Krzyżowa” 
dla Porozumienia Euro-
pejskiego – było spotkanie 
polskich i niemieckich re-
prezentantów różnych ge-
neracji i wspólne przejście 
zawiłymi powojennymi 
ścieżkami wolności i znie-
wolenia.
25. rocznica obrad Okrą-
głego Stołu i Mszy Pojed-
nania w Krzyżowej oraz 
upadek berlińskiego muru 
skłoniły nas do głębszej 
analizy roli poszczegól-
nych osób oraz ich działań 
w procesie demokratyza-
cji w Polsce i NRD oraz 
próby odtworzenia kolej-
ności zdarzeń skutkują-
cych zmianą układu poli-
tycznego w Europie.
Podczas sześciodniowego 
projektu uczestnicy spo-
tkania przemieszczali się 
po miejscach szczególnie 
ważnych dla walki o wol-
ność: Oświęcimiu, Krzy-
żowej, Krakowie i Wrocła-
wiu.
Pierwszą część projektu, 
która odbyła się w Oświę-
cimiu, rozpoczęła gra 
miejska, podczas której 
uczestnicy zostali skon-
frontowani z przeplata-
jącymi się przez historię 
miasta ścieżkami wolno-
ści i zniewolenia. Wspólne 

Pod takim tytułem w ostatnim tygodniu listopada w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęci-
miu, a następnie w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej, odbyło się międzypokoleniowe 
seminarium poświęcone polskim i niemieckim drogom ku wolności. 

WOLNOŚĆ NIE JEST OCZYWISTOŚCIĄ.  
POLSKIE I NIEMIECKIE DROGI WOLNOŚCI

uczestnicy mogli poznać 
motywację i determina-
cję mieszkańców tej kra-
kowskiej dzielnicy pod-
czas wystąpień w obronie 
krzyża w latach 60. oraz 
walki z komunizmem. 
Spotkanie z Bogusławem 
Sonikiem, liderem kra-
kowskiej „Solidarności”, 
posłem do Parlamentu 
Europejskiego w latach 
2004-2014, było okazją do 
poznania jego osobistych 
doświadczeń związanych 
z walką o wolność i de-
mokrację: działalnością 
w duszpasterstwie aka-
demickim, współpracą  
z Komitetem Obrony Ro-
botników, założeniem 
nielegalnego Studenckie-
go Komitetu Solidarności, 
a następnie rolą wiceprze-
wodniczącego Zarządu 
Regionu Małopolskiej 
„Solidarności”. Aktywny 
student, lider „Solidarno-
ści”, internowany w grud-
niu 1981 r., wieloletni po-
seł do Parlamentu Euro-
pejskiego zapytany przez 
najmłodszą uczestniczkę 
seminarium, jaką radę, 
przesłanie skierowałby 
do dzisiejszej młodzieży, 
powiedział: „Powinniście 
określić cel swojego życia 
i konsekwentnie podą-
żać obraną drogą. Róbcie 
to, co uważacie za słusz-
ne. Także wtedy, gdy nie 
podoba się to większości 
i wiąże z koniecznością 
rezygnowania z pew-
nych rzeczy. Rozpocznij-
cie działania od swojego 
najbliższego otoczenia  
i budujcie przyjaźnie. Bo 
przyjaźń jest bardzo waż-
na. Przez całe życie”.
Przy analizie wydarzeń 
prowadzących do prze-
mian ustrojowych w Pol-
sce nie sposób pominąć 
roli biskupa Karola Wojty-
ły, od 1978 r. papieża Jana 
Pawła II, dlatego w pro-
gramie seminarium znala-
zła się wizyta w Muzeum 
Domu Rodzinnym Ojca 
Świętego w Wadowicach, 
by przybliżyć – szczegól-
nie niemieckim uczestni-
kom – postać tego wielkie-
go Polaka i jednego z kon-
struktorów nowego ładu 
politycznego Europy.
Na drugą część semina-
rium uczestnicy udali się 
do Krzyżowej, miejsca 
powstania Kręgu z Krzy-

żowej (Kreisauer Kreis), 
grupy niemieckiej opozy-
cji antyhitlerowskiej dzia-
łającej w czasie II wojny 
światowej, utworzonej z 
inicjatywy hrabiego Hel-
muta Jamesa von Moltke. 
Współcześnie Krzyżowa 
jest symbolem polsko-
-niemieckiego pojednania. 
To tutaj 12 listopada 1989 
r. Tadeusz Mazowiec-
ki, pierwszy niekomuni-
styczny premier Polski 
i Helmut Kohl, kanclerz 
wchodzących na drogę 
zjednoczenia Niemiec, 
przekazali sobie podczas 
Mszy Pojednania znak 
pokoju, który stał się sym-
bolicznym zamknięciem 
najtragiczniejszego roz-
działu historii stosunków 
polsko-niemieckich. 
Z okazji 25. rocznicy tego 
wydarzenia powstała wy-
stawa plenerowa Odwaga 
i pojednanie prezentująca 
dzieje relacji polsko-nie-
mieckich od 1 września 
1939 r. do 12 listopada 
1989 r. Podczas spotka-
nia z jej kuratorem, dr. 
Kazimierzem Wóycickim 
– liderem „Solidarności” 
mającym liczne kontakty 
z niemiecką opozycją de-
mokratyczną lat 70. i 80., 
dziennikarzem, pracow-
nikiem naukowym zajmu-
jącym się historią stosun-
ków polsko-niemieckich 
– uczestnicy seminarium 
mieli możliwość kolejnej 
rozmowy ze świadkiem 
czasów, połączonej tym 
razem z szerszą analizą 
ówczesnych wydarzeń z 

perspektywy historyka.
Ostatnim punktem pro-
gramu było przemierza-
nie wrocławskich szlaków 
śladem m.in. Pomarań-
czowej Alternatywy oraz 
Dzielnicy Wzajemnego 
Szacunku, podczas które-
go przybliżono uczestni-
kom działalność wrocław-
skiej „Solidarności” oraz 
wydarzenia lat 80. w tym 
mieście.
Podczas spotkania podsu-
mowującego seminarium 
jeden z uczestników pod-
kreślił: – Wolność nie jest 
oczywistością. Nie jest 
nam dana raz na zawsze. 
Dlatego trzeba o nią wal-
czyć, a gdy się ją już ma, 
pielęgnować tak, by jej nie 
utracić.

Spotkanie zostało sfinanso-
wane przez Fundację Współ-
pracy Polsko-Niemieckiej, 
Polsko-Niemiecką Współpra-
cę Młodzieży, Fundację na 
Rzecz Międzynarodowego 
Domu Spotkań Młodzieży w 
Oświęcimiu oraz Fundację 
,,Krzyżowa” dla Porozumie-
nia Europejskiego. 

Olga OnyszkiewiczNa wadowickim Rynku
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– Wirtualne zwiedza-
nie to dla nas przede 
wszystkim projekt edu-
kacyjny. Dlatego pa-
noramiczne fotografie 
zostały obudowane nie-
zwykle obszerną bazą 
informacji  historycz-
nych – powiedział dr 
Piotr M.A. Cywiński, 

dyrektor Muzeum. –   
Przede wszystkim zna-
leźć tam można wiele 
relacji  świadków, które 
opowiadają o konkret-
nych miejscach. W ten 
sposób te panoramy 
mogą służyć przygoto-
waniu wizyty w Miej-
scu Pamięci.  Trzeba też 

pamiętać,  że większość 
osób nigdy nie będzie 
miała możliwości oso-
bistego doświadczenia 
autentycznej przestrze-
ni Auschwitz, choćby ze 
względu na dystans od 
miejsca zamieszkania. 
Takie zwiedzanie jest 
dla nich jedyną szansą 

przynajmniej  zbliże-
nia się do realnego do-
świadczenia autenty-
zmu terenów poobozo-
wych – dodał Cywiński. 
Oprócz poobozowego 
terenu korzystający z 
wirtualnego zwiedza-
nia będą mogli „wejść” 
do kilku historycznych 

obiektów na co dzień 
niedostępnych dla od-
wiedzających. To m.in. 
wieże wartownicze, 
blok 10, w którym wy-
konywane były ekspe-
rymenty sterylizacyjne, 
kilka z cel w podzie-
miach więzienia obozo-
wego w bloku 11. Uka-

Ponad 200 wysokiej jakości panoramicznych fotografii składa się na nową wirtualną propozycję zwiedzania Miej-
sca Pamięci Auschwitz-Birkenau. Zdjęcia wykonane w 360 stopniach obrotu pokazują autentyczny teren i obiekty 
byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady. Zostały one wzbogacone o historyczne 

opisy, dziesiątki relacji świadków, archiwalne dokumenty i fotografie, prace artystyczne wykonane przez więźniów, 
czy też przedmioty związane z historią obozu.

MiejSce PaMięci  
w wirTualnycH PanOraMacH 
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BLOK 11 – DZIeDZInIec

Fragment relacji Franciszka Gulby, przywiezionego do 
auschwitz w lutym 1941 r. z Katowic i oznaczonego nume-
rem 10 245.

„Któregoś wieczoru przyprowadzono do bloku 11 kilkana-
ście osób. Były to chyba rodziny. W grupie tej były kobiety, 
mężczyźni i dzieci. Umieszczono ich w podziemiach bloku 
11, w celi, która znajdowała się pod nasza salą. Około połu-
dnia następnego dnia wyprowadzono najprzód mężczyzn 
ze wspomnianej grupy. Na dziedziniec bloku 11 wypro-
wadzano ich po dwóch. Ręce mieli związane z tyłu drutem. 
Wyprowadzał blokowy, który doprowadzał skazańców pod 
Ścianę Śmierci. Egzekucję wykonywał Rapportführer Pa-
litzsch. W przerwach, nim doprowadzono następną grupę, 
zarzucał karabinek na ramię i, zachowując całkowity spokój, 
palił papierosy, przechadzając się po dziedzińcu. Na końcu 
przyprowadzono kobietę z dzieckiem – przypuszczaliśmy, 
że była to matka z córką. Matka – o otyłej budowie – trzyma-
ła córkę za rękę. Obie były rozebrane do koszuli. Palitzsch 
najprzód rozstrzelał matkę. Kiedy ta obsunęła się na ziemię, 
dziecko rzuciło się z płaczem na ciało leżącej i rozpaczliwie 
wołało: − Mamo! Mamo? Palitzsch strzelił do dziewczynki, 
lecz widocznie chybił, bo dziecko nadal obejmowało ciało 
matki i potrząsało nim. Nadbiegł blokowy, który przytrzy-
mał dziewczynkę, aby Palitzsch mógł swobodnie wycelo-
wać. Za chwilę dziecko było martwe”.

APMA-B, Zespół Oświadczenia, t. 70, s. 42-47

BRaMa aRBeIT MacHT FReI

Fragment relacji Tadeusza Szymańskiego, przywiezione-
go do auschwitz w sierpniu 1941 r. transportem z Krakowa 
i oznaczonego numerem 20034, po wojnie długoletniego 
pracownika Muzeum i kierownika Działu Oświatowego 
oraz Działu Zbiorów. 
  
„[…] Po wyładowaniu nas z samochodu czekaliśmy przez 
dłuższy czas, stojąc całą grupą vis-à-vis bramy wejściowej do 
obozu, na której był już napis »Arbeit macht frei«. W tym cza-
sie widzieliśmy kolumny więźniów w pasiakach – wracające 
z miejsca pracy do obozu. Ceremoniał wchodzenia do obozu 
wracających komand, a więc padające rozkazy, zdejmowa-
nie czapek, odnotowywanie czegoś przez esesmanów w ich 
notatnikach – był dla mnie niezrozumiały. Pierwsze wraże-
nie, jakie odniosłem – obserwując to wszystko – było raczej 
dodatnie. Zrozumiały dla mnie napis na bramie, grająca 
orkiestra, zieleń trawy, z której część na pewno było jadalna 
– stwarzały nadzieję lepszych dni niż te, które przeżyłem w 
więzieniach, a które charakteryzował głód i brak możliwości 
poruszania się […]”.   

Źródło: APMA-B, Zespół Oświadczenia, t. 144, s. 243-244.
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zany też został rezer-
watowy blok 2,  który ze 
względów konserwator-
skich dostępny jest tyl-
ko dla grup studyjnych. 
Poruszając się po ko-
lejnych panoramach, 
użytkownik będzie 
mógł także skorzystać 
z sugestii  autorów do-
tyczących konkretnych 
publikacji  i  lekcji  on-
-line poświęconych róż-
nym tematom z historii 
Auschwitz. 
Ogromnym wyzwaniem 
było pokazanie w wir-
tualnym zwiedzaniu 
terenu byłego obozu 

nie tylko z różnych per-
spektyw, ale także np. 
w różnych porach roku. 
Dlatego przygotowanie 
samych fotografii ,  któ-
rych autorami są Marek 
Kocjan, Leszek Cuper 
oraz Agnieszka Kocjan 
trwało dwa lata.  – W 
wirtualnym zwiedzaniu 
znajdują się fotografie 
wykonane z różnych 
wysokości,  także z kil-
ku i kilkudziesięciu 
metrów, dzięki czemu 
autentyczna architektu-
ra miejsca jest znacznie 
bardziej  czytelna – za-
uważył Marek Kocjan. – 

Poza tym zdjęcia robio-
ne były w różnych wa-
runkach atmosferycz-
nych i  o różnych porach 
dnia. Jest to wyjątkowa 
okazja,  by zobaczyć np. 
jak obszar obozu wyglą-
da nocą – dodał Kocjan.
–  W kilku miejscach 
wykorzystana została 
technologia przygoto-
wania panoram w bar-
dzo wysokiej  rozdziel-
czości tzw. Giga-Pixel 
– powiedział Leszek 
Cuper. – Dzięki temu 
np. oglądając wysta-
wę znajdującą się w 
budynku tzw. sauny 

w Auschwitz II-Birke-
nau, możemy przeczy-
tać wszystkie podpisy 
pod zdjęciami, które 
dokumentują los kilku 
rodzin deportowanych 
przez Niemców do obo-
zu z getta w Będzinie. 
Zwykle odwiedzający 
mają w tamtym miejscu 
zaledwie kilka minut. 
Podczas wirtualnego 
zwiedzania będą mogli 
w skupieniu zapoznać 
się z  tą niezwykle emo-
cjonalną ekspozycją – 
zauważył Cuper.
Wirtualne panoramy to 
projekt przygotowany 
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aUScHWITZ I – PLac aPeLOWy

Fragment relacji Kazimierza Piechowskiego, przywiezio-
nego do auschwitz w czerwcu 1940 r. z więzienia w no-
wym Wiśniczu, oznaczonego numerem 918.
 
„[…] Stoimy na apelu. Blok ustawiony jak zawsze w dziesię-
ciu szeregach, żeby było łatwo policzyć. Ale to liczenie jakoś 
nie wychodzi. Liczą kapowie, liczą esesmani i nie mogą się 
doliczyć. Chyba kogoś brakuje. Czy ktoś uciekł? Esesmani są 
wściekli, kapowie udają, że też. Tę wściekłość trzeba wyłado-
wać na nas – Häftlingach. Postawili nas na baczność. Stoimy 
tak nieruchomo, a każda chwila wydaje się nieskończenie 
długa. Najmniejsze poruszenie, a już któryś z oprawców 
wali cię po twarzy. Tortury wzrastają. Pada komenda: − Na 
kolana! I ręce splecione na karku. Przerażenie rośnie, a kon-
dycja nasza słabnie z minuty na minutę. Wreszcie przycho-
dzi największy zbrodniarz wszech czasów: Palitzsch w to-
warzystwie esesmanów. Woła tłumacza. Wysuwa się blady i 
wystraszony hrabia Baworowski i tłumaczy: − Brak jednego, 
ktoś uciekł. Ma się zgłosić ten, kto zna uciekiniera. W szere-
gach cisza: − Zostawimy was tak długo, aż ktoś się zgłosi. 
Dalej cisza. Baworowski upada kopnięty w tyłek. Rozjuszeni 
esesmani odchodzą, a dowództwo przejmuje kapo nr 30 – 
Leo Wietschorek. Wytrawny bandyta. Wysoki i barczysty. 
Miał siłę byka. Zwalał z nóg jednym uderzeniem. Biada 
temu, kto by się oparł. Mógł zabić. Teraz on, Leo, pokaże 
co potrafi . – Na kolana! – wrzasnął. Kiedy nogi sztywnieją, 
pada komenda – Wstać! I tak wielokrotnie. Coraz to któryś 
mdleje […]. Zapada noc. Jak strasznie długa jest ta noc. My 
ciągle stoimy. Wreszcie nastaje poranek. Słońce ogrzewa 
sztywne, głodne, umęczone ciała. Lecz gdy zawisa wysoko 
na niebie, pali niemiłosiernie. Kij Leo pracuje wytrwale. Wie-
lu zwala się na ziemię z rezygnacją. Inni symulują, żeby choć 
troszkę poleżeć na spieczonej ziemi […]”. 

Źródło: APMA-B, Zespół Oświadczenia, t. 153, s. 41-42.

aLTe JUDenRaMPe

Fragment wspomnień edwarda Sokoła, przywiezionego 
do auschwitz w kwietniu 1941 r. transportem z Radomia, 
oznaczonego numerem 12982.

„Podjechały dwie ciężarówki i zabrały część starców stoją-
cych jeden koło drugiego i trzymających się razem, aby nie 
wpaść na burtę. Następne dwa samochody zabierały resztę. 
Tutaj esesmani, zdenerwowani zbyt długo trwającą akcją, 
zaczęli wrzucać malców wprost przez burtę na staruszków. 
Za burtą zostało kilkoro staruszków. Tych zaczęli wpychać 
butami. Sprasowane dzieci przy szoferce zaczęły piszczeć. 
Esesowcy podnieśli tylną burtę. Dolna krawędź burty od-
chyliła się od […] podłogi. W powstałą szparę wsunęła się 
noga jednej staruszki. Esesowcy z przekleństwami docią-
gnęli burtę i zabezpieczyli przed otwarciem. Rozległ się 
piekielny krzyk staruszki połączony z głośnym trzaskiem 
kości. Jeden z esesmanów podbiegł do szoferki i dał znak 
odjazdu. Samochody – widma zapuściły motory i ruszyły w 
ciemność. Na zewnątrz burty kołysał się pantofel staruszki z 
ukruszoną stopą”.

Źródło: APMA-B, Zespół Wspomnienia, t. 68, s. 163-164.

przez Muzeum w związ-
ku ze zbliżającą się 70. 
rocznicą wyzwolenia 
Auschwitz. Całość znaj-
duje się pod adresem 
p a n o r a m a . a u s c h w i t z .
org i  dostępna jest w 
dwóch wersjach języko-
wych: polskiej  i  angiel-
skiej ,  a także w wersji 
mobilnej oraz jest zin-
tegrowana z mediami 
społecznościowymi. 

Paweł Sawicki
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BIRKenaU – RaMPa

Fragment relacji Racheli Grynfeld (z domu Grynglas), byłej więźniarki 
narodowości żydowskiej, przywiezionej do auschwitz w sierpniu 1944 r.  
z getta w łodzi. nie była oznaczona numerem, po krótkim pobycie w Birke-
nau została przeniesiona do podobozu Gross-Rosen w Halbstadt. 

„[…] Było ciemno, kiedy wagony stanęły i kazano nam z nich wysiąść. Za-
raz podzielono nas na dwie grupy. Mężczyźni musieli ustawić się oddzielnie 
od kobiet. Przeżyłam chwile, których nigdy nie zapomnę, które stale mam w 
oczach. Mamusia wzięła mnie za rękę, a tatuś braciszka, i tak zaczęliśmy iść za 
innymi do przodu. Razem z mamą doszłam do miejsca, w którym stał jeden 
lub kilku Niemców. Niemiec spytał mamusię: Ile masz lat? Widocznie życie 
za mało nauczyło ją przezorności, gdyż określiła swój wiek zgodnie ze stanem 
faktycznym, zamiast przedstawić się za młodszą. Ta prawda kosztowała nas 
niestety zbyt dużo. Skierowano ją w inną stronę, aniżeli mnie. Wtedy jeszcze 
nie wiedziałam, że strona, na którą musiała udać się mamusia, oznaczała 
śmierć, a moja strona – życie. Nie chciałam mamusi opuścić. Trzymając się 
jej, mówiłam, że chcę pójść tam, gdzie ona idzie. Krzyczałam Mama! Mama! 
I płakałam. Niemiec szturchał mnie i popychał, nawet w pewnym momencie 
uderzył i w rezultacie tego znalazłam się po jednej stronie, a mama po drugiej. 
I w ten sposób znalazłam się sama jedna wśród obcej mi masy ludzkiej, bez 
rodziny, bez najbliższych […]”. 

Źródło: APMA-B, Zespół Oświadczenia, t. 134, s. 99-100.

RUIny KOMORy GaZOWeJ I KReMaTORIUM V

Fragment relacji byłego więźnia altera Fajnzylberga, polskiego Żyda oznaczonego numerem obozowym 27675, członka Sonderkommando w auschwitz I i 
w Birkenau.
„Ludzie skierowani na śmierć wchodzili do krematorium V od strony drogi (krematorium IV). Pierwsze pomieszczenie, przez które przechodzili, to przedsionek, za 
którego drzwiami na prawo kierowano do rozbieralni. Wszystko to odbywało się w pośpiechu, wśród bezustannego bicia przez esesmanów tak, aby ludziom nie 
dać czasu na zorientowanie się, co się wokół nich dzieje. W obszernej rozbieralni Kommandoführer Moll przemawiał czasem do zgromadzonych [jeszcze przed wej-
ściem do komory – przyp. red.] w komorze gazowej, zapowiadając im kąpiel i dezynfekcję. Po rozebraniu znów biciem przepędzano ludzi z powrotem do przed-
sionka, a stamtąd do komory gazowej. W komorze stłaczano 1500-2000 ludzi: mężczyzn, kobiet i dzieci. Po zamknięciu drzwi jeden z esesmanów wsypywał przez 
otwór w ścianie bocznej (od strony krematorium IV) zawartość dwóch puszek cyklonu. Aby sięgnąć do otworu, musiał on stanąć na stołku. Otwór miał dolną ścianę 
ściętą ukośnie w dół w stronę wnętrza komory gazowej. Ja przypominam sobie dwa pomieszczenia służące do zagazowania: duże, o którym wspomniałem wyżej, 
oraz mniejsze, przeznaczone dla około 200-300 osób, gdzie gaz wpuszczano przez drzwi. Komora gazowa miała normalny sufit, była otynkowana i pomalowana 
na biało. Zamiast okien posiadała mały otwór do wpuszczania gazu. W komorze było dwoje drzwi: do przedsionka i na zewnątrz. Gazowanie trwało około pół go-
dziny. Po upływie tego czasu otwierano drzwi zewnętrzne i po przewietrzeniu, które trwało krótko, więźniowie Sonderkommanda przeciągali z powrotem zwłoki 
do opróżnionej z odzieży rozbieralni. Tam układano trupy warstwami i stopniowo palono w piecach. Z rozbieralni przeciągano zwłoki ku piecom przez dwa małe 
pomieszczenia po prawej i lewej stronie komina. W tych pomieszczeniach więźniowie, z zawodu dentyści, wyrywali zęby z metali szlachetnych, zdejmowali całą 
biżuterię i wrzucali do specjalnej skrzyni o wysokości metra z zamykaną pokrywą i otworem do wrzucania. Co pewien czas skrzynie te zabierali esesmani do kre-
matorium III, gdzie znajdowała się przetapialnia tych rzeczy. Zajmował się tym więzień Katz. Do każdego z otworów pieca wsuwało się, na noszach, poruszających 
się na rolkach po trzy trupy. Właściwie, kiedy piece zostały już rozpalone, zwłoki całymi tygodniami paliły się już same. Popiół z resztkami kości rozbijaliśmy przy 
pomocy drewnianych tłuczków, do końca których przybita była deska celem zwiększenia powierzchni”. 

Źródło: APMA-B, Zespół Oświadczenia, t. 113, s. 1-7.
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– Zrozumieć zło to pro-
gram wyjątkowy – powie-
dział Maciek Zabierowski, 
koordynator programu. – 
Dzięki pogłębionemu stu-
dium historii ludobójstwa 
na Żydach w połączeniu z 
wiedzą psychologiczną o 
zachowaniach sprawców 
Holokaustu, osoby na naj-
wyższych stanowiskach w 
policji nabywają eksperc-
ką wiedzę o współcze-
snych zagrożeniach wyni-
kających z przestępstw z 
nienawiści – kontynuował 
Zabierowski. 

– W pierwszych warszta-
tach wzięli udział pełno-
mocnicy komendantów 
wojewódzkich ds. ochro-
ny praw człowieka z całej 
Polski oraz dowodzący 
policją z województwa 
małopolskiego. Łącznie 
zaplanowaliśmy dziesięć 
zajęć dla 200 najważniej-
szych policjantów z całej 

Polski – dodał Tomasz 
Kuncewicz, dyrektor 
Centrum Żydowskiego w 
Oświęcimiu. 

Problematyka 
poruszana na 
zajęciach na-
biera szczegól-
nego znacze-
nia w kontek-
ście miejsca, w 
którym mają 
one miejsce 
– warsztaty 
odbywają się 
w oświęcim-
skim Centrum 
Ż y d o w s k i m , 
p o ł o ż o n y m 
niespełna kil-
ka kilometrów 
od byłego 
n i e m i e c k i e -
go nazistow-
skiego obozu 
koncentracyjnego i zagła-
dy Auschwitz-Birkenau. 
Uczestnicy, poza wizytą 

w Miejscu Pamięci Ausch-
witz, odwiedzają tak-
że Muzeum Żydowskie 
oraz jedyną zachowaną 
synagogę przedwojenne-
go Oświęcimia – Chewra 
Lomdej Misznajot. W mie-
ście tym przed wybuchem 
II wojny światowej Żydzi 
stanowili nawet 60% ogó-
łu mieszkańców.

Młodszy inspektor Krzysz-
tof Łaszkiewicz, pełnomoc-
nik Komendanta Głównego 
Policji ds. Ochrony Praw 
Człowieka na otwarciu 
programu powiedział: – 
Warsztaty zorganizowane 
dla Policji przez Centrum 
Żydowskie w Oświęcimiu 
mają na celu profesjonalne 
przybliżenie zagadnienia 
przestępstw z nienawiści 
w miejscu, w którym do-

konano zagłady tak wielu 
istnień ludzkich, w oparciu 
o chorą wizję świata, która 
też miała swój skromny i 
niezauważalny początek.

– Chciałabym, abyśmy 
wszyscy mieli świado-
mość, że zjawisko rasizmu 
i związanej z nim nietole-
rancji i ksenofobii godzi w 
podstawowe prawo godno-
ści przysługujące każdemu 
człowiekowi, a także sta-
nowi poważne zagrożenie 
dla porządku społecznego 
– napisała w liście skiero-
wanym do uczestników 
Rzecznik Praw Obywatel-
skich Irena Lipowicz. – Li-
czę więc, że wiedza, jaką 
zdobędzie na tych warsz-
tatach kadra zarządzają-
ca, pomoże odpowiednio 

przygotować środowisko 
policjantów do właściwej 
odpowiedzi na wszelkie 
zło, jakie powodują spo-

łeczna nieto-
lerancja oraz 
d z i a ł a n i a 
motywowane 
u p r z e d z e -
niami wobec 
rożnych grup 
społecznych. 
P a ń s t w a 
postawa w 
bezpośredni 
sposób rzutu-
je na sposób 
prowadzenia 
c z y n n o ś c i 
przez podle-
głych funk-
cjonariuszy – 
powiedział w 
imieniu Lipo-
wicz zastępca 
dyrektora ge-

neralnego biura Rzecznika 
Praw Obywatelskich, Ma-
ciej Szmigiero.

W otwarciu warsztatów 
wzięli udział także: Brian 
George – konsul USA ds. 
prasy i kultury, oraz in-
spektor Janusz Barcik – Ko-
mendant Powiatowy Policji 
w Oświęcimiu. 

Projekt jest realizowany 
w partnerstwie z Komen-
dą Główną Policji, dzięki 
wsparciu programu Oby-
watele dla Demokracji, finan-
sowanego z Funduszy Eu-
ropejskiej Wspólnoty Go-
spodarczej oraz Konsulatu 
Generalnego USA w Kra-
kowie oraz przy współpra-
cy z Centrum Badań nad 
Uprzedzeniami Uniwersy-
tetu Warszawskiego oraz 
Międzynarodowym Cen-
trum Edukacji o Auschwitz 
i Holokauście w Państwo-
wym Muzeum Auschwitz-
-Birkenau. 

(cż)

W dniach 1-3 grudnia 2014 r. w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu miały miejsce pierwsze warsztaty progra-
mu Zrozumieć zło, skierowanego do kadry zarządzającej policji. Jest on pierwszą tego typu inicjatywą w Eu-
ropie, w ramach której policjanci z całej Polski poznawać będą historię Holokaustu, aby móc lepiej zwalczać 

przestępczość z nienawiści. 

ZROZUMIEĆ ZŁO – POlicjanci Przeciw  
PrzeSTęPSTwOM z nienawiŚci

Zrozumieć zło – program skierowany do kadry zarządzającej policji
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Chciałam być w miejscu 
bólu, znalazłam miłość.
Chciałam odczuć cierpienie, 
znalazłam siłę i spokój.
Chciałam zrozumieć samo-
bójstwo mojego ojca, znala-
złam akceptację i zrozumie-
nie. 
Chcę wrócić do tego miejsca, 
ponieważ ono tkwi we mnie.

Swój pobyt w Miejscu Pa-
mięci rozpoczęliśmy od wi-
zyty w byłym obozie Ausch-
witz. Cztery kolejne dni spę-
dziliśmy w Birkenau, gdzie 
przez większą część dnia 

medytowaliśmy i uczestni-
czyliśmy w ceremoniach, 
które miały na celu uczcić 
pomordowanych w II woj-
nie światowej. Czas spędzo-
ny w Miejscu Pamięci i po 
powrocie do Centrum prze-
znaczony był na to, aby zna-
leźć odpowiedź na pytanie, 
co oznacza dla nas samych 
Auschwitz. Przeprowadzi-
liśmy nawet swego rodza-
ju dochodzenie, w małych, 
trzyosobowych grupach, 
próbując dowiedzieć się, w 
jaki sposób zostały poruszo-
ne nasze serca i umysły. To 

było dla nas głębokie do-
świadczenie.

Motywy uczestnictwa
Wszyscy byliśmy członka-
mi duchowej Szkoły Ridh-
wan, założonej przez A.H. 
Almaas. Podczas rozważań 
we własnym wnętrzu, uczy-
liśmy się, kim naprawdę 
jesteśmy w głębi naszego 
człowieczeństwa, a czym jest 
rzeczywistość. Przybyliśmy 
z Holandii, Niemiec, Anglii, 
Danii, Belgii i Polski. Kiedy 
zaczynaliśmy, okazało się, 
że wielu z nas dorastało w 

naszych rodzinach w atmos-
ferze tajemnic i ciszy, które 
związane były z II wojną 
światową. Wszyscy z nas 
czuli wyjątkowe wezwanie, 
aby dołączyć do tej grupy. 
Chcieliśmy znaleźć „coś”, co 
nie tak łatwo jest odnaleźć w 
życiu codziennym. 
„Myślenie o Auschwitz było 
punktem miary w historii 
mojej rodziny od momentu, 
kiedy całkiem niedawno od-
kryłem, że prawie wszyscy z 
rodziny mojego ojca zginęli 
w obozach koncentracyj-
nych. Mój tata był oficerem 

w armii holenderskiej, a 
większość członków jego ro-
dziny była Żydami. On był 
w niewoli w Polsce. Po wy-
zwoleniu przez wojska ro-
syjskie, zmuszony został do 
pomocy przy wyzwalaniu 
wielu obozów koncentracyj-
nych w Polsce i Niemczech. 
Powrócił długo po zakoń-
czeniu wojny. To było dla 
niego traumatyczne przeży-
cie, stąd milczał. Chciałem 
się dowiedzieć i zrozumieć 
to, co przeżył. Nawet jeżeli 
było to przerażające, musia-
łem to zrobić”.

„Ktoś, kto nie odżywia 
swoich korzeni, nie może 
oczekiwać, że się rozwiną. 
Myślałem, że będę pielę-
gnować korzenie mojej żony 
moimi łzami, na popiołach 
jej przodków, którzy zostali 
zamordowani w Auschwitz. 
Czy jej żydowskie korzenie 
zostaną zapomniane? Czy 
moim zadaniem było prze-
lewanie łez za jej rodzinę, 
czy było to coś, co mogłem 
wykorzystać do własnego 
osobistego rozwoju?”.
„Mój ojciec pracował w obo-
zie koncentracyjnym i służył 

w Waffen-SS. Nie wrócił z 
wojny z przyczyn dla mnie 
nieznanych. Wychowałem 
się w klimacie nasyconym 
ideologią nazistowską i po-
konanych Niemiec. Jako 
mały chłopiec byłem głę-
boko dotknięty winą bycia 
Niemcem, jednocześnie 
oszołomiony mundurami 
SS, szeregami i paradami. 
Zazwyczaj byłem włączany 
w tę nazistowską postawę. 
Jadąc do Auschwitz, obawia-
łem się, że moje wcześniejsze 
wzorce zostaną odkryte w 
grupie i że będę odrzucony 
przez jej członków”.
„Zaproszenie do Auschwitz 
już rok wcześniej przeko-
nało mnie do poszukiwania 
faktów, świadczących o ko-
laboracji moich dziadków 
(Narodowo-Socjalistyczny 
Ruch) w Holandii, w tym o 
wyszukaniu ewentualnych 
nazwisk ludzi zamordowa-
nych w wyniku działania 
tej organizacji. Moją in-
tencją było przywołanie w 
Auschwitz nazwisk osób i 
oddania im czci. W ten spo-
sób mogę przyczynić się do 
powstrzymania niechlub-
nych międzypokoleniowych 
wzorców zachowań w mojej 
rodzinie”. 
„Moi rodzice nie byli Żyda-
mi ani kolaborantami. Wciąż 
jednak mam poczucie winy 
z nieznanych dla mnie przy-
czyn, które towarzyszy mi w 
ciągu całego mojego życia. 
Czułam, że muszę dołączyć 
do tej grupy, aby znaleźć od-
powiedź. Chcę odczuć rów-
nowagę pomiędzy dobrem i 
złem, zrozumieć obie strony 
i to, czym jest prawdziwe 
człowieczeństwo”.
„Jednym z powodów było 
to, aby uszanować różnicę 
pomiędzy każdym z nas. 
Chciałam poznać również 
cierpienia homoseksuali-
stów, Romów, Świadków 
Jehowy, którym nie pozwo-
lono żyć w tym czasie tylko 
dlatego, że byli inni od Aryj-
czyków”.

Przygotowania w centrum
Pierwszego ranka członko-
wie jednej grupy przygo-
towali warsztat oparty na 
pracy z traumatycznymi 
przeżyciami. Uczyliśmy się 
odnajdywania i odczuwa-
nia „bezpiecznego miejsca” 
w nas samych lub przenie-
sienia uwagi do miejsca w 

środowisku, gdzie ryzyko 
bycia przytłoczonym było 
zbyt duże. To okazało się 
pomocne w czasie naszego 
całodziennego pobytu w Bir-
kenau.
Spotkaliśmy się również z ks. 
Manfredem Deselaersem i s. 
Mary O’Sullivan z Centrum 
Dialogu i Modlitwy. Spośród 
wielu tematów, które były 
poruszane, skupiliśmy się 
na jednym: jak naziści znisz-
czyli relacje międzyludzkie 
na wszystkich poziomach: 
rozdzielenie rodzin, tworze-
nie grup ludzi przeciwko 
sobie, pozwolenie napawa-
nia się obrzydzeniem ludzi 
w stosunku do siebie. Ks. 
Manfred i s. Mary poradzili 
nam, abyśmy się nie skupiali 
przede wszystkim na odczu-
waniu cierpienia ofiar, gdyż 
nie jest to możliwe. To, cze-
go zdołamy doznać, to tylko 
odrobina, cząstka. 

Program naszych rekolekcji
Pierwszego dnia odwiedzili-
śmy Miejsce Pamięci Ausch-
witz, ze zdjęciami, milionami 
nazwisk ludzi, którzy zginęli 
w obozach, więzienie z celą 
śmierci i Ścianą Straceń i 
wiele innych równie przytła-
czających miejsc. Wszystko 
to, co zobaczyliśmy, wpra-
wiło nas w głęboką zadumę.
Podczas kolejnych dni 
w deszczu pokonywaliśmy 
drogę z Centrum Dialogu  
i Modlitwy do Auschwitz II-
-Birkenau. Mieliśmy mokre 
skarpety, buty i spodnie. 
Nikt nie narzekał. Wszyscy 
byliśmy świadomi swojej 
przynależności i wolności. 
Mogliśmy być wszędzie 
tam, gdzie chcieliśmy być.
Trzonem naszego progra-
mu był rytuał, który wyko-
nywaliśmy każdego ranka,  
w centrum obozu, niedaleko 
rampy, gdzie więźniowie 
byli wyrzucani z wagonów. 
Medytowaliśmy, zastana-
wialiśmy, wyczytywaliśmy 
nazwiska ofiar, odmawia-
liśmy Kadisz, śpiewaliśmy 
pieśni, nuciliśmy kołysanki, 
dzieliliśmy się ciszą, smut-
kiem, bólem, łzami, poko-
jem, miłością i radością bez 
względu na deszcz i zimno 
na zewnątrz i we wnętrzu 
baraków. Niemiecki uczest-
nik poczuł bliskość i serdecz-
ność grupy, ostatnią rzecz, 
jakiej by się spodziewał w 
tym miejscu. 

Centrum Dialogu i Modlitwy

Wizyta w Birkenau
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W maju 2014 r grupa trzydziestu osób spotkała się w Centrum Dialogu i Modlitwy na sześciodniowych 
rekolekcjach. Program grupy zainspirowany został corocznymi medytacjami organizowanymi przez 
Mistrza Zen, Bernie Glassmana w Auschwitz-Birkenau. Dzięki staraniom pani Ingrid Foken, uczestniczki 

z Holandii, doświadczenia i refleksje grupy, które rodziły się w trakcie oraz po rekolekcjach zostały zebrane i 
dlatego dopiero teraz je publikujemy. 

niezwykłe DOŚwiaDczenia 
z rekOlekcji w auScHwiTz
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Wyczytywanie nazwisk kil-
ku osób, które zginęły tam, 
było mocnym punktem na-
szej ceremonii. Były to na-
zwiska członków rodzin, 
przyjaciół, sąsiadów lub po 
prostu nieznanych osób z 
listy milionów. Czasami te 
same nazwiska rodzin były 
wielokrotnie powtarzane. 
Dowodziło to, że nie tylko 
pojedyncze osoby, ale całe 
rodziny, całe społeczności 
zostały tutaj zamordowane. 
Stworzyliśmy „obszar” o 
głębokiej mocy uzdrowienia, 
który był możliwy dzięki na-
szej otwartości, szczerości, 
miłości i wzajemnej głębo-
kiej akceptacji siebie z peł-
nymi szacunku momentami 
ciszy i wewnętrznej więzi.

analizy, które powstały  
w trakcie i po rekolekcjach
Przebywanie w Birkenau 
przez tak długi czas mia-
ło głęboki wpływ na nas 
wszystkich. Niektórzy wy-
razili to w ten sposób: sie-
dząc w baraku i dzieląc się 
głębią naszych dusz... i pa-
trząc przez okno na wieżę 
wartowników. To jest meta-
foryczna podróż do wolno-
ści poprzez głęboki kontakt, 
który zapamiętam przez 
resztę swojego życia.
„Jestem ojcem-Żydem, dla-
tego w tradycji żydowskiej 
nie jestem Żydem. Jest to dla 
mnie ambiwalentne i bardzo 
złożone uczucie. Czy jestem 
czy nie? Wolę nazywać siebie 
człowiekiem, za przykładem 
mojego ojca. On był całko-
wicie lojalny wobec rodzin, 
które udzielały schronienia 

Żydom, podczas wojny. 
Nigdy nie mówił o trudno-
ściach i obawach z tamtych 
lat, kiedy to został rozdzie-
lony ze swoimi rodzicami. 
Spoglądając na swoje życie, 
uważam, że bardzo trudno 
czuć się bezpiecznym wśród 
obcych ludzi. Powoli uczę się 
mówić i wyrażać to, co czuję. 
Bezpieczeństwo, jakie dały 
mi rekolekcje, jest naprawdę 
początkiem budowania wza-
jemnego zaufania”. 
„Ku mojemu zdziwieniu 
uważam, że doświadczenie 
codziennej wędrówki do 
Auschwitz-Birkenau było 
budujące. Przy zbliżaniu się 
do obozu, czułem, jak moje 
serce otwiera się w poczuciu 
głębokiego związku. Zieleń 
w tym miejscu poruszała 
mnie i uspokajała. Wyczy-
tywanie imion członków ro-
dzin, które zostały tutaj lub 
po drodze do miejsca zagła-
dy zamordowane, było jak 
katharsis i uzdrowienie dla 
mnie. Później przyszło głę-
bokie uczucie spokoju. Jedy-
nym ocalałym z naszej rodzi-
ny z Salonik był B.A., pierw-
szy kuzyn mojej mamy, któ-
ry był w Sonderkommando. 
Dla mnie bardzo ważne było 
to, że podczas rekolekcji to-
warzyszyły nam osoby z 
Niemiec. Mój kontakt z nimi 
był wzruszający i przejmują-
cy”.
„Przyjechałam do Ausch-
witz z zamiarem zbadania 
własnego wnętrza, jak to 
jest być sprawcą i ofiarą. Co 
głównie wpłynęło na to, że 
sprawcy stali się morderca-
mi? Są sytuacje, w których 

czuję się jak mordujący, 
chcący usunąć innych, po-
zbywający się każdego, kto 
naruszy moją przestrzeń. 
Wtedy dotarło do mnie: cho-
dzi o to, jak oddzielić dobro 
od zła”.
„Tam było miejsce dla głębo-
kiego pokoju, współczucia, 
które było w nas i pomiędzy 
nami. Zniknęły podziały. 
Miłość dobra była większa 

niż wszystko, niż potrzeba 
chronienia naszych ran za-
danych z powodu nienawi-
ści złych nazistów”.
„Zdałam sobie sprawę z dez-
identyfikacji destrukcyjnych 
zachowań wzorców w mo-
jej rodzinie. Czułam się tak 
głęboko uprzywilejowana, 
ponieważ miałam szansę po-
konania traumy. Najlepsza 
profilaktyka wobec nowych 

wojen. W Auschwitz znala-
złam niesamowite miejsce 
gojenia ran. A kluczem do 
tego, aby świat uczynić lep-
szym, jest zbliżenie się do 
siebie i nawiązanie więzi 
międzyludzkich”.

Wracając do domu
Po rekolekcjach pozosta-
wałem w pewnego rodzaju 
ciszy – nie był to stan odrę-
twienia, lecz po prostu po-
trzebowałem czasu. Czasu, 
aby po prostu być z czym-
kolwiek, co się pojawiło. 
Teraz wiem, że te rekolekcje 
miały dla mnie głęboką war-
tość. 
Niesamowicie pomocny był 
powrót do Centrum po każ-
dej wizycie w obozie. Zna-
leźliśmy odpoczynek i pokój 
potrzebne nam, aby zrówno-
ważyć silne miejsce cierpie-
nia i bólu.

Gdzie byłeś?
Na sześciodniowych reko-
lekcjach w Auschwitz Cisza. 
Z Niemcami i Żydami? Nie. 
Z ludźmi z różnych krajów 
Europy. To straszne. Wręcz 
przeciwnie, budujące. Tak, 
każde ludzkie doświadcze-
nie może być wykorzystane, 
jeśli znajdzie do tego prze-
strzeń. 

W imieniu naszej grupy
Ridhwan – Ingrid Foeken
 
Tłumaczenie: Beata Sereś

Uczestnicy pielgrzymki

Miejsce Pamięci Auschwitz-Birkenau
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AUSCHWITZ I HOLOKAUST – EDUKACJA  
W SZKOLE I MIEJSCU PAMIĘCI

• 18 grudnia
 Gwiazdkowe klimaty 

Świąteczne spotkanie uczniów szkół z Gminy Zator na Rynku.
Godz. 11.00-13.00.
Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki

• 21 grudnia
 Finał Zaorskiego Jarmarku Karpiowego

Godz.10.00-14.30 – Stoisko informacyjno-promocyjne projektu Dolina Karpia 
– szansa na przyszłość... realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Pro-
gramu Współpracy
- Promocja produktów lokalnych z Karpia Zatorskiego i marki Dolina Karpia.
- Promocja Programów Stażowych dla uczniów i osób bezrobotnych w 2015 r.
- Promocja schematów granatowych na rozpoczęcie i rozwój działalności go-
spodarczej w 2015 r.
godz.10.00-14.30 – Świąteczne przysmaki – stoiska kulinarne Kół Gospodyń i 
Gospodarzy Wiejskich.
godz.10.00-14.30 – Magia Świąt w Kuchni – przyrządzanie potraw świątecz-
nych, pokaz kulinarny w wykonaniu kucharzy ze Stowarzyszenia Małopol-
skich Kucharzy i Cukierników.
godz.10.00-14.30 – Certyfikacja produktów lokalnych Doliny Karpia, org.Sto-
warzyszenie Dolina Karpia.
godz.10.00-14.30 – Świąteczny Kiermasz Muzyczny – zimowa scena, Rynek, 
Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu uczniów szkół z Gminy Zator.
Zaśpiewajmy Panu – koncert Scholi z Parafii Świętych Jerzego i Wojciecha w 
Zatorze.
Idą święta – koncert Michaliny Sarby i Agnieszki Pulchny.
Kolędować małemu – koncert zespołu śpiewaczego Podolszanka z Podolsza.
Hej kolęda – koncert zespołu śpiewaczego z Graboszyc.

• 28 grudnia
Operetka w dwóch aktach Franza Lehara – Kraina uśmiechu
W ramach kontynuacji przedsylwestrowych koncertów zapraszamy na ope-
retkę w dwóch aktach Franza Lehara (w pełnej oprawie muzyczno-scenogra-
ficznej) pt. Kraina uśmiechu według libretta Victora Leona, Ludviga Herzera i 
Fritza Lohnera, w wykonaniu Teatru Muzycznego Arte Creatura.
Cena biletu: 45 zł, dla słuchaczy UTW – 40 zł.
Godz. 17.00
Dom Kultury w Kętach

• 18 stycznia
Eugeniusz Oniegin – retransmisja z Metropolitan Opera w Nowym Jorku
18 stycznia 2015 r. o godzinie 17.00 w Oświęcimskim Centrum Kultury odbę-
dzie się, w ramach The Met: Live in HD, retransmisja opery Piotra Czajkow-
skiego (1840–1893) z Metropolitan Opera w Nowym Jorku, z udziałem Anny 
Netrebko, Mariusza Kwietnia i Piotra Beczały, pt. Eugeniusz Oniegin.
Eugeniusz Oniegin to opera (sceny liryczne) w trzech aktach, siedmiu obrazach 
(1879 r.), op. 24, według libretta Piotra Czajkowskiego i Konstantina Szyłow-
skiego na podstawie poematu dygresyjnego Aleksandra Puszkina – jednego 
z najwybitniejszych rosyjskich poetów romantycznych. Skromna i wrażliwa 
Tatiana zakochuje się w Onieginie, znudzonym światowcu, który odrzuca jej 
miłość. Po latach Oniegin uświadamia sobie, że jednak kocha Tatianę, ale ta 
jest już żoną księcia Griemina. Mimo że nadal darzy Oniegina uczuciem, Ta-
tiana pozostaje wierna mężowi.
Inscenizacja jest koprodukcją The Metropolitan Opera w Nowym Jorku i En-
glish National Opera w Londynie.
Czas trwania spektaklu: 245 minut (2 przerwy).
Bilety: 35 zł (normalny), 30 zł (ulgowy).
Oświęcimskie Centrum Kultury 
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Temat problematyki nauczania 
o Auschwitz i Holokauście w 
Polsce, widzianej i analizowanej 
z wielu różnych perspektyw: 
historycznej, literaturoznawczej, 
socjologicznej i pedagogicznej, 
podejmuje najnowsza publika-
cja Muzeum – Auschwitz i Holo-
kaust – edukacja w szkole i miejscu 
pamięci.
„Jest to nie tylko podsumowa-
nie polskiego dorobku nauko-
wo-dydaktycznego ostatnich lat  
w zakresie edukacji o Ausch-
witz i Holokauście. To coś 
znacznie więcej, ponieważ 
książka stawia nowe pytania, 
na które piszący w niej autorzy 
próbują znaleźć odpowiedzi” – 
napisał we wprowadzeniu do 
publikacji redaktor naukowy 
publikacji dr Piotr Trojański.

„Pytania te dotyczą głównie roli, 
jaką w edukacji o Auschwitz  
i Holokauście powinny w przy-
szłości pełnić szkoła i muzea – 
miejsca pamięci. Jakie powinny 
być pomiędzy nimi zależności? 
Ponadto wskazuje możliwe 
drogi wyjścia z sytuacji, w jakiej 
znaleźli się dzisiaj nauczyciele i 
edukatorzy w związku z wpro-
wadzeniem nowej podstawy 

programowej” – czytamy.
Książka podzielona została 
na cztery części. Pierwsza do-
tyczy edukacji o Auschwitz  
i Holokauście w szkole. Zawarte  
w niej artykuły poruszają kwe-
stie nauczania tej problematyki 
w ramach różnych przedmio-
tów, głównie języka polskiego  
i historii. Część druga podej-
muje kwestie pedagogiki miejsc 
pamięci w ujęciu teoretycznym 
i praktycznym. W tym kontek-
ście omówione zostały różne 
aspekty wizyt edukacyjnych w 
muzeach i miejscach upamięt-
niania. 
W części trzeciej autorzy podej-
mują próbę odpowiedzi na py-
tanie o znaczenie miejsc pamięci 
dla edukacji, natomiast artykuły 
w części czwartej to próba zna-
lezienia odpowiedzi na pytania: 
jakie znaczenie dla edukacji o 
Auschwitz i Holokauście mają 
autentyzm miejsca i słowa oraz 
w jaki sposób relacje świadków 
i narracje historyczne kształtują 
obraz i pamięć tego, co wyda-
rzyło się przed laty. 

„Zrozumienie właściwego zna-
czenia Zagłady, jako swoistego 
przesilenia europejskości, po-

winno wskazać miejsce Zagłady 
w całym systemie edukacyjnym 
– w historii, kulturoznawstwie, 
filozofii, politologii i nauczaniu 
obywatelskim, religioznaw-
stwie i innych naukach szero-
korozumianej antropologii. Nie 
tyle w strachu, że narody, które 
zapomną o swojej historii, będą 
skazane na jej powtórzenie. Ale 
przede wszystkim dlatego, że 
ludzie nie rozumiejący funda-
mentów świata, który ich ota-
cza, nie są zdolni do jego real-
nego współtworzenia” – napisał 
we wstępie do publikacji dyrek-
tor Muzeum Auschwitz dr Piotr 
M.A. Cywiński.

Najnowsza publikacja Muzeum 
jest podsumowaniem konferen-
cji Auschwitz i Holokaust – eduka-
cja w szkole i miejscu pamięci, która 
zorganizowana została przez 
Międzynarodowe Centrum 
Edukacji o Auschwitz i Holo-
kauście i Instytut Historii Uni-
wersytetu Pedagogicznego im. 
Komisji Edukacji Narodowej  
w Krakowie w kwietniu 2013 r. 

Paweł Sawicki

Auschwitz i Holokaust – edukacja w szkole i miejscu pamięci to publikacja podejmująca temat problematyki nauczania o Ausch-
witz i Holokauście w Polsce, widzianej i analizowanej z wielu różnych perspektyw: historycznej, literaturoznawczej, so-
cjologicznej i pedagogicznej. 

Auschwitz i Holokaust – edukacja w szkole i miejscu pamięci
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24 grudnia 1940 r, pierwsza 
Wigilia za drutami. Na placu 
apelowym ustawiona została 
choinka ozdobiona elektrycz-
nymi lampkami. Pod drzew-
kiem jednak esesmani położyli 
ciała więźniów, którzy zmarli 
w trakcie dnia pracy lub za-
marzli w czasie apelu. Z relacji 
wiemy jednak, że więźniowie 
w blokach śpiewali kolędy  
w zabronionym w obozie oj-
czystym języku. 
Rok później, w Wigilię 1941 r., 
zabito ok. 300 jeńców radziec-
kich powracających do obozu 
po całym dniu morderczej 
pracy. Zabijano tych słabych, 
najbardziej wycieńczonych, nie 
mających już siły, by chodzić. 
Podczas wieczornego apelu 
odczytano więźniom świą-
teczne orędzie papieża Piusa 
XII w języku niemieckim. Tego 
samego wieczoru zamarzły 42 
osoby.
Według relacji Krystyny 
Aleksandrowicz (nr obo-
zowy 8553) święta Bożego 
Narodzenia 1942 r. niewiele 
różniły się od tych poprzed-
nich. Przeplatające się cierpie-
nie i śmierć, nadal kształto-
wały obozową rzeczywistość. 
„W 1942 r. przed Bożym 
Narodzeniem esesmani urzą-
dzili nam choinkę. W obozie 
męskim BIb w dzień wigilijny 
zebrano komando mężczyzn  
i kazano im przenosić w połach 

marynarek ziemię. Kto zbyt 
mało jej nabierał, był zabijany 
strzałami. Ułożono wtedy cały 
stos zwłok pod choinką.”  
W trakcie dwóch ostatnich 
lat funkcjonowania obozu 
Auschwitz, los więźniów 
uległ nieznacznej, ale popra-
wie. Stanowisko komendanta 
obozu Auschwitz objął Arthur 
Liebehenschel, który funk-
cję tę pełnił do 8 maja 1944 r. 
Ostatnim zaś komendantem 
oświęcimskiego obozu, aż do 
jego wyzwolenia był Richard 
Baer. „Pamiętam Wigilię 1943 
r. Postaraliśmy się wtedy  
o choinkę, orkiestra grała, na 
harmonii przygrywał Edward 
Ahdan, Polak. Śpiewaliśmy 
wówczas kolędy, jednocze-
śnie było wesoło i smutno. 
Każdy wspominał, że jest niby  
w domu, przy rodzinie i myślał 
jak żyją.”  
Podczas ostatnich wigilii spę-
dzonych za obozowymi druta-
mi więźniowie mogli otrzymy-
wać paczki żywnościowe od 
rodzin, a ich zawartość często 
dzielono między współwięź-
niów również Żydów, którym 
paczki nie przysługiwały. 
„Przypominam sobie także 
Wigilię zorganizowaną przez 
nas w 1943 r. Dostawałyśmy 
już wówczas paczki żywności, 
więc na Wigilię zaprosiłyśmy 
wszystkie dwadzieścia kole-
żanek z naszego komanda bez 

względu na wyznanie, pocho-
dzenie czy narodowość”.   
Podczas ostatnich świąt Bożego 
Narodzenia w Auschwitz gru-
pa kobiet w Birkenau posta-
nowiła ze zorganizowanego 
wcześniej materiału uszyć ok. 
200 zabawek dla dzieci leżą-
cych w obozowym szpitalu. 
Do każdej zabawki doczepiono 
kawałki cukru bądź landrynki. 
W wieczór wigilijny rozdawała 
je jedna z więźniarek przebra-

na za św. Mikołaja. „Z końcem 
grudnia (1944 r.) zapanowało 
w obozie wielkie rozprężenie. 
W noc sylwestrową wyłączy-
li esesmani na dwie godzi-
ny prąd wysokiego napięcia  
w drutach ogrodzenia obozo-
wego i nie reagowali na to, co 
się działo w obozie. Więźniarki 
i więźniowie poprzechodzili 
do sąsiadujących ze sobą obo-
zów. Zewsząd było słychać 
głośne rozmowy, śpiewano 

nie tylko kolędy. O godzinie 
pierwszej  w nocy (w dniu 
1 stycznia 1945 r.) włączono 
ponownie prąd. Ci, którzy 
pozostali poza drutami ogro-
dzenia swojego obozu, musieli 
szukać bezpiecznego przejścia. 
Wszystkie beczki z kuchni 
przeniesiono między druty, 
gdyż to było jedyne bezpieczne 
przejście”. 

Historia

zDarzyłO Się  
w kl auScHwiTz

WaRTO WIeDZIeć 

Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz funkcjonował od 14 czerwca 1940 
r. do 27 stycznia 1945 r. Jego komendantami byli SS-Obersturmbannführer Rudlof Höss (maj 1940  
– listopad 1943), SS-Oberturmbannführer Arthur Liebehenschel (listopad 1943 – maj 1944) oraz SS-
-Sturmbannführer Richard Baer (maj 1944 – styczeń 1945). 

Spośród 1,3 mln deportowanych, w Auschwitz zginęło ok. 1,1 mln ludzi: ok. 1 mln Żydów, ok. 70-75 
tys. Polaków, ok. 21 tys. Romów, ok. 15 tys. jeńców radzieckich oraz ok. 10-15 tys. więźniów innych 
narodowości.   Należy jednak pamiętać, że tylko nieco ponad 400 tysięcy osób zostało zarejestrowa-
nych w obozie jako więźniowie. Natomiast ok. 900 tysięcy ludzi zamordowano natychmiast po przy-
jeździe w komorach gazowych.

Najwięcej spośród członków załogi SS z obozu Auschwitz zostało osądzonych w Polsce. W latach 
1946-1949 ekstradowano do Polski, głównie z amerykańskiej strefy okupacyjnej Niemiec, około 1000 
podejrzanych o popełnienie zbrodni wojennych w Auschwitz. Akty oskarżenia przedstawiono 
673 osobom, w tym 21 kobietom. W latach 1946-53 miały miejsce pozostałe procesy, które odbyły 
się przed sądami Okręgowymi, Wojewódzkimi i Specjalnymi w Katowicach, Krakowie, Cieszynie, 
Gliwicach, Raciborzu, Sosnowcu i Wadowicach. W przypadku niższego personelu załogi KL Ausch-
witz najczęściej wymierzaną karą były trzy lata pozbawienia wolności (203 oskarżonych – 31,9% ogó-
łu wyroków) oraz cztery lata pozbawienia wolności (111 przypadków – 17,5%), natomiast stosunko-
wo rzadko orzekano kary śmierci i dożywotniego więzienia (łącznie 41 przypadków – 6,1%). 

KL Auschwitz zostało wyzwolone 27 stycznia 1945 r. przez żołnierzy 60 armii Pierwszego Frontu 
Ukraińskiego. 

Święta Bożego Narodzenia to czas wyjątkowy. Jednak w obozie koncentracyjnym Auschwitz był to zwykle okres 
tragiczny, a Niemcy wykorzystywali go, aby jeszcze bardziej poniżyć osadzonym w nich więźniów.

Monika Bernacka-Pelc
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Choinka przed blokiem 15
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fOTOrePOrTaż

21 listopada w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży miał miejsce wernisaż wystawy Kirkuty w obiektywie,  
o którym szerzej mogą Państwo przeczytać na stronie 6. Poniżej publikujemy fotografie z tego wydarzenia autorstwa 

Krzysztofa Janika. 

Agata Dworzak


